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ABSTRACT 
Κ. Papakonstantinou, S. Kavvadas, S. Georgakarakos, G. Tserpes, H. Maravelias, K. 
Blathras, Th. Zervas, G. Triantafillidis: Development of an integrated management 
system to support the sustainability of Greek fisheries resources (IMAS-Fish). 

This project was submitted as part of the Third Community Support Framework 
(Natural Environment and Sustainable Development). There are six partners involved from 
Research (Hellenic Centre for Marine Research (HCMR)), Universities (University of Aegean, 
University of Thessaly), and industries (Quality & Reliability, INFOMAP and LAMANS), with 
the HCMR as coordinator. The aim of the project is the development of a complete information 
system that will provide necessary information for the support of sustainable management of the 
biological resources of Greek seas. The final product will be used to manage a data bank of 
fishery data and will show the results of the statistical analysis, advanced modeling and 
predictions made with the help of a GIS system. The project comprises of 37 tasks that have 
been grouped into 11 Work Packages.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το έργο υποβλήθηκε στα πλαίσια του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης – 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Φυσικό Περιβάλλον και Βιώσιµη Ανάπτυξη) και εγκρίθηκε µε 
συνολικό προϋπολογισµό 2.070.500 € από τα οποία 1.414.879 € είναι δηµόσια δαπάνη και 
655.620 €  ιδιωτική συµµετοχή. Οι φορείς υλοποίησης του έργου είναι: Ελληνικό Κέντρο 
Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)-συντονιστής του έργου, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας και οι ιδιωτικές εταιρίες Quality & Reliability (Q&R), INFOMAP και 
LAMANS. Η διάρκεια του έργου είναι 3 χρόνια µε ηµεροµηνία έναρξης 1η Αυγούστου 2003 
και ηµεροµηνία λήξης 31η  Ιουλίου 2006. Το έργο αποτελείται από 37 Ενότητες Εργασίας, 
οµαδοποιηµένες σε 11 Πακέτα Εργασίας. Απασχολούνται 35 άτοµα ερευνητικό προσωπικό και 
19 άτοµα επιστηµονικό και τεχνικό προσωπικό. Το τελικό προϊόν που θα προκύψει θα είναι ένα 
ολοκληρωµένο σύστηµα πληροφορικής το οποίο θα διαχειρίζεται την τράπεζα αλιευτικών 
δεδοµένων και θα απεικονίζει τα αποτελέσµατα της στατιστικής επεξεργασίας, της 
µοντελοποίησης και των προβλέψεων µε τη βοήθεια ενός Γεωγραφικού Συστήµατος 
Πληροφοριών. Η χρήση του τελικού προϊόντος αναµένεται να συµβάλει ουσιαστικά στην 
ορθολογιστική διαχείριση των αλιευτικών πόρων της χώρας.  

Κύριο αντικείµενο του έργου είναι η οµογενοποίηση των υπαρχόντων βάσεων 
αλιευτικών δεδοµένων των εµπλεκοµένων φορέων και η δηµιουργία ολοκληρωµένης τράπεζας 
αλιευτικών δεδοµένων και Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών. Στόχος του έργου είναι η 
δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου πληροφορικού συστήµατος που θα παρέχει την απαραίτητη 
πληροφορία για την υποστήριξη της βιώσιµης διαχείρισης των βιολογικών πόρων των 
Ελληνικών Θαλασσών.  
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Τα πρωτογενή επιστηµονικά στοιχεία (βιολογικά, αλιευτικά, περιβαλλοντικά) που θα 
χρησιµοποιηθούν για την υλοποίηση του προγράµµατος φιλοξενούνται στη τράπεζα αλιευτικών 



δεδοµένων του Ινστιτούτου Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων του ΕΛΚΕΘΕ και προέρχονται από 
παλαιότερα και σύγχρονα ερευνητικά  προγράµµατα του Ινστιτούτο (1983- 2005). Τα δεδοµένα 
αυτά θα αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη µοντέλων απεικόνισης των χωρο-χρονικών 
τάσεων καθώς και την πραγµατοποίηση αµερόληπτων εκτιµήσεων της κατάστασης των 
Ελληνικών θαλάσσιων αλιευτικών πόρων. Νέες τεχνικές στατιστικής θα προσφέρουν 
δυνατότητες πρόβλεψης της απόκρισης των αποθεµάτων σε διαφορετικές πρακτικές/σενάρια 
διαχείρισης. Οµοίως µε τη χρήση προσοµοιωµένων και εµπειρικών υποδειγµάτων και 
λαµβάνοντας υπόψη µεθόδους ανάλυσης και επικινδυνότητας θα προτείνονται διαχειριστικές 
λύσεις βασισµένες στην προληπτική προσέγγιση. Για την υλοποίηση των παραπάνω έχει 
δηµιουργηθεί κατάλληλη υποδοµή που υιοθετεί προδιαγραφές τελευταίας τεχνολογίας για τον 
αρχιτεκτονικό σχεδιασµό του υλικού και του λογισµικού. Χρησιµοποιούνται τα λειτουργικά 
συστήµατα LINUX και Windows 2000 που υποστηρίζουν τις λειτουργίες της σχεσιακής βάσης 
δεδοµένων ORACLE, του γεωγραφικού συστήµατος πληροφοριών ARCGIS-ARCIMS και των 
στατιστικών πακέτων S-Plus και SPSS  (Εικ. 1). 
 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το ολοκληρωµένο πληροφορικό σύστηµα θα απευθύνεται σε ένα σύνολο οµάδων 
(ερευνητική κοινότητα, διαχειριστές αλιείας, απλοί χρήστες) και θα έχει τη δυνατότητα να 
εκµεταλλευτεί όλη την αλιευτική πληροφορία και να συνδυάσει δυναµικά τις βιολογικές, 
αλιευτικές, περιβαλλοντικές και άλλες παραµέτρους που θα καταγράφονται. Κατ’ αυτόν τον 
τρόπο εκτιµάται ότι θα συγκροτηθεί και θα λειτουργήσει το σύστηµα αλιευτικής διαχείρισης 
της χώρας. 

Το έργο έχει δοµηθεί σε 11 πακέτα εργασίας όπως φαίνεται στην Εικ. 2. Συνοπτική 
περιγραφή του έργου δίνεται παρακάτω:  
• Αξιολόγηση των υπαρχόντων δεδοµένων από διάφορες πηγές πληροφοριών, η εκτίµηση 

της ποιότητας τους, και η βελτίωση της δοµής των υπαρχόντων οµάδων δεδοµένων. 
• Αποτίµηση των υπαρχόντων αλγορίθµων και βελτίωση της ποιότητας και της απόδοσής 

τους. 
• Καθορισµός επιπρόσθετων απαιτήσεων που µπορούν να ενσωµατωθούν στα υπάρχοντα 

συστήµατα ώστε να επεκτείνουν τις δυνατότητες της ανάλυσης δεδοµένων. 
• Καθορισµός των δεδοµένων τα οποία θα χρησιµοποιηθούν στην αλιευτική τράπεζα 

πληροφοριών, η διαµόρφωση τη δοµής των βάσεων δεδοµένων και η διασύνδεση τους µε 
το GIS. 

• Σύνθεση και µετατροπή της διαθέσιµης πληροφορίας από ακουστικά δεδοµένα που 
αφορούν µικρά πελαγικά ψάρια, σε παραµέτρους απόλυτης βιοµάζας ψαριών.  

• Συσχετισµός των ακουστικών δεδοµένων µε αυτά της αλιείας µε µηχανότρατα 
προκειµένου να εκτιµηθούν κοινοί δείκτες αφθονίας και να υπολογιστεί η κατανοµή της 
αφθονίας των ιχθυαποθεµάτων µε εµπορικό ενδιαφέρον. 

• Επεξεργασία των βιολογικών παραµέτρων των (α) βενθοπελαγικών, (β) µικρών 
πελαγικών και (γ) µεγάλων πελαγικών ειδών των Ελληνικών Θαλασσών και ο 
καθορισµός των σηµείων αναφοράς για τη διαχείριση των προαναφερόµενων 
αποθεµάτων. 

• Ενσωµάτωση δεδοµένων του αλιευτικού στόλου (εργαλεία, γεωγραφική κατανοµή) µε 
δεδοµένα της αλιευτικής προσπάθειας και της παραγωγής. 

• Ανάλυση των δεδοµένων παραγωγής του Ελληνικού αλιευτικού στόλου. 
• Ανάλυση των δεδοµένων των Ελληνικών ιχθυοσκαλών ώστε να ερµηνευτεί ο ρόλος της 

ιχθυόσκαλας στο εµπόριο των αλιευµάτων καθώς επίσης και η οικονοµική εξέλιξη των 
τιµών. 

• ∆ηµιουργία µιας τελικής µεθοδολογίας για τον υπολογισµό της αλιευτικής προσπάθειας. 
• Συγκέντρωση δεδοµένων για να εκτιµηθεί η επιλεκτικότητα των µανωµένων διχτυών που 

στοχεύουν σε βενθοπελαγικά παράκτια αποθέµατα. 



• Συγκέντρωση δεδοµένων για την εκτίµηση της επιλεκτικότητας δυο τύπων σάκου τράτας, 
µε κόµπους και χωρίς κόµπους µε µέγεθος µατιού 40 mm. Tα είδη στόχοι θα είναι Mullus 
barbatus, Spicara smaris, Merluccius merluccius, Pagellus erythrinus, Aristaeomorpha 
foliacea και Aristeus antennatus. 

• Εκτίµηση των παραµέτρων επιλεκτικότητας των µανωµένων διχτυών και των 
διαφορετικών τύπων σάκου της τράτας βυθού (40 mm µε κόµπους και χωρίς κόµπους 
σάκος). 

• Παραγωγή ενός µοντέλου για την επιλεκτικότητα το στόλου βασισµένο σε εκτιµήσεις 
που αποκτήθηκαν στις προηγούµενες ενότητες.  

• Καθορισµός περιβαλλοντικών παραµέτρων από τις διαθέσιµες δορυφορικές εικόνες 
(επιφανειακή θερµοκρασία, χλωροφύλλη) ώστε να τροφοδοτήσει µε απαραίτητα 
δεδοµένα την ανάλυση των Περιβαλλοντικών ∆ιεργασιών και την ενότητα Περιβάλλον-
Αλιεία, η οποία θα εξετάσει τις σχέσεις που συνδέουν βιολογικούς πόρους, περιβάλλον 
και αλιευτική δραστηριότητα. 

• Βελτίωση της δυσδιάστατης εικόνας που προέκυψε από την Ανάλυση ∆ορυφορικών 
στοιχείων µε δειγµατοληπτικά περιβαλλοντικά δεδοµένα τριών διαστάσεων ώστε να 
ολοκληρωθεί η καταγραφή περιβαλλοντικών παραµέτρων του τρισδιάστατου θαλάσσιου 
περιβάλλοντος.  

• Αναγνώριση και κατηγοριοποίηση εκείνων των περιβαλλοντικών διεργασιών που 
παίζουν σηµαντικό ρόλο στην αλιευτική παραγωγή και τη θνησιµότητα των ειδών.  

• ∆ιερεύνηση των χρονικά βραχυπρόθεσµων χωρικών σχέσεων µεταξύ της κατανοµής της 
αφθονίας των ειδών και των περιβαλλοντικών παραµέτρων.  

• ∆ιερεύνηση της επίδρασης των θαλάσσιων συνθηκών και η γεωµορφολογία των 
Ελληνικών θαλασσών στην χωρο-χρονική κατανοµή της αλιευτικής προσπάθειας ανά 
κατηγορία στόλου. 

• ∆ιερεύνηση των εποχιακών σχέσεων ανάµεσα στα εµπορική αλιευτική παραγωγή και τις 
περιβαλλοντικές παραµέτρους. 

• Καθορισµός σηµείων αναφοράς για τον υπολογισµό των πληθυσµιακών παραµέτρων των 
ψαριών, που χρειάζονται για την κατανόηση της κατάστασης της Ελληνικής αλιείας.  

• Ανάλυση των τάσεων των Ελληνικών αποθεµάτων στο χώρο και το χρόνο. Εκτιµήσεις 
χωρίς στατιστικά σφάλµατα της αφθονίας των αποθεµάτων και παράλληλα προβλέψεις. 

• Συσχέτιση των αποτελεσµάτων της στατιστικής επεξεργασίας των αλιευτικών δεδοµένων 
µε τα αποτελέσµατα µοντέλων που θα προκύψουν από τις άλλες ενότητες και 
υποενότητες του προγράµµατος, µε τα βασικά κεφάλαια και µέτρα που προσδιορίζουν το 
Αλιευτικό Σύστηµα ∆ιαχείρισης της χώρας µε κύριο σκοπό τη συγκρότηση του 
συστήµατος. 

• Προσδιορισµός µετρήσεων της αβεβαιότητας για την κατάσταση των Ελληνικών 
ιχθυαποθεµάτων και η διατύπωση συµβουλών για τους διαχειριστές αλιείας. 

• Εφαρµογή εναλλακτικών διαχειριστικών επιλογών (Εκτίµηση Επικινδυνότητας) 
• Κατασκευή ιστοσελίδας στο διαδίκτυο (http://efterpi.ncmr.gr/imasfish) ώστε να 

παρέχεται διαρκής ενηµέρωση της εκτέλεσης του προγράµµατος. 
• Οργάνωση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεµιναρίων και ηµερίδων. 
• ∆ηµοσίευση των αποτελεσµάτων του προγράµµατος σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά 

µε κρίση. Επιπροσθέτως θα γίνουν προσπάθειες για την εκπόνηση ενός ειδικού τόµου µε 
τα αποτελέσµατα του προγράµµατος. 

• ∆ηµιουργία τράπεζας αλιευτικών  δεδοµένων για την ενσωµάτωση των υπαρχόντων 
δεδοµένων που θα υποστηρίξει την στατιστική ανάλυση των επιστηµονικών και 
αλιευτικών στατιστικών δεδοµένων, την ανάπτυξη µοντέλων, τη διάχυση πληροφορίας 
στο διαδίκτυο και τη σύνδεση µε το GIS. 



• Ανάπτυξη και καθιέρωση µιας αλιευτικής GIS υποδοµής για τους Ελληνικούς 
αλιευτικούς πόρους περιλαµβάνοντας την απαραίτητη επιστηµονική γνώση και 
τεχνολογικά µέσα (Τηλεπισκόπιση, Γεωστατιστικά, Επιστηµονική Οπτικοποίηση, 
∆ικτυακή διασύνδεση, κλπ.) για τη δηµιουργία ενός πλαισίου υποστήριξης των 
διαχειριστικών αποφάσεων στον τοµέα της αλιείας. 

• Ενσωµάτωση υπαρχόντων ενοτήτων από ανεξάρτητα στατιστικά πακέτα και βιβλιοθήκες 
λογισµικού, ώστε µε τον κατάλληλο προγραµµατισµό να γίνει δυνατή η σύνδεση τους µε 
την ολοκληρωµένη τράπεζα  αλιευτικών δεδοµένων και του GIS για την υποστήριξη της 
εφαρµογής των µοντέλων. 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Το πρόγραµµα ενδυναµώνει την ερευνητική δραστηριότητα της χώρας αφού βασικός 
πυρήνας του είναι η συγκέντρωση και εναρµόνιση των υπαρχόντων βάσεων δεδοµένων 
αλιευτικών στοιχείων, για πρώτη φορά, σε ένα ενιαίο εργαλείο υψηλής τεχνολογίας που θα 
εκτελεί προβλέψεις που στοχεύουν στην ολιστική διαχείριση των Ελληνικών αλιευτικών 
πόρων. Με τον τρόπο αυτό, τα αποτελέσµατα του έργου έχουν υψηλή ερευνητική και 
διαχειριστική αξία.  
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Fig. 1: The architecture of the integrated 
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ABSTRACT 
Argyris Kapantagakis, John Laurijsen: Fishing intensity of the Greek professional fishing 
fleet. 
 Several monitoring programs concerning fishing activity of the Greek professional fishing 
fleet indicated a large fluctuation of fishing effort in gear, space and time. In order to highlight 
this behaviour, efforts have been focused towards monitoring of the fisher’s behaviour and 
especially of their willing to fish when in a fishing day the conditions are favourable and 
legislation allows fishing with their main gear. The results of this effort indicate a diversification 
of the fisher’s behaviour between gears segments and provide the opportunity to estimate the active 
fishing fleet in each gear segment. 
 
Keywords: fishing fleet, active fleet, fishing effort, fishing intensity 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η εκτίµηση των σκαφών που δραστηριοποιούνται πραγµατικά στην αλιεία αποτελεί ένα 
πάγιο πρόβληµα στην εκτίµηση των παραµέτρων της αλιευτικής δραστηριότητας (αλιευτική 
προσπάθεια, εκφορτώσεις, απασχόληση, κ.λ.π.). Η προηγούµενη εµπειρία (Anonymus 2000) 
στην εκτίµηση της αλιευτικής προσπάθειας έδειξε ότι η τυχαία δειγµατοληψία της αλιευτικής 
προσπάθειας είναι προβληµατική. Αυτό οφείλεται στη µεγάλη διακύµανση της δραστηριότητα του 
αλιευτικού στόλου (από πλήρης έως µηδενική), και ειδικότερα στην παράκτια αλιεία. Για τον λόγο 
αυτό, πέρα από τη µέτρηση της αλιευτικής προσπάθειας εκφρασµένης σε ηµέρες εργασίας στη 
θάλασσα επιβάλλεται και η καταγραφή των σκαφών που δραστηριοποιούνται  κατά τις ηµέρες που 
οι συνθήκες επιτρέπουν την προσδοκία για διεξαγωγή αλιείας µε επιτυχία και φυσικά διαθέτουν 
την απαιτούµενη άδεια για να χρησιµοποιήσουν τα εργαλεία τους. Η δειγµατοληψία αυτή αποδίδει 
στην ουσία τον ζήλο των αλιέων να ασκήσουν τη δραστηριότητά τους και δείχνει τη χρονική και 
χωρική διακύµανση του ενεργού αλιευτικού στόλου. Η µέθοδος που ακολουθήθηκε στην 
παρούσα εργασία (frame survey approach) αποτελεί µια προσέγγιση  που προσφέρει µεγάλο 
βαθµό αξιοπιστίας στις εκτιµήσεις στην περίπτωση που έχουµε µεταβλητό αριθµό 
δραστηριοποιούµενων σκαφών (Bazigos 1974, FAO 1998). 

Η διαφορά µεταξύ του ονοµαστικού αλιευτικού στόλου, όπως αποτυπώνεται στο 
Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο (ΚΑΜ) και του ενεργού στόλου, αναδεικνύει την πραγµατική 
έκταση της αλιευτικής δραστηριότητας. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η έκφραση του 
αλιευτικού ζήλου σε µετρήσιµα µεγέθη και η διερεύνηση της διακύµανσης του µεγέθους αυτού 
χωρικά και χρονικά µέσα από ένα σύστηµα δειγµατοληψιών. 

 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Η διακύµανση της δραστηριότητας του Ελληνικού αλιευτικού στόλου εξαρτάται από 
τους ακόλουθους παράγοντες: τη χρονική περίοδο, την περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται 
το σκάφος, την κατηγορία στην οποία ανήκει το σκάφος (µηχανότρατα, γρι-γρι, βιντζότρατα, 
παράκτια), τις τρέχουσες τιµές διάθεσης των προϊόντων, την ύπαρξη συµπληρωµατικής 
δραστηριότητας, τους ισχύοντες κανονισµούς (απαγορεύσεις αλιείας) και τέλος αστάθµητους 
παράγοντες (προσωπικός ζήλος, ασθένεια, κατασχέσεις, ατυχήµατα). Οι παραπάνω παράγοντες 
είτε ενεργώντας ο κάθε ένας ξεχωριστά είτε αλληλεπιδρώντας ο ένας στον άλλο, επηρεάζουν 
την συµπεριφορά του αλιευτικού στόλου. Το αποτέλεσµα αυτής της συµπεριφοράς είναι η 
διακύµανση της έντασης της αλιευτικής δραστηριότητας, παράµετρο που ορίζουµε  ως 



Αλιευτικό Ζήλο. Η βασική υπόθεση την οποία κάνουµε είναι ότι ένα επαγγελµατικό σκάφος 
πρέπει να δραστηριοποιηθεί όταν µια ηµέρα είναι αλιεύσιµη. Σαν αλιεύσιµες ηµέρες θεωρούµε 
τις ηµέρες εκείνες κατά τις οποίες είναι δυνατόν να ασκηθεί νόµιµα αλιεία µε πιθανότητες 
επιτυχίας µε οποιοδήποτε αλιευτικό εργαλείο, εφόσον  επιτρέπεται η χρήση του εργαλείου. 

Η δειγµατοληψία των σκαφών έγινε σε 46 από τα κυριότερα αλιευτικά λιµάνια της 
χώρας κάθε µήνα µε καταγραφή των σκαφών τα οποία δραστηριοποιούνται και στις αλιεύσιµες 
ηµέρες για κάθε κατηγορία σκαφών (µηχανότρατες, γρι-γρι, βιντζότρατες, παράκτια) 
ανεξάρτητα από κατηγορία µήκους ή ισχύ κινητήρα. Με βάση αυτή την πληροφορία, τα σκάφη 
οµαδοποιήθηκαν σε τέσσερις κατηγορίες.  

• Σκάφη πλήρους απασχόλησης (δραστηριοποιούνται όλες τις αλιεύσιµες ηµέρες). 
• Σκάφη µερικής απασχόλησης (δραστηριοποιούνται κατά το µέγιστο στο 50% των 

αλιεύσιµων ηµερών). 
• Σκάφη περιστασιακής απασχόλησης (δραστηριοποιούνται κατά το µέγιστο στο 25% 

των αλιεύσιµων ηµερών). 
• Σκάφη µηδενικής απασχόλησης (δεν δραστηριοποιούνται καθόλου). 

Για τον υπολογισµό του ενεργού στόλου, µετατράπηκαν όλα τα σκάφη των παραπάνω 
κατηγοριών σε ισοδύναµα σκάφη πλήρους απασχόλησης. Η µετατροπή γίνεται µε τον ορισµό  
ενός συντελεστή βαρύτητας  (Az ) για κάθε µια από τις παραπάνω κατηγορίες ως εξής: 

• Az = 1 (Πλήρης απασχόληση) 
• Az = 0,5 (Μερική απασχόληση)  
• Az = 0,25 (Περιστασιακή απασχόληση)  
• Az = 0   (Μηδενική απασχόληση) 

Με τον τρόπο αυτό υπάρχει δυνατότητα αναγωγής όλων των σκαφών σε σκάφη που 
ασκούν πραγµατική δραστηριότητα. Το πλεονέκτηµα αυτής της προσέγγισης είναι ότι 
µπορούµε να επικεντρώσουµε την δειγµατοληψία της αλιευτικής προσπάθειας αλλά και των 
εκφορτώσεων, µόνο στα σκάφη πλήρους απασχόλησης και να εκτιµήσουµε τη συνολική 
αλιευτική προσπάθεια και τις εκφορτώσεις. 

Οι δειγµατοληψίες έγιναν τα τελευταία πέντε χρόνια στον υπάρχοντα στόλο και σε 46 
λιµάνια κατά µέσο όρο κάθε µήνα. Στις δειγµατοληψίες δεν ελήφθη υπόψη το µήκος ή  η 
ιπποδύναµη των σκαφών αλλά µόνο το είδος αλιείας που ασκούν και η οποία προσδιορίζεται 
από το κύριο εργαλείο που χρησιµοποιούν. 
  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Στη διάρκεια της πενταετίας στην οποία αναφέρεται η παρούσα έρευνα (2000- 2004), 
έχουν υλοποιηθεί κατά το µεγαλύτερο µέρος τα προγράµµατα αποσύρσεων που µείωσαν το 
µέγεθος του στόλου σε όλα τα εργαλεία (Πίνακας I). Από την ανάλυση των συγκεντρωθέντων 
στοιχείων προκύπτει ότι για όλα τα εργαλεία, ένα τµήµα του στόλου δεν δραστηριοποιείται  ή 
δραστηριοποιείται µερικώς, µε αποτέλεσµα ο ενεργός στόλος να είναι πάντοτε µικρότερος από 
τον αντίστοιχο στόλο που είναι καταγεγραµµένος στο Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο. Η εικόνα 
που παρουσιάζει ο ενεργός στόλος ανά εργαλείο είναι η εξής: 
Πίνακας I: Κατανοµή του ενεργού στόλου ανά έτος. 
Table I: Distribution of the active fishing fleet per year. 

Εργαλείο 2000 2001 2002 2003 2004 Μ.Ο. StdErr 
Μηχανότρατες 329 307 327 320 315 320 ± 9 
ΚΑΜ 353 347 353 341 336   
Γρι-Γρι 272 266 262 212 242 250 ± 24 
ΚΑΜ 335 328 329 317 317   
Βιντζότρατες 405 413 354 342 319 367 ± 41 
ΚΑΜ 497 481 483 436 417   
Παράκτια 12,440 12,426 12,943 12,900 11,826 12,507 ± 453 
ΚΑΜ 18,502 18,413 18,639 18,042 17,722   



Εάν µετατρέψουµε τον αριθµό των ενεργών σκαφών σε ποσοστό επί του 
αριθµού σκαφών που είναι καταγεγραµµένα στο Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο της 
αντίστοιχης κατηγορίας (Πίνακας II),  παρατηρούµε υψηλό ποσοστό απασχόλησης στις 
µηχανότρατες, τα γρι-γρι και τις βιντζότρατες, που κυµαίνεται κατά µέσο όρο στο 
92,4%, 77%  και 79,2% αντίστοιχα στην πενταετία. Στα παράκτια, το ποσοστό 
απασχόλησης είναι χαµηλότερο και κυµαίνεται στο 68,5% στην πενταετία.  
Πίνακας II: ∆ιακύµανση του ποσοστού του ενεργού στόλου ως προς τον συνολικό ανά έτος. 
Table II: Distribution of the percentage of the active fishing fleet relative to the registered one per 

year. 

Εργαλείο 2000 2001 2002 2003 2004 Μ.Ο. 
Μηχανότρατες 93,2% 88,4% 92,6% 93,9% 93,6% 92,4% 
Γρι-Γρι 81,0% 81,0% 79,6% 66,7% 76,2% 76,9% 
Βιντζότρατες 81,4% 85,8% 73,4% 78,4% 76,5% 79,1% 
Παράκτια 67,2% 67,5% 69,4% 71,5% 66,7% 68,5% 

 
Από τη διακύµανση του ενεργού στόλου στη διάρκεια του έτους και σε µηνιαία βάση, 

παρατηρούµε ότι ο ενεργός στόλος παρουσιάζει κατανοµή παραπλήσια µε αυτή του τελευταίου 
έτους της παρατήρησης  (Πίνακας III). 
Πίνακας III: Κατανοµή του ενεργού στόλου ανά µήνα στο έτος 2004. 
Table III: Distribution of the active fishing fleet per month for the year 2004. 

Εργαλείο Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε ∆εκ M.O. Std. 
Err. 

Μηχανότρατες 313 309 320 317 294         319 319 325 315 ± 9 
Γρι-Γρι     228 245 258 283 294 288 258 232 225 105 242 ± 54 
Βιντζότρατες 376 353 300 70 46     359 393 384 285 ± 143 
Παράκτια 10,800 10,130 10,202 11,788 12,690 13,100 13,120 12,938 12,689 12,442 11,457 10,550 11,826 ± 1,157

 
Εάν µετατρέψουµε τον αριθµό των ενεργών σκαφών σε ποσοστό επί του αριθµού 

σκαφών που είναι καταχωρηµένα στο Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο στην αντίστοιχη 
κατηγορία (Πίνακας IV), παρατηρούµε τα εξής: 
Πίνακας IV: Κατανοµή του ποσοστού του ενεργού στόλου ως προς τον αντίστοιχο του ΚΑΜ ανά 

µήνα στο έτος 2004. 
Table IV: Monthly distribution of the percentage of the active fishing fleet relative to the registered 

one for the year 2004. 

Εργαλείο Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε ∆εκ M.O. 
Μηχανότρατες 93% 92% 95% 94% 88%     95% 95% 97% 93,6% 

Γρι-Γρι   72% 77% 81% 89% 93% 91% 81% 73% 71% 33% 76,2% 

Βιντζότρατες 90% 85% 72% 17% 11%     86% 94% 92% 68,4% 

Παράκτια 61% 57% 58% 67% 72% 74% 74% 73% 72% 70% 65% 60% 66,7% 

• Στις µηχανότρατες η ένταση της δραστηριότητας είναι η µέγιστη στην αρχή της 
αλιευτικής περιόδου. 

• Στα γρι-γρι, το µέγιστο παρατηρείται κατά τους θερινούς µήνες. Το χαµηλό ποσοστό 
της ενεργοποίησης των γρι-γρι οφείλεται κυρίως στη χαµηλή δραστηριότητά τους 
κατά τον ∆εκέµβριο όταν τα περισσότερα σκάφη σταµατούν τη δραστηριότητά τους 
ενόψει της απαγόρευσης της αλιείας από την 15η ∆εκεµβρίου. 

• Στις βιντζότρατες το µέγιστο είναι επίσης στην αρχή της περιόδου. Η πολύ µικρή 
δραστηριότητα του Απριλίου και του Μαΐου οφείλεται στην απαγόρευση της αλιείας 



για αυτούς  τους µήνες κατά την τελευταία τριετία και την δραστηριοποίηση των 
σκαφών µε άλλα εργαλεία. 

• Στα παράκτια σκάφη, οι µέγιστες τιµές παρουσιάζονται από τον Μάιο µέχρι τον 
Οκτώβριο. 

  
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

Η εκτίµηση του ενεργού στόλου που παρουσιάζουµε σε αυτή την εργασία έδειξε ότι η 
ένταση της αλιευτικής δραστηριότητας παρουσιάζει τις υψηλότερες τιµές στη µέση αλιεία και 
στις βιντζότρατες ενώ η χαµηλότερη παρουσιάζεται στα παράκτια.  

Η ποσοτικοποίηση αυτής της παραµέτρου επιτρέπει την εκτίµηση µε µεγαλύτερη 
ακρίβεια όλων των λοιπών παραµέτρων που σχετίζονται µε την αλιευτική δραστηριότητα όπως 
είναι η αλιευτική προσπάθεια, οι εκφορτώσεις η απασχόληση αλλά και η οικονοµικές πτυχές 
της αλιευτικής δραστηριότητας.  

Η εκτίµηση του ανενεργού δυναµικού παρέχει µια αξιόπιστη πληροφορία στους φορείς 
άσκησης της αλιευτικής πολιτικής σχετικά µε ενδεχόµενες δράσεις στην κατεύθυνση της 
αναδιάρθρωσης του αλιευτικού στόλου. 

Αλλες πρόσφατες έρευνες (Anonymus 2003) έχουν δείξει παραπλήσια επίπεδα 
ενεργοποίησης του στόλου. 

Τα αποτελέσµατα αυτής της εργασίας αποτελούν µια πρώτη προσέγγιση του 
προβλήµατος των ανενεργών σκαφών. Η παραπέρα διερεύνηση των αιτίων που καθιστούν 
ανενεργά τα σκάφη αποτελεί απαραίτητο συµπλήρωµα αυτής της έρευνας, καθώς θα φωτίσει το 
οικονοµικό και κοινωνικό υπόβαθρο της αλιευτικής δραστηριότητας.  
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ABSTRACT 
Anna Argyri & Argyris Kallianiotis: Catch and effort of some target species of the 
artisanal fishery in the wider area of the artificial reef in Fanari (Thracian Sea). 

 Aspects of the catch and effort of the artisanal fishery have been studied from direct 
interviews to small-scale fishermen, carried out in the wider area of the artificial reef in Fanari. 
The three sample ports that have been choused in Thracian sea were Fanari, Imeros and 
Maronia.  In these ports, interviews took place every 15 days (twice a month) from September 
1997 to September 1999. The total number of interviews carried out in the sample ports was 
1401. The main fishing gear used by the fishermen in this area was trammel nets, with different 
arrangements.  In general, 84 species has been caught in the period September 1997-September 
1999. From these, 74 were fishes, 6 were crustaceans and 4 were cephalopods. From the results, 
the most important species for artisanal fishery, as refer the quantity fished and the economical 
factor, were Octopus vulgaris (Curier, 1797), Sepia officinalis (Linnaeus, 1758), Penaeus 
kerathurus (Forsskal, 1775) and Solea vulgaris (Quensel, 1806). 
 
Keywords: Artificial reefs, gear, Thracian Sea, coastal species 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στην ευρύτερη περιοχή του Φαναρίου Ροδόπης, στο Θρακικό Πέλαγος, ποντίστηκε  το 
1997 ο πρώτος παραγωγικός τεχνητός ύφαλος στην Ελλάδα, ο οποίος αποτελεί ένα σύγχρονο 
µέτρο για τον περιορισµό της παράνοµης αλιείας και τη διαχείριση της παράκτιας ζώνης 
(Guillen et al. 1994). Οι πρώτοι πειραµατικοί ύφαλοι ποντίστηκαν τον Ιούλιο του 1998 στη 
θαλάσσια περιοχή του Νέου Μαρµαρά Χαλκιδικής (Sinis et al. 2000). Στα πλαίσια 
προγράµµατος για την παρακολούθηση του τεχνητού υφάλου Φαναρίου Ροδόπης και στο 
διάστηµα από 01/9/1997 ως 30/9/1999,  πραγµατοποιήθηκε καταγραφή της αλιευτικής 
απόδοσης των σκαφών, µε συνεντεύξεις αλιέων στα λιµάνια Φανάρι, Ίµερο και Μαρώνεια, 
δηλαδή στα λιµάνια που περιβάλλουν την περιοχή πόντισης του υφάλου. Σκοπός της εργασίας 
είναι ο υπολογισµός της παραγωγής ανά µονάδα αλιευτικής προσπάθειας, των σηµαντικότερων 
ειδών που αποτελούν είδη  ‘στόχο’ για τους παράκτιους αλιείς. 

 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Στα τρία λιµάνια του Βιστωνικού Κόλπου που επιλέχθηκαν για παρακολούθηση, έγινε 
καταρχήν καταγραφή των αλιευτικών σκαφών µε τα χαρακτηριστικά τους και τα είδη των 
αλιευτικών µεθόδων που χρησιµοποιούνται. Στη συνέχεια, δύο φορές το µήνα γινόταν 
καταγραφή, µε συνεντεύξεις στους χώρους εκφόρτωσης, του αριθµού των εκφορτώσεων, των 
χαρακτηριστικών των αλιευτικών εργαλείων που χρησιµοποιήθηκαν, της περιοχής και των 
ωρών πραγµατικής αλιείας και των ειδών και των ποσοτήτων των αλιευµάτων κάθε σκάφους. 

Για την ανάλυση των στοιχείων χρησιµοποιήθηκε για κάθε µήνα ο δείκτης παρουσίας 
Dp ο οποίος είναι ίσος µε τον αριθµό των εκφορτώσεων στις οποίες εµφανίζεται κάθε είδος, 
προς το σύνολο των εκφορτώσεων επί 100. 

Η αλιευτική παραγωγή καθενός  από τα εµπορικότερα είδη υπολογίστηκε µε την  
εκτίµηση της Παραγωγής ανά Μονάδα Αλιευτικής Προσπάθειας (ΠΑΜΑΠ), σε κιλά ανά 
ηµέρα ανά σκάφος και ανά 1000 µέτρα διχτυού ή 1000 βολκών, για κάθε µήνα για την περίοδο 
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Σεπτέµβριος 1997-Οκτώβριος 1999. Η διακύµανση της ΠΑΜΑΠ µεταξύ των µηνών 
συγκρίθηκε µε τη µη παραµετρική στατιστική ανάλυση Kruskal-Wallis (Zar, 1984).  

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Στα τρία λιµάνια, Φανάρι, Ίµερο και Μαρώνεια, καταγράφηκαν 124 αλιευτικά 
παράκτια σκάφη. Τα περισσότερα σκάφη της περιοχής του Βιστωνικού Κόλπου έχουν µήκος 
µεταξύ 6-8 m (ποσοστό 59,2%). Επίσης υπάρχει ένα µεγάλο ποσοστό σκαφών (15,42%) µε 
µήκος µεταξύ 8-10 m, ενώ ένα µικρό ποσοστό έχει µεγαλύτερες διαστάσεις (10-15m). Ανάλογη 
είναι και η εικόνα της χωρητικότητας του στόλου, όπου ο κύριος όγκος των σκαφών (83,58%) 
έχει χωρητικότητα µικρότερη των 5 κόρων. Όσον αφορά την ιπποδύναµη τα περισσότερα 
σκάφη έχουν ιπποδυνάµεις από 10 µέχρι 50HP (ποσοστό 60%), ενώ στα µεγαλύτερα σκάφη η 
ιπποδύναµη κυµαίνεται από 50-150 ΗΡ. 

Το µεγαλύτερο µέρος του στόλου αλιεύει σε απόσταση µικρότερη των 3 ν.µ. από τα 
λιµάνια εξόρµησης. Καθοριστικό ρόλο στην κατανοµή της αλιευτικής προσπάθειας φαίνεται να 
έχει η ύπαρξη ή όχι ποταµών ή τάφρων µε γλυκό νερό, λόγω του ότι οι περιοχές αυτές έχουν 
υψηλή παραγωγικότητα, ιδιαίτερα στους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς µήνες. 

Σε όλη την περίοδο της δειγµατοληψίας, το κύριο αλιευτικό εργαλείο, σε ποσοστό 85%, 
ήταν τα µανωµένα δίχτυα, τα οποία είναι στατικό εργαλείο µε διαστάσεις µατιού που 
κυµαίνονται από 26 ως 45 mm. Το σύνηθες µήκος των µανωµένων διχτυών που αλιεύουν στην 
περιοχή είναι από 1000 µέχρι 10.000 m αναλόγως των δυνατοτήτων του σκάφους που τα 
µεταφέρει. Το άλτος (ύψος) των διχτυών κυµαίνεται από 1,5 µέχρι 2,5m και συνήθως µένουν 
µέσα στη θάλασσα κατά τη διάρκεια την νύχτας δηλαδή από 12 ως 16 ώρες.  

Κατά τη διάρκεια της δειγµατοληπτικής περιόδου πραγµατοποιήθηκαν 1401 
συνεντεύξεις. Συνολικά αλιεύθηκαν 74 είδη ψαριών, 6 είδη καρκινοειδών και 4 κεφαλοπόδων.  

Σύµφωνα µε το δείκτη παρουσίας που υπολογίστηκε για όλα τα είδη,  παρατηρούµε ότι 
υπάρχει σταθερή παρουσία 7 ειδών, όπως φαίνεται στον πίνακα Ι, των Diplodus αnnularis 
(Linnaeus, 1758), Diplodus sargus (Linnaeus, 1758),  Lithognathus mormyrus (Linnaeus, 
1758), Mugil cephalus (Linnaeus, 1758), O. vulgaris, Scorpaena  porcus (Linnaeus, 1758), και 
S. vulgaris. Τα παραπάνω είδη δεν παρουσιάζουν σηµαντικές διακυµάνσεις στο δείκτη 
παρουσίας τους, κατά τη διάρκεια του χρόνου.  Από αυτά η γλώσσα (S. vulgaris) και το χταπόδι 
(O. vulgaris), αποτελούν είδη ‘στόχο’ για τους αλιείς, λόγω της σηµαντικής εµπορικής τους 
αξίας. Τα είδη Mullus surmuletus (Linnaeus, 1758), P.kerathurus και S. officcinalis, αποτελούν 
είδη ‘στόχο’ συγκεκριµένους µήνες της αλιευτικής περιόδου. Συγκεκριµένα το είδος 
M.surmuletus, εµφανίζεται στις περισσότερες εκφορτώσεις το µήνα Σεπτέµβριο, το είδος P. 
kerathurus , έχει µεγάλους δείκτες παρουσίας τους µήνες Μάϊο, Ιούνιο και Ιούλιο µε τιµές 59, 
69,3 και 54,6 αντίστοιχα και τέλος το είδος  S. officcinalis παρουσιάζει πολύ µεγάλους δείκτες 
παρουσίας τους µήνες Μάρτιο (88,3) και Απρίλιο (79,5) (Πίνακας Ι). 
Πίνακας Ι: Τα σηµαντικότερα είδη που αλιεύονται στην περιοχή του Βιστωνικού Κόλπου και ο 

δείκτης παρουσίας τους (Dp) ανά µήνα, για την περίοδο Σεπτέµβριος 1997-Οκτώβριος 
1999. 

Table Ι: The most important species that have been caught by artisanal fishery in Vistonic Gulf and 
their index of presence (Dp) per month, from September 1997 till October 1999. 

 Dp
Species Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug 
Diplodus annularis 37,6 33,7 30,0 22,6 7,8 29,5 39,2 29,5 44,8 27,8 13,9 18,1
Diplodus sargus 5,7 12,2 14,3 34,8 5,9 48,2 16,7 13,7 2,9 0 3,7 6,4
Lithognathus mormyrus 27,0 38,8 50,0 54,8 32,4 39,3 41,7 24,7 22,9 23,9 12,0 26,6
Mugil cephalus 6,4 6,1 10,0 20,0 21,6 17,9 8,3 4,8 5,7 3,4 2,8 16,0
Mullus surmuletus 39,0 12,2 7,1 0 1,0 0,9 0,8 1,4 7,6 7,4 1,9 12,8
Octopus vulgaris 29,8 35,7 58,6 37,4 37,3 30,4 49,2 52,1 36,2 17,6 9,3 16,0
Penaeus kerathurus 19,1 0 0 0 0 0 0 2,7 59,0 69,3 54,6 30,9
Scorpaena porcus 26,2 41,8 22,9 30,4 21,6 55,4 61,7 54,1 30,5 17,0 16,7 31,9
Sepia officinalis 12,1 16,3 15,7 9,6 39,2 53,6 88,3 79,5 58,1 57,4 47,2 10,6
Solea vulgaris 35,5 35,7 51,4 29,6 52,9 37,5 33,3 34,2 54,3 48,3 50,0 60,6

   



Για τα είδη S. vulgaris, S. officcinaliς και P. kerathuruς που αποτελούν είδη ‘στόχο’ για 
τους αλιείς της παράκτιας ζώνης του Βιστωνικού Κόλπου, υπολογίστηκε η ΠΑΜΑΠ 
(Kg/σκάφος/ηµέρα/1000 m διχτυού) (Εικ. 1). Το είδος Octopus vulgaris αποτελεί είδος ‘στόχο’ 
για τους αλιείς που χρησιµοποιούν βολκούς, για το λόγο αυτό υπολογίστηκε η ΠΑΜΑΠ ως 
kg/σκάφος/ηµέρα/1000 βολκούς (Εικ.1). Τα είδη αυτά µελετήθηκαν εκτενέστερα, επειδή 
αποτελούν σηµαντικό µέρος του συνολικού αλιεύµατος και έχουν υψηλή εµπορική αξία.  
Σύγκριση της διακύµανσης της ΠΑΜΑΠ των µηνών των δύο χρόνων έδειξε ότι δεν υπάρχουν 
σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στους ίδιους µήνες και για αυτό το λόγο τα δεδοµένα 
ενοποιήθηκαν. 
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Εικ. 1:  ∆ιακύµανση των  ηµερήσιων παραγωγών ανά σκάφος ανά  1000 m διχτυού των ειδών  

S.vulgaris, S.officcinalis, P. kerathurus και ανά 1000 βολκούς του O.vulgaris, για την 
αλιευτική περίοδο Σεπτέµβριο 1997-Σεπτέµβριο 1999, στο Βιστωνικό Κόλπο.  

Fig. 1: Median values of CPUE (kg /vessel/day/1000 m trammel net) of S.vulgaris, S.officcinalis, 
P.kerathurus, and O.vulgaris, for the fishing period September 1997-September 1999, in 
Vistonic Gulf. 

 
Το είδος Solea vulgaris αλιεύεται κυρίως µε µανωµένα δίχτυα µε διάσταση µατιού 34-

40mm, κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου. Αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα αλιεύµατα της 
παράκτιας αλιείας λόγω της υψηλής εµπορικής τους αξίας. Το µη παραµετρικό στατιστικό test 
(Kruskal-Wallis ANOVA – Median Test)  για τα δύο χρόνια που διήρκεσαν οι δειγµατοληψίες, 
έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των τιµών της διαµέσου της 
ηµερήσιας παραγωγής ανά αλιευτική προσπάθεια, µεταξύ των µηνών (p=0,0055, Chi 
Square=23,32975, df=9). Οι µεγαλύτερες τιµές του διάµεσου παρατηρήθηκαν τους µήνες 
∆εκέµβριο και Μάϊο µε 1kg/σκάφος/ηµέρα/1000m διχτυού. (Εικ. 1).  

Η σουπιά (S. officcinalis), αλιεύεται µε µανωµένα δίχτυα, µε άνοιγµα  µατιού 32-
36mm, σε βάθη από 3 ως 6m.  Σύγκριση των τιµών της διάµεσου της ηµερήσιας παραγωγής 
ανά αλιευτική προσπάθεια έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των 
µηνών, για την περίοδο Σεπτέµβριος 1997-Σεπτέµβριος 1999, (p=0,0000, Chi 



Square=114,9419, df=9) (Εικ. 1). Οι µεγαλύτερες τιµές της διάµεσου παρατηρήθηκαν τους 
µήνες Μάρτιο και Απρίλιο, µε 3 και 3,5 kg/σκάφος/ηµέρα/1000m διχτυού αντίστοιχα, που είναι 
µήνες που η σουπιά αποτελεί είδος ‘στόχο’ για τους αλιείς που εκµεταλλεύονται τις µεγάλες 
συγκεντρώσεις της κοντά στις ακτές για αναπαραγωγή. Αντίθετα οι τιµές της διάµεσου κατά 
τους φθινοπωρινούς και χειµερινούς µήνες κυµάνθηκαν από 0,29 ως 0,80 
kg/σκάφος/ηµέρα/1000m διχτυού, τιµές πολύ χαµηλές εφόσον την περίοδο αυτή το είδος 
αλιεύεται τυχαία στα δίχτυα. 

Το είδος P. kerathurus αλιεύεται τους µήνες Μάϊο ως Σεπτέµβριο, µε µανωµένα δίχτυα 
µε άνοιγµα  µατιού 20 και 21mm. Η µη παραµετρική στατιστική ανάλυση (Kruskal-Wallis 
ANOVA – Median Test) έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά των τιµών του 
διάµεσου της ηµερήσιας παραγωγής ανά αλιευτική προσπάθεια, µεταξύ των µηνών (p=0,0001, 
Chi Square=25,55147, df=5). Όπως διαπιστώνουµε από το διάγραµµα (Εικ. 1), οι µεγαλύτερες 
τιµές της διάµεσου σηµειώθηκαν τους µήνες Μάϊο και Ιούνιο, µε 3 και 2,5 
kg/σκάφος/ηµέρα/1000m διχτυού αντίστοιχα, που είναι η κύρια αλιευτική περίοδος για το 
είδος. Τους µήνες αυτούς καταγράφηκαν και οι µεγαλύτερες ηµερήσιες παραγωγές ανά 
αλιευτική προσπάθεια µε 8 και 7,5 kg/σκάφος/ηµέρα/1000m διχτυού. Οι µεγαλύτερες τιµές 
απόδοσης συµπίπτουν µε την περίοδο  της αναπαραγωγικής δραστηριότητας του είδους, αφού 
αυτή πραγµατοποιείται συνήθως  στο τέλος της άνοιξης - αρχή του φθινοπώρου (Conides  et 
al.2001). Κατά την περίοδο αυτή ο πληθυσµός βρίσκεται κοντά στις ακτές, που είναι οι 
περιοχές αύξησης του είδους.  

Για το είδος O. vulgaris, το κύριο αλιευτικό εργαλείο είναι ο βολκός, µε τον οποίο 
αλιεύεται σε πολύ µεγάλες ποσότητες.. Η ΠΑΜΑΠ υπολογίστηκε ανά 1000 βολκούς (Εικ. 1). 
Η µη παραµετρική στατιστική ανάλυση (Kruskal-Wallis ANOVA – Median Test)  για τα δύο 
χρόνια που διήρκεσαν οι δειγµατοληψίες, έδειξε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά 
των τιµών της διάµεσου µεταξύ των µηνών (p=0,1869, Chi Square=12,49481, df=9). Οι 
µεγαλύτερες τιµές της διάµεσου όπως φαίνεται και στην Εικόνα 1, εµφανίζονται τον Ιούλιο και 
τον Αύγουστο µε  200 και 180 kg/σκάφος/ηµέρα/1000 βολκοί, αντίστοιχα. Η έντονη αλιευτική 
προσπάθεια που παρατηρείται τους καλοκαιρινούς µήνες, συµπίπτει µε την περίοδο 
αναπαραγωγής του είδους που έχουµε µετακίνηση των µεγαλύτερων ώριµων ατόµων προς τις 
ακτές (Kallianotis et al. 2001). 

Από τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι η αλιεία της σουπιάς και της γαρίδας, 
παρουσιάζει έντονη εποχικότητα, ενώ το ενδιαφέρον των ψαράδων για τη γλώσσα είναι έντονο 
καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Επίσης, γίνεται έντονη αλίευση του χταποδιού µε το εργαλείο 
των βολκών. Οσον αφορά τα υπόλοιπα είδη, είτε αλιεύονται τυχαία µαζί µε τα είδη ‘στόχος’ 
είτε σε κάποιες περιόδους µπορεί να εµφανιστούν στα αλιευτικά πεδία και να κινήσουν το 
ενδιαφέρον των αλιέων. 
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Η µικρή παράκτια αλιεία στον Πατραϊκό Κόλπο το φθινόπωρο και το 
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ABSTRACT 
Evangelos Tzanatos, Stylianos Somarakis, Constantin Koutsikopoulos: Small-scale 
fisheries in Patraikos Gulf during autumn and winter. 

Small-scale fisheries in Patraikos Gulf was studied using data from 64 fishing 
operations carried out in the area from August 2004 to February 2005. The data were combined 
to construct the pattern of fishing activity in the area during these months. The factor most 
significantly influencing the number of days at sea was weather. Fishermen chose their fishing 
grounds mostly according to the target species, which at most times was selected because of its 
abundance and market value. There was moderate alteration of fishing gears within a month by 
a fisherman, but more significant alteration of target species. The main metiers of small-scale 
fisheries in the area were identified using hierarchical cluster analysis. Fishing mortality for the 
main species targeted by each métier was significantly higher compared to that of the same 
species caught by vessels practicing other métiers. The results are discussed with regard to 
management implications. 
 
Keywords: small-scale fisheries, Patraikos Gulf, fishing tactics, métier, fishing mortality 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 Η µικρή παράκτια αλιεία αποτελεί ένα σηµαντικό τµήµα της Μεσογειακής αλιείας  από 
βιολογική, κοινωνική και οικονοµική άποψη (Farrugio et al. 1993). Η έλλειψη βασικής γνώσης 
(προσδιορισµός της αλιευτικής προσπάθειας, συνολική παραγωγή και επιλεκτικότητα των 
αλιευτικών εργαλείων) καθιστά εξαιρετικά δύσκολη τη διαχείριση του τοµέα. Εξάλλου η 
χωροχρονική ετερογένεια που χαρακτηρίζει την παράκτια αλιεία (Colloca et al. 2004) απαιτεί 
πολύπλοκη  και δαπανηρή δειγµατοληπτική προσπάθεια για την απόκτηση αυτής της γνώσης. 
 Στην προσπάθεια να µελετηθεί ένα τόσο ετερογενές σύνολο είναι απαραίτητη η 
δηµιουργία µίας τυπολογίας, ώστε να καταστεί δυνατή η στρωµατοποίησή του (Farrugio et al. 
1993). Συχνά για να περιγραφεί µία ενιαία οµάδα αλιευτικών δραστηριοτήτων χρησιµοποιείται 
ο όρος της ενασχόλησης (métier) που προτάθηκε από τους Mesnil & Shepherd (1990) και 
καθορίζεται από το συνδυασµό του αλιευτικού εργαλείου που χρησιµοποιείται των ειδών-
στόχων, της περιοχής και της εποχής αλιείας. Στην παρούσα εργασία γίνεται µία πρώτη 
αναγνώριση τέτοιων ενασχολήσεων τη φθινοπωρινή και χειµερινή περίοδο, ενώ εξετάζονται 
και ζητήµατα που αφορούν στη δραστηριότητα, στην τακτική αλιείας του στόλου και στην 
αλιευτική θνησιµότητα των ειδών στόχων. 
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Συνολικά πραγµατοποιήθηκαν 64 δειγµατοληψίες στον Πατραϊκό Κόλπο κατά την 
περίοδο: Αύγουστος 2004-Φεβρουάριος 2005, σε 9 αλιευτικά σκάφη που εξορµούσαν από τα 
λιµάνια: Πάτρα, Μεσολόγγι, Ψαθόπυργος, Τσουκαλέικα και Αλυκές. Από αυτές, τις 47 ηµέρες 
έγινε δειγµατοληψία πάνω στο αλιευτικό σκάφος, ενώ στις 17 η πληροφορία καταγράφηκε στο 
λιµάνι κατά την εκφόρτωση. Κάθε µήνα πραγµατοποιούνταν τουλάχιστον 5 ηµέρες 
δειγµατοληψίας πάνω στο αλιευτικό σκάφος. Κατά τη δειγµατοληψία λαµβάνονταν δεδοµένα 
που αφορούσαν στα είδη-στόχους της αλιείας, στα κριτήρια επιλογής του αλιευτικού πεδίου και 
του είδους-στόχου, στις ηµέρες αλιείας του σκάφους την εβδοµάδα πριν τη δειγµατοληψία, στα 
χρησιµοποιούµενα εργαλεία και στα αλιευόµενα είδη και την ποσότητά τους.  

Για να περιγραφεί η µικρή παράκτια αλιεία στην περιοχή, αναγνωρίστηκαν 
ενασχολήσεις µε τη χρήση ιεραρχηµένης οµαδοποίησης (hierarchical cluster analysis) µε τη 
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µέθοδο του Ward σε πίνακες παρουσίας-απουσίας δεδοµένων που περιείχαν στοιχεία για τα 
αλιευτικά εργαλεία, τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους και τα είδη-στόχους. Η µεθοδολογία της 
ιεραρχηµένης οµαδοποίησης επιτρέπει την οµαδοποίηση των ηµερών αλιείας που 
παρουσιάζουν παρόµοιο πρότυπο και έχει χρησιµοποιηθεί κυρίως σε δεδοµένα αλιευτικής 
παραγωγής προερχόµενα από ηµερολόγια σκαφών (He et al. 1997, Pelletier & Ferraris 2000, 
Ulrich & Andersen 2004) αλλά και δεδοµένα από δειγµατοληψίες (Pelletier & Ferraris 2000). 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 Η πιο σηµαντική αιτία για την παύση της αλιευτικής δραστηριότητας  κατά την 
εβδοµάδα πριν τη δειγµατοληψία ήταν ο καιρός (70% των περιπτώσεων). Άλλοι λόγοι ήταν οι 
εργασίες σχετικές µε την αλιεία στη στεριά (3%), άλλες εργασίες (6%), γιορτές, (5%), µικρή 
παραγωγή τις προηγούµενες ηµέρες και εποµένως ασύµφορη συνέχεια της αλιείας (9%) και 
διάφορες άλλες αιτίες (7%.) Τα αλιευτικά σκάφη σε όλες τις περιπτώσεις πραγµατοποιούσαν 
αλιευτικές εξορµήσεις µε άνεµο έντασης έως 5-6 Beaufort. Η αδυναµία πραγµατοποίησης 
αλιείας µε ισχυρότερο άνεµο ενδέχεται να διαφοροποιείται σε άλλες περιοχές (π.χ. µικρά νησιά 
όπου µπορεί να βρεθούν υπήνεµα αλιευτικά πεδία). Οι ηµέρες αλιείας ανά εβδοµάδα εµφάνισαν 
κάποια τάση εποχικότητας (Αύγουστος: 2,8 ηµέρες, Σεπτέµβριος: 2,2 ηµέρες, Οκτώβριος: 3 
ηµέρες, Νοέµβριος: 1,8 ηµέρες, ∆εκέµβριος: 1,5 ηµέρες, Ιανουάριος: 1,4 ηµέρες) αλλά όχι τόσο 
ισχυρή όσο αναµενόταν (Tzanatos et al. 2005). Μία εξήγηση για το φαινόµενο αυτό είναι ότι το 
χειµώνα οι ηµέρες που επιτρέπουν την πραγµατοποίηση αλιείας εµφανίζονται σε διαστήµατα 
καλοκαιρίας, παρουσιάζοντας αυτοσυσχέτιση των παραγόντων, οπότε ο δείκτης είναι 
ανεπαρκής. Άλλοι παράγοντες, όπως η παύση κατά την περίοδο συντήρησης του σκάφους, 
αλλοιώνουν περισσότερο τα δεδοµένα. 

Πίνακας Ι: Κύριες ενασχολήσεις που προέκυψαν από την ιεραρχηµένη οµαδοποίηση και καθορισµό 

τους από τον τύπο εργαλείου, το άνοιγµα µατιού ή το νούµερο αγκιστριού και τα είδη 
στόχος. 

Table I: Main métiers extracted from the hierarchical cluster analysis described by fishing gear, 
mesh size or hook size number and target species. 

Εργαλείο 
Άνοιγµα µατιού (mm)/ 
Νούµερο αγκιστριού Είδη-στόχοι 

Απλάδι δίχτυ 52mm, 56mm Merluccius merluccius, (Linnaeus 1758)  

Μανοµένο δίχτυ 44mm Mullus barbatus (Linnaeus 1758)  

Μανοµένο δίχτυ 60mm Sepia officinalis (Linnaeus 1758), Mullus surmuletus (Linnaeus 1758), 
Mugilidae 

Μανοµένο δίχτυ 68mm, 80mm Solea vulgaris (Quensel 1806) 

Μανοµένο δίχτυ 56mm, 64mm, 68mm, 
72mm, 80mm 

Diplodus sargus (Linnaeus 1758), D. vulgaris (E. Geoffrey Saint-Hilaire 
1817), Dentex dentex (Linnaeus 1758), Sparus aurata (Linnaeus 1758), 
Pagrus pagrus (Linnaeus 1758), Pagellus erythrinus (Linnaeus 1758) 

Σύνθετο δίχτυ 72mm Dicentrarchus labrax (Linnaeus 1758), Sparus aurata (Linnaeus 1758) 

Παραγάδι No 6, 7 Seriola dumerili (Risso 1810) 

Παραγάδι No 8 Epinephelus guaza (Linnaeus 1758) 

Παραγάδι No 5, 6, 9 Merluccius merluccius (Linnaeus 1758) 

Κιούπια Octopus vulgaris (Cuvier 1797)
 Οι αλιείς στο 98% των περιπτώσεων βγήκαν από το λιµάνι µε σκοπό την αλιεία 
συγκεκριµένων ειδών-στόχων. Στο 81% των περιπτώσεων η επιλογή του αλιευτικού πεδίου 
έγινε µε βάση τα είδη-στόχους, στο 11% των περιπτώσεων µε βάση τον καιρό, ενώ σε ποσοστά 
µικρότερα του 5% για άλλους παράγοντες (ψάρεµα µε άλλο γνωστό ψαρά, ψάρεµα στην 
περιοχή που έπιασε ψάρια τις τελευταίες µέρες ή άλλο λόγο). Στο 64% των περιπτώσεων η 
επιλογή του είδους-στόχου έγινε µε βάση τη σχέση αφθονίας-τιµής του συγκεκριµένου είδους, 
στο 16% βάσει αποκλειστικά της υψηλής τιµής του είδους (µε αρκετά υψηλότερο ποσοστό 
στην αλιεία µε παραγάδι: 62%), στο 9% βάσει υψηλής αφθονίας παρά τη σχετικά χαµηλή τιµή, 
ενώ στο 11% των περιπτώσεων η επιλογή έγινε βάσει άλλων κριτηρίων µε σηµαντικότερο την 
συνήθεια πραγµατοποίησης µικρών ταξιδιών ανεξαρτήτως καιρού το χειµώνα. Στις περιπτώσεις 
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που έγιναν περισσότερες από µία δειγµατοληψίες σε ένα αλιευτικό σκάφος ανά µήνα, το 
αλιευτικό εργαλείο παρέµεινε σταθερό µέσα στο µήνα στο 59% των περιπτώσεων, άλλαξε 
εντελώς στο 32% των περιπτώσεων, παρέµεινε αλλά προστέθηκε και άλλο αλιευτικό εργαλείο 
µε διαφορετικά χαρακτηριστικά στο 9% των περιπτώσεων. Τα είδη-στόχοι παρέµειναν σταθερά 
για κάθε αλιευτικό σκάφος όπου πραγµατοποιήθηκαν διαδοχικές δειγµατοληψίες στο 36% των 
περιπτώσεων, άλλαξαν εν µέρει στο 23%, και άλλαξαν εντελώς στο 41%. 
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Εικ. 1: Σχετική βαρύτητα ανά µήνα για τα είδη-στόχους της µικρής παράκτιας αλιείας στον 

Πατραϊκό το φθινόπωρο και το χειµώνα. 
Fig. 1: Relative weight of target species in Patraikos Gulf during autumn and winter. 

Τα αλιευτικά εργαλεία που χρησιµοποίησαν συχνότερα οι αλιείς ήταν τα µανοµένα 
δίχτυα (58% των αλιευτικών εξορµήσεων), τα απλάδια (35%) το παραγάδι βυθού (17%), και 
λιγότερο τα σύνθετα δίχτυα (7%) και οι παγίδες (2%). 

Τα αποτελέσµατα της ιεραρχηµένης οµαδοποίησης παρουσιάζονται στον Πίνακα Ι. 
Παρατηρούµε την παρουσία ενός σηµαντικού αριθµού ειδών-στόχων. Η επιλογή ειδών-στόχων 
είχε σαφώς εποχικές διαφορές, όπως φαίνεται στην Εικ. 1. Αν και τα δεδοµένα δεν προέρχονται 
από µεγάλο αριθµό σκαφών, οπότε τα απόλυτα νούµερα αναµένεται να διαφέρουν, οι διαφορές 
από µήνα σε µήνα είναι ενδεικτικές των επιλογών των αλιέων σε διαφορετικά είδη-στόχους. 

Καταγράφηκαν συνολικά 95 είδη αλιευµάτων, από τα οποία 85 είδη ψαριών, 4 µαλάκια 
και 6 καρκινοειδή. Συνολικά ψαρεύτηκαν 839 Kg αλιευµάτων, µε πιο άφθονα τα Merluccius 
merluccius (217Κg), Sepia officinalis (81 Kg), Trachurus mediterraneus (69 Κg), Sparus 
aurata (42 Kg) και Dicentrarchus labrax (37 Kg). Το T. mediterraneus αποτέλεσε είδος-στόχο 
µόνο µία φορά, αλλά είναι παράλληλο αλίευµα (bycatch) κυρίως στην αλιεία του M. 
merluccius. Τα είδη-στόχοι αποτέλεσαν ποικίλο ποσοστό του αλιεύµατος (από 0-100%). Το 
φαινόµενο αυτό παρουσιάστηκε πολύ έντονα στις περιπτώσεις αλιείας µε παραγάδι και 
δικαιολογείται από το γεγονός του µικρού αριθµού ψαριών που αλιευόταν µε το συγκεκριµένο 
εργαλείο. Στην αλιεία του M. merluccius το είδος αποτελούσε κατά µέσο όρο το 60% σε βάρος 
του αλιεύµατος, στην αλιεία του Mullus barbatus αυτό αποτελούσε το 19% του αλιεύµατος, 
στην αλιεία του Solea vulgaris αυτό αποτελούσε το 24% του αλιεύµατος, στην αλιεία για 
Sparidae αυτά αποτελούσαν το 30% του αλιεύµατος, στην αλιεία του S. officinalis αυτό 
αποτελούσε το 56% του αλιεύµατος. Η αλιεία µε απλάδι δίχτυ για M. merluccius και µε 
µανοµένο δίχτυ για S. officinalis εµφανίζουν σχετικά υψηλή επιλεκτικότητα, σε αντίθεση µε τις 
άλλες ενασχολήσεις όπου παρουσιάζεται µεγάλο ποσοστό παράλληλων αλιευµάτων. Είναι 
πιθανό αυτό να συσχετίζεται µε τα βάθη όπου πραγµατοποιείται η αλιεία των δύο ειδών (κατά 
µέσο όρο στα 66 m και 5 m για το M. merluccius και το S. officinalis αντίστοιχα), όπου δεν 
πραγµατοποιείται αλιεία για άλλα είδη (Kruskal-Wallis, µε Η=21,045 και 13,822 για M. 
merluccius και S. officinalis αντίστοιχα, d.f.=1, P<0.001). Η εικόνα είναι διαφορετική για άλλα 
είδη-στόχους (Kruskal-Wallis, όλα τα Η µεταξύ 0,003-1,949, d.f.=1, όλα τα P µεταξύ 0.163-
0,960) των οποίων τα βάθη αλιείας δεν διαφοροποιούνται από το σύνολο των βαθών αλιείας. 

Η παραγωγή ανά µονάδα αλιευτικής προσπάθειας για τα κυριότερα είδη-στόχους 
παρουσιάζεται στην Εικ. 2. Οι διαφορές στην απόδοση των σκαφών που αλίευσαν τα επιµέρους 
είδη στόχους σε σχέση µε αυτή των υπολοίπων είναι εµφανείς (Kruskal-Wallis, όλα τα Η 
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µεταξύ 17,432-47,458, d.f.=1, όλα τα P<0,001). Αυτές οι διαφορές πρέπει να ληφθούν υπόψη  
στη σχεδίαση αντιπροσωπευτικών δειγµατοληψιών σε σκάφη της µικρής παράκτιας αλιείας.  
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Εικ. 2: Μέση τιµή και τυπική απόκλιση της παραγωγής ανά µονάδα αλιευτικής προσπάθειας 

(Kg/1000fa διχτυού) για τα κυριότερα είδη-στόχους της περιοχής. Άσπροι κύκλοι: σκάφη 
που συµµετείχαν στην ενασχόληση που στόχευε στο συγκεκριµένο είδος, µαύρα 
τετράγωνα: υπόλοιπα σκάφη. 

Fig. 2: Mean and standard deviation of catch per unit of effort (Kg/1000fa of net length) for the 
main target species. White circles: vessels participating in the métier targeting the 
species, black squares: all other vessels. 

Από τα παραπάνω αποτελέσµατα είναι φανερό πόσο ελλιπής δείκτης της αλιευτικής 
προσπάθειας είναι η χωρητικότητα/ιπποδύναµη του σκάφους. Η διάκριση της ονοµαστικής 
(nominal) από την αποτελεσµατική (effective) αλιευτική προσπάθεια είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για να αποφευχθούν λάθη στις εκτιµήσεις (Padilla & Trinidad 1995). Η 
κανονικοποίηση (standardization) της αλιευτικής προσπάθειας (Laurec & Shepherd 1983) 
συνιστά αναγκαίο επόµενο βήµα στα πλαίσια της ολοκληρωµένης διαχείρισης. 
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Μηνιαία κατανοµή και σύγκριση της κατά µήκος σύνθεσης των ειδών 
Penaeus (Melicertus) kerathurus  και Sepia officinalis στο αλίευµα από 

µέση και παράκτια αλιεία στο Θρακικό Πέλαγος. 
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ABSTRACΤ 
Angeliki Adamidou, Argyris Kallianiotis. Monthly distribution and comparison of length 
frequencies of Penaeus (Melicertus) kerathurus and Sepia officinalis in the catches from 
open sea and artisanal fisheries in the Thracian Sea. 
 The length frequency distributions of Penaeus (Melicertus) kerathurus and Sepia 
officinalis catches in the Thracian sea, caught with bottom trawls and trammel nets are 
compared. The length distributions differed significantly (p<0,001) between the two gears in 
both species. Bottom trawls caught smaller sizes than trammel nets. However, there was a 
considerable overlapping (T= 0,67 in P. kerathurus catches and T=0,55 in S.officinalis catches) 
between the gears. The monthly distributions of the catches differed between the two gears for 
both species and followed the reproductive and recruitment patterns of the species.  
 
Keywords: Penaeus kerathurus, Sepia officinalis, bottom trawl, trammel nets, length frequency 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 Το είδος Penaeus (Melicertus) kerathurus (Forskal, 1775), γαρίδα (caramote prawn), 
είναι το πιο έντονα αλιευόµενο καρκινοειδές, µε τη δεύτερη υψηλότερη εµπορική αξία, ενώ το 
είδος Sepia officinalis (Linnaeus, 1758), σουπιά (common cuttlefish), είναι το δεύτερο τόσο σε 
παραγωγή όσο και σε αξία κεφαλόποδο (Ε.Σ.Υ.Ε, 2001). Και τα δύο είδη αλιεύονται τόσο από 
τη µέση όσο και από την παράκτια αλιεία. Στην µέση αλιεία αλιεύονται µε µηχανότρατα. Για 
την παράκτια αλιεία αποτελούν είδη στόχο και αλιεύονται κυρίως µε µανωµένα δίχτυα τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά των οποίων είναι κατάλληλα προσαρµοσµένα για τα είδη αυτά. Στο 
Θρακικό Πέλαγος το είδος P. kerathurus αποτελεί το 1,5% του συνόλου των εκφορτώσεων των 
µηχανοτρατών και το 0,9% των εκφορτώσεων από δίχτυα. Στη συνολική παραγωγή του P. 
kerathurus στο Θρακικό η συµµετοχή της µηχανότρατας ανέρχεται στο 59,6% και των διχτυών 
στο 38,5%. Το είδος S. officinalis αποτελεί το 2,1% του συνόλου των εκφορτώσεων των 
µηχανοτρατών και το 1,9% των εκφορτώσεων από δίχτυα στο Θρακικό. Οι δύο τύποι 
εργαλείων συµµετέχουν σχεδόν ισόποσα στο αλίευµα του S. officinalis, 48,1% η µηχανότρατα 
και 46,9% τα δίχτυα (Ε.Σ.Υ.Ε, 2001). Στην παρούσα εργασία γίνεται σύγκριση της κατανοµής 
των µηκών του κάθε είδους στην µέση και παράκτια αλιεία και υπολογίζεται η πιθανή 
επικάλυψη των µηκών. Σχολιάζεται επίσης η εποχικότητα και το βάθος αλιείας των δύο 
εργαλείων. 

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία προέρχονται από τα 
προγράµµατα “Analysis of trawls’ discard operation in the central and eastern Mediterranean 
sea’’ (Ανάλυση απορριπτόµενων αλιευµάτων στην Κεντρική και Ανατολική Μεσόγειο) και 
“Stock assessment of some coastal species caught by artisanal fishery” (Εκτίµηση αποθεµάτων 
παράκτιων ειδών ιχθύων). 

 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Τα δεδοµένα προέρχονται από την εµπορική αλιεία (µέση και παράκτια), στο Θρακικό 
πέλαγος και αφορούν στη χρονική περίοδο 1998 – 2000. Οι δειγµατοληψίες µε µηχανότρατα 
(14 mm µήκος πλευράς µατιού στο σάκο) ήταν εποχικές και πραγµατοποιήθηκαν στη διάρκεια 
της αλιευτικής περιόδου (Οκτώβριος-Μάιος) σε επαγγελµατικά σκάφη του Ν. Καβάλας. Οι 
δειγµατοληψίες µε παράκτια σκάφη ήταν µηνιαίες και έγιναν στα λιµάνια του Λάγους και του 
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Φαναρίου. Η αλιεία γινόταν µε χρήση µανωµένων διχτυών µε µήκος πλευράς µατιού στο 
εσωτερικό δίχτυ (πυκνό) 20-22 mm για το P. kerathurus και 32-36 mm για το S.officinalis. Οι 
µετρήσεις αφορούσαν στο σύνολο του αλιεύµατος (εµπορικό και απορριπτόµενο) του κάθε 
είδους. ∆είγµατα 50 ατόµων ανά καλάδα λαµβάνονταν εφόσον αυτό ήταν εφικτό. Το ραχιαίο 
µήκος του µανδύα (DML) µετρήθηκε στη σουπιά και το µήκος του κεφαλοθώρακα στη γαρίδα 
(CL) µε ακρίβεια χιλιοστού (mm). Καταγράφηκαν επίσης πρόσθετα στοιχεία για το χρόνο, την 
περιοχή, το βάθος αλιείας και τα χαρακτηριστικά του εργαλείου που χρησιµοποιήθηκαν. 

Η µηνιαία κατανοµή του αλιεύµατος και η συχνότητα κατανοµής µηκών 
υπολογίστηκαν και εκφράστηκαν γραφικά για το κάθε είδος και εργαλείο ξεχωριστά. Η 
σύγκριση της συχνότητας κατανοµής µηκών, για το κάθε είδος, µεταξύ των δύο εργαλείων 
έγινε µε τη δοκιµασία Kolmogorov-Smirnov µε το στατιστικό πρόγραµµα STATISTICA. Ο 
δείκτης επικάλυψης Schoener χρησιµοποιήθηκε για τον υπολογισµό της πιθανής επικάλυψη (Τ) 
σε επίπεδο τάξης µήκους µεταξύ των δύο εργαλείων: 

 yi

n

i
xi PPT −−= ∑

=1
5.01    

όπου Pxi και Pyi είναι ο λόγος (σε αριθµούς) κάθε κλάσης i µεταξύ δύο διαφορετικών εργαλείων 
x και y. Η τιµή του δείκτη κυµαίνεται από 0, όταν δεν υπάρχει επικάλυψη στις τάξεις µεγέθους 
µεταξύ των δύο εργαλείων, ως 1 όταν υπάρχει πλήρης επικάλυψη. Ο βαθµός επικάλυψης 
θεωρείται σηµαντικός όταν η τιµή του δείκτη Τ είναι µεγαλύτερη του 0,6 (Stergiou et al., 2004). 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Συνολικά µετρήθηκαν 1516 άτοµα P. kerathurus και 675 άτοµα S.officinalis και από 
τους δύο τύπους εργαλείων. Το µεγαλύτερο ποσοστό, σε αριθµό ατόµων, προήλθε από την 
µηχανότρατα (73% για το P. kerathurus και 78% για το S. officinalis ). Οι κατά µήκος 
συνθέσεις των δύο ειδών ανά εργαλείο απεικονίζονται στην Εικ. 1 και τα  στατιστικά 
χαρακτηριστικά τους συνοψίζονται στον Πίνακα Ι.  
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Εικ. 1: Κατά µήκος συνθέσεις των αλιευµάτων των ειδών P. kerathurus και S.officinalis από 

µανωµένα δίχτυα και µηχανότρατα στο Θρακικό Πέλαγος. 
Fig 1: Length frequency distributions of P. kerathurus and S. officinalis in the trammel net and 

trawl catches in the Thracian Sea. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Πίνακας 1. Περιγραφικά στατιστικά  του µήκους κεφαλοθώρακα (CL, σε mm) για το P. kerathurus 
και του ραχιαίου µήκους µανδύα (DML, σε mm) για το S. officinalis για κάθε εργαλείο. 

Table Ι. Descriptive statistics of carapace length (CL, in mm) in P. kerathurus and dorsal mantle 
length (DML, in mm) in S. officinalis, per gear. 

Είδος Εργαλείο Πλήθος 
(Ν) 

Μέση 
τιµή 

∆ιάµεσος Ελάχιστο Μέγιστο Τυπικό 
σφάλµα

Penaeus 
kerathurus 

Μηχανότρατα 1103 34,2 33,7 18,7 51,3 0,14 

 ∆ίχτυα 413 38,1 37,6 13,6 53,7 0,28 
Sepia 
officinalis 

Μηχανότρατα 529 99,5 95 35 245 1,3 

 ∆ίχτυα 146 127 128,5 82 196 1,9 

Η δοκιµασία Kolmogorov-Smirnov έδειξε ότι οι κατανοµές των µηκών διαφέρουν  
στατιστικά σηµαντικά  (P < 0,001) µεταξύ της µηχανότρατας και των διχτυών και για τα δύο 
είδη. Για το S.officinalis υπάρχει ανάλογη αναφορά και από τους Belcari et al (2001). Από την 
κατανοµή της σχετικής αθροιστικής συχνότητας (Εικ. 2) προκύπτει ότι τα δίχτυα και στα δύο 
είδη αλιεύουν µεγαλύτερα µεγέθη από τη µηχανότρατα. Αυτό υποδεικνύει ότι τα δύο εργαλεία 
απευθύνονται σε διαφορετικές περιόδους-φάσεις της ζωής του πληθυσµού. Όµως από το δείκτη 
επικάλυψης Schoener προκύπτει ότι η επικάλυψη στις τάξεις µεγέθους µεταξύ των δύο 
εργαλείων ήταν σηµαντική για το P. kerathurus (T=0,67) ενώ στο S.officinalis υπήρχε 
µικρότερη επικάλυψη (T=0,55) η οποία ήταν όµως αρκετά σηµαντική. 
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Εικ. 2: Αθροιστική συχνότητα κατανοµής µηκών των αλιευµάτων του P. kerathurus  και του 
S.officinalis  από µανωµένα δίχτυα και µηχανότρατα στο Θρακικό. 

Fig. 2: Cumulative length frequency distributions of P. kerathurus and  S.officinalis in catches by 
trammel nets and trawl nets in the Thracian Sea. 

Από την µηνιαία κατανοµή του αλιεύµατος (Εικ. 3) προκύπτει ότι η περίοδος αλιείας 
του P. kerathurus δεν συµπίπτει για τα δύο εργαλεία. Η αλιεία του µε δίχτυα ξεκινά στο τέλος 
της άνοιξης και λήγει στο τέλος του καλοκαιριού σηµειώνοντας µέγιστo τον Ιούνιο. Η αλιεία µε 
µηχανότρατα ξεκινά τον Οκτώβριο, µε την έναρξη της αλιευτικής περιόδου, και διαρκεί ως το 
Μάρτιο, οι µεγαλύτερες ποσότητες όµως αλιεύονται τον Οκτώβριο και το Νοέµβριο. Οι υψηλές 
τιµές που εµφανίζονται το φθινόπωρο στο αλίευµα της µηχανότρατας, συµπίπτουν µε την 
περίοδο που πραγµατοποιείται η µετανάστευση του πληθυσµού από τις περιοχές αύξησης κοντά 
στις ακτές προς τα µεγαλύτερα βάθη (Κεβρεκίδης & Θεσσαλού –Λεγάκη 2001) ενώ οι υψηλές 
τιµές που εµφανίζονται το καλοκαίρι στο αλίευµα των διχτυών σχετίζονται µε την 
αναπαραγωγική µετανάστευση προς ρηχότερα νερά (Κεβρεκίδης & Θεσσαλού –Λεγάκη 2001). 
Στη σουπιά, η περίοδος αλιείας συµπίπτει για τα δύο εργαλεία, µε τη µηχανότρατα όµως οι 
µεγαλύτερες ποσότητες αλιεύονται τον Οκτώβριο και Νοέµβριο, την εποχή δηλαδή που τα 
νεαρά άτοµα µεταναστεύουν σε µεγαλύτερα βάθη. Στα δίχτυα οι µεγαλύτερες ποσότητες 
αλιεύονται από Φεβρουάριο ως Απρίλιο όταν πραγµατοποιούνται οι αναπαραγωγικές 



µετακινήσεις του είδους προς τις ακτές (Dunn, 1999, Λευκαδίτου et al. 2001, Laptikhovsky et 
al. 2003).  
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Εικ. 3: Μηνιαία κατανοµή της αφθονίας των ειδών P. kerathurus  και  S.officinalis στο αλίευµα από 
µανωµένα δίχτυα και µηχανότρατα στο Θρακικό Πέλαγος. 

Fig. 3: Monthly distributions of the abundance of P. kerathurus and S.officinalis in trammel net and 
trawl catches in the Thracian Sea. 

Το βάθος αλιείας των ειδών P. kerathurus και S.officinalis  διαφέρει επίσης µεταξύ των 
δύο εργαλείων. Η αλιεία τόσο της γαρίδας όσο και της σουπιάς από την παράκτια αλιεία γίνεται 
σε βάθη µικρότερα των 15 m. Οι µηχανότρατες  σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία 
ψαρεύουν σε βάθη µεγαλύτερα των 30 m (στο Θρακικό Πέλαγος απόσταση 3 ναυτικών µιλίων 
από την ακτή ξεκινά σε ορισµένα σηµεία από 22 m βάθος).    

Συµπερασµατικά µπορούµε να  πούµε ότι και για τα δύο είδη υπάρχει στατιστικά 
σηµαντική διαφορά στη κατανοµή µηκών µεταξύ µηχανότρατας και διχτυών µε σηµαντική 
όµως επικάλυψη. Τα δύο εργαλεία αλιεύουν τα είδη P. kerathurus και S.officinalis  σε 
διαφορετικές περιόδους της ζωής τους. Οι µηχανότρατες αλιεύουν σε µεγαλύτερα βάθη, 
µικρότερα άτοµα, ένα µέρος των οποίων είναι νεοεισερχόµενα αφού η µεγαλύτερη απόδοσή της 
µηχανότρατας εντοπίζεται την εποχή της µετανάστευσης  των ειδών από τις περιοχές ωοτοκίας 
και ανάπτυξης σε µεγαλύτερα βάθη. Τα δίχτυα αλιεύουν κυρίως τα ενήλικα άτοµα την εποχή 
αναπαραγωγής  κοντά στις ακτές.  
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Μοντέλα πινάκων για τη µελέτη της δοµής και της δυναµικής του 
γαύρου (Engraulis encrasicolus L., 1758) στο Β. Αιγαίο  
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ABSTRACT 
Irene Mantzouni, Dimitrios K. Moutopoulos, Argyris Kallianiotis, Stylianos Somarakis, 
Constantinos Koutsikopoulos: Matrix models for the study of anchovy (Engraulis 
encrasicolus) population structure and dynamics in N. Aegean Sea. 

The development of a matrix population model for the study of the structure and 
dynamics of the N Aegean anchovy population is presented on the basis of the life cycle pattern, 
the available knowledge and the environmental features of the ecosystem. The model is 
developed on the seasonal and the sub-regional basis incorporating survival, fecundity and 
migration rates. Special attention was devoted to a possible Black Sea inflow of young 
anchovies. The model also includes a density-dependent mechanism and its implications are 
also discussed.  
 
Keywords: matrix models, population dynamics, European anchovy, Engraulis encrasicolus, 
N. Aegean Sea 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η υδρολογία, ο υδροδυναµισµός και οι ιδιαίτερες γεωµορφολογικές δοµές της περιοχής 
του Βορείου Αιγαίου (ΒΑ) αποτελούν τη βάση για την αυξηµένη παραγωγικότητα του 
οικοσυστήµατος σε όλα τα τροφικά επίπεδα (Stergiou et al. 1997). Παρά τη σπουδαιότητα της 
αλιευτικής παραγωγής του γαύρου (anchovy) (Engraulis encrasicolus L., 1758), η 
πολυπλοκότητα του κύκλου ζωής του σε συνδυασµό µε την ετερογένεια του οικοσυστήµατος 
και την έντονη δυναµική του (Poulos et al. 1997), δεν επέτρεψαν την ανάπτυξη ενός αξιόπιστου 
µοντέλου µέχρι σήµερα. Στην παρούσα εργασία γίνεται µια προσπάθεια κωδικοποίησης των 
βασικών µηχανισµών που χαρακτηρίζουν τον κύκλο ζωής του είδους σε συγκεκριµένη 
χωροχρονική βάση. Η επιλογή του τύπου του µοντέλου (µοντέλο πινάκων) στηρίζεται στο 
επίπεδο της διαθέσιµης γνώσης που δεν επιτρέπει την προσέγγιση σε πιο λεπτοµερή κλίµακα. 
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που αναπτύσσεται µοντέλο πινάκων που 
ενσωµατώνει τόσο την εποχικότητα όσο και τη µετανάστευση ειδών ψαριών στις ελληνικές 
θάλασσες. Μοντέλα µε αυτά τα χαρακτηριστικά σπανίζουν και στη διεθνή βιβλιογραφία. Οι 
Vaz & Petitgas (2002) ανέπτυξαν παρόµοια προσέγγιση για τη µελέτη του γαύρου στο 
Βισκαϊκό κόλπο, αλλά σε ετήσια και όχι σε εποχική βάση. Η παρουσίαση του µοντέλου 
συνοδεύεται από συζήτηση των τεχνικών χαρακτηριστικών του, των δυνατοτήτων επέκτασης 
και ευρύτερης χρήσης του.  

 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Στην παρούσα µελέτη χρησιµοποιήθηκαν µοντέλα πινάκων (matrix models), τα οποία 
αποτελούν χρήσιµα εργαλεία για: (α) τη µελέτη της επίδρασης των µεταβολών βιολογικών 
(γονιµότητας, θνησιµότητας) και άλλων κρίσιµων παραµέτρων (µετανάστευση) στη δυναµική 
του πληθυσµού, (β) τη σύγκριση διαφορετικών υποπεριοχών και (γ) τον εντοπισµό των 
κρίσιµων αναπτυξιακών σταδίων ή µηχανισµών (Caswell 2001). Από την ανάλυσή τους 
προκύπτουν στοιχεία, όπως η βραχυπρόθεσµη ή µακροπρόθεσµη τάση µεταβολής της 
αφθονίας, η σταθερή κατανοµή του πληθυσµού στις ηλικιακές κλάσεις και η ευαισθησία του 
συστήµατος της περιοχής µελέτης σε περιβαλλοντικές ή/και βιολογικές µεταβολές. Το µοντέλο 
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αναπτύχθηκε σε γλώσσα προγραµµατισµού C και µε το µαθηµατικό πακέτο Matlab 7.0, 
προκείµενου να γίνουν οι προσοµοιώσεις.  

Η διαίρεση της περιοχή µελέτης σε 4 υποπεριοχές βασίστηκε σε προγενέστερες µελέτες 
(υδρολογία και πρότυπο ανέµων: Poulos et al. 1997) και φαίνεται στην Εικ.1. Ειδικότερα, η 
υποπεριοχή IV λειτουργεί ως δεξαµενή που τροφοδοτεί τις υπόλοιπες τρεις µε άτοµα ηλικίας 0 
και αντιπροσωπεύει την πιθανή εισροή νεαρών ατόµων από τη Μαύρη Θάλασσα µέσω του 
στενού των ∆αρδανελίων. Η σύντοµη διάρκεια ζωής του γαύρου (4 έτη: Somarakis et al. 2004) 
και οι έντονες εποχικές διακυµάνσεις του οικοσυστήµατος που επιδρούν στον κύκλο ζωής 
(αναπαραγωγή) και την κατανοµή του πληθυσµού (µεταναστεύσεις) επιβάλλουν ως βασική 
χρονική κλίµακα την εποχή.  

 

Εικ. 1: Οι υποπεριοχές µελέτης του Β. 
Αιγαίου: Ι=Θρακικό πέλαγος, ΙΙ=Κόλπος 
της Καβάλας και Στρυµονικός Κόλπος, 
ΙΙΙ=Υφαλοκρηπίδα της Λήµνου, 
IV=Τουρκικές ακτές. 

Fig. 1: The sub areas of N. Aegean: 
I=Thracian Sea; II=Gulf of Kavala and 
Strymonikos Gulf; III=Limnos Plateau; 
IV=Turkish coasts. 

Για κάθε εποχή s κατασκευάστηκαν κλασσικοί πίνακες γονιµότητας-επιβίωσης 
(πίνακας Leslie) ανά υποπεριοχή L (Gs

L) και πίνακες µετανάστευσης ατόµων µεταξύ των 
υποπεριοχών (π.χ. ο πίνακας Ms

LΙ->LΙΙ υποδηλώνει τη µετανάστευση από την υποπεριοχή LΙ στην 
LΙΙ). Από το συνδυασµό των πινάκων των υποπεριοχών προέκυψαν οι εποχικοί πίνακες της 
γονιµότητας–επιβίωσης (GRs) και της µετανάστευσης (MIGs): 
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Το γινόµενο των παραπάνω βασικών πινάκων που αναφέρονται στην ίδια εποχή s 

αποτελεί τον αντίστοιχο πίνακα µετάβασης (transition matrix) για την εποχή αυτή. Από το 
γινόµενο των εποχικών πινάκων µετάβασης προκύπτει ο ετήσιος πίνακας µετάβασης, στον 
οποίο η κάθε του διάσταση ισούται µε τον αριθµό των περιοχών (4) επί τον αριθµό των 
ηλικιακών κλάσεων (4) (πίνακας διαστάσεων 16 Χ 16). Ο υπολογισµός της ιδιοτιµής (λ) 
(eigenvalue) και των ιδιοδιανυσµάτων (eigenvectors) αυτού του πίνακα µας πληροφορεί για την 
εξέλιξη της αφθονίας του πληθυσµού και τη σταθερή κατανοµή του στις επιµέρους ηλικιακές 
κλάσεις, αντίστοιχα.  

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η βασική δοµή του µοντέλου αποτελείται από τους ρυθµούς επιβίωσης, γονιµότητας 
και µετανάστευσης σε κάθε ηλικιακή κλάση, εποχή και υποπεριοχή. Ειδικότερα, τα δεδοµένα 
των παραµέτρων της επιβίωσης και της γονιµότητας ανά ηλικιακή κλάση προέρχονται από 
προγενέστερες µελέτες (Anonymous 2000) στην ευρύτερη περιοχή. Ωστόσο, καθώς οι 
συγκεκριµένες µελέτες δεν επικεντρώνονται στις υποπεριοχές του µοντέλου, ήταν απαραίτητο 
να ελεγχθεί το κατά πόσο αυτές οι εκτιµήσεις περιγράφουν τον κύκλο ζωής του αποθέµατος 
στο ΒΑ. Η βασική παραδοχή του µοντέλου ήταν ότι σε ετήσια βάση η αφθονία του πληθυσµού 
στην περιοχή µελέτης παραµένει σταθερή (λ=1), παρά τις εποχικές διακυµάνσεις. Η υπόθεση 
αυτή, αν και µπορεί να απέχει από την πραγµατικότητα, διευκολύνει την εύρεση των πιο 
ευαίσθητων δηµογραφικών παραµέτρων του είδους, µέσω της µελέτης της επίδρασης των 
µεταβολών τους στην αφθονία και την κατανοµή του πληθυσµού (Vaz & Petitgas 2002). Ο 

Β. Αιγαίο 
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έλεγχος των τιµών επιβίωσης, που προέρχονται από τη βιβλιογραφία έγινε, για λόγους 
απλοποίησης, µέσω προσοµοίωσης της εξέλιξης της αφθονίας του πληθυσµού σε µια 
αποµονωµένη περιοχή, από και προς την οποία δεν σηµειώνεται µετανάστευση. Οι τιµές αυτές 
οδηγούν τον πληθυσµό σε δηµογραφική έκρηξη (Εικ. 2Α). Για το λόγο αυτό, οι τιµές των 
ρυθµών επιβίωσης τροποποιήθηκαν έτσι ώστε να τηρείται η παραπάνω υπόθεση της ετήσιας 
πληθυσµιακής σταθερότητας και η σύγκρισή τους µε τις αντίστοιχες τιµές που αναφέρονταν 
στη βιβλιογραφία (Anonymous 2000) παρουσιάζεται στον Πίνακα I.  

Παρατηρείται ότι η 
µέγιστη διαφοροποίηση των τιµών 
καταγράφεται στην πιθανότητα 
επιβίωσης της πρώτης ηλικιακής 
κλάσης, όπου η θνησιµότητα 
αναµένεται να είναι ιδιαίτερα 
υψηλή σε σχέση µε τις υπόλοιπες 
κλάσεις. Η παρατήρηση αυτή 
επιβεβαιώνει τη σηµασία των 
νεαρών σταδίων (recruitment) στις 
διακυµάνσεις της αφθονίας του 
πληθυσµού. Η εξέλιξη της 
αφθονίας του γαύρου ανά εποχή 
σύµφωνα µε τις τιµές που 
ικανοποιούν τη συνθήκη της 
σταθερότητας (Εικ. 2β) και οι 

διαφορές τους από τις εκτιµήσεις του πεδίου µπορεί να οφείλονται: (α) στην περιορισµένη 
ακρίβεια και τη µεροληψία των in situ εκτιµήσεων της θνησιµότητας στα διάφορα σταδία 
ανάπτυξης, ή/και (β) στο ότι ο πληθυσµός, λόγω έντονων διακυµάνσεων µεταξύ ετών, 
βρίσκεται µακριά από το σηµείο ισορροπίας του. Η παρατήρηση αυτή υποδηλώνει και την 
ανάγκη διεύρυνσης και συχνής επανάληψης των µελετών στην περιοχή.  

 

 

 

Εικ. 2: Α. Ο πληθυσµός (λογαριθµική κλίµακα) οδηγείται σε δηµογραφική έκρηξη 
χρησιµοποιώντας τα δεδοµένα της βιβλιογραφίας. Β. Ο πληθυσµός παραµένει σταθερός µε 
τα δεδοµένα του µοντέλου.  

Fig. 2: A. Demographic explosion of the population (logarithmic scale) using the data of previous 
studies. B. Stability achieved using modified data of the model. 

Το µοντέλο παρέχει τη δυνατότητα προσαρµογής του περιοδικού πρότυπου εναλλαγής 
των φυσικών συνθηκών, οι οποίες επιδρούν στον κύκλο ζωής του είδους, όπως και τη 
δυνατότητα αλλαγής του αριθµού των υποπεριοχών, που αλληλεπιδρούν µέσω της 
µετανάστευσης. Ακόµη, η διαίρεση του έτους σε εποχές και της περιοχής σε υποπεριοχές, αν 
και είναι πιο σύνθετη από υπολογιστικής άποψης, επιτρέπει την επεξεργασία πιο λεπτοµερών 
σεναρίων διαχείρισης, καθώς και πιο αναλυτικές βραχυπρόθεσµες ή µακροπρόθεσµες 
προβλέψεις της κατανοµής και της αφθονίας του πληθυσµού, σε ευρεία ή περιορισµένη 

Πίνακας I: Σύγκριση των τροποποιηµένων ετήσιων 
ρυθµών επιβίωσης ανά ηλικιακή κλάση µε τις 
αντίστοιχες τιµές που αναφέρονται σε 
προγενέστερες µελέτες.  

Table I: Comparison of the modified annual survival 
rates per age-class with the corresponding 
rates provided by previous studies. 

Ηλικιακή 
κλάση 

Πιθανότητα 
Επιβίωσης 

(τιµές βιβλιογραφίας) 

Πιθανότητα 
Επιβίωσης 

(τιµές µοντέλου) 
1 0,4966 0,0002 
2 0,3430 0,1259 
3 0,3379 0,1862 
4 0,1883 0,3648 

A B 
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γεωγραφική κλίµακα. Έτσι, µπορούν να εντοπιστούν οι πιο ευαίσθητες δηµογραφικές 
παράµετροι του είδους (γονιµότητα, επιβίωση, µετανάστευση), καθώς και οι περιοχές ή/και οι 
εποχές που επηρεάζουν το απόθεµα. Το µοντέλο επιτρέπει, επίσης, την εισαγωγή σεναρίου 
πυκνοεξάρτησης σε καθεµία από τις παραµέτρους ή/και συνδυασµό τους, οπότε είναι δυνατή η: 
(α) εξέταση της υπόθεσης αυτορύθµισης του πληθυσµού µετά από παρεµβάσεις ή ατυχήµατα, 
και (β) εκτίµηση της πιθανότητας και του χρόνου επανάκαµψης του συστήµατος στην αρχική 
κατάσταση (DeAngelis et al. 1980). Προκειµένου να διασαφηνιστεί ο ρόλος των 
πυκνοεξαρτώµενων ρυθµών γονιµότητας, έγινε προσοµοίωση της εξέλιξης της αφθονίας του 
πληθυσµού, παρουσία και απουσία πυκνοεξάρτησης, µετά από µείωση κατά 50% του ρυθµού 
επιβίωσης της πρώτης ηλικιακής κλάσης στην περιοχή ΙΙ, την εποχή του χειµώνα (αποτέλεσµα 
φυσικής ή ανθρωπογενούς διακύµανσης). Η προσοµοίωση έδειξε (Εικ. 3) ότι η πυκνοεξάρτηση 
λειτουργεί ως µηχανισµός ανάδρασης και επαναφέρει την αφθονία στα προηγούµενα επίπεδα 
σε τρία περίπου χρόνια, πολύ συντοµότερα από τη σταδιακή και αργή επανάκαµψη χωρίς την 
πυκνοεξάρτηση. Ακόµη, είναι δυνατή η εισαγωγή χρονοσειρών φυσικών παραµέτρων 
(µετεωρολογικών, υδρολογικών) ως εξωτερικών πιέσεων (external forcing), οι οποίες, µέσω 
συναρτήσεων µετατροπής (transfer functions), µεταβάλλουν τις τιµές των δηµογραφικών 
παραµέτρων σε συγκεκριµένες ηλικιακές κλάσεις, περιοχές και υποπεριοχές, επιτρέποντας τη 
µελέτη της δυναµικής του πληθυσµού σε ένα κυµαινόµενο περιβάλλον. 

 

Εικ. 3: Η εξέλιξη της αφθονίας της πρώτης 
ηλικιακής κλάσης στην υποπεριοχή ΙΙ 
µετά από µείωση του ρυθµού επιβίωσης 
το χειµώνα του πρώτου έτους, παρουσία 
(συνεχής γραµµή) και απουσία 
(διακεκοµµένη γραµµή) 
πυκνοεξάρτησης. Η αφθονία αντιστοιχεί 
στην εποχή του χειµώνα κάθε έτους.  

Fig. 3: The evolution of the first age-class 
abundance in sub-area II, after the 
reduction of its survival rate in winter at 
the first year. Continuous line: density-
dependence scenario, dashed line: 
density-independence scenario.  
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ABSTRACT 
Efthymia V. Tsitsika, Christos D. Maravelias: Observer-based analysis of factors affecting 
purse seine catches in a semi-enclosed bay prohibited to trawling.  

A total of 36 fishing trips were carried out onboard a purse seiner in an attempt to 
identify factors affecting total catches in the Pagasitikos Gulf (eastern Mediterranean Sea). It 
was found that month, water depth and fishing area all had an effect on total catches of the purse 
seine fishery, with month and water depth alone explaining 77.8 % and 6.4 % respectively of 
the total variation of the data. Significant interactions observed indicate that the fluctuations in 
total catches differed by month and fishing area as well as fishing area and water depth. Since 
the reported catch statistics that are collected on a regular basis are known to be biased, the 
present results suggest that the generalized linear modelling of the observed purse seining data 
can be used to obtain more representative abundance indices by reducing the observed 
variability. The present findings are discussed in the light of the need to incorporate additional 
information to stock abundance estimates and management scenarios in the area. 
 
Keywords: purse seine, catches, Pagasitikos Gulf, fisher, abundance 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι αναλύσεις των αλιευτικών εκφορτώσεων µπορούν να παρέχουν σηµαντικές ενδείξεις 
για µεταβολές στην αλιεία. Τα τελευταία χρόνια οι ερευνητές προσπαθούν µε τη βοήθεια 
Γενικευµένων Γραµµικών Μοντέλων (GLM) να προβλέψουν την πορεία των αλιευµάτων 
καθώς και να προτείνουν διαχειριστικές επιλογές (Goñi et al. 1999, Labropoulou et al. 2003). 
Μια τέτοια προσπάθεια γίνεται και στην παρούσα µελέτη για τον Παγασητικό Κόλπο (Εικ. 1). 
Ο Παγασητικός είναι ένας ηµίκλειστος κόλπος στο ∆υτικό Αιγαίο βόρεια της Εύβοιας µε µέσο 
βάθος τα 69 m ο οποίος συνδέεται µε το Αιγαίο Πέλαγος και µε τον Βόρειο Ευβοϊκό µέσω του 
διαύλου του Τρίκερι.  
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Εικ. 1: Παγασητικός Κόλπος και αλιευτικά πεδία καταγραφής δεδοµένων. 
Fig. 1: The study area, Pagasitikos Gulf and the fishing areas. 



Στον Παγασητικό Κόλπο η αλιευτική παραγωγή προέρχεται κυρίως από τα γρι-γρι 
(61%) και τα µικρά παράκτια σκάφη (36,7%) (Stergiou et al. 1997) καθώς η αλιεία µε 
µηχανότρατα απαγορεύεται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και στο σύνολο της έκτασης του 
κόλπου. Η αλιεία µε γρι-γρι περιορίζεται στο χρονικό διάστηµα από Μάρτιο έως Νοέµβριο. 
Καθώς οι εκτιµήσεις µέσω του υπάρχοντος συστήµατος συλλογής αλιευτικών στοιχείων είναι 
πολλές φορές µη αντιπροσωπευτικές (ανακριβή στοιχεία, ακατάλληλες µέθοδοι επισκόπησης, 
µικρή κάλυψη της αλιευτικής προσπάθειας) (Παπακωνσταντίνου 2002), αποφασίστηκε η 
τοποθέτηση ενός επιστηµονικού παρατηρητή επάνω στο σκάφος έτσι ώστε να επιτευχθεί 
καλύτερη καταγραφή των απαραίτητων δεδοµένων. Με την παρούσα εργασία έγινε µια 
προσπάθεια να διευκρινιστούν οι παράγοντες που µπορούν να επηρεάσουν την αλιευτική 
παραγωγή του γρι-γρι µε τη χρήση των Γενικευµένων Γραµµικών Μοντέλων. 

 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Η παρούσα µελέτη διεξήχθη τη χρονική περίοδο Μάρτιος-Νοέµβριος 2003 κατά την 
οποία καταγράφηκαν και αναλύθηκαν οι συνολικές εκφορτώσεις του γρι-γρι νύχτας «Καπετάν 
Θανάσης» (Τσίτσικα 2004). Για την εξέταση της διακύµανσης των εκφορτώσεων σε σχέση µε 
τους παράγοντες: µήνας αλίευσης, αλιευτική περιοχή, βάθος αλίευσης, χρησιµοποιήθηκαν τα 
Γενικευµένα Γραµµικά Μοντέλα (Generalized Linear Models, GLM) µε τη βοήθεια του 
στατιστικού προγράµµατος S-PLUS. Τα Γενικευµένα Γραµµικά Μοντέλα είναι µια κατηγορία 
µοντέλων τα οποία εισάγουν ξεχωριστές συναρτήσεις που επιτρέπουν µη-γραµµικότητα και 
ετερογενείς διασπορές (Chambers & Hastie 1992). Αρχικά στο µοντέλο των συνολικών 
εκφορτώσεων συµπεριλήφθησαν όλες οι διαθέσιµες µεταβλητές καθώς και οι πρώτου βαθµού 
αλληλεπιδράσεις τους. Χρησιµοποιήθηκε η κανονική κατανοµή στο λογάριθµο των 
εκφορτώσεων. Με διαδοχικές επαναληπτικές κινήσεις προς τα πίσω (backward stepwise 
selection) και µε αποκλεισµό των µεταβλητών που δεν αποτελούν σηµαντικό παράγοντα του 
µοντέλου (p < 0,05), επιτεύχθηκε η επιλογή ενός συνόλου σηµαντικών µεταβλητών. Η ανάλυση 
της διακύµανσης σύγκρινε τα µοντέλα αναλύοντας τις διαφορές στις διακυµάνσεις τους σε 
σχέση µε τις διαφορές στους βαθµούς ελευθερίας. Το τελικό µοντέλο των συνολικών 
εκφορτώσεων ήταν της µορφής: glm[log (αναµενόµενη συνολική ποσότητα αλιεύµατος) = µήνας 
αλίευσης + αλιευτική περιοχή + βάθος αλίευσης + (µήνας αλίευσης*αλιευτική περιοχή) + 
(αλιευτική περιοχή*βάθος αλίευσης)].  
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η Εικ. 2. παρουσιάζει τη µηνιαία συνολική εκφόρτωση των αλιευµάτων την αλιευτική 
περίοδο Μάρτιος-Νοέµβριος 2003. Το Μάρτιο και τον Απρίλιο (αρχή της αλιευτικής περιόδου) 
παρατηρούνται υψηλές τιµές εκφορτώσεων ενώ το Μάιο οι εκφορτώσεις µειώνονται. Τον 
Ιούνιο και το Σεπτέµβριο καταγράφηκαν επίσης υψηλές τιµές εκφορτώσεων. 
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Εικ. 2: Μηνιαία συνολική εκφόρτωση των αλιευµάτων κατά την αλιευτική περίοδο 2003. 
Fig. 2: Monthly total landings during the fishing period of 2003. 



Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης παρέκκλισης του γενικευµένου γραµµικού µοντέλου 
στα δεδοµένα των συνολικών εκφορτώσεων (Πίνακας Ι), έδειξαν ότι η αλιευτική παραγωγή 
επηρεάζεται τόσο από το µήνα αλίευσης όσο και από την αλιευτική περιοχή και το βάθος 
αλίευσης (p<0,05). Οι αλληλεπιδράσεις των παραγόντων ανά δύο µεταξύ τους βρέθηκαν να 
είναι στατιστικά σηµαντικές (p<0,05). Το µοντέλο, το οποίο περιέχει όλους τους ανεξάρτητους 
παράγοντες και τους συνδυασµούς αλληλεπιδράσεων πρώτης τάξης µεταξύ µήνα-αλιευτικής 
περιοχής και αλιευτικής περιοχής-βάθους, ελαττώνει την αρχική διακύµανση κατά 88,7%. Το 
µεγαλύτερο µέρος της διακύµανσης εξηγείται από την επίδραση του µήνα αλίευσης (77,8%).  
Πίνακας Ι: Ανάλυση παρέκκλισης του γενικευµένου γραµµικού µοντέλου στα δεδοµένα των 

συνολικών εκφορτώσεων. 
Table I: Analysis of deviance of the generalized linear model of total landings. 

Πηγές 
διακύµανσης 

∆ιακύµανση 
υπολοίπων 

Υπολειπόµενοι 
βαθµοί 

ελευθερίας 

Εξηγούµενο 
ποσοστό (%) F p 

      

Αρχική διακύµανση 467,2 207    
Κύριες επιδράσεις      
Μήνας  103,7 206 77,8 (87,7) 1391,6 0,00 
Αλιευτική περιοχή 93,9 205 2,1 (2,4) 37,5 0,00 
Βάθος  63,8 204 6,4 (7,3) 115,3 0,00 
Αλληλεπιδράσεις      
Μήνας : Αλιευτική περιοχή 58,9 203 1,0 (1,1) 18,3 0,00 
Αλιευτική περιοχή: Βάθος 52,8 202 1,3 (1,5) 23,8 0,00 
Συνολικά εξηγούµενα 414,4  88,7 (100)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 3: Ανάλυση υπολοίπων (α) και κύριες επιδράσεις του µήνα αλίευσης (β), της αλιευτικής 
περιοχής (γ) και του βάθους αλίευσης (δ) του µοντέλου που εφαρµόστηκε στο λογάριθµο 
των συνολικών εκφορτώσεων. 

Fig.  3: Deviance residuals (a) and main effects of month (b), fishing area (c) and depth of fishing 
(d) of the applied model in log-transformed total landings. 



Η ανάλυση των “υπολοίπων” (residuals) έδειξε ότι ακολουθούν κανονική κατανοµή, 
γεγονός που υποδηλώνει ικανοποιητική προσαρµογή του µοντέλου (Εικ. 3α) (Chambers & 
Hastie 1992). Οι συνολικές εκφορτώσεις µειώνονται µε το πέρασµα των µηνών (Εικ. 3β). Όσον 
αφορά την αλιευτική περιοχή, παρατηρούνται υψηλές τιµές εκφορτώσεων στις περιοχές 2, 3, 5 
και 6 (Εικ. 3γ). Υψηλές εκφορτώσεις παρατηρούνται σε βάθη αλίευσης µεταξύ 30 και 45 m 
(Εικ. 3δ). Πιθανότατα κατά τη διάρκεια της εργασίας η µείωση της αλιευτικής παραγωγής µε το 
πέρασµα των µηνών να οφείλεται στις µειωµένες πιθανότητες για επιτυχηµένες αλιεύσεις λόγω 
των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν µετά το Σεπτέµβριο. Η αυξηµένη αλιευτική 
παραγωγή που παρουσιάζεται στις αλιευτικές περιοχές 2, 3 και 6 οφείλεται εν µέρει στη 
γεωγραφική τους θέση. Ο Παγασητικός είναι ένας ηµίκλειστος κόλπος και αυτές οι περιοχές 
είναι προστατευµένες τόσο από ισχυρούς ανέµους όσο και από ισχυρά θαλάσσια ρεύµατα, 
γεγονός που κάνει ευκολότερη την αλίευση. Είναι γνωστό ότι ανάλογα µε την εποχή οι 
καπετάνιοι εφαρµόζουν ποικίλες αλιευτικές στρατηγικές κατευθύνοντας την αλιευτική τους 
προσπάθεια στις περιοχές στις οποίες θα επιτευχθεί το µεγαλύτερο οικονοµικό όφελος (Salas et 
al. 2004). Τις περισσότερες φορές η αλιεία διεξάγεται κυρίως όταν τα κοπάδια ψαριών είναι 
πυκνά και τα αλιεύµατα συνήθως αποτελούνται από δύο ή τρία είδη ψαριών µε σχετικά στενό 
εύρος κατανοµής µήκους (Παπακωνσταντίνου 2002). Επιπρόσθετα, στην παρούσα µελέτη οι 
προτιµητέες περιοχές βρίσκονταν κοντά στο λιµάνι επιτρέποντας στον καπετάνιο την 
εκφόρτωση των αλιευµάτων του νωρίς αυξάνοντας τις πιθανότητες για οικονοµικό κέρδος.  

Η παρούσα εργασία αποτελεί τη πρώτη στατιστική ανάλυση των παραγόντων που 
επηρεάζουν την αλιευτική παραγωγή των γρι-γρι στο Παγασητικό κόλπο. Πιθανότατα η 
εισαγωγή επιπρόσθετων συµπληρωµατικών στοιχείων (ωκεανογραφικών, βιολογικών) µπορεί 
να βελτιώσει το µοντέλο και να επιφέρει περαιτέρω µείωση της διακύµανσης των δεδοµένων. 
Ένα από τα συµπεράσµατα του επιστηµονικού παρατηρητή που βρίσκονταν επάνω στο σκάφος 
καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας είναι η διαπίστωση ότι η αλιευτική στρατηγική κάθε 
καπετάνιου διαµορφώνεται από πολλούς παράγοντες όπως η απόσταση των αλιευτικών 
περιοχών από το λιµάνι, οι απαιτήσεις της αγοράς, τα οικονοµικά κίνητρα, οι καιρικές 
συνθήκες, οι εναλλακτικές στρατηγικές αλίευσης καθώς και οι προσωπικές ικανότητες για 
επιτυχηµένες αλιεύσεις. Έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη προς αυτή τη κατεύθυνση στοχεύοντας 
στην ποσοτική εκτίµηση αυτών των ποιοτικών παραγόντων µε σκοπό τον συνυπολογισµό τους 
σε µελλοντικές εκτιµήσεις και διαχειριστικά µέτρα στη περιοχή. 
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ABSTRACT 
Eudoxia Schismenou, Michele Torre, Apostolοs Siapatis, Αthanasios Machias, Argyris 
Kallianiotis, Constantinos Papaconstantinou, Stylianos Somarakis:  Comparison of 
anchovy adult parameters (mean female weight, sex ratio, batch fecundity, spawning 
frequency) from experimental and commercial samples. 

The Daily Egg Production Method (DEPM) was applied to estimate the anchovy 
spawning stock biomass in the northern Aegean Sea during June 2003. Adult samples were 
collected on board both the commercial purse-seine fleet and the research vessel “PHILIA” by 
means of a pelagic trawl. In this study, we examined whether there were statistically significant 
differences between DEPM adult parameters calculated from purse-seine samples compared to 
pelagic trawl samples. Results showed that commercial samples were not generally biased with 
respect to adult parameter and spawning biomass estimation.  

  
Keywords: DEPM, anchovy, 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. 2004). Η 
Μέθοδος της Ηµερήσιας Παραγωγής Αβγών (Daily Egg Production Method, DEPM) για την 
εκτίµηση της SSB αφορά είδη µε µη καθορισµένη γονιµότητα (πολλαπλούς αποθέτες) και έχει 
εφαρµοστεί σε πληθώρα ειδών και αποθεµάτων γαύρου και σαρδέλας (Hunter & Lo 1997, 
Somarakis et al. 2004). Η DEPM βασίζεται στην παράλληλη δειγµατοληψία ιχθυοπλαγκτού 
(για την εκτίµηση της ηµερήσιας παραγωγής αβγών) και ενήλικων ατόµων (για την εκτίµηση 
του µέσου βάρους των θηλυκών, της κατά βάρος αναλογίας φύλου, της γονιµότητας και της 
συχνότητας ωοτοκίας).  

Κατά την εφαρµογή της DEPM για την εκτίµηση του αποθέµατος γαύρου, Engraulis 
encrasicolus, (Linnaeus 1758), του Β. Αιγαίου τον Ιούνιο του 2003 συλλέχθηκαν δείγµατα τόσο 
µε πειραµατική αλιεία (πελαγική τράτα) όσο και από το στόλο των  γρι-γρι που ψάρευε στην 
περιοχή έρευνας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η σύγκριση των δύο κατηγοριών 
δειγµάτων (πειραµατικά, εµπορικά) προκειµένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει διαφορά στην 
εκτίµηση των παραµέτρων των ενηλίκων. Το πρόγραµµα συγχρηµατοδοτήθηκε από την Ε.Ε. 
και το Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Τα δείγµατα των ενηλίκων συλλέχθηκαν επί του εµπορικού στόλου γρι-γρι της 
Καβάλας και των Μουδανιών και επί του ερευνητικού σκάφους “ΦΙΛΙΑ”,  σε εκτεταµένο 
πλέγµα σταθµών (Εικ. 1),  µε τη χρησιµοποίηση µικρής πελαγικής τράτας. Στην περιοχή από 
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Εικ. 1: Σταθµοί δειγµατοληψίας ενηλίκων. □ : γρι-γρι, ◊ : πελαγική τράτα. Σηµειώνονται και οι 
σταθµοί δειγµατοληψίας ιχθυοπλαγκτού (●). 

Fig. 1: Adult sampling stations. □ : purse-seine, ◊ : pelagic trawl. Ichthyoplankton stations are 
also indicated (●). 

Λήµνο έως Στρυµωνικό κόλπο (η οποία θα αποκαλείται στη συνέχεια για συντοµία ‘Θρακικό 
πέλαγος’) συλλέχθηκαν συνολικά 23 δείγµατα, 13 µε γρι-γρι και 10 µε πελαγική τράτα. Στη 
∆υτική περιοχή (η οποία θα αποκαλείται στη συνέχεια ‘Θερµαϊκός κόλπος’) συλλέχθηκαν 12 
δείγµατα, 6 µε γρι-γρι και 6 µε πελαγική τράτα. 

Σε κάθε σταθµό, ένα τυχαίο δείγµα 50 περίπου ατόµων µονιµοποιήθηκε σε διάλυµα 
φορµόλης. Στο εργαστήριο, για κάθε άτοµο πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις ολικού µήκους, 
ολικού βάρους, βάρους χωρίς εντόσθια, βάρους γονάδων και καθορίστηκε το φύλο. Επίσης, 
εξετάστηκαν ιστολογικά οι γονάδες περίπου 20 τυχαίων θηλυκών ανά σταθµό. Η µέτρηση της 
γονιµότητας (batch fecundity), δηλαδή, του αριθµού των αβγών που ελευθερώνονται από το 
θηλυκό σε ένα συγκεκριµένο συµβάν ωοτοκίας, πραγµατοποιήθηκε σε ενυδατωµένα άτοµα 
(hydrated oocyte method). Εκτιµήθηκαν οι σχέσεις µεταξύ γονιµότητας (F) και σωµατικού 
βάρους (βάρους χωρίς γονάδες, W*) για το Θρακικό πέλαγος και το Θερµαϊκό κόλπο και µέσω 
αυτών η γονιµότητα όλων των θηλυκών στα δείγµατα (Ηunter et al. 1985, Picquelle & Stauffer 
1985). Η συχνότητα ωοτοκίας, ή αλλιώς, το κλάσµα των ωρίµων θηλυκών που ωοτοκούν ανά 
ηµέρα, εκτιµήθηκε µε τη µέθοδο των κενών ωοθυλακίων (postovulatory follicles) (Hunter & 
Macewicz 1985, Picquelle & Stauffer 1985).  

Για κάθε σταθµό υπολογίστηκαν τελικά οι εξής παράµετροι: µέσο βάρος ώριµου 
θηλυκού (W), κατά βάρος αναλογία θηλυκών (R), µέση γονιµότητα (F) και κλάσµα ωρίµων 
θηλυκών που ωοτοκούν ανά ηµέρα (S). Οι παράµετροι αυτές συγκρίθηκαν για τα δείγµατα που 
προέρχονταν από την πειραµατική και την επαγγελµατική αλιεία, στο Θρακικό πέλαγος, το 
Θερµαϊκό κόλπο και τη συνολική περιοχή του βόρειου Αιγαίου. Πραγµατοποιήθηκε στατιστική 
ανάλυση (independent-samples t-test), ενώ όπου δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις για 
οµοιογένεια της διασποράς, τα δεδοµένα συγκρίθηκαν µε µη παραµετρικό έλεγχο Mann-
Whitney (Zar 1984). 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Τόσο στο Θρακικό όσο και στο Θερµαϊκό, η γραµµική παλινδρόµηση είχε 
ικανοποιητική προσαρµογή (σε σχέση µε µη γραµµικές εξισώσεις) στα δεδοµένα γονιµότητας - 
βάρους και το σηµείο τοµής µε τον άξονα y (intercept) δεν ήταν σηµαντικά διαφορετικό από το 
µηδέν (P>0.05). Οι εξισώσεις για το Θρακικό και το Θερµαϊκό (F = 265.36 W*, R2 = 0.270, 



p<0.001 και F = 305.52 W*, R2 = 0.322, p<0.001 αντίστοιχα) δε διέφεραν σηµαντικά 
(ANCOVA, P>0.05) και η εξίσωση για τo σύνολο των µετρήσεων φαίνεται στην Εικ. 2. 
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Εικ. 2: Σχέση µεταξύ αριθµού αβγών (F) και βάρους θηλυκών χωρίς γονάδες (W*). 
Fig. 2: Relationship between number of eggs (F) and gonad-free weight (W*). 
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Εικ. 3: Γραφήµατα Box-Whisker των παραµέτρων των ενηλίκων για την πελαγική τράτα και 
το γρι-γρι, σε Θρακικό, Θερµαϊκό καθώς και στη συνολική περιοχή (Βόρειο Αιγαίο). 

Fig. 3: Box and Whisker plots for adult parameters in the Thracian Sea, Thermaikos Gulf and 
the total surveyed area (North Aegean Sea).



Η σύγκριση των παραµέτρων W, R, F και S (Εικ. 3) έδειξε ότι, στις περισσότερες 
περιπτώσεις, δεν υπήρχαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δειγµάτων από τα γρι-
γρι και την πελαγική τράτα. (Πίνακας Ι), ενώ όπου παρατηρήθηκαν διαφορές µπορούν να 
αποδοθούν εν µέρει στην τάση του εµπορικού στόλου να ψαρεύει σε περιοχές µε αλιεύµατα 
µεγαλύτερου µεγέθους. Συγκεκριµένα, για το Θρακικό πέλαγος και τη συνολική περιοχή 
έρευνας (Βόρειο Αιγαίο), η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι δεν υπάρχει διαφορά ανάµεσα στις 
δυο κατηγορίες δειγµάτων. Στο Θερµαϊκό κόλπο, υπήρχαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές 
µεταξύ πειραµατικής και επαγγελµατικής αλιείας για τις παραµέτρους του µέσου βάρους και 
της γονιµότητας που ήταν µεγαλύτερες για τα γρι-γρι. Επειδή η γονιµότητα υπολογίζεται 
έµµεσα µέσω του σωµατικού βάρους (από την εξίσωση παλινδρόµησης), οι δύο αυτές 
παράµετροι σχετίζονται έντονα. Το γεγονός αυτό δικαιολογεί τα αποτελέσµατα που πήραµε για 
το Θερµαϊκό κόλπο, όσον αφορά στη γονιµότητα. Ωστόσο, το γεγονός ότι οι παλινδροµήσεις 
µεταξύ γονιµότητας και βάρους έχουν σηµείο τοµής µε τον άξονα y ίσο µε το 0 (βλέπε 
παραπάνω) σηµαίνει ο λόγος F/W (σχετική γονιµότητα) δεν αλλάζει µε το µέγεθος  των ψαριών 
(Somarakis et al. 2004). Εκτός, όµως, από τη γονιµότητα, οι παράµετροι της αναλογίας φύλου 
και της συχνότητας ωοτοκίας δε συσχετίζονταν µε το βάρος (Spearman rank correlation, rs = 
0.043, P = 0.804 και rs = 0.056, P = 0.754  αντίστοιχα). Κατά συνέπεια, η Ειδική Ηµερήσια 
Γονιµότητα (daily specific fecundity, DSF) δηλαδή, ο λόγος DSF = R F S /W (και κατ’ 
επέκταση η εκτίµηση της αναπαραγόµενης βιοµάζας) δεν επηρεάζεται από πιθανή 
επιλεκτικότητα της επαγγελµατικής αλιείας, δηλαδή την προτίµηση για µεγαλύτερου µεγέθους 
ψάρια (Somarakis et al. 2004).  
Πίνακας Ι: Αποτελέσµατα της σύγκρισης των παραµέτρων των ενηλίκων (W, R, F, S) µεταξύ των 

δειγµάτων της τράτας και του γρι-γρι. t και U: H τιµή των στατιστικών του ελέγχου t-test 
ή Mann-Whitney αντίστοιχα. *P<0,05. 

Table I: Results of the comparison of adult parameters (W, R, F, S) between trawl and purse-seine 
samples. t and U: statistic of the t-test or Mann-Whitney test respectively. *P<0,05. 

Παράµετρος Θρακικό πέλαγος Θερµαϊκός κόλπος Βόρειο Αιγαίο 
W U = 39,00 t = 2,74* t = -0,656 
R U = 59,00 t = 0,367 t = 0,058 
F U = 39,00 t = 3,15* t = -0,338 
S t = -0,592 t = 1,53 t = 0,336 
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ABSTRACT 
Giannis Diakogeorgakis, Antonis Argyrokastritis, Constantina Karlou-Riga: Landings 
and abundance index of commercial species in the Saronikos Gulf. 

Data of trawler landings for the total and for each species caught together with effort 
(fishing days) were recorded during the years 1988-2003. The effort showed significant 
increase. The observed decrease in catch data for Trachurus trachurus and cephalopods and the 
increase for Spicara smaris, Mullus surmuletus, Pagellus erythrinus and Boops boops are in 
agreement with the state of these stocks estimated in previous years. The abundance index 
(CPUE) showed similar trend with that of landings. It seems that the total landings decrease is a 
consequence of those stocks characterized as fully exploited in the previous years. 

 
Keywords: Landings, fishing effort, trawler, Trachurus trachurus, Spicara smaris, Mullus 
surmuletus, Pagellus erythrinus, Boops boops, cephalopods, Saronikos Gulf 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Είναι γνωστό ότι οι διακυµάνσεις της παραγωγής σε συνδυασµό µε αυτές της 
αλιευτικής προσπάθειας αποτελούν ενδείξεις των µεταβολών της κατάστασης των αποθεµάτων 
(Shepherd 1988), ενώ η παραγωγή ανά µονάδα αλιευτικής προσπάθειας (ΠΑΜΑΠ) δείκτη της 
αφθονίας τους (Ricker 1977, Gulland 1983). Επειδή τα στοιχεία παραγωγής από την ΕΣΥΕ δεν 
είναι πάντα αξιόπιστα (Κάρλου κ.ά. 1997), ενώ παράλληλα δεν παρέχουν πληροφόρηση για την 
παραγωγή κατά είδος, εργαλείο και περιοχή, το Εργαστήριό µας συνεχίζει να συλλέγει από το 
1988 στοιχεία παραγωγής και αλιευτικής προσπάθειας στο Σαρωνικό κόλπο. Στην παρούσα 
εργασία θα παρουσιαστούν οι εκφορτώσεις µηχανότρατων 6 εµπορικών ειδών καθώς και το 
σύνολο των εκφορτώσεων στο Σαρωνικό κόλπο µε σκοπό να αναζητηθούν τυχόν διακυµάνσεις 
και να σχολιαστούν τα αποτελέσµατα. 
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Η καταγραφή της αλιευτικής παραγωγής γινόταν στον τόπο εκφόρτωσης (Ιχθυόσκαλα 
Κερατσινίου) κατά το χρόνο επιστροφής των µηχανότρατων. Η καταγραφή επαναλαµβανόταν 
τρεις ή τέσσερις φορές την εβδοµάδα. Κατά την ηµέρα καταγραφής λαµβάνονταν στοιχεία 
εκφορτώσεων από 4 έως 6 δείγµατα-σκάφη, µε την υπόθεση ότι το σχέδιο αλιείας (fishing 
pattern) και η ικανότητα αλιείας (fishing capacity) τους ήταν αντιπροσωπευτικά του στόλου 
που αλίευε στο Σαρωνικό κόλπο. Τα στοιχεία αφορούν την αλιευτική περίοδο των 
µηχανότρατων (Οκτώβριο έως Μάιο) κατά τη διάρκεια των ετών 1988-2003. Επειδή ο αριθµός 
των σκαφών δεν παρέµενε σταθερός στη διάρκεια της αλιευτικής περιόδου (Κάρλου κ.ά. 1997), 
γινόταν καταγραφή του αριθµού των σκαφών που πραγµατικά αλίευαν µηνιαίως στην περιοχή, 
προκειµένου να γίνει αξιόπιστη αναγωγή των εκφορτώσεων των δειγµάτων-σκαφών στο 
σύνολο των εκφορτώσεων στην περιοχή. Υποθέτοντας ότι το σύνολο των µηχανότρατων 
δαπανούν κατά µέσο όρο τον ίδιο χρόνο προς και από τα αλιευτικά πεδία, ο χρόνος αλιείας 
εκφράστηκε σε ηµέρες αλιείας (σκαφοηµέρες). Η καταγραφή του αριθµού των ηµερών αλιείας 
γινόταν ανά µήνα και η ΠΑΜΑΠ εκτιµήθηκε από το πηλίκο των ετήσιων εκφορτώσεων προς 
το σύνολο των σκαφοηµερών του έτους. Για τα έτη 1999-2001 δεν παρουσιάζονται στοιχεία 
δεδοµένου ότι το ένα δείγµα-σκάφος που χρησιµοποιήθηκε δεν θεωρήθηκε αντιπροσωπευτικό 
του στόλου. Επιπλέον η παραγωγή του Boops boops (Linnaeus 1758), γόπα (bogue) άρχισε να 
καταγράφεται από το 1994. Τα στοιχεία επεξεργάστηκαν µε τα προγράµµατα EXCEL και 



STATGRAPHICS Plus. Μελετήθηκε η διακύµανση των εκφορτώσεων και της ΠΑΜΑΠ στη 
διάρκεια των ετών για τα είδη των οποίων οι εκφορτώσεις είχαν στατιστικά σηµαντική 
συσχέτιση µε το χρόνο. Για τη συσχέτιση αυτή χρησιµοποιήθηκε η δοκιµασία Spearman (Zar, 
1984). Όλες οι στατιστικές δοκιµασίες πραγµατοποιήθηκαν µε επίπεδο εµπιστοσύνης 95%. 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Από τη µελέτη των ηµερών αλιείας (σκαφοηµέρες) φάνηκε ότι υπάρχει στατιστικά 
σηµαντική αύξηση στη διάρκεια των ετών (Ρ<0,05) (Εικ. 1). 
Εικ. 1: Σύνολο σκαφοηµερών ανά 

έτος στο Σαρωνικό 
Kόλπο. 

Fig. 1: Fishing days per year in 
the Saronikos Gulf. 

Τα είδη, των οποίων οι 
εκφορτώσεις βρέθηκε να 
συσχετίζονται µε το χρόνο 
στατιστικά σηµαντικά (P<0,05), 
ήταν: Trachurus trachurus (L. 
1758), σαυρίδι (horse 
mackerel), Spicara smaris (L. 
1758), µαρίδα (picarel), Mullus 
surmuletus (L. 1758), µπαρµπούνι (striped mullet), Pagellus erythrinus (L. 1758), λυθρίνι (red 
pandora), γόπα και κεφαλόποδα. Οι εκφορτώσεις αυτών των ειδών αποτελούν το 40% περίπου 
του συνόλου. Παρατηρείται στην Εικ. 2 ότι η τάση των εκφορτώσεων για το σαυρίδι και τα 
κεφαλόποδα είναι σηµαντικά πτωτική (Εικ. 2α, 2β). Αν λάβουµε υπόψη ότι το απόθεµα του 
σαυριδιού για τα έτη 1998-1999 στην περιοχή του Σαρωνικού Κόλπου, είχε εκτιµηθεί µε 
εφαρµογή του µοντέλου Beverton & Holt (Beverton & Holt 1964) ως πλήρως αλιεύσιµο 
(Karlou-Riga & Vrantzas 2001a) και µε δεδοµένο την αύξηση της αλιευτικής προσπάθειας, 
συµπεραίνουµε ότι σήµερα αυτό το απόθεµα το πιθανότερο υπεραλιεύεται. Αντίθετα οι 
εκφορτώσεις της µαρίδας, του µπαρµπουνιού, του λυθρινιού και της γόπας (Εικ. 2γ, 2δ, 2ε, 2στ) 
αυξήθηκαν. Επειδή τα είδη αυτά αλιεύονται και από βιντζότρατα, της οποίας όµως η αλιευτική 
προσπάθεια από το 2002 έχει µειωθεί κατά 2 µήνες (Ε.Κ 2550/2000), τα αποτελέσµατα 
φαίνονται λογικά. Εξάλλου τα αποθέµατα του λυθρινιού και του µπαρµπουνιού είχαν εκτιµηθεί 
στην ίδια περιοχή κατά τα έτη 1998-1999 ως υποαλιεύσιµα (Karlou-Riga & Vrantzas 2001b). 
Υποαλιεύσιµο πρόσφατα έχει επίσης χαρακτηριστεί και το απόθεµα της µαρίδας µε εφαρµογή 
VPA (αδηµοσίευτα δεδοµένα). 

Σκαφοηµέρες ανά έτος
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Στην Εικ. 3, όπου αποδίδεται η ΠΑΜΑΠ για κάθε είδος, φαίνεται ότι η αφθονία των 
µελετώµενων ειδών ακολουθεί την ίδια τάση µε αυτή των εκφορτώσεων, ενώ οι συνολικές 
εκφορτώσεις και η αντίστοιχη ΠΑΜΑΠ παρουσίασαν πτώση (Εικ. 4). Παρά την αύξηση λοιπόν 
της αλιευτικής προσπάθειας (Βλέπε Εικ. 1) δεν παρατηρείται αντίστοιχη αύξηση στις 
εκφορτώσεις. Αξίζει να αναφέρουµε ότι η αλιευτική προσπάθεια και η ΠΑΜΑΠ µέχρι το 1995 
δεν είχαν παρουσιάσει σηµαντικές διακυµάνσεις (Κάρλου et al. 1997). Επίσης ο µπακαλιάρος, 
ο οποίος συµµετέχει σε µεγάλα ποσοστά στο αλίευµα των µηχανότρατων (10 %-20 %), έχει 
χαρακτηριστεί από δεδοµένα µόνο µηχανότρατας πολύ υπεραλιευµένος (Τσαγκρίδης et al. 
1990, Ε.Α.Τ.Ε. 1998, Βράντζας et al. 2000, Karlou-Riga et al. 2000, Karlou-Riga & Vrantzas 
2001b). Εντούτοις, οι εκφορτώσεις αυτού του είδους διακυµάνθηκαν τυχαία στη διάρκεια των 
ετών (P>0,05). Πιθανότατα αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο αλιευόµενος πληθυσµός από 
µηχανότρατα αποτελείται κυρίως από νεαρά άτοµα, ενώ οι γεννήτορες διαβιούν σε περιοχές 
εκτός των αλιευτικών πεδίων της µηχανότρατας και συνεπώς προστατεύονται (Karlou-Riga & 
Vrantzas 2001c). Άρα η σηµαντική µείωση της παραγωγής των σαυριδιών και κεφαλοπόδων θα 
πρέπει να παίζουν καθοριστικό ρόλο στη µείωση της συνολικής παραγωγής στην περιοχή. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eικ. 2: Εκφορτώσεις 
(τόνοι) 6 εµπορικών 
ειδών από 
µηχανότρατες του 
Σαρωνικού Κόλπου 
την π ρίοδο 1988-2003. 

Fig. 2

ε

: Total trawler 

ικ. 3: Παραγωγή Ανά 

µέρα) 6

003 

wler 

landings (tons) of 6 
commercial species 
during the years from 
1988 to 2003 in the 
Saronikos Gulf. 
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Μονάδα Αλιευτικής 
Προσπάθειας 
(Κιλά/Σκαφοη
εµπορικών ειδών από 
µηχανότρατες την 
περίοδο 1988-2 στο 
Σαρωνικό Κόλπο. 

Fig. 3: Tra

 

landings per unit of 
effort (kg/fishing day) 
of 6 commercial 
species during the 
years from 1988 to 
2003 in the Saronikos 
Gulf. 
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ΠΑΜΑΠ Συνολ ικών  Εκφορτώσεων                       (β )
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Εικ. 4: Συνολικές εκφορτώσεις (τόνοι) (α) και ΠΑΜΑΠ (Κιλά/σκαφοηµέρα) (β) την περίοδο 1988-
2003 από µηχανότρατες στο Σαρωνικό Κόλπο. 

Fig. 4: Total trawler landings (tons) (α) and Landings per unit of effort (kg/fishing day) (β) in the 
Saronikos Gulf during the years from 1988 to 2003. 
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ABSTRACT 
Lambros Kokokiris, Konstantinos Fikaris: Τhe composition of landings of trawl fishery in 
Chios island (Greece).  

The landings of trawl fishery in Chios island (Northeastern Aegean Sea) was studied 
during 2003 (January to December) by following the receipts at landing of commercial catches 
provided by shipowners. The most abundant catches were those of red mullet (Μ. barbatus), 
picarel (S. smaris), european hake (M. merluccius), pink shrimp (P. longirostris) and comber (S. 
cabrilla). These species dominated each month with almost the same sequence and contributed 
to more than 50 % of the total catches (from 52 to 60 % each month). Landings composition 
remained almost the same each month. Statistical analysis showed that mean daily production 
did not differ significantly between months for the majority of species but it was higher for red 
mullet in January and October, for picarel in May and October, for common pandora (P. 
eryhtrinus) the period March-October and for squid (L. vulgaris) in February. Similar mean 
daily productions between months may indicate low monthly changes in species abundance.  
 
Keywords: trawlers, landing, composition, Chios island, Aegean Sea 
  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο λιµάνι της Χίου υπάρχουν 9 συνολικά µηχανότρατες που αλιεύουν σχεδόν 
αποκλειστικά στα αλιευτικά πεδία γύρω από το νησί  και αντιπροσωπεύουν το 2,5 % περίπου 
του στόλου της µηχανοτρατών της χώρας µας (στοιχεία της ∆ιεύθυνσης Αλιείας Χίου). Ο 
σκοπός αυτής της εργασίας είναι να περιγράψει την ποιοτική και ποσοτική σύνθεση του 
εµπορικού αλιεύµατος των µηχανοτρατών του νησιού, στα πλαίσια µιας προσπάθειας για την 
περιγραφή της παραγωγής του συγκεκριµένου αλιευτικού εργαλείου και της διαφοροποίησης 
της στα κύρια αλιευτικά πεδία της χώρας µας ανάλογα µε τη σύνθεση των ιχθυοπληθυσµών και 
τα χαρακτηριστικά της αλιευτικής προσπάθειας.  
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Για τις ανάγκες της µελέτης επιλέχθηκαν δύο µηχανότρατες που εξορµούν από το 
λιµάνι της Χίου (ΜΑ και ΜΒ), µια ξύλινη και µια χαλύβδινη, ίδιας δυναµικότητας  (ιπποδύναµη 
600 HP, µήκος 28 και 30 µ αντίστοιχα) στις οποίες καταγράφηκε η παραγωγή ανά ηµέρα 
αλιείας για όλη την αλιευτική περίοδο του 2003 (περίοδος Ιανουαρίου-Μαΐου και Οκτωβρίου-
∆εκεµβρίου). Η καταγραφή της ηµερήσιας παραγωγής έγινε από τα δελτία αποστολής και 
παραλαβής αλιευµάτων που µας διέθεσαν οι πλοιοκτήτες. Στα δεδοµένα αυτά εκτιµήθηκε (1) το 
ποσοστό (%) των εκφορτώσεων κάθε είδους ανά µήνα και (2) η µέση ηµερήσια παραγωγή 
(ΜΗΠ, Κg) ανά είδος και ανά µήνα αλιείας, Οι µέσες ηµερήσιες παραγωγές ανά µήνα 
ελέχθησαν στατιστικά µε την µη παραµετρική ανάλυση Kruskal-Wallis σε επίπεδο 
σηµαντικότητας α=0,05 (Zar 1984). 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

Τα δύο σκάφη πραγµατοποίησαν κατά µέσο όρο 211 µονοήµερα αλιευτικά ταξίδια 
αποκλειστικά σε πεδία γύρω από νησί, από τα οποία αλιεύθηκαν 30 είδη εµπορικών ψαριών (79 
%), 5 είδη κεφαλοπόδων (13%) και 3 είδη καρκινοειδών (8 %). Η µέση ετήσια παραγωγή ανά 
σκάφος ήταν 72 tn, και η µέση παραγωγή ανά ηµέρα αλιείας 340 kg αλιεύµατος. Τα 
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περισσότερα από τα είδη αντιπροσωπεύονταν µε µεγαλύτερο ποσοστό στο αλίευµα της ΜΑ. Η 
κουτσοµούρα και η µαρίδα συµµετείχαν µε σχεδόν διπλάσιο ποσοστό στο αλίευµα  της ΜΒ. Στο 
ίδιο σκάφος το χριστόψαρο, η πεσκανδρίτσα, ο χελιδονάς, το σκουµπρί και το σαφρίδι που 
συµµετείχαν στην παραγωγή µε οριακά µεγαλύτερο ποσοστό (Πίνακας Ι). Τα πιο άφθονα είδη 
στις συνολικές ετήσιες εκφορτώσεις των δύο σκαφών, ήταν  η κουτσοµούρα, η µαρίδα και ο 
µπακαλιάρος που συµµετείχαν µε ποσοστά µεγαλύτερα από 10 %, η γάµπαρη και ο χάννος µε 
ποσοστά µεγαλύτερα του 5 % και ακολούθως µε φθίνουσα σειρά, η γλώσσα, τα σελάχια, το 
χριστόψαρο, η γόπα, ο µπαλάς, το προσφυγάκι, το λιθρίνι, η πεσκανδρίτσα και το καλκάνι µε 
ποσοστά που κυµαίνονται από 2 έως και 4 % (Πίνακας I).  
Πίνακας I: Ποσοστό συµµετοχής κάθε είδους στις συνολικές εκφορτώσεις της µηχανότρατας Α 

(ΜΑ), της µηχανότρατας Β (ΜΒ) και στο σύνολο της παραγωγής των δύο σκαφών (ΜΑΒ).  

Table I: Frequency of landings of each species to total landings of trawler A (MA), trawler B (MB) 
and both trawlers (TAB). 

α/α Είδος Κοινή ονοµασία MA% MB% MΑΒ% 

1 Mullus barbatus (Linnaeus, 1758) Κουτσοµούρα 13,1 28,0 16,6
2 Spicara smaris (Linnaeus, 1758) Μαρίδα 12,0 23,1 14,6
3 Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758) Μπακαλιάρος 11,3 7,4 10,4
4 Parapenaeus longirostris (H. Lucas, 1846) Γάµπαρη 8,9 9,0 8,9
5 Serranus cabrilla (Linnaeus, 1758) Χάννος 6,7 2,6 5,7
6 Solea vulgaris (Linnaeus, 1758) Γλώσσα 4,3 2,0 3,8
7 Rajidae, Dasyatidae Σελάχια 3,4 1,5 3,0
8 Zeus  faber (Linnaeus, 1758) Χριστόψαρο 2,5 3,0 2,6
9 Boops boops (Linnaeus, 1758) Γόπα 2,8 1,3 2,5

10 Dentex  sp. Μπαλάς 2,7 1,2 2,4
11 Micromesistius  poutassou (Risso, 1827) Προσφυγάκι 2,6 0,7 2,2
12 Pagellus  erythrinus  (Linnaeus, 1758) Λυθρίνι 2,5 0,9 2,1
13 Lophius budegasa (Spinola, 1807) Πεσκανδρίτσα 1,9 2,1 2,0
14 Psetta  sp. Καλκάνι 2,4 0,4 2,0
15 Caranx sp. Κοκάλι 2,0 1,1 1,8
16 Loligo vulgaris (Lamark, 1798) Καλαµάρι 1,8 1,4 1,7
17 Mullus surmuletus (Linnaeus, 1758) Μπαρµπούνι 1,7 1,5 1,6
18 Nephrops norvegicus (Linnaeus, 1758) Καραβίδα 1,9 0,4 1,5
19 Auxis rochei (Risso, 1810) Κοπάνι 1,7 0,6 1,5
20 Scorpnaena  elongata (Cadenat, 1943) Σκορπιός 1,5 1,2 1,5
21 Todarodes sagittatus (Lamark, 1798) Θράψαλο 1,4 1,2 1,4
22 Eledone sp. Μοσχιός 1,4 1,2 1,3
23 Sepia officinalis (Linnaeus, 1758) Σουπιά 1,5 0,6 1,3
24 Mustelus  sp. Γαλέος 1,5 0,4 1,2
25 Chelidonichthys  lucernus (Linnaeus, 1758) Χελιδονάς 0,9 2,1 1,2
26 Octopus vulgaris (Cuvier, 1797) Χταπόδι 1,1 1,1 1,1
27 Pagrus pagrus (Linnaeus, 1758) Φαγκρί 1,2 0,5 1,1
28 Spicara maena (Linnaeus, 1758) Μέλουνα 1,0 1,1 1,0
29 Sardina pilchardus (Walbaum, 1792) Σαρδέλα 0,7  0,5
30 Trachinus  draco (Linnaeus, 1758) ∆ράκενα 0,5 0,5 0,5
31 Trachurus mediterraneus (Steindachner, 1868) Σαφρίδι 0,2 0,9 0,4
32 Scomber japonicus (Houttuyn, 1782) Κολιός 0,3 0,0 0,3
33 Scomber scombrus (Linnaeus, 1758) Σκουµπρί 0,1 0,4 0,2
34 Palinurus elephas (Fabricius, 1787) Αστακός  0,7 0,2
35 Spodyliosoma cantharus  (Linnaeus, 1758) Σκαθάρι 0,1  0,1
36 Mugil  cephalus (Linnaeus, 1758) Κέφαλος 0,1  0,05
37 Sparus aurata (Linnaeus, 1758) Τσιπούρα 0,05  0,04
38 Dentex dentex (Linnaeus, 1758) Συναγρίδα 0,02  0,02

 
Η κουτσοµούρα, η µαρίδα, ο µπακαλιάρος, η γάµπαρη και ο χάννος επικράτησαν στις 

εκφορτώσεις όλους τους µήνες και µάλιστα σχεδόν µε την ίδια σειρά κατάταξης (Πίνακας II). Η 
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κουτσοµούρα ήταν σταθερά στη 1η θέση των εκφορτώσεων µε εξαίρεση την 2η θέση κατά το 
∆εκέµβριο. Η µαρίδα βρίσκονταν σταθερά στη 2η θέση µε µόνη εξαίρεση την 4η θέση τον 
Ιανουάριο και την 1η θέση τον ∆εκέµβριο. Ο µπακαλιάρος ήταν στην 3η θέση µε εξαίρεση την 
2η θέση τον Ιανουάριο και την 4η θέση τον Απρίλιο. Στην 4η θέση ήταν η γάµπαρη µε εξαίρεση 
την 3η θέση τον Ιανουάριο και τον Απρίλιο, ενώ ο χάννος βρίσκονταν στην 5η θέση των 
εκφορτώσεων τους περισσότερους µήνες. Επίσης µεταξύ της 5ης και 10ης θέσης στις 
εκφορτώσεις  βρίσκονταν η γλώσσα, τα σελάχια, το χριστόψαρο, η γόπα, ο µπαλάς, το 
προσφυγάκι, το λιθρίνι και το καλκάνι τον Φεβρουάριο (Πίνακας II).  

 
Πίνακας II: Συχνότητα εκφορτώσεων (%) των 20 πιο σηµαντικών σε εκφορτώσεις ειδών ανά µήνα. 

Με την σκίαση επισηµαίνονται τα 10 πρώτα σε εκφορτώσεις είδη (σκοτεινή σκίαση: 
κατάταξη µεταξύ 1ης και 5ης θέσης, φωτεινή σκίαση: κατάταξη µεταξύ 5ης και 10ης θέσης. 

Table II: Frequency (%) of landings for the 20 most totally landed species per month. Shading 
indicates the 10 most landed species each month. Dark shading: 1st to 5th, Light shading: 5th 
to 10th. 

Είδος ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΙΑ ΟΚΤ ΝΟΕ  ∆ΕΚ 

Mullus barbatus 18,0 16,4 14,5 16,0 14,6 18,3 17,4  17,3
Spicara smaris 9,3 13,3 14,7 12,4 15,9 16,4 15,9  17,7
Merluccius merluccius 13,2 11,1 10,3 8,8 8,9 11,2 9,8  10,0
Parapenaeus longirostris 12,2 9,6 9,0 9,7 8,4 6,2 8,2  9,7
Serranus cabrilla 8,0 3,2 3,5 6,7 7,2 5,1 6,6  5,3
Solea vulgaris 3,6 2,3 4,6 4,4 4,2 3,6 4,6  2,9
Rajidae, Dasyatidae 6,0 2,1 3,3 2,5 2,7 2,6 2,8  1,8
Zeus faber 2,4 2,2 2,7 2,0 2,4 2,9 3,1  3,4
Boops boops 2,9 2,3 1,8 2,7 2,4 2,9 2,5  1,9
Dentex sp. 1,8 2,4 2,1 2,4 3,1 2,7 1,9  2,1
Micromesistius poutassou 0,8 2,3 3,5 2,8 2,7 1,5 2,0  1,9
Pagellus erythrinus   1,1 0,9 3,2 3,3 2,9 2,0 1,7  1,8
Lophius budegasa 1,8 4,5 2,1 2,7 2,3 0,9 1,3  0,8
Psetta sp.  2,5 2,2 2,0 2,0 2,2 1,6 1,7  1,9
Caranx sp. 1,2 1,9 2,1 1,8 1,5 2,2 1,7  1,7
Loligo vulgaris 1,0 3,0 1,5 1,4 1,4 1,7 1,4  1,9
Mullus surmuletus 1,1 1,3 2,2 1,9 1,0 3,0 1,2  1,5
Nephrops norvegicus 0,3 1,4 1,2 1,9 2,9 1,0 1,4  2,4
Auxis rochei rochei 0,6 2,1 2,3 1,5 2,0 0,6 1,4  1,4
Scorpaena porcus 0,8 1,7 3,0 1,3 1,8 1,3 0,7  1,1

Η στατιστική ανάλυση των δεδοµένων της µέσης ηµερήσιας παραγωγής (ΜΗΠ) µεταξύ 
των µηνών, έδειξε στατιστικά σηµαντικές διαφορές (p<0,05) για την κουτσοµούρα και τη 
µαρίδα. H ΜΗΠ κουτσοµούρας ήταν σηµαντικά µικρότερη το Μάρτιο και τον Απρίλιο (36 και 
41Kg αντίστοιχα) και µέγιστη τον Οκτώβριο (55Kg) και τον Ιανουάριο (46 Kg, Εικ. 1) ενώ η 
ΜΗΠ µαρίδας ήταν σηµαντικά µικρότερη τον Ιανουάριο (24Kg) και µέγιστη το Μάιο (44Κg) 
και τον Οκτώβριο (49 Kg). Η ΜΗΠ µπακαλιάρου ήταν µεγαλύτερη το τρίµηνο Ιανουαρίου-
Μαρτίου (33-26 Kg)  αλλά δεν ήταν σηµαντικά διαφορετική από αυτή των υπόλοιπων µηνών 
ενώ το ίδιο ίσχυσε και για την ΜΗΠ γάµπαρης (31-23 Kg το τρίµηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου). 
Παρόµοια, η ΜΗΠ χάννου δεν διέφερε σηµαντικά µεταξύ των µηνών (p>0,05) αν και ήταν 
µικρότερη το δίµηνο Φεβρουαρίου-Μαρτίου. H στατιστική ανάλυση των δεδοµένων δεν έδειξε 
σηµαντικές διαφορές της ΜΗΠ µεταξύ των µηνών για τα περισσότερα από τα υπόλοιπα είδη 
του Πίνακα ΙΙ µε εξαίρεση το λιθρίνι και το καλαµάρι. Η ΜΗΠ λιθρινιού ήταν σηµαντικά 
αυξηµένη το τρίµηνο Μαρτίου-Μαΐου (29-33 Kg) και τον Οκτώβριο (20 Κg) και του 
καλαµαριού τον Μάρτιο (22Kg) και τον Οκτώβριο (30 Kg).  

Η παραγωγή των µηχανοτρατών της Χίου βασίστηκε κυρίως στην αλιεία κουτσοµούρας 
(Μ. barbatus), µαρίδας (S. smaris), µπακαλιάρου (M. merluccius), γάµπαρης (P. longirostris) 
και χάννου (S. cabrilla). Τα πέντε αυτά είδη επικράτησαν στις εκφορτώσεις µε την ίδια σειρά 
κατάταξης σχεδόν όλους τους µήνες. Σηµαντική ήταν επίσης η συνεισφορά της γλώσσας, των 
σελαχιών, του χριστόψαρου, της γόπας, του µπαλά και του πρόσφυγα αλλά σε ποσοστά 
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µικρότερα από το 5 % της µηνιαίας παραγωγής. Η ποιοτική και ποσοτική σύνθεση του 
αλιεύµατος είναι ενδεικτική του τύπου του υποστρώµατος και των ζωνών βάθους που 
επιλέγονται από τον αλιευτικό στόλο. Οι ποσότητες των εκφορτώσεων διαµορφώνονται 
ανάλογα µε την συµπεριφορά του στόλου σε σχέση πάντα µε την βιολογία των ειδών, την 
αφθονία τους και την τιµή τους στην αγορά (Καλλιανιώτης et al. 2001). 
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Eικ. 1: Μέση (±SE) ηµερήσια παραγωγή 
(Κg) των πέντε σηµαντικότερων σε 
εκφορτώσεις ειδών ανά µήνα, κατά τη 
διάρκεια της αλιευτικής περιόδου. 

Fig. 1: Mean daily production (Kg) of 
the five most landed species per month.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η µέση ηµερήσια παραγωγή των περισσότερων ειδών παρά τις διακυµάνσεις της, δεν 
διαφοροποιήθηκε σηµαντικά µεταξύ των µηνών. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των φθινοπωρινών 
µηνών παρατηρήθηκαν οι µεγαλύτερες εκφορτώσεις κουτσοµούρας και µαρίδας. Τους µήνες 
αυτούς οι µηχανότρατες αλιεύουν σε παράκτια πεδία µικρού βάθους όπου υπάρχει µεγάλη 
αφθονία νεαρών κυρίως ατόµων των δύο ειδών (Βιδάλης & Τσιµενίδης 1997, 
Παπακωνσταντίνου κ.ά. 1997). Η µικρότερη µέση ηµερήσια παραγωγή κουτσοµούρας το 
Μάρτιο και µαρίδας τον Ιανουάριο και τον Μάρτιο πιθανόν να οφείλεται σε µετακινήσεις του 
στόλου για την αλιεία µπακαλιάρου και γάµπαρης σε ζώνες µεγαλύτερου βάθους, όπου η 
αφθονία αυτών των ειδών είναι µεγαλύτερη. Θα ήταν χρήσιµο τα δεδοµένα των εκφορτώσεων 
ανά αλιευτική προσπάθεια να συνδυαστούν µελλοντικά, µε ταυτοποίηση των ειδών µε βάση τις 
κοινές τους ονοµασίες, µε δεδοµένα κατά µήκους σύνθεσης, αλιευτικών πεδίων και ζωνών 
βάθους, ώστε να προκύψουν χρήσιµα στοιχεία για την ενδεχόµενη αλιευτική διαχείριση των 
ιχθυαποθεµάτων του νησιού.  
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Κατά µήκος σύνθεση του είδους Merluccius merluccius (L.), 
µπακαλιάρος, στο αλίευµα της µηχανότρατας και εκτίµηση του µήκους 

L50 της απόρριψης στο Θρακικό Πέλαγος - Βαθυµετρική κατανοµή 
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ABSTRACT 
Pavlos Vidoris, Giorgos Gitarakos, Kostas Efthimiadis, Vassilis Kosmidis, Argyris 
Kallianiotis: Length distribution of Merluccius merluccius (L.), European hake, in trawl 
fisheries and estimation of L50 length of discarded fish in the Thracian Sea – Bathymetric 
distribution. 

The European hake, Merluccius merluccius (Linnaeus 1758), is the most common and 
valuable species in trawls catch in the Greek seas, especially in the Thracian sea. It is also a 
target for many different fishing gears. It mostly inhabits the depth zone of 50-200m. A big part 
of the total catch is discarded. The discarded lengths L50 were calculated for each sampling 
period. The data that was used in the present study came from seasonal onboard observations 
using commercial trawlers in the Thracian sea during the period October 1995 - May 2000. The 
lengths frequency distribution of the total catch of the species ranged from 4 to 86 cm. he mean 
length was strongly related to depth, which varied significantly between seasons. A proportion 
of the catch in the 12 to 19 cm length range is usually discarded. Some fish with normally 
marketable lengths are also discarded due to their bad condition.  
 
KEYWORDS: Merluccius merluccius, European hake, discards, L50, trawl, Thracian Sea, 
Greece 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Είναι γνωστό ότι κατά τη διάρκεια της αλιείας µε µηχανότρατα, στη φάση διαλογής του 
αλιεύµατος στο κατάστρωµα, γίνεται απόρριψη σηµαντικού του µέρους στη θάλασσα. Το 
ποσοστό της απόρριψης εξαρτάται από παράγοντες που αφορούν την εµπορική αξία του είδους, 
την εµπορευσιµότητα του ανάλογα µε την εποχή, αλλά και σύµφωνα µε τους νόµους που 
διέπουν την αλιεία περί επιτρεπόµενων µεγεθών ή της ποσόστωσης, όπου ισχύει. Εκτός από τα 
παραπάνω, άλλοι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την απόρριψη είναι η εποχή και η 
περιοχή που διενεργείται η αλιεία. Αυτό συµβαίνει διότι στη αρχή της αλιευτικής περιόδου 
υπάρχουν περισσότερα µικρά άτοµα που απαγορεύεται η αλιεία τους. Προς το τέλος της 
περιόδου, τα εµπορεύσιµα µεγέθη έχουν υπεραλιευθεί, µε αποτέλεσµα να εµφανίζεται και πάλι 
µεγαλύτερο ποσοστό µικρότερων ατόµων.  

Τα άτοµα που απορρίπτονται αφαιρούνται βεβαίως από το απόθεµα, αφού πλέον είναι 
νεκρά ή ηµιθανή, δεν εµφανίζονται όµως στα επίσηµα στοιχεία των εκφορτώσεων, µε συνέπεια 
να µην υπάρχει σωστή εκτίµηση της κατάστασης του αποθέµατος. Στην περιοχή µελέτης, όπου 
η αλιεία είναι εντατική και τα εργαλεία που δραστηριοποιούνται είναι πολλά και 
αλληλοκαλυπτόµενα, υπήρξε επιτακτική η ανάγκη να γίνει σαφής καταγραφή του 
απορριπτόµενου µέρους του αλιεύµατος µε στόχο, τη σωστή διαχείρισή των αποθεµάτων του. 
Το πρόγραµµα «DISCARDS» “Analysis of trawl discard operation in the central and eastern 
Mediterranean Sea” (Ανάλυση απορριπτόµενων αλιευµάτων στη κεντρική και ανατολική 
Μεσόγειο), το οποίο χρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηµιουργήθηκε για αυτόν 
ακριβώς το σκοπό και στο πλαίσιο των εργασιών του πραγµατοποιήθηκε αυτή η έρευνα. 

Η παρούσα εργασία αφορά το είδος Merluccius merluccius (Linnaeus 1758), 
µπακαλιάρος (European hake) που ανήκει στην οικογένεια Merluccidae και είναι είδος 
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βενθοπελαγικό. Βρίσκεται σε όλη τη Μεσόγειο και τον ανατολικό Ατλαντικό Ωκεανό, σε βάθη 
20-1000 m, ανάλογα µε τις διατροφικές και αναπαραγωγικές του ανάγκες (Matta 1954, 
Flamigni 1984). Είναι ένα από τα πιο κοινά είδη ‘στόχος’ της ελληνικής αλιείας, κυρίως στο 
βόρειο Αιγαίο, µε πολύ µεγάλη εµπορική αξία. Το  απορριπτόµενο τµήµα του αλιεύµατος 
προκύπτει συνήθως λόγω της υφιστάµενης νοµοθεσίας που επιβάλει κατώτερο εµπορεύσιµο 
µέγεθος τα 20cm (Sartor et al. 1996). 

Το αντικείµενο της µελέτης αυτής είναι η αποτύπωση των κατά µήκος συνθέσεων, η 
εξέταση των µεταβολών του µέσου µήκους ανά εποχή και ζώνη βάθους και η καταγραφή του 
ποσοστού των απορριπτόµενων ατόµων ανά κλάση µεγέθους. 
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ  

Οι δειγµατοληψίες ακολούθησαν το πρόγραµµα δειγµατοληψιών του DISCARDS και 
διενεργήθηκαν εποχικές δειγµατοληψίες κατά τη διάρκεια εµπορικής αλιείας, τους µήνες από 
Οκτώβριο έως Μάιο για τα έτη 1995-2000. Οι δειγµατοληπτικές περίοδοι χωρίστηκαν σε 
φθινόπωρο (Οκτώβριο-Νοέµβριο), χειµώνα (Φεβρουάριο-Μάρτιο) και άνοιξη (Μάιο). ∆εν 
πραγµατοποιήθηκαν δειγµατοληψίες το καλοκαίρι, αφού τη περίοδο αυτή υπάρχει απαγόρευση 
αλιείας για τις µηχανότρατες. Οι καλάδες έγιναν στο Θρακικό πέλαγος. Η δειγµατοληψία 
κάλυπτε τρεις βαθυµετρικές ζώνες: την Α (0-150m), τη Β (150-300m), και τη C (300-500m). 
Κάθε εποχική δειγµατοληψία περιελάµβανε 18 τουλάχιστον καλάδες, µοιρασµένες, όσο αυτό 
ήταν δυνατό, στις τρεις ζώνες βάθους. Σε κάθε καλάδα γινόταν καταγραφή του συνολικού 
βάρους του αλιεύµατος, του ποσοστού των απορριπτόµενων στο ολικό αλίευµα και της ποιοτικής 
και ποσοτικής σύνθεσης του αλιεύµατος – εµπορικού και απορριπτόµενου- ανά είδος. Το ολικό 
µήκος των ψαριών µετρήθηκε µε ακρίβεια mm σε δείγµα 50 ατόµων για όλα τα εµπορικά και 
απορριπτόµενα είδη. Η σύγκριση του µέσου µήκους ανά ζώνη βάθους και εποχή, ανεξάρτητα από 
τη χρονιά, έγινε µε τη στατιστική ανάλυση MANOVA (Multivariate Analysis of Variance) 
(StatSoft 1995). Aπό τα ποσοστά των απορρίψεων ανά κλάση µήκους υπολογίστηκε η σιγµοειδής 
καµπύλη (S-shaped – logistic curve) και το L50 (το µήκος όπου το 50% των ψαριών 
απορρίπτονται). Τα ποσοστά των απορρίψεων υπολογίστηκαν ανά κλάση µήκους 5 cm. 
Υπολογίστηκαν επίσης τα ποσοστά εµπορεύσιµων και απορριπτόµενων ψαριών για κάθε εποχή, 
ανά κλάση µήκους. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Από τον Οκτώβριο του 1995 ως τον Φεβρουάριο του 2000 υπολογίστηκε ότι 
αλιεύθηκαν 14767 άτοµα µπακαλιάρου, εκ των οποίων 10122 (68,5%) ανήκαν στο εµπορικό 
αλίευµα και 4645 (31,5%)  στο απορριπτόµενο. Τα άτοµα αυτά αλιεύθηκαν σε 131 καλάδες, 
71% εκ των οποίων πραγµατοποιήθηκαν στην ζώνη βάθους Α, 24% στην ζώνη βάθους Β και 
5% στην ζώνη βάθους C. Από την κατανοµή των αλιευµάτων φαίνεται ότι ο µπακαλιάρος 
αλιεύεται κυρίως στην ζώνη βάθους Α, µε ποσοστό 73,1 %, και ακολούθως στην ζώνη Β (24 
%), ενώ µικρότερη ήταν η παραγωγή στην ζώνη C (2,9 %). Σε σχέση µε την εποχή αλιείας, το 
είδος αλιεύθηκε σε µεγαλύτερες ποσότητες την άνοιξη (36,5 %), ακολουθεί ο χειµώνας 
(34,4%), και το φθινόπωρο (29,1 %). Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ποιοτική κατανοµή του 
αλιεύµατος σε σχέση µε την εποχή και την ζώνη βάθους. Την άνοιξη είχαµε το µεγαλύτερο 
ποσοστό απορριπτόµενου αλιεύµατος (38,6 %), και το µεγαλύτερο ποσοστό αυτού αλιεύθηκε 
στη ζώνη βάθους Α (74,25%). Το µεγαλύτερο ποσοστό του εµπορικού αλιεύµατος της άνοιξης 
προέρχεται επίσης από την ζώνη βάθους Α (74,9%), ενώ το µικρότερο από τη ζώνη C (7,5%). 
Το φθινόπωρο απορρίπτεται το µικρότερο ποσοστό του αλιεύµατος (24,16 %) του είδους, το 
οποίο βρίσκεται αποκλειστικά στις ζώνες Α και Β. Το υπόλοιπο 75,84 % είναι εµπορικό και 
προέρχεται σχεδόν αποκλειστικά από την ζώνη βάθους Α (78,2%). Το χειµώνα το εµπορεύσιµο 
ποσοστό είναι 70%, και συλλέχθηκε κυρίως στη ζώνη βάθους Α (75%), ενώ στη ζώνη C είχαµε 
το µικρότερο ποσοστό (2,8%). Οι εποχικές ποσοστώσεις εµπορικού και απορριπτόµενου ανά 
κλάση µήκους δίνονται στην Εικ. 1. 
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Εικ. 1: Ποσοστά (%) εµπορικών (γραµµωτές ράβδοι) και απορριπτόµενων ατόµων M. merluccius 

ανά εποχή (αριστερά-φθινόπωρο, κέντρο-χειµώνας, δεξιά-άνοιξη). 
Fig. 1: Percentages (%) of marketable (lineate bars) and discarded  M. merluccius for each season. 

Στο συνολικό αλίευµα το ολικό µήκος των ατόµων κυµάνθηκε από 4 cm ως 86 cm και 
οι κυρίαρχες κλάσεις µήκους είναι εντός της κλίµακας 10-25 cm µε ποσοστό 60% επί του 
συνολικού αλιεύµατος (Εικ. 2).  
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Εικ. 2: Κατά µήκος σύνθεση του συνολικού αλιεύµατος του M. merluccius, για την περίοδο 

Φθινόπωρο 1995 - Άνοιξη 2000, στις 3 ζώνες βάθους Α, Β και C. 
Fig. 2: Length distribution of total M. merluccius catches for the period Autumn 1995 – Summer 

2000, in 3 depth zones (A, B and C). 

Από την κατά µήκος σύνθεση συµπεραίνουµε ότι στη ζώνη βάθους C υπάρχουν πολύ 
έντονες εποχιακές διακυµάνσεις, µε το µικρότερο µέσο µήκος να σηµειώνεται την άνοιξη (23,2 
cm) και το µεγαλύτερο το χειµώνα (30,6 cm), ενώ το φθινόπωρο δεν βρέθηκαν καθόλου άτοµα 
του είδους (Εικ. 3). H στατιστική ανάλυση MANOVA έδειξε ότι υπάρχει αλληλεπίδραση 
µεταξύ ζώνης βάθους και εποχής (p<0,001). Για τη ζώνη βάθους C, η στατιστική ανάλυση 
(planned comparisons – contrast analysis) (StatSoft 1995) έδειξε ότι το µέσο µήκος διαφέρει 
στατιστικά µεταξύ των εποχών (p<0,001).   
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Εικ. 3: ∆ιακύµανση των αλιευόµενων ολικών µέσων µηκών (TL) ανά εποχή (αριστερά) και ζώνη 

βάθους (A, B, C) (δεξιά). 
Fig. 3: Mean length distribution catches between seasons and depth zones (A, B, C). 



Σε σχέση µε το εύρος των µηκών των ατόµων που αποτελούν το εµπορικό και το 
απορριπτόµενο αλίευµα, από την κατά µήκος σύνθεση των δύο τµηµάτων του αλιεύµατος, 
φαίνεται ότι το απορριπτόµενο αλίευµα κυµάνθηκε από 4 ως 36,5 cm, µε µέσο µήκος τα 10,7 
cm, και το εµπορικό από 9,3 ως 86 cm, µε µέσο µήκος τα 23,7 cm. Το απορριπτόµενο µήκος 
L50 υπολογίστηκε ξεχωριστά για κάθε δειγµατοληπτική περίοδο (Πίνακας I). Στον πίνακα I 
επίσης παρουσιάζονται οι συντελεστές της εξίσωσης της σιγµοειδούς καµπύλης (logistic curve) 
για την εκτίµηση του απορριπτόµενου ποσοστού ανά κλάση µήκους, για κάθε δειγµατοληπτική 
περίοδο. Το βέλτιστο µοντέλο υπολογίστηκε βάσει της µεθόδου Quasi-Newton. Το µοντέλο που 
υπολογίσθηκε είναι στατιστικά σηµαντικό (Chi2=88,467, p<0,0001) και το τυπικό σφάλµα 
(Std.Err) για τα διαστήµατα εµπιστοσύνης –95% και +95%, αλλά και για τις σταθερές β0 και β1 
δίδονται στον Πίνακα Ι. 
 
Πίνακας I. L50 (mm) και σταθερές εξίσωσης σιγµοειδούς καµπύλης για κάθε εποχή. 
Table I. L50 (mm) and constants for the logistic curve for each season. 

Εποχή L50 β0 Std. Err. + Std. Err. - β1 Std. Err. + Std. Err. - 
Φθιν-95 139 -22,6848 -20,6606 -24,7089 0,1632 0,1778 0,1487 
Χειµ-96 130 -14,2081 -13,3937 -15,0225 0,1091 0,1150 0,1033 
Ανοιξη-96 141 -15,8505 -14,1746 -17,5263 0,1123 0,1232 0,1015 
Φθιν-96 131 -12,2616 -9,7189 -14,8043 0,0936 0,1110 0,0761 
Χειµ-97 145 -15,5694 -13,1226 -18,0162 0,1076 0,1251 0,0900 
Ανοιξη-97 144 -17,1022 -15,5078 -18,6965 0,1185 0,1287 0,1083 
Φθιν-97 135 -23,5104 -22,4686 -24,5522 0,1737 0,1813 0,1660 
Χειµ-98 116 -14,5160 -13,5442 -15,4879 0,1252 0,1329 0,1175 
Ανοιξη-98 144 -31,5024 -29,3060 -33,6989 0,2187 0,2340 0,2035 
Φθιν-98 124 -16,2299 -14,8187 -17,6410 0,1307 0,1412 0,1203 
Χειµ-99 124 -16,2299 -14,8187 -17,6410 0,1307 0,1412 0,1203 
Ανοιξη-99 138 -17,2158 -16,7487 -17,6829 0,1250 0,1284 0,1215 
Φθιν-99 145 -17,7499 -16,9201 -18,5797 0,1228 0,1282 0,1173 
Χειµ-00 148 -21,3071 -19,6771 -22,9371 0,1440 0,1548 0,1332 

 
Η συνολική εικόνα του αλιεύµατος δείχνει ότι τα µεγαλύτερα άτοµα µπακαλιάρου 

αλιεύονται στις βαθύτερες ζώνες και κυρίως κατά τους χειµερινούς µήνες. Τα µεγαλύτερα µήκη 
απόρριψης, L50, εντοπίζονται την άνοιξη. Μία σηµαντική παρατήρηση είναι ότι οι φθινοπωρινοί 
µήνες παρουσιάζουν τα µικρότερα ποσοστά απορριπτόµενων ατόµων (Εικ. 4), παρόλο που το 
µεγαλύτερο µέρος του αλιεύµατος προέρχεται από την παράκτια ζώνη. Όπως έχει αναφερθεί 
και από τους Campillo et al. (1991), στην παράκτια ζώνη συγκεντρώνονται άτοµα ηλικιακών 
οµάδων I και II, ενώ η ηλικιακή κλάση 0 συγκεντρώνεται κυρίως σε µεγαλύτερα βάθη. 
Συνεπώς, η απουσία µεγάλου αριθµού απορριπτόµενων οφείλεται στην αλιεία σε µικρά µόνο 
βάθη.  
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Επίδραση περιβαλλοντικών, χωρο-χρονικών, και επιχειρησιακών 
παραµέτρων στις συλλήψεις ερυθρού τόνου, Thunnus thynnus L., µε 

ξιφοπαράγαδο στην Ανατολική Μεσόγειο 
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ABSTRACT 
Dimitrios Damalas, Persefoni Megalofonou: Environmental, spatio-temporal, and 
operational effects on bluefin tuna catches in the Eastern Mediterranean swordfish long-
line fishery. 

Generalized additive models (GAMs) were applied to examine the relative influence of 
environmental, spatio-temporal, and operational factors on bluefin tuna catches in the Eastern 
Mediterranean swordfish long-line fishery during the period 1998-2004. GAM analysis was 
conducted assuming a Delta-lognormal distribution, separately modelling: (a) the probability of 
a non-zero catch and (b) catch rates (Νο fish/1000 hooks) of positive catch sets only. Stepwise 
GAM building revealed the relative importance of 8 variables affecting the probability of a non-
zero catch (encountering a school), ranked by decreasing magnitude: month, longitude, distance 
from land, sea surface temperature (SST), fishing gear type, bottom depth, year and lunar index. 
Probability peaked in mid-summer, easterly areas, the deep open sea, from 16o to 20 oC SST and 
around the full moon. Positive catch rates were influenced by 5 significant factors: fishing gear 
type, longitude, month, year and SST. A catch was more likely to be larger east of the 30th 
meridian, during summer, and at SSTs around 16 oC. For both sub-models, long-lines equipped 
with illuminated fish attractants and thicker-more resilient branch lines were more successive. 
This study indicates a decline in bluefin tuna abundance through the 6 year period studied.  
 
Keywords: bluefin tuna, generalized additive models, Delta models, long-line, CPUE, 
environmental effects, SST, lunar index 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο ερυθρός τόνος, Thunnus thynnus L., θεωρείται ένα από τα σηµαντικότερα εµπορικά 
θαλάσσια είδη στην παγκόσµια αγορά. Στην Ελλάδα η µέση ετήσια παραγωγή του την 
τελευταία δεκαετία ανέρχεται στους 600 ΜΤ (ICCAT, 2005). Αλιεύεται µε πλήθος αλιευτικών 
εργαλείων είτε σαν είδος στόχος, είτε σαν συνοδό αλίευµα. Ειδικότερα, αποτελεί σηµαντικό 
ποσοστό (13,3%) των συλλήψεων του ελληνικού αλιευτικού στόλου που στοχεύει τον ξιφία, 
Xiphias gladius, L., στην Ανατολική Μεσόγειο (Megalofonou et al. 2000). Σε αυτή την 
εργασία, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα µίας προκαταρκτικής µελέτης για το µέγεθος της 
επίδρασης των περιβαλλοντικών, χωρο-χρονικών και επιχειρησιακών παραµέτρων στις 
συλλήψεις του ερυθρού τόνου στην αλιεία του ξιφοπαράγαδου στην Ανατολική Μεσόγειο. 

 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Στη διάρκεια αυτής της έρευνας (1998-2001 και 2003-2004) συλλέχθηκαν στοιχεία για 
τις συλλήψεις, την αλιευτική προσπάθεια και τα επιχειρησιακά δεδοµένα (τύπος αλιευτικού 
εργαλείου-Fishing gear type, ηµεροµηνία-Month & Year, γεωγραφικό µήκος-Longitude και 
πλάτος-Latitude αλιείας) από ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα του ελληνικού αλιευτικού στόλου 
που στοχεύει ξιφία. Μία περιληπτική περιγραφή παρατίθεται στον Πίνακα Ι. Τα παραπάνω 
στοιχεία συνδυάστηκαν µε µία σειρά περιβαλλοντικών παραµέτρων όπως: ηµερήσιες 
δορυφορικές εκτιµήσεις επιφανειακής θερµοκρασίας θάλασσας (SST) (πηγή: NASA POET, 
διακριτότητα: 4 km), ο σεληνιακός δείκτης-Lunar index (εκφρασµένος σε % του ορατού 
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σεληνιακού δίσκου), η βαθυµετρία-Bottom depth και η απόσταση από την πλησιέστερη ακτή-
Distance from land.   
Πίνακας Ι: Μηνιαία κατανοµή ηµερών αλιείας (ανά αλιευτικό εργαλείο), εµπλεκοµένων σκαφών 

και λιµανιών δειγµατοληψίας. 
Table Ι: Monthly distribution of days of fishery (per piscatorial tool), involved ships and harbours 

of sampling. 

  Μαρ Απρ Mαι Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ ΣΥΝΟΛΟ
Ξιφοπαράγαδο παραδοσιακό 11 6 40 31 41 47 56 232
Ξιφοπαράγαδο Αµερικάνικο 52 40 124 132 172 105 146 771

Αριθµός Σκαφών 11 13 20 17 17 17 15 35
Αριθµός λιµανιών 4 6 10 9 9 9 9 18

Η συµµετοχή της κάθε παραµέτρου στην επίδραση που ασκεί το περιβάλλον στον 
δείκτη αφθονίας και την κατανοµή του ερυθρού τόνου εξετάστηκε µε εφαρµογή γενικευµένων 
αθροιστικών µοντέλων (Generalized Additive Model-GAMs, Hastie & Tibshirani 1990) σε δύο 
στάδια (Delta models): (α) µοντελοποιήθηκε η πιθανότητα ύπαρξης ερυθρού τόνου ανά ηµέρα 
αλιείας και (β) µόνο για τις ηµέρες αλιείας που υπήρξαν συλλήψεις ερυθρού τόνου, 
µοντελοποιήθηκε ο δείκτης αφθονίας του συναρτήσει των παραµέτρων που προαναφέρθηκαν. 
Εκφράσαµε ως δείκτη αφθονίας (CPUE-Catch Per Unit of Effort), το λόγο των συλλήψεων (σε 
αριθµό ατόµων) προς την αλιευτική προσπάθεια (σε αριθµό αγκιστριών). Στα αρχικά µοντέλα 
περιλήφθηκαν 9 ανεξάρτητες µεταβλητές.: 
Presence (1 or 0) = c + f1(Longitude) + f2(SST) + f3(Latitude) + f4(Bottom depth) + f5(Distance  

from land)  + f6(Lunar index) +  Fishing gear type +  Month + Year + e, 
loge (CPUE + 10% mean CPUE) = c + f1(Longitude) + f2(SST) + f3(Latitude) + f4(Bottom depth)  

+ f5(Distance from land)  + f6(Lunar index) +  Fishing gear type +  Month + Year + e, 
όπου: Presence µία µεταβλητή που υποδηλώνει την ύπαρξη (1) ή µη (0) ερυθρού τόνου ανά 
ηµέρα αλιείας, c είναι µία σταθερά, fi(µεταβλητή) είναι µία συνάρτηση εξοµάλυνσης για την 
κάθε µεταβλητή, e το τυχαίο σφάλµα και loge ο φυσικός λογάριθµος της CPUE. Στην πρώτη 
περίπτωση υιοθετήθηκε η διωνυµική κατανοµή ως αυτή που προσεγγίζει την κατανοµή της 
µεταβλητής Presence,  ενώ στην δεύτερη η κανονική κατανοµή για τις λογαριθµισµένες τιµές 
της CPUE στις οποίες προστέθηκε το 10% της µέσης CPUE (η µεθοδολογία αναπτύσσεται 
στους Ortiz & Arocha (2004), µε εφαρµογή για µεγάλα πελαγικά είδη στον Ατλαντικό Ωκεανό).  
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Στις συνολικά 1003 
ηµέρες αλιείας που 
καταγράφηκαν και 
σκεδάστηκαν σε µία περιοχή 
που περικλείεται από τον 
19ο έως τον 35ο µεσηµβρινό 
και τον 32ο έως τον 40ο 
παράλληλο (Εικ. 1) 
αλιεύθηκαν 445 άτοµα 
ερυθρού τόνου µε ένα 
συνολικό βάρος 30801 kg 
και µέσο βάρος 69.2 kg.  
Το πρώτο µοντέλο υπέδειξε 
8 σηµαντικές παραµέτρους 
που επηρεάζουν την 
πιθανότητα να υπάρχει 
ερυθρός τόνος ανά ηµέρα 
αλιείας, µε το γεωγραφικό 

µήκος να εµφανίζει την µεγαλύτερη επίδραση ερµηνεύοντας περισσότερο από 30% της 

 

 
Εικ. 1: Χάρτης σταθµών δειγµατοληψίας στην αλιεία του 

ξιφοπαράγαδου στην Ανατολική Μεσόγειο (1998-2004). 
Fig. 1: Sampling sites map for the swordfish long-line fishery in the 

Eastern Mediterranean (1998-2004). 



συνολικής µεταβλητότητας (deviance) στις τιµές της πιθανότητας. Ο µήνας του έτους (24,5%) 
και η επιφανειακή θερµοκρασία της θάλασσας (10,2%) αποτέλεσαν τις επόµενες σηµαντικές 
ερµηνευτικές µεταβλητές. Οι υπόλοιπες παράµετροι απoτέλεσαν ήσσονος σηµασίας 
προγνωστικούς παράγοντες, αν και στατιστικά σηµαντικούς, όπως: ο σεληνιακός δείκτης 
(9,4%), η απόσταση από την ακτή (8,7%), το έτος (6,3%), ο τύπος του αλιευτικού εργαλείου 
(5,3%) και το βάθος του πυθµένα (5,1%). Επισηµαίνεται ότι η παράµετρος «γεωγραφικό 
πλάτος», αποκλείστηκε µε βάση το πληροφοριακό κριτήριο απόκλισης AIC ως µη στατιστικά 
σηµαντική στην σύγκλιση του µοντέλου. Στο σύνολό του το µοντέλο µε τις 8 µεταβλητές 
ερµήνευσε περισσότερο από 33% της µεταβλητότητας στην πιθανότητα να συλληφθεί ερυθρός 
τόνος.  

Το δεύτερο µοντέλο κατέληξε σε 5 παράγοντες που επιδρούν στον δείκτη αφθονίας του 
ερυθρού τόνου: Γεωγραφικό µήκος (39.8%), τύπος αλιευτικού εργαλείου (37,6%), µήνας του 
έτους (13,6%) έτος (5,0%) και επιφανειακή θερµοκρασία θάλασσας (4,0%). Συνολικά το 
µοντέλο ερµήνευσε περισσότερο από 40% της µεταβλητότητας στις τιµές των θετικών CPUE. 
Η περιοχή όπου τόσο η πιθανότητα να αλιευθεί ερυθρός τόνος όσο και ο δείκτης αφθονίας 
(CPUE) λαµβάνουν τις µέγιστες τιµές τους αντιστοιχεί στις ανατολικότερες περιοχές του χώρου 
έρευνας, τη Λεβαντίνη (Εικ. 1 και 2). Η περιοχή αυτή δεν αποτελούσε µέχρι πρόσφατα 
σηµαντικό αλιευτικό πεδίο του ελληνικού στόλου. Η αλιευτική πίεση που έχει δεχτεί είναι 
συγκριτικά πολύ µικρότερη µε αυτή του Αιγαίου και του Ιονίου και σε αυτό πιθανά θα πρέπει 
να αποδοθούν οι  αυξηµένες συλλήψεις. Ένα άλλο γεγονός που ενισχύει αυτή την άποψη είναι 
και το µεγαλύτερο µέσο βάρος (74 kg) των ατόµων συγκρινόµενο µε αυτό του Ιονίου και του 
Αιγαίου (66 kg).  

Η «προτίµηση» που έδειξε ο ερυθρός τόνος στις θερµοκρασίες από 16ο έως 20ο C (Εικ. 
2) συµφωνεί µε τις παρατηρήσεις άλλων ερευνητών που έχουν µελετήσει την βιολογία και 
οικολογία του είδους. Χαρακτηριστικά, οι Humston et al (2000) αναφέρονται σε τιµές 18-20 
οC, οι Itoh et al (2003) στους 14-20ο C ενώ οι Schick et al. (2004) σε µέση SST 18.1 οC. Η 
πιθανότητα αλίευσης ατόµων ερυθρού τόνου, παρουσίασε περιοδικότητα  ανάλογη µε αυτή του 
σεληνιακού κύκλου και η µεγαλύτερη τιµή συµπίπτει µε το τελευταίο σεληνιακό τέταρτο, 
(lunar index 75-100%). Το αποτέλεσµα αυτό επιβεβαιώνει τα ευρήµατα ανάλογων µελετών στο 
παρελθόν (Rivas 1978; Marsac et al. 1996).  

Η σηµαντική επίδραση του τύπου του αλιευτικού εργαλείου ήταν ένα αναµενόµενο 
αποτέλεσµα. Η παράµετρος αυτή αποδείχτηκε ότι επηρεάζει κυρίως τον δείκτη αφθονίας και 
λιγότερο την πιθανότητα να συλληφθεί ερυθρός τόνος, µε την έννοια ότι από την στιγµή που το 
σκάφος θα συναντήσει ένα κοπάδι τότε πλέον ο αριθµός των ψαριών που θα συλληφθούν 
εξαρτάται από τον τύπο του εργαλείου. Η διαφοροποίηση του παραδοσιακού ξιφοπαράγαδου 
(SWO-LL) που καλείται «Αµερικάνικου τύπου» (SWO-LL Amer.), αποδείχτηκε περισσότερο 
αποδοτική στην αλιεία του ερυθρού τόνου (Εικ. 2). Αιτίες αποτελούν η χρήση χηµικά 
φωσφορίζοντων στοιχείων που προσελκύουν τα ψάρια, η µεγαλύτερης διαµέτρου -και 
εποµένως ανθεκτικότερη πετονιά- και το µεγαλύτερο εύρος της στήλης του νερού που αλιεύει. 
Η πιθανότητα σύλληψης και ο δείκτης αφθονίας αποδείχτηκαν µεγέθη µεταβαλλόµενα θετικά  
ανάλογα µε το βάθος και την απόσταση από την ακτή λαµβάνοντας τις µέγιστες τιµές στις πιο 
αποµακρυσµένες περιοχές και σε µεγάλα βάθη. 

Η µηνιαία κατανοµή των συλλήψεων φανέρωσε ότι τόσο η πιθανότητα σύλληψης όσο 
και ο δείκτης αφθονίας αυξάνεται σχεδόν σταθερά από τον Φεβρουάριο έως τον Σεπτέµβριο 
(Εικ. 2). Περαιτέρω µελέτη των µεταναστεύσεων του ερυθρού τόνου στην Ανατολική 
Μεσόγειο θα µπορούσε να ερµηνεύσει αυτή την εποχικότητα στην αφθονία. Ωστόσο, αν και τα 
αποτελέσµατα είναι προκαταρτικά, διαπιστώνεται ότι τόσο οι περιβαλλοντικές παράµετροι, 
όπως η θερµοκρασία και οι φάσεις της σελήνης, όσο και οι χωρο-χρονικές, όπως η περιοχή 
αλιείας και η εποχή του έτους, επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό τη κατανοµή και τον δείκτη 
αφθονίας του ερυθρού τόνου στην Ανατολική Μεσόγειο. Επίσης, παρόλο που το χρονικό 
διάστηµα της έρευνας είναι µικρό για να εξαχθούν τελικά συµπεράσµατα, τα αποτελέσµατα  
της ανάλυσης δηλώνουν µία προφανή συνεχή και σταδιακή µείωση των συλλήψεων από το 
1998 έως το 2004. Το γεγονός αυτό συνδυαζόµενο µε την ανάλογη µείωση στο µέσο βάρος των 



ατόµων αποτελεί µια προειδοποιητική ένδειξη, ότι ο πληθυσµός του ερυθρού τόνου  στη 
Μεσόγειο εξακολουθεί να απειλείται από την εντατική αλιεία.  
 
 
 
 

Εικ. 2: Αποτελέσµατα των µοντέλων για την επίδραση του γεωγραφικού µήκους και του µήνα στην 
πιθανότητα σύλληψης (πάνω), καθώς και του αλιευτικού εργαλείου και της επιφανειακής 
θερµοκρασίας θάλασσας (SST) στο δείκτη αφθονίας  του ερυθρού τόνου (κάτω). Οι 
διακεκοµµένες γραµµές υποδεικνύουν 95% ζώνες εµπιστοσύνης. 

Fig. 2: GAM derived effects of Longitude and Month on the probability of catching a bluefin tuna 
(upper panel), and of fishing gear type and SST on bluefin tuna CPUE deviance (lower). 
Dashed lines indicate 95% confidence bands. 
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ABSTRACT 
Athanassios C. Tsikliras, E.T. Koutrakis, Konstantinos I. Stergiou: Population dynamics 
(mortality and yield-per-recruit) of round sardinella, Sardinella aurita Valenciennes, 1847, 
in the northern Aegean Sea.  

The total (Ζ) and natural (Μ) mortality of round sardinella Sardinella aurita 
Valenciennes, 1847 were estimated in the northern Aegean Sea using various methods and 
empirical equations. The total mortality ranged between 1.41 and 2.78 yr-1 while the natural 
mortality between 0.52 and 1.21 yr-1, depending on the method used. The mean values were 
Z=2.32 yr-1 and M=0.82 yr-1 yielding a fishing mortality, F=1.50 yr-1. The exploitation rate was 
E=0.65, suggesting overexploitation of the stock. According to the estimated M and F, the yield 
per recruit (Y/R) is 1.49 g, and could be maximised if F is reduced to 0.7 yr-1. 
 
Keywords: Population dynamics, mortality, exploitation rate, yield per recruit, Sardinella 
aurita, Aegean Sea 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η φρίσσα (round sardinella), Sardinella aurita Valenciennes, 1847, ένα πελαγικό 
ψάρι της υποτροπικής ζώνης, εξαπλώθηκε σχετικά πρόσφατα στο βόρειο Αιγαίο (Τσίκληρας 
2004). Οι εκφορτώσεις της φρίσσας στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατακόρυφα από το 1990, παρά 
τη χαµηλή εµπορική της αξία. Τα αλιευτικά εργαλεία που χρησιµοποιούνται για την αλιεία της 
φρίσσας στις ελληνικές θάλασσες είναι τα γρι-γρι, οι τράτες βυθού και οι βιντζότρατες. 
Ωστόσο, το µεγαλύτερο ποσοστό της παραγωγής (60-80 %) προέρχεται από τα γρι-γρι. 

Μέχρι σήµερα, οι µόνες πληροφορίες για τη βιολογία του είδους στο Αιγαίο 
προέρχονταν από τον Ananiades (1952). Ειδικότερα, οι πληροφορίες για τη θνησιµότητα και 
την απόδοση ανά νεοσυλλεγόµενο άτοµο των πληθυσµών της είναι περιορισµένες (Αίγυπτος: 
Wassef et al. 1985, Βενεζουέλα: Gonzalez & Eslava 2000, Αλγερία: Bouaziz et al. 2001), ενώ 
απουσιάζουν εντελώς για τους πληθυσµούς της βόρειας Μεσόγειου.  
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για την εκτίµηση της ολικής στιγµιαίας θνησιµότητας, Z 
(Beverton & Holt 1957, Ricker 1975, Gulland 1983, Sparre et al. 1989) οι οποίοι έχουν µεταξύ 
τους συµπληρωµατικό χαρακτήρα. Έτσι, η καλύτερη προσέγγιση είναι η εκτίµηση µιας µέσης 
τιµής από διαφορετικές µεθόδους (Quinn & Deriso 1999).  

Για την εκτίµηση της Ζ χρησιµοποιήθηκε η ηλικιακή σύνθεση 1.352 ατόµων, οι κατά 
µήκος συνθέσεις 7.974 ατόµων που αλιεύτηκαν µε γρι-γρι καθώς και οι παράµετροι αύξησης 
της φρίσσας (L∞=24.68 cm, K=0.509 yr-1, t0=0.88 yr) όπως υπολογίστηκαν στην ίδια περιοχή 
(Τσίκληρας 2004). Η Ζ υπολογίστηκε από την καµπύλη σύλληψης µε βάση την ηλικία (age-
based method) και µε βάση τα µήκη (length-based method) (Sparre et al. 1989), µε την εξίσωση 
Beverton-Holt µε βάση τα µήκη και τις ηλικίες (Beverton & Holt 1957), µε την εξίσωση των 
Powell (1979) και Wetherall et al. (1987), καθώς και µε την εµπειρική εξίσωση του Hoenig 
(1983).  
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Επειδή η άµεση εκτίµηση της φυσικής θνησιµότητας (Μ) είναι πολύ δύσκολη, η 
εκτίµησή της γίνεται έµµεσα από άλλες παραµέτρους µέσα από εµπειρικές εξισώσεις (Sparre et 
al. 1989, Quinn & Deriso 1999). Για τον υπολογισµό της Μ χρησιµοποιήθηκαν τρεις κλασικές 
εµπειρικές εξισώσεις (Pauly 1980, Djabali et al. 1994, Rikhter & Efanov 1976). Η αλιευτική 
θνησιµότητα (F) υπολογίστηκε ως F=Z-M. O ρυθµός εκµετάλλευσης (Ε) του αποθέµατος, που 
εκφράζει τον αριθµό των θανάτων που προκαλούνται από την αλιεία σε σχέση µε τον αριθµό 
των θανάτων που προκαλούνται από φυσικά αίτια, υπολογίστηκε ως Ε=F/F+M. Ο Ε παίρνει 
τιµές από 0 ως 1 και όταν οι τιµές είναι µεγαλύτερες από 0,55 αποτελεί µια πρώτη ένδειξη για 
υπεραλίευση ενός αποθέµατος.  

Η σχέση απόδοσης–νεοσυλλογής (yield per recruit, Y/R) εκτιµήθηκε από την 
εξίσωση των Beverton & Holt (Quinn & Deriso 1999): 

∑
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όπου F είναι η αλιευτική θνησιµότητα, M είναι η φυσική θνησιµότητα, tc είναι η ηλικία πρώτης 
σύλληψης, tr είναι η ηλικία νεοσυλλογής και Un είναι µια αθροιστική παράµετρος, U0= 1, U1= -
3, U2= 3 και U3=-1 (Beverton & Holt 1957). Το ασυµπτωτικό βάρος W∞ (=117,79 g) 
υπολογίστηκε από την εξίσωση µήκους-βάρους για το σύνολο των ατόµων (Τσίκληρας 2004) 
για µήκος = L∞. Η ηλικία tr καθορίστηκε στα 0,4 yr, που ανταποκρίνεται στην πλειονότητα των 
νεοεισερχόµενων ατόµων φρίσσας στην αλιευτική φάση των κυκλικών εργαλείων (Τσίκληρας 
2004). Το µοντέλο Y/R απαιτεί τις παρακάτω παραδοχές: (α) ο αριθµός των νεοεισερχόµενων 
ατόµων θεωρείται σταθερός κάθε χρόνο, (β) η Μ θεωρείται σταθερή για όλες τις ηλικίες, και (γ) 
όλα τα άτοµα εισέρχονται ταυτόχρονα στο αλιευτικό απόθεµα (Sparre et al. 1989). Η καµπύλη 
Y/R σε σχέση µε το Ε εκτιµήθηκε για διαφορετικές τιµές της Μ και της tc. Η σχέση βιοµάζας-
νεοσυλλογής (biomass per recruit, B/R) σχετίζεται άµεσα µε την Y/R (Quinn & Deriso 1999): 
B/R=Y/F×R. 

Η Υ/R σε σχέση µε την αλιευτική θνησιµότητα υπολογίστηκε για εύρος τιµών µέσης 
ηλικίας σύλληψης (tc) µεταξύ 1 και 2 yr µε τα υπόλοιπα δεδοµένα αύξησης να διατηρούνται 
σταθερά (Τσικληρας 2004). Η µέση ετήσια θαλάσσια θερµοκρασία στη διάρκεια της έρευνας 
ήταν 15,7 °C. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η ολική θνησιµότητα κυµάνθηκε από 1,41 ως 2,78 yr-1 µε µέση τιµή 2,32 (SD=0,48) 
ενώ η φυσική κυµάνθηκε από 0,52 ως 1,21 yr-1 µε µέση τιµή 0,82 (SD=0,35) (Πίνακας Ι). Με 
βάση τις µέσες εκτιµήσεις του Ζ και του Μ, η αλιευτική θνησιµότητα F υπολογίστηκε σε 1,50 
yr-1 και ο ρυθµός εκµετάλλευσης Ε ήταν 0,65 (E> 0,55), τιµή που δείχνει ότι το απόθεµα της 
φρίσσας στο βόρειο Αιγαίο είναι υπεραλιευµένο.  

Οι Wassef et al. (1985) αναφέρουν διακυµάνσεις στη Ζ της φρίσσας (από 1,21 ως 
2,37 yr-1) στα νερά της Αιγύπτου. Οι Bouaziz et al. (2001) αναφέρουν Z=2,22 yr-1, M=0,54 yr-1 

και F=1,68 yr-1 για το απόθεµα της Αλγερίας, εκτιµήσεις που είναι ανάλογες µε αυτές του 
βορείου Αιγαίου. Η Μ της φρίσσας είναι πολύ κοντά στο µέσο όρο (=0,51 yr-1, εύρος τιµών από 
0,16 ως 1,91) που έχει υπολογιστεί για 53 αποθέµατα ψαριών στις ελληνικές θάλασσες 
(Stergiou 2000) και µικρότερη από αυτή της φρίσσας στα νερά της Βενεζουέλας (Μ=1,0 yr-1: 
González & Eslava 2000). Γενικά, η Μ των ψαριών είναι υψηλότερη στις τροπικές θάλασσες 
εξαιτίας της θετικής σχέσης της µε τη θερµοκρασία της θάλασσας (Pauly 1980). 

Ο ρυθµός εκµετάλλευσης Ε έδειξε ότι ο αριθµός των θανάτων που προκλήθηκαν από 
την αλιεία ήταν κατά πολύ µεγαλύτερος από τον αριθµό των θανάτων που προήλθαν από 
φυσικά αίτια. Η αύξηση της αλιευτικής παραγωγής της φρίσσας στην Ελλάδα κατά 40 φορές - 
από 69 t το 1990 σε 2.730 t το 2002 - δείχνει ότι το απόθεµα δέχεται έντονη αλιευτική πίεση. Η 
παρούσα κατάσταση (tc=1,65 yr, M=0,82 yr-1, F=1,5 yr-1) αποδίδει 1,49 g για κάθε άτοµο που 
ενσωµατώνεται στο αλιευόµενο απόθεµα (Εικ. 1). Η µέγιστη απόδοση όµως φτάνει τα 4,34 g 
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και επιτυγχάνεται ελαττώνοντας την F περίπου στο µισό (F=0,7 yr-1), τιµή που αντιστοιχεί σε 
Ε=0,46. Η ελάττωση της F θα προκαλούσε εξαπλάσια αύξηση της B/R, από 1 σε 6,2 g (Εικ. 1). 
Πίνακας Ι: Μέθοδοι υπολογισµού και µέσες τιµές για την ολική (Ζ, yr-1) και φυσική (Μ, yr-1) 

θνησιµότητα της φρίσσας. 
Table Ι: Τotal (Z, yr-1) and natural (M, yr-1) mortality  of round sardinella using different methods. 

Μέθοδος Ολική θνησιµότητα (Ζ, yr-1) 
Καµπύλη σύλληψης από ηλικίες 1,41 
Καµπύλη σύλληψης από µήκη 2,36 
Beverton & Holt από ηλικίες 2,78 
Beverton & Holt από µήκη 2,53 
Powell & Wetherall et al.  2,56 
Hoenig 2,31 
Μέση τιµή (±SD)           2,32±0,48 
Μέθοδος Φυσική θνησιµότητα (Μ, yr-1) 
Djabali et al.  0,52 
Pauly  0,74 
Rikhter & Evanov  1,21 
Μέση τιµή (±SD)           0,82±0,35 

Αλιευτική θνησιµότητα F=1,50 yr-1

Ρυθµός εκµετάλλευσης Ε=0,65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 1:

Fig. 1: 
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 Καµπύλες απόδοσης (Y/R, συνεχής) και βιοµάζας (Β/ R, διακεκοµµένη) ανά νεοσυλλεγόµενο άτοµο 
σε συνάρτηση µε το ρυθµό εκµετάλλευσης (Ε) για tc=1,65 yr και M=0,82 yr-1 για τη φρίσσα στο 
βόρειο Αιγαίο. ∆ιακρίνονται η παρούσα (Ypre) και η µέγιστη (Ymax) απόδοση και η παρούσα (Βpre΄) 
και µέγιστη (Βmax΄) βιοµάζα. 

Yield per recruit (Y/R, solid) and biomass per recruit (B/R, dashed) as a function of exploitation 
rate (E) for tc=1,65 yr and M=0,82 yr-1 for round sardinella in the northern Aegean Sea. Present 
(Ypre) and maximum (Ymax) yields and present (Βpre΄) and maximum (Βmax΄) biomasses are also 
indicated. 

Ρυθµός εκµετάλλευσης, E
Η µεγάλη διαφορά στην Y/R που παρατηρήθηκε καθιστά την Μ ως τη σηµαντικότερη 
µετρο στις καµπύλες απόδοσης, καθώς οι διακυµάνσεις της επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό 
ορφή της καµπύλης και τα αποτελέσµατά της (Beverton & Holt 1957). Όταν η Μ είναι 
λή τα ψάρια φτάνουν σύντοµα την ηλικία στην οποία οι απώλειες από θανάτους 
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υπερβαίνουν τη βιοµάζα, που επιτυγχάνεται µε την αύξηση. Έτσι, η υψηλή Μ απαιτεί αλίευση 
των ψαριών, δηλαδή υψηλή F για βέλτιστη εκµετάλλευση, πριν αυτά αρχίσουν να πεθαίνουν 
από φυσικά αίτια (Sparre et al. 1989). 

Η απόδοση δεν είναι ανάλογη της έντασης της αλιευτικής θνησιµότητας. Σύµφωνα µε 
την καµπύλη Y/R (Εικ. 1), η φρίσσα υπόκειται σε αυξητική υπεραλίευση, δηλαδή η συνολική 
απόδοση µειώνεται µε την αύξηση του ρυθµού εκµετάλλευσης. Στη µοναδική προηγούµενη 
έρευνα για τη φρίσσα στο θέµα αυτό (Bouaziz et al. 2001), αναφέρεται µικρή αύξηση της 
απόδοσης (Y/R=5,67 g από 5,05 g) µε σηµαντική µείωση της αλιευτικής θνησιµότητας (F=0,65 
yr-1 από 1,68 yr -1) στα νερά της Αλγερίας, αλλά οι τιµές Y/R είναι της ίδιας τάξης µεγέθους µε 
αυτών της φρίσσας του βορείου Αιγαίου. 
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Η αλιεία οστράκων στον Kόλπο Καλλονής Λέσβου. Σηµερινή 
κατάσταση 
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ABSTRACT 
Michael Paspatis, Dimitra Maragkoudaki: Bivalve fisheries in gulf of Kalloni, Lesvos 
island. Present status. 

Gulf of Kalloni (Lesvos island, Greece) was studied in terms of bivalve fisheries for 
the last four years. Modiolus barbatus is the main bivalve species fished annually, while Arca 
noae and Venus verrucosa are the species with less commercial interest. In the last decade 
natural populations of the above species are restricted from the whole gulf to two small areas. 
Flexopecten glaber, the most famous species in the local market has almost disappeared. 
Although for many years dredges and diving were used for bivalve collection, the last two 
years only diving is allowed. 57 out of 152 fishing vessels are involved with bivalve fisheries 
occasionally per year. From the total bivalve production, F. glaber is absorbed by the local 
market while the other species are exported to North Greece and Italy. 
 
 
Keywords: fisheries, bivalves, Modiolus barbatus, Flexopecten glaber, Arca noae, Venus 
verrucosa 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

O Κόλπος Καλλονής Λέσβου είναι µια ρηχή θαλάσσια περιοχή µε µέγιστο βάθος τα 
19 m στην είσοδο του Κόλπου (Καλαθάκη 1992). Έχει συνολική επιφάνεια 114 km2 και 
επικοινωνεί µε την ανοιχτή θάλασσα µέσω ενός µικρού διαύλου (Εικ. 1). ∆έχεται γλυκά νερά 
από χείµαρρους στον µυχό του κόλπου. Η κυκλοφορία του εισερχόµενου νερού είναι 
αριστερόστροφη µε αποτέλεσµα οι νότιες και ανατολικές περιοχές να έχουν νερό µε ποιοτικά 
χαρακτηριστικά παραπλήσια της ανοιχτής θάλασσας, ενώ οι βόρειες και δυτικές 
επηρεάζονται σηµαντικά από τις τοπικές συνθήκες. Ο Κόλπος Καλλονής χαρακτηρίζεται ως 
µεσότροφος επειδή δεν εµφανίζει µεγάλη παραγωγικότητα φυτοπλαγκτού (Παναγιωτίδης 
1997) και είναι γνωστός για τη σαρδέλα και για τα όστρακά του. Τα είδη οστράκων που 
επιτρέπεται η αλιεία τους είναι η Arca noae (Linnaeus 1758), καλόγνωµη, το Venus 
verrucosa (Linnaeus 1758), κυδώνι, το Flexopecten glaber (Linnaeus 1758), το φηµισµένο 
λείo χτένι και το Modiolus barbatus (Linnaeus 1758), χάβαρo. Από τα 152 οστρακοαλιευτικά 
σκάφη που δραστηριοποιούνται στον Κόλπο Καλλονής, το 91% φέρουν το αλιευτικό 
εργαλείο «αργαλειός» και το 26%  «καταδυτική συσκευή». 

Οι συχνές απαγορεύσεις οστράκων σε άλλες περιοχές της Ελλάδας αύξησαν τη 
ζήτηση για όστρακα από τον Κόλπο Καλλονής τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, η αλιεία 
οστράκων έχει επηρεαστεί λόγω της απαγόρευσης της χρήσης του αλιευτικού εργαλείου 
«αργαλειού» από την εφορεία ενάλιων αρχαιοτήτων από το 2003, µε αποτέλεσµα σήµερα να 
γίνεται µόνο µε  «καταδυτική συσκευή». 

Η παρούσα εργασία εκθέτει την τρέχουσα κατάσταση στον Kόλπο Καλλονής από το 
έτος 2001 έως το 2004, χρονικό διάστηµα κατά το οποίο παρουσιάζεται µεταβολή ως προς 
την αλιευτική δραστηριότητα συλλογής οστράκων (αλιευτικά εργαλεία και αλιευόµενα είδη). 
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Η παρούσα εργασία πραγµατοποιήθηκε από τον Φεβρουάριο 2001 έως τον Μάιο 
2004. Με µηνιαίες δειγµατοληψίες νερού σε επτά σηµεία του κόλπου, που ταυτίζονται µε 7 
γνωστές οστρακοφόρες περιοχές (Εικ. 1), καταγράφηκαν οι κύριες αβιοτικές παράµετροι 
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νερού ήτοι θερµοκρασία - διαλυµένο οξυγόνο (µε χρήση συσκευής WTW Oxi 196), 
αλατότητα (µε συσκευή WTW LF 196) και αλκαλικότητα (µε συσκευή OxyGuard Handy 
pH). Για την καταγραφή των οστράκων πραγµατοποιήθηκαν 94 επιτόπιοι έλεγχοι σε 
αλιευτικά σκάφη και χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία από 1.378 απογραφικά ∆ελτία της 
∆ιεύθυνσης Κτηνιατρικής Λέσβου, που εκδίδονται κατά την εκφόρτωση οστράκων από τους 
αλιείς.  

Για τη στατιστική επεξεργασία εφαρµόστηκε η µέθοδος ANOVA και για τη 
σύγκριση µέσων τιµών χρησιµοποιήθηκε το Sheffè test. 
 

 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Με βάση τις µετρήσεις
χαρακτηρίστηκε από έντονες δια
(≥6˚C) στο τέλος του χειµώνα (Ι
Αύγουστο, επηρεάζοντας την περι
στους αντίστοιχους µήνες. Η αλατ
σε 40,8 ‰ (Ιούλιο – Σεπτέµβριο) ε
(8,0 – 8,3)στις ίδιες περιόδους.  

Από το σύνολο των 15
συµµετείχαν πλήρως ή περιστασια
ο αριθµός σκαφών που ασχολή
δραστηριότητα καθώς και οι µέ
οστράκου. Είναι εµφανής η µετ
οστράκων κατά τη διάρκεια της 
στατιστικά από χρόνο σε χρόνο πλ
ηµερήσια παραγωγή ανά σκάφος µ
είδη M. barbatus και V. verruco
περιόδων που χρησιµοποιήθηκε (20
 
Πίνακας Ι: Μέση αλιευτική δραστηρ
Table I: Mean bivalve fishing activit

  
Αριθµός σκαφών  
Μέση αλιευτική 

δραστηριότητα (αριθ. 
ηµερών/έτος x σκάφος) 

 1,

Μέση ηµερήσια 
ποσότητα 
οστράκων 

(kg/σκάφος)  

M. barbatus  
A. noae 

 
F. glaber  

V. verrucosa  

11

2

(*) Παρουσιάζονται στοιχεία µόνο για την περίο
(1) Οι µέσοι όροι µε διαφορετικό γράµµα-δείκτη
(2) ∆εν ήταν δυνατή η σύγκριση µε το 2004 αφο
  

 

Εικ. 1: Ο κόλπος Καλλονής του νησιού 
Λέσβου µε τα σηµεία 
δειγµατοληψιών (αριθµούνται από 1 
έως 7). 

Fig. 1: Sampling stations (numbered 1 to 7) 
in gulf of Kalloni (Lesvos island, 
Greece). 
 των αβιοτικών παραµέτρων ο Κόλπος Καλλονής 
κυµάνσεις της θερµοκρασίας κυρίως µε χαµηλές τιµές 
ανουάριος – Φεβρουάριος) και µε υψηλές (≤27˚C) τον 
εκτικότητα σε διαλυµένο οξυγόνο (8,5 mg/l και 5,5 mg/l) 
ότητα µεταβαλλόταν από 36,5‰ (Φεβρουάριο – Μάρτιο) 
νώ υπήρχε γενικά σταθερότητα ως προς τις τιµές του pH 

2 ενεργών σκαφών µόνο τα 57 (38% του συνόλου) 
κά στην αλιεία οστράκων. Στον Πίνακα Ι παρουσιάζονται 
θηκαν µε την αλιεία οστράκων ανά έτος, η µέση 
σες ηµερήσιες ποσότητες ανά σκάφος και ανά είδος 
αβολή των σκαφών που ασχολήθηκαν µε την αλιεία 
µελέτης. Η µέση αλιευτική δραστηριότητα δε διέφερε 
ην του 2002 που παρουσίασε σηµαντική αύξηση. Η µέση 
εταβλήθηκε στατιστικά µε την πάροδο του χρόνου για τα 
sa. ∆εν υπήρξε σηµαντική διαφορά όµως µεταξύ των 
01-2002) ή όχι (2003-2004) ο «αργαλειός». 

ιότητα για συλλογή οστράκων στον Κόλπο Καλλονής. 
y in Gulf of Kalloni. 

 

2001 2002 2003 2004 (*) 
13 39 28 25 

7± 4,5(a)(1)  11,2 ± 15,1(b) 3,1 ± 6,4(a) -- (2) 

91±2102(a)
0±9(a) 

 
34±36(a) 
,1±19(ab) 

 

515±653(b) 
9±50(a) 

 
15±30(a) 
10±95(a) 

 

1312±922(a) 
89±407(a) 

 
0±0(a) 

3±32(ab) 

890±974(c) 
5±35(a) 

 
0±0(a) 

208±359(b) 

δο Ιανουαρίου - Μαΐου 2004. 
 διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά (α=0.05).  
ύ δεν ολοκληρώθηκε το έτος. 
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Η ετήσια αλιευτική παραγωγή οστράκων του Κόλπου Καλλονής από το 2001 έως τον 
Μάιο 2004 παρουσιάζεται στον Πίνακα IΙ. Ο κύριος όγκος των αλιευόµενων οστράκων είναι 
το είδος M. barbatus. Η αλίευση των υπολοίπων οστράκων είναι περιορισµένη και 
µεταβλητή.  

Η κύρια δραστηριότητα αλιείας οστράκων παρατηρήθηκε τους µήνες Νοέµβριο – 
Μάρτιο και αφορούσε και τα 4 είδη των αλιευόµενων οστράκων. Η αλιεία είχε εντοπιστεί 
στις εξής περιοχές ανάλογα µε το είδος οστράκου: α) Άγιος Παύλος (σηµείο 1 
δειγµατοληψίας) και Κουρού-Τσεσµέ (σηµείο 7) για το M. barbatus, A. noae, V. verrucosa, 
β) κεντρικός Κόλπος Καλλονής για αλιεία F. glaber.   
 
Πίνακας IΙ: Ετήσια αλιεία οστράκων στον Κόλπο Καλλονής Λέσβου εκφρασµένη σε kg/είδος (σε 

παρένθεση παρουσιάζεται το ποσοστό % του κάθε είδους στο σύνολο της ετήσιας 
παραγωγής). 

Table II: Annual bivalve fishing in Gulf of Kalloni of Lesvos Island expressed in kg per species 
(percentages in brackets present % per species per year). 

Είδος             2001                       2002                    2003       2004(*) 
M. barbatus 138.259 (97,0%) 432.184 (93,7%) 241.447 (93,5%) 213.537 (80,7%) 

A. noae    100 (0,1%)    7675 (1,7%) 
 

16.331 (6,3%)   1.201 (0,4%) 

F. glaber    3910 (2,7%)   12.767 (2,8%)      0 (0,0%)      15 (0,0%) 
 

V. verrucosa     250 (0,2%)    8.278 (1,8%)     493 (0,2%)   49.901 (18,9%) 
(*) Παρουσιάζονται στοιχεία µόνο για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2004. 
 

Η διάθεση των οστράκων είχε 3 κύριους προορισµούς: την τοπική αγορά της Λέσβου 
(απορρόφησε πλήρως την παραγωγή του F. glaber µε εξαίρεση το 2004 όταν µικρή ποσότητα  
διατέθηκε αποκλειστικά στην Ιταλία), την Βόρεια Ελλάδα και την Ιταλία (αποδέκτες των 
υπολοίπων ειδών) (Πίνακας ΙΙΙ).  
 
Πίνακας ΙΙΙ: Η ετήσια διάθεση των αλιευόµενων οστράκων προς Ιταλία (i), τοπική αγορά 

Λέσβου (ii) και Βόρεια Ελλάδα (iii) εκφρασµένη σε ποσοστά ανά έτος και ανά είδος. 
Table III: Annual trading of bivalves fished from Gulf of Kalloni to Italy (i), Lesvos (ii) and 

North Greece (iii), expressed in % per year per species. 
 M. barbatus         A. noae  F. glaber       V. verrucosa 

 i     ii      iii           i     ii      iii i     ii      iii               i      ii       iii 
2001 
2002 
2003 
2004 

66     0      34 
64    15     21 
57     0      43 
59     0      41 

0     0      100 
        46    2       52 
        98    1        1 
        69    0       31 

     0    100     0 
     0    100     0 
     0      0       0 
   100    0       0 

  20    0       80 
  98    1        1 
    0    12      88 
   38     0       62 

 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

Ο Κόλπος Καλλονής Λέσβου επηρεαζόταν λόγω του αβαθούς από τις ατµοσφαιρικές 
µεταβολές αλλά και από το εισερχόµενο θαλάσσιο ρεύµα, τα οποία έδιναν µια εποχικότητα 
στις αυξοµειώσεις της θερµοκρασίας, του διαλυµένου οξυγόνου και της αλατότητας. 

Η αλιεία οστράκων στον Κόλπο Καλλονής µέχρι το 2000 περιοριζόταν στην αλίευση 
κυρίως του F. glaber και του V. verrucosa. Από το 2001 η αυξηµένη ζήτηση του M. 
barbatus από άλλες αγορές πλην της τοπικής οδήγησαν στην εντατική αλίευση του είδους 
και αποτέλεσε σηµαντικό πόρο επιβίωσης τους χειµερινούς µήνες που η αλιεία άλλων ειδών 
(ψαριών, µαλακίων) µειώνεται δραµατικά. Όµως οι χαµηλοί ρυθµοί αύξησης που 
παρουσιάζει το είδος (Γαληνού-Μητσούδη & Πετρίδης 2000) θα µπορούσαν να περιορίσουν 
τους φυσικούς πληθυσµούς του µετά την εντατική αλιεία που υφίστανται.  

Η αλιεία των υπολοίπων οστράκων ήταν αρκετά περιορισµένη. Το είδος A. noae δεν 
ήταν στις πρώτες προτιµήσεις των καταναλωτών. Η αυξοµείωση των ετήσιων ποσοτήτων του 
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δεν οφειλόταν σε εξαφάνιση πληθυσµών αλλά κυρίως στη ζήτηση της αγοράς. Το F. glaber 
ενώ είχε µεγάλη ζήτηση (κυρίως στην τοπική αγορά) δεν κάλυψε τις ανάγκες της επειδή 
µειώθηκαν πολύ οι φυσικοί πληθυσµοί. Η αλιεία του V. verrucosa παρουσιάστηκε 
περιορισµένη εκτός από το 2004, έτος που χρονικά ταυτίζεται µε την εφαρµογή του Π.∆. 
227/2003 µε το οποίο δίνεται η δυνατότητα αλιείας του σε µικρότερο µέγεθος (από 4,5 σε 4,0 
cm µήκος).  

Η αλιεία οστράκων κατά τη δεκαετία του ’90 εντοπιζόταν σε οστρακοφόρες περιοχές 
που ταυτίζονταν µε τα σηµεία δειγµατοληψίας (Εικ. 1) καθώς και στα κεντρικά, βαθύτερα 
σηµεία του κόλπου. Σήµερα περιορίζεται στις περιοχές των σηµείων 1 και 7. Λαµβάνοντας 
υπόψη τις µεταβολές της ετήσιας παραγωγής, πλην αυτής του F. glaber, δεν φαίνεται να 
υπάρχει τάση κάµψης της σε αντίθεση µε τις οστρακοφόρες περιοχές που περιορίστηκαν 
σηµαντικά τα τελευταία χρόνια. 

Η ενασχόληση των αλιέων µε τα όστρακα εντοπίστηκε τους χειµερινούς µήνες 
(Νοέµβριο – Μάρτιο) αφενός λόγω του ότι χρονικά ταυτίζεται µε την νόµιµα επιτρεπτή 
περίοδο των δύο (F. glaber και M barbatus) από τα τέσσερα αλιευόµενα όστρακα και 
αφετέρου λόγω της σχετικά αυξηµένης ζήτησης από τους καταναλωτές. Επιπλέον, η αλιεία 
οστράκων αποτελούσε σχεδόν µοναδική πηγή εσόδων για τους αλιείς το ίδιο χρονικό 
διάστηµα, ενώ οι ίδιοι στρέφονταν στην αλιεία ψαριών την υπόλοιπη περίοδο του έτους.  

Ο αριθµός των σκαφών που δραστηριοποιήθηκε ήταν περιορισµένος και µόνο το 
2002 είχε το µέγιστο, ενώ από το 2003, έτος που ίσχυε η απαγόρευση του «αργαλειού» 
περιορίστηκε ο αριθµός τους, αφού  η «καταδυτική συσκευή», το µοναδικό επιτρεπτό 
εργαλείο, είχε υψηλό κόστος (εξοπλισµός και δύτες). Ο µέσος αριθµός των ηµερών που 
δραστηριοποιήθηκαν ήταν πολύ µικρός σε σχέση µε την επιτρεπτή περίοδο και υποδεικνύει 
ότι τα περισσότερα σκάφη που συµµετείχαν στην αλιεία οστράκων ασχολήθηκαν 
περιστασιακά. Η χαµηλή δραστηριότητα δεν σχετιζόταν  µε τον καιρό αφού ο κόλπος λόγω 
της µορφολογίας του είναι καλά προστατευµένος.  

Η αλιευτική ικανότητα ανά σκάφος και ηµέρα για τη συλλογή οστράκων δεν 
επηρεάστηκε από το εφαρµοζόµενο αλιευτικό εργαλείο. ∆εν υπήρξε διαφοροποίηση µεταξύ 
των ετών 2001-2002 που χρησιµοποιούσαν «αργαλειό» και «καταδυτική συσκευή» και των 
ετών 2003-2004 που χρησιµοποιούσαν µόνο «καταδυτική συσκευή». Αντίθετα, υπήρξαν 
σηµαντικές διαφορές στην αλιευτική ικανότητα ανά σκάφος µεταξύ των ετών παρατήρησης 
για το M. barbatus. Η αύξηση σκαφών φαίνεται ότι περιόρισε την ηµερήσια ποσότητα.  

Η διάθεση των οστράκων έγινε προς συγκεκριµένους προορισµούς και ακολούθησε 
τις διατροφικές προτιµήσεις κάθε περιοχής. Η τοπική αγορά της Λέσβου, που έδειχνε 
ανέκαθεν προτίµηση στα F. glaber, διατήρησε τις προτιµήσεις της χωρίς µάλιστα να στραφεί 
σε άλλα εδώδιµα όστρακα τα οποία ήταν διαθέσιµα (π.χ. M. barbatus). Αντίθετα, οι αγορές 
της Ιταλίας έδειχναν ιδιαίτερη προτίµηση στα είδη M. barbatus και A. noae, ενώ η Βόρεια 
Ελλάδα στο V. verrucosa και δευτερευόντως στα M. barbatus και A. noae.  
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ABSTRACT 
Dimitrios Rizos, Christos Neophytou, Panagiotis Damianidis, Chariton Chintiroglou: 
Bionomics and fishery of the polychaete Eunice aphroditois in Oreoi Channel (N. Evvoia). 

The polychaete Eunice aphroditois is of high commercial interest as it is widely used as 
bait in professional or recreational fishing. The bionomics of its populations in Oreoi Channel 
(N. Evvoia) is studied for the first time and the status of the species’ fishery is examined. The 
conservation of the populations and the protection from overfishing are subjects of great priority 
in the area. 
 
Keywords: Eunice aphroditois, bait, bionomics, fishery, Oreoi Channel  
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Ο πολύχαιτος Eunice aphroditois (Pallas 1788), κοινώς γνωστό ως Φαραώ, είδος της 
οικογένειας Eunicidae (Polychaeta: Eunicida), φαίνεται να αποτελεί από πλευράς βιολογίας και 
εµπορικότητας, ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα είδη των πολυχαίτων. Τα τελευταία χρόνια ο 
πολύχαιτος αυτός αλιεύεται καθώς χρησιµοποιείται ως δόλωµα από επαγγελµατίες αλιείς, αλλά 
και από ερασιτέχνες. Η αλιεία του καθορίζεται από το Προεδρικό ∆ιάταγµα 109/2002. Οι 
πληροφορίες για τη βιολογία - οικολογία του είδους είναι περιορισµένες, αφού το είδος 
εντοπίζεται δύσκολα στο φυσικό του περιβάλλον και η αντιθηρευτική του συµπεριφορά 
δυσχεραίνει τη συλλογή του (Fauchald 1983), ενώ υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τη 
γεωγραφική κατανοµή του. Αν και θεωρείται κοσµοπολιτικό είδος (Campoy 1982), η 
καταγραφή του στις Ελληνικές θάλασσες έγινε για πρώτη φορά από τις Simboura & Nicolaidou 
(2001) στην περιοχή του Αµβρακικού κόλπου. Από τα στοιχεία της παρούσας έρευνας 
προκύπτει ότι το E. aphroditois εξαπλώνεται σε περισσότερες γεωγραφικές περιοχές, καθώς 
από αυτές συγκεντρώνονται και πωλούνται ως δολώµατα για την παράκτια αλιεία εδώ και 
αρκετά χρόνια. Έτσι, πληθυσµοί του είδους αλιεύονται στο ∆ίαυλο των Ωρεών, στο Μαλιακό, 
στο Β. Ευβοϊκό, στον Κορινθιακό, στο Θερµαϊκό κόλπο, στον κόλπο της Καβάλας, στην Πάτρα 
και στη Σαλαµίνα (Εικ. 1). 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η συγκέντρωση για πρώτη φορά στοιχείων για τη 
βιονοµία και την αλιεία του E. aphroditois, καθώς τα φυσικά αποθέµατα του είδους φαίνεται να 
τελούν σε κατάσταση υπεραλίευσης (π.χ. εξάλειψη των πληθυσµών του είδους στη Σαλαµίνα – 
πληροφορίες παρούσας έρευνας από αλιείς).  
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Η έκταση του ∆ιαύλου των Ωρεών είναι 332 km2 και το βάθος του φτάνει τα 95 m. 
Αποτελεί το κανάλι επικοινωνίας του Αιγαίου Πελάγους µε το Μαλιακό Κόλπο και το Β. 
Ευβοϊκό. Η επιλογή των σταθµών δειγµατοληψίας, 20 τον αριθµό, έγινε µετά από τη 
συγκέντρωση στοιχείων για την εξάπλωση του είδους στην περιοχή µελέτης, όπως αυτά 
συλλέχθηκαν από τους αλιείς. Οι σταθµοί αυτοί καθορίστηκαν στην παράκτια ζώνη του 
διαύλου των Ωρεών, σε βάθη 1-10 m. Οι δειγµατοληψίες πραγµατοποιήθηκαν στο διάστηµα 
µεταξύ Ιουλίου και Οκτωβρίου 2002, σε ηµερήσια βάση, από τις 10:00 ως τις 17:00. 
 



 
Εικ. 1: Γεωγραφική εξάπλωση του Ε. aphroditois στις Ελληνικές θάλασσες (όπου + αναφορά 

Simboura & Nicolaidou 2001, και όπου  αναφορές από αλιείς µετά από έρευνα, στην 
περιοχή του διαύλου Ωρεών – παρούσα µελέτη). 

Fig. 1: Distribution of Ε. aphroditois in Greek waters (+ reference by Simboura & Nicolaidou 2001, 
and  reports by fishermen based at Oreoi Channel  – present study). 

 
Στοιχεία αλιείας (αλιείς, σκάφη, παραγωγή) συλλέχθηκαν τόσο από την Εποπτεία 

Αλιείας Φθιώτιδας όσο και από συνεντεύξεις µε επαγγελµατίες και ερασιτέχνες αλιείς. Για τη 
συλλογή του είδους E. aphroditois στη συγκεκριµένη περιοχή, εφαρµόστηκε η εγκεκριµένη 
µέθοδος αλιείας, όπως αναφέρεται στο Π∆ 109/2002, που πραγµατοποιείται µε αυτόνοµη 
κατάδυση από επαγγελµατίες αλιείς. Εκτός από τον κατάλληλο καταδυτικό εξοπλισµό, ο 
απαραίτητος εξοπλισµός για τη µέθοδο αυτή είναι ο ακόλουθος: α) Πλαστικές φιάλες (0,5 l) β) 
Πιρούνι µε ενισχυµένη λαβή µήκους 30 cm, για εύκολη χρήση µέσα στο νερό, µε 4 δόντια 
µήκους 2,5 cm γ) Ένα κοµµάτι φελλού µικρών διαστάσεων (5 Χ 1,5 Χ 1,5 cm) δ) Σχοινί λεπτό 
µήκους περίπου 20 cm, προσδεµένο στο πιρούνι και το φελλό.  

Η χρήση δολώµατος σε αυτή τη µέθοδο αλιείας παίζει σηµαντικό ρόλο, καθώς τα ζώα 
αυτά σχηµατίζουν στοές µεγάλου µήκους (θαλάµια) εντός των οποίων κατοικούν. Σε 
περίπτωση κινδύνου εισχωρούν εντός της στοάς τους και αποµονώνονται. Έτσι για τη σύλληψη 
των ζώων, χρησιµοποιούνται διάφορα δολώµατα, για να προσελκυσθούν εκτός της στοάς (π.χ. 
σαρδέλα, γαύρος, ρέγκα), καθώς το είδος είναι σαρκοφάγο (Fauchald & Jumars 1979). 

Ο δύτης καταδύεται κρατώντας στο αριστερό του χέρι το δόλωµα και στο δεξί του το 
πιρούνι για την αναζήτηση του σκουληκιού (Εικ. 2). Αφού εντοπιστεί ο στόχος, προτάσσεται το 
δόλωµα. Όταν το σκουλήκι εξέλθει από τη στοά, (συνήθως αποκαλύπτονται τα πρώτα 10 cm 
του ατόµου), ο δύτης το χτυπά µε το πιρούνι στην κεφαλική περιοχή. Ακολουθεί η στερέωση 
του πιρουνιού, που φέρει το ζώο, πάνω στο φελλό, έτσι ώστε να αποτραπεί η διαφυγή του. Ο 
δύτης στη συνέχεια χρησιµοποιεί τις µικρές κενές φιάλες για να προσδέσει το αγκιστρωµένο 
άτοµο. 

Η εκτίµηση της σχετικής αφθονίας των πληθυσµών του E. aphroditois στους σταθµούς 
δειγµατοληψίας, έγινε µε τον συντελεστή της σχετικής αλιευτικής απόδοσης rAB=tDv/Ns.  Ο 
συντελεστής αυτός προέκυψε αφού προηγουµένως διερευνήθηκε µε την µη-παραµετρική 
δοκιµασία Spearman Rank correlation (Rs) η σχέση µεταξύ του χρόνου κατάδυσης (tDv) για 
την ανεύρεση των δειγµάτων (Νs) και της έκτασης που ο αυτοδύτης κάλυπτε στην διάρκεια της 
κατάδυσης (S/m2) και διαπιστώθηκε ότι οι δύο µεταβλητές είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους 
(Rs=0,27 p=0,27). Η σύγκριση της σχετικής αφθονίας των πληθυσµών (rAΒ) µεταξύ των 
σταθµών έγινε µε τις µη-παραµετρικές δοκιµασίες Kruskal –Wallis και one – way ANOVA 
(Siegel 1956, Bakus 1990). 
 
 
 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας οι σταθµοί δειγµατοληψίας διαχωρίστηκαν σε δύο 
υποπεριοχές. Η πρώτη αφορά τους σταθµούς δειγµατοληψίας που βρίσκονται στις βόρειες 
ακτές της Εύβοιας και η δεύτερη στις ακτές της Στερεάς. Η σύγκριση των συντελεστών rAB 
που βρέθηκαν δεν διαφοροποιούν τις δύο περιοχές (Ζ= 61, p=0,54). 
 

 
 

Εικ. 2: Στάδια αλιείας στο φυσικό περιβάλλον. Α+Β= Φάση παγίδευσης του σκουληκιού, Γ= 
Προσαρµογή του φελλού στις άκρες του πιρουνιού, ∆+Ε= Πρόσδεση του πιρουνιού και του 
φελλού στην φιάλη και αργή ανάσυρση του δείγµατος από την στοά του, Η+ Ζ = το δείγµα 
αιωρείται στη στήλη του νερού. 

Fig. 2:  Fisheries stages: Α+Β= Entrapment of the animal, Γ= Cork attached at the edge of the fork, 
∆+Ε= Cork and fork are tied on the bottle, specimen is slowly dragged outside the nest, Η+ 
Ζ = specimen is swinging in the water column. 

 
Η κατανοµή της σχετικής αφθονίας του είδους στους σταθµούς δειγµατοληψίας δεν 

εµφανίζει σηµαντικές διαφοροποιήσεις (one-way ANOVA F=3,26; p=0,09), εκτός από τις 
περιπτώσεις δύο σταθµών (14 και 19), όπου εµφανίζονται η µεγαλύτερη και η µικρότερη τιµή 
συντελεστή rAb (Εικ. 3). Αν και τα αποτελέσµατα αυτά δεν µπορούν να αιτιολογηθούν µε την 
παρούσα έρευνα, ωστόσο φαίνεται πως η αλίευση των πληθυσµών σχετίζεται µε τη δυνατότητα 
της οδικής πρόσβασης προς τις ακτές. 

Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από την Εποπτεία Αλιείας Φθιώτιδας και από 
προσωπικές συνεντεύξεις σχετικά µε την επαγγελµατική αλιεία του E. aphroditois στην 
ευρύτερη περιοχή του διαύλου των Ωρεών, παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα Ι.  

Το Προεδρικό ∆ιάταγµα 109/2002, εµπεριέχει αρκετές ατέλειες καθώς δεν 
συνυπολογίζονται σηµαντικές µεταβλητές της βιώσιµης διαχείρισης των αποθεµάτων αλλά και 
της βιωσιµότητας του επαγγέλµατος των αλιέων, όπως: α) Περιορίζει σηµαντικά την αλιεία του 
είδους χωρίς να υπάρχουν επαρκή στοιχεία της απόδοσης του µέτρου στα φυσικά αποθέµατα. 
Καθιστά αδύνατη την αλιεία, ουσιαστικά, επί 8 µήνες, καθότι απαγορεύει και τη χρήση 
καταδυτικής συσκευής για 4µήνες. β) ∆εν προβλέπει χωρικές και χρονικές ρυθµίσεις της 
αλιείας του είδους στους διαφόρους τύπους οικοτόπων. γ) Το ελάχιστο αλιεύσιµο µέγεθος (60 
cm ή 150 g) δε συνάδει µε παρατηρήσεις της παρούσας έρευνας, όπου το ελάχιστο βάρος των 
150 g συναρτάται µε µήκος 120 cm. 



 
Εικ. 3: Κατανοµή των δεικτών αλιευτικής απόδοσης στους σταθµούς δειγµατοληψίας. 
Fig. 3: Distribution of relative abundance at each sampling station. 

 
 

Πίνακας Ι. Στοιχεία αλιείας του E. aphroditois στο ∆ίαυλο των Ωρεών. 
Table 1. Fisheries data for E. Aphroditois at Oreoi Channel. 

Απασχόληση Αριθµός 
Σκαφών 

αλιείας του 
E. 

aphroditois 

Μήκος 
(m) 

Ισχύς 
µηχανής 

(ΗΡ) 

Μηνιαία 
αλιευτική 
προσπάθεια 

(ηµέρες) 

Μέσος 
ηµερήσιος 
αριθµός 

αλιευµάτων 
(άτοµα) 

Μέσος 
µηνιαίος 
αριθµός 

αλιευµάτων 
(άτοµα) 

Μέσος 
ετήσιος 
αριθµός 

αλιευµάτων 
(άτοµα) 

Πλήρης  1 5 15 14 19 266 3.500 
Μερική  13 5-7 14 - 135 5 19 1.235 14.820 

Συνολικό ετήσιο αλίευµα : 18.000 άτοµα (3,5 τόνοι) / Έσοδα : 180.000€ / έτος 
 
Με βάση τα στοιχεία της παρούσας έρευνας προτείνονται τα ακόλουθα: 1) ∆ηµιουργία 

τριών περιοχών-ζωνών αλιείας του Φαραώ στη περιοχή της έρευνας, όπου θα επιτρέπεται η 
αλιεία του σε µία µόνο από αυτές, κάθε τρίτο έτος, καθώς το είδος είναι πολυετές, µε χαµηλή 
αναπαραγωγική προσπάθεια και µεγάλο µέγεθος αβγών (Fauchald, 1983)  2) Απαγόρευση 
χορήγησης νέων αδειών αλιείας δολωµάτων Φαραώ. Εκµετάλλευση από ένα µόνο φορέα ανά 
περιοχή για όλη την επικράτεια. 3) Καταβολή µισθώµατος για τον εκµεταλλεύσιµο βυθό από 
τους αλιείς. 4) Άρση απαγόρευσης αλιείας Φαραώ την περίοδο της Άνοιξης, όπως ορίζεται από 
το Π∆ 109/2002 – Εναλλακτική απαγόρευση αλιείας κάθε µήνα, µέρα παρά µέρα (µονές-ζυγές 
ηµεροµηνίες). 5) Το ελάχιστο επιτρεπόµενο µέγεθος να γίνει 120 cm και 150 g. 6) Καθιέρωση 
σχεδίου βιοπαρακολούθησης των πληθυσµών για την βιωσιµότητα των αποθεµάτων. Η 
παρούσα ενέργεια θα βαρύνει οικονοµικά τόσο τους επίσηµα καταγεγραµµένους αλιείς όσο και 
το αρµόδιο υπουργείο. 
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Αξιοποίηση της εµπειρικής γνώσης των αλιέων στη θαλάσσια έρευνα: 
το παράδειγµα του κοινού χταποδιού (Octopus vulgaris) 
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ABSTRACT 
Stelios Katsanevakis, Evaggelia Mitrogianni, George Verriopoulos: Integration of fishers’ 
knowledge into marine science: the common octopus (Octopus vulgaris) example. 

The integration of fishers’ knowledge into science and fisheries management is a 
potentially invaluable tool that is sometimes neglected by marine scientists, who often consider 
such information incompatible with scientific methodology. To justify the great value of fishers’ 
knowledge, we compared the results of a questionnaire survey that recorded fishers’ knowledge 
on specific aspects of the ecology and fisheries biology of the common octopus, Octopus 
vulgaris, with the related inferences of formal scientific studies. The questions of the 
questionnaire dealt with the seasonality of octopus abundance, the reproduction period, the 
period of appearance of new cohorts, the type of biotopes where octopuses are encountered and 
the seasonal migration of the species. Fishers’ answers were, in general, quite close to the 
scientific data. Fishers’ knowledge is valuable in that it assists in understanding ecological 
patterns and planning of manipulative experiments or hypothesis-testing descriptive studies to 
refine ecological knowledge and prove the patterns. 
 
Keywords: Octopus vulgaris, Empirical Ecological Knowledge, Mediterranean Sea, 
reproduction, abundance, population ecology, migration 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι έµπειροι αλιείς διαθέτουν ένα µεγάλο όγκο γνώσης που έχει περάσει από γενιά σε 
γενιά και βασίζεται σε δεκαετίες παρατηρήσεων σε αντίξοες συνθήκες εργασίας στη θάλασσα. 
Αρκετοί αλιείς κρατούν αναλυτικό αρχείο των χαρακτηριστικών των αλιευτικών πεδίων, της 
εποχικότητας κάθε αλιεύµατος, της επίδρασης των καιρικών συνθηκών στην αλιευτική 
παραγωγή κτλ. Σαν µια αναγκαιότητα για την προστασία του εισοδήµατός τους, οι αλιείς 
διαθέτουν πρακτικές γνώσεις σχετικά µε την κατανοµή, την αφθονία και τη συµπεριφορά των 
ειδών-στόχων και αυτή η πλούσια πηγή πληροφοριών είναι αρκετά χρήσιµη στους επιστήµονες. 
Συχνά η παραδοσιακή οικολογική γνώση των αλιέων µένει ανεκµετάλλευτη και δε λαµβάνεται 
υπόψη κατά τις µελέτες των ιχθυαποθεµάτων ή κατά την ανάπτυξη διαχειριστικών σχεδίων.  

Σε µια προσπάθεια να διερευνηθεί η ορθότητα και ακρίβεια της παραδοσιακής γνώσης 
των αλιέων, συγκρίναµε τα επεξεργασµένα στοιχεία ερωτηµατολογίων που κατέγραψαν τη 
γνώση τους σε συγκεκριµένες πτυχές της οικολογίας και βιολογίας του Οctopus vulgaris 
(Cuvier 1797), κοινό χταπόδι (common octopus), µε τα συµπεράσµατα, µεθοδολογικά τυπικών, 
επιστηµονικών µελετών.  
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Για την παρούσα έρευνα συντάχθηκε ειδικό ερωτηµατολόγιο µε 6 βασικά ερωτήµατα 
σχετικά µε την κατανοµή, την αφθονία και τη βιολογία του O. vulgaris, πέραν των γενικών 
πληροφοριακών ερωτηµάτων (είδος αλιευτικών εργαλείων, τύπος και ιπποδύναµη σκάφους, 
αριθµός µελών πληρώµατος, αλιευτικές πρακτικές, περιοχή δραστηριοποίησης). Τα 
ερωτηµατολόγια δε δόθηκαν µόνο σε επαγγελµατίες παράκτιους αλιείς αλλά και σε έµπειρους 
ερασιτέχνες. Η συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων έγινε κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων µε 
έναν από τους συγγραφείς. Τα ερωτήµατα αφορούσαν στην εποχικότητα της αφθονίας του 
χταποδιού, στην αναπαραγωγική περίοδο, στην περίοδο εµφάνισης των νέων κοορτών, στον 
τύπο των βιοτόπων που απαντώνται τα χταπόδια και σε τυχόν εποχικές µετακινήσεις του 
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είδους. Τα αποτελέσµατα των ερωτηµατολογίων συγκρίθηκαν µε εκείνα δηµοσιευµένων 
επιστηµονικών εργασιών. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Συνολικά, συµπληρώθηκαν 101 ερωτηµατολόγια, 66 από επαγγελµατίες και 35 από 
έµπειρους ερασιτέχνες αλιείς. Από τους επαγγελµατίες, το 57.6% χρησιµοποιούσε 
µηχανότρατα, το 34.8% δίχτυα βυθού, το 33.3% παραγάδια, το 9.1% καµάκια και το 6.0% 
διάφορων ειδών εργαλεία µε πετονιά και αγκίστρι (καθετή, µπρακαρόλα, κολπάδα κτλ.). Από 
τους ερασιτέχνες, το 54.3% χρησιµοποιούσε δίχτυα βυθού, το 54.3% παραγάδια, το 45.7% 
διαφόρων ειδών εργαλεία µε πετονιά και αγκίστρι, το 20.0% ψαροτούφεκα και το 14.3% 
καµάκια. Οι περισσότεροι αλιείς (94%) ψάρευαν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Οι αλιείς που 
απάντησαν στα ερωτηµατολόγια δραστηριοποιούνται στο Αιγαίο, το Ιόνιο και το Κρητικό 
Πέλαγος, ενώ οι περισσότεροι (55.4%) ψαρεύουν κυρίως στο Σαρωνικό Κόλπο. 

Στο ερώτηµα «Ποια περίοδο αλιεύονται τα περισσότερα χταπόδια, σε αριθµό και σε 
βάρος;» οι περισσότεροι αλιείς προσδιόρισαν την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου ως προς τον 
αριθµό και την περίοδο ∆εκεµβρίου-Ιανουαρίου ως προς το βάρος, ενώ οι συλλήψεις είναι 
µειωµένες το καλοκαίρι και στις αρχές του φθινοπώρου (Εικ. 1). Οι αναφορές των αλιευτικών 
µελετών σχετικά µε την περίοδο µέγιστης αλιευτικής παραγωγής ποικίλλουν ανάλογα µε την 
γεωγραφική περιοχή και το αλιευτικό εργαλείο: 2 µέγιστα στην ΠΑΜΑΠ (CPUE) τον Απρίλιο-
Μάιο και το Σεπτέµβριο-Νοέµβριο στα Κανάρια νησιά (Hernández-García et al. 1998), 
Σεπτέµβριο-Νοέµβριο στη θάλασσα της Καταλονίας  (Sánchez & Obarti 1993), τέλη 
καλοκαιριού-φθινόπωρο στην Πορτογαλία (Cuhna & Moreno 1994), χειµώνα και άνοιξη στο 
Θρακικό Πέλαγος (Tsangridis et al. 2002), αρχές φθινοπώρου και χειµώνα στη Β∆ Μεσόγειο 
(Tsangridis et al. 2002). Μελέτη της αφθονίας του O. vulgaris στις ελληνικές θαλάσσιες 
περιοχές έδειξε µέγιστο της αφθονίας των χταποδιών (>500 g) κατά την περίοδο ∆εκεµβρίου-
Ιανουαρίου και ελάχιστο το καλοκαίρι (Katsanevakis & Verriopoulos 2004a). Άρα οι 
απαντήσεις των αλιέων ταιριάζουν µε τις απαντήσεις των µελετών που αφορούν στην ελληνική 
επικράτεια, (Tsangridis et al. 2002, Katsanevakis & Verriopoulos 2004a).  

Στην ερώτηση «Πότε αλιεύονται τα µεγαλύτερα µεγέθη χταποδιών και πότε τα µεγάλα 
χταπόδια σπανίζουν;» οι περισσότεροι αλιείς απάντησαν ότι τα µεγαλύτερα χταπόδια 
αλιεύονται το χειµώνα, ενώ σπανίζουν το καλοκαίρι (Εικ. 2). Τα µεγαλύτερα µεγέθη χταποδιών 
βρέθηκαν Μάιο-Ιούνιο (το 1990) και Φεβρουάριο (1991) στις Μεσογειακές ακτές της Ισπανίας 
(Sánchez and Obarti 1993), στο Θρακικό Πέλαγος τον Οκτώβριο-Νοέµβριο (µε τράτες), ενώ 

στην Καταλονία τον Μάιο-Ιούνιο µε 
τράτες, το ∆εκέµβριο µε κιούπια και το 
∆εκέµβριο και Μάιο µε δίχτυα (Tsangridis 
et al. 2002). Υπάρχει µεγάλη 
διαφοροποίηση σε σχέση µε τη 
γεωγραφική περιοχή και το αλιευτικό 
εργαλείο. Ωστόσο, το συµπέρασµα των 
ερωτηµατολογίων ότι τα µεγάλα µεγέθη 
είναι λιγότερο συχνά το καλοκαίρι, 
συµπίπτει µε τις περισσότερες αλιευτικές 
µελέτες. 
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Εικ. 1: Απαντήσεις στο ερώτηµα «Ποια περίοδο 
αλιεύονται τα περισσότερα χταπόδια, σε 
αριθµό και σε βάρος;» 

Fig. 1: Answers to the question: ‘When do you 
have the greatest catch, in number of 
octopuses and in total weight?’ 

Στο ερώτηµα «Πότε αλιεύονται τα 
µικρότερα σε µέγεθος χταπόδια;» οι 
περισσότεροι αλιείς απάντησαν κατά το 
καλοκαίρι και στις αρχές του φθινοπώρου 
(Εικ. 2). Έχει βρεθεί ότι, στις ελληνικές 
θάλασσες, τα µικρά χταπόδια (<200 g) 
εµφανίζονται κυρίως κατά το τέλος της 
άνοιξης και η πυκνότητά τους παρουσιάζει 
µέγιστο τον Ιούλιο (Katsanevakis 2004, 



Katsanevakis & Verriopoulos 2004a). 
Άρα, η δήλωση των αλιέων βρίσκεται 
σε συµφωνία µε τις υπάρχουσες 
δηµοσιευµένες µελέτες. 

Στο ερώτηµα «Έχετε 
αλιεύσει (ή δει) ορµαθούς αβγών του 
χταποδιού; Αν ναι, πότε;» µόνο 19 
αλιείς απάντησαν θετικά (18.8%) και 
οι απαντήσεις τους δίνονται στην Εικ. 
3. Οι απαντήσεις αυτές υποστηρίζουν 
την ύπαρξη µιας εκτεταµένης 
περιόδου ωοτοκίας που διαρκεί από το 
Φεβρουάριο ώς τον Αύγουστο µε 
κορύφωση το Μάιο. Η Mangold-Wirz 
(1963) αναφέρει για τη Μεσόγειο µια 
εκτεταµένη περίοδο ωοτοκίας από το 
Μάρτιο ώς τον Οκτώβριο. Οι 
Hernández-García et al. (2002) έχουν 
αναφέρει για τα Κανάρια νησιά, 
ωοτοκία καθ’ όλη τη διάρκεια του 

έτους µε δυο βασικές περιόδους, Ιανουάριο-Ιούλιο µε µέγιστο τον Απρίλιο και Οκτώβριο-
Νοέµβριο. ∆υο περίοδοι ωοτοκίας έχουν αναφερθεί στις Αζόρες (Gonçalves 1991), µε µέγιστα 
το Σεπτέµβριο και το Μάιο αντίστοιχα, και στις βορειοδυτικές αφρικανικές ακτές (Hatanaka 
1979) την άνοιξη και το φθινόπωρο. Στις Μεσογειακές Ισπανικές ακτές οι Sánchez & Obarti 
(1993) αναφέρουν µια κύρια αναπαραγωγική περίοδο από τον Ιανουάριο ώς τον Ιούλιο, αν και 
ώριµα θηλυκά υπήρχαν κάποιες φορές και το φθινόπωρο. Στις ελληνικές θάλασσες 
αναφέρονται δυο περίοδοι ωοτοκίας, µία κύρια την άνοιξη και µια ακανόνιστη δευτερεύουσα το 
φθινόπωρο (Katsanevakis 2004). Όπως φαίνεται οι απαντήσεις των ερωτηµατολογίων 
αποκάλυψαν την κύρια περίοδο ωοτοκίας του χταποδιού στις ελληνικές θάλασσες. ∆ε 
διαπίστωσαν, ωστόσο, τη δευτερεύουσα περίοδο ωοτοκίας κατά τη φθινοπωρινή περίοδο. 
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Εικ. 2: Απαντήσεις στα ερωτήµατα: «Πότε αλιεύονται 
τα µεγαλύτερα µεγέθη χταποδιών και πότε τα 
µεγάλα χταπόδια σπανίζουν;» και «Πότε 
αλιεύονται τα µικρότερα σε µέγεθος χταπόδια;»

Fig. 2: Answers to the questions: ‘When do you catch the 
largest octopuses and when are large octopuses 
rare?’ and ‘When do you catch the smallest 
octopuses?’ 
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Στο ερώτηµα «Σε τι τύπους βυθών βρίσκονται τα περισσότερα χταπόδια;» η µεγάλη 
πλειονότητα των ψαράδων (86.1%) απάντησε «σε βραχώδεις περιοχές», ενώ µόνο 2.0% 
απάντησε «σε αµµώδες υπόστρωµα». Η µέση πυκνότητα χταποδιών στο µαλακό υπόστρωµα σε 
ελληνικές παράκτιες περιοχές κυµάνθηκε από 0.5 άτοµα/στρέµµα την άνοιξη ώς 1.8 
άτοµα/στρέµµα το καλοκαίρι (Katsanevakis & Verriopoulos 2004a). Σε µαλακό υπόστρωµα, 
στις βόρειες ακτές της Πορτογαλίας έχουν 
αναφερθεί πυκνότητες 0.15-0.50 
άτοµα/στρέµµα (Fonseca et al. 2002) και 
στις Β∆ ακτές της Αφρικής 0-0.51 
άτοµα/στρέµµα. Σε βραχώδες υπόστρωµα 
έχουν αναφερθεί αρκετά µεγαλύτερες 
πυκνότητες (Νότιος Αφρική) µε µέση 
ετήσια τιµή τα 6.6 άτοµα/στρέµµα και 
µέγιστη πυκνότητα τα 15.8 άτοµα/στρέµµα 
(Buchan & Smale 1981). Οι συγκριτικά 
χαµηλότερες πυκνότητες του µαλακού 
υποστρώµατος ερµηνεύονται από την 
περιορισµένη επάρκεια θαλαµιών και 
υλικών για την κατασκευή τους 
(Katsanevakis & Verriopoulos 2004b) και 
από την µικρότερη διαθεσιµότητα τροφής 
(Katsanevakis 2004). Άρα, τα αποτελέ τα 
των επιστηµονικών µελετών (αν και δεν έχει 
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Εικ. 3: Απαντήσεις στο ερώτηµα «Έχετε αλιεύσει (ή 
δει) ορµαθούς αβγών του χταποδιού; Αν ναι, 
πότε;» 

Fig. 3: Answers to the question: ‘When have you 
fished clusters of octopus eggs?’ 
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γίνει συγκριτική µελέτη σε µια περιοχή) ταυτίζονται µε τις παρατηρήσεις των αλιέων. 
Στο ερώτηµα «Έχετε παρατηρήσει εποχικές µετακινήσεις των χταποδιών σε σχέση µε 

το βάθο

 των αλιέων στις 
περισσό  µ

, α

ΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
.J. Smale, 1981. Estimates of biomass, consumption and production of 

Cunha tential on the Portuguese coast. 

Fonseca n 

Gonçalv vier, 1797 (Mollusca: 

Hatanak logy of common octopus off the Northwest coast 
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Sánchez f Octopus vulgaris caught with clay pots on the 

Tsangri wo 

ς; Αν ναι, µπορείτε να εξηγήσετε γιατί τα χταπόδια αλλάζουν βάθος;», 47 αλιείς 
απάντησαν θετικά. Οι 31 έδωσαν ερµηνεία για την παρατήρησή τους και από αυτούς οι 23 
είπαν ότι οι µετακινήσεις αυτές σχετίζονται µε τη θερµοκρασία: «το καλοκαίρι τα χταπόδια 
προτιµούν τις βαθιές και κρύες περιοχές». Στις ελληνικές παράκτιες περιοχές, τα >200 g 
χταπόδια εµφανίζονται βαθύτερα κατά τη θερµή περίοδο µε έντονο θερµοκλινές, απ’ ότι την 
περίοδο χωρίς θερµοκλινές (Katsanevakis & Verriopoulos 2004a). Άρα ένα µεγάλο ποσοστό 
των αλιέων (47%) διαπίστωσε τις κάθετες µετακινήσεις των χταποδιών και οι περισσότεροι τις 
συνέδεσαν ορθά µε τη θερµοκρασία, σε συµφωνία µε τη βιβλιογραφία. 

Από τις απαντήσεις, διαπιστώνουµε ότι η εµπειρική γνώση
τερες περιπτώσεις βρίσκεται σε συµφωνία µε τα επιστη ονικά δεδοµένα. 

Αναδεικνύεται λοιπόν, η χρησιµότητα της συλλογής της γνώσης των αλιέων, που ν και από 
µόνη της δεν αποδεικνύει και δεν τεκµηριώνει δεδοµένα σχετικά µε τη βιολογία και οικολογία 
των µελετούµενων ειδών, µπορεί να δώσει κατευθύνσεις στην επιστηµονική έρευνα για 
περαιτέρω έλεγχο υποθέσεων και διαπίστωση οικολογικών προτύπων.  
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ABSTRACT 
Konstantinos I. Stergiou: FishBase - Τhe modern tool of ichthyology, fisheries biology and 
ecology. 

In this paper I discuss the importance of FishBase, the largest electronic, scientific 
encyclopedia of fishes, and its footprint on ichthyology, fisheries biology and marine ecology. 
Recent achievements, which were directly or indirectly related to FishBase, include (a) the 
development of a plethora of empirical relationships between various biological parameters and the 
maximum length of fishes; (b) the use of the fractional trophic level for assessing the effects of 
fishing on marine ecosystems (Primary Production Required to sustain fisheries, ‘fishing down’) 
and identifying the trophic signatures of different animal groups; and (c) the results of the Sea 
Around Us project (www.seaarroundus.org, led by D. Pauly).  
 
Keywords: FishBase, marine ecology, fisheries ecology, management. 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

H FishBase (www.fishbase.org), η µεγαλύτερη ηλεκτρονική, επιστηµονική εγκυκλοπαίδεια 
για τα ψάρια, είναι ένα δυναµικό εργαλείο µε πολλαπλές χρήσεις (πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια 
και τριτοβάθµια εκπαίδευση, έρευνα: Froese & Pauly 2000, Stergiou 2004, 2005, Μπόµπορη & 
Στεργίου 2004). Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η προβολή της συµβολής της στην έρευνα και 
αναβάθµιση της αλιευτικής βιολογίας και οικολογίας καθώς και της µελλοντικής ανάπτυξής της. 
 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ FISHBASE ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 

(α) Πρότυπα και τάσεις στη βιολογία και οικολογία ψαριών. Το µήκος σώµατος είναι η 
σηµαντικότερη βιολογική παράµετρος που σχετιζεται µε πολλές άλλες βιολογικές, δηµογραφικές, 
οικολογικές, αλιευτικές και διαχειριστικές παραµέτρους των ψαριών (Εικ. 1). Η FishBase συνέβαλε 
στην ανάδειξη πολλών τέτοιων εµπειρικών σχέσεων (π.χ. Pauly 1998, Froese & Pauly 2000). Από 
τις εµπειρικές σχέσεις των παραµέτρων αυτών µε το µέγιστο µήκος, για όσα είδη (ή αποθέµατα 
ειδών) υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες µπορεί κάποιος να προβλέψει τις τιµές των παραµέτρων 
αυτών για µη µελετηµένα ή σπάνια είδη από το µέγιστο µήκος τους (π.χ. το τροφικό επίπεδο από το 
µέγιστο µήκος: Froese & Pauly 2000; το µήκος άριστης εκµετάλλευσης από το µέγιστο µήκος: 
Froese & Binohlan 2001; απλές εκτιµήσεις παραµέτρων αύξησης: Froese & Binohlan 2003). 

(β) Κλασµατικά τροφικά επίπεδα (TL). Το TL εκφράζει τη θέση ενός οργανισµού στο 
οικοσύστηµα (Pauly et al. 1998α, Froese & Pauly 2000). Οι φυτικοί οργανισµοί και τα θρύµµατα 
έχουν TL=1, οι φυτοφάγοι καταναλωτές έχουν TL=2, οι σαρκοφάγοι καταναλωτές έχουν TL=3, 
κλπ. Στην πραγµατικότητα, όµως, επειδή οι καταναλωτές τρέφονται µε είδη που βρίσκονται σε 
περισσότερα του ενός τροφικά επίπεδα, έχουν τιµές TL που δεν είναι ακέραιες. Η FishBase είναι 
συνηφασµένη µε αυτόν τον κλασµατικό ορισµό του TL σύµφωνα µε τον οποίον για κάθε είδος 
καταναλωτή i το TL είναι (Pauly et al. 1998α, Froese & Pauly 2000): 
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Εικ. 1: Σχέση ανάµεσα σε 
διάφορες παραµέτρους µε 
το µέγιστο µήκος σώµατος 
για τα ψάρια. 
 
Fig. 1: Αcross-species 
relationships between 
various parameters and 
maximum length in fishes. 

  j

G

1j
ij TLDC1TL ×+= ∑

=

όπου TLj είναι το TL της λείας j, και το DCij αντιπροσωπεύει το κλάσµα του j στη δίαιτα του i. 
Έτσι, το TL των ψαριών και άλλων υδρόβιων ζώων παίρνει όλες τις τιµές ανάµεσα στο 2,0 και το 
5,5, µε την τελευταία τιµή να είναι σπάνια ακόµα και στα µεγάλα ψάρια όπως οι καρχαρίες, 
χαρακτηρίζοντας µόνο εξειδικευµένους θηρευτές θαλάσσιων θηλαστικών (π.χ. φάλαινες 
δολοφόνοι, πολικές αρκούδες: Pauly et al. 1998α, Froese & Pauly 2000, Stergiou & Karpouzi 2002, 
Kaschner et al. 2004). Το TL αποτελεί µια σηµαντική οικολογική παράµετρο για τη διερεύνηση της 
δοµής των θαλάσσιων οικοσυστηµάτων. Έτσι, παρόλο που ο αριθµός των ειδών των ψαριών, 
κεφαλοπόδων, θαλάσσιων θηλαστικών και θαλάσσιων πουλιών διαφέρει από οικοσύστηµα σε 
οικοσύστηµα σε όλα κυριαρχούν είδη µε τροφικά επίπεδα 3.2-3.3 (Froese et al. 2005), δηλ. είδη 
παµφάγα µε προτίµηση τους ζωικούς οργανισµούς. Το TL είναι επίσης ένας σηµαντικός δείκτης για 
την εκτίµηση των επιπτώσεων της αλιείας στα θαλάσσια οικοσυστήµατα, τόσο άµεσα (π.χ. για την 
εκτίµηση της πρωτογενούς παραγωγής για την υποστήριξη συγκεκριµένη αλιευτικής παραγωγής, 
Primary Production Required: Pauly & Christensen 1995) όσο και έµµεσα (βλέπε παρακάτω). 

(γ) Fishing down the food web. Οι Pauly et al. (1998b) χρησιµοποιώντας την αλιευτική 
παραγωγή και το TL για >1000 τάξα στις αλιευτικές περιοχές του FAO (που για τα ψάρια προήλθε 
από τη FishBase), δείχνουν ότι το µέσο τροφικό επίπεδο της παγκόσµιας αλιευτικής παραγωγής 
µειώθηκε την περίοδο 1950-1998. Η διεργασία αυτή, που είναι πλέον γνωστή ως ‘Fishing down’, 
οφείλεται στο ότι η αλιεία αφαιρεί επιλεκτικά τα µεγαλύτερα σε µέγεθος άτοµα, τόσο ενδοειδικά 
όσο και διαειδικά. Eπειδή το TL των θαλάσσιων οργανισµών αυξάνει µε το µέγεθος, τόσο ενδοεικά 
όσο και διαειδικά (Froese & Pauly 2000, Stergiou & Karpouzi 2002), η αλιεία µειώνει τη σχετική 
συµµετοχή των µεγαλόσωµων οργανισµών στο αλίευµα. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα το αλίευµα να 
κυριαρχείται από µικρόσωµους οργανισµούς που έχουν χαµηλό TL. Η διεργασία του ‘fishing 
down’ επαληθεύτηκε στη συνέχεια σε πολύ µικρότερη χωρική κλίµακα (π.χ. νερά του Καναδά,  Β. 
Θάλασσα, Κελτική θάλασσα, Ισλανδικά νερά, Θάλασσες της Κούβας, Νερά Φιλιπίνων, Μεσόγειος, 
Ελληνικές θάλασσες) (βλέπε CIESM 2000, Pauly & Palomares 2005). 

(δ) Η θάλασσα γύρω µας (Sea Around Us Project, SAUP; www.seaaroundus.org). 
Μερικά από τα µεγαλύτερα επιτεύγµατα της αλιευτικής και της θαλάσσιας οικολογίας σχετίζονται 
µε το SAUP (Επ. Υπευθ. D. Pauly, Fisheries Centre, University of British Columbia) (Stergiou 
2003). Στα πλαίσια του προγράµµατος αυτού η Fishbase, τo Ecopath (www.ecopath.org, π.χ. Pauly 
et al. 2000), σύγχρονες στατιστικές µέθοδοι και µεθόδοι στηριγµένοι σε κανόνες (rule-based 
methods) εφαρµόζονται σε ‘φθηνά’, υπάρχοντα στοιχεία, όπως τα στοιχεία της παγκόσµιας 
αλιευτικής παραγωγής και άλλες βάσεις δεδοµένων (π.χ. άδειες αλιείας, θερµοκρασίες, εξάπλωση 
πάγου, χλωροφύλλη) µε σκοπό να µετατρέψουν την υπάρχουσα πληροφορία σε γνώση και να 

http://www.ecopath.org/


απαντήσουν µέγα-ερωτήµατα όπως (βλέπε Pauly & MacLean 2003, Stergiou 2003): (α) Ποιά είναι 
η συνολική βιοµάζα που αφαιρείται από τα θαλάσσια οικοσυστήµατα; (β) Ποιες είναι οι βιολογικές 
και οικονοµικές συνέπειες εάν συνεχίσουν οι υφιστάµενες αλιευτικές πιέσεις; (γ) Πως ήταν τα 
οικοσυστήµατα πριν από την ανάπτυξη της εντατικής αλιείας; Έτσι στα πλαίσα του προγράµµατος 
αυτού οι Watson & Pauly (2001) δείχνουν ότι η Κίνα συστηµατικά παρουσιάζει µεγαλύτερη 
αλιευτική παραγωγή κατά 5-10 εκατοµύρια τόνους/έτος αλλοιώνοντας έτσι τη συνολική παγκόσµια 
αλιευτική παραγωγή µε σηµαντικές κοινωνικο-οικονοµικές συνέπειες. Επίσης, οι Christensen et al. 
(2003) δείχνουν ότι η βιοµάζα των ψαριών υψηλού τροφικού επιπέδου στο Β. Ατλαντικό έχει 
µειωθεί δραστικά τα τελευταία 100 χρόνια, κατά 80-90%!  

(ε) Θαλάσσια θηλαστικά – ο αποδιοποµπαίος τράγος. Στα πλαίσια του SAUP οι 
Kaschner et al. (2003) χρησιµοποιούν τα στοιχεία της Μεσογειακής αλιευτικής παραγωγής και τα 
στοιχεία της διατροφής των 11 πιο άφθονων θαλάσσιων θηλαστικών της Μεσογείου και δείχνουν 
ότι µε εξαίρεση δυο δελφίνια (Delphinus delphis, Tursiops truncatus) τα υπόλοιπα τρέφονται µε 
είδη που δεν είναι στόχος της Μεσογειακής αλιείας. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι ο ανταναγωνισµός 
ανάµεσα στην αλιεία και τα θαλάσσια θηλαστικά είναι περιορισµένος, και συνεπώς αυτά δεν 
µπορεί να ευθύνονται για τη µείωση των αλιευτικών αποθεµάτων, όπως υποστηρίζουν διάφοροι 
ερευνητές (βλέπε επίσης συζήτηση στους Pauly & McLean 2003, Κaschner & Pauly 2004). 
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συµβατή µε το ECOPATH

άλλα στοιχεία για την περιοχή έρευνας (π.χ.)
• αλιευτική προσπάθεια
• ρύπανση
• χρονοσειρές βιοτικών & αβιοτικών παραµέτρων

Είσοδος στο

Είσοδος στοιχείων στο ECOPATH, ανάπτυξη οικολογικού
µοντέλου της περιοχής έρευνας, έλεγχος µε προσοµοιώσεις «τι

θα γίνει εάν» διαχειριστικών σεναρίων στο χώρο/χρόνο

Εικ. 2: Ένα παράδειγµα σύνδεσης της µελλοντικής µορφής της 
FishBase µε το Ecopath και τη βάση του SAUP. 

Fig. 2:  An example of networking between FishBase, Ecopath and 
SAUP database. 

Σήµερα γίνονται 
προσπάθειες να ενσωµα-
τωθούν στη FishBase όλοι 
οι ζωικοί οργανισµοί και να 
συνδεθεί αυτή στενά µε το 
Ecopath (Opitz 2003;  
www.ecofish.org) και το 
SAUP. Έτσι, θα είναι 
δυνατή η εξαγωγή των 
απαραίτητων στοιχείων από 
όλες αυτές τις πηγές (Εικ. 
2), η είσοδος τους στο 
Ecopath, και η ανάπτυξη 
του οικολογικού µοντέλου 
µιας περιοχής. Το µοντέλο 
αυτό µπορεί στη συνέχεια 
να χρησιµοποιηθεί για 
προσοµοιώσεις ελέγχου 
διαχειριστικών σεναρίων 
του τύπου «τι θα γίνει εάν» 
στο χώρο και στο χρόνο. Ο 
Cury (2004) υποστηρίζει ότι 

οι επιστήµονες έχουν στη διάθεση τους µικροσκόπια και στερεοσκόπια και είναι καιρός οι 
θαλάσσιοι οικολόγοι να αναπτύξουν το δικό τους εργαλείο έρευνας, το ‘οικοσκόπιο’ που θα 
ενσωµατώνει όλα τα υπάρχοντα µοντέλα και τεχνικές για να συνδεθούν πρότυπα µε διεργασίες και 
διεργασίες µε πρότυπα (π.χ. ‘κλίµα’ µε ‘αλλαγές συστήµατος’). Κατά την άποψή µου η FishBase, 
το Ecopath και το SAUP αποτελούν το οικοσκόπιο που θα αλλάξει τον τρόπο που ο άνθρωπος 
‘βλέπει’ και ‘χρησιµοποιεί’ τα θαλάσσια οικοσυστήµατα. 

 
 

http://www.ecofish.org/
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ABSTRACT 
Constantina Karlou-Riga, Giannis Diakogeorgakis, Maria Kalagia: Validation of age 
interpretation criteria of fishes by the use of length distributions of specimens for each 
otolith structure. 

 Age interpretation criteria such as the time of annulus formation including the date of 
capture, the otolith edge and the spawning period are commonly used for assigning the fish to 
age groups. In the present work we justified the validity of those criteria by studying the 
similarity indices of length distributions for specimens having different otolith structures and 
examining whether the clusters produced are correlated with age groups. Those trials were 
applied for the cases of red mullet (Mullus barbatus) and picarel (Spicara smaris) otoliths.   

 
Keywords: age validation criteria, cluster analysis, Mullus barbatus, Spicara smaris 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Είναι γνωστό ότι οι οστέινες κατασκευές των ψαριών, όπως οι ωτόλιθοι, εµφανίζουν 
δοµές (δακτυλίους), οι οποίες χρησιµοποιούνται για την ανάγνωση της ηλικίας. Εντούτοις οι 
δακτύλιοι πριν από τη χρησιµοποίησή τους στην ανάγνωση, θα πρέπει να επικυρωθούν ως προς 
την ετήσια περιοδικότητά τους (Beamish and McFarlane 1983). Η επικύρωση αυτή 
επιτυγχάνεται µε τη µελέτη της εποχιακής διακύµανσης του περιθωριακού πάχους και του 
είδους του περιθωρίου (Kerstan 1985, Mason and Manooch 1985, Karlou-Riga & Sinis 1997, 
Καλαγκιά et al. 2000, Karlou-Riga 2000). Μετά την πιστοποίηση της περιοδικότητας, 
ακολουθεί η ταξινόµηση των ατόµων σε οµάδες ηλικίας, χρησιµοποιώντας κριτήρια, όπως η 
εποχή δειγµατοληψίας, ο χρόνος σχηµατισµού των δακτυλίων, το είδος του περιθωρίου και η 
αναπαραγωγική περίοδος του προς µελέτη είδους (Ε.Α.Τ.Ε 1988, Karlou-Riga & Sinis 1997, 
Karlou-Riga 2000). 

Στην παρούσα εργασία, προσπαθήσαµε να βρούµε διεργασίες, ώστε να επιβεβαιώσουµε 
την ορθότητα της χρήσης των κριτηρίων απόδοσης ηλικίας και εφαρµόσαµε αυτές τις 
διεργασίες σε δύο είδη, των οποίων οι ωτόλιθοι έχουν διαβαστεί στο παρελθόν, στο Mullus 
barbatus (Linneus 1758), κουτσοµούρα (red mullet) και Spicara smaris  (Linneus 1758), 
µαρίδα (picarel). Επιλέχτηκαν αυτά τα είδη επειδή οι ετήσιοι δακτύλιοι ολοκληρώνονται σε 
διαφορετικά εξάµηνα. 

 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Η ηλικία και αύξηση ατόµων κουτσοµούρας αλιευµένων στο Σαρωνικό κόλπο έχουν 
µελετηθεί από οµάδα του Εργαστηρίου (Ε.Α.Τ.Ε 1988, Καλαγκιά et al. 2000), ενώ αυτά της 
µαρίδας αποτελούν πρόσφατα δεδοµένα (υπό προετοιµασία για δηµοσίευση). Σύµφωνα λοιπόν 
µε τα δεδοµένα οι ετήσιοι (υαλώδεις) δακτύλιοι της κουτσοµούρας ολοκληρώνονται το 1ο 
Εξάµηνο (Μάιος), ενώ της µαρίδας το 2ο (Ιούλιος). Λόγω αυτής της διαφοροποίησης και 
σύµφωνα µε τις αναφερόµενες στη βιβλιογραφία οδηγίες (ICSEAF 1983, 1986) ο 
παρατηρούµενος στο περιθώριο του ωτόλιθου δακτύλιος από άτοµα κουτσοµούρας αλιευµένα 
π.χ το 2ο Εξάµηνο δεν λαµβανόταν υπόψη στην απόδοση ηλικίας, ενώ το αντίθετο συνέβαινε 
στην περίπτωση της µαρίδας. Τα κριτήρια που χρησιµοποιήθηκαν για την απόδοση ηλικίας στα 
δύο είδη φαίνονται στον Πίνακα Ι. 

Οι ωτόλιθοι στη διάρκεια του έτους έχουν είτε αδιαφανές (OP) περιθώριο, είτε υαλώδες 
(Η). Συνεπώς οι δοµές που παρατηρήθηκαν ήταν της µορφής OP (χωρίς ακόµη δακτύλιο), H1 



(ο 1ος δακτύλιος στο περιθώριο), H1+OP (1 δακτύλιος και αδιαφανές περιθώριο), H2, H2+OP 
κλπ. ∆ιερωτηθήκαµε λοιπόν κατά πόσον οι επί µέρους κατά µήκος κατανοµές των ατόµων µε 
ωτόλιθους που έχουν αυτές τις δοµές µπορούν να οµαδοποιηθούν, ώστε να αντιστοιχούν σε 
οµάδες ηλικίας. Έτσι δηµιουργήθηκαν οι κατά µήκος κατανοµές των ατόµων στο αλίευµα για 
κάθε ξεχωριστή µορφή ωτόλιθου και για κάθε εξάµηνο. Σ’ αυτές τις κατανοµές διερευνήθηκε ο 
δείκτης οµοιότητας Bray-Curtis (1957) επιλέγοντας το µετασχηµατισµό των τιµών ως προς την 
τετραγωνική τους ρίζα και µε βάση τα αποτελέσµατα έγινε η ανάλυση Οµαδοποίησης 
(CLUSTER ANALYSIS) χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της µέσης απόστασης µεταξύ των 
οµάδων (Group Average). Για τη δηµιουργία των κατανοµών των µηκών των ατόµων 
χρησιµοποιήθηκε το λογιστικό πρόγραµµα EXCEL, ενώ για την Ανάλυση Οµαδοποίησης και 
τον υπολογισµό του δείκτη οµοιότητας έγινε χρήση του στατιστικού προγράµµατος PRIMER 5 
(Carr 1997, Clarke & Gorley 2001). 
Πίνακας Ι: Κριτήρια απόδοσης ηλικίας στην κουτσοµούρα και µαρίδα (ο χρόνος σχηµατισµού των 

δακτυλίων και η αναπαραγωγική περίοδος ελήφθησαν επίσης υπόψη)1. 
Table I: Age interpretation criteria for red mullet and picarel (time of annulus formation and 

spawning period were also taken into account) 1. 

Ηµεροµηνία σύλληψης Περιθώριο ωτόλιθου 
Ηλικία 

κουτσοµούρας 
Ηλικία 
µαρίδας 

Υαλώδες n2 n 1η Ιανουαρίου-30η Ιουνίου Αδιαφανές n n+1 
Υαλώδες n-1 n 1η Ιουλίου-31η ∆εκεµβρίου Αδιαφανές n n 

1 Χρόνος σχηµατισµού δακτυλίων: Μάιος (κουτσοµούρα), Ιούλιος (µαρίδα) 
  Αναπαραγωγική περίοδος:  Μάρτιος – Ιούλιος (κουτσοµούρα) (Ε.Α.Τ.Ε 1998, Κάρλου-Ρήγα 2003) 
  Μάρτιος – Ιούνιος (µαρίδα) (Κάρλου-Ρήγα & Μακράκος  2001) 
2 n: Αριθµός δακτυλίων (συµπεριλαµβανοµένου και αυτού στο περιθώριο) 
1 Annulus formation:  May (red mullet), July (picarel). 
 Spawning period:  March-July (red mullet), (E.A.T.E 1998, Κάρλου-Ρήγα 2003) 
  March – June (picarel), (Κάρλου-Ρήγα & Μακράκος  2001) 
2 n: Number of annuli (including that on the edge) 
  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Στον Πίνακα ΙΙ παραθέτονται οι δείκτες οµοιότητας των κατανοµών µήκους των δύο 
ειδών µεταξύ των διάφορων µορφών ωτόλιθων, ενώ στην Εικ. 1 φαίνονται οι οµαδοποιήσεις 
που προκύπτουν µε βάση τις τιµές αυτών των δεικτών. Σύµφωνα µε τα κριτήρια του Πίνακα Ι, 
όταν ο δακτύλιος ολοκληρώνεται στο Α Εξάµηνο (π.χ κουτσοµούρα), άτοµα αλιευµένα στο ίδιο 
εξάµηνο µε ωτόλιθους που έχουν είτε το δακτύλιο στο περιθώριο είτε ολοκληρωµένο 
(περιθώριο ΟΡ), ανήκουν στην ίδια οµάδα ηλικίας. Εάν στην πορεία του έτους (Β Εξάµηνο) 
ωτόλιθοι ατόµων της ίδιας οµάδας ηλικίας εµφανίσουν δακτύλιο στο περιθώριο, τότε αυτός 
ανήκει στην επόµενη οµάδα ηλικίας. Από την Ανάλυση Οµαδοποίησης στην περίπτωση της 
κουτσοµούρας στο Α Εξάµηνο (Κουτσοµούρα, Εικ. 1Α), παρατηρούµε πράγµατι ότι οι 
κατανοµές µήκους ατόµων µε το δακτύλιο είτε στο περιθώριο είτε ολοκληρωµένο 
οµαδοποιούνται, ενώ στο Β Εξάµηνο (Κουτσοµούρα, Εικ. 1Β), οι κατανοµές µήκους ατόµων µε 
δακτύλιο στο περιθώριο οµαδοποιούνται µε αυτές των ατόµων, των οποίων οι ωτόλιθοι έχουν 
ένα δακτύλιο λιγότερο.  

Όταν ο δακτύλιος ολοκληρώνεται στο Β Εξάµηνο (µαρίδα), τότε οι ωτόλιθοι από άτοµα 
αλιευµένα το Α Εξάµηνο, που έχουν αδιαφανές περιθώριο, αναµένεται να εµφανίσουν και  
ολοκληρώσουν το δακτύλιο της αντίστοιχης οµάδας ηλικίας εντός του τρέχοντος έτους, γι αυτό 
και στα αντίστοιχα άτοµα προστίθεται µία οµάδα ηλικίας.  



Πίνακας ΙΙ: ∆είκτης οµοιότητας (%) µεταξύ των κατανοµών µήκους ατόµων κουτσοµούρας και 
µαρίδας µε διάφορες µορφές ωτόλιθων, στο Α Εξάµηνο (Α) και στο Β Εξάµηνο (Β). 

Table II: Similarity index (%) among length distributions of red mullet and picarel individuals with 
various otolith structures, during the 1st (A) and the 2nd Semester (B). 

 

Πράγµατι, όπως φαίνεται από την Ανάλυση Οµαδοποίησης στην περίπτωση της 
µαρίδας, οι κατανοµές µήκους ατόµων αλιευµένων το Α Εξάµηνο των οποίων οι ωτόλιθοι 
έχουν αδιαφανές περιθώριο οµαδοποιούνται µε αυτές των ατόµων των οποίων οι ωτόλιθοι 
έχουν τον επόµενο δακτύλιο στο περιθώριο (µαρίδα, Εικ. 1Α), ενώ στο Β Εξάµηνο 
οµαδοποιούνται µε αυτές των οποίων οι ωτόλιθοι έχουν τον προηγούµενο δακτύλιο στο 
περιθώριο (µαρίδα, Εικ. 1Β). 

Από την εφαρµογή λοιπόν της Ανάλυσης Οµαδοποίησης στα δύο είδη, παρατηρούµε 
ότι οι οµάδες που προκύπτουν αντιστοιχούν σε οµάδες ηλικίας, όπως αυτές είχαν προκύψει από 
τη χρήση των κριτηρίων απόδοσης ηλικίας και συνεπώς αποδεικνύεται η ορθότητα αυτών των 
κριτηρίων.   
 

ΚΟΥΤΣΟΜΟΥΡΑ Α  

 OP H1 H1+OP H2 H2+OP H3 H3+OP H4 H4+OP 
H1 35,42         
H1+OP 40,53 57,15        
H2 16,14 19,98 40,46       
H2+OP 3,50 4,29 13,91 47,69      
H3 0 0 0 11,10 52,09     
H3+OP 0 0 0 0 31,66 59,76    
H4 0 0 0 0 3,99 11,03 44,171   
H4+OP 0 0 0 0 2,88 4,521 33,65 74,41  
H5 0 0 0 0 0 0 14,07 19,69 25,12 

ΚΟΥΤΣΟΜΟΥΡΑ B 

 OP H1 H1+OP H2 H2+OP H3 H3+OP H4 
H1 45,82        
H1+OP 25,26 21,18       
H2 8,54 8,37 60,42      
H2+OP 0 0 38,03 53,89     
H3 0 0 22,39 48,56 60,96    
H3+OP 0 0 0 8,64 38,46 36,38   
H4 0 0 0 0 17,17 27,61 49,00  
H4 +OP 0 0 0 0 0 0 31,37 40,72 

ΜΑΡΙ∆Α  A 

 OP H1 H1+OP H2 H2+OP H3 H3+OP
H1 42,39       
H1+OP 6,40 43,17      
H2 5,87 36,99 77,76     
H2+OP 0 0 24,53 37,93    
H3 0 0 26,29 40,52 68,36   
H3+OP 0 0 12,54 16,65 50,60 49,91  
H4 0 0 5,01 8,59 34,53 43,56 66,95

Μαρίδα    B 

 OP H1 H1+OP H2 H2+OP H3 H3+OP H4 
H1 8,69        
H1+OP 1,85 75,98       
H2 0 39,65 55,14      
H2+OP 0 34,48 47,96 76,38     
H3+OP 0 18,78 29,51 51,53 66,99    
H3+OP 0 0 6,58 29,70 50,32 65,17   
H4 0 0 0 9,05 22,78 50,18 50,44  
H4+OP 0 0 0 8,88 23,73 48,51 50,88 86,05 
 



 

Εικ. 1: Ανάλυση 
Οµαδοποίησης µεταξύ 
των µορφών ωτόλιθων 
της κουτσοµούρας και 
µαρίδας στο Α 
Εξάµηνο (Α) και στο Β 
Εξάµηνο (Β) µε βάση 
τους δείκτες 
οµοιότητας των 
κατανοµών µήκους 
των αντίστοιχων 
ατόµων. 

Fig. 1: Cluster 
Analysis of different 
otolith structures for 
red mullet and picarel 
during the 1st (A) and 
the 2nd Semester (B) 
based on the similarity 
indices of length 
distributions of the 
respective individuals. 
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ABSTRACT 
Alexandra Primikiri, Alexis Ramfos, Ioannis Cladas, Constantinos Koutsikopoulos: 
Stomach content analysis of the white seabream (Diplodus sargus) in Antinioti Lagoon 
(Corfu – western Greece). 

The stomach content of the white seabream [Diplodus sargus (Linnaeus 1758)] was 
examined in 24 individuals collected in Antinioti lagoon (Corfu – western Greece). Small 
crustaceans (isopods and amphipods) and gastropods were the preferred prey, constituting more 
than 80% of total prey items, whereas chironomids, calanoid copepods and ostracods 
constituted secondary prey items. Cladocerans, decapod larvae, mysids, harpacticoid copepods 
and fish larvae were found occasionally in the stomachs. Algae also constituted a large portion 
of the stomach content, especially in large fish (>25.5 cm). Mean prey-length was found 
negatively correlated with total fish length for isopods, and positively correlated for gastropods, 
possibly indicating a change in the feeding behaviour of the species with age.  
 
Keywords: white seabream, Diplodus sargus, diet, lagoon 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Παρ’ όλη την οικονοµική σηµασία του σαργού [Diplodus sargus (Linnaeus 1758)], 
λίγες µελέτες για τη διατροφική συµπεριφορά αυτού του είδους έχουν πραγµατοποιηθεί  στη 
Μεσόγειο (Rosecchi 1985, Sala & Bellestros 1997). Τα τελευταία χρόνια, µετά την κατασκευή 
και τη λειτουργία έργων υποδοµής σε ορισµένες ελληνικές λιµνοθάλασσες (κανάλια και τάφροι 
διαχείµασης) διαπιστώνεται η παρουσία του σαργού στην ιχθυοπανίδα τους. Προκαλεί λοιπόν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον η µελέτη της βιολογίας και η κατανόηση του ρόλου αυτού του είδους 
µέσα σε αυτά τα οικοσυστήµατα. Η παρούσα εργασία αποτελεί µία πρώτη συµβολή στη µελέτη 
της διατροφικής συµπεριφοράς του σαργού σε ένα λιµνοθαλάσσιο περιβάλλον, το οποίο 
φαίνεται να έχει εποικήσει µε επιτυχία. 
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ  

Το στοµαχικό περιεχόµενο του σαργού εξετάστηκε σε 24 άτοµα που συλλέχθηκαν µε 
δίχτυ στις 23/5/2004 στη λιµνοθάλασσα Αντινιώτη  στη Βόρεια Κέρκυρα. Αµέσως µετά τη 
συλλογή µετρήθηκαν το ολικό βάρος (WT) και µήκος (LT) του κάθε ατόµου. Το στοµάχι και ο 
εντερικός σωλήνας αφαιρέθηκαν επί τόπου και τοποθετήθηκαν σε διάλυµα φορµαλδεΰδης 10%. 
Η ανάλυση του στοµαχικού περιεχοµένου κάθε ψαριού πραγµατοποιήθηκε σε στερεοσκόπιο 
και περιελάµβανε καταµέτρηση και διαχωρισµό των διαφορετικών οµάδων θηραµάτων, των 
τµηµάτων οργανισµών, τα οποία δεν ήταν δυνατό να αναγνωρισθούν καθώς και των φυκών. Σε 
κάθε δείγµα εκτιµήθηκε το µέσο µήκος των θηραµάτων κάθε µιας από τις σηµαντικότερες 
οµάδες [ο υπολογισµός του ολικού µήκους των αµφιπόδων και των ισοπόδων 
πραγµατοποιήθηκε µε χρήση σωµατοµετρικών δεικτών (αµφίποδα: µήκος κεφαλιού, ισόποδα: 
απόσταση µατιών)]. Το συνολικό νωπό βάρος των αφθονότερων οµάδων ανά δείγµα 
προσδιορίσθηκε σε ζυγό ακριβείας, Για τις κυρίαρχες οµάδες, εκτιµήθηκαν η συχνότητα 
παρουσίας (%F) στο σύνολο των στοµάχων, η σχετική αφθονία (%Ν) και το ποσοστό βάρους 
(%W) κάθε οµάδας επί του συνόλου αυτών των οµάδων. Τέλος, η εκτίµηση της ηλικίας κάθε 
ψαριού πραγµατοποιήθηκε µε µέτρηση των ετήσιων δακτυλίων στους ωτόλιθους των ψαριών.  
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Το ατοµικό βάρος των ψαριών που συλλέχθηκαν κυµάνθηκε από 70–598 g και η ηλικία 

τους από 1–5 έτη. Για να εξακριβωθούν τυχόν αλλαγές στη διατροφή του είδους σε σχέση µε το 
µέγεθος του ψαριού, τα άτοµα του δείγµατος χωρίσθηκαν σε τρεις κλάσεις µήκους (Κλάσεις 1-
3, Πίνακας Ι).  

 
Στο σύνολο των 

24 στοµάχων που 
εξετάστηκαν, µόνο δύο 
ήταν κενά ενώ βρέθηκαν 
συνολικά 11 οµάδες 
θηραµάτων. 

Τα αµφίποδα, τα 
ισόποδα και τα 

γαστερόποδα είχαν σχεδόν καθολική παρουσία και αποτέλεσαν τις αφθονότερες οµάδες 
θηραµάτων µε µέση σχετική αφθονία 89% στο σύνολο των στοµάχων (Εικ.1Α). Οι προνύµφες 
διπτέρων, τα καλανοειδή κωπήποδα και τα οστρακώδη βρέθηκαν στο στοµαχικό περιεχόµενο 
των περισσοτέρων ατόµων µε µέση σχετική αφθονία 6,4%, 1,4% και 0,8% αντίστοιχα. 
Περιστασιακά βρέθηκαν κλαδοκερωτά, προνύµφες δεκαπόδων, µυσιδώδη, αρπακτικοειδή 
κωπήποδα, και προνύµφες ψαριών. Η σύνθεση των θηραµάτων που βρέθηκαν στα δείγµατα 
συµφωνεί µε προϋπάρχουσες αναφορές για το είδος (Christensen 1978, Sala & Bellestros 
1997).  

Σε επίπεδο νωπού 
βάρους, ένα σηµαντικό 
ποσοστό (20-40%) του 
στοµαχικού περιεχοµένου 
αποτελούσαν τµήµατα 
οργανισµών και άµορφο 
οργανικό υλικό. Στα 
µεγαλύτερα άτοµα (κλάση 
3), τα φύκη αποτέλεσαν 
περίπου το 50% του 
συνολικού βάρους του 
στοµαχικού περιεχοµένου 
ενώ στα µικρότερα (κλάσεις 
1 και 2) η παρουσία των 
φυκών ήταν αµελητέα.  
(ΠίνακαςΙΙ). Αντίθετα, φύκη 
παρατηρήθηκαν σε αφθονία 
στο περιεχόµενο του 
εντέρου όλων των ψαριών. 
Σύµφωνα µε τα 
βιβλιογραφικά δεδοµένα, τα 
είδη του γένους Diplodus 
θεωρούνται αποκλειστικά 
σαρκοφάγα στα νεαρά τους 
στάδια, αλλά µετά το µήκος 

των 35 mm αναφέρονται ως παµφάγα (Christensen 1978). Σηµαντικές ποσότητες φυκών έχουν 
βρεθεί στο στοµαχικό περιεχόµενο των ειδών D. sargus, D. vulgaris  και D. puntazzo (Rosecchi 
1985, Sala & Bellestros 1997) ενώ σε προστατευόµενες περιοχές όπου οι πληθυσµοί τους έχουν 
υψηλή αφθονία, θεωρούνται µεταξύ των κύριων οργανισµών που ελέγχουν τις φυτοβενθικές 
βιοκοινωνίες (Sala 1997, Ruitton et al. 2000). 

Πίνακας Ι: Εύρος ηλικίας, µέσο βάρος και αριθµός ατόµων ανά κλάση 
µήκους των ατόµων σαργού. 

Table I: Age, mean weight and number of individuals for each length class 
for the D.sargus individuals.  

 
Κλάση 1   

(15,5-20,5cm) 
Κλάση 2  

(20,5-25,5cm) 
Κλάση 3  

(25,5-33cm) 
Ηλικία (έτη) 1 2-3 3-5 

Μέσο βάρος (g)±SD 89,8±20,6 242±51,3 458±103,4 
Αριθµός ατόµων 5 12 7 

Κλάση 1
(15.5 - 20.5 cm)

Κλάση 2
(20.5 - 25.5 cm)

Κλάση 3
(25.5 - 33 cm)

Συνολικό δείγµαA B

Γ ∆
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Εικ. 1: Σύνθεση του στοµαχικού περιεχοµένου (%) του σαργού. (Α): 

για όλα τα άτοµα, (Β-∆): για κάθε κλάση µήκους. N: 
Συνολικός αριθµός θηραµάτων 

Fig. 1: Stomach content composition (%) for D. sargus. (A) all 
individuals (Β-∆): different total-length classes. N: total 
number of prey items 



Μεταξύ των τριών 
κλάσεων µήκους παρατηρήθηκαν 
διαφορές στη σύνθεση του 
στοµαχικού περιεχοµένου. Στο 
στοµάχι των µεγαλύτερων ψαριών 
(κλάση 3) το ποσοστό των 
αµφιπόδων και των ισοπόδων ήταν 
υψηλότερο συγκριτικά µε τα 

µικρότερα ψάρια (κλάσεις 1 & 2) στα οποία τα γαστερόποδα αποτέλεσαν το κύριο θήραµα 
(Εικ.1Β-∆). Να σηµειωθεί η µεγάλη διακύµανση του αριθµού των ατόµων κάθε οµάδας 
(Πίνακας ΙΙ) γεγονός που υποδηλώνει την ευκαιριακή διατροφική συµπεριφορά του είδους. 

Πίνακας ΙΙ: Νωπό βάρος φυκών (W) και ποσοστό συµµετοχής 
τους (%W) στο στοµαχικό περιεχόµενο κάθε κλάσης µήκους 
Table II: Algae wet weight (W) and algae percentage (%W) in 
the total stomach content, for each fish length-class 

 W (g) %W 
15,5-20,5 cm 0 0 
20,5-25,5 cm 0,5 8,2 
25,5-33 cm 6,8 57,5 

 Ο µέσος αριθµός 
των θηραµάτων φάνηκε να 
αυξάνεται µε το µήκος των 
ψαριών (Πίνακας ΙΙ). 
Αρκετές µελέτες έχουν 
δείξει ότι ο αριθµός των 
ατόµων λείας ανά στοµάχι 
µειώνεται µε την αύξηση 
του µήκους του ψαριού ενώ 
παράλληλα αυξάνεται το 
µήκος των θηραµάτων, σε 
αρκετές περιπτώσεις όµως 
έχει βρεθεί ότι τα µεγάλα 
ψάρια προτιµούν να 
τρέφονται µε οργανισµούς 
µικρότερους από αυτούς 
που βάσει της  κατασκευής 
τους µπορούν να συλλάβουν 
(Λαµπροπούλου 1995 και 
αναφορές σε αυτή).  

Στην παρούσα 
µελέτη, η σχέση µήκους 

θηρευτή-θηράµατος 
βρέθηκε διαφορετική για κάθε µια από τις κύριες οµάδες θηραµάτων. Το µέσο µήκος των 
γαστεροπόδων παρουσίασε αύξηση µε το µήκος του ψαριού,  των ισοπόδων εµφάνισε τάση 
µείωσης, ενώ των αµφιπόδων δεν παρουσίασε συσχέτιση µε το µήκος του θηρευτή (Εικ.2). Οι 
σχέσεις αυτές σε συνδυασµό µε την σχετική αφθονία (%Ν) των θηραµάτων στο στοµάχι των 
ψαριών (Πίνακας ΙΙ) υποδηλώνουν την τάση του είδους να τρέφεται -όσο µεγαλώνει- µε 
περισσότερα και πιο µικρά ισόποδα και µε λιγότερα και πιο µεγάλα γαστερόποδα.  

Πίνακας IΙΙ: Ποσοστά παρουσίας (%F), αριθµού ατόµων (%N) και 
νωπού βάρους (%W) των αµφιπόδων, ισοπόδων και 
γαστεροπόδων στο σύνολο των τριών αυτών οµάδων.  Ν ± SD: 
µέσος αριθµός ατόµων και τυπική απόκλιση (SD) 

Table III: Frequency of occurrence (%F), percentage of prey number 
(%N) and wet weight (%W) of amphipods, isopods and 
gastropods to the total of these groups.  Ν ± SD: mean prey 
number and standard deviation  

  Αµφίποδα Ισόποδα Γαστερόποδα 
 %F 91 100 100 

Όλα %N 19,2 35,0 45,8 
 %W 17,8 44,2 38,0 
 Ν ± SD 27,4±49,6 49,9±151,6 130,7±157,1 
 %F 100 100 100 

15,5-20,5 cm %N 13,1 31,6 55,3 
 %W 9,8 60,0 30,2 
 Ν ± SD 8,9±9,5 21,4±32,0 74,8±42,6 
 %F 80 100 100 

20,5-25,5 cm %N 13,5 23,6 62,9 
 %W 17,0 39,9 43,1 
 Ν ± SD 17,9±36,6 31,1±58,8 166,3±200,4 
 %F 100 100 100 

25,5-33 cm %N 25,6 46,0 28,4 
 %W 26,4 33,1 40,5 
 Ν ± SD 54,1±70,3 97,3±258,2 119,8±141,6 

Από την άποψη του νωπού βάρους (%W) τα ισόποδα και τα γαστερόποδα αποτέλεσαν 
τις πιο σηµαντικές οµάδες, σε όλες τις κλάσεις µήκους (Πίνακας ΙΙ). Η συµµετοχή των 
γαστεροπόδων εµφανίζεται ιδιαίτερα σηµαντική στη διατροφή του σαργού, αν και δεν πρέπει 
να αγνοήσουµε το γεγονός ότι το κέλυφος τους αποτελεί σηµαντικό µέρος του βάρους τους το 
οποίο δεν έχει διατροφική αξία για το ψάρι. Η θετική συσχέτιση αύξησης του µεγέθους των 
γαστερόποδων µε το µέγεθος του σαργού υποδηλώνει µία επιλεκτική τροφική συµπεριφορά για 
αυτούς τους οργανισµούς οι οποίοι διαβιούν επάνω στα φύκη της λιµνοθάλασσας και 
χαρακτηρίζονται από µικρή κινητική ικανότητα. Αντίθετα, η θήρευση των πιο κινητικών 
ισοπόδων και αµφιπόδων φαίνεται να απαιτεί µία αλλαγή της τροφικής συµπεριφοράς, 
ιδιαίτερα των µεγάλων ατόµων, τα οποία δεν είναι δυνατόν να καλύψουν τις ενεργειακές τους 
ανάγκες µε επιλεκτική αφαίρεση αυτών των οργανισµών από τα πολύ πυκνά φύκια της 
λιµνοθάλασσας. Αυτή η αλλαγή έγκειται στη βίαιη απορρόφηση σηµαντικών ποσοτήτων 
φυκιών από τα µεγάλα άτοµα, (χαρακτηριστικό «σφύριγµα»-ρούφηγµα, το οποίο 



επαληθεύσαµε κατά την παρουσία µας στο πεδίο και για το οποίο είχαµε προηγουµένως 
ενηµερωθεί σχετικά από τους ψαράδες της λιµνοθάλασσας). Από την βιβλιογραφία, γνωρίζουµε 
σχετικά ότι η θηρευτική συµπεριφορά των ψαριών εξαρτάται από πολλούς παράγοντες που 
σχετίζονται τόσο από τα χαρακτηριστικά της λείας (π.χ. σχήµα, αφθονία, µέγεθος, ικανότητα 
διαφυγής), όσο και από τα χαρακτηριστικά του θηρευτή (π.χ. στοµατικό άνοιγµα, ικανότητα 
σύλληψης) αλλά και από τα χαρακτηριστικά του βιοτόπου (Λαµπροπούλου 1995) και σύµφωνα 

µε τη θεωρία της άριστης απόκτησης 
τροφής (optimal foraging theory) η 
τακτική που ακολουθεί ένα είδος, είναι 
αυτή, µε την οποία µεγιστοποιεί την 
ενέργεια που προσλαµβάνει µε την τροφή 
(Pitcher & Hart 1982).  
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Εικ. 2: Σχέσεις του µέσου µήκους θηράµατος µε 

το µήκος του ψαριού. 
Fig. 2: Relationship between mean prey item 

length and fish total length. 

Από τα αποτελέσµατα της 
παρούσας µελέτης φαίνεται καθαρά ότι ο 
σαργός τρέφεται τόσο µε ζωική όσο και µε 
φυτική βιοµάζα χωρίς όµως να µπορούν να 
εξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα για το 
κατά πόσο η κατανάλωση των φυκών είναι 
ηθεληµένη ή απλά διευκολύνει τη 
σύλληψη των οργανισµών που διαβιούν 
επάνω στα φύκη. Η µικρή ποικιλότητα των 
ζωικών οµάδων που βρέθηκαν στο 
στοµαχικό περιεχόµενο σε συνδυασµό µε 
την πολύ υψηλή αφθονία των αµφιπόδων, 
ισοπόδων και γαστεροπόδων είναι πιθανό 
να σχετίζεται τόσο µε τα χαρακτηριστικά 
της ζωοβενθικής βιοκοινωνίας της 
λιµνοθάλασσας (κυριαρχία κάποιων 
οργανισµών) όσο και µε την 
επιλεκτικότητα του είδους. Περαιτέρω 
έρευνα σχετικά µε τα παραπάνω, 
θεωρείται απαραίτητη για την καλύτερη 
κατανόηση της θηρευτικής συµπεριφοράς 
του είδους. 
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ABSTRACT 
Michele Torre, Rossana Agoglitta, Argyris Kallianiotis: Feeding of adult Melicertus 
kerathurus (Forskäl 1775) in the Thracian Sea (North Aegean Sea): preliminary results. 

The gut contents of 57 adult M. kerathurus were analysed for feeding studies. The 
samples were caught in the coastal area of the Thracian Sea, in October 2000, during the night, 
using a professional bottom trawl vessel. No differences in relation to the sex, size and sampling 
time were found in the diet of M. kerathurus. This species was found to feed on benthic 
organisms, mainly bivalves. The presences of pieces of algae and sand in the gut contents 
suggested that the prawn is a generalist feeder and the high presence of bivalves in its diet might 
depend on the benthos faunal assemblage. It was suggested that the presence of fish remain in 
the prawn diet might be considered as a consequence of trawl discards in the fishing area. 

  
Keywords: Melicertus kerathurus, prawn, feeding activity, feeding behavior 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η γαρίδα Melicertus kerathurus είναι δεκάποδο της οικογένειας των Πενεïδών, πολύ 
κοινό στη Μεσόγειο θάλασσα. Είναι ευρύαλο, βενθικό είδος της παράκτιας ζώνης και ζει στη 
ζώνη βάθους 5 έως 100 µέτρων, σε αµµώδες ή αµµωλασπώδες υπόστρωµα. Η αναπαραγωγική 
περίοδος ξεκινάει στο τέλος της άνοιξης και συνεχίζεται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού 
(Relini et al 1999, Klaoudatos et al. 1992). Κατά την περίοδο της ‘προνυµφικής’ και 
‘µεταπρονυµφικής’ φάσης της ζωής του, το είδος συγκεντρώνεται στα υφάλµυρα νερά των 
λιµνοθαλασσών και εκβολών των ποταµών, τα οποία ευνοούν τη διατροφή του σε αυτό το 
στάδιο. Αρχικά οι προνύµφες της γαρίδας τρέφονται αποκλειστικά µε φυτοπλαγκτόν και στη 
συνέχεια η διατροφή αλλάζει σε ζωοπλαγκτόν, όταν το ζώο φτάνει στο τελευταίο προνυµφιακό 
στάδιο της µύσιδος.  

Προς το τέλος της θερµής περιόδου τα ενήλικα άτοµα µεταναστεύουν σε µεγαλύτερα 
βάθη όπου θα περάσουν το χειµώνα. Στις αρχές της άνοιξης επιστρέφουν ξανά κοντά στην ακτή 
για να ετοιµαστούν για την αναπαραγωγή. Η διατροφή των ενήλικων ατόµων της M. kerathurus 
βασίζεται σε βενθικούς οργανισµούς (Relini et al 1999).  

Οι µελέτες που έχουν γίνει πάνω στη βιολογία και το φυσικό ενδιαίτηµα της γαρίδας για 
τις ελληνικές θάλασσες είναι ελάχιστες, παρόλο που το είδος παρουσιάζει µεγάλο ενδιαφέρον 
κυρίως λόγω της υψηλής εµπορικής του αξίας. Στο Θρακικό Πέλαγος υπάρχει σηµαντική 
συγκέντρωση πληθυσµού στην περιοχή µεταξύ Θάσου και Πόρτο Λάγος. Αυτό οφείλεται στην 
ύπαρξη πολλών λιµνοθαλασσών γύρω από το ∆έλτα του Νέστου καθώς και στις ίδιες στις 
εκβολές του ποταµού, οι οποίες εξασφαλίζουν τις ιδανικές φυσικές συνθήκες που χρειάζεται το 
είδος για να ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής του. Η παρούσα µελέτη παρουσιάζει τα 
προκαταρκτικά αποτελέσµατα των αναλύσεων του στοµαχικού περιεχοµένου ενηλίκων M. 
kerathurus και σκοπός της είναι να συνεισφέρει στη γνώση και κατανόηση της βιολογίας της 
γαρίδας στο Θρακικό Πέλαγος. 

 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

∆είγµατα ενήλικης γαρίδας συλλέχθηκαν δύο φορές τον Οκτώβριο του 2000 κατά τη 
διάρκεια επαγγελµατικής αλιείας µε τράτα βυθού. Η περιοχή αλιείας ήταν 3 ναυτικά µίλια 



ανοιχτά της βορειοανατολικής ακτής της Θάσου, σε αµµωλασπώδες υπόστρωµα βάθους 26 
µέτρων. Οι δύο καλάδες πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και συλλέχθηκαν 30 
και 27 άτοµα M. keraturus αντίστοιχα. Τα δείγµατα διατηρήθηκαν σε διάλυµα φορµόλης 10% 
αµέσως µετά την αλιεία. Στο εργαστήριο τα δείγµατα αναγνωρίστηκαν ως προς το φύλο, 
τεµαχίστηκαν και µετρήθηκαν οι ακόλουθες διαστάσεις: µήκος κεφαλοθώρακα (µε ακρίβεια 0,01 
mm), ολικό βάρος  (µε ακρίβεια 0,01 γρ.) και το ποσοστό πληρότητας στοµάχου µε ‘εµπειρική’ 
εκτίµηση (Hyslop 1980). Το στοµαχικό περιεχόµενο µεταφέρθηκε σε δίσκο ‘πετρί’ επάνω σε 
χαρτί γραφήµατος και η τροφή διαχωρίστηκε σε γενικές ζωολογικές κατηγορίες (τροφικές 
µονάδες) µε τη βοήθεια διοπτρικού ανατοµικού µικροσκοπίου. Στη συνέχεια κάθε κατηγορία 
τροφής απλώθηκε και συµπιέστηκε σε οµοιόµορφη επιφάνεια βάθους 1mm, ώστε να υπολογιστεί 
ο όγκος της (Hellawell & Abel 1971, Hyslop 1980). 

Η σύσταση της διατροφής αναλύθηκε µε βάση τους παρακάτω δείκτες (Hyslop 1980): 
- ποσοστό συχνότητας εµφάνισης (F): το επί τοις εκατό ποσοστό των µη άδειων 

στοµάχων στα οποία βρέθηκε τροφική µονάδα  
- ογκοµετρικό ποσοστό (V): ο όγκος κάθε θηράµατος ως επί τοις εκατό ποσοστό του 

συνολικού όγκου του στοµαχικού περιεχοµένου. 
Για τον προσδιορισµό της διατροφικής συµπεριφοράς και της συνεισφοράς των 

θηραµάτων στη δίαιτα του M. kerathurus χρησιµοποιήθηκε η γραφική µέθοδος Costello (Costello 
1990). Η µέθοδος αυτή απεικονίζει την ποσοστιαία αναλογία του όγκου (V%) προς τη συχνότητα 
(F%) εµφάνισης των θηραµάτων και ερµηνεύεται σχηµατικά στην Εικ. 1. 

Για τον εντοπισµό των πιθανών διαφορών µήκους κεφαλοθώρακα (CL) και ποσοστού 
πληρότητας σε σχέση µε το φύλο, το µέγεθος του δείγµατος και το χρόνο της δειγµατοληψίας, 
χρησιµοποιήθηκε η πολυπαραγοντική ανάλυση (MANOVA; StatSoft 1984-1995).   

Η στατιστική µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε για τον εντοπισµό των διαφορών της 
διατροφής ανάλογα µε το φύλο, το µέγεθος του δείγµατος και το χρόνο της δειγµατοληψίας ήταν 
η  Analysis of similarities (ANOSIM; PRIMER-E Ltd 2001).  
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Εικ. 1: Σχηµατική επεξήγηση του διαγράµµατος Costello (Costello 1990). 
Fig. 1: Explanation of the Costello diagram. 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η βασική στατιστική του µήκους κεφαλοθώρακα των ατόµων χωρισµένων ανά φύλο και 
δειγµατοληψία παρουσιάζεται στον Πίνακα Ι. Η στατιστική ανάλυση two-way ANOVA 
πραγµατοποιήθηκε για να διευκρινιστεί αν το µέγεθος της γαρίδας άλλαζε ανάλογα µε το φύλο 
και το χρόνο δειγµατοληψίας. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης έδειξαν ότι το µέσο µήκος του 
κεφαλοθώρακα δεν άλλαξε από δειγµατοληψία σε δειγµατοληψία, διέφερε όµως στατιστικά 
µεταξύ των φύλων (F=29.14, p<0.01). Επιπλέον, το µέσο µέγεθος των αρσενικών και των 
θηλυκών ατόµων δεν παρουσίασε στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των δύο 
δειγµατοληψιών (F=0.59, p>0.05). Τα αποτελέσµατα αυτά συµφωνούν µε ό,τι γνωρίζουµε για 



τον σεξουαλικό διµορφισµό του είδους όπου τα θηλυκά άτοµα είναι µεγαλύτερα από τα αρσενικά 
(Relini et al. 1999).  

Η στατιστική ανάλυση two-way ANOVA επίσης χρησιµοποιήθηκε για να 
προσδιορίσουµε κατά πόσο η διατροφική δραστηριότητα διαφοροποιείται µεταξύ των φύλων ή 
των δειγµατοληψιών, σε ποσοστά πληρότητας στοµάχου. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι ούτε το 
φύλο (F=0,30, p>0,05) ούτε η δειγµατοληψία (F=0,54, p>0,05) είχαν σηµαντική επίδραση στην 
τροφική δραστηριότητα της γαρίδας. Επιπροσθέτως, ελάχιστα σηµαντική βρέθηκε να είναι η 
σχέση του µεγέθους των ατόµων και του ποσοστού πληρότητας (r2=0,05; F=2,96; p=0,09).  
Πίνακας Ι. Περίληψη βασικής στατιστικής για µήκος κεφαλοθώρακα του M. Kerathurus. 
Table Ι. Summary of basic statistic of M. kerathurus carapace length. 

Date Sex N Min Max Mean Std.Dev
11/10/2000 F 20 31.62 49.79 39.98 3.78

M 7 30.99 42.94 34.96 3.88
13/10/2000 F 23 37.84 50.21 40.78 3.12

M 7 30.02 39.24 34.10 3.67  
Η δίαιτα της γαρίδας στο Θρακικό Πέλαγος παρουσιάζεται σχηµατικά στην Εικ. 2 µε 

διαγράµµατα Costello. Κανένα αρσενικό µε µήκος κεφαλοθώρακα µεγαλύτερο από 40 mm δε 
βρέθηκε να περιέχει υπολείµµατα τροφής στο πεπτικό του σύστηµα. Σύµφωνα µε την ανάλυση 
του Costello, τα δίθυρα ήταν τα θηράµατα που κυριάρχησαν στη δίαιτα του M. kerathurus. Η 
διατροφική στρατηγική της γαρίδας φάνηκε να γενικεύεται στην κατάποση υπολειµµάτων 
ψαριών, φυκών, πολύχαιτων και άµµου. Άλλα είδη και αντικείµενα που βρέθηκαν στα στοµάχια 
θεωρήθηκαν ως περιστασιακά θηράµατα. Η σύνθεση της διατροφής δεν παρουσίασε στατιστικά 
σηµαντική διαφορά (ANOSIM) ανάµεσα στα αρσενικά και θηλυκά άτοµα (R= 0,067; p=0,142) 
αλλά ούτε και µεταξύ των κλάσεων µεγέθους (κλάσεις µεγέθους ανά 10 mm, R= 0,009, p=0,319).  

Τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης έδειξαν ότι ούτε η διατροφική δραστηριότητα 
αλλά ούτε η σύνθεση της δίαιτας των ενήλικων γαρίδων διαφέρει ανάλογα µε το φύλο ή το 
µέγεθος. Τα θηράµατα που περιέχονταν στα στοµάχια των M. kerathurus σχετίζονται άµεσα µε 
τα αµµώδη υποστρώµατα, επιβεβαιώνοντας ότι οι ενήλικες γαρίδες τρέφονται στο βυθό. Η 
περιοδική παρουσία υπολειµµάτων φυκών και άµµου υποδεικνύει ότι οι γαρίδες τρέφονται και µε 
µικροοργανισµούς προσκολληµένους σε αυτά. (Rothlisber 1998). Η κυριαρχία διθύρων στο 
στοµαχικό περιεχόµενο ίσως να υποδηλώνει επιλεκτικότητα ως προς το θήραµα, καθώς τα δίθυρα 
είναι πιθανό να αποτελούν την καλύτερη τροφή από ενεργειακή άποψη (υψηλή περιεκτικότητα 
σε ενέργεια που περικλείουν και χαµηλή κατανάλωση ενέργειας για θήρευση τους). 
Επιπρόσθετα, η κυριαρχία των διθύρων στο στοµαχικό περιεχόµενο των δειγµάτων µπορεί να 
οφείλεται στη σύνθεση της βενθικής χλωροπανίδας κατά τη συγκεκριµένη δειγµατοληπτική 
περίοδο αν και αυτό δεν ήταν δυνατόν να επιβεβαιωθεί.  

Η σηµαντική παρουσία υπολειµµάτων ψαριών στο στοµαχικό περιεχόµενο του M. 
kerathurus µπορεί να θεωρηθεί ως το ’νεκροφαγικό’ τµήµα της δίαιτας του, λαµβάνοντας υπόψη 
ότι η γαρίδα µπορεί να τραφεί και µε οργανικά υπολείµµατα ή συντρίµµατα διαφόρων υλικών 
(Dall 1992, Rothlisber 1998). Ως κύρια αιτία για την παρουσία πολλών νεκρών ψαριών στο χώρο 
µπορεί να θεωρηθούν οι πολλές απορρίψεις τους από τις τράτες που αλιεύουν στην γύρω περιοχή 
(Machias et al 2001). Η αλιευτική περίοδος για τις µηχανότρατες στην Ελλάδα ξεκινάει τον 
Οκτώβριο (µετά από τετράµηνη απαγόρευση), και το µέγιστο CPUE για την γαρίδα στο Θρακικό 
επιτυγχάνεται τον ίδιο µήνα. Λαµβάνοντας υπόψη ότι οι µεγαλύτερες ποσότητες απορριπτόµενων 
ειδών προκύπτουν το φθινόπωρο (Machias et al 2001), καταλαβαίνει κανείς ότι τον Οκτώβριο τα 
τροφικά διαθέσιµα για τη γαρίδα στα αλιευτικά της πεδία χαρακτηρίζονται από µεγάλη 
συγκέντρωση οργανικού υλικού. Εποµένως, η σηµαντική κατανάλωση υπολειµµάτων ψαριών 
από τις γαρίδες κατά τον Οκτώβριο, πιθανόν να οφείλεται εµµέσως στις δραστηριότητες της 
τράτας στην περιοχή. Μία περισσότερο ολοκληρωµένη µελέτη της κατανοµής της βενθικής 
πανίδας της περιοχής καθώς και της επίδρασης των απορριπτόµενων αλιευµάτων στη τροφική 
αλυσίδα θα βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση της διαθεσιµότητας των διατροφικών πόρων.  

Η γαρίδα είναι είδος “στόχος΄’ υψηλής εµπορικής σηµασίας και η Ελλάδα είναι από τις 
σηµαντικότερες χώρες παραγωγής του είδους στη Μεσόγειο (FAO-FISHSTAT Plus 2000). Αν 



αναλογιστεί κανείς ότι δεν υπάρχει ακόµη εκτίµηση της εµπορικής εκµετάλλευσης της γαρίδας 
και ότι ελάχιστες πληροφορίες υπάρχουν σχετικά µε τις φυσικές της συνήθειες, προτείνεται η 
πραγµατοποίηση περισσότερων δειγµατοληπτικών µελετών σχετικά µε τη βιολογία και την 
κατανοµή του πληθυσµού του  M. kerathurus στο Θρακικό Πέλαγος. 
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Εικ. 2:  ∆ιαγράµµατα Costello για τη δίαιτα του Melicertus kerathurus. 
Fig. 2: Costello graphical representation of Melicertus kerathurus diet. 
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ABSTRACT 
Constantina Karlou-Riga: Size and age at sex change for protogynous fishes – early 
maturing males. 

   Monthly samples of the protogynous Spicara smaris have been caught during the 
period from September 1998 to August 1999. The size (L50) and age (T50) at sex change were 
estimated using the logistic regression of male proportion per body size/age distribution and 
found to be equal to 15,35 cm or 2,83 yrs. The presence of early maturing males (EMMs) was 
noticed, while the relative proportion calculated by the logistic regression of male proportion 
per body size at the 5th percentile of the body size distribution, was found equal to 2,84 %. The 
parental care of Spicara smaris or the high population density are probably the reasons which 
result to reproductive capacity and sex selection decrease which are compensated by the 
presence of EMMs. The L50 divided by the maximum length was found equal to 0,74.  

 
Keywords: Spicara smaris, protogynous, transition size/age, early maturers 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Είναι γνωστό ότι πολλά είδη κατά τη διάρκεια της ζωής τους αλλάζουν φύλο (Charnov 
et al. 1978, Allsop & West 2003). Η θεωρία αλλαγής φύλου (sex allocation theory) (Charnov et 
al. 1978, Koeller et al. 2000) παρέχει εξηγήσεις σχετικά µε το ποια είδη θα µπορούσαν να 
ακολουθήσουν αυτή τη στρατηγική και προς ποία κατεύθυνση. Η γενική ιδέα είναι ότι η 
αλλαγή φύλου, διαδικασία η οποία έπεται της αναπαραγωγής (Francis & Barlow 1993),  
επιλέγεται όταν η αναπαραγωγική ικανότητα σχετίζεται µε το µήκος ή την ηλικία και όταν αυτή 
η σχέση είναι διαφορετική µεταξύ των δύο φύλων. Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα, πρώτο φύλο 
επιλέγεται εκείνο του οποίου η αναπαραγωγική ικανότητα αυξάνεται µε µικρότερο ρυθµό σε 
σχέση  µε το ρυθµό του δεύτερου φύλου, οπότε το πρώτο φύλο αλλάζει στο δεύτερο, όταν έχει 
µεγαλύτερο µήκος, άρα και αναπαραγωγική ικανότητα µεγαλύτερη και συνεπώς καλύτερη 
επιβίωση. Εντούτοις σε πολλούς ερµαφρόδιτους οργανισµούς παρουσιάζεται το δεύτερο φύλο 
σε νεαρά στάδια της ζωής του είδους, το οποίο και ωριµάζει. Το δεύτερο αυτό φύλο είναι 
δυνατόν να προέρχεται είτε κατευθείαν από τα προνυµφικά στάδια είτε από αλλαγή φύλου πολύ 
όµως πριν από την ωρίµανση του πρώτου φύλου. Η παρουσία αυτών των νεαρών ώριµων του 
δεύτερου φύλου, όπως επίσης και το ποσοστό συµµετοχής τους εξαρτάται από το είδος 
σύζευξης, αλλά και από περιβαλλοντικούς παράγοντες (Koeller et al. 2000, Allsop & West 
2004a). Το µήκος ή η ηλικία αλλαγής φύλου µπορεί να υπολογισθεί µε τη µέθοδο των Allsop & 
West (2003). Επιπλέον οι ίδιοι συγγραφείς οι οποίοι µελέτησαν 52 ερµαφρόδιτα είδη απέδειξαν 
ότι το µήκος αλλαγής φύλου διαιρούµενο µε το µεγαλύτερο µήκος του είδους είναι πάντα 
σταθερό και ισούται µε 0,80.  

Τα αναφερόµενα παραπάνω εφαρµόστηκαν στην περίπτωση του Spicara smaris 
(Linnaeus 1758), µαρίδα (picarel). Η µαρίδα είναι ερµαφρόδιτο (πρωτόγυνο) είδος (Zei 1949, 
Salekhova 1979). Τα άτοµα της µαρίδας απαντούν σε σµήνη εκτός από την περίοδο της 
αναπαραγωγής (Tsangridis & Filippousis 1992). Οι Harmelin & Harmelin-Vivien (1976) 
αναφέρουν ότι κατά την περίοδο της αναπαραγωγής κάθε φωλιά φυλάσσεται από ένα µε έντονο 
χρωµατισµό αρσενικό. Μετά την εκκόλαψη τα αρσενικά χάνουν τον χρωµατισµό τους και 
µετακινούνται στα πεδία διατροφής. 



ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
Μηνιαία δείγµατα µαρίδας συλλέχτηκαν µε πειραµατική αλιεία στο Σαρωνικό κόλπο µε 

τη µισθωµένη βιντζότρατα την περίοδο από Σεπτέµβριο 1998 έως Αύγουστο 1999. Εξαιτίας 
κακών καιρικών συνθηκών το Νοέµβριο και ∆εκέµβριο τα δείγµατα συλλέχτηκαν µε 
µηχανότρατα. Έγινε καταµέτρηση του ολικού µήκους µε προσέγγιση χιλιοστού, ελήφθη το 
ολικό βάρος (± 0,1 g), έγινε αναγνώριση του φύλου και εξήχθησαν οι ωτόλιθοι για την 
ανάγνωση της ηλικίας. Οι γονάδες εξετάστηκαν µακροσκοπικά και ταξινοµήθηκαν σε έξι 
αναπαραγωγικά στάδια σύµφωνα µε την κλίµακα Nikolsky (1963). Υπολογίστηκε η αναλογία 
των αρσενικών [Αρσ/(Αρσ+Θηλ)] ανά κλάση µήκους (0,5 cm) και ηλικία και µελετήθηκε η 
διακύµανση αυτής της αναλογίας στην πορεία ζωής της µαρίδας. Από την εφαρµογή της 
λογιστικής εξίσωσης στα δεδοµένα, σύµφωνα µε τους Allsop & West (2003), το µήκος ή η 
ηλικία κατά την αλλαγή φύλου σε ερµαφρόδιτα ψάρια, τα οποία χαρακτηρίζονται από 
διαδοχική αλλαγή φύλου και πάντα προς µία κατεύθυνση, καθορίζεται από το µήκος (L50) ή την 
ηλικία (Τ50) που αντιστοιχεί στο 50 % της αντίστοιχης λογιστικής καµπύλης. Στη συνέχεια 
διερευνήθηκε κατά πόσον υπάρχουν στον πληθυσµό αρσενικά πριν από την αλλαγή φύλου, 
δηλαδή κατά πόσον το είδος είναι δίανδρο και σ’ αυτή την περίπτωση εκτιµήθηκε το ποσοστό 
αυτών των αρσενικών. Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία (Allsop & West 2004a) τα αρσενικά αυτά, 
τα οποία και θα ωριµάσουν (early maturing males: EMMs), υπολογίζονται από την εφαρµογή 
της λογιστικής καµπύλης στη σχέση αναλογίας αρσενικών και µήκους. Συγκεκριµένα: EMMs = 
e(a+bx) / 1+ e(a+bx), όπου a και b σταθερές και x το 5ο ποσοστιαίο µόριο της κατά µήκος 
κατανοµής του πληθυσµού. Επιλέγεται το 5ο ποσοστιαίο µόριο του µήκους, έτσι ώστε να είναι 
πολύ κοντά στο µικρότερο παρατηρούµενο µήκος για να εξασφαλιστεί ότι τα παρόντα αρσενικά 
είναι πράγµατι πρωτογενή ή δεν προέρχονται από αλλαγή φύλου µετά την αναπαραγωγή, και 
αρκετά µακριά ώστε να αποφευχθούν οι πιθανές προκύπτουσες αποκλίσεις  από τη µέτρηση και 
τη διάκριση του φύλου στα πολύ µικρά αυτά άτοµα. Τέλος εξετάστηκε κατά πόσον το µέγεθος  
L50/Lmax (όπου Lmax είναι το µήκος των µεγαλύτερων ατόµων) λαµβάνει σταθερή τιµή και 
συνεπώς υποστηρίζεται η αδιάστατη θεωρία (Charnov & Skuladottir 2000, Allsop & West 
2003). 

Χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο Statgraphics plus (2000) για τη στατιστική 
επεξεργασία. Οι διάφορες δοκιµασίες έγιναν σε 0,05 επίπεδο σηµαντικότητας.  
  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Η αναλογία αρσενικών βρέθηκε να έχει θετική συσχέτιση µε το µήκος (Pearson test: N= 
34, P<0,05) και την ηλικία (Pearson test: N= 57, P< 0,05), ενώ το αντίθετο συνέβη µε την 
αναλογία των θηλυκών. Από τη µελέτη των µεταβολών της αναλογίας κάθε φύλου στη διάρκεια 
ζωής της µαρίδας, φαίνεται ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των θηλυκών αλλάζει φύλο µεταξύ 2 
και 3 ετών, ενώ σε µικρότερα ποσοστά αντιστροφή του φύλου γίνεται µεταξύ 1 και 2 και 
µεταξύ 3 και 4 ετών (Εικ. 1). 

 
Εικ. 1: Αναλογία φύλου µαρίδας 
κατά ηλικία. 
Fig. 1: Sex proportion of picarel 
per age. 

Από την εφαρµογή 
εξάλλου της λογιστικής 
καµπύλης στην αναλογία των 
αρσενικών µε το µήκος βρέθηκε 
ότι το µήκος αλλαγής φύλου 
ισούται (Εικ. 2α): 
 L50= 15,37 cm, a= -8,467, b= 
0,551 (DF= 20, R2= 57, 42 %, 
P<0, 05) και από την αναλογία 

των αρσενικών µε την ηλικία βρέθηκε ότι η ηλικία αλλαγής φύλου ισούται (Εικ. 2β): 
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Α50= 34 µήνες ή 2,83 έτη, a=-4,979, b= 0,145 (DF= 35, R2= 66,53 %, P<0, 05) 
 Χρησιµοποιώντας τις παραµέτρους από τη λογιστική καµπύλη της αναλογίας 

αρσενικών µε το µήκος στο 5ο ποσοστιαίο µόριο της κατανοµής µήκους (8,65 cm), βρέθηκε ότι 
το ποσοστό των νεαρών αρσενικών που θα ωριµάσουν ισούται: EMMs= 2,4 %. Εάν θεωρηθεί 
ότι Lmax = 0,95Linf (Pauly 1980) και Linf = 19,91 cm (φύλα ενοποιηµένα, Κάρλου αδηµοσίευτα 
δεδοµένα), τότε η τιµή του L50/Lmax (Lmax= 20,7 cm) ισούται µε 0,81.  

 

 
Εικ. 2: Αναλογία αρσενικών µαρίδας κατά µήκος (α) και κατά ηλικία (β). Μήκος αλλαγής φύλου: 

L50= 15, 37 cm, Ηλικία αλλαγής φύλου: Α50= 34 µήνες ή 2,83 έτη. 
Fig. 2: Proportion of males for picarel per body size (α) and per age (β). Size at sex change: L50= 15, 

37 cm, Age at sex change: Α50= 34 months or 2, 83 years. 
 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Η θετική συσχέτιση της αναλογίας των αρσενικών (ή η αρνητική των θηλυκών) µε το 

µήκος δείχνει ότι υπάρχει πράγµατι διαδοχική αλλαγή φύλου και µάλιστα προς µία κατεύθυνση. 
Από την εξέταση των δεδοµένων παρατηρείται ότι η υπολογισθείσα τιµή της ηλικίας 

αλλαγής φύλου (Α50= 34 µήνες ή 2,83 έτη) συµπίπτει µε την παρατηρηθείσα (Εικ. 1), ενώ το 
υπολογισθέν µήκος αλλαγής φύλου (L50= 15,37 cm)  αντιστοιχεί πράγµατι στην ηλικία των 2,83 
ετών από τη µελέτη των µέσων µηκών ανά ηλικία (αδηµοσίευτα δεδοµένα). Οι τιµές αυτές 
συµφωνούν γενικά µε τις αναφερόµενες στη βιβλιογραφία (Salekhova 1979, Tsangridis & 
Filippousis 1992, Dulcic et al. 2003). 

Σύµφωνα µε τη θεωρία αλλαγής φύλου στα πρωτόγυνα είδη, τα θηλυκά δεν έχουν 
πρόβληµα προκειµένου για τη σύζευξη ανεξάρτητα από το µήκος στο οποίο βρίσκονται, ενώ τα 
αρσενικά έχουν µεγαλύτερη αναπαραγωγική ικανότητα καθώς αυξάνεται το µήκος τους. Σ’ 
αυτή την περίπτωση τα άτοµα είναι θηλυκά όταν έχουν µικρό µέγεθος, ενώ όταν φτάσουν στο 
κατάλληλο µήκος αλλάζουν φύλο και γίνονται αρσενικά. Αυτή η στρατηγική είναι πολύ 
πλεονεκτική για την επιτυχή διαβίωσή τους. Εντούτοις στην παρούσα εργασία βρέθηκαν να 
συµµετέχουν στον πληθυσµό 2,4 % νεαρά αρσενικά. Μάλιστα κατά την αναπαραγωγική 
περίοδο (Κάρλου-Ρήγα & Μακράκος 2001) παρατηρήθηκε ότι όλα τα αρσενικά τα µικρότερα 
από το πρώτο µήκος αλλαγής φύλου (14 cm περίπου) ήταν ώριµα. Καθίσταται λοιπόν εύλογο 
το ερώτηµα γιατί όταν υπάρχει αυτή η επιτυχής επιλογή της αναπαραγωγικής στρατηγικής στο 
είδος, παρουσιάζονται νεαρά αρσενικά. Σύµφωνα µε τους Allsop & West (2004a, b) υψηλά 
ποσά νεαρών ατόµων του δεύτερου φύλου αντιστοιχούν σε µικρή επιλογή ή δυνατότητα 
αλλαγής φύλου. Αυτό σηµαίνει ότι εάν για οποιονδήποτε λόγο µειωθεί η αναπαραγωγική 
ικανότητα των µεγάλων αρσενικών (στα πρωτόγυνα), τότε λιγότερα θηλυκά αλλάζουν φύλο, 
ενώ αυξάνει το ποσό των νεαρών αρσενικών. Στη µαρίδα υπάρχει γονική φροντίδα από τα 
αρσενικά, όπου τα αρσενικά φροντίζουν τα αυγά στις φωλιές τους (Harmelin & Harmelin-
Vivien 1976). Αυτή η συµπεριφορά έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της αναπαραγωγικής 
ικανότητας των µεγάλων αρσενικών (Allsop & West 2004a) και στη συνέχεια τη µείωση της 
επιλογής για αλλαγή φύλου και συνεπώς την παρουσία των νεαρών αρσενικών. Ένας άλλος 
παράγοντας που αναφέρεται στη βιβλιογραφία (Koeller et al. 2000, Munoz & Warner 2003, 
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Allsop & West 2004a) και που είναι υπεύθυνος για τη µείωση της αναπαραγωγικής ικανότητας, 
είναι η µεγάλη πυκνότητα του πληθυσµού. Σ’αυτή την περίπτωση το είδος αντισταθµίζει την 
απώλεια της αναπαραγωγικής ικανότητας µε την παρουσία και ωρίµανση των νεαρών του 
δεύτερου φύλου.  Η µαρίδα είναι υποαλιευόµενο είδος στην περιοχή του Σαρωνικού κόλπου 
(Κάρλου αδηµοσίευτα δεδοµένα). Έχει βρεθεί ότι η αναπαραγωγική βιοµάζα αποτελεί το 80 % 
περίπου της βιοµάζας, τιµή που αντιστοιχεί σε µεγάλη πυκνότητα πληθυσµού. Το γεγονός αυτό 
πιθανότατα αποτελεί ένα δεύτερο παράγοντα παρουσίας νεαρών αρσενικών. 

   Η τιµή του L50/Lmax βρέθηκε να ισούται µε 0,81 είναι περίπου ίση µε την τιµή 0,80 
που οι Allsop & West (2003) υπολόγισαν σε 52 ερµαφρόδιτα είδη. Η µικρή απόκλιση 
ερµηνεύεται από την παρουσία των νεαρών αρσενικών, που σύµφωνα µε τους συγγραφείς 
αποτελούν αιτία ώστε να παρουσιάζονται µικρές µη στατιστικά σηµαντικές αποκλίσεις. Το 
γεγονός ότι αυτά τα είδη αλλάζουν φύλο σε ένα σταθερό ποσοστό του Lmax έχει µεγάλη 
σηµασία στη µελέτη της εξέλιξης και υποστηρίζει την αδιάστατη θεωρία των Charnov & 
Skuladottir (2000). 
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Εκτίµηση της σχετικής γονιµότητας µιας ωοτοκίας στη µαρίδα 
Spicara smaris - Ένδειξη µη καθορισµένης γονιµότητας 
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ABSTRACT 
Dimitra-Stella Koulmpaloglou, Dimitra Petza, Constantina Karlou-Riga: Batch fecundity 
of  picarel  Spicara smaris. Indication of indeterminate fecundity. 

The size frequency distribution for oocytes >100µ was studied for the multiple spawner 
Spicara smaris before and after the onset of spawning. The absence of a gap in the oocyte size 
distribution between the oocytes matured for the season (≥150 µ) and the reservoir of immature 
oocytes (<150 µ) taken before the onset of spawning shows probably the indeterminate 
fecundity of the species. The mode of hydrated oocytes is separated from the rest only at the 
moment of spawning. Relative batch fecundity of 318 oocytes/g fish weight was estimated by 
the hydrated and migratory-nucleus method. 
 
Keywords: batch fecundity, indeterminate fecundity, picarel, Spicara smaris 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Βασικό κριτήριο για την επιλογή της µεθόδου υπολογισµού της γονιµότητας είναι άν το 
είδος έχει καθορισµένη (determinate) ή µη καθορισµένη (indeterminate) γονιµότητα (Hunter et 
al. 1985, Eltink 1991). Στα είδη µε καθορισµένη γονιµότητα, ο αριθµός των ωοκυττάρων που 
θα εισέλθουν στον κύκλο της ωογένεσης είναι καθορισµένος. Αυτά τα ωοκύτταρα είτε θα 
ωριµάσουν ταυτόχρονα είτε κατά οµάδες, χωρίς όµως να παρατηρηθεί κατά την περίοδο της 
ωοτοκίας καινούργια είσοδος ανώριµων ωοκυττάρων στον αναπαραγωγικό κύκλο (Wallace & 
Selman 1981). Ο συνολικός αριθµός αυτών των ωοκυττάρων πριν από την έναρξη της ωοτοκίας 
παρέχει την ετήσια γονιµότητα. Η κατανοµή του µεγέθους των ωοκυττάρων που εισέρχονται 
στον αναπαραγωγικό κύκλο καλύπτει ένα συγκεκριµένο εύρος το οποίο όµως απέχει 
χαρακτηριστικά από την οµάδα των ανώριµων ωοκυττάρων, τα οποία ως είδος «αποθήκης» δε 
θα ωριµάσουν στην τρέχουσα αναπαραγωγική περίοδο. Η ασυνεχής αυτή κατανοµή του 
µεγέθους των ωοκυττάρων αποτελεί µία από τις ενδείξεις της καθορισµένης γονιµότητας. Στα 
είδη µε µη καθορισµένη γονιµότητα,  η ωογένεση είναι ασύγχρονη και τα ωοκύτταρα κατά την 
αναπαραγωγική περίοδο έχουν όλα τα µεγέθη. Έτσι η κατανοµή του µεγέθους των ανώριµων 
ωοκυττάρων και αυτών που θα ωριµάσουν κατά την αναπαραγωγική περίοδο είναι συνεχής. 
Κατά κανόνα αυτή αποτελείται από επικαλυπτόµενες οµάδες και µόνο κατά τη στιγµή της 
ωορρηξίας διαχωρίζεται η οµάδα των ενυδατωµένων ωοκυττάρων από τα υπόλοιπα µικρότερα 
σε µέγεθος λεκιθοφόρα ωοκύτταρα (Hunter et al. 1985, Karlou-Riga & Economidis 1997). Σε 
όλη τη διάρκεια της περιόδου ανώριµα ωοκύτταρα εισέρχονται στον κύκλο της ωογένεσης (de 
novo vitellogenesis) (Lisovenko & Andrianov 1991, Hunter et al. 1992). Σ’ αυτή την 
περίπτωση, η ετήσια γονιµότητα προσδιορίζεται από τον αριθµό των ωοκυττάρων µιας 
ωοτοκίας ή γονιµότητα µιας ωοτοκίας (batch fecundity) και από τον αριθµό των ωοτοκιών στην 
τρέχουσα αναπαραγωγική περίοδο (Macewicz & Hunter 1993, Karlou-Riga & Economidis 
1997). 

Στην παρούσα εργασία η διερεύνηση του είδους της γονιµότητας, αλλά και ο 
προσδιορισµός του αριθµού των ωοκυττάρων µιας ωοτοκίας έγιναν στο Spicara smaris  
(Linneus 1758), µαρίδα (picarel). Η µαρίδα χαρακτηρίζεται κατά τη διάρκεια της 
αναπαραγωγικής περιόδου από πολλές ωοτοκίες (πολλαπλός εναποθέτης) (Κάρλου-Ρήγα & 
Βαρκιτζή 2003). Η αναπαραγωγική περίοδος της µαρίδας µε τη µελέτη του γοναδοσωµατικού 
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δείκτη καλύπτει στην περιοχή του Σαρωνικού κόλπου την περίοδο από Φεβρουάριο ως Ιούνιο 
µε µέγιστο αναπαραγωγικής διαδικασίας το Μάιο (Κάρλου-Ρήγα & Μακράκος 2001).  
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ  

∆είγµατα µαρίδας συλλέχτηκαν το έτος 2003 από τα αλιεύµατα της βιντζότρατας τους 
µήνες από Ιανουάριο ως και Μάρτιο, ενώ τους µήνες Απρίλιο και Μάιο από δίχτυα και 
µηχανότρατα αντίστοιχα. Στα άτοµα έγινε µέτρηση του ολικού τους µήκους (TL, mm), του 
ολικού βάρους (TW) και του βάρους γονάδας (GW) µε προσέγγιση 0,1g  και µε µακροσκοπική 
παρατήρηση διαπιστώθηκε το φύλο. Τα θηλυκά ταξινοµήθηκαν σε αναπαραγωγικά στάδια 
σύµφωνα µε την κλίµακα Nikolsky (1963). Αφαιρέθηκαν οι γονάδες των θηλυκών ατόµων, 
διατηρήθηκαν σε ουδετεροποιηµένη φορµόλη 10% και ακολούθησαν µονιµοποίηση του ιστού 
µε χρήση ιστοκινέτας τύπου LEICA TP1020, τοµές 3µ σε µικροτόµο τύπου LEICA RM2125RT  
και χρώση µε αιµατοξυλίνη και ηωσίνη. Τα θηλυκά στη συνέχεια ταξινοµήθηκα σε στάδια 
σύµφωνα µε ιστολογικά κριτήρια (Kάρλου-Ρήγα 1995). Από κάθε γονάδα επίσης πάρθηκε 
τµήµα βάρους 0,050g περίπου, το οποίο ζυγίστηκε σε αναλυτικό ζυγό τύπου METTLER 
TOLEDO College B303, έγινε αφαίρεση της µεµβράνης, το δείγµα ζυγίστηκε εκ νέου, 
τοποθετήθηκε σε κατάλληλα τριβλία και φωτογραφήθηκε. Στη συνέχεια έγινε καταµέτρηση 
των αβγών και µέτρηση της διαµέτρου τους µε τη χρήση του προγράµµατος IMAGE PRO 
PLUS 5.0 σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η µέτρηση της διαµέτρου των ωοκυττάρων έγινε σε 
ωοθήκες πριν από την έναρξη, αλλά και κατά την περίοδο της ωοτοκίας. Για τη µέτρηση του 
αριθµού των ωοκυττάρων µιας ωοτοκίας, επιλέχτηκαν τα άτοµα που βρίσκονταν σε κατάσταση 
ωοτοκίας, δηλαδή είχαν ωοκύτταρα µε µεταναστεύοντα πυρήνα ή/και ενυδατωµένα (Karlou-
Riga & Economidis 1997). Έγινε αναγωγή αυτών των ωοκυττάρων του δείγµατος στο βάρος 
της γονάδας, χρησιµοποιώντας τον τύπο Nb= (Ns * Wg) * Ws 

-1, όπου Nb και Ns είναι αντίστοιχα 
οι αριθµοί των ωοκυττάρων στη γονάδα και στο δείγµα, ενώ Wg και Ws είναι τα καθαρά βάρη 
(έχει αφαιρεθεί το βάρος της µεµβράνης) αντίστοιχα της γονάδας και του δείγµατος. Ο 
υπολογισµός της µέσης γονιµότητας µιας ωοτοκίας στη µαρίδα βασίστηκε στη γραµµική 
παλινδρόµηση µεταξύ αριθµού ωοκυττάρων µιας ωοτοκίας και ολικού βάρους από το οποίο 
έχει αφαιρεθεί το βάρος της γονάδας (Macewicz & Hunter 1993, Κarlou-Riga & Economidis 
1997).  

  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Από την ιστολογική εξέταση των γονάδων, φάνηκε ότι ορισµένα θηλυκά στο δείγµα 
του Μαρτίου είχαν ιστολογικές ενδείξεις προηγούµενης ωοτοκίας (παρουσία άδειων 
ωοθυλακίων, pofs), γεγονός το οποίο δηλώνει ότι η περίοδος ωοτοκίας έχει ήδη αρχίσει. 
Αντίθετα στο δείγµα του Φεβρουαρίου δεν υπήρχαν τέτοιες ενδείξεις. Γι’ αυτό η κατανοµή της 
διαµέτρου των ωοκυττάρων εξετάστηκε αρχικά σε γονάδες του Φεβρουαρίου οι οποίες είχαν 
εκτός των άλλων πλήρως λεκιθοφόρα ωοκύτταρα. Ελήφθησαν υπόψη όλα τα ωοκύτταρα των 
οποίων η διάµετρος ήταν ≥ 100 µ. Το µέγεθος αυτό επιλέχτηκε ως κατώτερο όριο, γιατί όπως 
φάνηκε από την ιστολογική εξέταση η διάµετρος των ωοκυττάρων µε ενδογενή λεκιθογένεση 
(ωοκύτταρα που εισέρχονται στον αναπαραγωγικό κύκλο) ήταν ≥ 150 µ. Στην Εικ. 1α φαίνεται 
ότι δεν υπάρχει διαχωρισµός µεγεθών µεταξύ των ανώριµων ωοκυττάρων και αυτών που έχουν 
εισέλθει στην ωογένεση, η κατανοµή δηλαδή είναι συνεχής, γεγονός το οποίο αποτελεί ένδειξη 
ότι η γονιµότητα του είδους είναι πιθανόν µη καθορισµένη (Hunter et al. 1992, Greer Walker et 
al. 1994, Murua & Saborido-Rey 2003). Αντίθετα, στην Εικ. 1β στην οποία φαίνεται η 
κατανοµή των ωοκυττάρων σε θηλυκά σε κατάσταση ωοτοκίας (δείγµατα Μαρτίου-Μαΐου), ο 
διαχωρισµός του µεγέθους των ωοκυττάρων που θα απελευθερωθούν εντός λίγων ωρών 
(ωοκύτταρα µε µεταναστεύοντα πυρήνα, ΜΠ) ή αυτών που απελευθερώνονται (ενυδατωµένα 
ωοκύτταρα, ΕΝΩ) είναι σαφής. Θα πρέπει να αναφερθεί όµως ότι για την απόδειξη της µη 
καθορισµένης γονιµότητας απαιτούνται επιπλέον και άλλες διαδικασίες, όπως η 
παρακολούθηση της ολικής γονιµότητας πριν και µετά την έναρξη της ωοτοκίας, καθώς επίσης 
και της εποχικής διακύµανσης του µεγέθους των ωοκυττάρων, διεργασίες που δεν αποτέλεσαν 
αντικείµενο της παρούσας εργασίας. 
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Εικ. 1:  Κατανοµή 
µεγέθους 
ωοκυττάρων 
µαρίδας πριν (α) και 
µετά την έναρξη 
ωοτοκίας (β). ΜΠ: 
Γονάδα µε 
ωοκύτταρα µε 
µεταναστεύοντα 
πυρήνα, ΕΝΩ: 
Γονάδα µε 
ενυδατωµένα 
ωοκύτταρα. 

Fig. 1: Oocyte size 
distribution of 
Spicara smaris before 
(a) and after the 
onset of spawning 
season (b). ΜΠ: 
Ovary with 
migratory-nucleus 
stage oocytes, ΕΝΩ: 
Ovary with hydrated 
oocytes. 
 
 

Τα θηλυκά τα οποία χρησιµοποιήθηκαν µε εύρος βάρους γονάδας από 7,5 g ως 41,6 g 
καθώς και οι αντίστοιχοι υπολογισθέντες αριθµοί ωοκυττάρων µιας ωοτοκίας φαίνονται στον 
Πίνακα Ι. Η  εξίσωση που προέκυψε από τη γραµµική παλινδρόµηση µεταξύ του αριθµού των 
ωοκυττάρων µιας ωοτοκίας (Fb) και του βάρους (W) του θηλυκού ατόµου (W=TW-GW) είναι 
της µορφής Fb= -850,149 + 365W µε r2 = 81,90%. Επειδή η τιµή του σταθερού συντελεστή της 
εξίσωσης δε διαφέρει από την τιµή µηδέν για βαθµό εµπιστοσύνης 95% (t= -0,93, BE= 16, P= 
0,37>0,05) και επιπλέον δεν έχει βιολογική έννοια οποιαδήποτε άλλη τιµή αυτού του 
συντελεστή εκτός από το µηδέν, έγινε τροποποίηση της εξίσωσης µε τη βοήθεια της πολλαπλής 
γραµµικής παλινδρόµησης (multiple regression),  ώστε η ευθεία να περνά από την αρχή των 
αξόνων (Eltink 1991, Hunter et al. 1992, Borges et al. 1993, Macewicz & Hunter 1993). 
Επίσης, σε κάθε τιµή ελήφθη υπόψη ως σταθµικός συντελεστής το αντίστροφο του καθαρού 
βάρους του θηλυκού (1/W), ώστε να επιτρέπεται η µεγάλη ποικιλότητα των τιµών στα 

 
Πίνακας Ι: Αριθ
οκυττάρων µιας

µεγαλύτερα ψάρια (Hunter et al., 1985, Eltink, 1991). 
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A/A Ηµεροµηνία 

∆ειγµατοληψίας 
Κατάσταση 
Ωοτοκίας 

Ολικό βάρος- 
Βάρος Ωοθήκης (g) 

Αριθµός 
ωοκυττάρων 
1 ωοτοκίας 

1 13/03/2003 ΜΠ 27,8 6156 
2 13/03/2003 ΜΠ 28,6 10303 
3 13/03/2003 ΜΠ 41,6 12627 
4 13/03/2003 ΜΠ 27,9 13025 
5 29/04/2003 ΕΝΩ 25,9 10129 
6 29/04/2003 ΕΝΩ 29,0 12329 
7 13/05/2003 ΕΝΩ 7,5 3085 
8 13/05/2003 ΕΝΩ 7,7 2630 
9 13/05/2003 ΕΝΩ 8,3 2786 
10 13/05/2003 ΕΝΩ 8,1 2855 
11 13/05/2003 ΕΝΩ 9,2 1758 
12 13/05/2003 ΕΝΩ 11,5 2905 
13 13/05/2003 ΕΝΩ 11,3 2352 
14 13/05/2003 ΕΝΩ 12,7 2856 
15 13/05/2003 ΕΝΩ 13,1 4198 
16 13/05/2003 ΕΝΩ 18,3 4000 
17 13/05/2003 ΕΝΩ 17,5 3375 
ΜΠ Ωοκύτταρα µε µεταναστεύοντα πυρήνα 
ΕΝΩ Ενυδατωµένα ωοκύτταρα 



Εικ. 2: Σχέση αριθµού ωοκυττάρων µιας 
ωοτοκίας του Spicara smaris  και καθαρού 
βάρους θηλυκού στην περίοδο ωοτοκίας 
του 2003. Η γονιµότητα µιας ωοτοκίας 
υπολογίστηκε από ωοθήκες µε 
ενυδατωµένα ωοκύτταρα (τρίγωνα) και 
µε  ωοκύτταρα µε µεταναστεύοντα  
πυρήνα (τετράγωνα). 
Fig. 2: Relationship between batch 
fecundity and female weight (less ovary 
weight) of Spicara smaris during the 
spawning period of year 2003. Batch 
fecundity was estimated by the hydrated 
oocyte method (triangles) and by the 
migratory-nucleus stage oocyte method 
(squares).  
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Έτσι, η τελική εξίσωση που προέκυψε µε τη χρήση της µεθόδου της ισοζυγισµένης 
γραµµικής παλινδρόµησης (weighted multiple regression), είναι: Fb= 318W µε r2 = 92,84% 
(Εικ. 2). Η γονιµότητα της µαρίδας στην περιοχή της Κρήτης έχει µελετηθεί από τον Βιδάλη 
(1994). Στην  αναφερόµενη όµως εργασία το είδος έχει αντιµετωπισθεί ως απλός εναποθέτης, 
γι’ αυτό και οι εκτιµηθείσες τιµές δεν είναι συγκρίσιµες. 
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ABSTRACT 
Michele Torre, Argyris Kallianiotis: Distribution of Lepidopus caudatus (Euphrasen 1788) 
in the North Aegean Sea and associated species assemblages.

The biological data of Lepidopus caudatus (silver scabbard fish) and associated species 
were collected during the Mediterranean bottom Trawl Survey (MEDITS) carried out during 
summer in the North Aegean Sea between 1996 and 2001. Geographical and depth pattern 
distributions were analysed by means of density (numbers per square kilometres) and biomass 
(kg per square kilometres). Species associated with L. caudatus and their geographical 
distribution were analysed using the principal component analysis (PCA) biplot representation. 
According to the results, L. caudatus was widely distributed on the upper slope of the North 
Aegean Sea in a depth range between 200 and 580 m, mainly between 200 and 350 m. L. 
caudatus characterized, in terms of biomass percentage, the eastern part of the North Skiros 
Basin together with Gadiculus argenteus and Parapeneus longirostris. It was suggested that L. 
caudatus moves in this area because of the great availability of potential preys like small sized 
fish and crustaceans. Geographical variability in species assemblages characterised the other 
surveyed areas and L. caudatus appeared there as accompanying species. Finally it was 
confirmed that L. caudatus might aggregate in large schools suggesting that its vulnerability to 
the trawl net might depend on its vertical and patched distribution.  
 
Keywords: Lepidopus caudatus, distribution, species assemblage, North Aegean Sea, trawl 
survey 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το σπαθόψαρο, L. caudatus, είναι ευρέως διαδεδοµένο στα θερµά νερά όλων των 
ωκεανών και ολόκληρη τη Μεσόγειο (Nakamura & Parin, 1993). Είναι βενθοπελαγικό είδος, 
που ζει κατά µήκος της υφαλοκρηπίδας στην άνω ηπειρωτική κατωφέρεια, κυρίως µεταξύ των 
100 και 400 µέτρων βάθος (Nakamura 1993, Demestre et al. 1993, D’Onghia et al. 2000). Το 
L. caudatus ψαρεύεται µε τράτα βυθού και µε παραγάδι βυθού και είναι σηµαντικό εµπορικό 
είδος στην περιοχή του Βορειοανατολικού Ατλαντικού (Πορτογαλία, Μαρόκο). Στην Μεσόγειο 
η εµπορική εκµετάλλευση του σπαθόψαρου περιορίζεται στην Ιταλία, την Ισπανία, την 
Αλβανία, την Γαλλία και την Τυνησία (FAO-FISHSTAT Plus 2000, ISMEA Statistical 
Database 2001-2003), όπου µόνο τα µεγάλα σε µέγεθος άτοµα επιτυγχάνουν αξιόλογη 
εµπορική τιµή, ενώ τα µικρά σε µέγεθος άτοµα απορρίπτονται  (Demestre et al. 1993, 
D’Onghia et al. 2000). Σε γενικές γραµµές στην Ελλάδα, το L. caudatus θεωρείται δευτερεύον 
αλίευµα, αλιεύεται σε συνδυασµό µε άλλα περισσότερο εµπορεύσιµα είδη όπως το Merluccius 
merluccius και απορρίπτεται. Η αλιεία και η βιολογία του  L. caudatus στη Μεσόγειο 
µελετήθηκε στην Ιταλία (D’Onghia et al. 2000 και Orsi Relini et al. 1989) και την Ισπανία 
(Demestre et al.1993 και Moli et al. 1990). Στην Ελλάδα, οι µόνες αναφορές σχετικά µε το L. 
caudatus περιορίζονται στην καταγραφή της ύπαρξης του (Papacostantinou 1988). Κατά την 
διάρκεια των τελευταίων ετών, δεδοµένα από το βόρειο Αιγαίο, συγκεντρώθηκαν κατά την 
διάρκεια του MEDITS (∆ιεθνής Μεσογειακή ∆ειγµατοληψία µε Τράτα Βυθού). Η παρούσα 
εργασία είναι η πρώτη προσπάθεια εξέτασης  της εξάπλωσης του L. caudatus και των συνοδών 
ειδών στην περιοχή του βορείου Αιγαίου το καλοκαίρι.  

 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Τα δεδοµένα συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια του MEDITS, που διεξήχθη στην 
περιοχή του Βορείου Αιγαίου κατά την περίοδο 1996 έως 2001. Τα ερευνητικά ταξίδια 
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διεξήχθησαν µεταξύ Ιουνίου και Ιουλίου µε την χρήση του ειδικού διχτύου GOC 37 
(Kallianiotis et al. 2004). Ετησίως διεξάγονταν 65 καλάδες σε εύρος βάθους από 10 έως 800 m. 
Η δειγµατοληπτική µέθοδος, που υιοθετήθηκε κατά την διάρκεια των ερευνών, ήταν τυχαία 
στρωµατοποιηµένη δειγµατοληψία και περιελάµβανε 5 ζώνες βάθους: 10-50 m, 50-100 m, 
100-200 m, 200-500 m και 500-800 m. Ο αριθµός των καλάδων ανά ζώνη βάθους καθορίστηκε 
σύµφωνα µε την επιφάνεια κάθε υπό-περιοχής και ζώνης βάθους. Τα αλιεύµατα 
αναγνωρίστηκαν σε επίπεδο είδους και καταγράφηκαν τα στοιχεία ολικού µήκους (TL, mm) 
και ολικού βάρους (TW, g). Η πυκνότητα και η βιοµάζα (kg) υπολογίστηκαν µε τη µέθοδο 
¨swept area¨ (άτοµα και Kg ανά Km2). Tα στοιχεία αυτά χρησιµοποιήθηκαν για τον 
προσδιορισµό  της γεωγραφικής και βαθυµετρικής εξάπλωσης του είδους. Η πολυπαραγοντική 
ανάλυση ANOVA (MANOVA: StatSoft 1984-1995) χρησιµοποιήθηκε, για να διευκρινισθεί η 
βυθοµετρική εξάπλωση του σπαθόψαρου σύµφωνα µε λογαριθµηµένα δεδοµένα πυκνότητας 
και βιοµάζας. Η ανάλυση κυρίων συνιστωσών (PCA) χρησιµοποιήθηκε για να περιγραφεί η 
συνεύρεση των ειδών µε το σπαθόψαρου, αλλά και οι διαφορές τους σε σχέση µε την περιοχή 
αλιεύσης. Η PCA έγινε µε τη χρήση των λογαριθµηµένων τιµων βιοµάζας των συχνότερα 
αλιευµένων µαζί µε  το σπαθόψαρου ειδών. Οι καλάδες θεωρήθηκαν ως συντελεστές 
διαφοροποίησης. Για να ερµηνευτεί η σχέση µεταξύ καλάδων και συνεύρεσης ειδών, 
χρησιµοποιήθηκε η γραφική αναπαράσταση ‘biplot’ όπως περιγράφεται στο Gabriel (1971) και 
Fromentin & Fontaneau (2001). Οι υπολογισµοί έγιναν χρησιµοποιώντας τις µακροεντολές του 
Excel (biplot and singular value decomposition macros for Excel, Lipkovich & Smith 2002). 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Κατά την διάρκεια των έξι ετών έρευνας µε τράτα βυθού στο βόρειο Αιγαίο το 
σπαθόψαρο αλιεύθηκε 75 φορές, στις 22 από τις 65 προγραµµατισµένες καλάδες. Το 
σπαθόψαρο αλιεύθηκε σε βάθη από 200 έως 580 m. Για να αναλύσουµε τα χαρακτηριστικά της 
εξάπλωσης της πυκνότητας και της βιοµάζας σε σχέση µε το βάθος, δύο ζώνες βάθους 
ελήφθησαν υπόψη (µεταξύ 200 και 350 m. και πάνω από 350 m.). Τα αποτελέσµατα της 
ΜANOVA έδειξαν ότι οι µέσοι όροι των λογαριθµηµένων τιµών πυκνότητας και βιοµάζας 
ήταν διαφορετικοί  (F=6,53, p<0,01για βιοµάζα, F=9,25, p<0,01 για πυκνότητα) µεταξύ των 
ζωνών βάθους και ότι οι τιµές δεν άλλαξαν στατιστικά µεταξύ των ετών (F=0,56, p=0,72 για 
βιοµάζα, F=0,46, p=0,80 για πυκνότητα). Βιοµάζα και πυκνότητα βρέθηκαν σηµαντικά 
υψηλότερες σε βάθη µεταξύ 200 και 350 m. Tα παραπάνω αποτελέσµατα υποδεικνύουν ότι το 
σπαθόψαρο ζει κατά προτίµηση στην άνω ηπειρωτική κατωφέρεια της υφαλοκρηπίδας.  

Η συχνότητα των εµφανίσεων του σπαθόψαρου, στις καλάδες, που 
πραγµατοποιήθηκαν σε βάθη µεταξύ 200 και 500 m ποικίλουν ανάµεσα στα έτη και 
κυµαίνονται µεταξύ 41 και 73 %. Το µεγαλύτερο ποσοστό παρατηρήθηκε την περίοδο 1998-
1999, υποδεικνύοντας έτσι, ότι το σπαθόψαρο είναι ευρέως διαδεδοµένο στην άνω ηπειρωτική 
κατωφέρεια της υφαλοκρηπίδας στο βόρειο Αιγαίο. Γεωγραφικά (Εικ. 1α) το σπαθόψαρο 
αλιεύθηκε συχνότερα στο κεντρικό τµήµα του βορείου Αιγαίου κάτω από τον 40ο παράλληλο. 
Η περιοχή µεταξύ Λήµνου, Λέσβου, Σκύρου και Σποράδων (Λεκάνη της βόρειας Σκύρου) σε 
βάθη µεγαλύτερα των 200 µέτρων χαρακτηρίστηκε από µεγαλύτερες τιµές όσον αφορά στην 
εµφάνιση, βιοµάζα και πυκνότητα. Το σπαθόψαρο αλιευόταν κάθε χρόνο στην περιοχή Β∆ της 
Λέσβου, Β∆ της Σκύρου και Ν∆ της Χίου.  

H βιοµάζα του σπαθόψαρου ανά καλάδα κυµάνθηκε µεταξύ 0,1 και 70 %, αλλά κυρίως 
µεταξύ 0 and 10 % (77 % των καλάδων όπου αλιεύτηκε σπαθόψαρο). Οι µεγαλύτερες 
αλιεύσεις  του σπαθόψαρο έγιναν το 1999 (78 kg, 47 % του αλιεύµατος) και το 2001 (70 kg, 65 
% του αλιεύµατος). Οι µεγάλες ποσότητες του  σπαθόψαρο, που αλιεύθηκαν στις παραπάνω 
καλάδες, συνδυάστηκαν πάντα µε την παρουσία µεγάλων κοπαδιών ψαριών κοντά στον 
πυθµένα, έτσι όπως καταγράφηκαν στο ηχοβολιστικό σύστηµα του σκάφους. Η υπόθεση, ότι 
το σπαθόψαρο µπορεί να συναθροίζεται σε µεγάλα κοπάδια, είναι σύµφωνη µε τη 
συµπεριφορά του (Nakamura et al. 1993). Έχοντας υπόψη ότι το σπαθόψαρο θα µπορούσε να 
χαρακτηριστεί περισσότερο ηµιβενθικό, παρά βενθικό είδος και ότι πιθανόν σχηµατίζει 
κοπάδια, η αλιεία του µε τράτα µπορεί να εξαρτάται από την κάθετη ανάπτυξη του κοπαδιού 
και την κατανοµή του. Ο D’Onghia et al (2000) βρήκε ότι αυξάνοντας το κάθετο άνοιγµα της 
τράτας, αλιεύεται σηµαντικά µεγαλύτερος αριθµός από ενήλικα άτοµα. Επιπροσθέτως, το 



ασυνήθιστα µεγάλο ποσοστό L. caudatus, που αλιεύθηκε σε κάποιες καλάδες του MEDITS, 
µπορεί να είναι συνέπεια της συµπεριφοράς του. Ο συνδυασµός της δειγµατοληψίας µε τράτα 
και του ηχοβολιστικού ελέγχου, θα µπορούσε να οδηγήσει σε πιο  ακριβή υπολογισµό της 
κατανοµής της βιοµάζας του.   
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Εικ. 1: α) Μέσοι Όροι πυκνότητας και βιοµάζας,  εξάπλωση και συχνότητα του L.caudatus κατά 
την διάρκεια των έξι χρόνων (1996-2001) του MEDITS στο βόρειο Αιγαίο. β) Biplot 
παρουσίαση των ερευνηθέντων περιοχών σύµφωνα µε την συνεύρεση των ειδών 
(τυποποιηµένοι και λογαριθµηµένοι δείκτες βιοµάζας). 

Fig. 1: a) Means of density and biomass, distribution and occurrences of L.caudatus during the six 
years (1996-2001) of MEDIS trawl surveys in the North Aegean Sea. b) Biplot 
representation of the survey areas according to their species assemblage (standardized and 
log-transformed biomass indices). 

 
Τα είδη που αλιεύθηκαν συχνότερα σε συνδυασµό µε το L. caudatus ήταν, µε 

φθίνουσα συχνότητα εµφάνισης τα εξής: Lepidorombus boscii, Merluccius merluccius, Phycis 
blennoides, Parapenaeus longirostris, Argentina sphyraena, Lophius budegassa, 
Coelorhynchus coelorhynchus, Illex coindetii, Gadiculus argenteus, Scyliorhinus canicula 
Hymenocephalus italicus, Chlorophtalmus agassizii and Nephrops norvegicus.  

Η biplot παρουσίαση της βιοµάζας (τυποποιηµένη και λογαριθµηµένη) των συχνότερα 
εµφανιζόµενων ειδών ανά σηµείο δειγµατοληψίας δίνεται στην Εικ. 1β. Οι δύο πρώτοι άξονες 
της ανάλυσης (PCA) εκφράζουν το 49 % της ολικής διακύµανσης. Ο πρώτος άξονας (30,1 % 
της ολικής διακύµανσης) τοποθετεί το P. longirostris και  G. argenteus (και δευτερευόντως τα 
I. coindetii και M. merluccius) σε αντίθεση µε την A. sphyraena. Σε αυτόν το άξονα 
διαφοροποιούνται καθαρά οι αλιευτικές περιοχές Ν∆ της Χίου και των Σποράδων µε τις 
βόρειες αλιευτικές περιοχές (Θρακικό πέλαγος και Θερµαϊκός κόλπος).  Στην πραγµατικότητα 
όλες οι καλάδες που έγιναν στην περιοχή Ν∆ της Χίου (σε βάθη από 300 έως 350 m) 
χαρακτηρίστηκαν από υψηλά (µεταξύ 30 και 70 % σε 5 από τις 9 καλάδες) ποσοστά εµφάνισης 
της A. sphyraena. Αντίθετα, οι αλιευτικές περιοχές του Θρακικού πελάγους, του Θερµαϊκού 
κόλπου και των Σποράδων (σε βάθη 300-400 m), χαρακτηρίστηκαν κυρίως από συνεύρεση των 
ειδών P. longirostris, G. argenteus, M. merluccius και I. coindetii.   

Ο δεύτερος άξονας (18,9 % της ολικής διακύµανσης) προσδιορίστηκε κυρίως από το L. 
caudatus και δευτερευόντως από τα P. longisostris και G. argenteus σε αντίθεση µε  M 
merluccius και I. coindetii. Τα L. caudatus κατά πρώτο και τα P. longisostris και G. argenteus 
κατά δευτερο λόγο, συνδέονται κυρίως µε την άνω ηπειρωτική κατωφέρεια της υφαλοκρηπίδας 
Β∆ της Λέσβου. Σε συµφωνία µε τη γεωγραφική κατανοµή της απόλυτης τιµής της βιοµάζας 
του σπαθόψαρου (Εικ. 1α) η παραπάνω περιοχή µπορεί να χαρακτηρισθεί ως το κύριο 



αλιευτικό πεδίο του σπαθόψαρου. Οι καλάδες που έγιναν στην ίδια περιοχή αλλά σε 
µεγαλύτερα βάθη (Β∆ της Λέσβου > 400 m, Βλ. Εικ.1α, 1β) οµαδοποιήθηκαν µε αυτές που 
έγιναν Ν∆ της Λήµνου και δεν διακρίθηκαν για κάποια συγκεκριµένη συνεύρεση ειδών.  

Το ότι η αλιευτική περιοχή Β∆ της Λέσβου χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά 
βιοµάζας του σπαθόψαρου µπορεί να σηµαίνει ότι το σπαθόψαρο έλκεται εκεί για να τραφεί ή 
να αναπαραχθεί. Εξαιρώντας την αναπαραγωγή, αφού η αναπαραγωγική δραστηριότητα του 
είδους µειώνεται δραστικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού (Demestre et al. 1993), 
καταλήγουµε στο συµπέρασµα, ότι  προσελκύεται  για διατροφικούς σκοπούς. Το σπαθόψαρο 
είναι ένα αδηφάγο σαρκοβόρο, που τρέφεται κυρίως µε µικρά ψάρια και καρκινοειδή 
(Nakamura & Parin 1993, Demestre et al. 1993, αδηµοσίευτα δεδοµένα). Η παραπάνω 
αλιευτική περιοχή πέρα από τα υψηλά ποσοστά βιοµάζας του είδους, χαρακτηρίζεται και από 
υψηλά ποσοστά βιοµάζας των G. argenteus και P. longirostris και αποτελεί µία από τις πιο 
παραγωγικές αλιευτικές περιοχές µεταξύ 200 και 500 m βάθους, που ερευνήθηκαν. Με βάση 
τα παραπάνω συµπεραίνουµε, ότι µεγάλα κοπάδια του L. caudatus µετακινούνται στην περιοχή 
Β∆ της Λεσβου µε σκοπό να τραφούν, από τις µεγάλες ποσότητες µικρών ψαριών και 
καρκινοειδών που διαβιούν στην περιοχή.  
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Σύγκριση της ιχθυοπανίδας δύο φυσικών υφάλων στο Βόρειο και στο 
Νοτιοανατολικό Αιγαίο µε τη µέθοδο της οπτικής δειγµατοληψίας 
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ABSTRACT 
Giorgos Gitarakos, Pavlos Vidoris, Vasilis Lekkas,  Argyris Kallianiotis: Comparison of 
the ichthyofauna of two natural reefs in the North and Southeastern Aegean Sea using 
visual census. 

The ichthyofaunas of two natural reefs in different parts of the Aegean Sea, North and 
Southeastern, were compared with the method of visual census. Diving was undertaken during 
the preliminary sampling period for the construction of artificial reefs in the gulf of Ierissos 
(North Aegean) and Kalymnos (Southeastern Aegean). From a total of 47 species recorded, 55,3 
% were common in the two areas, while 23,4 % were only found in Kalymnos and 21,3 % in 
Ierissos. Statistical analysis showed that the ichthyofaunas of the two areas were clearly 
separated and the stations of each are grouped together. The stations of Kalymnos showed an 
average similarity of 70,1 % and those of Ierissos 60,9 %. The two areas had an average 
dissimilarity of 51,4 % which is significant (ANOSIM: Global R: 1, p: 0,009) and 10 species 
were responsible for that by more than 3 % each. There was also a secondary seasonal 
dissimilarity in the two areas. The average dissimilarity between seasons in Ierissos was 
significant (Global R: 0,687, p: 0,013), as it was in Kalymnos too (Global R: 1, p: 0,01). 
 
Keywords: ichthyofauna, natural reef, visual census, Kalymnos, Ierissos, Aegean Sea, Greece 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

H καταδυτική οµάδα του ΙΝΑΛΕ πραγµατοποίησε καταδύσεις σε φυσικούς υφάλους 
στον Κόλπο της Ιερισσού και στην Κάλυµνο στα πλαίσια των προκαταρκτικών δειγµατοληψιών 
για τη δηµιουργία προστατευόµενων περιοχών που χρηµατοδοτούνται από το Υπουργείο 
Γεωργικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Σκοπός ήταν να καταγραφεί η ιχθυοπανίδα των φυσικών 
υφάλων κοντά στις περιοχές πόντισης των τεχνητών, µε τη µέθοδο της οπτικής καταγραφής 
(visual census). Οι οπτικές δειγµατοληψίες πραγµατοποιήθηκαν τους µήνες Μάιο, Ιούλιο, 
Σεπτέµβριο του 2004 καθώς και τον Ιανουάριο του 2005 και στις δύο υπό µελέτη περιοχές. 

Η οπτική δειγµατοληψία είναι µέθοδος που χρησιµοποιείται εδώ και πολλά χρόνια για 
την καταγραφή της πανίδας υφάλων είτε βάσει εγκάρσιων διατοµών, δηλαδή του χώρου, 
(Brock 1954) είτε βάσει του χρόνου κατάδυσης (Bortone et al. 1986). Τα τελευταία χρόνια 
χρησιµοποιούνται µέθοδοι που συνδυάζουν το χρόνο µε το χώρο (Bortone & Kimmel 1991), 
µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε και στην παρούσα µελέτη. 

Οι θέσεις δειγµατοληψίας βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή πόντισης των τεχνητών 
υφάλων, σε ακτίνα 4-5 ναυτικών µιλίων περίπου από τον πυρήνα τους. Οι τοποθεσίες Ακ. 
Κλεισούρι, Κακούδια και Ελευθερόνησος επιλέγηκαν ως αντιπροσωπευτικές για τα είδη που 
ζουν στην παράκτια ζώνη κοντά σε σκληρό υπόστρωµα στην περιοχή του Κόλπου της Ιερισσού 
ενώ για την Κάλυµνο καταλληλότερες κρίθηκαν οι τοποθεσίες Νήσος Νέρα, Ακ. Κεφάλα, 
Βλυχάδια και Μοναστήρι. Η επιλογή των παραπάνω τοποθεσιών έγινε µετά από υπόδειξη των 
τοπικών παράκτιων αλιευτικών συλλόγων. 
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Οι καταδύσεις έγιναν κατά ζεύγη µε χρήση υπέρ-οξυγονωµένων µιγµάτων αέρα 
(NITROX 26/74, 30/70 ή 32/68) για µεγαλύτερες παραµονές στη ζώνη βάθους των υφάλων. Οι 
καταδύσεις στην Ιερισσό έγιναν µε τη συνοδεία του ερευνητικού σκάφους ‘ΑΛΚΥΟΝΗ’, ενώ 
στην Κάλυµνο µε τη συνοδεία τοπικού παράκτιου αλιευτικού σκάφους. 

 



Τα προφίλ των καταδύσεων καταγράφηκαν, δείχνοντας τη διάρκεια της κάθε 
κατάδυσης, τη ζώνη βάθους που κατέγραψαν οι δύτες, καθώς και το χρόνο που παρέµειναν σε 
κάθε βάθος. 

Η αριθµητική αφθονία (catch) και το µέγεθος των ειδών σηµειωνόταν σε ειδική πλάκα 
γραφής µε µολύβι. Ως µονάδα καταδυτικής προσπάθειας (effort) θεωρούνται τα  30 min. Ο 
αριθµός των ζώων κάθε είδους που καταγράφηκαν ανά 30 min κατάδυσης ορίζεται ως αφθονία 
ανά καταδυτική προσπάθεια (CPUE). Επίσης, σε κάθε ταξίδι σηµειώνονταν η κατάσταση της 
θάλασσας, το θαλάσσιο ρεύµα, η ορατότητα και η ώρα έναρξης και τέλους της κατάδυσης. Η 
αφθονία ανά καταδυτική προσπάθεια των ειδών ταξινοµήθηκε µε τη λογαριθµική κλίµακα µε 
βάση το 3 (log3) σε  9 κατηγορίες (Πίνακας I). 
 
Πίνακας I: Αριθµητική αφθονία ανά  καταδυτική προσπάθεια, CPUE, (αριθµός ζώων που 

καταγράφηκαν ανά 30 min κατάδυσης) και κατηγορία που αντιστοιχεί. (π.χ. αν για κάποιο 
είδος στη δειγµατοληψία καταγράφηκαν από 1 ώς 3 ζώα ανά 30 min κατάδυσης η 
αριθµητική αφθονία ανά καταδυτική προσπάθεια, CPUE, για το είδος είναι 1). 

Table I: CPUE (no. of animals recorded in 30 min. of diving) and corresponding category. (e.g. if 1 
to 3 individuals of a species were recorded in 30 min., the CPUE for that species is 1).     

Κατηγορία CPUE  
1 1-3 
2 4-9 
3 10-27 
4 28-81 
5   82-243 
6 244-729 
7    730-2187 
8                       2188-6561 
9   6562-19683 

 
Στην Ιερισσό, το Μάιο πραγµατοποιήθηκε µία κατάδυση συνολικής διάρκειας 50 min. 

Τον Ιούλιο και τον Ιανουάριο πραγµατοποιήθηκαν από δύο καταδύσεις µε µέση διάρκεια 49 
min. Το Σεπτέµβριο πραγµατοποιήθηκαν τρεις καταδύσεις συνολικής διάρκειας 3 h και 10 min. 
Στην Κάλυµνο, το Μάιο, τον Ιούλιο και τον Ιανουάριο πραγµατοποιήθηκαν από δύο 
καταδύσεις µέσης διάρκειας 55 min η καθεµία, ενώ το Σεπτέµβριο έγινε µία κατάδυση 
διάρκειας 70 min.  

Στη διάρκεια των δειγµατοληψιών, τρεις δύτες πήραν µέρος για το σύνολο των 
καταδύσεων, και στις δύο περιοχές.  

 Οι σταθµοί χωρίστηκαν σε τέσσερις ζώνες βάθους (20-30, 30-40, 40-50 και 50-60 m), 
ανάλογα µε το µέγιστο βάθος κατάδυσης που πραγµατοποιήθηκε στον καθένα και 
ονοµάστηκαν σύµφωνα µε την αύξουσα χρονολογική σειρά για την κάθε περιοχή (Πίνακας II). 
 
Πίνακας II: Ονοµασία, εποχή και µέγιστο βάθος σταθµών οπτικών δειγµατοληψιών. 
Table II: Name, season and maximum depth of sampling stations. 

ΙΕΡΙΣΣΟΣ 
Σταθµός Ι1 Ι2 Ι3 Ι4 Ι5 Ι6 Ι7 Ι8 
Μήνας Μάιος Ιούλ Ιούλ Σεπ Σεπ Σεπ Ιαν Ιαν 
Μέγιστο Βάθος (m) 34 24 34 51 20 41 50 40 

ΚΑΛΥΜΝΟΣ 
Σταθµός Κ1 Κ2 Κ3 Κ4 Κ5 Κ6 Κ7  
Μήνας Μάιος Μάιος Ιούλ Ιούλ Σεπ Ιαν Ιαν  
Μέγιστο Βάθος (m) 42 41 53 37 54 42 36  

 
Το δενδρόγραµµα των σταθµών (cluster analysis) υπολογίστηκε µε µη παραµετρική 

πολυµεταβλητή ανάλυση, χρησιµοποιώντας το στατιστικό πρόγραµµα PRIMER (Clarke 1993). 
Το δενδρόγραµµα  των σταθµών υπολογίστηκε από τον πίνακα οµοιοτήτων (triangular 

 



similarity matrix), µε βάση τους δείκτες οµοιότητας των σταθµών (Bray-Curtis similarity 
index), µετά τη λογαρίθµηση των δεδοµένων (Clarke & Warwick 1994). Η στατιστική ανάλυση 
για τη διαφοροποίηση µεταξύ των σταθµών δειγµατοληψίας έγινε µε τις αναλύσεις ANOSIM 
και SIMPER (Clarke 1993). 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 Συνολικά καταγράφηκαν 47 είδη ψαριών, κεφαλόποδων και καρκινοειδών. 26 από 
αυτά, δηλαδή το 55,3%, καταγράφηκαν και στις δύο περιοχές. 11 είδη (23,4%) βρέθηκαν µόνο 
στην Κάλυµνο και 10 (21,3%) µόνο στην Ιερισσό (Πίνακας III). 
 
Πίνακας  III: Είδη που καταγράφηκαν σε µία µόνο περιοχή ανά εποχή καταγραφής. 
Table III: Species recorded in only one of the two areas and month of recording. 

ΚΑΛΥΜΝΟΣ     ΙΕΡΙΣΣΟΣ     
Είδος Μάι Ιούλ Σεπ Ιαν Είδος Μάι Ιούλ Σεπ Ιαν 
Apogon imberbis * * * * Conger conger     *   
Parablennius rouxi     *   Symphodus rostratus  * * * * 
Seriola dumerili     *   Labrus sp.     *   
Spicara maena *       Sciaena umbra     *   
Spicara smaris * * * * Epinephelus aeneus *       
Symphodus cinereus   * * * Serranus hepatus * *     
Thalassoma pavo * * *   Sarpa salpa     *   
Euscarus cretensis * * * * Octopus vulgaris     *   
Epinephelus alexandrinus   *     Sepia officinalis *   * * 
Siganus luridus   * * * Hommarus gammarus * *     
Sparus aurata *            

 Η στατιστική ανάλυση των δεδοµένων έδειξε ότι υπάρχει µία οµαδοποίηση των 
σταθµών αρχικά σύµφωνα µε την περιοχή και στη συνέχεια µε την εποχή δειγµατοληψίας. Στην 
Εικ. 1 φαίνεται σχηµατικά η οµοιότητα µεταξύ των σταθµών.   

 
Εικ. 1: ∆ενδρόγραµµα οµαδοποίησης και βαθµού οµοιότητας µεταξύ των σταθµών 

δειγµατοληψίας. 
Fig. 1: Dendrogram of similarities for the sampling stations. 
 

Από την Εικ. 1 φαίνεται η οµαδοποίηση όλων των σταθµών της Καλύµνου και της 
Ιερισσού µεταξύ τους, µε µοναδική εξαίρεση τους σταθµούς του Σεπτεµβρίου Ι4, Ι5 και Ι6, οι 
οποίοι διαχωρίζονται από τους υπόλοιπους της ίδιας περιοχής. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 
το Σεπτέµβριο στην Ιερισσό έγιναν τρεις καταδύσεις πολύ µεγαλύτερης διάρκειας από τις 
υπόλοιπες δειγµατοληψίες, µε αποτέλεσµα τη συλλογή σηµαντικά µεγαλύτερου αριθµού 
δεδοµένων. 

 Η στατιστική ανάλυση SIMPER έδειξε ότι οι σταθµοί της Ιερισσού, ανεξαρτήτως 
εποχής παρουσιάζουν µια µέση οµοιότητα 60,92 %, ενώ αυτοί της Καλύµνου 70,13 %. Οι 
σταθµοί Ι4, Ι5 και Ι6 δεν εξαιρέθηκαν από την ανάλυση SIMPER γι’αυτό και η µέση οµοιότητα 
της Ιερισσού είναι χαµηλότερη από αυτή της Καλύµνου. Οι δύο περιοχές µεταξύ τους 
διαφέρουν κατά 51,37 %. Η ανάλυση ANOSIM έδειξε ότι η διαφορά αυτή είναι σηµαντική 
(Global R: 1, p: 0,009). Στον Πίνακα ΙV αναφέρονται τα είδη που συνεισφέρουν στη 
διαφοροποίηση των δύο περιοχών κατά τουλάχιστον 3 %. 

 



Πίνακας ΙV: Μέση διαφοροποίηση µεταξύ Καλύµνου και Ιερισσού - Υπεύθυνα είδη για τη 
διαφοροποίηση - Μέση αφθονία ανά περιοχή - Συµµετοχή % στη διαφοροποίηση– 
Αθροιστική συµµετοχή %. 

Table ΙV: Average dissimilarity between Kalymnos and Ierissos – Species responsible for 
dissimilarities – Average abundance – % Contribution in differentiation of areas – 
Cumulative % contribution. 

 Average dissimilarity =51,37    
 Group KAL Group IER     

Species Av.Abund Av.Abund Av.Diss Diss/SD Contrib% Cum.% 
Spicara smaris 4,71 0 3,44 2,88 6,70 6,70 
Boops boops 5,29 2,25 2,72 1,97 5,30 12,00 
Euscarus cretensis 3,86 0 2,69 5,31 5,24 17,24 
Apogon imberbis 3,43 0 2,43 1,89 4,73 21,97 
Chromis chromis 5,57 4,00 2,42 1,66 4,71 26,69 
Oblada melanura 1,43 3,25 2,36 1,70 4,60 31,28 
Scorpaena notata 0,57 2,13 2,14 1,51 4,16 35,44 
Spicara flexuosa 4,00 4,38 2,03 1,14 3,95 39,40 
Diplodus vulgaris 3,14 4,13 1,80 2,00 3,50 42,90 
Thalassoma pavo 2,29 0 1,55 1,41 3,02 45,93 

 
∆ιαφοροποίηση επίσης υπάρχει και µεταξύ των εποχών µέσα στις ίδιες περιοχές. Η 

ANOSIM έδειξε στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των εποχών στην Ιερισσό (Global R: 
0,687, p: 0,013), και στην Κάλυµνο (Global R: 1, p: 0,01). 

∆ε βρέθηκε διαφοροποίηση λόγω βάθους. Οι σταθµοί δεν διέφεραν στατιστικά µεταξύ 
τους (Global R: 0,095, p: 0,31). Κάτι τέτοιο ήταν αναµενόµενο καθώς η συνολική ζώνη βάθους 
(20 έως 60 m) είναι σχετικά στενή. Επιπροσθέτως, στις δειγµατοληψίες που 
πραγµατοποιήθηκαν σε µεγαλύτερο µέγιστο βάθος, καταγράφηκαν και τα είδη που βρέθηκαν 
στις µικρότερες ζώνες βάθους, µειώνοντας έτσι την πιθανότητα διαφοροποίησης µεταξύ των 
ζωνών.  

 Τα αποτελέσµατα αυτής της µελέτης επιβεβαιώνουν τη διαφοροποίηση της 
ιχθυοπανίδας µεταξύ Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, οι οποίες είναι εµφανείς ακόµα και σε 
παρόµοια υποστρώµατα. Η διαφοροποίηση αυτή οφείλεται στις υδρολογικές και τοπογραφικές 
διαφορές µεταξύ των δύο περιοχών (Papaconstantinou 1988), αλλά και στην παρουσία 
Λεσσεψιανών µεταναστών στο Νότιο Αιγαίο (Papaconstantinou 1987). Ένα από αυτά τα είδη 
άλλωστε, το Siganus luridus (Rüppell 1828), γερµανός (dusky spinefoot), ήταν από αυτά που 
καταγράφηκαν συχνά στην περιοχή της Καλύµνου κατά τη διάρκεια της παρούσας µελέτης 
(Πίνακας III). Αναµενόµενη ήταν και η εποχική διαφοροποίηση στην ιχθυοπανίδα των δύο 
περιοχών που επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσµατα της µελέτης. 
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ABSTRACT  
Vasilis Lekkas, Michele Τorre, Kosτas Efthimiadis, Vasilis Kosmidis, Argyris Kallianiotis: 
Length-weight relationships of 17 fish species from Thracian Sea (North Aegean Sea).  

In the present study we report length-weight relationships of 17 fish species, caught 
with trawl, beach seine and purse seine during 1999-2003 in the Thracian Sea. It was found that 
the slope (b) of the length-weight relationship of M. barbatus B. boops, S. smaris, and S. 
pilchardus did not differ significantly (ANCOVA; p> 0.05) between sexes. The species B. 
boops, D. vulgaris, M. barbatus and C. labrosus exhibited positive allometric growth, the 
species D. annularis and M. Cephalus negative allometric growth, while the remaining fish 
species isometric growth.  
 
Keywords: length-weight relationships, fish, Thracian Sea, allometric, isometric growth 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στην αλιευτική βιολογία, οι σχέσεις µήκους βάρους των θαλάσσιων οργανισµών είναι 
χρήσιµες για τη µετατροπή των µηκών σε βάρος και του βάρους σε µήκος, για τον 
προσδιορισµό του βάρους και της βιοµάζας, όταν µόνο µετρήσεις µήκους είναι διαθέσιµες, ως 
δείκτες της φυσικής κατάστασης των ατόµων, ενώ επιτρέπουν συγκρίσεις µεταξύ πληθυσµών 
του ίδιου είδους από διαφορετικές περιοχές.  

Πληροφορίες για τις σχέσεις µήκους-βάρους ψαριών που αλιεύονται σε διαφορετικά 
υδατικά οικοσυστήµατα της Ελλάδας µπορούν να ανευρεθούν σε διαφορετικές εργασίες (ψάρια 
της θάλασσας - Petrakis and Stergiou 1995, Stergiou and Moutopoulos 2001, ψάρια γλυκών 
νερών - Kleanthidis et al. 1999, και ψάρια εκβολικών συστηµάτων - Koutrakis and Tsikliras 
2003).  

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι σχέσεις µήκους βάρους για 17 είδη ψαριών του 
Θρακικού Πελάγους που έχουν σηµαντική εµπορική αξία.  

 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ  

Η µελέτη βασίστηκε στην ανάλυση δειγµάτων ψαριών που συλλέχθηκαν από διάφορα 
είδη αλιευτικών εργαλείων όπως η πεζότρατα, η µηχανότρατα και τα γρι-γρι τα οποία 
δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή του Θρακικού Πελάγους. Τα δείγµατα ήταν 
µηνιαία και συλλέχθηκαν τη χρονική περίοδο από το 1999 ως το 2003 και µετρήθηκε το ολικό 
µήκος (TL, σε  χιλιοστά) και το ολικό βάρος (ΤW, σε γραµµάρια).  

Για τον υπολογισµό της σχέσης µήκους-βάρους χρησιµοποιήθηκε η εξίσωση: (ΤW= a 
ΤLb ) η οποία µε λογαρίθµηση λαµβάνει τη γραµµική µορφή: Log10 (ΤW) = Log10 (a) + b Log10 
(ΤL), ενώ η κλίση b υπολογίστηκε µε τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. Η παράµετρος b 
περιγράφει ισοµετρική αύξηση όταν είναι ίση µε 3 και αλλοµετρική αύξηση όταν είναι 
στατιστικά µικρότερη ή µεγαλύτερη από 3. Όταν το b είναι µικρότερο από 3 (αρνητική 
αλλοµετρική αύξηση) σηµαίνει ότι το ψάρι γίνεται ελαφρύτερο για το µήκος του, ενώ όταν 
είναι µεγαλύτερο από 3 (θετική αλλοµετρική αύξηση) σηµαίνει ότι το ψάρι γίνεται βαρύτερο 
για το µήκος του όσο µεγαλώνει σε µέγεθος (Wooton 1990).  Για τη σύγκριση των στατιστικών 
διαφορών της κλίσης b µε τη θεωρητική τιµή 3 χρησιµοποιήθηκε το T-test όπως περιγράφεται 



από τους Economou et al. (1991). Η σύγκριση των τιµών της κλίσης µεταξύ αρσενικών και 
θηλυκών έγινε µε τη ανάλυση συµµεταβλητότητας (ANCOVA). 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Τα αποτελέσµατα της σχέσης µήκους-βάρους των 17 ειδών ψαριών παρουσιάζονται 
στον πίνακα 1.  

∆ιάγραµµα Σχέσης Μήκους - Βάρους 
Θηλυκών Ψαριών (Sardina pilchardus )
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∆ιάγραµµα Σχέσης Μήκους - Βάρους 
Αρσενικών Ψαριών (Sardina pilchardus )
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∆ιάγραµµα Σχέσης Μήκους - Βάρους 
Αρσενικών Ψαριών (Mullus barbatus )
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∆ιάγραµµα Σχέσης Μήκους - Βάρους 
Θηλυκών Ψαριών (Mullus barbatus )

y = 5E-06x3,1735

R 2 = 0,9328

0

50

100

150

50 100 150 200 250

Μήκος (mm)

Β
άρ

ος
 (g

r)

∆ιάγραµµα Σχέσης Μήκους - Βάρους 
Θηλυκών Ψαριών (Boops boops )
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Εικ. 1-8: ∆ιαγράµµατα σχέσεων µήκους – βάρους θηλυκών και αρσενικών ψαριών των παρακάτω 

ειδών: B. boops, M. barbatus, S. pilchardus και S. smaris. Στα διαγράµµατα παρουσιάζονται 
οι τιµές των παρακάτω µεταβλητών: ο συντελεστής προσδιορισµού r2  και η κλίση b. 

Fig. 1-8: Diagrams of length – weight relationships of female and male fishes of the following 
species: B. boops, M. barbatus, S. pilchardus and S. smaris. In the diagrams the values of the 
following parameters are presented: b and r2. 



Στον Πίνακα Ι παρουσιάζονται τα είδη µε την συστηµατική τους ταξινόµηση (Bauchot 
1986), το µέγεθος του δείγµατος, το εύρος των µηκών (ελάχιστο και µέγιστο), η κλίση b, ο 
συντελεστής προσδιορισµού r2 και το επίπεδο σηµαντικότητας p του t-test για τη διαφορά του b 
από τo 3. Όλες οι σχέσεις ήταν στατιστικά σηµαντικές (P<0.001). Οι τιµές της παραµέτρου b 
κυµάνθηκαν από 2,755 ως 3,372 µε µέση τιµή 3,065 (SD=0.161).  

Για τα είδη M. barbatus B. boops, S. smaris και S. pilchardus, η ανάλυση 
συµµεταβλητότητας έδειξε ότι δεν υπάρχει σηµαντική στατιστική διαφορά της τιµής της 
παραµέτρου b µεταξύ των δύο φύλων (Εικ. 1). 

H σύγκριση των στατιστικών διαφορών της τιµής του b µε τη θεωρητική τιµή 3 έδειξε 
ότι τα είδη B. boops, D. vulgaris, M. barbatus και C. labrosus παρουσίασαν θετική 
αλλοµετρική αύξηση. Το D. annularis και το  M. cephalus παρουσίασαν αρνητική αλλοµετρική 
αύξηση, ενώ τα υπόλοιπα είδη παρουσίασαν ισοµετρική αύξηση.  
Πίνακας Ι: Σχέση µήκους-βάρους 17 ειδών ψαριών από το Θρακικό Πέλαγος. Στον πίνακα 

παρουσιάζονται τα είδη και η συστηµατική τους ταξινόµηση, το µέγεθος του δείγµατος, το 
εύρος των µηκών (ελάχιστο και µέγιστο), η κλίση b, ο συντελεστής προσδιορισµού r2  και 
το επίπεδο σηµαντικότητας p του t-test για τη διαφορά του b από τo 3.  

Table Ι: Length-weight relationship of 17 fish species from the Thracian Sea. In the table, the 
species along with their taxonomic identity, sample size, size range (min and max), 
parameter b, r2 and p level of the t-test for the difference of b from 3 are presented.  

Family Species Sex N Min Max b r2 p level
Sparidae Boops boops (Linnaeus 1758) Males 87 143 233 3,211 0,935

Females 70 153 238 3,163 0,9598
Total 157 143 238 3,201 0,9493 <0,01

Diplodus annularis (Linnaeus 1758) 831 81 200 2,786 0,7789 <0,01
Diplodus puntazzo (Cetti 1777) 34 159 372 3,1008 0,974 0,13
Diplodus sargus (Linnaeus 1758) 20 150 306 3,1427 0,985 0,06
Diplodus vulgaris (Geoffroy Saint-Hilaire 1817) 105 140 340 3,1833 0,9677 <0,01
Lithognathus mormyrus (Linnaeus 1758) 1008 153 350 2,9631 0,9383 0,06
Oblada melanura (Linnaeus 1758) 69 176 313 2,9418 0,9539 0,22

Mullidae Mullus barbatus (Linnaeus 1758) Males 411 90 180 3,2341 0,9556
Females 421 91 218 3,2378 0,9728
Total 885 85 218 3,1744 0,9343 <0,01

CentracanthidaeSpicara smaris (Linnaeus 1758) Males 92 107 198 2,922 0,8549
Females 108 85 162 3,0898 0,9124
Total 200 85 198 3,0875 0,9619 0,49

Moronidae Dicentrarchus labrax (Linnaeus 1758) 24 302 799 3,1534 0,9764 0,03
Clupeidae Sardina pilchardus (Walbaum 1792) Males 461 108 171 2,9842 0,8019

Females 380 108 168 2,8745 0,8307
Total 842 108 171 2,9667 0,834 0,24

Alosa fallax (Lacepede 1803) 25 117 600 3,2567 0,9915 0,05
Labridae Crenilabrus sp. 20 175 247 2,7554 0,8814 0,16
Mugilidae Chelon labrosus (Risso 1826) 45 120 402 3,372 0,9476 <0,01

Liza aurata (Risso 1810) 93 175 390 3,0715 0,9581 0,15
Liza ramada (Risso 1826) 220 185 432 2,9364 0,9196 0,14
Mugil cephalus (Linnaeus 1758) 132 250 563 2,8253 0,9293 <0,01  
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ABSTRACT 
Stamatina Isari, Nina Fragopoulu, Apostolos Siapatis, Athanassios Machias, Stylianos 
Somarakis: Larval fish community structure in the NE Aegean Sea during June 2003. 

Ichtyoplankton sampling was carried out during 1-12 June 2003 in the NΕ Aegean Sea. 
A total of 52 preflexion fish larvae taxa were identified from bongo-net collections. Epipelagic 
species, such as Engraulis encrasicolus and Sardinella aurita, were abundant over the 
continental shelf, whereas mesopelagic species (e.g. Ηygophum benoiti, Ceratoscopelus 
maderensis) were more abundant at stations deeper than 200 m, as well as in certain coastal 
stations where they seemed to be transported by a shoreward current. Benthopelagic taxa were 
more abundant at coastal stations and particularly around the island of Lemnos. Shannon-
Weiner and Simpson indices showed increased diversity in the area north of Lemnos. 
 
Keywords: fish larvae, distribution, North Aegean, Eastern Mediterranean 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

H µελέτη της σύνθεσης και κατανοµής της βιοκοινωνίας των ιχθυονυµφών αποτελεί 
πηγή πληροφοριών σχετικά µε την βιολογία των ειδών και την δυναµική των θαλασσίων 
οικοσυστηµάτων (Somarakis et al. 2002). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη διεξαγωγή τέτοιου τύπου 
µελετών παρουσιάζει το βορειοανατολικό τµήµα του Αιγαίου Πελάγους. Η περιοχή αυτή, λόγω 
της εκτεταµένης ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας της, αποτελεί  ένα από τα σηµαντικότερα 
αλιευτικά πεδία της χώρας µας (Stergiou et al. 1997). Επιπρόσθετα, η υδρολογία της 
παρουσιάζει ιδιαιτερότητα λόγω της απορροής τριών ποταµών (Νέστος, Στρυµόνας, Έβρος) 
καθώς και της επίδρασης του νερού της Μαύρης Θάλασσας (Black Sea Water) (Stergiou et al. 
1997). Η υδάτινη αυτή µάζα (BSW) 
διερχόµενη από το στενό των 
∆αρδανελίων εισέρχεται στο Θρακικό 
Πέλαγος από το στενό Ίµβρου και 
Τενέδου καθορίζοντας την κυκλοφορία 
στην περιοχή (δηµιουργία µετώπων 
θερµοκρασίας και αλατότητας, 
κυκλώνων και αντικυκλώνων) (Poulos 
et al. 1997) και επιδρώντας µεταξύ 
άλλων στην κατανοµή και αφθονία των 
πλαγκτονικών σταδίων των ψαριών. Στο 
παρελθόν έχουν γίνει περιορισµένες 
µελέτες για το ιχθυοπλαγκτό της 
περιοχής (Somarakis et al. 2002, 
Koutrakis et al. 2004) Σκοπός της 
παρούσας εργασίας είναι η µελέτη της 
σύνθεσης της βιοκοινωνίας των 
ιχθυονυµφών και η πιθανή συσχέτιση 
της µε την υδρολογία της περιοχής. 

 

 
Εικ. 1: Χάρτης της περιοχής µελέτης όπου φαίνονται οι 

σταθµοί δειγµατοληψίας και η βαθυµετρία (m). 
 σταθµοί δειγµατοληψίας ιχθυοπλαγκτού, θερµοκρασίας 

και αλατότητας. 
 σταθµοί δειγµατοληψίας θερµοκρασίας και αλατότητας. 

Fig 1: Map of surveyed area showing sampling stations and 
bathymetry (m). 

 icthyoplankton, temperature and salinity sampling 
stations. 

   temperature and salinity sampling stations. 
1



ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
Κατά την περίοδο 1-12 Ιουνίου 2003 πραγµατοποιήθηκε δειγµατοληψία ιχθυοπλαγκτού 

στην περιοχή του ΒΑ Αιγαίου µε το ερευνητικό σκάφος “ΦΙΛΙΑ”. Το δίκτυο δειγµατοληψίας 
περιλάµβανε 24 σταθµούς (Εικ. 1). H συλλογή των δειγµάτων έγινε µε διαγώνιες σύρσεις ενός 
δειγµατολήπτη Βongo µε διάµετρο στεφάνης 60 cm και δίχτυα µε άνοιγµα µατιού 250 µm και 
500 µm. Περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τη δειγµατοληψία µε το Bongo δίνονται από 
τους Somarakis et al. (1998).  

Παράλληλα µε τη δειγµατοληψία ιχθυοπλαγκτού, έγινε καταγραφή των υδρολογικών 
παραµέτρων της περιοχής (θερµοκρασίας, αλατότητας) µε τη χρήση ενός Seabird-25 CTD σε 
68 σταθµούς συµπεριλαµβανοµένων εκείνων της δειγµατοληψίας ιχθυοπλαγκτού (Εικ. 1).  

Στο εργαστήριο εξετάστηκαν τα δείγµατα που συλλέχθηκαν µε το δίχτυ των 250 µm. Οι 
ιχθυονύµφες αναγνωρίστηκαν στο δυνατόν κατώτερο ταξονοµικό επίπεδο, διαχωρίστηκαν σε 
αναπτυξιακά στάδια (yolksac, preflexion, flexion, postflexion) και οι ταξονοµικές κατηγορίες 
(taxa) που αναγνωρίστηκαν διακρίθηκαν σε επιπελαγικές, µεσοπελαγικές και βενθοπελαγικές, 
σύµφωνα µε την ηλεκτρονική βάση δεδοµένων FishBase (www.fishbase.com). Ακολούθησε 
υπολογισµός της αφθονίας (άτοµα/m2) για κάθε ταξονοµική κατηγορία και των δεικτών 
ποικιλότητας Shannon-Weiner (H΄) και Simpson (Magurran 2004) ανά σταθµό δειγµατοληψίας. 
H ανάλυση εστίασε µόνο στις ιχθυονύµφες του σταδίου πριν την κάµψη της νωτοχορδής 
(preflexion) για τους εξής λόγους: (α) δεν είναι ακόµη δυνατή η ταξονοµική αναγνώριση των 
περισσότερων ειδών στο στάδιο της λεκιθοφόρου ιχθυονύµφης (yolksac), (β) η ικανότητα 
σύλληψης των σταδίων κατά και µετά την κάµψη της νωτοχορδής (flexion, postflexion) 
µεταβάλλεται ανάλογα µε την ώρα της ηµέρας (µέρα/σούρουπο/νύχτα) (Somarakis et al. 1998).  

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Συνολικά, αναγνωρίσθηκαν 52 ταξονοµικές κατηγορίες ιχθυονυµφών, εκ των οποίων 7 
επιπελαγικές, 15 µεσοπελαγικές και 30 βενθοπελαγικές (Πίνακας Ι). Ο αριθµός αυτός έρχεται 
σε συµφωνία µε δεδοµένα άλλων µελετών στην περιοχή (Somarakis et al. 2002). Αφθονότερες 
ήταν οι  ιχθυονύµφες του είδους Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758), γαύρος, όπως επίσης 
και των επιπελαγικών ειδών Sardinella aurita Valenciennes, 1847, φρύσσα, Trachurus 
mediterraneus (Steindachner, 1868), ασπροσαύριδο και Trachurus trachurus  (Linnaeus, 1758) 
γκριζοσαύριδο. Κοινά επίσης ήταν τα  µεσοπελαγικά είδη Ηygophum benoiti, Ceratoscopelus 
maderensis, Maurolicus muelleri, Myctophum punctatum όπως και οι βενθοπελαγικές 
κατηγορίες Sparidae, Gobiidae, Callionymus spp., Serranus hepatus, Serranus cabrilla και 
Cepola macropthalma.  

Η συνολική αφθονία του ιχθυοπλαγκτού (στο αναπτυξιακό στάδιο πριν την κάµψη της 
νωτοχορδής) στην περιοχή κυµάνθηκε από 1,4 έως 431 άτοµα/m2. Οι µέγιστες τιµές 
παρατηρήθηκαν στις παράκτιες περιοχές και γενικά σε σταθµούς που το βάθος δεν ξεπερνούσε 

τα 200 m  (Εικ. 2Α).  

 

 

 

 

 

 
 

Εικ. 2: Οριζόντια  κατανοµή της αφθονίας (άτοµα/m2) (A) όλων των ειδών (B) των επιπελαγικών ειδών (C) των 
µεσοπελαγικών ειδών και (D) των βενθοπελαγικών ειδών. 

 

Fig. 2: Distribution and abundance (larvae/m2) of (A) all larvae, (B) epipelagic species, (C) mesopelagic species, 
and (D) benthopelagic species. 

Τα πρότυπα οριζόντιας κατανοµής της αφθονίας επιπελαγικών, µεσοπελαγικών και 

βενθοπελαγικών ειδών παρουσίασαν διαφοροποίηση. Η εξάπλωση των επιπελαγικών (0,5-367 
άτοµα/m2) περιορίστηκε σε σταθµούς µέσα στα όρια της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας (Εικ. 
2Β). Οι υψηλές τιµές αφθονίας στο Στρυµονικό κόλπο (σταθµός Β97) οφείλονταν στην 
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κυριαρχία των ειδών S. aurita και  E. encrasicolus, ενώ στην περιοχή από Θάσο έως 
Σαµοθράκη, όπου αναπτύσσεται ο αντικυκλώνας της Σαµοθράκης (Somarakis et al. 2002), η 
αφθονία των ιχθυονυµφών του γαύρου ήταν πολύ υψηλή (Εικ.3).  
Πίνακας Ι: Λίστα των ταξονοµικών κατηγοριών (taxa) ιχθυονυµφών που αναγνωρίσθηκαν. Ν%: το % 

ποσοστό των σταθµών εµφάνισης της αντίστοιχης ταξονοµικής κατηγορίας (taxon). Ε: επιπελαγικές, 
Μ: µεσοπελαγικές, Β: βενθοπελαγικές. 

Table I: List of larval fishes identified in the samples. Ν%: percent of positive stations. Ε: epipelagic taxon, M: 
mesopelagic taxon, B: benthopelagic taxon. 

Ταξονοµική κατηγορία Τύπος N% άτοµα/m2 Ταξονοµική κατηγορία Τύπος N% άτοµα/m2

Auxis rochei  E 8 0,20 Buglossidium luteum  B 8 0,07 
Engraulis encrasicolus  E 92 59,82 Callanthias ruber  B 4 0,04 
Euthynnus alletteratus  E 4 0,11 Callionymus spp.  B 71 1,52 
Sardinella aurita  E 42 10,43 Cepola  macrophthalma B 63 0,94 
Scomber japonicus  E 25 0,15 Chromis chromis  B 17 0,24 
Trachurus mediterraneus  E 63 1,28 Coris julis  B 50 0,96 
Trachurus trachurus  E 38 0,86 Coryphaenoides spp.  B 13 0,06 
Argyropelecus hemigymnus  M 21 0,20 Dentex dentex  B 13 0,07 
Benthozema glaciale  M 13 0,42 Sparidae/Centracanthidae B 88 7,54 
Ceratoscopelus maderensis  M 79 7,79 Glossanodon leioglossus  B 13 0,05 
Cyclothone braueri  M 8 0,03 Gobiidae I  B 88 3,37 
Diaphus holti  M 17 0,08 Gobiidae II  B 50 1,46 
Diaphus rafinesqui  M 4 0,02 Gobiidae ΙΙΙ  B 13 0,06 
Hygophum benoiti  M 67 8,43 Gobius paganellus  B 21 0,17 
Lampanyctus crocodilus  M 13 0,05 Symphodus spp. B 63 0,72 
Lestidiops jayakari  M 21 0,21 Lepidotrigla cavillone  B 17 0,10 
Lobianchia dofleini  M 17 0,08 Liza saliens  B 8 0,04 
Maurolicus muelleri  M 42 0,67 Merluccius merluccius  B 8 0,03 
Myctophum punctatum  M 33 1,15 Mullus spp.  B 46 0,70 
Notolepis rissoi  M 4 0,03 Pagellus erythrinus  B 42 0,58 
Stomias boa  M 8 0,07 Parophidion vassali  B 4 0,02 
Vinciguerria spp.  M 29 0,28 Remora remora  B 4 0,01 
Ariosoma balearicum  B 4 0,02 Scorpaena porcus  B 13 0,06 
Arnoglossus laterna  B 17 0,13 Serranus cabrilla  B 50 1,27 
Arnoglossus thori  B 54 0,64 Serranus hepatus  B 79 1,51 
Blennidae  B 54 0,89 Solea lascaris  B 4 0,02 
Boops boops B 33 0,18 Uranoscopus scomber  B 4 0,02 

 
Τα µεσοπελαγικά είδη (0,6-111 άτοµα/m2) ήταν πιο άφθονα στην κεντρική και 

βαθύτερη περιοχή του Θρακικού πελάγους, ενώ ενδιαφέρον σηµείο αποτελεί η σηµαντική 
παρουσία τους σε σταθµούς µικρού βάθους δυτικά της Θάσου, εν αντιθέσει µε το περιβάλλον 
διαβίωσης των ενηλίκων (Εικ. 2C). Χαρακτηριστικά µεσοπελαγικά είδη όπως τα H. benoiti και 
C. maderensis (Εικ. 3) πιθανολογείται να παρασύρθηκαν στην περιοχή από ρεύµατα, εφόσον η 
ενεργητική τους µετακίνηση λόγω αναπτυξιακού σταδίου είναι περιορισµένη. Η οριζόντια 
κατανοµή εξάλλου της πυκνότητας των υδάτων στην περιοχή (Εικ. 4), καθιστά εµφανή την 
παρουσία ρεύµατος εισερχόµενου δυτικά της Θάσου (παρουσία µετώπου) το οποίο κινείται µε 
κυκλωνική κίνηση στην περιοχή της υφαλοκρηπίδας. Εµφάνιση στο παράκτιο περιβάλλον 
ιχθυονυµφών µεσοπελαγικών ειδών έχει αναφερθεί και σε άλλες µελέτες. (π.χ. Sabates & Maso 
1990, Koutrakis et al. 2004). Τέλος, τα βενθοπελαγικά είδη παρουσίασαν µεγαλύτερες τιµές 
αφθονίας σε παράκτιες περιοχές και ιδιαίτερα στην θαλάσσια περιοχή γύρω από τη Λήµνο. 

 
 

Εικ. 3: Οριζόντια κατανοµή και αφθονία των ειδών E. encrasicolus,  S. aurita, C. maderensis & H.  Benoiti. 
 

Fig. 3: Horizontal distribution and abundance of E. encrasicolus,  S. aurita, C. maderensis & H.  benoiti. 
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Η ποικιλότητα που επέδειξε η 
βιοκοινωνία των ιχθυονυµφών στην περιοχή 
µελέτης εκφράσθηκε µε υπολογισµό σε κάθε 
σταθµό δειγµατοληψίας: (α) του αριθµού των 
αναγνωρισθέντων ταξονοµικών κατηγοριών (β) 
του δείκτη Shannon-Weiner (H΄) και (γ) του 
δείκτη Simpson. Ο αριθµός των ταξονοµικών 
κατηγοριών (κυµάνθηκε από 2-28) παρουσίασε 
µέγιστες τιµές στην κεντρική περιοχή του 
Θρακικού πελάγους όπου οι συναθροίσεις 
περιλάµβαναν ταξονοµικές κατηγορίες και των 
τριών τύπων (Εικ. 2Β, 2C, 2D), ενώ ιδιαίτερα 
µικρός αριθµός καταγράφηκε στους σταθµούς 
νότια της Λήµνου (Εικ. 5). Για την ερµηνεία των υψηλών τιµών θα πρέπει επιπλέον να ληφθεί 
υπόψη η αυξηµένη δυνατότητα ταξονοµικής αναγνώρισης των µεσοπελαγικών ειδών σε σχέση 
µε τα βενθοπελαγικά. Ο δείκτης Η΄, που λαµβάνει υπόψη όχι µόνο τον αριθµό των ειδών αλλά 
και τη σχετική τους αφθονία, βρέθηκε µεγαλύτερος στην περιοχή βόρεια της Λήµνου. Το 
πρότυπο κατανοµής του δείκτη Simpson, που εκφράζει κυριαρχία από λίγα είδη, παρουσίασε 
αντίθετη εικόνα απ’ αυτή του δείκτη (Η΄). Σταθµοί µε µεγάλο αριθµό ταξονοµικών κατηγοριών, 
λόγω υψηλής κυριαρχίας λίγων µόνο ειδών, αναµενόµενα παρουσιάζουν µικρές τιµές του 

 
 

Εικ. 4: Πυκνότητα υδάτων (kg/m3) στα 10 µέτρα 
βάθος. 

 

Fig. 4: Water density (kg/m3) at 10m. 
δείκτη Η΄. 

 
 

Εικ. 5: Κατανοµή δεικτών ποικιλότητας. Α) Αριθµός ταξονοµικών κατηγοριών  Β) δείκτης Shannon -Weiner 
C) δείκτης Simpson. 

 

Fig. 5: Diversity indices. A) Number of taxa B) Shannon-Weiner index C) Simpson index. 
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ABSTRACT 
Vasiliki Papantoniou, Athanasios Kallianiotis, Argyris Kallianiotis: Distribution and 
abundance of  ichthyoplankton in the North Aegean Sea on 1998 and 1999 

Ichthyoplankton samplings were carried out during 17 June - 18 July 1998 and 18 June 
– 24 July 1999 in the North Aegean Sea. Samples were collected by means of a bongo net 
sampler (250 µm mesh size) over a grid of 49 stations in each cruise. A total of 64 taxa were 
identified. The European anchovy (Engraulis encrasicolus) and the Round sardinella 
(Sardinella aurita) were the dominant species in both cruises.  
 
Keywords: abundance, distribution, fish larvae, variance, North Aegean 

  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η έρευνα του ιχθυοπλαγκτού παίζει σηµαντικό ρόλο στην κατανόηση της οικολογίας 
και την εξέλιξη της πανίδας των ψαριών (Moser & Smith 1993). Επιπρόσθετα η έρευνα στη 
κατανοµή και την αφθονία του ιχθυοπλαγκτού µπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση των 
σχέσεων µεταξύ των ειδών ψαριών κατά τη διάρκεια των αρχικών σταδίων της ζωής τους, 
καθώς επίσης και των προτύπων συµπεριφοράς των ενήλικων (Nonaka et al. 2000). Οι αλλαγές 
στα σχέδια της κατανοµής και της αφθονίας των ιχθυονυµφών απεικονίζουν τις αλλαγές και 
στη κατανοµή των ενήλικων ψαριών και των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων της 
αναπαραγωγής τους όπως η περίοδος, η διάρκεια και η θέση της ωοτοκίας (Doyle et al. 1993).  

Στο παρελθόν, ανάλογες µελέτες έχουν πραγµατοποιηθεί στη βορειοδυτική Μεσόγειο 
(π.χ. Palomera & Olivar 1996; Olivar & Sabatés 1997), δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στις 
ιχθυονύµφες εµπορεύσιµων πελαγικών ειδών (Palomera 1992; Garcia & Palomera, 1996). Τα 
στοιχεία ιχθυοπλαγκτού όσον αφορά την Ανατολική Μεσόγειο, ειδικά σε εποχική βάση, είναι 
περιορισµένα. Ο στόχος αυτής της µελέτης ήταν να καθοριστεί η κατανοµή του ιχθυοπλακτού 
στο Βόρειο Αιγαίο την καλοκαιρινή περίοδο των ετών 1998 και 1999.  
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Τα δείγµατα συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια δύο δειγµατοληψιών που 
πραγµατοποιήθηκαν η πρώτη στις 17 Ιουνίου - 18 Ιουλίου 1998 και η δεύτερη στις 18 Ιουνίου - 
24 Ιουλίου 1999 σε 48 σταθµούς, στο Βόρειο Αιγαίο (Εικ. 1). 

Χρησιµοποιήθηκε δειγµατολήπτης πλαγκτού bongo-net µε διάµετρο στεφάνης 60 cm. 
Το άνοιγµα µατιού ήταν 250 και 500 µm. Σε κάθε σταθµό γινόταν µια πλάγια σύρση σε όλο το 
εύρος της στήλης του νερού µε ταυτόχρονη µέτρηση της διάρκειας της σύρσης, της ταχύτητας 
του σκάφους και του µέγιστου βάθους που έφτασε το δίχτυ. Ο όγκος του νερού που 
φιλτραρίστηκε εκτιµήθηκε από έναν βαθµολογηµένο µετρητή ροής που είχε τοποθετηθεί στο 
στόµιο του δειγµατολήπτη. Στη παρούσα µελετη χρησιµοποιήθηκαν µόνο ιχθυονύµφες του 
σταδίου πριν την κάµψη της νωτοχορδής (preflexion) που συλλέχθηκαν µε το δίχτυ των 250 
µm, και στις οποίες έγινε ταυτοποίηση στο κατώτερο δυνατό ταξινοµικό επίπεδο.  

Η αφθονία των ειδών των λαρβών προσδιορίστηκε, ανά 10 m2 στήλης νερού, σε κάθε 
σταθµό, χρησιµοποιώντας τον ακόλουθο τύπο των Nonaka et. al. (2000):  

Yi = 
i

ii

v
xd )**10(

 



 
Όπου Yi είναι ο αριθµός των λαρβών που πιάστηκαν ανά είδος ανά 10 m2 νερού στον σταθµό i, 
xi είναι ο αριθµός των λαρβών που πιάστηκαν στον σταθµό i, νi είναι η ποσότητα του νερού που 
φιλτραρίστηκε (m3) και di είναι το µέγιστο βάθος που έφτασε ο δειγµατολήπτης στον σταθµό i. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Συνολικά 64 κατηγορίες ιχθυονυµφών αναγνωρίστηκαν τα δύο έτη στα οποία 
πραγµατοποιήθηκε δειγµατοληψία (32 το 1998 και 56 το 1999) (Πίνακας Ι). Εικοσιπέντε 
ταξινοµικές κατηγορίες ήταν κοινές και τα δύο έτη. Σε παλαιότερη εργασία που 
πραγµατοποιήθηκε στο Βόρειο Αιγαίο (Somarakis et al. 2002), αναφέρονται 77 ταξινοµικές 
κατηγορίες, εκ των οποίων 37 βρέθηκαν και στην παρούσα µελέτη.   

 
Πίνακας Ι: Λίστα των ειδών που συλλέχτηκαν µε bongo net την καλοκαιρινή περίοδο του 1998 και 

1999 (Ν: λάρβες/10m2 και %: ποσοστό σταθµών στους οποίους βρέθηκαν λάρβες). 

Table I: List of fish larvae identified in the summer bongo net collections (1998 and 1999) (Ν: 
larvae/10 m2, %: per cent positive stations [dl]. 

 
  1998 1999 

Οικογένεια Ταξινοµικές κατηγορίες N % N % 
Apogonidae Apogon imberbis (Linnaeus 1758)   13,2 2 
Blennidae Blennius ocellaris (Linnaeus 1758)   2,7 2 
 Blennius sp.   7,2 5 
Bothidae Arnoglossus laterna (Walbaum 1792) 4,9 2 8,7 12 
 Arnoglossus thori (Kyle 1913) 6,9 14 5,9 21 
Bramidae Brama brama (Bonnaterre 1788)   3,9 2 
Callionymidae Callionymus sp. 6,6 8 3,2 19 
Carangidae Trachurus mediterraneus (Steindachne, 1868) 9,5 29 21,3 52 
 Trachurus trachurus (Linnaeus 1758) 6,8 2 8,0 10 
Cepolidae Cepola rubescens (Linnaeus 1766) 12,8 8 4,7 7 
Clupeidae Sardinella aurita (Valenciennes 1847) 27,0 20 51,5 43 
Cynoglossidae Symphurus nigrescens (Rafinesque 1810) 5,8 4   
Echeneidae Remora remora (Linnaeus 1758)   5,6 2 
Engraulidae Engraulis encrasicolus (Linnaeus 1758) 296,1 80 853,2 79 
Gadidae Gaidropsarus sp.   11,9 2 
 Gaidropsarus vulgaris (Cloquet 1824)   2,9 2 
 Merluccius merluccius (Linnaeus 1758)   3,0 2 
Gobiesocidae Lepadogaster sp.   3,8 2 
Gobiidae Gobius niger (Linnaeus 1758) 9,7 2 14,1 2 
 Gobius sp. 6,1 20 13,5 48 
Labridae Crenilabrus sp. 9,7 10 9,1 31 
 Coris julis (Linnaeus 1758) 4,8 8 6,5 17 
Mugilidae    5,0 17 
Mullidae Mullus sp. 3,8 2 9,8 12 
Myctophidae Ceratoscopelus maderensis (Lowe 1839) 34,1 31 22,7 29 
 Lobianchia dolpheini (Zugmayer 1911) 11,2 4   
 Lampanyctus crocodilus (Risso 1810) 4,9 2   
 Hygophum benoiti (Cocco 1838) 6,9 12   
 Lampanyctus pusillus (Johnson 1890) 2,9 2   
 Benthosema glaciale (Reinhardt 1837) 4,9 2   
 Diaphus holti (Taning 1918) 24,0 4   
 Gonichtys coccoi (Cocco 1829)   7,7 2 
Ophidiidae Parophidion vassali (Risso 1810) 3,4 2   
Pomacentridae Chromis chromis (Linnaeus 1758) 5,7 8 33,8 43 
Scombridae Scomber japonicus (Houttuyn 1782)   27,4  
Scophthalmidae Lepidirhombus boscii (Risso 1810)   3,6 2 
Scorpaenidae Scorpaena sp. 6,8 6 14,8 10 



Συνέχεια Πίνακα Ι  1998 1999 
Οικογένεια Ταξινοµικές κατηγορίες N % N % 

 Scorpaena porcus (Linnaeus 1758)   24,4 10 
 Scorpaena scrofa (Linnaeus 1758)   3,3 5 
Serranidae Anthias anthias (Linnaeus 1758) 7,4 4 7,2 17 
 Serranus hepatus (Linnaeus 1758) 14,7 43 24,3 52 
 Serranus cabrilla (Linnaeus 1785) 2,5 2 7,4 36 
 Epinephelus alexandrinus (Valenciennes 1843)   14,1 2 
 Serranus scriba (Linnaeus 1758)   25,6 2 
Sparidae Pagrus pagrus (Linnaeus 1758) 8,8 6 9,3 19 
 Diplodus annularis (Linnaeus 1758) 7,2 4 10,3 5 
 Diplodus sargus (Linnaeus 1758)   5,9 5 
 Lithognathus mormyrus (Linnaeus 1758)   7,7 2 
 Pagellus acarne (Risso 1826)   5,6 7 
Sparidae µη ταυτοποιηµένα είδη 11,2 12 26,1 31 
Sternoptychidae Argyropelecus hemigymnus (Cocco 1829)   6,0 2 
 Maurolicus muelleri (Gmelin 1788)   11,6 7 
Syngnathidae Hippocampus hippocampus (Linnaeus 1758)   5,6 2 
Thunnidae Auxis rochei (Risso 1810) 18,1 4 24,1 12 
 Euthynnus alletteratus (Rafinesque 1810)    25,1 5 
 Thunnus alalunga (Bonnaterre 1788)   7,2 2 
 Thunnidae I   4,3 2 
Trachinidae Trachinus draco (Linnaeus 1758) 10,0 2 5,6 2 
 Trachinus vipera (Cuvier 1829)   6,0 2 
Triglidae Eutrigla gurnardus (Linnaeus 1758)   4,5 2 
 Trigla lucerna (Linnaeus 1758)   5,8 2 
Triglidae Lepidotrigla cavillone (Lacepede 1801)   3,4 2 
 Triglidae I   29,8 2 
Uranoscopidae Uranoscopus scaber (Linnaeus 1758)   6,5 2 

 
 Τα πιο άφθονα είδη και τα δύο έτη δειγµατοληψίας ήταν τα δύο µικρά επιπελαγικά 

είδη το Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758), γαύρος (European anchovy) και η Sardinella 
aurita (Valenciennes, 1847), φρίσσα (Round sardinella). Η  µέση αφθονία του είδους  E. 
encrasicolus το 1998 ήταν 296,1 λάρβες/10 m2 µε συχνότητα εµφάνισης στους σταθµούς 80%, 
ενώ για το 1999 οι τιµές ήταν 853,2 λάρβες/10 m2 και 79% αντίστοιχα. Όσο αναφορά το είδος  
S. aurita το 1998 η αφθονία ήταν 27,0 λάρβες/10 m2 µε συχνότητα εµφάνισης στους σταθµούς 
20%, ενώ το 1999 ήταν 51,5 λάρβες/10 m2 µε συχνότητα εµφάνισης στους σταθµούς 43%. Η 
αφθονία αυτή των ειδών ήταν αναµενόµενη καθώς το καλοκαίρι είναι η περίοδος ωοτοκίας τους 
(Whitehead 1984). Τα είδη αυτά ήταν τα πιο άφθονα και σε παλαιότερη µελέτη για το Βόρειο 
Αιγαίο (Somarakis et al. 2002).  

Η ποικιλότητα των ιχθυονυµφών το 1999 ήταν υψηλότερη καθώς κυµάνθηκε από 3 έως 
15 είδη ιχθυονυµφών ανά σταθµό, ενώ το 1998 κυµάνθηκε από 1 έως 7 αντίστοιχα (Εικ. 1). Θα 
πρέπει να αναφερθεί επίσης ότι το 1998 στο 90% των σταθµών δειγµατοληψίας αλιεύτηκαν 
ιχθυονύµφες, ενώ το 1999 το ποσοστό αυτό ήταν 81%. Οι σταθµοί που εξετάσθηκαν είχαν 
υψηλή αλιευτική απόδοση γεγονός που µπορεί να οφείλεται αφενός στην θερµοκρασία του 
νερού και αφετέρου στην ποσότητα και ποιότητα τροφής που υπάρχει στις περιοχές αυτές. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ. 1: Ποικιλότητα και κατανοµή των ταξινοµικών κατηγοριών ιχθυονυµφών ανά σταθµό 

δειγµατοληψίας στο Β. Αιγαίο το  1998 και 1999 αντίστοιχα. 
Fig. 1: Variance and distribution of fish larvae taxa per sampling station from summer bongo net 

collections in the N. Aegean during 1998 and 1999 respectively. 
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Κατανοµή ιχθυονυµφών Γαύρου στο Βόρειο Αιγαίο σε σχέση µε τις 
επικρατούσες ωκεανογραφικές συνθήκες 
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ABSTRACT 
Georgios Sylaios, Argyris Kallianiotis, Ε.Τ. Koutrakis: Anchovy larvae distribution in the 
North Aegean Sea in relation to the prevailing oceanographic conditions. 

In this paper the anchovy larval distribution in the North Aegean Sea, as determined 
during two intensive cruises (summer 1998-1999) was related to in-situ surface thermohaline 
structures derived from CTD data (summer 1997-1999) and surface chlorophyll values 
(SeaWiFS monthly average values at 40 sites during 1997-2002). Year 1998 results showed the 
significant abundance of anchovy larvae at the Thracian Sea (> 800 larvae/10 m2), and the 
western part of Limnos Isl. (500-600 larvae/10 m2). Lower anchovy larval concentrations (100-
300 larvae per 10 m2) were found during 1999, with a peak at the north of Samothraki Isl. CTD 
transects revealed the presence of the BSW-LIW frontal zone at the NW of Limnos Isl. EOF 
analysis of surface chlorophyll showed three main modes of variability explaining 63.5% of 
total system’s variance. Mode 1 (26.8%) showed the influence from the spreading of BSW and 
Evros River plume. At the vicinity of these structures the highest anchovy larvae concentrations 
were obtained. 
 
Keywords: Larvae distribution, oceanographic data, North Aegean Sea, larvae, Engraulis 
encrasicolus, anchovy 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Βόρειο Αιγαίο αποτελεί τµήµα του Αιγαίου Πελάγους µε πολύπλοκη βαθυµετρία 
και υδρογραφία (Lykousis et al. 2002). Η πλέον χαρακτηριστική υδρογραφική δοµή στη 
περιοχή είναι η εισροή του χαµηλής αλατότητας (29-34 psu) και πλούσιου σε θρεπτικά άλατα 
νερού της Μαύρης Θάλασσας (BSW), το οποίο καταλαµβάνει το επιφανειακό τµήµα της 
υδάτινης στήλης (20 – 40 m) και ακολουθεί περιφερειακή αντι-ωρολογιακή πορεία µε 
αποκλινόµενους βραχίονες στα πλατό της Σαµοθράκης και του Θερµαϊκού (Latif et al. 1991). 
Το µεγαλύτερο τµήµα του Β. Αιγαίου επηρεάζεται από το BSW και κυρίως κατά την άνοιξη και 
το καλοκαίρι (Απρίλιος έως Ιούλιος), όταν η µέση µηνιαία παροχή του γίνεται περίπου 15.000 
m3/s (Yuce 1995). Το καλοκαίρι το BSW κινείται νότια της εξόδου του από το Στενό των 
∆αρδανελίων, µε τον πυρήνα του να εµφανίζεται στη περιοχή νότια της Ν. Λήµνου. Στην 
περιοχή αυτή σχηµατίζεται µία έντονη µετωπική ζώνη (frontal zone) λόγω της συνάντησης του 
νερού χαµηλής αλατότητας BSW και του Ενδιάµεσου Νερού της Λεβαντίνης (LIW) το οποίο 
έχει υψηλότερη αλατότητα (38,5-39 psu) και προέρχεται από το Κρητικό Πέλαγος (Zodiatis et 
al. 1996). 

Ο γαύρος, Engraulis encrasicolus L., 1758, (European anchovy) αποτελεί το κύριο 
αλίευµα στη θαλάσσια περιοχή του Βορείου Αιγαίου, και ειδικότερα του Θρακικού Πελάγους, 
για το στόλο των γρι-γρι (Βιδωρής & Καλλιανιώτης 2000). Εκτεταµένες και συστηµατικές 
έρευνες της κατανοµής των ιχθυονυµφών γαύρου στο Β. Αιγαίο Πέλαγος έχουν γίνει από τους 
Somarakis et al. (2000) και Somarakis et al. (2002), ενώ οι Koutrakis et al. (2004) 
επικεντρώθηκαν στην περιοχή του Στρυµονικού Κόλπου και του Κόλπου Ιερισσού. Από τα 
αποτελέσµατα των παραπάνω ερευνών, αλλά και τη γενικότερη εµπειρία από άλλες περιοχές, 
προκύπτει η έντονη επίδραση των περιβαλλοντικών και ωκεανογραφικών συνθηκών στη 
κατανοµή ιχθυονυµφών (ανεµογενή, παλιρροιακά και βαροκλινικά θαλάσσια ρεύµατα, 
ποτάµιες εκροές γλυκού νερού, περιδινήσεις, συγκλίσεις και αποκλίσεις υδάτινων µαζών, θέση 
και ένταση θερµοκλινούς, ένταση ηλιακής ακτινοβολίας, κλπ.). Οι παραπάνω διεργασίες είναι 
ιδιαίτερα έντονες στην περιοχή του Θρακικού Πελάγους, όπου η γενική κυκλωνική κυκλοφορία 
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του Β. Αιγαίου επηρεάζεται από τις σηµαντικές ποτάµιες εκροές (Ποταµοί Έβρος και Νέστος) 
και τις απότοµες βαθυµετρικές µεταβολές (εκτεταµένη ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα). 
Προκύπτουν έτσι τοπικές, µόνιµες και παροδικές δοµές µεσαίας κλίµακας αποτελούµενες από 
θερµόαλα µέτωπα και περιδινήσεις (Lykousis et al. 2002). 
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Τα δεδοµένα της παρούσας 
εργασίας προέρχονται από: α) ∆είγµατα 
ιχθυονυµφών γαύρου τα οποία 
συλλέχθηκαν κατά τα καλοκαίρια των 
ετών 1998 (17/6-18/7/1998, 51 σταθµοί) 
και 1999 (18/6/-24/7/1999, 55 σταθµοί) 
από την ερευνητική οµάδα του ΙΝΑΛΕ στα 
πλαίσια του προγράµµατος MEDITS σε 
όλο το Β. Αιγαίο (Εικ. 1). Η µέθοδος 
συλλογής των δειγµάτων ιχθυονυµφών 
περιγράφεται από τους Koutrakis et al. 
(2004). Τα αποτελέσµατα εκφράσθηκαν ως 
αριθµός ατόµων ανά θαλάσσια επιφάνεια 
10 m2, σύµφωνα µε την εξίσωση Nonaka et 
al. (2000).  
β) Μετρήσεις θερµοκρασίας, αλατότητας 
και διαλυµένου οξυγόνου κατά τα 
καλοκαίρια των ετών 1997 (106 σταθµοί), 
1998 (103 σταθµοί) και 1999 (45 σταθµοί) 
σε όλο το Βόρειο Αιγαίο (Εικ. 2), οι οποίες 

 
Εικ. 1: Σταθµοί δειγµατοληψίας ιχθυονυµφών 

γαύρου στο Β. Αιγαίο (1998 – τρίγωνα, 1999 
– ρόµβοι). 

Fig. 1: Anchovy larvae sampling stations in the N. 
Aegean Sea (1998 – triangles, 1999 – 
diamonds). 

 

καταγράφηκαν µε CTD Idronaut 301. ΟΙ 
µετρήσεις καλύπτουν την υδάτινη στήλη 
έως τα πρώτα 200 µέτρα βάθος.  
γ) ∆εδοµένα µέσων µηνιαίων 
επιφανειακών συγκεντρώσεων χλωρο-
φύλλης σε επιλεγµένες θέσεις (40 σταθµοί, 
Εικ. 2) στο Β. Αιγαίο κατά την περίοδο 
Σεπτέµβριος 1997 – Νοέµβριος 2002, τα 
οποία διέθεσε στο ΙΝΑΛΕ το Plymouth 
Marine Laboratory, στα πλαίσια του 
προγράµµατος ANREC, από την ανάλυση 
δορυφορικών εικόνων της περιοχής 
(SeaWiFS global composites). Ο πίνακας 
δεδοµένων (40 × 63) αναλύθηκε µε βάση 
τη µέθοδο των Εµπειρικών Ορθογώνιων 
Συναρτήσεων (EOF, Empirical Orthogonal 
Functions) µε σκοπό τη συµπίεση των 
δεδοµένων και την κατανόηση της 
µεταβλητότητας του συστήµατος. Οι 
επικρατούσες δοµές µεταβλητότητας 
(modes of variability) συσχετίσθηκαν 
κατόπιν µε τα αποτελέσµατα κατανοµής 
των ιχθυονυµφών γαύρου. Η ανάλυση και 
επεξεργασία των δεδοµένων χλωροφύλλης 
σύµφωνα µε τη µέθοδο EOF δίνεται από 
τον Sylaios (2004). 

 
Εικ. 2: Σταθµοί καταγραφής θερµοκρασίας, 

αλατότητας και διαλυµένου οξυγόνου (CTD) 
στο Β. Αιγαίο (1997 – ρόµβοι, 1998 – 
τετράγωνα, 1999 - κύκλοι) και θέσεις 
προσδιορισµού χλωροφύλλης (σταυροί). 

Fig. 2: CDT sampling stations in the N. Aegean Sea 
(1997 – diamonds, 1998 – squares, 1999 - 
circles) and sites of chlorophyll-a 
determination (crosses). 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 
Εικ. 3: Κατανοµή ιχθυονυµφών γαύρου στο Β. 

Αιγαίο το καλοκαίρι 1998. 
Fig. 3: Anchovy larval distribution in the N. Aegean 

Sea during summer 1998. 
 

 
Εικ. 4: Κατανοµή ιχθυονυµφών γαύρου στο Β. 

Αιγαίο το καλοκαίρι 1999. 
Fig. 4: Anchovy larval distribution in the N. Aegean 

Sea during summer 1999. 
 

α) Ιχθυονύµφες: Η κατανοµή των 
ιχθυονυµφών γαύρου στο Βόρειο Αιγαίο 
κατά τη θερινή περίοδο των ετών 1998 και 
1999 παρουσιάζεται στις Εικ. 3 και 4. Η 
µέση παρουσία των ιχθυονυµφών γαύρου 
κατά το 1998 στους σταθµούς µέτρησης 
ήταν 550 άτοµα/ 10 m2. Υψηλές 
συγκεντρώσεις ιχθυονυµφών (> 800 
ατόµων/10 m2) εµφανίζονται στην περιοχή 
του Θρακικού Πελάγους και ειδικότερα 
στην περιοχή ανατολικά της Ν. Θάσος και 
βόρεια της Ν. Σαµοθράκης. Η µέγιστη τιµή 
στην περιοχή αυτή ήταν 10.464 άτοµα/10 
m2. Μέτριες συγκεντρώσεις καταγράφηκαν 
στα δυτικά της Ν. Λήµνου (500 – 600 
άτοµα/10 m2) (Εικ. 3). Το 1999 οι 
συγκεντρώσεις ιχθυονυµφών γαύρου ήταν 
σηµαντικά χαµηλότερες σε σχέση µε τη 
προηγούµενη χρονιά, µε υψηλότερες 
συγκεντρώσεις στην περιοχή της Ν. 
Σαµοθράκης (βόρεια και δυτικά) της τάξης 
των 8.000 ατόµων/10 m2. Οι υπόλοιποι 
σταθµοί χαρακτηρίσθηκαν από 
συγκεντρώσεις ιχθυονυµφών µεταξύ 100-
300 ατόµων/10 m2 (Εικ. 4).  

β) ∆εδοµένα CTD: Οι µετρήσεις 
θερµοκρασίας, αλατότητας και διαλυµένου 
οξυγόνου στην υδάτινη στήλη (µε τη 
χρήση CTD), χρησιµοποιήθηκαν για τη 
δηµιουργία τοµών κατά µήκος του 
µεσηµβρινού των 25ο (από το Βιστωνικό 
Κόλπο, 40.60oB, έως τη Ν. Xίο, 37.80οΒ) 
µε σκοπό τον προσδιορισµό της θέσης του 
µετώπου BSW – LIW (Εικ. 5). Στην 
περιοχή του Θρακικού Πελάγους η 
επιφανειακή αλατότητα κυµαίνεται µεταξύ 
32-33 psu, στην περιοχή του κύριου 
πυρήνα του BSW (βόρεια Ν. Λήµνου) 
µειώνεται σε 24-28 psu, ενώ στη µετωπική 
ζώνη (νοτιοδυτικά της Ν. Λήµνου, 
39.50oB) αυξάνει απότοµα στα 36-37 psu. 
Προκύπτει ότι η µετωπική ζώνη συµπίπτει 
µε την περιοχή σηµαντικής παρουσίας 
ιχθυονυµφών γαύρου στα νοτιοδυτικά της 
Ν. Λήµνου. 

γ) EOF Επεξεργασία: Η ανάλυση 
EOF προσδιόρισε ότι η µεταβλητότητα του 
συστήµατος χαρακτηρίζεται από τρεις 
επικρατούσες δοµές, οι οποίες ερµηνεύουν 
το 63,5% της συνολικής µεταβλητότητας.  

 

Εικ. 5: Κατακόρυφη τοµή αλατότητας κατά µήκος 
του µεσηµβρινού 25ο (καλοκαίρι 1998). 

Fig. 5: Vertical salinity section along the 25o 
meridian (summer 1998).  
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Ειδικότερα η πρώτη δοµή (mode 1) 
εκφράζει το 26,8% της µεταβλητότητας 
του συστήµατος, η δεύτερη (mode 2) το 
22,1% και η τρίτη (mode 3) το 14,6%. Η 
Εικ. 6 παρουσιάζει την κατανοµή της 
πρώτης δοµής µεταβλητότητας, η οποία 
προφανώς οφείλεται στην εξάπλωση του 
νερού BSW στα βορειοδυτικά και δυτικά 
της Ν. Λήµνου και στο νερό του Ποταµού 
Έβρου. Οι υψηλές συγκεντρώσεις 
ιχθυονυµφών γαύρου εµφανίζονται στα 
περιθώρια των δοµών αυτών, ενώ στην 
ενδιάµεση περιοχή (ανατολικά – 
νοτιοανατολικά Ν. Σαµοθράκης) οι 
συγκεντρώσεις ιχθυονυµφών είναι πολύ 
µικρές.  
 

 
Εικ. 6: Κατανοµή ιχθυονυµφών γαύρου ως προς 

την EOF ∆οµή 1 (26,8%). 
Fig. 6: Anchovy larval distribution in relation to 

EOF mode 1 (26.8%).  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Οι ωκεανογραφικές παρατηρήσεις και EOF δοµές µεταβλητότητας επιφανειακής χλωροφύλλης 
είναι σε θέση να συµβάλλουν στην κατανόηση της κατανοµής των ιχθυονυµφών γαύρου στο 
Βόρειο Αιγαίο. 
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Κατανοµή και αφθονία των αβγών και ιχθυονυµφών του γαύρου σε 
σχέση µε τις ωκεανογραφικές συνθήκες στο ΒΑ Αιγαίο 
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ABSTRACT 
Nikolaos Nikolioudakis, Constantin Koutsikopoulos, Athanassios Machias, Stylianos 
Somarakis:  Distribution and abundance of eggs and larvae of anchovy in relation to the 
oceanographical conditions of NE Aegean Sea. 

Distribution and abundance of anchovy eggs and larvae were related to oceanographic 
conditions of the NE Aegean Sea during June 1995. Single parameter quotient analysis showed 
an association of anchovy eggs and larvae with anticyclonic areas of increased temperature, low 
salinity (at a depth of 10 m) and high zooplankton standing stocks. The abundance of eggs was 
increased in frontal areas associated with the ‘Samothraki gyre’, whereas the abundance of 
larvae, particularly of those >6 mm, was higher within the core of the gyre where both 
zooplankton and ichthyoplankton accumulate passively. Retention structures like anticyclones 
could be very important for recruitment and stock integrity of anchovy in the N. Aegean Sea.    
 
Keywords: anchovy, spawning, larvae, distribution, quotient analysis, NE Aegean 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το είδος Engraulis encrasicolus (Linnaeus 1758), γαύρος (European anchovy), είναι 
ένα από τα σηµαντικότερα αλιεύµατα στην περιοχή του Β Αιγαίου (Stergiou et al. 1997). 
Ανήκει στα λεγόµενα µικρά πελαγικά αλιεύµατα και αναπαράγεται από την άνοιξη έως το 
φθινόπωρο, µε µέγιστο την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου (Σωµαράκης 1999). Η υφαλοκρηπίδα του 
ΒΑ Αιγαίου και ιδιαίτερα το Θρακικό πέλαγος, είναι ένα από τα σηµαντικότερα πεδία 
αναπαραγωγής του γαύρου στο Αιγαίο (Σωµαράκης 1999). Η περιοχή αυτή επηρεάζεται από τα 
νερά της Μαύρης Θάλασσας (Black Sea Water, BSW) που δηµιουργούν τοπικά ιδιαίτερες 
ωκεανογραφικές συνθήκες. 
Η εισροή του µειωµένης 
αλατότητας BSW από τα 
στενά των ∆αρδανελίων την 
περίοδο του µέγιστου της 
αναπαραγωγής του γαύρου 
δηµιουργεί ένα ρεύµα που 
κινείται βορειοδυτικά µεταξύ 
Λήµνου και Ίµβρου 
(Limnos-Imvros Jet, LIJ). Το 
ρεύµα αυτό διαχωριζόµενο, 
τροφοδοτεί αφ’ ενός τον 
αντικυκλώνα που εντοπίζεται 
γύρω από τη Σαµοθράκη 
(Samothraki gyre, SG), όπου 
και παγιδεύεται η 
µεγαλύτερη ποσότητα BSW 
και αφ’ ετέρου έναν 
κυκλώνα εντοπιζόµενο 

 

Εικ. 1: Χάρτης του ΒΑ Αιγαίου µε απεικόνιση των κύριων 
επιφανειακών ρευµάτων (εκτιµηθέντα βαροκλινικά ρεύµατα 
στα 5m σε σχέση µε το βάθος των 50 m) τον Ιούνιο 1995 (από 
Somarakis et al. 2002). (LIJ: Limnos – Imvros Jet, SG: 
Samothraki gyre, ▲: σταθµοί δειγµατοληψίας ιχθυοπλαγκτού). 
Fig. 1: Map of the NE Aegean Sea demonstrating the main sea
surface currents (inferred baroclinic currents at 5m relevant to 
the depth of 50m) in June 1995 (by Somarakis et al. 2002). (LIJ: 
Limnos – Imvros Jet, SG: Samothraki gyre, ▲: ichthyoplankton 
sampling stations).
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νοτίως της Θάσου (Εικ.1) (Somarakis et al. 2002). Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η 
συσχέτιση της κατανοµής των αβγών και ιχθυονυµφών του γαύρου µε αβιοτικούς και βιοτικούς 
παράγοντες και η κατανόηση της επίδρασης της τοπικής υδρογραφικής πολυπλοκότητας στα 
πρότυπα κατανοµής και αφθονίας των ιχθυοπλαγκτονικών σταδίων. 
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

∆είγµατα ιχθυοπλαγκτού γαύρου και υδρογραφικά δεδοµένα, συλλέχθηκαν στο πλαίσιο 
ερευνητικού ταξιδιού µε το E/Σ ΦΙΛΙΑ κατά την περίοδο 15-22 Ιουνίου 1995 στην περιοχή του 
ΒΑ Αιγαίου. Η δειγµατοληψία ήταν συστηµατική και έλαβε χώρα σε 61 σταθµούς (Εικ. 1). Τα 
δείγµατα ιχθυοπλαγκτού συλλέχθηκαν µε το δειγµατολήπτη Bongo-net (διάµετρος στεφάνης: 
60 cm, διάµετρος µατιού διχτυών: 0,335 και 0,250 mm) (Somarakis et al. 1998). Η συλλογή 
των υδρογραφικών δεδοµένων (προφίλ θερµοκρασίας, αλατότητας) πραγµατοποιήθηκε µε 
χρήση CTD Seabird 9/11. Στο εργαστήριο, µετρήθηκε ο αριθµός των αβγών και των 
ιχθυονυµφών του γαύρου, το µήκος των ιχθυονυµφών (notochord length) καθώς επίσης και ο 
όγκος του ζωοπλαγκτού (Zooplankton Displacement Volume, ZDV) για κάθε σταθµό από το 
δίχτυ των 0,250 mm που εκφράζεται ως ml m-2. Η αφθονία των ιχθυονυµφών σε κάθε σταθµό 
διορθώθηκε, όσον αφορά στην αποφυγή του δειγµατολήπτη από τις ιχθυονύµφες (net 
avoidance), ανάλογα µε το µήκος και την ώρα της ηµέρας (Somarakis et al. 1998). Οι 
ιχθυονύµφες χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες µήκους (2-6 mm και >6 mm). Στο µήκος των 6 
mm, που αντιστοιχεί στην έναρξη σχηµατισµού του ουραίου πτερυγίου, οι ιχθυονύµφες 
αρχίζουν να εµφανίζουν αλλαγές στην κολυµβητική ικανότητα και έναρξη της συµπεριφοράς 
των κατακόρυφων µεταναστεύσεων και του κοπαδιάσµατος, που επηρεάζουν τα πρότυπα 
κατανοµής τους στο χώρο (Σωµαράκης 1999).  

Η προτίµηση των ιχθυοπλαγκτονικών σταδίων του γαύρου για συγκεκριµένα εύρη 
περιβαλλοντικών παραγόντων µελετήθηκε µε εκτίµηση των ‘καµπύλων πηλίκου’ (single 
parameter quotient analysis) (van der Lingen et al. 2001). Οι καµπύλες πηλίκου 
προσδιορίστηκαν ξεχωριστά για τα αβγά, τις ιχθυονύµφες 2-6mm και τις ιχθυονύµφες >6mm. 
Κάθε παράµετρος (επιφανειακή θερµοκρασία [σε βάθος 10 m], αλατότητα και ZDV) 
διαιρέθηκε σε κλάσεις συγκεκριµένου εύρους (π.χ. η θερµοκρασία σε 0,25 οC) και ο αριθµός 
αβγών ή ιχθυονυµφών που εντοπίστηκαν στην κάθε κλάση, εκφράστηκε ως ποσοστό επί του 
συνολικού αριθµού αβγών ή ιχθυονυµφών. Η τιµή αυτή διαιρέθηκε στη συνέχεια µε τη 
συχνότητα εµφάνισης της κάθε παραµέτρου στη συγκεκριµένη κλάση. Στην ανάλυση αυτή, 
τιµές του παραπάνω πηλίκου >1, θεωρούνται ότι αντικατοπτρίζουν ‘επιλογή’ του 
συγκεκριµένου εύρους από τα ψάρια, ενώ τιµές <1, αποφυγή του συγκεκριµένου εύρους τιµών 
(van der Lingen et al. 2001). Οι τιµές πηλίκου (quotient values) σε σχέση µε τις εξεταζόµενες 
κλάσεις θερµοκρασίας, αλατότητας και ZDV, αναπαραστάθηκαν γραφικά χρησιµοποιώντας 
κυλιόµενο µέσο 5 σηµείων. Η σύγκριση της κατανοµής της αθροιστικής συχνότητας των αβγών 
ή ιχθυονυµφών ανά κλάση της εκάστοτε περιβαλλοντικής παραµέτρου µε την κατανοµή της 
αντίστοιχης συχνότητας παρουσίας της παραµέτρου, έγινε µε τη χρήση της µη παραµετρικής 
ανάλυσης Kolmogorov–Smirnov (Zar 1999).  
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Με την εξαίρεση της κατανοµής των αβγών σε σχέση µε τις τιµές του όγκου 
ζωοπλαγκτού (ZDV) (p>0.05), η κατανοµή των ιχθυοπλαγκτονικών σταδίων του γαύρου σε 
σχέση µε τις υπό εξέταση περιβαλλοντικές παραµέτρους, δεν ήταν τυχαία (Πίνακας Ι, p<0.001 
σε όλες τις περιπτώσεις). Συγκεκριµένα, η ένταση της ωοτοκίας (αφθονία αβγών) ήταν 
αυξηµένη σε περιοχές µε υψηλή επιφανειακή (σε βάθος 10m) θερµοκρασία (>~21 oC) και 
χαµηλή αλατότητα (<~34,5 psu) (Εικ. 2Α, 2Β, Πίνακας Ι). Οι ιχθυονύµφες παρουσίαζαν 
‘προτίµηση’ για περιοχές µε  χαµηλή αλατότητα (όπως και τα αβγά), υψηλότερη θερµοκρασία 
(από ότι τα αβγά) (Πίνακας Ι) και υψηλή αφθονία ζωοπλαγκτού (ZDV >17 ml m-2)  (Εικ. 2Γ, 
2∆). 

Οι χάρτες κατανοµής και αφθονίας των αβγών και ιχθυονυµφών (Εικ. 3) έδειξαν την 
ύπαρξη δύο διακριτών συγκεντρώσεων. Η πρώτη εντοπιζόταν στην περιοχή του Θρακικού 
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πελάγους και σχετιζόταν µε τον αντικυκλώνα της Σαµοθράκης και η δεύτερη µεταξύ της Θάσου 
και της χερσονήσου του Άθω, επίσης σχετιζόµενη µε αντικυκλωνική κυκλοφορία στην περιοχή  
αυτή (βλέπε Εικ. 1). 

Η εξάπλωση των αβγών και στις δύο περιοχές ήταν περισσότερο εκτεταµένη (Εικ. 2Α), 
ενώ  αυτή των ιχθυονυµφών, ιδιαίτερα των >6 mm, ήταν περισσότερο εντοπισµένη στις 
περιοχές των αντικυκλώνων (Εικ. 2Β, 2Γ). Ο όγκος του ζωοπλαγκτού ήταν ιδιαίτερα αυξηµένος 
στην περιοχή του αντικυκλώνα της Σαµοθράκης (Εικ. 2∆). Στις περιοχές των αντικυκλώνων οι 
ισόπυκνες βυθίζονται µε αποτέλεσµα η θερµοκρασία (σε βάθος 10m) να εµφανίζει υψηλότερες 
τιµές και η αλατότητα χαµηλότερες σε σχέση µε µη αντικυκλωνικές περιοχές (Somarakis et al. 
2002). Επίσης, οι αντικυκλώνες είναι περιοχές παθητικής συγκέντρωσης ζωοπλαγκτού (Heath 
1992). Η συνάφεια του ιχθυοπλαγκτού του γαύρου µε περιοχές αυξηµένης θερµοκρασίας, 
ζωοπλαγκτού και χαµηλής αλατότητας που είδαµε πιο πάνω φαίνεται να σχετίζεται µε την 
ύπαρξη των αντικυκλώνων, ιδιαίτερα αυτού της Σαµοθράκης, όπως προκύπτει και από τους 
χάρτες κατανοµής και αφθονίας.  

 
  

Εικ. 2: Καµπύλες ‘προτίµησης’ περιβαλλοντικών συνθηκών. (Α) Αβγά – Επιφανειακή 
θερµοκρασία (10 m), (Β) Αβγά – Αλατότητα (10 m), (Γ) Ιχθυονύµφες 2-6 mm –
Ζωοπλαγκτόν, (∆) Ιχθυονύµφες >6 mm – Ζωοπλαγκτόν.  Στήλες: συχνότητα εµφάνισης 
του παράγοντα στην εκάστοτε κλάση. 

Fig. 2: Quotient analysis graphs. (Α) Eggs – Surface temperature (10 m), (Β) Eggs – Salinity (10 
m), (C) Larvae (2-6 mm) – Zooplankton, (D) Larvae (>6 mm) – Zooplankton. Bars: 
frequency of occurrence of the factor in the specific class. 

Πίνακας Ι: Αποτελέσµατα των Kolmogorov-Smirnov τεστ. dmax: στατιστική 
συνάρτηση ελέγχου. k: αριθµός κλάσεων του παράγοντα. * p<0,001. 

Table Ι: Results of the Kolmogorv-Smirnov goodness of fit. dmax: statistic. k: 
number of classes. * p<0,001. 
 

Στάδιο 
Περιβαλλοντικός 
παράγοντας 

(environmental factor) 
k 

Εύρος 
‘προτίµησης’ dmax 

Αβγά T10 (οC) 21 > 20,975  20,30* 
Αβγά S10 (psu) 19 < 34,65 24,69* 
Αβγά ZDV (ml m-2) 10 15-25 10,64 

Ιχθυονύµφες 2-6mm T10 (οC) 21 > 22,975 21,45* 
Ιχθυονύµφες 2-6mm S10 (psu) 19 < 34,65 27,88* 
Ιχθυονύµφες 2-6mm ZDV (ml m-2) 10 > 17 22,35* 
Ιχθυονύµφες  >6mm T10 (οC) 21 > 21,725 30,87* 
Ιχθυονύµφες  >6mm S10 (psu) 19 < 34,65 31,86* 
Ιχθυονύµφες >6mm ZDV (ml m-2) 10 > 17 25,46* 
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Πιο προσεκτική µελέτη της κατανοµής των αβγών (Εικ. 3Α) δείχνει ότι οι µεγαλύτερες 
αφθονίες εντοπίζονται κατά κύριο λόγο σε περιοχές µετώπων αλατότητας, ιδιαίτερα στο 
Θρακικό πέλαγος (Εικ. 3Α). Η εισροή  του  µειωµένης αλατότητας BSW στην περιοχή αυτή και  
η κατακράτησή του στο εσωτερικό του αντικυκλώνα της Σαµοθράκης, επάγει τη δηµιουργία 
ισχυρών µετώπων αλατότητας. Η ωοτοκία των ενηλίκων φαίνεται να σχετίζεται µε τα µέτωπα 
αυτά, όπου η δευτερογενής παραγωγή (αβγά και προνυµφικά στάδια κωπηπόδων που 
αποτελούν τροφή των ιχθυονυµφών) είναι ιδιαίτερα αυξηµένη (Christou & Zervoudaki 2000). 
Όσον αφορά στην κατανοµή των ιχθυονυµφών (Εικ. 3Β, 3Γ), διαπιστώνεται ότι, καθώς 
αυξάνεται το µέγεθός τους, η κατανοµή τους περιορίζεται στο εσωτερικό αντικυκλώνων 
προφανώς λόγω παθητικής συγκέντρωσης. Η κατακράτηση των ιχθυονυµφών σε υδρογραφικές 
δοµές όπως του αντικυκλώνα της Σαµοθράκης και η παρεµπόδιση της διασποράς τους σε µη 
ευνοϊκές περιοχές, θα πρέπει να έχει ιδιαίτερη σηµασία στην επιτυχία της στρατολόγησης 
(recruitment) και στην ακεραιότητα (integrity) του αποθέµατος γαύρου στην περιοχή.   
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Εικ. 3: Χάρτες κατανοµής της αφθονίας (αριθµός m-2) των (Α) αβγών, (Β) ιχθυονυµφών 2-6 mm, 
(Γ) ιχθυονυµφών >6 mm του γαύρου και (∆) ζωοπλαγκτού (ml m-2)  τον Ιούνιο 1995 σε 
σχέση µε την επιφανειακή (10 m) αλατότητα. 

Fig. 3: Contour maps of the distribution of (A) eggs, (B) larvae 2-6 mm, (C) larvae >6 mm  of
anchovy and (D) zooplankton  in relation to surface (10 m) salinity. 
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ABSTRACT 
George Minos, Maria Chrisikou, Panagiotis Chlapanas: Monthly length frequency 
distribution of grey mullet fry and juveniles in N. Moudania (Thermaikos Gulf). 
 In the present paper we studied the seasonal appearance, the size frequency distribution, 
recruitment rate and the abundance of Mugilidae fry and juveniles in the N. Moudania Port, 
Thermaikos Gulf. Samples were taken twice a month from February 2004 to February 2005. 
New recruits (<25 mm) of flathead grey mullet (Mugil cephalus), leaping grey mullet (Liza 
saliens) and of golden grey mullet (Liza aurata) first appeared in October, thinlip grey mullet 
(Liza ramada) in March and finally thicklip grey mullet (Chelon labrosus) in April. 
 
Keywords: fry, juveniles, seasonal appearance, Mugilidae, N. Moudania 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η οικογένεια των κεφαλοειδών έχει µια παγκόσµια εξάπλωση και περιλαµβάνει 280 
είδη (Thomson 1997). Στην Ελλάδα απαντιούνται έξι (6) είδη, εκ των οποίων το Mugil 
cephalus, Liza saliens, Liza ramada, Liza aurata και Chelon labrosus εποικίζουν παράκτια και 
εσωτερικά νερά (λιµνοθάλασσες, ποτάµια) και το Oedalechilus labeo είναι καθαρά πελαγικό 
είδος. Ένα άλλο είδος (Mugil soiuy) αλιεύεται περιστασιακά τα τελευταία χρόνια στη Βόρειο 
Ελλάδα (παράκτιες περιοχές και λιµνοθάλασσες Καβάλας και Ξάνθης).  

Τα κεφαλοειδή γενικά είναι ευρύαλα ψάρια, εισέρχονται σε λιµνοθάλασσες και 
εκβολικά συστήµατα αποτελώντας το µεγαλύτερο µέρος της αλιευτικής παραγωγής τους. Εκεί 
διαβιούν, αναπτύσσονται και µεταναστεύουν στην ανοιχτή θάλασσα για αναπαραγωγή. Από τις 
θαλάσσιες περιοχές αναπαραγωγής, µετά τη µεταµόρφωση, τα νεαρά ιχθύδια, µεγέθους <15 
mm TL µεταφέρονται προς την ακτή µε τη δράση των ρευµάτων και των ανέµων. Στη συνέχεια 
µεταναστεύουν σε παράκτιες περιοχές µε ρηχά νερά, όπου βρίσκουµε τις άριστες συνθήκες για 
την αύξηση και την επιβίωσή τους. Η χρονική περίοδος εµφάνισης είναι διαφορετική για κάθε 
είδος, εξαρτώµενη από την εποχή αναπαραγωγής, την απόσταση από την ακτή των περιοχών 
αναπαραγωγής και από κλιµατολογικούς παράγοντες που µεταβάλλονται από έτος σε έτος 
(Μίνος 1996).  

Συνεχίζοντας την έρευνα πάνω στην ποιοτική και ποσοτική σύνθεση των ειδών και την 
εποχή εµφάνισης τους στην Νοτιοδυτική Ελλάδα (Katselis et.al. 1994, Κατσέλης & Μίνος 
1999, Μίνος 1996, Μίνος κ.ά. 1998, Ρογδάκης κ.ά. 2001) και στη ∆υτική Ελλάδα (Μίνος κ.ά. 
2000), στην παρούσα εργασία παρατίθενται τα αποτελέσµατα από την έρευνα ενός έτους στο 
λιµάνι των Ν. Μουδανιών στο Θερµαϊκό Κόλπο (Βόρεια Ελλάδα), που δεν υπάρχουν µέχρι 
στιγµής δεδοµένα. 
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
 Με τον όρο γόνο (fry) αναφερόµαστε σε µικρά άτοµα των κεφαλοειδών ολικού µήκους 
20-60 mm, ενώ ως νεαρά (juveniles) τα άτοµα µήκους 60-100 mm (Zismann 1981). Ο σταθµός 
δειγµατοληψίας µας ήταν η ακτή στο εσωτερικό µέρος του λιµανιού των Ν. Μουδανιών 
Χαλκιδικής, γειτνιάζουσα µε µικρή απορροή γλυκού νερού µε συντεταγµένες 40ο 14,1' και 23ο 
16,7' γεωγραφικό πλάτος και µήκος. Οι δειγµατοληψίες πραγµατοποιήθηκαν από τον 
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Φεβρουάριο του 2004 έως το Φεβρουάριο του 2005. Τα αλιευτικά εργαλεία που 
χρησιµοποιήθηκαν για τη συλλογή του γόνου ήταν 2 συρόµενα δίχτυα παραλίας (γρίπος ή 
µπραγάνι) χωρίς κόµπους µε µήκος 3m και 6m, µε άνοιγµα µατιού 3 mm, και ύψος 1,5 m, µε 
σχοινοβάριδα στο κάτω µέρος τους και φελλούς στην επιφάνεια. Επίσης έφερε στο κάτω µέρος 
ένα τµήµα διχτυού ύψους 10 cm µε µεγαλύτερο µάτι (10 mm) το καλούµενο «σαρδόνι» για να 
αποµακρύνονται µε ευκολία κατά τη σύρση φύκη και άλλα αντικείµενα που θα δυσκόλευαν την 
αλιεία. Οι δειγµατοληψίες πραγµατοποιούνταν κάθε δεκαπενθήµερο, µε εξαιρέσεις όταν 
επικρατούσαν άσχηµες καιρικές συνθήκες. Πέντε έως έξι σύρσεις πραγµατοποιήθηκαν σε κάθε 
δειγµατοληψία σε βάθη 0,5-1,3 m. Η ταυτοποίηση των ειδών έγινε µε την χρήση κατάλληλων 
εξειδικευµένων για την περιοχή της Μεσογείου κλείδων (Cambrony 1984, Μίνος 1996, Μίνος 
κ.ά. 1995, Minos et.al. 2002). Η λήψη της τιµής της θερµοκρασίας γινόταν µε υδραργυρικό 
θερµόµετρο. Η περιοχή δειγµατοληψίας χαρακτηρίζεται από ακάλυπτο µαλακό υπόστρωµα το 
οποίο προέκυψε από την κατασκευή των λιµενικών υποδοµών. Η ευρύτερη περιοχή 
χαρακτηρίζεται από µεικτούς λειµώνες Posidonia oceanica και η Cymodocea nodosa. 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 Στο λιµάνι των Ν. Μουδανιών έγιναν 
συνολικά 15 δειγµατοληψίες και συλλέχθηκαν 
1824 άτοµα, εκ των οποίων 157 άτοµα L. 
saliens (8,6 %), 439 άτοµα L. aurata (24,1 %), 
42 άτοµα M. cephalus (2,3 %), 692 άτοµα C. 
labrosus (37,9 %), και τέλος 494 άτοµα L. 
ramada  (27,1 %) (Εικ. 1). Λόγω του µικρού 
βάθους της περιοχής δειγµατοληψίας, η 
θερµοκρασία παρουσίασε εποχιακή 
διακύµανση από 13 έως 27 oC. 

 
Mugil cephalus (κέφαλος) 

Ο γόνος του M. cephalus, 
πρωτοεµφανίστηκε στις ακτές τον Οκτώβριο, σε 
L. aurata και το L. saliens (Εικ. 2). Αλιεύτηκε δ
µήκη 32,5 (0,79) και 36,2 (1,93) mm. Παρόµοια α
δίδονται και από άλλους συγγραφείς στην Ελλάδ
1998, Κατσέλης & Μίνος 1999, Μίνος κ.ά. 2000,

 
Liza aurata (µυξινάρι) 

Ο γόνος του είδους L. aurata, πρωτοεµφα
µεγέθους άτοµα (<30 mm.) αλιεύτηκαν το χε
αποτελέσµατα δίδονται στη Βόρειο (Koutrakis 2
1999, Μίνος κ.ά. 2000, Χώτος 2003). Τους αν
γόνος και νεαρά άτοµα µεγαλύτερα από 30 mm
Μάιο η µέση τιµή του µήκους µετακινήθηκε απ
mm αντίστοιχα. Προφανώς πρόκειται για τους ίδ
ατόµων τον Μάρτιο δεν µπορεί να επιτευχθεί σε µ

 
Liza saliens (γάστρος, κεφαλάς, ψωµόνι) 

Η πρώτη εµφάνιση (νεοεισερχοµένα ά
παρατηρήθηκε στο λιµάνι των Ν. Μουδανιών τον
αλιεύτηκε µέχρι το ∆εκέµβριο (Εικ. 2). Νωρίτερα
ενώ στον Κόλπο της Ηγουµενίτσας νεοεισερχόµε
έως Ιούνιο παρατηρήθηκαν στο αλίευµα µόνο 
Liza aurataMugil 
cephalus

Liza saliens

Chelon 
labrosus

Liza ramada

 
Εικ. 1: Ποσοστιαία  % αναλογία του κάθε 
είδους στο σύνολο του αλιευθέντος γόνου.  
Fig. 1: Percentage of each species in the total 
amount of collected fry.
µέσο µήκος 24,4 (0,39) mm ταυτόχρονα µε το 
ε τον Νοέµβριο και τον Φεβρουάριο σε µέσα 
ποτελέσµατα εποχιακής εµφάνισης του είδους 
α (Katselis et.al. 1994, Μίνος 1996, Μίνος κ.ά. 
 Koutrakis 2004).  

νίστηκε το φθινόπωρο (Οκτώβριο) και µικρού 
ιµώνα έως το Μάρτιο (Εικ. 2). Παρόµοια 
004) και Νότιο Ελλάδα (Κατσέλης & Μίνος 
οιξιάτικους µήνες (Μάρτιο-Μάιο) αλιεύτηκε 
 (30-50 mm). Από τον µήνα Μάρτιο έως τον 
ό τα 40,8 (1,2) στα 51,6 (0,99) και 55,8 (3,1) 
ιους πληθυσµούς, αφού το µέσο µέγεθος των 
ία χειµερινή ωοτοκία.  

τοµα <25 mm) του γόνου του L. saliens 
 Οκτώβριο σε µέσο µήκος 21,6 (0,77) mm και 
 το Σεπτέµβριο, αλιεύτηκαν άτοµα 55-74 mm 
να (Μίνος κ.ά. 2000). Τους µήνες από Απρίλιο 
νεαρά άτοµα L. saliens (>70 mm) ενώ στο 



Μεσολόγγι τον Ιούνιο (Katselis et.al. 1994, Μίνος 1996, Μίνος κ.ά. 1998, Μίνος κ.ά. 2000) και 
στο Στρυµωνικό Κόλπο τον Ιούλιο (Koutrakis 2004) αλιεύονται νεοεισερχόµενα.   
 
Chelon labrosus (βελάνισσα, πλαταρίδα) 

Ο γόνος του C. labrosus πρωτοεµφανίστηκε σε µικρό αριθµό τον Απρίλιο και σε 
αφθονία τον Μάιο (Εικ. 2). Παρατηρήθηκε µια συνεχής αύξηση του µήκους των ατόµων µε την 
πάροδο των µηνών. Τον Απρίλιο τα πιο πολλά άτοµα ήταν µικρότερα από 20 mm 
(νεοεισερχόµενα άτοµα) ενώ τον Μάιο τα περισσότερα ήταν από 20 έως 30 mm µε µέση τιµή 
24,5 mm και τον Ιούνιο 40,8 mm. Παρόµοια αποτελέσµατα εποχιακής κατανοµής του µήκους 
δίδονται και από άλλους συγγραφείς (Koutrakis 2004, Κατσέλης & Μίνος 1999, Μίνος κ.ά. 
2000). Έχουµε δηλαδή µια εµφάνιση του γόνου του C. labrosus στον λιµάνι των Μουδανιών σε 
µήκος 19 mm και παραµονή στο συγκεκριµένο βιότοπο (µιας και πληροί τις απαιτήσεις του 
συγκεκριµένου είδους) έως τα 87,5 mm.  

     

 
         Chelon labrosus                   Liza aurata                        Mugil cephalus                    Liza ramada                         Liza saliens 

Εικ. 2: Μηνιαία κατανοµή του µήκους του γόνου και τον νεαρών ατόµων των κεφαλοειδών 
αλιευµένων στο λιµάνι των Ν. Μουδανιών από Φεβρουάριο 2004 έως Φεβρουάριο 2005. 

Fig. 2: Monthly size composition of grey mullet fry and juveniles caught in N. Moudania port 
from February 2004 to February 2005. 

 
Liza ramada (µαυράκι, βελάνισσα, λαυκίνος) 

Ο γόνος του L. ramada, πρωτοεµφανίστηκε τον Μάρτιο (Εικ. 2) µε µέσο µήκος 19.9 
mm και τα νεοεισερχόµενα άτοµα παρατηρούνται τον Απρίλιο (19.8 mm) και τον Μάιο (23,6 
mm.) και είναι αυτά που προέρχονται από πρόσφατη αναπαραγωγική δραστηριότητα (Μίνος 
1996). Βέβαια στους µήνες (Απρίλιος-Ιούνιος) παρατηρούνται και άτοµα µεγαλυτέρου 



µεγέθους (30-85 mm.) υποδεικνύοντας παραµονή αυτών στον βιότοπο που γίνεται η αλιεία. Τα 
αποτελέσµατα της εποχιακής εµφάνισης του γόνου είναι παρόµοια από τα αντίστοιχα του 
ποταµού Ευήνου στην Αιτωλοακαρνανία (Μίνος 1996). Αν και σε αρκετές µελέτες (Katselis 
et.al. 1994, Μίνος 1996, Μίνος κ.ά. 1998) δεν παρατηρούνται στις ακτές µεγάλου µεγέθους 
άτοµα, στην παρούσα εργασία, τον Ιούνιο, αλιεύθηκαν άτοµα µήκους 40 έως 84 mm, µεγέθη τα 
οποία εµφανίστηκαν στη ∆υτική (Μίνος κ.ά. 2000) και Βόρειο Ελλάδα (Koutrakis 2004). Η 
διαφορά µπορεί να αναζητηθεί στις ιδιαίτερες περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής 
δειγµατοληψίας (προστατευµένος κόλπος κ.ά.). 
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ABSTRACT 
Sotiris Kiparissis, George Tserpes, Stylianos Somarakis, Panos S. Economidis, Constantin 
Koutsikopoulos: Residency persistence of Oblada melanura juveniles upon settlement 

The behavioural aspect of residency persistence that Oblada melanura juveniles exhibit 
upon settlement was examined. This species settles in shoals that occupy specific sites at the 
substratum where they reside for various days. This behavioral trait is stage-specific and it 
gradually diminishes as the fish complete metamorphosis. While young, they exhibit high 
fidelity to their residency sites, a behavioral trait that may indicate dependence from specific 
microhabitat characteristics. This fact may enhance their vulnerability to the increasing 
anthropogenic pressure at the littoral zone, where settlement of this species occurs. 
 
Keywords: settlement, Oblada melanura, saddled seabream, Ionian Sea, residency persistence 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο όρος εγκατάσταση (settlement) αναφέρεται στη µετάβαση των ιχθυονυµφών από την 
πελαγική στην βενθική ενότητα, ενώ η µετέπειτα περίοδος της παραµονής τους στην περιοχή 
εγκατάστασης αναφέρεται συχνά ως στρατολόγηση (Booth & Brosman 1995). Ο τελικός 
αριθµός των νεαρών ψαριών που θα επιβιώσουν και τελικά θα ενσωµατωθούν µε τους 
πληθυσµούς των ενηλίκων εξαρτάται από την επιτυχία αυτών των διαδικασιών, γεγονός που τις 
αναδεικνύει σε σηµαντικές παραµέτρους της δυναµικής των πληθυσµών τους (Victor 1986, 
Doherty & Fowler 1994). Η σχετική έρευνα παγκοσµίως έχει εστιαστεί στους βιολογικούς και 
οικολογικούς παράγοντες που επιδρούν σ’ αυτό το στάδιο, παραβλέποντας στις περισσότερες 
περιπτώσεις την ηθολογική συµπεριφορά των νεαρών ψαριών, η οποία ωστόσο αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα της οικολογίας τους. Η ερµηνεία και η αποκωδικοποίηση συγκεκριµένων 
πρότυπων συµπεριφοράς µπορεί να αποκαλύψει ειδικές σχέσεις των οργανισµών µε το 
περιβάλλον τους συµβάλλοντας στο να οριστούν προτεραιότητες στην µελέτη της οικολογίας 
τους. Αυτό µπορεί να βοηθήσει να προβλεφτούν πιθανές επιπτώσεις που ενδεχόµενα θα 
προκληθούν στο συγκεκριµένο οργανισµό από παρεµβάσεις στο φυσικό του χώρο. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η µελέτη του προτύπου συµπεριφοράς του Oblada 
melanura (Linnaeus 1758), µελανούρι (Saddled seabream), για το οποίο η προκαταρκτική 
έρευνα έδειξε οτι η εγκατάστασή του γίνεται σε οµάδες που εµφανίζουν στατική συµπεριφορά 
και παραµένουν σε συγκεκριµένα σηµεία του υποστρώµατος για ποικίλα χρονικά διαστήµατα, 
καθώς και η διερεύνηση των οικολογικών προεκτάσεων του φαινοµένου. 
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Οι δειγµατοληψίες πραγµατοποιήθηκαν στο Ιόνιο Πέλαγος, στην παράκτια περιοχή 
µπροστά από το Ιχθυοκαλλιεργητικό Κέντρο Αχελώου (ΙΧΘΥΚΑ), περίπου 2,5 km ανατολικά 
των εκβολών του Αχελώου. Εξετάστηκε επιτόπου η συµπεριφορά των ιχθυδίων από την έναρξη 
της εγκατάστασης έως το τέλος της µεταµόρφωσης τους. Τα ιχθύδια κατατάχθηκαν βάσει των 
µορφολογικών κριτηρίων του Lo Bianco (1931-1956) σε τρία οντογενετικά στάδια. Στάδιο Α: 
όσα δεν είχαν ακόµη συµπληρώσει την σειρά των χρωµατοφόρων στην βάση του ραχιαίου 
πτερυγίου τους και δεν είχαν δηµιουργήσει την λευκή άλω γύρω από την µαύρη κηλίδα στον 
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µίσχο της ουράς (Εικ. 1a), στάδιο Β: όσα είχαν εµφανίσει το 
παραπάνω χαρακτηριστικό (Εικ. 1b) και µέχρι την απόκτηση 
καθολικής καστανής απόχρωσης στο σώµα τους (Εικ. 1c) και 
στάδιο Γ: έως την ολοκλήρωση της µεταµόρφωσής τους σε 
νεαρά άτοµα. 

Στην περιοχή γινόταν συνεχείς εποπτεύσεις πολύ πριν 
την αναµενόµενη έναρξη της εγκατάστασης του είδους όπως 
αυτή προσδιορίζεται από τους Harmelin et al. (1995). Η 
σήµανση των θέσεων που καταλάµβαναν οι οµάδες 
ανεξαρτήτου οντογενετικού σταδίου άρχισε από τη στιγµή που 
εντοπίστηκαν στην περιοχή ιχθύδια σταδίου Γ. Ο εντοπισµός 
των οµάδων έγινε µε άµεση παρατήρηση κατά µήκος της 
ακτογραµµής στο πετρώδες και βραχώδες τµήµα του βυθού, 
από 0 έως 1,5 m βάθος. Οι θέσεις παρουσίας οµάδας ιχθυδίων 
σηµειωνόταν µε την τοποθέτηση µικρού αριθµηµένου 
αγκυροβόλιου (Εικ. 2), ενώ καταγράφονταν τα 
χαρακτηριστικά της οµάδας (αριθµός ατόµων και 
οντογενετικό τους στάδιο). Συνολικά σηµάνθηκαν  18 θέσεις, 
οι οποίες τέθηκαν σε ηµερήσια παρακολούθηση για διάρκεια 
δύο εβδοµάδων σύµφωνα µε το πρωτόκολλο εργασίας. Στις 
καθηµερινές επισκέψεις εξεταζόταν αν υπήρχαν οµάδες ιχθυδίων στα αγκυροβόλια ή γύρω απ’ 
αυτά, σε ακτίνα 3 m. Για κάθε οµάδα που εντοπιζόταν, καταγράφονταν ο αριθµός των ατόµων, 
το οντογενετικό τους στάδιο και η απόσταση του κέντρου της οµάδας από το αγκυροβόλιο. 

Εικ.1:Τα τρία 
αντιπροσωπευτικά 
οντογενετικά στάδια του O. 
melanura: a = στάδιο Α, b = 
στάδιο Β και c = στάδιο Γ. 
Fig. 1: The three representative 
ontogenetic stages of O. 
melanura: a=early-stage, b= 
middle-stage and c=late-stage.

Η σήµανση των οµάδων έγινε 
βάσει οπτικών κριτηρίων (αριθµός 
ατόµων, οντογενετικό στάδιο και 
θέση). Ωστόσο, η καταµέτρηση 
ιχθυδίων αυτών των σταδίων 
παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες λόγω 
του πολύ µικρού µεγέθους τους, της 
διαφάνειας και της κινητικότητας 
τους. Οι παραπάνω δυσκολίες 
ξεπεράστηκαν µε την κατάταξη των 
οµάδων σε κλάσεις αφθονίας µε όρια 
που καθορίζονται κατά προσέγγιση 
από την γεωµετρική πρόοδο του 2 
(Harmelin et al. 1985). M’ αυτή τη 
µέθοδο δηµιουργούνται εννέα κλάσεις 
αφθονίας µε τους εξής αριθµούς 
ατόµων: 1, 2-5, 6-10, 11-30, 31-50, 
51-100, 101-200, 201-500 και 501-
1000. Σε κάθε µια από τις παραπάνω 
κλάσεις αφθονίας δόθηκαν οι 
ονοµαστικές τιµές (κατηγορίες): 1, 2, 
3,… ως και 9 αντίστοιχα. 

Εικ. 2: Σήµανση θέσης µε οµάδα ιχθυδίων 
µελανουριού σε περιοχή µε τραχύ βραχώδες 
υπόστρωµα. Τα ιχθύδια κινούνται πάνω από 
την άµµο, πάντα πολύ κοντά στον βράχο. 

Fig. 2: Site marking in an area with rocky substratum. 
The fish stay close to the substratum, always 
close to the rock.

Στην κατηγοριοποίηση αυτή βασίστηκε η εφαρµογή του δείκτη σταθερότητας 
παραµονής που επέτρεψε την ποσοτική εκτίµηση της παραµονής υπό το µεταβλητό καθεστώς 
της αλληλεπίδρασης περιβαλλοντικών και ηθολογικών παραγόντων. Η χρήση του δείκτη 
επιτρέπει την βαθµολόγηση της παραµονής σε µια θέση, αξιολογώντας τις διαφορετικές 
εκδοχές παραµονής σε σύγκριση µε την ιδανική παραµονή, όταν δηλαδή µια οµάδα παραµένει 
αδιάλειπτα στην θέση της. Η παρουσία µιας οµάδας βαθµολογείται καθηµερινά µε βαθµό 
ανάλογο της πιθανότητας να προέρχεται από την «κατοικούσα» οµάδα (αυτή µε την 
µεγαλύτερη συχνότητα παρουσίας). Αυτή η πιθανότητα είναι τόσο πιο µικρή, όσο πιο µεγάλη η 



διαφορά των χαρακτηριστικών της απ’ αυτά της «κατοικούσας». Εφ’ όσον το οντογενετικό 
στάδιο δεν µπορεί ν’ αλλάξει και ο έλεγχος αφορά παραµονή – οπότε και η θέση δεν µπορεί ν’ 
αλλάξει – η µόνη µεταβλητή που επιτρέπεται να µεταβάλλεται είναι το µέγεθος της οµάδας. Η 
µεταβολή στον αριθµό ατόµων της οµάδας µπορεί να οφείλεται στην ενσωµάτωση της µε άλλη 
περιπλανώµενη οµάδα ή στην διάσπαση της, ενώ εξακολουθεί να παραµένει στην αρχική της 
θέση. Οι παραπάνω περιπτώσεις βαθµολογούνται µε ένα συντελεστή εκθετικής µείωσης ο 
οποίος αντικατροπτίζει την µειούµενη πιθανότητα η παρατηρούµενη οµάδα να αντιπροσωπεύει 
την προϋπάρχουσα, µε την αυξανόµενη διαφορά στα χαρακτηριστικά τους. Το συνολικό 
άθροισµα των καθηµερινών τιµών αποτελεί την τιµή του αριθµητή, ενώ η τιµή k του 
παρονοµαστή αντιπροσωπεύει την ιδανική βαθµολόγηση, αν δηλαδή η οµάδα καθηµερινά ήταν 
στη θέση της χωρίς καµία µεταβολή στα χαρακτηριστικά της. Η τιµή 1 προστίθεται 
προκειµένου να δοθεί συγκρισιµότητα σε ιδανικές καταστάσεις µε διαφορετική όµως συνολική 
διάρκεια. Η µαθηµατική έκφραση του ∆είκτη Σταθερότητας Παραµονής (∆ΣΠ), είναι: 
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όπου:   g1= η πιο συχνή ονοµαστική τιµή µεγέθους µε την οποία εντοπίστηκε µια οµάδα. Αν δεν 
υπάρχει τέτοια τιµή, τότε ως g1 ορίζεται η πρώτη ονοµαστική τιµή µεγέθους µε την οποία 
εντοπίστηκε η οµάδα. 

gi= η ονοµαστική τιµή µεγέθους µε την οποία η οµάδα συναντάται κάθε ηµέρα 
παρουσίας της στην θέση. Οι ηµέρες απουσίας της οµάδας από την θέση (gi = 0), 
βαθµολογούνται µε 0, ενώ οι ηµέρες απόλυτης ταύτισης (g1 = gi) βαθµολογούνται µε 1. 

k = διάρκεια (αριθµός ηµερών) παραµονής της οµάδας σε µια θέση (από την πρώτη ως 
την τελευταία φορά εντοπισµού της). 

Όλες οι τιµές του δείκτη σταθερότητας που προέκυψαν, ελέγχθηκαν στατιστικά ως 
προς το οντογενετικό στάδιο. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Όπως φαίνεται από την εικόνα 3 οι οµάδες των ιχθυδίων σταδίου Γ εµφάνισαν µικρή 
σταθερότητα παραµονής, καταλαµβάνοντας τις µικρότερες τιµές του δείκτη (το 50% των 
οµάδων έχουν τιµές δείκτη από 0 έως 0,35). Αντίθετα οι οµάδες των ιχθυδίων σταδίου Α 
εµφάνισαν τη µεγαλύτερη σταθερότητα παραµονής (το 50% των οµάδων έχουν τιµές δείκτη 
από 0,56 έως 0,80). Οι οµάδες των ιχθυδίων σταδίου Β κυµαίνονται σε ενδιάµεσες τιµές (το 
70% των οµάδων αυτού του σταδίου παίρνει τιµές από 0,36 έως 0,50). Ο µη παραµετρικός 
έλεγχος ανάλυσης διασποράς (Kruskal-Walis) για τις µέσες τιµές του δείκτη ανά οντογενετικό 
στάδιο έδειξε στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των σταδίων (H = 15,08, (p<0,001)), 
ενώ ο έλεγχος ανά ζεύγη (έλεγχος Dunn) έδειξε στατιστικά σηµαντικές διαφορές (p<0,05) για 
τα στάδια Α και Γ. Από την παραπάνω ανάλυση φαίνεται µια σαφής τάση των ιχθυδίων του O. 
melanura να παραµένουν για συνεχείς µέρες σε επιλεγµένες θέσεις του υποστρώµατος κατά τα 
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πρώτα στάδια της εγκατάστασης τους, συµπεριφορά η οποία σταδιακά χαλαρώνει καθώς τα 
ιχθύδια ολοκληρώνουν την µεταµόρφωση τους. Το πρότυπο αυτό είναι αντίθετο απ’ αυτό που 
έχει περιγραφεί ως τώρα για άλλα Sparidae (Macpherson 1998). Μάλιστα αν ληφθεί υπ’ όψη η 
αναφορά των Lenfant & Olive (1998), οτι οι οµάδες των ιχθυδίων του µελανουριού 
διασκορπίζονται κατά την διάρκεια της νύχτας και επανασχηµατίζονται µε το πρώτο φως της 
ηµέρας – οπότε οι παραµένουσες οµάδες υπόκεινται σ’ αυτή τη διαδικασία αρκετές φορές 
διατηρώντας ωστόσο την θέση τους – εξάγεται το συµπέρασµα οτι οι οµάδες αυτές επιδιώκουν 
να παραµείνουν στη θέση τους, η οποία θα πρέπει να πλεονεκτεί έναντι άλλων. Συνεπώς ακόµη 
και σε ένα φαινοµενικά οµοιογενές περιβάλλον θα πρέπει να υπάρχουν διαφορετικές 
«ποιότητες» στις δυνητικά διαθέσιµες θέσεις εγκατάστασης, ενώ η συνεχής παραµονή των 
οµάδων σε συγκεκριµένες θέσεις και η επιµονή τους να διατηρήσουν αυτές τις θέσεις, εµµέσως 
υποδηλώνει και κάποιο βαθµό εξάρτησης των ιχθυδίων από συγκεκριµένα 
µικροχαρακτηριστικά του υποστρώµατος. Πιθανή αλλοίωση λοιπόν του υποστρώµατος 
αναµένεται να έχει άµεσο αντίκτυπο στην επιτυχία αυτής της φάσης, µια και όσο πιο 
εξαρτηµένος είναι ένας οργανισµός από κάποιες παραµέτρους του περιβάλλοντος του, τόσο πιο 
ευάλωτος καθίσταται σε οποιαδήποτε υποβάθµιση συµβεί σ’ αυτό. Αυτό µάλιστα αποκτά 
βαρύνουσα σηµασία για είδη όπως το µελανούρι, που εγκαθίστανται στην παράκτια ζώνη η 
οποία δέχεται το µεγαλύτερο ποσοστό της ανθρωπογενούς επίδρασης. 

Επιπλέον, βάσει των αποτελεσµάτων ευρύτερης έρευνας σχετικά µε το θέµα που 
παρουσιάζουµε, µπορούµε να διατυπώσουµε υποθέσεις για την σχέση σταθερότητας 
παραµονής και το µέγεθος των συγκροτούµενων οµάδων. Σύµφωνα µε τους Lenfant & Olive 
(1998) τα ιχθύδια του µελανουριού δραστηριοποιούνται και θηρεύουν µόνο κατά τη διάρκεια 
της ηµέρας. Το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια των παρατηρήσεων – οι οποίες γινόταν ηµέρα – 
τα ιχθύδια εντοπιζόταν στις αρχικές τους θέσεις, µας οδηγεί στην υπόθεση ότι εκεί ή σε µικρή 
ακτίνα απ’ αυτές τις θέσεις κάλυπταν και τις διατροφικές τους ανάγκες. Το γεγονός όµως της 
συνεχούς θήρευσης στην ίδια περιοχή µπορεί τελικά να δηµιουργήσει σηµαντικό πρόβληµα ως 
προς την επάρκεια των πόρων. Το παραπάνω µας οδηγεί στην υπόθεση ότι η σταθερότητα 
παραµονής θα πρέπει να συνδυάζεται µε συγκρότηση ολιγοµελών κοπαδιών ώστε να µην 
εξαντλούνται γρήγορα οι διαθέσιµοι πόροι της θέσης. Χρίζει λοιπόν περαιτέρω έρευνας η 
συσχέτιση που µπορεί να υπάρχει µεταξύ της συγκρότησης των οµάδων και της κινητικότητας 
τους σε σχέση µε την σταθερότητα παραµονής που επιδεικνύουν, προκειµένου να επαληθευτεί 
η παραπάνω υπόθεση. 
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Το εκβολικό σύστηµα του ποταµού Πηνειού ως νηπιακή περιοχή των 
µεταπρονυµφών και νεαρών ατόµων της ενδηµικής γαρίδας  
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ABSTRACT 
S.Klaoudatos, C. Neofitou, C. Savidis, P. Panagiotaki: The estuaries of Pinios river as 
nursery ground of the Post larvae and juveniles of the native species Μelicertus 
kerathurus. 

The present paper presents the results of an investigation conducted during a two year 
study in a region of Pinios river estuary, in order to examine the presence of Post larvae and 
juveniles of the native marine shrimp species Melicertus kerathurus. The study involved 
sampling in 10 stations where the nature of the substratum, the presence of post larvae and 
juveniles of the species, and the physiochemical parameters of the water were recorded. We 
concluded that the sampled area is a nursery ground for the juveniles of the marine native 
species Melicertus kerathurus, and their presence and density are directly dependable to the 
distance form the sea water front as well as the nature of the substratum. 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι γαρίδες της οικογένειας των Penaeidae  και κυρίως του γένους Penaeus καθώς και 
όσων προήλθαν από τη διαίρεσή του, δηλαδή των γενών Litopenaeus, Farfantepenaeus, 
Melicertus, Fenneropenaeus, Marsupenaeus (Farfante & Kensley 1997) αποτελούν µια ευρέως 
διαδεδοµένη και πολυπληθή οµάδα βενθικών ειδών, τα οποία βρίσκονται σε τροπικά και 
υποτροπικά νερά σε όλο τον κόσµο (Baldwin et al. 1998). Τα γένη αυτά αποτελούν ένα 
σηµαντικό ποσοστό της παγκόσµια αλιείας και το σύνολα σχεδόν των εκτρεφοµένων ανά τον 
κόσµο γαρίδων (Dall et al. 1990, Gusmao et al. 2000). 

Στη Μεσόγειο συναντούµε 14 είδη της οικογένειας Penaeidae από τα οποία µόνο η 
Melicertus kerathurus και η Parapenaeus longirostris είναι αυτόχθονα ενώ τα υπόλοιπα έχουν 
µεταναστεύσει από τον Ινδικό ωκεανό διαµέσου της διώρυγας του Σουέζ. 

Πληροφορίες σχετικά µε τη µορφή των µεταναστευτικών κινήσεων, την αναπαραγωγή 
και την εκτροφή του είδους στα ελληνικά νερά και συγκεκριµένα στον Αµβρακικό κόλπο µας 
δίνουν ο Κλαουδάτος (1979, 1984), Klaoudatos et al. (1992), Conides et al. (2001), ενώ οι 
Kevrekidis & Thessalou (2001) µας δίνουν αντίστοιχες πληροφορίες για την αναπαραγωγή, τη 
διανοµή και αλιευτική βιολογία του είδους στο Θερµαϊκό κόλπο. 

Σχετικά µε τους χώρους ανάπτυξης των µεταπρονυµφών και νεαρών ατόµων των 
Penaeidae υπάρχουν αξιόλογες αναφορές (Rodriguez 1977, Young & Carpenter 1997, Dall et 
al. 1990, Bishop & Khan 1999), ενώ οι αναφορές για τις ελληνικές περιοχές είναι 
περιορισµένες. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθεί κατά πόσον οι εκβολικές περιοχές 
του ποταµού Πηνειού αποτελούν περιοχές συγκέντρωσης των µεταπρονυµφών και των νεαρών 
ατόµων της M. kerathurus, και σε θετική περίπτωση να καταγραφούν, να προσδιορισθεί η 
χρονική διάρκεια παραµονής των ατόµων σ’ αυτές και να συνδεθεί η µορφολογία και η φύση 
του βενθικού υποστρώµατος καθώς και οι τιµές των φυσικοχηµικών παραµέτρων των υδάτων 
τους µε την παρουσία τους. 

 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Μετά από συνεχείς επισκέψεις στην περιοχή των εκβολών του Πηνειού και 
δοκιµαστικές δειγµατοληψίες (Μάιος- Ιούνιος 2002) σε επιλεγµένες περιοχές καταλήξαµε στην 
περιοχή µελέτης κοντά στο χωριό Στόµιο. Στη συγκεκριµένη περιοχή που υπήρχαν δύο στόµια 

 



επικοινωνίας µε την ανοικτή θάλασσα πλησίον των σταθµών S1 και S9, καθορίστηκαν δέκα 
(10) σταθµοί δειγµατοληψιών που απείχαν µεταξύ τους περί τα 100 m (Εικ. 1), και 
πραγµατοποιήθηκαν δύο κύκλοι δειγµατοληψιών (από 19/06/02 έως 30/09/02 και από 6/08/03 
έως 2/10/03), στον πρώτο δεν αλιεύθηκαν µεταπρονύµφες ή νεαρά άτοµα ενώ στη διάρκεια του 
δεύτερου αλιεύθηκαν νεαρά άτοµα γαρίδων.  

Τα βάθη των σταθµών κυµαίνονταν από 20 έως 70 cm, εκτός του σταθµού S3 όπου το 
βάθος έφθανε τα 2m. Σε κάθε σταθµό δειγµατοληψίας η προσέγγιση έγινε µε ξύλινη βάρκα 
µήκους 2,5 m χωρίς τη χρήση µηχανής για την αποφυγή ενόχλησης των γαρίδων Οι 
δειγµατοληψίες πραγµατοποιούνταν µετά τη δύση του ηλίου, δεδοµένου ότι τα νεαρά άτοµα 
της Melicertus keratuhrus ως νυκτόβιο είδος τότε εξέρχονται από το βενθικό υπόστρωµα και 
δραστηριοποιούνται για την ανεύρεση τροφής. O χρόνος δειγµατοληψίας σε κάθε σταθµό 
περιορίζονταν στα 20 λεπτά, έτσι ώστε να µην προσελκύονται γαρίδες από άλλες περιοχές, 
αλλά να συλλέγονται µόνο τα άτοµα που διαβιούσαν στη συγκεκριµένη περιοχή. Για τον 
εντοπισµό των γαρίδων στη διάρκεια των νυχτερινών δειγµατοληψιών χρησιµοποιήθηκε λάµπα 
υγραερίου ισχύος τριακοσίων (300) κηρίων. Τα νεαρά άτοµα των γαρίδων συλλαµβάνονταν µε 
τη συνδυασµένη χρήση ειδικού διχτύου, που τοποθετούνταν κατάλληλα  πριν τη χρήση της 
λάµπας στον κάθε σταθµό δειγµατοληψίας και απόχης µε διάµετρο µατιού 2 mm. Μετά τη 
σύλληψή τους οι γαρίδες τοποθετούνταν σε δοχεία των 150 ml που περιείχαν διάλυµα 
φορµόλης 10 %. Στη συνέχεια µεταφέρονταν στο εργαστήριο για περαιτέρω µελέτη. Η 
αναγνώριση των γαρίδων έγινε µε τη βοήθεια κλείδων του Holthuis (1980) και τη χρήση 
στερεοσκοπίου (OLYMPUS SZX9).  

Σε κάθε σταθµό δειγµατοληψίας µετρήθηκαν η θερµοκρασία, η αλατότητα, η ενεργός 
οξύτητα (Πίνακας Ι), µε φορητό όργανο της Consort (µοντέλο C531) και το διαλυµένο στο 
νερό οξυγόνο ή το επίπεδο οξυγόνωσης του νερού µε φορητό όργανο της HANA (µοντέλο HI 
9142). Για το είδος του βενθικού υποστρώµατος  ελήφθησαν δείγµατα βένθους µε 

δειγµατολήπτη τύπου Ekman. Επί 
τόπου έγινε η µακροσκοπική 
διάκρισής τους σε αµµώδεις και 
αµµολασπώδεις βυθούς και στη 
συνέχεια, µετά τη µεταφορά τους στο 
εργαστήριο, και την αφυδάτωσή τους 
για 4 ηµέρες, σε θερµοκρασία 80 οC 
σε φούρνο MEMMERT 
πραγµατοποιήθηκε η κοκκοµετρική 
ανάλυση τους µε τη χρήση 
µεταλλικών κόσκινων της «Rigo 
Laboratory Slieve» και µε διάφορες 
διαµέτρους µατιού (3,360- 1,168- 
0,210 και 0,053  mm). (Πίνακας ΙΙ ). 
 

Εικ. 1: Η περιοχή µελέτης στις εκβολές του Πηνειού και οι σταθµοί δειγµατοληψίας. 
Fig. 1: Sampling area and sampling stations in the estuary of Pinios River.  
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Οι αποθέσεις, τα µορφολογικά στοιχεία και ο τρόπος ανάπτυξης του ∆έλτα του 
ποταµού Πηνειού αφορούν ένα τυπικό ∆ελταϊκό σχηµατισµό τοξοειδούς µορφής. Η σηµερινή 
∆ελταϊκή έκταση σε σχέση µε την τεράστια λεκάνη απορροής που έχει ο Πηνειός, είναι πολύ 
περιορισµένη. Εκτείνεται αµέσως µετά τη στενή κοιλάδα των Τεµπών, έχει έκταση περίπου 60 
km2 και παρουσιάζει πολύ µικρή κλίση, περίπου 10 m, από τους πρόποδες των ορέων που τον 
περιβάλουν προς τη θάλασσα. Συγκεκριµένα, σε απόσταση 6 - 8 km η υψοµετρική διαφορά της 
πεδιάδας είναι περίπου 10 m. Συνέπεια της µικρής κλίσης είναι να παρουσιάζεται  έντονη τάση 
σχηµατισµού µαιάνδρων µε  αποτέλεσµα να σχηµατίζονται αποκοµµένες κοίτες, που υπάρχουν 
σε διάφορα σηµεία του ∆ελταϊκού σχηµατισµού.  
 



Πίνακας I: Φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά του νερού, (ΑΑ) αριθµός αλιευθέντων ατόµων ανά 
δειγµατοληψία και σταθµό στη διάρκεια του δεύτερου κύκλου δειγµατοληψιών (6/8/2003 
έως 2/10-2003). 

Table I: Physicochemical parameters of the water in each station during the second period of 
sampling (6/8/2003 έως 2/10-2003), where (AΛ=salinity), (AA) number of captive juveniles 
of  M. kerathurus. 

 6/8/2003 25/8/2003 6/9/2003 2/10/2003 

ΣΤ ΑΛ % Ο2 pΗ 0C ΑΑ ΑΛ 
% 
Ο2 pΗ oC ΑΑ ΑΛΤ % Ο2 pΗ 0C ΑΑ ΑΛ % Ο2 pΗ oC ΑΑ 

S1 16,9 76,3 8,59 24,0 9 17,2 81,6 8,42 24,7 0 18,7 78,9 8,51 25,1 11 11,7 73,3 8,26 23,0 3 

S2 17,1 74,8 8,46 23,1 0 18,4 79,6 8,50 23,2 5 19,1 72,4 8,51 24,3 1 12,3 67,5 7,97 22,7 0 

S3 17,2 79 8,50 23,2 3 18,3 82,1 8,70 23,6 0 19,0  72,6  8,50  24,0 2 12,2 70,4 8,6 22,9 0 

S4 16,9 73,6 8,66 22,5 0 17,3 84,3 8,53 22,7 0 18,9 74,8 8,66 23,1 0 12,6 68,7 8,39 24,0 0 

S5 16,1 78,5 8,49 22,3 0 16,8 87,4 8,67 23,1 0 17,9 79,2 8,61 23,5 0 12,6 72,8 8,65 24,5 0 

S6 15,7 72,5  8,40  21,5 0 17,6 85,3 8,62 23,3 0 18,2 76,3 8,58 24,2 0 13 69,6 8,12 23,1 0 

S7 14,2  77,7  8,32 20,3 0 16,7 86,0 8,53 23,0 0 17,7 77,1 8,62 23,3 0 11,9 71,1 8,07 22,7 0 

S8 13,1 54,7 8,00 19,5 0 15,2 69,7 7,94 20,7 0 15,6 52,4 8,00 21,5 0 11,4 40,1 8,15 22,5 0 

S9 7,1 71,2 7,69 20,6 0 7,8 79,7 8,31 21,2 7 8,6 69,8 7,94 20,5 5 9,5 61,2 8,00 23,0 2 

S10 6,7 81,7 8,35 20,4 0 7,1 91,4 8,54 21,0 0 7,6 80,2 8,48 20,9 0 6,2 71,4 8,31 19,8 0 

Στις προκαταρτικές δειγµατοληψίες αποδείχθηκε ότι κατά µήκος της κύριας κοίτης του 
ποταµού ήταν αδύνατη η συλλογή νεαρών ατόµων γαρίδας, πιθανόν λόγω των απότοµων  
αυξοµειώσεων της έντασης του ρεύµατος του ποταµού, κυρίως µετά από τις έντονες 
βροχοπτώσεις. που χαρακτήριζαν τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο (Μάιος- Ιούνιος 2002). 
Κατά συνέπεια εντοπίσαµε τις προσπάθειες ανεύρεσης τους στους παραποτάµους του ποταµού, 
και σε υπήνεµες περιοχές όπου δηµιουργούνταν οι προϋποθέσεις εκείνες που θα επέτρεπαν την 
παραµονή και ανάπτυξη των αδύναµων νεαρών ατόµων του είδους. Πλέον κατάλληλες 
συνθήκες διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν στην περιοχή της παλαιάς κοίτης του ποταµού και 
συγκεκριµένα στον παραθαλάσσιο βιότοπο που διασχίζει την παραλία του οικισµού του 
Στοµίου.  
Πίνακας II: Κοκκοµετρική σύσταση βενθικού υποστρώµατος στους σταθµούς δειγµατοληψίας. ∆ίνεται το 

είδος του υποστρώµατος και τα ποσοστά των βαρών ανάλογα µε το µέγεθος των κόκκων.  
Table II: Particulate sediment characteristics at each sampling station. Substrate type and percentage weight 

of each grain size are shown. 
ΣΤΑΘΜΟΙ S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 
∆ιάµετρος 

κόκκου σε mm Αµµώδες Αµµώδες Αµµώδες Αµµώδες Αµµώδες Αµµολα 
σπώδες Αµµώδες Αµµολα 

σπώδες Αµµώδες Αµµώδες

>3,360 0,690% 0,165 0,486 12,757 15,346 21,871 2,175 4,530 0,000 8,156 
3,360-1,168 74,315% 0,413 0,379 13,096 16,976 23,476 24,300 12,914 1,698 1,704 
1,168-0,210 24,995% 99,442 99,136 68,330 65,120 45,398 69,249 69,439 97,574 89,694 
0,210-0,053 0% 0 0 5,23 2,006 7,876 3,680 10,480 0,601 0,447 

< 0,053 0% 0 0 0,578 0,552 1,379 0,596 2,637 0,127 0 

Κατά τους δύο κύκλους δειγµατοληψιών (από 19/06/02 έως 30/09/02 και από 6/08/03 
έως 2/10/03), στον πρώτο δεν αλιεύθηκαν µεταπρονύµφες ή νεαρά άτοµα γαρίδων ενώ στη 
διάρκεια του δεύτερου αλιεύθηκαν νεαρά άτοµα. Από τα δεδοµένα των παρατηρήσεων 
διαπιστώθηκε ότι οι θέσεις δειγµατοληψίας µπορούν να διακριθούν σε τρεις κατηγορίες (Α, Β, 
Γ) ανάλογα µε τις αποστάσεις τους από τα σηµεία των εκβολών (Πίνακας ΙΙΙ) και σε δύο 
ανάλογα µε τη σύσταση του υποστρώµατος (Πίνακας ΙΙ). Η απόσταση των σταθµών από τα 
σηµεία των εκβολών (Εικ. 1) είναι ουσιαστικά ο κύριος παράγοντας που διαµορφώνει την 
παρουσία των ατόµων που συγκεντρώνεται σ’ αυτούς. Όµως και η σύσταση του υποστρώµατος 
παίζει καθοριστικό ρόλο δεδοµένου ότι στους αµµολασπώδεις βυθούς S6 και S8, δεν 
αλιεύθηκαν γαρίδες. Ειδικά δε στον σταθµό S8 η απουσία γαρίδων πρέπει να αποδοθεί 
αποκλειστικά στη σύσταση του βενθικού υποστρώµατος και όχι στην απόστασή του από το 
άνοιγµα επικοινωνίας  µε την ανοικτή θάλασσα, δεδοµένου ότι στους σταθµούς S2 και S3 της 
ίδιας απόστασης αλιεύθηκαν γαρίδες.  
 



Πίνακας III:  Κατηγορίες σταθµών σε σχέση µε την απόστασή τους από το άνοιγµα επικοινωνίας 
παραπόταµου και ανοικτής  θάλασσας καθώς και τα αλιευθέντα άτοµα ανά κατηγορία σταθµών. 

Table III: Station grouping according to their distance from the open sea entrance and captive juveniles of  M. 
kerathurus at each group. 

Κατηγορίες  Σταθµοί  Αλιευθέντα άτοµα 
A S1, S9 37 
B S2, S3, S8 11 
Γ S4, S5,S6, S7, S10 0 

Από τα πιό πάνω δεδοµένα και τις τιµές των φυσικοχηµικών παραµέτρων του νερού 
που µετρήθηκαν µπορούµε να θεωρήσουµε τη συγκεκριµένη περιοχή ως νηπιακή περιοχή και 
να την κατατάξουµε  στις περιοχές συγκέντρωσης νεαρών ατόµων της Melicertus kerathurus 
µαζί µε άλλες περιοχές εκβολών ποταµών που έχουν µελετηθεί τόσο στο Ιόνιο όσο και στο 
Αιγαίο Πέλαγος (Κλαουδάτος 1984, Klaoudatos et al. 1992).  

Η περιοχή µελέτης πληροί τα κριτήρια για να χαρακτηρισθεί ως νηπιακή περιοχή για τα 
νεαρά άτοµα της Melicertus kerathurus καθ’ όσον:  
1. Το µεγαλύτερο µέρος του βενθικού υποστρώµατος καλύπτεται από µαλακή άµµο και µόνο 
δύο (2) από τους δέκα (10) σταθµούς είναι αµµολασπώδεις. Η σύσταση αυτή του βενθικού 
υποστρώµατος επιτρέπει στα νεαρά άτοµα της Melicertus kerathurus να το διαπερνούν και να 
παραµένουν θαµµένες στη διάρκεια της ηµέρας προστατευόµενες από τους θηρευτές τους. 

2. Υπάρχει υδρόβια βλάστηση, που αν και δεν είναι έντονη, µειώνει την ένταση του ηλιακού 
φωτός και βοηθά στην απόκρυψη των νεαρών ατόµων. Η παρουσία υδρόβιας βλάστησης 
συντελεί παράλληλα στην αύξηση της πρωτογενούς παραγωγικότητας της περιοχής και στη 
συγκέντρωση µικροοργανισµών όπως προνύµφες εντόµων, σκώληκες, γαστερόποδα, νεαρά 
µαλάκια κ.ά., που αποτελούν την τροφή για τις µεταπρονύµφες και τα νεαρά άτοµα της 
γαρίδας.  

3. Τα νερά είναι αβαθή, θερµά και µειωµένης αλατότητας έχουν δηλαδή ιδιότητες που 
αποτελούν «πόλον έλξις» για την εγκατάσταση και παραµονή των µεταπρονυµφών µετά την 
άφιξή τους από την ανοικτή θάλασσα (Κλαουδάτος 1984, Rodriquez 1977).  
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ABSTRACT 
Stelios Katsanevakis, George Verriopoulos: Seasonal population dynamics of the common 
octopus (Octopus vulgaris). 

The population density of Octopus vulgaris was estimated by visual census with scuba 
diving in coastal areas in Greece (eastern Mediterranean). A time-variant, stage-classified, 
matrix population model was developed to interpret the seasonal variation of octopus densities 
in four size groups and to estimate several life cycle parameters. A main peak of benthic 
settlement was observed during summer and a secondary one during late autumn. Two 
spawning peaks were determined, a main one during late winter – spring and a secondary one 
during late summer – early autumn. More than 50% of the just-settled individuals will 
eventually die after 3 months. The mortality rate decreased as individuals grew larger, reached a 
minimum approximately 6 months after settlement and then increased again probably because 
of terminal spawning. The life-span of the common octopus was estimated to be between 12 and 
15 months.  
 
Keywords: Octopus vulgaris, abundance, growth, matrix population model, mortality, 
settlement, spawning 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Η παγκόσµια ετήσια παραγωγή του O. vulgaris αυξήθηκε από 3,7 χιλιάδες τόνους το 
1950 σε πάνω από 100 χιλιάδες τόνους στα µέσα της δεκαετίας του ’70 και από τότε έχει 
µειωθεί σταδιακά σε περίπου 50 χιλιάδες τόνους το 2001 (FAO 2003). Η καλή γνώση του 
βιολογικού του κύκλου και της µεταβλητότητας των ζωτικών ρυθµών του είδους είναι 
απαραίτητη για την αειφορική διαχείριση των αποθεµάτων. Τα δηµογραφικά µοντέλα είναι 
ουσιώδη εργαλεία προς αυτή την κατεύθυνση. Στην παρούσα µελέτη, έγινε καταγραφή των 
µηνιαίων µεταβολών της πληθυσµιακής πυκνότητας του O. vulgaris, µε οπτική παρατήρηση. 
Με βάση τις µετρήσεις του πεδίου, αναπτύχθηκε ένα χρονικώς µεταβλητό, δοµηµένο σε 
κλάσεις µεγέθους, πληθυσµιακό µοντέλο πινάκων (Caswell 2001) για την ερµηνεία της 
χρονικής µεταβολής του δοµηµένου πληθυσµού του O. vulgaris. Χρησιµοποιώντας το µοντέλο, 
έγινε εκτίµηση διαφόρων παραµέτρων του βιολογικού κύκλου του κοινού χταποδιού. 
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
  Η πυκνότητα του πληθυσµού του O. vulgaris µετρήθηκε σε 7 παράκτιες περιοχές στο 
Σαρωνικό και στο Μεσσηνιακό Κόλπο (σε συνολικά 14 θέσεις µέτρησης) µε µαλακό 
υπόστρωµα, µε οπτική παρατήρηση κατά τη διάρκεια αυτόνοµων καταδύσεων. Οι µετρήσεις 
διεξάγονταν σε µηνιαία βάση, από τον Ιούλιο 2001 έως και το Σεπτέµβριο 2003. Τα χταπόδια 
κατηγοριοποιήθηκαν ανάλογα µε το µέγεθός τους σε 4 κλάσεις: κλάση 1 (<50 g), κλάση 2 [50-
200 g], κλάση 3 [200-500 g], κλάση 4 (>500 g). Για κάθε κλάση και για κάθε µήνα, 
υπολογίστηκε η µέση τιµή των µετρούµενων πυκνοτήτων στις 14 θέσεις µέτρησης και λήφθηκε 
ως η πυκνότητα της κλάσης για το συγκεκριµένο µήνα.  

Το πλήρες γράφηµα του βιολογικού κύκλου του χταποδιού µε κατηγοριοποίηση 
µεγέθους δίνεται στην Εικ. 1a. Κατά τη διάρκεια ενός προβολικού χρονικού διαστήµατος, ένα 
άτοµο που βρίσκεται στο στάδιο k µπορεί να επιβιώσει και να µεταπηδήσει στο στάδιο k+1 µε 
πιθανότητα Gk, ή µπορεί να επιβιώσει αλλά να παραµείνει στο στάδιο k µε πιθανότητα Pk. Τα 
χταπόδια αναπαράγονται µε συντελεστή γονιµότητας Fk, παράγοντας νέα άτοµα του αρχικού 
σταδίου (αυγά). Οι πυκνότητες των αυγών και των πλαγκτονικών ατόµων δεν µετρήθηκαν σε 
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αυτή τη µελέτη και ούτε υπάρχουν τέτοιου 
είδους εκτιµήσεις στη διεθνή βιβλιογραφία. Γι 
αυτό το λόγο το στάδιο του αυγού και το 
πλαγκτονικό στάδιο εξαιρέθηκαν από την 
ανάλυση, όπως επίσης και οι συντελεστές 
γονιµότητας Fk. Για να εξουδετερωθεί η 
επίδραση της αφαίρεσης αυτών των σταδίων 
στη δυναµική του µοντέλου, εισήχθη η 
παράµετρος Ν1 στο γράφηµα του βιολογικού 
κύκλου, η οποία παριστάνει την πυκνότητα των 
ατόµων που εισέρχονται στην κλάση 1 κατά τη 
διάρκεια ενός προβολικού χρονικού 
διαστήµατος. Με αυτόν τον τρόπο 
δηµιουργήθηκε ένα τροποποιηµένο διάγραµµα 
του βιολογικού κύκλου του χταποδιού (Εικ. 1b) 
µε το οποίο συνεχίστηκε η ανάλυση, που 
περιορίστηκε στην εποχιακή δυναµική του 
κοινού χταποδιού.  

Για να υπολογιστεί το χρονικά-
µεταβλητό µοντέλο, µεταξύ δύο διαδοχικών 
µηνιαίων τιµών πληθυσµιακής πυκνότητας 
έγινε γραµµική παρεµβολή άλλων τριών τιµών. 
∆ηµιουργήθηκαν έτσι 4 νέες χρονοσειρές Sk 
(µια για κάθε κλάση) µε προβολικά 
διαστήµατα ¼ του µήνα. Ορίστηκαν χρονικά 
διαστήµατα ∆ti, τέτοια ώστε να περιλαµβάνουν 
8 διαδοχικές τιµές πυκνότητας και άρα 7 
προβολικά διαστήµατα (άρα  ∆ti = 7/4 µήνες). 

Στα διαστήµατα ∆ti εφαρµόστηκε διαδοχικά η µέθοδος τετραγωνικού προγραµµατισµού του 
Wood (Wood 1997; Caswell 2001). Ουσιαστικά, η µέθοδος του Wood εφαρµόστηκε σε 
χρονοσειρές 8 διανυσµάτων πληθυσµιακής πυκνότητας ni(t)=[ni1(t) ni2(t) ni3(t) ni4(t)]T, όπου 
nik(t) είναι η πληθυσµιακή πυκνότητα του σταδίου k τη χρονική περίοδο t του διαστήµατος ∆ti, 
t=1,…,8 και ο δείκτης ‘Τ’ δηλώνει το ανάστροφο διάνυσµα του διανύσµατος ni(t). 

Εικ. 1: (α) Το πλήρες γράφηµα του βιολογικού 
κύκλου του O. vulgaris. Το στάδιο Ε 
αναφέρεται στα αυγά και το στάδιο P
αναφέρεται στην πλαγκτονική φάση. Τα 
στάδια 1-4 αντιστοιχούν στις κλάσεις 
µεγέθους 1-4. (β) Το τροποποιηµένο γράφηµα 
του βιολογικού κύκλου του O. Vulgaris. 
Fig. 1: (a) Complete stage-classified life cycle 
graph of O. vulgaris. (b) Modified stage-
classified life cycle graph of O. vulgaris.  E 
stands for eggs and P for paralarva stage. 
Stages 1-4 correspond to size classes 1-4. 

Από το τροποποιηµένο γράφηµα του βιολογικού κύκλου (Εικ.1b) προκύπτει ότι 
iii tt pKn ⋅=+ )()1(   

όπου και ( )T
14332211 iiiiiiiii NPGPGPGP=p

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=

0)()(00000
000)()(000
00000)()(0
1000000)(

)(

43

32

21

1

tntn
tntn

tntn
tn

t

ii

ii

ii

i

iK
 

Ορίζοντας  και ( )T)8(...)3()2( iiii nnnz = ( )T)7(...)2()1( iiii KKKM =   µπορούµε για 

κάθε διάστηµα ∆ti να γράψουµε την εξίσωση iii pMz ⋅= . Το διάνυσµα zi και ο πίνακας Mi 
είναι παρατηρούµενες ποσότητες. Για να εκτιµηθούν οι παράµετροι του διανύσµατος pi, 
επιδιώκουµε την ελαχιστοποίηση του αθροίσµατος των τετραγώνων των διαφορών µεταξύ των 
στοιχείων του διανύσµατος zi και του διανύσµατος Mipi. Επιδιώκουµε λοιπόν την 
ελαχιστοποίηση του:

iiiiiiiiiiiiiii pMMpzMppMzzzpMz TTTTTT2 +−−=− . Ο πρώτος όρος του 
αθροίσµατος είναι ανεξάρτητος του pi και µπορούµε να τον αγνοήσουµε και ο δεύτερος και ο 
τρίτος όρος είναι ταυτόσηµοι. Οπότε το πρόβληµα εκτίµησης του διανύσµατος pi απλοποιείται 
στην ελαχιστοποίηση της παράστασης , µε τους περιορισµούς Piiiiiii pMzpMMp TTT 2)( − k, Gk, N1 
≥ 0, Pk+Gk≤1 και P4≤1.  



Το πρόβληµα αυτό λύνεται µε το λογισµικό MATLAB, χρησιµοποιώντας την 
ενσωµατωµένη ρουτίνα ‘qp’. Η λύση pi που προκύπτει θεωρείται ότι ισχύει στο κεντρικό 
σηµείο του χρονικού διαστήµατος ∆ti. Λύνοντας το πρόβληµα τετραγωνικού προγραµµατισµού 
διαδοχικά για όλα τα ∆ti, προέκυψε η χρονοσειρά του διανύσµατος p. Η χρονοσειρά των 
διανύσµατος p οµαλοποιήθηκε µε χρήση ενός φίλτρου κινητού µέσου όρου δεκατριών σηµείων 
(Brockwell and Davis, 2002), έτσι ώστε να αναδειχτούν τα βασικά πρότυπα και να 
εξουδετερωθεί ο «θόρυβος». 
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Εικ. 2: Σύγκριση του πληθυσµιακού µοντέλου πινάκων (καµπύλες) µε τις παρατηρούµενες 
τιµές (σηµεία). Η κλίµακα του χρόνου ξεκινά από το 8 που αντιστοιχεί στην 1η
Αυγούστου 2001 έως το 33 που αντιστοιχεί στην 1η Σεπτεµβρίου 2003. 

Fig. 2: Model predictions vs observed densities (8= 1/8/2001 till 33=1/9/2003). 

Η πιθανότητα θανάτου στο στάδιο k, κατά τη διάρκεια ενός προβολικού διαστήµατος 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Με αρχικό διάνυσµα πληθυσµιακής πυκνότητας n1=[0.312 1.062 0.472 0.326] (όπως 
µετρήθηκε στο πεδίο στο κεντρικό σηµείο του διαστήµατος ∆t1) και διαδοχικές προβολές, 
χρησιµοποιώντας το πληθυσµιακό µοντέλο πινάκων που αναπτύχθηκε, υπολογίστηκε η 
χρονοσειρά των πυκνοτήτων των κλάσεων και έγινε σύγκριση µε την αντίστοιχη 
παρατηρούµενη στο πεδίο (Εικ. 2). Παρά την έντονη οµαλοποίηση των παραµέτρων Pi και Gi 
µε το φίλτρο κινητού µέσου όρου δεκατριών σηµείων, το µοντέλο προσεγγίζει πολύ καλά τα 
παρατηρούµενα δεδοµένα κατά το πρώτο έτος (R2=0.95) και σχετικά καλά σε όλο το χρονικό 

εύρος των παρατηρούµενων δεδοµένων 
(R2=0.77). 
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Εικ. 3: Παράµετρος βενθικής εγκατάστασης Ν1.
Fig. 3: Benthic settlement parameter N1. 

Η παράµετρος Ν1 εκφράζει την 
πυκνότητα των νεαρών χταποδιών που µόλις 
έχουν εισέλθει στην κλάση 1, άρα αποτελεί µια 
καλή προσέγγιση της βενθικής εγκατάστασης 
µετά από την πλαγκτονική φάση (Εικ. 3). Μια 
κύρια κορυφή στη βενθική εγκατάσταση 
παρατηρείται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού 
και µια δευτερεύουσα κατά τα τέλη 
φθινοπώρου. Η δευτερεύουσα κορυφή ήταν πιο 
εµφανής το 2001 από ότι το 2002. Επιπλέον, η 
θνησιµότητα της κλάσης 4 παρουσίασε 



ηµιετήσια περιοδικότητα µε δύο κορυφές, 
µία στα τέλη του χειµώνα – αρχές άνοιξης 
και µία στα τέλη του καλοκαιριού – αρχές 
φθινοπώρου, που πιθανότατα συνδέονται 
µε την ωοτοκία και την εκκόλαψη. Οι δύο 
κορυφές βενθικής εγκατάστασης και οι δύο 
κορυφές της θνησιµότητας που 
προηγούνται, υποδεικνύουν ότι στην 
ανατολική Μεσόγειο υπάρχουν δύο 
βασικές περίοδοι ωοτοκίας κατά τη 
διάρκεια του έτους. Σε ανάλογο 
συµπέρασµα έχουν καταλήξει οι Sánchez 
and Obarti (1993) στις Ισπανικές 
Μεσογειακές ακτές. Λαµβάνοντας υπόψη 
τη διάρκεια της εµβρυϊκής ανάπτυξης και 
της πλαγκτονικής φάσης σε σχέση µε την 
περίοδο ωοτοκίας συµπεραίνουµε ότι για 
την καλοκαιρινή κορυφή της βενθικής 
εγκατάστασης αντιστοιχεί κορύφωση της ωοτοκίας στα τέλη χειµώνα – άνοιξη, ενώ για την 
φθινοπωρινή κορυφή έχουµε κορύφωση της ωοτοκίας την περίοδο Αυγούστου-Σεπτεµβρίου.  
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Εικ. 4: H τύχη των ατόµων που εγκαταστάθηκαν κατά 
την κύρια περίοδο βενθικής εγκατάστασης. 

Fig. 4: The fate of individuals settled during the main 
settlement peak period.

 

Για να εκτιµηθεί η τύχη ενός χταποδιού, που εγκαταστάθηκε είτε κατά την κύρια είτε 
κατά τη δευτερεύουσα περίοδο εγκατάστασης, ένα αρχικό διάνυσµα πληθυσµιακής πυκνότητας 
ni = [1 0 0 0]T πολλαπλασιάστηκε από αριστερά διαδοχικά µε τους πίνακες µετάβασης Ti, Ti+1, 
Ti+2,…. Μετά από κάθε πολλαπλασιασµό το καινούργιο διάνυσµα πληθυσµιακής πυκνότητας 
εξέφραζε την νέα σύνθεση του πληθυσµού µετά από ένα προβολικό διάστηµα. Η τύχη ενός 
στιγµιαίου επεισοδίου βενθικής εγκατάστασης κατά την κύρια περίοδο δίνεται στην Εικ. 4. 
Περνάνε 15 ηµέρες από την κορυφή της πυκνότητας της κλάσης 1 έως την κορυφή της 
πυκνότητας της κλάσης 2, 61 ηµέρες για την κορυφή της κλάσης 3 και 213 ηµέρες για την 
κορυφή της κλάσης 4. Περισσότερα από το 50% των ατόµων που εισήλθαν στην κλάση 1 θα 
έχουν πεθάνει µετά από 3 µήνες. Όπως φαίνεται από την κλίση της καµπύλης της ολικής 
πυκνότητας (Εικ. 4), ο ρυθµός θνησιµότητας µειώνεται όσο τα χταπόδια µεγαλώνουν σε 
µέγεθος φτάνοντας σε µια ελάχιστη τιµή 5 µε 6 µήνες µετά τη βενθική εγκατάσταση, ενώ 
ακολούθως αυξάνει και πάλι, καθώς κλείνει ο βιολογικός κύκλος του ζώου. Σύµφωνα µε τα 
παραπάνω και δεχόµενοι ότι τα άτοµα που έχουν αποθέσει τα αυγά τους θα επιβιώσουν για 
περίπου 2-3 µήνες επιπλέον, δηλαδή περίπου µέχρι να εκκολαφθούν τα νεαρά χταπόδια, η 
αναµενόµενη διάρκεια ζωής του O. vulgaris είναι µεταξύ 12 και 15 µηνών. Η Mangold (1983) 
εκτιµά ότι η διάρκεια ζωής του Ο. vulgaris κυµαίνεται από 12 έως 24 µήνες. 
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ABSTRACT 
Sofia Galinou-Mitsoudi, Olga Papoutsi, George Vlahavas: Population study of the 
protected bivalve Pinna nobilis (Linnaeus 1758) in Thermaikos gulf (N Aegean Sea). 

The population dynamics and the age and growth of the protected bivalve Pinna nobilis 
were studied for the fist time in Thermaikos gulf. The density was 1.04±0.17 ind/m2, the mean 
length 34.35±11.78 cm. Allometric relations with the best R2 between morphometric and/or 
weight parameters are given. The length showed negative, the height positive and the width 
isometric allometry. So, it seems that P. nobilis has the priority to ensure the living space for its 
body growth. Length frequency distribution and the observed age structure indicated that the P. 
nobilis population was constructed mainly of small and medium size/age individuals. In 
comparison to other Mediterranean populations of P. nobilis, it seems that the growth rate of the 
E. Thermaikos population is among the smallest (k=0.063) while the L∞ (73.77) is among the 
highest.  
 

Keywords: Pinna nobilis, population dynamics, age, growth, Von Bertalanffy equation, 
Thermaikos Gulf 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Το δίθυρο πίννα του είδους Pinna nobilis είναι το µεγαλύτερο όστρακο στη Μεσόγειο 
µε µέγιστο µήκος 108 cm (FAO 1987). Μελέτες για την πίννα είναι σχετικά λίγες και 
αναφέρονται στην ηλικία και την αύξησή της στη Γαλλία (Moreteau & Vicente 1982), την 
Ισπανία (Richardson et al. 1999) και την Κροατία (Richardson et al. 2004), καθώς και στη 
δυναµική του πληθυσµού στο Ιόνιο (Anonymous 2002) και την Αδριατική (Siletic & Peharda 
2003). Παρόµοιες έρευνες στην Ελλάδα αναφέρονται στο Βόρειο Αιγαίο (Θερµαϊκός) 
(Γαληνού-Μητσούδη & Πετρίδης 2000) και στο Ιόνιο (ΒΑ Κεφαλονιά) (Hames et al. 2001). Το 
είδος προστατεύεται από την κοινοτική και εθνική νοµοθεσία. 

Στόχος της µελέτης αυτής είναι να εκτιµηθεί για πρώτη φορά από το Β. Αιγαίο (Α. 
Μεσόγειο) η δυναµική πληθυσµού της πίννας, η ηλικία και η αύξησή της προκειµένου να 
δοθούν βιολογικές πληροφορίες για τους διαχειριστές του προστατευόµενου αυτού είδους. 

 
ΥΛΙΚΑ  ΚΑΙ  ΜΕΘΟ∆ΟΙ  

Η µελέτη αυτή πραγµατοποιήθηκε στις Ανατολικές ακτές του Θερµαϊκού και Βόρεια 
του αλιευτικού καταφύγιου της Επανωµής, περιοχή παράκτιας αλιείας και µικρής τουριστικής 

όχλησης. Το χειµώνα του 1999-2000, 
ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της κατασκευής του 
βόρειου προσήνεµου µώλου του καταφυγίου αυτού 
αλλάζοντας τη φυσιογνωµία και την υδροδυναµική 
της περιοχής. Σε εφάπαξ δειγµατοληψία το Μάιο του 
2004, σε βάθη 2-3 m, αλιεύθηκαν µε αυτόνοµη 
κατάδυση 112 άτοµα πίννας, προερχόµενα από 7 
θέσεις, διαστάσεων 1x10m (Εικ. 1). 
Συµπληρωµατικά, 39 άτοµα συλλέχθηκαν και από 
µια ευρύτερη περιοχή (8η θέση). 

 
Εικ. 1: Περιοχή µελέτης. 
Fig. 1: Study area. 
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Στο εργαστήριο, τα µορφοµετρικά στοιχεία των θυρίδων της πίννας (µήκος L, ύψος H, 
πάχος W) και οι διαστάσεις του οπίσθιου προσαγωγού µυ (OΠ) (min=α, max=β, φ=(α+β)/2 
(Εικ. 4)) µετρήθηκαν µε τη χρήση παχύµετρου ακρίβειας 0,01 cm. Ζυγίστηκαν, µε ακρίβεια 
0,01g, τα υγρά βάρη σώµατος και οστράκου καθώς και τα ξηρά βάρη µετά από ξήρανση σε 
κλίβανο στους 120 ºC για 24 h. 

 
 
Εικ. 2: Μετρήσεις και υπολογισµός της µέσης διαµέτρου (φ) του οπίσθιου 
προσαγωγού µυ (ΟΠ).  
Fig. 2: Measurements and calculation of the posterior adductor muscle 
(ΟΠ) mean diameter. 

 

Ο προσδιορισµός της ηλικίας έγινε από τα αποτυπώµατα του οπίσθιου προσαγωγού µυ 
(Ritchardson et al. 1999), σε συνδυασµό µε τις µορφολογικές αλλαγές στην εξωτερική 
επιφάνεια των οστράκων και την αναγνώριση των στοιχείων αυτών σε όστρακα µήκους < 20 
cm (Εικ. 3).  
 
 
Εικ. 3: Εσωτερική (αριστερά) µε 

τα αποτυπώµατα του οπίσθιου 
προσαγωγού µυ και εξωτερική 
(δεξιά) επιφάνεια του P. 
nobilis µε βέλη στις θέσεις των 
ετήσιων δακτυλίων. L: µήκος 
οστράκων. 

Fig. 3: The inner (left) with scars of 
posterior adductor muscles 
and the outer surface of P. 
nobilis with arrows in the 
annual rings. L: shell length.  

 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Στην περιοχή µελέτης, η πυκνότητα του πληθυσµού ήταν 0,80-1,30 άτοµα/m2 και η 

µέση πυκνότητα ± τυπική απόκλιση ήταν 1,04 ± 0,17 άτοµα/m2, από τις µεγαλύτερες στη 
Μεσόγειo (Πίνακας I). Το µικρότερο όστρακο είχε µήκος 14,00 cm και το µεγαλύτερο 69,10 
cm µε διάµεσο 32,45 cm και µέσο όρο ± τυπική απόκλιση 34,35 ± 11,78 cm (Πίνακας I). Η 
διάµεσος του µήκους στις θέσεις δειγµατοληψίας κυµάνθηκε  από 22,05 - 49,20 cm και το µέσο 
µήκος από 25,13 - 46,05 cm. Το µέσο µήκος διέφερε µεταξύ των θέσεων δειγµατοληψίας 
(Εικ.4) και ήταν µικρότερο στις ΝΑ θέσεις από ότι στις ΒΑ (έλεγχος ANOVA, Ν=73, F=4,79, 
P=0,000). Οι διαφορές αυτές µπορεί να οφείλονται στην ηλικία των οστράκων και σε 
ανθρωπoγενείς παρεµβάσεις (αλιεία, λιµενικά έργα). 

 

Πίνακας I: Πυκνότητα πληθυσµού και µέσο µήκος ± τυπική απόκλιση (SD) του P. nobilis στη 
Μεσόγειο. 

Table I: Population density and mean length ± standard deviation (SD) of P. nobilis in the 
Mediterranean Sea. 

Περιοχή Μελέτης Πυκνότητα (άτοµα/m2) Μέσο µήκος ± SD (cm) Βιβλιογραφική αναφορά 
ΝΑ Ισπανία 0,040-0,300   ~26,00 - 44,00 Richardson et al. (1999) 
Ιόνιο Πέλαγος 0,002-0,080            22,50 Hames et al. (2001) 
Ιόνιο Πέλαγος           0,080 - Anonymous (2002) 
Α. Αδριατική 0,020-0,200                  43,88 ± 13,21 Siletic & Peharda (2003) 
Α. Θερµαϊκός 0,800-1,300                  34,35 ± 11,78 Παρούσα µελέτη 

 
Το σώµα της πίννας για τη δεδοµένη χρονική περίοδο (Μάιος), αποτελεί το 25,6 %) 

(~1/4) του ολικού υγρού βάρους της (οστράκου + σώµατος) και το 6,6 % του ολικού ξηρού. 
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Εικ. 4: Θηκόγραµµα µέσης τιµής (•) και διαµέσου 
(-) του µήκους (L) των πιννών στις θέσεις 
δειγµατοληψίας. 

Fig. 4: Box plots of shell length (L) in sampling 
areas. Mean value (•), median (–). 
 

Από τις γραµµικές παλινδροµήσεις 
µεταξύ των µορφοµετρικών δεδοµένων, των 
βαρών και συνδυαστικά, η σχέση µήκους (L) - 
πάχους (W) δίνει τον καλύτερο συντελεστή 
προσδιορισµού από τα µορφοµετρικά στοιχεία  
και η σχέση µήκους (L) - ξηρού βάρους 
οστράκου (SDw) από τα βάρη. Η συσχέτιση µεταξύ υγρών – ξηρών βαρών είναι ιδιαίτερα 
υψηλή για την περίοδο αυτή (R2≥ 99,3%) (Πίνακας. II) και χρήση υγρών ή ξηρών βαρών θα 
µπορούσε να δώσει εξίσου καλά αποτελέσµατα. Θετική αλλοµετρία έδωσαν οι συσχετίσεις µε 
το ύψος της πίννας, αρνητική οι συσχετίσεις µε το µήκος και ισοµετρία µε το πάχος της. Το 
ύψος και το πάχος, που εκφράζουν και το διαθέσιµο χώρο για το σώµα, φαίνεται να είναι οι 
διαστάσεις που παίζουν βασικό ρόλο στην αύξηση του οστράκου και µάλιστα το σώµα 
µεγαλώνει όσο µεγαλώνει ο χώρος µεταξύ των θυρίδων. Στο πεδίο όµως, η µέτρηση του πάχους 
της πίννας σε σχέση µε το ύψος, είναι λιγότερο ασφαλής λόγω του µεγάλου αριθµού και όγκου 
των επιβιοτικών οργανισµών στις θυρίδες της πίννας.  
 
Πίνακας II: Γραµµικές παλινδροµήσεις µορφοµετρικών παραµέτρων και βαρών σώµατος (B) 

καθώς και οστράκου (S) [υγρών (Ww), ξηρών (Dw)] της πίννας µε το µεγαλύτερο R2: 
συντελεστής προσδιορισµού (%), C.I.: όρια εµπιστοσύνης του b για 95 % πιθανότητα, 
φΟΠ: µέσο µήκος οπίσθιου προσαγωγού µυ. Αλλοµετρία (+/-/0): 
θετική/αρνητική/ισοµετρική. 

Table. II: Linear regressions of morphometric parameters and body (B) as well as shell (S) weights 
[wet (Ww), dry (Dw)] of fan mussels with the best R2: determination coefficient (%), C.I.: 
confidence intervals of b for 95% probability, φΟΠ: mean diameter of posterior adductor 
muscle. Allometry (+/-/0): positive/negative/isometric  

 

Αριθµός 
Ατόµων 

Εξίσωση γραµµικής παλινδρόµησης
Γενική µορφή: logy= loga + blogx 

R2 (%) Πιθανότητα 
ANOVA (P)

Τυπικό σφάλµα του b 
(95% C.I. of  b) 

Αλλοµετρία  
Allometry (+/-/0)

 1 09  logL = 0,0513 + 1,29logH 88,5  0,000 0,045 (1,200 - 1,380) + 
109 logW=-0,607 + 0,839logL 91,5 0,000 0,024 (0,790 - 0,890) - 
110 log(φΟΠ) = -1,01 + 0,907logL 91,2 0,000 0,027 (0,853 - 0,961) - 
112 log(BDw) = - 1,01 + 1,13 log(BWw) 99,3 0,000 0,009 (1,112 - 1,148) + 
110 log(BDw) = - 2,91 + 2,69logL 95,4 0,000 0,056 (2,578 - 2,802) - 
110 log(BDw)=-0,843 + 3,00logW 93,0 0,000 0,078 (2,844 - 3,156) 0 
109 log(SDw)=-1,97 + 2,83logL 97,7 0,000 0,042 (2,746 - 2,914) - 

 

Από την συχνότητα κατανοµής του µήκους (Εικ. 5), φαίνεται ότι ο πληθυσµός 
αποτελείται κυρίως από µικρά και µεσαία µεγέθη, συγκρινόµενος µε άλλους πληθυσµούς όπως 
της Αδριατικής (Siletic & Peharda 2003) αλλά και µεγαλύτερα του Ιονίου (Anonymous 2002). 

 
Εικ. 5: Συχνότητα κατανοµής (%) 
των µηκών (L) 112 ατόµων πίννας. Τα 
βέλη επισηµαίνουν ηλικιακές κλάσεις. 
Fig. 5: Length frequency distribution 
(%) of 112 fan mussels. Αrrows 
indicate age classes.  
 
Από τον προσδιορισµό της ηλικίας 

και την δηµιουργία της θεωρητικής καµπύλης Von Bertalanffy (Εικ. 6) καθώς και την ανάλυση 
της συχνότητας κατανοµής των µηκών (Εικ. 5), προέκυψε ότι οι πίννες ήταν ηλικίας µέχρι και 
28 ετών ενώ τα περισσότερα άτοµα ήταν ηλικίας <15 ετών. Οι πίννες του Θερµαϊκού 



εµφανίζουν µεγάλο L∞, µάλλον µικρό ρυθµό αύξησης (k) και ποικίλο to συγκρίνοντας τα 
στοιχεία αυτά µε τα αντίστοιχα της βιβλιογραφίας του ίδιου είδους (Πίνακας III). 
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Εικ .  6:  Προσδιορισµένη ηλικία για Ν=112 
άτοµα και θεωρητική καµπύλη ηλικίας Von 
Bertalanffy (±95% όρια εµπιστοσύνης). 
Fig. 6: Observed age for Ν=112 individuals 
and theoretical curve according to the Von 
Bertalanffy equation (±95% confidence 
intervals). 
 
 

 

Πίνακας III: Συγκριτική παρουσίαση χρόνου to, ρυθµού αύξησης k  και µέγιστου µήκους L∞ από 
την εξίσωση Von Bertalanffy. N=Αριθµός ατόµων. *Η τιµή δεν υπολογίστηκε 

Table III: Comparative presentation of the time to, growth rate k and maximum length L∞ from the 
Von Bertalanffy equation. N=number of individuals. * uncalculated value. 

Περιοχή Ν to k L∞ Βιβλιογραφία 
ΝΑ Γαλλία 122 -0,222 0,053 86,30 Moreteau & Vicente 1982 
Α Αδριατική     47  * 0,160 72,31 Siletic & Peharda 2003 
A Αδριατική 6 -2,511 0,331 59,30 Richardson et al. 2004 
A Αδριατική 6 -2,136 0,369 49,50 Richardson et al. 2004 
A Αδριατική 6 -0,122 3,806 59,90 Richardson et al. 2004 
ΝΑ Ισπανία 22  +0,381 0,210 49,41 Richardson et al. 1999 
ΝΑ Ισπανία 6 +0,250 0,280 45,27 Richardson et al. 1999 
ΝΑ Ισπανία 15 +0,500 0,210 68,98 Richardson et al. 1999 
A Ισπανία 85 * 0,006 67,13 García-March et al. 2002 
Α Θερµαϊκός 112 -2,805 0,063 73,77 Παρούσα  µελέτη 

Συνεκτιµώντας τα δεδοµένα της µελέτης αυτής, φαίνεται ότι η πυκνότητα και η αύξηση 
των πιννών του Α. Θερµαϊκού, δεν παρεµποδίζονται ιδιαίτερα από ανθωπογενείς παρεµβάσεις 
όπως η αλιεία, η αγκυροβολία κλπ., αν και απαιτούνται περισσότερα περιβαλλοντικά και 
βιολογικά δεδοµένα για την τεκµηρίωση του συµπεράσµατος αυτού.  
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ABSTRACT 
Panos K. Leontarakis, Loukia Xatzianastasiou, John A. Theodorou: Relative growth and 
burrowing behaviour of the lagoon cockle, Cerastoderma glaucum (Poiret, 1879)(Mollusca: 
Bivalvia), from a NE Mediterranean coastal lagoon (Keramoti). 

The relative growth of the lagoon cockle, Cerastoderma glaucum Poiret was determined 
in samples collected seasonally from Keramoti lagoon, N Aegean Sea in 2004. The three-
dimensional almost spherical shell shape did not change throughout ontogeny. Foot length, flesh 
weight, shell and total weight increased at a lower rate than shell size, while the water content of 
the flesh decreased with growth. These results may reflect ontogenetic adaptations to the 
lagoonal environment. The burrowing ability of the species was examined in relation to 
sediment grain size. Burial time was positively correlated with shell length in all types of 
sediment tested. C. glaucum is a rather substrate-specialist slow-burrowing species, as it showed 
a clear preference for the native sediment. The results of the present study showed that C. 
glaucum is well adapted to the lagoonal environment. 

 
Keywords: Cerastoderma glaucum, Bivalvia, lagoons, allometric relationships, burrowing 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Cerastoderma glaucum (Poiret, 1879), πουρλίδα (lagoon cockle) είναι ένας τυπικός 
κάτοικος λιµνοθαλασσών της Μεσογείου και του ανατολικού Ατλαντικού, που ανέχεται µεγάλο 
εύρος αλατότητας, µικρό εύρος παλίρροιας και ελάχιστη έκθεση στον αέρα (Boyden & Russel 
1972). Πέραν των αναφορών για τη συστηµατική του είδους, λίγα είναι σήµερα γνωστά για τη 
βιολογία-οικολογία του είδους, όπως επίσης και για την ικανότητα εισχώρησής του στο 
υπόστρωµα, η οποία αποτελεί µία πολύ σηµαντική προσαρµογή των διθύρων στο περιβάλλον 
που ζουν (Trueman 1971). Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να µελετήσει τις µορφοµετρικές 
σχέσεις της πουρλίδας στη λιµνοθάλασσα της Κεραµωτής καθώς και την επίδραση του 
µεγέθους του κόκκου του υποστρώµατος στην ικανότητα εισχώρησης του στο ίζηµα. 
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

∆είγµατα C. glaucum συλλέχθηκαν εποχικά από µια περιοχή της λιµνοθάλασσας 
Κεραµωτής Καβάλας µέσου βάθους 0,3 m, µε τη χρήση µεταλλικού πλαισίου (50x50x15 cm, 
10 επαναλήψεις) κατά το 2004. ‘Όλα τα άτοµα που κρατήθηκαν στο κόσκινο (άνοιγµα µατιού 4 
mm) από το οποίο περνούσε το συλλεγµένο ίζηµα, µεταφέρονταν ζωντανά στο εργαστήριο, 
όπου το µήκος κελύφους (SL, η µέγιστη απόσταση µεταξύ πρόσθιου-οπίσθιου τµήµατος), το 
ύψος κελύφους (SH, η µέγιστη απόσταση µεταξύ νωτιαίου-κοιλιακού τµήµατος), το πλάτος 
κελύφους (SW, η µέγιστη απόσταση µεταξύ των δύο θυρίδων, κατά µήκος του εγκάρσιου 
άξονα, Gaspar et al. 2002), το µήκος ποδιού (FL, η απόσταση µεταξύ του άκρου και της βάσης 
του κοιλιακού τµήµατος (µυο-πέδιλου) του ποδιού), το ολικό βάρος (TWt), το βάρος κελύφους 
(SWt) και το υγρό (WFWt) και ξηρό βάρος σάρκας (DFWt) µετρήθηκαν µε ακρίβεια 10-2 mm 
για τα µήκη και 10-4 g για τα βάρη. Η παράµετρος α και η κλίση b των σχέσεων µεταξύ των 
διαφόρων µεγεθών προσδιορίστηκαν µε γραµµική παλινδρόµηση στα λογαριθµηµένα (log10) 
ζεύγη τιµών, ενώ η δοκιµασία t (H0=1, H0=3) (Sokal & Rohlf 1995) µε διάστηµα εµπιστοσύνης 
95% (a=0.05) χρησιµοποιήθηκε για τον έλεγχο της υπόθεσης. 
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Η ικανότητα εισχώρησης της πουρλίδας στο υπόστρωµα δοκιµάστηκε σε 4 
κοκκοµετρικώς ξεχωρισµένα µε κόσκινο ιζήµατα (Λεπτόκοκκο: <250 µm, Μεσαίο: 250-500 
µm,  Χοντρόκοκκο: 500-1000 µm και Πολύ Χοντρό: >1000 µm), καθώς και σε φυσικό 
(γηγενές) ίζηµα που συλλέχθηκε από τη λιµνοθάλασσα, η κοκκοµετρική ανάλυση του οποίου 
έγινε σε 4 υποδείγµατα, κατά Buchanan (1984). Τα άτοµα που χρησιµοποιήθηκαν στο πείραµα 
της εισχώρησης στο ίζηµα, µετά τη συλλογή τους από τη λιµνοθάλασσα, εγκλιµατίστηκαν για 
µία εβδοµάδα σε δεξαµενή εφοδιασµένη µε κλειστό κύκλωµα ανακύκλωσης νερού, που 
περιείχε φυσικό ίζηµα. Η θερµοκρασία διατηρούνταν στους 19-20οC καθ’ όλη τη διάρκεια του 
πειράµατος, ενώ κάθε δεύτερη µέρα τα ζώα ταΐζονταν µε καλλιεργούµενο φυτοπλαγκτό. Τα 
άτοµα που επρόκειτο να χρησιµοποιηθούν ξεθάβονταν τυχαία και τοποθετούνταν στους 
διάφορους τύπους κοσκινισµένου ιζήµατος, που είχαν τοποθετηθεί σε µικρά δοχεία µέσα στη 
δεξαµενή διατήρησης. Ο χρόνος (t) διείσδυσης στο ίζηµα καταγράφηκε από την αρχή της 
εισχώρησης (αποτελεσµατική διείσδυση του ποδιού στο ίζηµα) ως την πλήρη κάλυψη του 
κελύφους (Nel et al. 2001). Αµέσως µετά την εισχώρηση, τα δίθυρα επαναφέρονταν στη 
δεξαµενή διατήρησης σε χωριστό δοχείο µε φυσικό ίζηµα και δεν χρησιµοποιούνταν ξανά την 
ίδια µέρα ώστε να αποφευχθούν επιδράσεις από προηγούµενες µεταχειρίσεις. O χρόνος 
εισχώρησης συσχετίστηκε µε το µήκος κελύφους στους διαφόρους τύπους ιζήµατος µε 
χρησιµοποίηση της µεθόδου γραµµικής παλινδρόµησης, ενώ η ανάλυση της συνδιακύµανσης 
(ANCOVA) χρησιµοποιήθηκε για να συγκριθεί η κλίση της σχέσης µεταξύ των διαφορετικών 
τύπων ιζήµατος, µετά τον έλεγχο των δεδοµένων για κανονική κατανοµή (Anderson-Darling 
Test) και οµοιογένεια της διακύµανσης (Levene’s Test, Sokal & Rohlf 1995). 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Τα περιγραφικά στατιστικά των παραµέτρων µεγέθους ατόµων πουρλίδας που 
χρησιµοποιήθηκαν για τη µελέτη της σχετικής αύξησης του είδους στη λιµνοθάλασσα τις 
Κεραµωτής δίνονται στον Πίνακα Ι, ενώ οι µεταξύ τους σχέσεις στον Πίνακα ΙΙ. Ο σχετικός 
ρυθµός αύξησης του ύψους και του πλάτους του κελύφους παραµένει ίδιος καθώς το ζώο 
µεγαλώνει (ισοµετρικές σχέσεις), κατά συνέπεια το τρισδιάστατο, σχεδόν σφαιρικό σχήµα του 
κελύφους δεν αλλάζει κατά την οντογένεση. Η κλίση των σχέσεων µεταξύ του µήκους ποδιού 
και του βάρους κελύφους µε το µέγεθος του ζώου έδειξε αρνητική αλλοµετρία, συνεπώς τα 
µικρότερα άτοµα έχουν συγκριτικά µεγαλύτερο πόδι και βαρύτερο κέλυφος από τα µεγαλύτερα. 
Οι σχέσεις αυτές ενδεχοµένως υποδεικνύουν προσαρµογές των µικρότερων ατόµων προς 
αποφυγή της θήρευσης τους από άλλους οργανισµούς. Πράγµατι, η McArthur (1998) έδειξε ότι 
η επίδραση επιβενθικών θηρευτών (γαρίδες, καβούρια, ψάρια) στους πληθυσµούς των νέο-

εγκατεστηµένων ατόµων C. glaucum είναι 
πολύ µεγάλη. Έτσι λοιπόν, τα µικρότερα 
άτοµα έχουν ανάγκη ενός µεγάλου 
ποδιού, που θα τους εξασφαλίζει 
ταχύτερη εισχώρηση στο ίζηµα και ενός 
ισχυρού κελύφους για προστασία από 
τους θηρευτές. Οι σχέσεις βάρους σάρκας 
και ολικού βάρους µε το µήκος κελύφους 
βρέθηκαν επίσης αρνητικά αλλοµετρικές, 
κάτι που ίσως θα µπορούσε να αποδοθεί 
στην έντονη παρασίτωση που παρα-
τηρήθηκε σε πολλά (>50%) από τα υπό 
µελέτη άτοµα. ∆ιάφορες µελέτες (π.χ. 
Wegeberg & Jensen 2003), έχουν 
διαπιστώσει µία ισχυρή επίδραση 
διαφορετικών ειδών παρασίτων σε 
ξενιστές του γένους Cerastoderma, που 
σχετίζεται µε µείωση σωµατικού βάρους 
και αυξηµένη θνησιµότητα. Η σχέση µε- 

Πίνακας Ι: Περιγραφικά στατιστικά διαφόρων 
παραµέτρων µεγέθους ατόµων C. glaucum από τη 
Λιµνοθάλασσα Κεραµωτής (N= αριθµός ατόµων, 
Mean= Μέση τιµή, SE= Τυπικό σφάλµα, Min= 
Ελάχιστη Τιµή, Max= Μέγιστη τιµή). 
Table I: Descriptive statistics of C. glaucum size 
variables from Keramoti Lagoon used for the study 
of the species’ relative growth (Ν= number of 
individuals, SE= standard error of Mean value). 
Παράµετροι 

µεγέθους N Mean SE Min Max 

SL 310 3611 0.384 13.59 53.25
SH  310 32.55 0.351 11.66 51.24
SW  308 27.95 0.290 9.39 44.16
FL  292 17.55 0.192 5.02 24.91

WFlWt  293 3.61 0.093 0.24 11.42
DFlWt  262 0.82 0.016 0.02 2.01

SWt  287 12.04 0.295 0.39 40.23
TWt  310 20.40 0.509 0.76 69.03

  



Πίνακας ΙΙ: Μορφοµετρικές σχέσεις  της C. glaucum από τη λιµνοθάλασσα Κεραµωτής (SEb= 
τυπικό σφάλµα της κλίσης b, N= αριθµός ατόµων, P<0.001 για όλες τις σχέσεις). 

Table II: Morphometric relationships for various size parameters of C. glaucum from Keramoti 
Lagoon. (SEb= standard error of slope, Ν= number of individuals, P<0.001 for all 
regressions). 

Y X Log10 a b SEb r N Σχέση 
SH   SL -0.037 0.995 0.010 0.968 310 ισοµετρική 
SW  SL -0.011 0.995 0.014 0.946 308 ισοµετρική 
FL  SL 0.007 0.790 0.040 0.578 292 αλλοµετρική - 

WFlWt SL -3.575 2.621 0.062 0.859 296 αλλοµετρική - 
DFlWt SL -4.240 2.490 0.129 0.584 267 αλλοµετρική - 
SWt   SL -3.284 2.770 0.061 0.880 287 αλλοµετρική - 
TWt   SL -3.201 2.873 0.028 0.972 310 αλλοµετρική - 

WFlWt DFlWt 0.791 0.752 0.025 0.768 267 αλλοµετρική - 
ταξύ του υγρού και ξηρού βάρους σάρκας βρέθηκε επίσης αρνητικά αλλοµετρική, οπότε η 
περιεκτικότητα της σάρκας σε νερό µειώνεται καθώς το ζώο µεγαλώνει. 

Οι σχέσεις µεταξύ του χρόνου εισχώρησης στο ίζηµα και του µήκους κελύφους για 
τους διαφορετικούς τύπους υποστρώµατος παρουσιάζονται στην Εικ. 1. Σε όλα τα διαφορετικά 
µεγέθη κόκκων ιζήµατος βρέθηκε θετική και στατιστικά σηµαντική (P<0.001) συσχέτιση 
µεταξύ του χρόνου διείσδυσης και του µήκους κελύφους, κάτι που έχει επανειληµµένα 
διαπιστωθεί από άλλες µελέτες σε διαφορετικά είδη (π.χ. Nel et al. 2001). Αυτό σηµαίνει ότι τα 
µεγαλύτερα άτοµα χρειάστηκαν περισσότερο χρόνο για να θαφτούν πλήρως στο ίζηµα σε 
σχέση µε τα µικρότερα. Η κλίση της σχέσεων αυτών (Εικ. 1), που υποδηλώνει το ρυθµό 

Εικ. 1: Σχέσεις µετ
διαφορετικο
παλινδροµή
δίνονται πα
σχέσεις στα

Fig. 1: Relationship
well-sorted 
as follows (N 

Τύπος ιζήµατος 

Λεπτόκοκκο 
Μεσαίο 
Χοντρόκοκκο 
Πολύ χοντρό 
Φυσικό 

 

 

454035302520151050

1000

500

0

Πολύ χοντρό
Μεσαίο

Λεπτόκοκκο
Χοντρόκοκκο

Φυσικό

Μήκος κελύφους (mm)

Χ
ρό
νο
ς 
ει
σχ
ώ
ρη
ση
ς 

(s
) 

  
αξύ χρόνου εισχώρησης (t) και µήκους κελύφους (SL) του C. glaucum σε 
ύς τύπους κοσκινισµένου ιζήµατος. Οι εξισώσεις των γραµµικών 
σεων καθώς και τα περιγραφικά στατιστικά του χρόνου εισχώρησης 
ρακάτω (SΕt= σταθερό σφάλµα, Min-Max= Ελάχιστη-Μέγιστη τιµή, όλες οι 
τιστικά σηµαντικές σε P<0,001). 
s between burial time (t) and shell length (SL) for C. glaucum in a series of 
sediments. Regression equations and descriptive statistics of burial time are 
= number of individuals, SEt= standard error, P<0,001 for all regressions). 
Μέγεθος 
κόκκου 

(µm) 
N Μέσος

t (s) 
SEt
(s) 

Min-Max 
(s) 

Χρόνος εισχώρησης t (s) 
vs 

µήκος κελύφους SL (mm) 
r 

<250 20 452 72,9 72-1345 t = - 196 + 23,8.SL 0.563
250-500 20 499 71,6 60-1135 t = - 251 + 28,1.SL 0.751

500-1000 20 469 56,0 110-1008 t = - 44 + 19,0.SL 0.568
>1000 11 350 69,2 91-555 t = - 199 + 36,0.SL 0.839

 20 321 35,1 189-993 t = 38,7 + 11,4.SL 0.524
 



αύξησης του χρόνου εισχώρησης µε το µήκος κελύφους, βρέθηκε να είναι σηµαντικά 
µικρότερη (ANCOVA, P=0.016) στο φυσικό ίζηµα σε σχέση µε τις υπόλοιπες δοκιµασίες. Κατά 
συνέπεια, η σχετική ταχύτητα διείσδυσης της πουρλίδας ήταν µεγαλύτερη στο φυσικό ίζηµα 
από ότι στα υπόλοιπα. Κατά την πειραµατική διαδικασία διαπιστώθηκε ανικανότητα των 
µεγαλυτέρων ατόµων του είδους να εισχωρήσουν στο πολύ χοντρόκοκκο ίζηµα και αποδόθηκε 
στο γεγονός ότι το ίζηµα αυτό δεν παρέχει την ικανή πυκνότητα ώστε το ζώο να αγκυρωθεί 
πετυχηµένα µε το πόδι του και να φέρει το βαρύ, σφαιρικό κέλυφος σε κατακόρυφη θέση 
διείσδυσης. Επιπροσθέτως, η κοκκοµετρική ανάλυση του φυσικού ιζήµατος έδειξε ότι µόνο 7% 
αποτελείται από πολύ χοντρόκοκκο ίζηµα (θρυµµατισµένα κελύφη διθύρων και 
γαστερόποδων), ενώ το µ γαλύτερο µέρος του (75%) αποτελείτα από µικ ό και µεσαίο 
µέγεθος κόκκων (30,5 και 44,5% αντίστοιχα). Η στατιστική ανάλυση όµως δεν απέδειξε 
σηµαντική διαφορά (ANCOVA, P=0.99) στο σχετικό ρυθµό διείσδυσης των ατόµων που 
εισχώρησαν τελικά στο ίζηµα αυτό. Γενικά, η πουρλίδα φαίνεται να είναι ένα είδος πολύ αργό 
ως προς τον τρόπο διείσδυσης και επιλεκτικό ως προς τον τύπο ιζήµατος. 

Οι Mariani et al. (2002) συλλέγοντας άτοµα πουρλίδας από δι
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ABSTRACT 
Panos K. Leontarakis, Christopher A. Richardson: Dynamics of a near-shore population 
of the smooth venus clam, Callista chione (L., 1758) (Bivalvia: Veneridae) in Thassos 
Ιsland, NE Mediterranean. 

Several aspects of the population dynamics of the smooth venus clam, Callista chione 
(L, 1758), distributed from the shoreline to a depth of 3 m, were determined at two sites along 
Thassos Island, Thracian Sea (N.Greece/N.Aegean Sea). The population density was 
generally low (Mean+SD: 1.2+0.7 individuals.m-2). The investigation of the relationships 
amongst several size variables of the flesh and shell showed that growth was allometric. The 
description of the external shell banding and microgrowth patterns observed in shell sections 
allowed the age determination and estimation of the von Bertalanffy growth parameters. C. 
chione is a slow-growing bivalve, which attains a size of 70-75 mm and reaches a longevity 
of 11 to 16 yr in the study area. 

 
Keywords: Callista chione, Bivalvia, allometric relationships, age, growth 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

H Callista chione (Linnaeus, 1758), γυαλιστερή (smooth clam) είναι ένα 
διηθηµατοφάγο δίθυρο µαλάκιο που απαντάται στα ανώτερα στρώµατα αµµωδών πυθµένων, 
από πολύ ρηχά έως το βάθος των 130 m. Είναι κοινό στη Μεσόγειο Θάλασσα και στον 
Ατλαντικό Ωκεανό, από τη Μ. Βρετανία ως τις ακτές του Μαρόκου (Tebble 1966). Σε 
κάποιες περιοχές, η γυαλιστερή κατέχει τη µεγαλύτερη αφθονία από άποψη βιοµάζας σε 
σχέση µε τα άλλα δίθυρα µαλακού υποστρώµατος (Gremare et al. 1998). Παρά το γεγονός 
ότι δεν είναι ένα ιδιαίτερα εµπορεύσιµο είδος, η γυαλιστερή σήµερα αλιεύεται ευρέως σε 
πολλές χώρες µε τη χρήση ειδικών συρόµενων εργαλείων, ως αποτέλεσµα της εξαντλητικής 
εκµετάλλευσης των αποθεµάτων άλλων διθύρων, όπως των Ensis siliqua, Spisula solida, 
Chamelea gallina και Venus striatula (Del-Piero 1994). Αυτό επέφερε µείωση των 
αποθεµάτων του είδους και σήµερα προτείνεται ελάττωση της αλιευτικής προσπάθειας (Del-
Piero 1994). Στην Ελλάδα η γυαλιστερή είναι γνωστή στις περιοχές του Αιγαίου, Ιόνιου και 
Κρήτης (Zenetos 1997) και αλιεύεται από δύτες σε αντίθεση µε την υπόλοιπη Μεσόγειο και 
τον Ατλαντικό, όπου αλιεύεται κυρίως µε συρόµενα εργαλεία. Στις ιχθυόσκαλες της χώρας 
εκφορτώνεται µαζί µε άλλα είδη οστράκων, γεγονός που καθιστά δύσκολη την καταγραφή 
αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων (Γαληνού-Μητσούδη προσ. επικ.). 

Όσο η γυαλιστερή είναι το αντικείµενο µίας εντατικής και ανεξέλεγκτης αλιείας που 
λαβαίνει χώρα κυρίως στις ακτές της ∆. Μεσογείου, η γνώση της δυναµικής των πληθυσµών 
της είναι πολύ σηµαντική για την ανάπτυξη κατάλληλων διαχειριστικών µοντέλων. Άντ’ 
αυτού, η µελέτη της βιολογίας και οικολογίας του είδους είναι σχετικά περιορισµένη (Hall et 
al. 1974, Forster 1981, Valli et al. 1984, Strada & Zocco 1985, Keller et al. 2002) ειδικότερα 
στην Α. Μεσόγειο (Metaxatos 2004, Leontarakis & Richardson 2005). Η παρούσα εργασία 
αποτελεί τη πρώτη προσπάθεια µελέτης της βιολογίας-οικολογίας (αφθονία, βιοµετρία, 
ηλικία και αύξηση) του είδους στο Θρακικό Πέλαγος. 
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Το ∆εκέµβριο 2001 και τον Ιούνιο 2002 συλλέχθηκαν γυαλιστερές από δύο παραλίες 
της Θάσου (St. S και St. K) µεταξύ 1 και 3 m βάθος ανά 0,5 m µε τη χρήση ενός µεταλλικού 
πλαισίου (100Χ100Χ10 cm). Οι σταθµοί διέφεραν ως προς το βαθµό έκθεσης στο κυµατισµό 
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και στην ανθρωπογενή δραστηριότητα (προς. παρατήρηση). Σε κάθε ζώνη βάθους 
πραγµατοποιήθηκαν πέντε επαναλήψεις. Συµπληρωµατικά, συλλέχθηκαν τυχαία 335 άτοµα 
από τον St. S και 151 άτοµα από τον St. Κ. Προσεκτικά διαλέχτηκαν 15 άτοµα από κάθε 
σταθµό και εποχή, ώστε να καλύπτουν πλήρως την κλίµακα µεγέθους (µήκος κελύφους: 16-
72 mm) του πληθυσµού και διάφορες παράµετροι µεγέθους µετρήθηκαν, όπως µήκος 
κελύφους (SL), ύψος κελύφους (SH), πλάτος κελύφους (SW)(Gaspar et al. 2002, Γαληνού-
Μητσούδη 1994), βάρος κελύφους (SWt), υγρό (WFWt) και ξηρό βάρος σώµατος (DFWt). 
Οι  διαστάσεις µετρήθηκαν µε ακρίβεια 10-2 mm, ενώ τα βάρη µε ακρίβεια 10-4 g. Η 
παράµετρος α και η κλίση b των σχέσεων µεταξύ διαφόρων µεγεθών προσδιορίστηκαν µε 
γραµµική παλινδρόµηση στα λογαριθµηµένα (log10) ζεύγη τιµών, ενώ η δοκιµασία t (H0=1, 
H0=3) (Sokal & Rohlf 1987) µε διάστηµα εµπιστοσύνης 95% (a=0.05) χρησιµοποιήθηκε για 
να διαπιστωθεί η αλλοµετρία των σχέσεων αυτών. 

Με τη χρήση κατάλληλου φωτισµού στην εσωτερική πλευρά των θυρίδων του 
οστράκου, παρατηρήθηκαν χαρακτηριστικές ζώνες στην εξωτερική τους πλευρά, η καθεµιά 
από τις οποίες αποτελούνταν από µια φαρδιά αδιαφανή περιοχή, ακολουθούµενη από µια 
στενή διαφανή περιοχή. Παρόµοιες ζώνες έχουν παρατηρηθεί και σε άλλα δίθυρα (π.χ. 
Richardson et al. 1990) και έχουν συσχετιστεί µε ετήσιους δακτυλίους αύξησης. 
Επιπροσθέτως, ετοιµάστηκαν αποτυπώµατα τοµών των θυρίδων (Richardson et al. 1979) για 
να εξεταστεί η γενική δοµή του οστράκου καθώς και οι εσωτερικοί µικροδακτύλιοι αύξησης. 
Η απόσταση από την κορυφή του οστράκου ως την ολοκλήρωση της κάθε ζώνης αργής 
αύξησης (ύψος ανά ηλικία) µετρήθηκε µε ακρίβεια 10-1 mm. Το µοντέλο αύξησης του von 
Bertalanffy (VBGF, 1938) εφαρµόστηκε στα δεδοµένα των µεγεθών ανά ηλικία και οι 
παράµετροι αύξησης (SH∞: ασυµπτωτικό µέγιστο ύψος κελύφους, Κ: ρυθµός αύξησης, tο: 
υποθετική ηλικία µε ύψος µηδέν) υπολογίστηκαν χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της µη-
γραµµικής παλινδρόµησης  του λογισµικού FAO-ICLARM FiSAT II (v. 0.1.4). 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η µέση πυκνότητα του πληθυσµού βρέθηκε να είναι σχετικά χαµηλή (1,2+0,7 
άτοµα/m2), σε σύγκριση µε τις ακτές του Β. Ευβοϊκού (6 άτοµα/m2, Metaxatos 2004). Η 
µεγαλύτερη πυκνότητα (2,6 άτοµα/m2) βρέθηκε σε βάθος 1,5 m και η µικρότερη (0,2 άτοµα/ 
m2) στο βάθος του 1 µ. 

Οι µορφοµετρικές σχέσεις της C. chione (Πίνακας Ι) παρουσιάζουν αλλοµετρική 
αύξηση. Το κέλυφος του ζώου τείνει να γίνει αναλογικά πιο ψηλό, πλατύ και βαρύ, πιθανώς 
ώστε να παρέχει καλύτερη στήριξη στο κινητό υπόστρωµα στα µεγαλύτερα άτοµα. Η σάρκα 
µεγαλώνει πιο γρήγορα από το µήκος  του κελύφους, ενώ  η περιεκτικότητα σε νερό (σχέση 
WFWt-DFWt) µειώνεται καθώς το ζώο µεγαλώνει. Οι µορφοµετρικές σχέσεις των διθύρων 
µαλακίων µεταβάλλονται, τόσο µεταξύ των διαφόρων ειδών, όσο και µεταξύ πληθυσµών που 
ζουν σε διαφορετικές περιοχές, λόγω διαφορών στους περιβαλλοντικούς παράγοντες π.χ. 
γεωγραφικό πλάτος, βάθος, ύψος παλίρροιας, ρεύµατα, τύπος υποστρώµατος κ.α. (Gaspar et 
al. 2002). Από την άποψη αυτή, τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης που σχετίζονται µε 
Πίνακας I: Παράµετροι µορφοµετρικών 

σχέσεων της C. chione από το νησί της 
Θάσου, Θρακικό Πέλαγος (SE= 
σταθερό σφάλµα, N= αριθµός ατόµων, 
όλες οι σχέσεις στατιστικά σηµαντικές 
P<0,001). 

Table I: Morphometric relationships
parameters for Callista chione from 
Thassos Island, Thracian Sea (SE= 
standard error; Ν= number of 
individuals used; all regressions 
significant at P<0,001). 

Εξαρτηµένη 
(Υ) 

Ανεξάρτητη 
(Υ) a SEa b SEb r N Σχέση 

(t-test) 
SH SL -0,18 0,010 1,03 0,006 0,956 60 αλλοµετρική +
SW SL -0,56 0,019 1,12 0,012 0,953 59 αλλοµετρική +
SWt SL -4,06 0,053 3,08 0,033 0,941 60 αλλοµετρική +

WFWt SL -4,81 0,070 3,30 0,043 0,859 60 αλλοµετρική +
DFWt SL -5,94 0,083 3,49 0,051 0,834 60 αλλοµετρική +
WFwt DFWt 0,81 0,011 0,93 0,016 0,816 59 αλλοµετρική - 
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τις σχέσεις των SH-SL και SW-SL είναι 
απροσδόκητα όµοια µε αυτά που αναφέρθηκαν από 
τις ακτές της Ν. Πορτογαλίας (SH-SL: a= -0,163, 
b= 1.043, SW-SL: a= -0,571, b= 1.339, Gaspar et 
al. 2002). 

Κατά την εξέταση των τοµών των 
οστράκων εντοπίστηκαν ευδιάκριτοι µικρο-
δακτύλιοι αύξησης, οι οποίοι συνιστούσαν µία 
φαρδιά ανοιχτόχρωµη πε ιοχή ακολουθούµενη από 
µία στενή σκουρόχρωµη (Εικ. 1Α). Οι ζώνες 
/περιοχές αυτές βρίσκονταν σε αντιστοιχία µε τις 

επιφανειακές τερικές ζών Επιπλέο
αύξησης), παρατηρήθηκαν να «τρέχουν» το όστρακο σχεδόν παράλληλα στην επιφάνεια 
τοµής. Οι περιοχές µεταξύ τους (ζώνες αύξησης) εµφανίζονταν σχετικά φαρδιές στην 
ανοιχτόχρωµη περιοχή και στενές και πυκνές στην σκουρόχρωµη περιοχή (Εικ. 1Β). 
Παρόµοιοι δακτύλιοι αύξησης έχουν παρατηρηθεί και σε άλλα δίθυρα και έχουν συσχετιστεί 
µε ετήσιους δακτυλίους αύξησης. Οι στενές ζώνες αύξησης έχουν συνδυαστεί µε αργή 
ανάπτυξη και συνήθως ακολουθούνται από µια τοπική µείωση του πάχους της θυρίδας του 
οστράκου, έτσι ώστε σχηµατίζεται ένα ρηχό κοίλωµα. Μικροδακτύλιοι αύξησης 
παρατηρήθηκαν επίσης τόσο στην περιοχή της κορυφής, όσο και στο οµοιογενές στρώµα του 
οστράκου, όπως και δακτύλιοι διαταραχής (disturbance rings) σε κάποια άτοµα (~2%), που 
πιθανόν να οφείλονται στους έντονους κυµατισµούς που προκαλούν οι θύελλες στην περιοχή. 

Το µοντέλο VBGF (Εικ. 2) 

ρ

εξω ες. 

 

που εφαρµόστηκε στα µέσα παρατηρηθέντα ύψη-ανά-
ηλικία 

Εικ. 2. Μέσα παρατηρηθέντα ύψη-ανά-ηλικία (+
τυπική απόκλιση) και von Bertalanffy καµπύλες 
αύξησης για την C. chione από δύο σταθµούς (St. S
& St. K) στο Νήσο Θάσου (Ν= αριθµός ατόµων, 
SE= σταθερό σφάλµα). 
Fig. 2. Mean observed height-at-age (+ standard 
deviation) and von Bertalanffy growth curves for 
Callista chione at two sites (St. S and St. K) from 
Thassos Island (SE= standard error). 
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Εικ. 1: Τοµές θυρίδων γυαλιστερής A. 
Ζώνες ταχείας (ανοιχτόχρωµη) και αργής 
(σκουρόχρωµη) αύξησης. Σηµει-ώνεται η 
µείωση του περιφερειακού στρώµατος 
που ακολουθεί µια ζώνη αργής αύξησης. 
Κλίµακα= 1 mm. Β. Ζώνη αργής 
αύξησης, όπου οι γραµµές αύξησης 
εµφανίζονται στενές και πυκνές. 
Κλίµακα= 500 µm. 
Fig. 1: Acetate peel replicas of Callista 
chione shell sections. A. The bands of fast 
(light) and slow shell growth (dark) are 
shown. Arrows indicate the reduction of 
the peripheral layer that follows a slow-
growth band. Scale bar = 1.0 mm. B. 
Slow-growth band; the microgrowth 
increments are narrow. Scale bar = 500 
µm. 

ν, χαρακτηριστικές σκούρες γραµµές (γραµµές 

έδειξε ότι η αύξηση του είδους είναι γενικά αργή, αφού χαρακτηρίζεται από υψηλές 
τιµές SH∞ και σχετικά χαµηλές Κ. Στην περιοχή µελέτης, το µέγεθος του είδους φτάνει τα 70-
75 mm και η διάρκεια ζωής του τα 11-16 χρόνια. ενώ η περισσότερο εκτεθειµένη παραλία 
(St. S) παρουσιάζει υψηλότερη τιµή SH∞ από τον St. K. Παρόµοια αποτελέσµατα έχουν 
αναφερθεί και από τον Β. Ευβοϊκό κόλπο (SH∞= 80,9, K= 0,20, Metaxatos 2004). Άλλες 
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µελέτες από την Β. Αδριατική (Hall et al. 1974, Strada & Zocco 1985, Keller et al. 2002), αν 
και καµία δεν υπολογίζει παραµέτρους απόλυτης αύξησης, συµπεραίνουν ότι η C. chione 
είναι ένα αργά αναπτυσσόµενο είδος που φτάνει το εµπορικό µέγεθος (45 mm) στα 3-4 
χρόνια ζωής και ένα µέγιστο µήκος (περίπου 85 mm) στην ηλικία µεταξύ 11-14 χρόνων. 
∆ιαφορές µεταξύ της παρούσας µελέτης και αναφοράς από το Plymouth (Forster 1981) που 
υπολογίζει για το είδος πιο αργή αύξηση και µεγαλύτερη ηλικία (SL∞=106.8, K=0,021, Tmax≈ 
40 έτη), πιθανώς να οφείλονται στις διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν 
εκεί σε σχέση µε  τη Μεσόγειο. 
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ABSTRACT 
C. Antoniadou, D. Vafidis, E. Voultsiadou, C. Chintiroglou: Population structure of the 
edible ascidian Microcosmus sabatieri Roule, 1885 in the South Aegean Sea. 

Microcosmus sabatieri is an edible and commercially exploited benthic species. Since 
there is no information on its population structure, the population density, pattern of dispersion 
and frequency distribution was studied in South Aegean, where it is heavily harvested. Samples 
were collected seasonally by SCUBA diving at 3 sites (August 2003, November 2003, March 
2004, October 2004). Overall, 1,304 specimens were collected and measured. Mean population 
density ranged from 71 individuals / 20' dive (March) to 110 individuals / 20' dive (October) 
and the pattern of dispersion was even (Ι'= 1,07-1,21). Size ranged from 2 to 17 cm, with the 
largest individuals caught at site F3. Size-frequency analysis indicated a mode ranging from 7-
10 cm, slightly differing among seasons and sampling sites. Condition index severely decreased 
in August, especially at site F3. The gonad-somatic index differed among sites, with the higher 
values recorded at site F2 and the smallest at F1. Temporal differences were also significant, as 
the index decreased in March. These data support that the reproductive period of M. sabatieri 
begins in autumn and ends before spring, a pattern that agrees with relevant reports from the 
western Mediterranean. 
 
Keywords: population structure, dispersion pattern, Microcosmus sabatieri, Ascidiacea, 
Aegean Sea  
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα τελευταία χρόνια το φυσικό απόθεµα αρκετών αλιευµάτων έχει περιοριστεί, κυρίως 
λόγω της συστηµατικής υπεραλίευσης (Pauly et al. 2002). Η κατάσταση αυτή έχει επιφέρει 
σοβαρό οικονοµικό πρόβληµα στις τοπικές κοινωνίες, καθιστώντας αναγκαία την εύρεση 
αντισταθµιστικών µέτρων αλιείας, στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Μεταξύ των 
βασικών µέτρων συγκαταλέγεται η αξιοποίηση ασπόνδυλων ειδών, καθώς αρκετά από αυτά 
είναι εδώδιµα, έχουν υψηλή θρεπτική αξία και θεωρούνται εκλεκτά γαστρονοµικά εδέσµατα. 
Σηµαντική εµπορική αξία, ιδιαίτερα στην περιοχή του Νοτίου Αιγαίου, παρουσιάζει το είδος 
Microcosmus sabatieri, η κοινή φούσκα, ενώ δεν υπάρχουν επίσηµα στοιχεία για την αλιεία του 
στις ελληνικές θάλασσες. 

Το γένος Microcosmus περιλαµβάνει τρία εδώδιµα είδη, τα: M. sabatieri (φούσκα), M. 
vulgaris (αµµόφουσκα) και M. polymorphus (βραχόφουσκα), που απαντούν στις ελληνικές 
ακτές (Monniot & Monniot 1987). Το M. sabatieri αποτελεί το πιο κοινό αλιεύσιµο είδος 
φούσκας. Εξαπλώνεται σε όλη την έκταση της υποπαραλιακής και περιπαραλιακής ζώνης, 
προσκολληµένο σε βραχώδη υποστρώµατα ή σε συσσωµατώµατα βιογενών θρυµµάτων, από 1 - 
200 m βάθος. Αναπαράγεται εγγενώς από το φθινόπωρο µέχρι την άνοιξη και παρουσιάζει 
πλαγκτονικό προνυµφικό στάδιο (Monniot & Monniot 1987). Η συστηµατική αλιεία του είδους 
γίνεται µε κατάδυση, ενώ συλλέγεται τυχαία µε διάφορα εργαλεία (π.χ. τράτες, δίχτυα βυθού) 
από µεγαλύτερα βάθη. Εµπορεύεται ζωντανό και καταναλώνεται ωµό ή µεταποιηµένο.  

Η συγκεκριµένη εργασία αποσκοπεί στην παρουσίαση των προκαταρκτικών στοιχείων 
της πληθυσµιακής δοµής της κοινής φούσκας, στο Νότιο Αιγαίο, όπου το είδος υπόκειται σε 
συστηµατική αλίευση. 
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ΥΛΙΚΑ  ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ  
Η εργασία αυτή πραγµατοποιήθηκε στην Αστυπάλαια, σε τρεις παράκτιους σταθµούς 

(Φ1 36o30’459’’N 26o19’859’’E, Φ2 36o34’498’’N 26o15’287’’E, Φ3 36o31’733’’N 
26o28’317’’E) (Εικ. 1), σε βάθη από 25-50 m. Η επιλογή των σταθµών στηρίχθηκε στην 
προκαταρκτική επισκόπηση ενός πυκνού δικτύου θέσεων κατά µήκος της ακτογραµµής της 
νήσου, και µε στόχο τη µέγιστη δυνατή διασπορά τους. Έγιναν 4 εποχικές δειγµατοληψίες 
(Αύγουστος 2003, Νοέµβριος 2003, Μάρτιος 2004, Οκτώβριος 2004), µε αυτόνοµη κατάδυση 
και µε τη βοήθεια σπογγαλιέων.  

Κάθε δειγµατοληψία περιλάµβανε τον προσδιορισµό της πληθυσµιακής πυκνότητας, 
του προτύπου χωροδιάταξης, καθώς και τη συλλογή τυχαίων δειγµάτων του πληθυσµού. Η 
πληθυσµιακή πυκνότητα εκτιµήθηκε ηµιποσοτικά για την κάλυψη της ευρύτερης δυνατής 
περιοχής κατανοµής του είδους (Bakus 1990), βάσει του χρόνου συλλογής και αποδόθηκε ως 
αριθµός ατόµων ανά 20' κατάδυσης (ΝΙ/20'). Η εκτίµηση του προτύπου χωροδιάταξης των 
πληθυσµών βασίστηκε στο δείκτη του Morisita (I'), ενώ τα δεδοµένα συλλέχθηκαν µέσω της 
µεθόδου των τυχαία τοποθετηµένων πλαισίων 50 x 50 cm (Bakus 1990). Στο πεδίο γινόταν η 
µέτρηση του ολικού µήκους των ατόµων (L), προκειµένου να κατασκευαστούν οι κατά µήκος 
συνθέσεις των κλάσεων µεγέθους των πληθυσµών (Antoniadou et al. 2004a). 50 τυχαία άτοµα 
αποθηκεύονταν σε διάλυµα φορµόλης 9% για τη συντήρηση και την περαιτέρω επεξεργασία 
τους, που περιλάµβανε τον υπολογισµό του ολικού βάρους (W), του ολικού βάρους µανδύα 
(WM) και του ολικού βάρους της γονάδας (WG). Έτσι, εκτιµήθηκε ο δείκτης ευρωστίας (∆Ε = 
WM/W), που υποδηλώνει τη φυσιολογική κατάσταση των ατόµων ενός πληθυσµού και ο 
γοναδοσωµατικός δείκτης (∆Γ =  WG/WM), που περιγράφει την αναπαραγωγική κατάσταση των 
ατόµων του πληθυσµού.  

Τέλος, εφαρµόστηκε η ανάλυση διασποράς διπλής κατεύθυνσης (two-way ANOVA) 
για τη σύγκριση στο χώρο και στο χρόνο της πληθυσµιακής πυκνότητας, του µέσου ολικού 
µήκους, του δείκτη ευρωστίας και του γοναδοσωµατικού δείκτη (Zar 1984). Για τον εντοπισµό 
των επιµέρους διαφοροποιήσεων εφαρµόστηκε η δοκιµασία των ελάχιστων σηµαντικών 
διαφορών του Fisher (LSD). 
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Εικ. 1: Παράκτιοι σταθµοί δειγµατοληψίας φούσκας (Φ1, Φ2, Φ3) στη Νήσο Αστυπάλαια. 
Fig. 1: Map of the island of Astypalea indicating sampling stations (Φ1, Φ2, Φ3). 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Συνολικά συλλέχθηκαν και µετρήθηκαν 1304 άτοµα. Η µέση τιµή της πληθυσµιακής 
πυκνότητας της φούσκας ανά δειγµατοληψία κυµάνθηκε από 71 άτοµα / 20' κατάδυσης 
(Μάρτιος 2004) µέχρι 110 άτοµα / 20' κατάδυσης (Οκτώβριος 2004). Η κατανοµή της αφθονίας 
δεν εµφάνισε στατιστικά σηµαντικές διαφορές, ούτε µεταξύ των σταθµών (F = 0,52 p = 0,61), 
ούτε και µεταξύ των διαφορετικών εποχών δειγµατοληψίας (F = 2,00 p = 0,19). 

Το πρότυπο χωροδιάταξης της φούσκας βρέθηκε να ακολουθεί την κανονική κατανοµή 
και στους 3 σταθµούς εποχικά (Ι'= 1,07-1,21). Αντίστοιχο πρότυπο έχει αναφερθεί για 
πληθυσµούς του είδους σε περιοχές του Βορείου Αιγαίου (Antoniadou et al. 2004b). Φαίνεται 
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λοιπόν ότι το πρότυπο αυτό αποτελεί σταθερό δοµικό χαρακτήρα των πληθυσµών της φούσκας, 
προφανώς σε σχέση µε τη χωροκρατική συµπεριφορά που εµφανίζει η πλειονότητα των µη 
αποικιακών ασκιδίων (Monniot et al. 1991). 

Η κατανοµή των κλάσεων µεγέθους εµφάνισε παρόµοιο πρότυπο µεταξύ των 3 
σταθµών και στις τέσσερις εποχικές δειγµατοληψίες (Εικ. 2). Το µήκος του χιτώνα κυµάνθηκε 
από 2-17 cm, ενώ το µέσο της κατανοµής εντοπίστηκε στις κλάσεις των 7-10 cm, ανάλογα µε 
την εποχή και το σταθµό. Το µέσο µήκος των πληθυσµών της φούσκας δεν βρέθηκε να 
κατανέµεται οµοιοµερώς ούτε στο χώρο (F = 3,40 p = 0,0335), ούτε και στο χρόνο (F = 90,81 p 
= 0,0001). Οι σταθµοί Φ1 και Φ2 δεν εµφάνισαν µεγάλες διακυµάνσεις στο µέσο µήκος των 
ατόµων, ενώ στο σταθµό Φ3, συνολικά, αλιεύθηκαν οι µεγαλύτερες φούσκες. Αντίστοιχα, οι 
εποχικές διαφοροποιήσεις συνοψίζονται στην ελάττωση του µέσου µήκους των πληθυσµών το 
Μάρτιο του 2004 και στην ακόλουθη αύξηση τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. 
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Εικ. 2: Κατανοµή των κλάσεων µεγέθους (µήκος χιτώνα σε cm) της φούσκας στους τρεις σταθµούς 
δειγµατοληψίας (Φ1, Φ2, Φ3) εποχικά (8/2003, 11/2003, 3/2004, 10/2004). 

Fig. 2: Size-frequency distribution of Microcosmus sabatieri at different stations (Φ1, Φ2, Φ3) and 
seasons (8/2003, 11/2003, 3/2004, 10/2004). 
 
Ο δείκτης ευρωστίας δεν παρουσίασε στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των 

σταθµών δειγµατοληψίας (F = 0,72 p = 0,485). Αντίθετα, διαφοροποιήθηκε σηµαντικά εποχικά 
(F = 14,74 p = 0,0001), καθώς στην πρώτη δειγµατοληψία (Αύγουστος 2003) η µέση τιµή του 
δείκτη ήταν χαµηλή, φαινόµενο που αφορά κυρίως τον πληθυσµό του σταθµού Φ3 (Εικ. 3). Ο 
συγκεκριµένος δείκτης, αναφέρεται έµµεσα στην παραγωγή της ωφέλιµης βιοµάζας του 
αλιεύµατος και συνεπώς έχει άµεσο αντίκρισµα στην παραγωγική διαδικασία, ενώ οι 
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διαφοροποιήσεις που καταγράφηκαν σχετίζονται κυρίως µε την εποχικότητα της 
αναπαραγωγής.   

Τέλος, η τιµή του γοναδοσωµατικού δείκτη (Εικ. 3) παρουσίασε σηµαντικές διαφορές 
τόσο µεταξύ των σταθµών δειγµατοληψίας (F = 6 p = 0,0027), όσο και µεταξύ των εποχών (F = 
486,34 p = 0,0001). Σε ότι αφορά τους σταθµούς, οι διαφορές εντοπίστηκαν µεταξύ των 
σταθµών Φ2 και Φ1, καθώς στον πρώτο καταγράφηκε η υψηλότερη µέση τιµή (Γ∆ = 0,273), 
ενώ στο δεύτερο η χαµηλότερη (Γ∆ = 0,252). Σε ότι αφορά την εποχή της δειγµατοληψίας, οι 
διαφορές αφορούν την περίοδο του Μαρτίου, κατά την οποία η µέση τιµή του δείκτη ήταν 
σηµαντικά χαµηλότερη (Γ∆ = 0,1523), τόσο σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο (Νοέµβριος 
2003 Γ∆ = 0,320) όσο και µε την επόµενη (Οκτώβριος 2004 Γ∆ = 0,316). Σηµειώνεται ότι δεν 
προσδιορίστηκε ο δείκτης τον Αύγουστο λόγω του πολύ µικρού µεγέθους των γονάδων. Τα 
στοιχεία αυτά, σε συνδυασµό µε την εµφάνιση µικρότερων ατόµων το Μάρτιο, δείχνουν ότι η 
αναπαραγωγική περίοδος του Microcosmus sabatieri ξεκινάει το φθινόπωρο και 
ολοκληρώνεται πριν την άνοιξη. Το αναπαραγωγικό αυτό πρότυπο συµφωνεί µε τα διαθέσιµα 
στοιχεία από τη µελέτη του είδους στη ∆υτική Μεσόγειο (Monniot & Monniot 1987). 
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Εικ. 3: Μεταβολή της µέσης τιµής του δείκτη ευρωστίας (∆Ε) και του γοναδοσωµατικού δείκτη 
(Γ∆) ανά σταθµό και δειγµατοληπτική περίοδο. Η γραµµή σφάλµατος αποδίδει την τυπική 
απόκλιση.  

Fig. 3: Spatial and seasonal variation of the condition (∆Ε) and the gonad-somatic (Γ∆) index. 
Error bar = standard deviation.  
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ABSTRACT 
S. Sarantidis, D. Vafidis,  C. Antoniadou, Ε. Voultsiadou, C. Chintiroglou: Population 
structure of the edible sea urchin Paracentrotus lividus (Lamarck 1816) in Astypalea Island.

The sea urchin Paracentrotus lividus is a commercial, edible, invertebrate species, already 
overexploited in the western Mediterranean. Similar is the case in the Aegean Sea, although not of 
the same intensity. This study aims to present the population structure of P. lividus at the island of 
Astypalaia (South Aegean). Samples were collected seasonally (August 2003, November 2003, 
March 2004, October 2004) by scuba diving at 3 sites (A1, A2, A3). Overall 3,356 specimens were 
counted, while 480 of them were collected and measured. Mean population density ranged from 10 
individuals/m2 (October 2004) to 18 ind/m2 (Νovember 2003). Dispersion pattern was aggregated in 
most cases (Iʹ = 1,04-1,30). Size classes were based on body diameter and their distribution 
presented a similar pattern among different sites and seasons. In all seasons the mean size class 
distribution was located in the class of 5-5,5 cm, while the largest individuals were caught at site 
Α3. The gonad-somatic index Wgon/Wtot didn’t vary significantly between the various sites 
(F=2,18, p=0,1145) or seasons (F=1,54, p=0,2046) indicating quite a long reproductive season.  
 
Keywords: population structure, dispersion pattern, Paracentrotus lividus, sea urchin, Aegean Sea 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η υπεραλίευση και η µείωση των φυσικών αποθεµάτων οδήγησε την Ευρωπαϊκή Ένωση 
στη θέσπιση αυστηρών περιοριστικών µέτρων στην αλιευτική προσπάθεια και στην έκταση των 
αλιευτικών πεδίων. Ο κοινός αχινός Paracentrotus lividus (Lamarck 1816) αποτελεί ένα από τα 
απειλούµενα είδη εδώδιµων θαλάσσιων ασπονδύλων (Official Journal of the European Community 
1999). Οι γονάδες του συγκεκριµένου είδους θεωρούνται εκλεκτά εδέσµατα. Η αλιεία του 
πραγµατοποιείται µε κατάδυση ή µε δίκτυα βυθού. Το είδος ανήκει στο φύλο των Εχινοδέρµων και 
ζει κυρίως σε δύο είδη βιοτόπων: το σκληρό υπόστρωµα της µεσο- και υποπαραλιακής ζώνης 
(Ατλαντικός, Μεσόγειος) και τους λειµώνες της Posidonia oceanica (Μεσόγειος). Η βαθυµετρική 
εξάπλωσή του αρχίζει από πολύ ρηχά νερά και φτάνει τα 80 µέτρα (Grosjean 2001). Οι αχινοί είναι 
κατά βάση φυτοφάγοι οργανισµοί, αλλά συµπεριφέρονται εξ ανάγκης και ως παµφάγοι (Pancucci-
Παπαδοπούλου 1996). 

Η αναπαραγωγική συµπεριφορά του είδους χαρακτηρίζεται από δύο, συνήθως εκτεταµένες, 
περιόδους ωοτοκίας, που διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή (Grosjean 2001). Κατά την 
αναπαραγωγική περίοδο αυξάνεται το µέγεθος και συνακόλουθα το βάρος των γονάδων, ενώ κατά 
την ενδιάµεση περίοδο ηρεµίας αυξάνεται το σωµατικό βάρος των ατόµων. Η έναρξη της 
αναπαραγωγικής περιόδου συµπίπτει µε την έναρξη της γαµετογένεσης και ολοκληρώνεται µε την 
απελευθέρωση των γαµετών στο νερό, όπου γίνεται η γονιµοποίηση. Ακολουθούν τα διάφορα 
αναπτυξιακά προνυµφικά στάδια, τα οποία ολοκληρώνονται µε την εγκατάσταση των προνυµφών 
στον πυθµένα.  

Στη δυτική Μεσόγειο και την Αδριατική το είδος υπεραλιεύεται, και απειλείται µε 
εξαφάνιση. Στο Αιγαίο τα τελευταία χρόνια παρατηρείται υπεραλίευση, αλλά µικρότερης έντασης.. 
Συνεπώς, η µελέτη των φυσικών αποθεµάτων του είδους είναι επιτακτική για µια βιώσιµη 
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διαχείριση. Η συγκεκριµένη εργασία στοχεύει στην καταγραφή των φυσικών πληθυσµών του P. 
lividus στη νήσο Αστυπάλαια. Στην περιοχή αυτή, γεωγραφικά τοποθετηµένη στο κεντρικό τµήµα 
του Ν. Αιγαίου, ο αχινός αλιεύεται συστηµατικά, χωρίς όµως να υπάρχουν επίσηµα στοιχεία. 

  
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Η περιοχή µελέτης της συγκεκριµένης εργασίας εντοπίζεται σε τρεις παράκτιους σταθµούς 
δειγµατοληψίας (Α1: Αγρελίδι, 36ο 34’652’’Ν 26ο 25’231’’Ε, Α2: Κάτω Πούλαρης, 36ο 34’618’’Ν 
26ο 27’251’’Ε, Α3: Βαθύ, 36ο 36’702’’Ν 26ο 23’481’’Ε), σε βάθη 2-10 m (Εικ.1). Το υπόστρωµα σε 
όλους τους σταθµούς είναι κεκλιµένο βραχώδες. Πραγµατοποιήθηκαν εποχικές δειγµατοληψίες µε 
αυτόνοµη κατάδυση (Αύγουστος 2003, Νοέµβριος 2003, Μάρτιος 2004, Οκτώβριος 2004).  

Σε κάθε δειγµατοληψία προσδιορίζονταν in situ η πληθυσµιακή πυκνότητα και το πρότυπο 
χωροδιάταξης, ενώ συλλέγονταν τυχαία άτοµα του πληθυσµού. Ο τρόπος εκτίµησης της 
πληθυσµιακής πυκνότητας ήταν άµεσος, βάσει του αριθµού των ατόµων ανά τετραγωνικό µέτρο 
(Ν/m2). Η εκτίµηση του προτύπου χωροδιάταξης των πληθυσµών πραγµατοποιήθηκε µέσω της 
µεθόδου των τυχαία τοποθετηµένων πλαισίων 1 x 1 m (20 ανά σταθµό) (Weinberg 1978) και 
βασίστηκε στο δείκτη του Morisita (I'). Επιπλέον, 50 τυχαία άτοµα αποθηκεύονταν σε διάλυµα 
φορµόλης 10% για βιοµετρική µελέτη που περιελάµβανε το σωµατικό ύψος (L), τη σωµατική 
διάµετρο (D), το ολικό σωµατικό βάρος (Wt) και το ολικό βάρος γονάδων (Wg). Βάσει των δύο 
τελευταίων βιοµετρικών παραµέτρων υπολογίστηκε ο γοναδοσωµατικός δείκτης (∆Γ = Wg/Wt) 
που αποδίδει την αναπαραγωγική κατάσταση των πληθυσµών.  

Τέλος, εφαρµόστηκε η ανάλυση διασποράς διπλής κατεύθυνσης (two-way ANOVA) για τη 
σύγκριση στο χώρο και στο χρόνο των µέσων βιοµετρικών – µορφοµετρικών χαρακτήρων, της 
πληθυσµιακής πυκνότητας και του γοναδοσωµατικού δείκτη. Για τον εντοπισµό των επιµέρους 
διαφοροποιήσεων εφαρµόστηκε η δοκιµασία των ελαχίστων σηµαντικών διαφορών του Fisher 
(LSD) (Bakus 1990).  

 
 

Α3 

Α2 
Α1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ. 1: Παράκτιοι σταθµοί δειγµατοληψίας του αχινού (Α1, Α2, Α3) στη νήσο Αστυπάλαια. 
Fig. 1: Map of Astypalea Island indicating sampling stations (A1, A2, A3). 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Συνολικά καταµετρήθηκαν 3.356 αχινοί. Η βιοµετρία πραγµατοποιήθηκε σε δείγµα 480 
ατόµων. Η µέση τιµή της πληθυσµιακής πυκνότητας ανά δειγµατοληψία κυµάνθηκε από 10 
άτοµα/m2 (Οκτώβριος 2004) µέχρι 18 άτοµα/m2 (Νοέµβριος 2003). Η εφαρµογή της two-way 
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ANOVA έδειξε ότι υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στην κατανοµή της αφθονίας του 
αχινού στο χώρο (F=12,07, p=0,00) και στο χρόνο (F=21,36, p=0,00). 

Η χωροδιάταξη των πληθυσµών εµφανίζεται συσσωµατική στους περισσότερους σταθµούς 
(I’=1,04-1,30), µε εξαίρεση τον πληθυσµό του σταθµού Α1 το Νοέµβριο 2003 και τον Οκτώβριο 
2004, καθώς και τον πληθυσµό του σταθµού Α3 τον Αύγουστο 2003 και τον Οκτώβριο 2004, όπου 
η κατανοµή είναι τυχαία (Ι’= 0,99-1,06). Ανάλογα αποτελέσµατα έχουν προκύψει από µελέτες στον 
κόλπο της Καβάλας. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι τα πρότυπα χωροδιάταξης των πληθυσµών 
του είδους είναι ανάλογα στις δύο γεωγραφικές περιοχές.  
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Εικ. 2: Κατανοµή των κλάσεων µεγέθους (σωµατική διάµετρος σε cm) του αχινού στους τρεις 
σταθµούς δειγµατοληψίας (Α1, Α2, Α3) εποχικά (8/2003, 11/2003, 3/2004, 10/2004). 
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Fig. 2: Size frequency distribution (body diameter cm) of the sea urchin at the sampling stations (Α1, 
Α2, Α3) and seasons (8/2003, 11/2003, 3/2004, 10/2004). 

 
Οι κλάσεις µεγέθους υπολογίσθηκαν µε βάση τη σωµατική διάµετρο (D). Η κατανοµή των 

κλάσεων µεγέθους του πληθυσµού εµφανίζει παρόµοιο πρότυπο µεταξύ των τριών σταθµών και 
στις τέσσερις εποχικές δειγµατοληψίες (Εικ. 2). Και στις τέσσερις δειγµατοληπτικές περιόδους το 
µέσο της κατανοµής εντοπίστηκε στην κλάση των 5-5,5 cm, ενώ τα µεγαλύτερα άτοµα 
εντοπίστηκαν στον σταθµό Α3. Εξαίρεση αποτελεί ο σταθµός Α1 τον Αύγουστο του 2003, όπου 
εκτός των συνηθισµένων µεγεθών εµφανίστηκαν και νεαρά άτοµα. Βρέθηκαν στατιστικά 
σηµαντικές διαφορές στην κατανοµή της µέσης τιµής της σωµατικής διαµέτρου των πληθυσµών 
του αχινού, τόσο µεταξύ των σταθµών (F = 31,15, p = 0,00), όσο και µεταξύ των εποχικών 
δειγµατοληψιών (F = 21,75, p = 0,00) . 

Η µέση τιµή του γοναδοσωµατικού δείκτη παρουσιάζεται υψηλότερη στο σταθµό Α3 το 
Νοέµβριο 2003, ωστόσο στο σύνολο των περιπτώσεων δεν καταγράφηκαν στατιστικά σηµαντικές 
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διαφορές τόσο µεταξύ των σταθµών (F=2,18 p=0,1145), όσο και µεταξύ των εποχικών 
δειγµατοληψιών (F=1,54 p=0,2046) (Εικ. 3). Τα αποτελέσµατα αυτά δείχνουν ότι η 
αναπαραγωγική περίοδος του Paracentrotus lividus είναι ιδιαίτερα εκτενής, γεγονός που συµφωνεί 
µε άλλα δεδοµένα για τη Μεσόγειο (Guetaff et al. 2000). 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ. 3: Μεταβολή της µέσης τιµής του γοναδοσωµατικού δείκτη (Γ∆) και τυπική απόκλιση ανά σταθµό 

και δειγµατοληπτική περίοδο. 
Fig. 3: Spatial and temporal variation of the gonad-somatic index (Γ∆). Error bar = standard deviation.  
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Η καραβίδα των εσωτερικών υδάτων (Astacus astacus L.) του 
Ποταµού Καλαµά (Β∆ Ελλάδα): ταυτοποίηση του είδους, διάκριση & 

αναλογία φύλων, συχνότητα µεγεθών και αύξηση 
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ABSTRACT 
Costas Perdikaris, Cosmas Nathanailides, Anna Ergolavou, Ioannis Paschos: Noble 
crayfish (Astacus astacus L.) in Kalamas river (NW Greece): species and sex distinction, 
sex ratio, length-frequency analysis and growth. 

Preliminary data are presented for the first time on various biological aspects of Astacus 
astacus population from river Kalamas (NW Greece). Certain external morphological features 
were used for species identification and sexes were easily distinguished based on the presence 
and position of gonopods, gonopores and alometric growth of certain body parts. Sex ratio 
analysis revealed that males dominated the catch during the spring period when females were 
more isolated due to egg bearing, whereas females dominated the catch during the winter 
period. Length-frequency analysis showed that 45% of males and 29% of females caught were 
above the fishing size limits, indicating that reproductive capability may have not seriously 
affected. Finally growth curves are presented for both sexes.  
 
Keywords: Noble crayfish, Astacus astacus, Kalamas River, sex ratio, length-frequency 
distribution, growth 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η καραβίδα των εσωτερικών υδάτων Astacus astacus (Linnaeus 1758) είναι το πιο 
διαδεδοµένο από τα 5 είδη καραβίδας της οικογένειας Astacidae στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. 
Απαντάται σε ποτάµια και λίµνες στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη µέχρι τη Σιβηρία, στις 
Σκανδιναβικές χώρες και στα Βαλκάνια. Είναι αυτόχθονο είδος σε 28 χώρες και έχει εισαχθεί σε 
επιπλέον 5 χώρες (Skurdal & Taugbøl 2002). Εν τούτοις, η εκτεταµένη εξάπλωση της 
΄΄πανώλης΄΄ των καραβίδων (Aphanomyces astaci Schikora 1906), η υπεραλίευση και η 
υποβάθµιση των βιοτόπων, οδήγησε τους φυσικούς πληθυσµούς σε συρρίκνωση. Ως 
αποτέλεσµα, το είδος κατατάσσεται στα απειλούµενα (τρωτό) (IUCN-Sket 1996), ενώ 
προστατεύεται από τη συνθήκη της Βέρνης (Παράρτηµα ΙΙ) καθώς και από την κοινοτική και τις 
εθνικές νοµοθεσίες. Τα είδη A. astacus και Austropotamobius torrentium (Schrank 1803) είναι 
αυτόχθονα στην ελληνική επικράτεια (Holdich 2002; Machino & Holdich 2005; Koutrakis et al. 
2005).  

Η παρουσία του A. astacus έχει διαπιστωθεί στην τεχνητή Λίµνη Άγρα στη Έδεσσα 
(Κεβρεκίδης κ.α. 1999), στην περιοχή των Γιαννιτσών (Κεχαγιάς προσ. επικ.), στον ποταµό 
Κηφισό της Βοιωτίας (Καστρίτση-Καθάριου & Σκεπαριώτη 1990), καθώς και σε ορεινές 
περιοχές των Σερρών (Ταταράκης προσ. επικ.). Στην περιφέρεια Ηπείρου σηµαντικό βιότοπο 
του είδους αποτελούν οι πηγές του ποταµού Καλαµά (Παρακάλαµος Ιωαννίνων). Πληθυσµοί 
υπάρχουν επίσης στην τεχνητή Λίµνη Αώου (Νικολάου 2004), στον ποταµό Λούρο (περιοχή 
Κερασσώνας), ενώ µέχρι το 1975 το είδος αλιευόταν στην λίµνη Παµβώτιδα (Πάσχος & 
Κάγκαλου 1995). Η παρούσα εργασία βασίζεται σε αποτελέσµατα προκαταρκτικών 
δειγµατοληψιών καραβίδας στον ποταµό Καλαµά και έχει ως στόχους: α) τη µορφολογική 
ταυτοποίηση του είδους β) την ανάδειξη στοιχείων διάκρισης των δύο φύλων γ) τη διερεύνηση 
της αναλογίας φύλων στα συλληφθέντα άτοµα, δ) την αποτύπωση της συχνότητας µήκους και ε) 
την καταγραφή των χαρακτηριστικών της αύξησης (σχέση µήκους κεφαλοθώρακα-ολικού 
βάρους). 
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
Η αλιεία των καραβίδων διενεργήθηκε κατά την χειµερινή περίοδο του έτους 2004 

στην περιοχή του Παρακαλάµου Ιωαννίνων µε τη χρήση παγίδων. Ως δόλωµα χρησιµοποιήθηκε 
τοµάτα και καλαµπόκι. Οι παγίδες τοποθετήθηκαν σε επιλεγµένα σηµεία του ποταµού και 
παρέµειναν µέσα στο νερό για χρονικό διάστηµα 5min. Μετά την εξαλίευσή τους οι καραβίδες 
(n=48) µεταφέρθηκαν ζωντανές στο εργαστήριο Υδατοκαλλιεργειών & Εσωτερικών Υδάτων 
του Τµήµατος Ιχθυοκοµίας-Αλιείας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, όπου και διατηρήθηκαν σε συνθήκες 
ελαφριάς ψύξης µέχρι την εξέτασή τους. Η µορφολογική ταυτοποίηση του είδους και η 
διάκριση του φύλου βασίστηκε στα κριτήρια των Skurdal & Taugbøl (2002). Καταγράφηκαν το 
φύλο, το ολικό βάρος (TW), το ολικό µήκος (TL), το µήκος κεφαλοθώρακα (CL), το πλάτος 
2ου κοιλιακού σωµίτη (ASW) και το µήκος δεξιάς λαβίδας (RCPL). Για τη διερεύνηση της 
εποχιακής διακύµανσης της αναλογίας των φύλων, συµπεριλήφθηκαν στοιχεία από 2 
προγενέστερες δειγµατοληψίες (Μάρτιος 2002) σε πληθυσµό του A. astacus του Αώου και του 
Καλαµά (Νικολάου 2004). Η φωτογράφηση των δειγµάτων έγινε µε τη χρήση ψηφιακής 
φωτογραφικής µηχανής Canon Powershot A70, ενώ για τη στατιστική σύγκριση των δειγµάτων 
πραγµατοποιήθηκαν Students' test (Schwarzer Meta-Analysis Program).  
  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Α. Ταυτοποίηση του είδους 

∆ιαγνωστικά µορφολογικά χαρακτηριστικά του είδους που µπορούν πρακτικά να 
χρησιµοποιηθούν στο πεδίο, είναι: α) ο λείος κεφαλοθώρακας µε πλευρικά φυµάτια και 2 ζεύγη 
διακριτών υποφθαλµικών πτυχών (Εικ. 1), β) η παρουσία µίας σειράς ακάνθων στην κεντρική 
επιφάνεια του ασπιδίου που δίνει την εικόνα ΄΄πριονωτής΄΄ πλάγιας όψης (Εικ. 1), γ) οι πλατιές 
λαβίδες (Εικ. 2) και δ) η ηµικυκλική εγκοπή στο εσωτερικό χείλος του ακίνητου δακτύλου των 
λαβίδων, εκατέρωθεν της οποίας υπάρχουν 2 φυµάτια (Εικ. 2). 

                            
Εικ. 1: ∆ιαγνωστικά µορφολογικά 

χαρακτηριστικά στον κεφαλοθώρακα 
του A. astacus. 

Εικ. 2: ∆ιαγνωστικά µορφολογικά 
χαρακτηριστικά στις λαβίδες ώριµου 
αρσενικού ατόµου A. astacus. 

Fig. 1: Diagnostic morphological features on 
chephalothorax of A. astacus. 

Fig. 2: Diagnostic morphological features on 
chelipeds of mature A. astacus male. 

Β. ∆ιάκριση αρσενικών-θηλυκών 
Η διάκριση των φύλων στις καραβίδες αποτελεί απλή διαδικασία, ιδιαίτερα στα 

γεννητικά ώριµα άτοµα. Στα θηλυκά είναι εµφανείς οι διογκωµένοι γεννητικοί πόροι στη βάση 
του 3ου ζεύγους περαιοποδίων (Εικ. 3), ενώ τα αρσενικά εµφανίζουν γονοπόδια λευκού 
χρώµατος (διαφοροποιηµένο 1ο και 2ο ζεύγος πλεοποδίων) και γεννητικούς πόρους στη βάση 
του 5ου ζεύγους περαιοποδίων (Εικ. 4). Κριτήριο διάκρισης αποτελεί και η αλλοµετρική αύξηση 
συγκεκριµένων τµηµάτων του σώµατος, που αυξάνονται µη αναλογικά προς τα υπόλοιπα. Αν 
και στατιστικά η διαφορά µεταξύ πλάτους 2ου κοιλιακού σωµίτη σε αρσενικά και θηλυκά δεν 
ήταν σηµαντική (P>0,05), εντούτοις η γραφική απεικόνιση έναντι του µήκους κεφαλοθώρακα, 
αναδεικνύει την εµφανώς διακριτή διασπορά των τιµών (Εικ. 5). Όσον αφορά στο µήκος της 
δεξιάς λαβίδας, η στατιστική σύγκριση µεταξύ των δύο φύλων ανέδειξε σηµαντική διαφορά 
(P<0,05) (Εικ 6). 
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Εικ. 3: Θέση γεννητικών 
πόρων (κύκλοι) στη 
βάση του 3ου ζεύγους 
περαιοποδίων (θηλυκό 
άτοµο A. astacus). 
Fig. 3: Position of 
gonopores (circles) on 
the base of 3rd pair of 
pereopods (female of A. 
astacus). 

Εικ. 4: Θέση γονοποδίων 
(κύκλος) και γεννητικών 
πόρων (βέλος) στη βάση 
του 5ου ζεύγους 
περαιοποδίων (αρσενικό 
άτοµο A. astacus). 
Fig. 4: Position of 
gonopods (circle) and 
gonopores (arrow) on the 
base of 5th pair of 
pereopods (male of A. 
astacus). 

Εικ. 5: Σχέση µήκους κεφαλοθώρακα -
πλάτους 2ου κοιλιακού σωµίτη στα 
δύο φύλα του είδους A. astacus. 

Fig.5: Relationship between carapace length 
and width of 2nd abdominal somite in 
the two sexes of A. astacus. 

Εικ. 6: Σχέση µήκους κεφαλοθώρακα-µήκους 
δεξιάς λαβίδας στα δύο φύλα του 
είδους A. astacus. 

Fig 6: Relationship between carapace length 
and length of right cheliped in the two 
sexes of A. astacus (arrow points to 
regenerated cheliped). 
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Γ. Αναλογία φύλων 

Παρά το γεγονός ότι δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στην 
αναλογία φύλων, στο χειµερινό δείγµα (2004) παρατηρήθηκε υπεροχή των θηλυκών ατόµων 
(αναλογία φύλων 42:58 (♂:♀) (χ2=1,33, p>0.1). Αντίθετα στα δείγµατα από τον Καλαµά και 
τον Αώο της άνοιξης (2002) (Νικολάου, 2004) υπερίσχυσαν τα αρσενικά άτοµα (χ2=1,67, p>0.1 
και χ2=0,33, p>0.1) (Εικ. 7).  

Εικ. 7: Εποχιακή διακύµανση στην ποσοστιαία 
αναλογία φύλων στο είδος A. astacus [δείγµατα 
Αώου (άνοιξη 2002) και Καλαµά (άνοιξη 2002 & 
χειµώνας 2004)]. 
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[samples from river Aoos (spring 2002) and river 
Kalamas (spring 2002 & winter 2004). 
 
 

Οι διαφορές στην αναλογία φύλων πιθανόν να καθορίζονται από την αναπαραγωγική 
συµπεριφορά. Kατά τη χειµερινή περίοδο, ίσως δεν έχει ολοκληρωθεί η αναζήτηση συντρόφου 
ή η εξώθηση των ωαρίων, µε αποτέλεσµα τα θηλυκά άτοµα να παρουσιάζουν κινητικότητα. Εν 
συνεχεία, τα θηλυκά εµφανίζουν τάσεις αποµόνωσης ψάχνοντας για καταφύγιο προκειµένου να 
επωάσουν τα ωάρια (Lewis & Horton 1997). Αυτά τα πρότυπα συµπεριφοράς των καραβίδων 
φαίνεται ότι αντικατοπτρίζονται και στη δυνατότητα σύλληψης τους. Ανάλογες εποχιακές 
αποκλίσεις από την τυπική 1:1 αναλογία έχουν καταγραφεί στο είδος Pacifastacus leniusculus 
(Dana 1852), αν και η σύλληψη µε το χέρι δίνει πολύ συχνά αναλογία φύλου 1:1 στο A. astacus 
(Westin & Gydemo 1989).  
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∆. Συχνότητα µήκους 
Στα αρσενικά άτοµα το ελάχιστο ολικό µήκος ήταν 78,41 mm και το µέγιστο 120,58 

mm, ενώ στα θηλυκά 73,43 mm και 111,48 mm, αντίστοιχα, χωρίς στατιστικά σηµαντική 
διαφορά µεταξύ των δύο φύλων (P>0,05). Στα αρσενικά παρατηρήθηκε µια ισοδύναµη 
διασπορά στις κλάσεις µήκους των 80-90, 90-100 και 100-110 mm, σε αντίθεση µε τα θηλυκά 
όπου το µεγαλύτερο ποσοστό των ατόµων (45%) ανήκε στην κατηγορία των 90-100 mm (Εικ. 
8). Παρά το γεγονός ότι 45% και 29% των αρσενικών και θηλυκών ατόµων αντίστοιχα, 
ξεπέρασαν το µήκος των 100 mm (ελάχιστο επιτρεπόµενο για αλίευση), το µέσο µήκος τους 
στα δείγµατα ήταν 99,3 mm και 94,6 mm, αντίστοιχα. Κατά συνέπεια, σηµαντικό εργαλείο 
λήψης αποφάσεων επιβολής περιοριστικών µέτρων στην αλιεία, θα µπορούσε να αποτελέσει η 
διακύµανση του µέσου µήκους µεταξύ διαδοχικών περιόδων αλιείας. Φαίνεται ότι το 
αναπαραγωγικό δυναµικό του συγκεκριµένου πληθυσµού δεν απειλείται άµεσα, καθώς το 
µήκος πρώτης ωρίµανσης για τα θηλυκά κυµαίνεται µεταξύ 76-95 mm και για τα αρσενικά 60-
70 mm (Abrahamson 1966).  
 
Ε. Αύξηση 

Το µέγιστο µήκος κεφαλοθώρακα που καταγράφηκε ήταν 62,65 mm, ενώ το µέγιστο 
βάρος 66,1 g. Οι καµπύλες συσχέτισης ολικού βάρους έναντι µήκους κεφαλοθώρακα στα δύο 
φύλα σχεδόν ταυτίζονται (r=0,92 για τα αρσενικά, r=0.93 για τα θηλυκά) (Εικ. 9), παρά το 
γεγονός  
ότι εντοπίστηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των δύο φύλων (υπέρ των αρσενικών) 
στο ολικό βάρος (P<0,05) και στο µήκος του κεφαλοθώρακα (P<0,05). 
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Εικ. 8: Ποσοστιαία συχνότητα ολικού µήκους 
στα αρσενικά και θηλυκά άτοµα του A. 
astacus. 

Εικ. 9: Σχέση µήκους κεφαλοθώρακα-ολικού 
βάρους σε άτοµα A. astacus. 

Fig. 8: Percentage total length-frequency 
distribution in both sexes of A. astacus. 

Fig. 9: Carapace length-total weight 
relationship in A. astacus. 

Φαίνεται ότι η αλλοµετρική αύξηση των λαβίδων στα αρσενικά αντισταθµίζεται σε 
κάποιο βαθµό από ανάλογη αύξηση του µεγέθους της κοιλιάς στα θηλυκά. Ανάλογα 
αποτελέσµατα έχουν αναφερθεί για το είδος P. leniusculus, ενώ διαφορές στην αύξηση 
εντοπίζονται κυρίως σε επίπεδο πληθυσµών και σχετίζονται µε την επίδραση της θερµοκρασίας 
και τη διαθεσιµότητα της τροφής (Lewis & Horton 1997). 

Συνοψίζοντας, οι καραβίδες του ποταµού Καλαµά ανήκουν στο είδος A. astacus βάσει 
συγκεκριµένων µορφολογικών στοιχείων του κεφαλοθώρακα. Η διάκριση των φύλων 
στηρίχθηκε στην παρουσία των γεννητικών πόρων καθώς και των γονοποδίων, καθώς και στην 
αλλοµετρική αύξηση των λαβίδων και του 2ου κοιλιακού σωµίτη. Η εποχιακή αναλογία των δύο 
φύλων φάνηκε να επηρεάζεται από τον αναπαραγωγικό κύκλο. Σηµαντικό ποσοστό των 
συλληφθέντων ατόµων και από τα δύο φύλα ανήκαν στον αναπαραγωγικά ενεργό πληθυσµό, 
ενώ δεν εντοπίσθηκαν διαφορές στη αύξηση στα δύο φύλα, παρά το γεγονός ότι καταγράφηκαν 
στατιστικά σηµαντικές διαφορές στο ολικό βάρος και στο µήκος του κεφαλοθώρακα. 
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ABSTRACT 
George Tingilis, Margarita Garbo-Barbouni, George Panagiotakis, Thanassis 
Karathanasis: First announcements on eel (Anguilla anguilla L.) ecology and biology in 
inland waters of Western Crete. 

During 1993-94 and 2000-03, the ascent of the European glass eels (Anguilla anguilla), 
growth and catch data of non-exploited yellow eels were studied in some rivers and in lake of 
Kourna (Chania) in western Crete. The first research was carried out with traps and showed that 
water turbidity (positively) and water pollution (negatively) are the main factors affecting the 
glass eel ascent from late autumn to the end of spring. Research on the yellow eels was carried 
out with gill nets (20-24 mm) and gave the following data: TL=42-71 cm, TW=140-810 g and 
mean TL =50.6-58.77 cm for the whole fishing period. Length-weight relationships were 
expressed by the power curve gave TW= 0.0507*TL2.1988 (R2 = 50%), n=137. CPUE varied 
from 0-8.65 Kg/net/night or 0-19 fish/net/night with most frequent catch TL=54 cm (f=10,11%) 
and 13.33% of the total catch of fish over 62 cm. The study of 15 eel stomach contents (caught 
in April’00 and Febr’03), showed that main diet consisted of lake gastropods, glasshrimps 
(Palaemonetes antennarius M.Edw.) flatworms, plant pieces and filamentous algae. 
 
Keywords: European eel, Anguilla anguilla , length, weight ,diet, CPUE 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Τα τελευταία χρόνια όλες οι εισηγήσεις των διεθνών επιστηµονικών οργανισµών 
(AFCM, ICES, ΕIFAC κ.ά) συµφωνούν ότι το απόθεµα του ευρωπαϊκού χελιού (Anguilla 
anguilla L. 1758) είναι κάτω από τα ασφαλή βιολογικά όρια (Ciccotti & Fontenelle 2001, 
Lecomte-Finiger 2001, Μatthews et al. 2002, Dekker 2003). Τα συµπεράσµατα αυτά οδήγησαν 
την Ευρωπαϊκή Ένωση στην ανάληψη πρόσφατα πρωτοβουλιών για την προστασία του 
αποθέµατος (Eυρωπ. Συµβούλιο 2004).  
 Η αλιεία χελιών  στην Κρήτη και τα περισσότερα µέρη της Ελλάδας γίνεται σε 
ερασιτεχνική ή ηµι-επαγγελµατική βάση. Γι’ αυτό και τα διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία της 
ΕΣΥΕ δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα. Η ανάγκη για συλλογή στοιχείων 
αξιόπιστων σχετικά µε την αφθονία  του µεταναστευτικού αυτού ψαριού και την εποχικότητα 
αφίξεων γυαλόχελων (glass eels)  οδήγησε το 1993-94 στην χρηµατοδότηση από το Υπ. 
Γεωργίας σχετικής έρευνας σε ποτάµια της ∆υτικής Κρήτης  και το 2000-03 στη 
χρηµατοδότηση από τον ∆ήµο Γεωργιούπολης µιας αλιευτικής-ιχθυολογικής έρευνας 
παράλληλα µε την διεξαγωγή µιας διδακτορικής διατριβής που εκπονείται στο Βιολογικό 
Τµήµα του Παν/µιου Κρήτης και αφορά τη γειτονική φυσική Λίµνη Κουρνά. 
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
 Την περίοδο Άνοιξη 1993 - Άνοιξη 1994 τοποθετήθηκαν παγίδες τύπου βολκού µε 
άνοιγµα στεφάνης 60Χ40 cm και άνοιγµα µατιού 1 mm (Εικ.1) στις εκβολές τεσσάρων 
ποταµών, δύο στη περιοχή Καλυβών και δύο στη Γεωργιούπολη του Νοµού Χανίων. H 
καταγραφή των συλλήψεων γινόταν κάθε 15 ηµέρες και αφορούσε όλα τα χέλια που είχαν 



παγιδευτεί το προηγούµενο χρονικό διάστηµα. Παράλληλα γινόταν καταγραφή ορισµένων 
υδρολογικών στοιχείων (θερµοκρασία νερού, διαύγεια νερού, παροχή ποταµού) και 
µετεωρολογικών παρατηρήσεων (ηλιοφάνεια, θερµοκρασία αέρα, άνεµοι). 

Η Λίµνη Κουρνά που βρίσκεται στη περιοχή Γεωργιούπολης και σε απόσταση 2,5 km 
από την ακτή επικοινωνεί µε την θάλασσα µόνο όταν έχουµε πληµµυρικά φαινόµενα και 
υπερχείλιση του µικρού φράγµατος στη θέση απορροής. Συνεπώς τα χέλια που καταφέρνουν να 
φτάσουν στη λίµνη εγκλωβίζονται και αναπτύσσονται εκεί µέχρι την ωρίµανσή τους, 
αναµένοντας τις ευνοϊκές συνθήκες για να µεταναστεύσουν προς την θάλασσα. 

Την περίοδο Απρίλιος 2000 - Φεβρουάριος 2003 έγινε κατά διαστήµατα δειγµατο-
ληψία στη Λίµνη Κουρνά µε τη χρήση τριών µανωµένων διχτυών (το καθένα µε µήκος 200 -
250 m περίπου και άνοιγµα µατιού 20-24 mm). Η αλιευτική προσπάθεια κατά την έρευνα ήταν 
σταθερή και αντιστοιχούσε στην τοποθέτηση 3 διχτυών σε διαφορετικά σηµεία της λίµνης κατά 
τις νυχτερινές ώρες. Τα συλληφθέντα άτοµα  (η=137) εξετάζονταν επί τόπου και από ένα µέρος 
τους (η=15) αφαιρέθηκαν και συντηρήθηκαν τα εντόσθια σε διάλυµα φορµόλης 4-10% για 
εξέταση του στοµαχικού περιεχόµενου και άλλων παρατηρήσεων.

 
Εικ. 1: Παγίδα για την έρευνα ανοδικών χελιών. 
Fig.1: Glass eel trap. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 Τα αποτελέσµατα των συλλήψεων γυαλόχελων µε βολκούς από τις εκβολές δύο 
ποταµών περιοχής Καλυβών (1Π και 2Π-Κ) και δύο ποταµών περιοχής Γεωργιούπολης (1Π και 
2Π-Γ) κατά το διάστηµα (01/4/93-30/5/93 & 15/11/93-30/3/94)  δίδονται αναλυτικά στον 
Πίνακα I. Κατά την πρώτη δειγµατοληπτική περίοδο η θερµοκρασία του νερού κυµάνθηκε από 
12-16ο C και οι παροχές των ποταµών ήταν σχετικά µεγάλες και σταθερές, ενώ την 2η περίοδο 
οι καιρικές συνθήκες αρχικά ήταν ήπιες (Ταέρα=24-26 οC, Τνερού =16-17 oC) και οι παροχές 
των ποταµών µικρές. Μετά τις 15/12/03 η κατάσταση µεταβλήθηκε ,µε απότοµη πτώση 
θερµοκρασίας και αύξηση παροχής και θολερότητας λόγω βροχοπτώσεων. Ωστόσο παρά το 
γεγονός ότι στα ποτάµια Γεωργιούπολης υπήρχε παρόχθια βλάστηση σε αντίθεση µε τα 
υπόλοιπα δύο, δεν παρατηρήθηκε είσοδος χελιών καθ’ όλη την περίοδο παρατηρήσεων, 
γεγονός που πρέπει να αποδοθεί σε ανθρώπινες δράσεις (π.χ λύµατα από ελαιουργεία, 
ασβεστοποιείο). 
 Ακολούθως δίνονται τα αποτελέσµατα συλλήψεων κιτρινόχελων µε δίχτυα στη Λίµνη 
Κουρνά κατά το διάστηµα Απρίλιος 2000- Φεβρουάριος 2003 σε σχέση µε την συχνότητα του 
ολικού µήκους των ψαριών (Eικ.2) και την εποχή σύλληψής τους (Εικ.3).  



Σύµφωνα µε τον Han (2001) τα ευρωπαϊκά χέλια είναι ώριµα σε µέγεθος 35-41 cm και 
54-61 cm για τα αρσενικά και θηλυκά και σε ηλικίες 6-9 και 8-12 ετών αντίστοιχα.. Έρευνες 
στην Ιρλανδία έχουν δείξει ότι στη σχέση µήκους-ηλικίας σηµαντικό ρόλο παίζει η έλλειψη 
αλιευτικής πίεσης (Poole & Reynolds 1996). Το γεγονός ότι σε κάποιες ηλικίες τα χέλια 
αναπτύσσονται µε µεγαλύτερους ή µικρότερους  ρυθµούς αποδίδεται και στην αλλαγή της 
δίαιτας από ασπόνδυλα σε ψάρια. Για τον λόγο αυτό παρατηρείται γραµµική ανάπτυξη σε 
άτοµα ολικού µήκους άνω των 62 cm , σε αντίθεση µε την πλειονότητα των µικρότερων 
ατόµων (<62 cm) βάσει των καµπύλων von Bertalanffy (Poole & Reynolds 1998) 

Ο πληθυσµός των κιτρινόχελων (yellow eels) της λίµνης για το σύνολο του δείγµατος 
καθ’ όλη την περίοδο έρευνας εµφανίζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : TL=42-71 cm µε µέσο 
ολικό µήκος που κυµαινόταν από 50,6 cm (Μάιος 2002) έως 58,77 cm (∆εκέµβριος 2001) και 
TW=140-810 gr . Μεγαλύτερη συχνότητα σύλληψης (10,11%) είχαν τα ψάρια µε TL=54 cm. H 
σχέση µήκους -βάρους για όλο το δείγµα (n=137 ) ήταν TW=0,0507 * TL 2,1988  (R2= 50%). Το 
13,33% των ατόµων  που είχαν µήκος µεγαλύτερο των 62 cm πιθανότατα είναι  θηλυκά µε 
µεγάλο ρυθµό ανάπτυξης, σύµφωνα µε αναλυτικές µελέτες σε χέλια των νερών της Ιρλανδίας 
(Poole & Reynolds 1996, 1998). Συνεπώς όλα τα εξαλιευθέντα άτοµα ήταν είτε ώριµα και δεν 
µπορούσαν να µεταναστεύσουν λόγω φυσικών εµποδίων, είτε καθυστερούσε η ωρίµανσή ή η 
σωµατική τους ανάπτυξη λόγω του κλίµατος και των τροφικών συνθηκών που επικρατούν στη 
λίµνη.  Η αλιευτική προσπάθεια κατά την έρευνα απέδωσε 0-8,65 κιλά ψάρια/δίχτυ/νύχτα 
(CPUE) που αντιστοιχούσε σε 0-19 ψάρια. Οι µεγαλύτερες αποδόσεις (9,3 και 19 ψάρια/ 
δίχτυ/νύχτα) παρατηρήθηκαν στις 14/1/02 και 18/12/01 αντίστοιχα, δηλαδή 12 και 13 ηµέρες 
µετά την πανσέληνο. Την δεύτερη ηµεροµηνία παρατηρήθηκε επίσης αυξηµένη θολερότητα 
µετά από έντονη βροχόπτωση. Οι µηδενικές αποδόσεις παρατηρήθηκαν τις µέρες της 
πανσέληνου (30/1/02 και 25/4/02). 
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Εικ. 2: Συχνότητα συλλήψεων χελιών µε 

δίχτυα κατά µέγεθος (TL) στη λίµνη 
Κουρνά κατά το διάστηµα 2000-
2003. 

Fig. 2: Length frequencies (TL) of the yellow 
eel catches with gill nets in Lake 
Kournas for the period 2000-2003. 
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Εικ. 3: Χρονική κατανοµή των συλλήψεων 

χελιών µε δίχτυα στη Λίµνη Κουρνά 
(2001-2003). 

Fig. 3: Temporal distribution of yellow eel 
catches with nets in Lake Kournas 
(2001- 2003). 

 

Τέλος η ανάλυση των στοµαχικών περιεχόµενων σε µικρό δείγµα κιτρινόχελων (n=15) 
από συλλήψεις κατά την διάρκεια της Άνοιξης (Απρίλιος 2000) και του Χειµώνα 
(Φεβρουάριος 2003)  κατέγραψε ως κύρια τροφή 3 είδη γαστερόποδων ,την γαριδούλα της 
λίµνης (Palaemonetes antennarius Milne Edwards 1837) και πλατυέλµινθες µαζί µε 
υπολείµµατα φυτικής προέλευσης και νηµατοειδών φυκών. 

Συµπερασµατικά τα χέλια που φτάνουν στην ∆υτική Κρήτη σε µέγεθος περίπου 60 mm 
ανεβαίνουν τα ποτάµια µόνο όταν αυξηθεί η θολερότητα του νερού, προσελκυόµενα πιθανά 
από γαιώδεις οσµές που αποκτά αυτό από τις εκπλύσεις των εδαφών (Sola 1995),  από τα τέλη 
Φθινοπώρου µέχρι την Άνοιξη (περίοδος βροχοπτώσεων). Στις εκβολές αφού τραφούν και 
αναπτυχθούν µέχρι τα 15 cm κινούνται ανάντη, γεγονός που έχει εντοπιστεί κι αλλού 



(Νταουλάς et al. 2000). Ακόµη τυχόν οσµές από ρύπους αποθαρρύνουν εντελώς την άνοδο ή 
και παραµονή των χελιών στα ποτάµια αυτά (περιοχή Γεωργιούπολης). 

 Στην λίµνη το απόθεµα φαίνεται να είναι αλιευτικά αδιατάρακτο, χωρίς ανταγωνιστές, 
µε αφθονία τροφής (γαστερόποδων και δεκάποδων) και γι’ αυτό η ωρίµανση των ατόµων 
καθυστερεί, όπως άλλωστε συνάγεται από το µεγάλο ποσοστό των ατόµων µε µήκος >62 cm. 
Απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση στον πληθυσµό για τη σχέση µήκους -ηλικίας. 

Πίνακας I: Αριθµός συλληφθέντων γυαλόχελων ανά ποτάµι, κατά την διάρκεια 2 περιόδων 
δειγµατοληψίας στη ∆υτική Κρήτη το 1993-94. 

Table I: Glass eel catches in 4 rivers (1-4) in Western Crete during 1993-94. 

 Ηµεροµηνίες Αριθµός 
ατόµων 

 (n) 

Αριθµός 
ατόµων 

(n) 

Αριθµός 
ατόµων 

(n) 

Αριθµός 
ατόµων 

(n) 
  1-1Π-Κ 2-2Π-Κ 3-1Π-Γ 4-2Π-Γ 
1η  περίοδος 1-15/4/93 - 15 - - 
 16-30/4/93 4 25 - - 
 1-15/5/93 10 18 - - 
 16-30/5/93 3 10 - - 
2η περίοδος      
 1-15/12/93 - - - - 
 15-31/12/93 2 10 - - 
 1-15/1/94 2 5 - - 
 16-31/1/94 - 15 - - 
 1-15/2/94 1 5 - - 
 16-28/2/94 - 10 - - 
 1-15/3/94 3 7 - - 
 16-30/3/94 - 2 - - 
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ABSTRACT 
Vavarouta Vassiliki, Υiannis Rogdakis, Theodor Picoulas, George Katselis and Constantin 
Koutsikopoulos: Length-weight relationships of 15 fish species from two lagoons of West 
Greece.  

Length-weight regressions are presented for 15 fish species caugth during September-
December 2004 in two lagoons of Patraikos Gulf, West Greece (lagoon of Papas-Achaia and 
lagoon of Kleisova -Messolonghi). The values of the exponent b of the length-weight 
relationships ranged from 2,417 to 3,489. The mean values was 3,070 (SD=0,294) for samples 
from Kleisova lagoon and 3,100 (SD=0,136) for samples from Papas lagoon.  
 
Keywords: Lagoon, length-weight relationship, Papas Lagoon, Kleisova Lagoon 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η µαθηµατική σχέση που συνδέει το µήκος µε το βάρος στα ψάρια αποτελεί ενα 
σηµαντικό εργαλείο αφενός για την εκτίµηση της βιοµάζας ανα ηλικία σε αλιευτικά δεδοµένα  
που καταχωρούνται ως ολική βιοµάζα και κατανοµή µήκους,  αφετέρου παρέχει πληροφορίες 
για τις στρατηγικές της ζωής των πληθυσµών σε διαφορετικές περιοχές και επιπλέον συνδέεται 
µε την εκτίµηση της ευρωστίας του ψαριού (Bagenal & Tech 1978, Pauly 1993). Οι σχέσεις 
µήκους-βάρους µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη µορφοµετρική σύγκριση διαφόρων 
πληθυσµών ή τη σύγκριση πληθυσµών του ίδιου είδους που προέρχονται από διαφορετικές 
περιοχές ή βιοτόπους (Gonçalves et al. 1997).  

Για την περιοχή των Ελληνικών θαλασσών, έχουν αναφερθεί σχέσεις µήκους-βάρους 
για περίπου 100 θαλασσινά είδη ψαριών, το σύνολο των οποίων αφορά την περιοχή του 
Αιγαίου Πελάγους,  δυο είδη αφορούν τη λιµνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αιτωλικού (Petrakis & 
Stergiou 1995, Stergiou & Moutopoulos 2001, Moutopoulos & Stergiou 2002), οι λοιπές 
αναφορές για περιοχές των Ελληνικών λιµνοθαλασσών προέρχονται κυρίως από τη Βόρειο 
Ελλάδα στις οποίες όµως µόνο τρία είδη λιµνοθαλασσών περιλαµβάνονται (Koutrakis & 
Tsikliras 2003). Η παρούσα εργασία εστιάζεται στη µελέτη της σχέσης µήκους-βάρους 15 είδη 
ψαριών των λιµνοθαλασσών  Κλείσοβας και Πάπας  (∆υτική Ελλάδα, Εικ.1) και στη σύγκριση 
των σχέσεων αυτών µεταξύ 
των δυο περιοχών για 10 
κοινά για τις δυο 
λιµνοθάλασσες είδη.  

 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Τα δείγµατα όλων 
των ειδών προέρχονται από 
την αλιευτική παραγωγή 
των λιµνοθαλασσών Πάπας 
(Αχαϊας) και Κλείσοβας 
(Μεσολογγίου)  της 
περιόδου  Σεπτέµβριος- 
∆εκέµβριος 2004. 
 
Εικ. 1: Χάρτης περιοχής Λιµνοθαλασσών Κλείσοβας και Πάπας 

στη ∆υτική Ελλάδα.  
Fig. 1: Map showing the lagoons Kleisovas and Papas in W. 

Greece.



Σε όλα τα άτοµα του δείγµατος µετρήθηκε το µεσοουραίο µήκος (FL) µε ακρίβεια 1 
mm, και το νωπό ολικό βάρος  (W) µε ακρίβεια 0,1 g αµέσως µετά την αλιεία. Για την 
περιγραφή της σχέσης µήκους-βάρους χρησιµοποιήθηκε η εξίσωση: W=aFLb, (όπου FL, το 
µεσοουραίο µήκος σε cm, W: το νωπό ολικό βάρος σε g, Πίνακας Ι). Η σύγκριση των 
συντελεστών b µεταξύ των λιµνοθαλασσών για κάθε είδος έγινε µε τη σύγκριση των γραµµικών 
κλίσεων των παλινδροµήσεων (ανάλυση συµµεταβλητότητας ANCOVA) σε επίπεδο 
σηµαντικότητας 0,05 και αφορά δείγµα ατόµων ίδιου εύρους µήκους, και ίδιας εποχής αλιείας. 
Η σύγκριση έγινε για τα 10 κοινά είδη της παραγωγής και των δυο λιµνοθαλασσών (πίνακας 
ΙΙ).  
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

Από το σύνολο των 15 ειδών για τα οποία υπολογίσθηκε η σχέση µήκους βάρους, 11 
καταγράφηκαν στη λιµνοθάλασσα Κλείσοβας και 15 στη λιµνοθάλασσα Πάπας. Και στις δυο 
λιµνοθάλασσες, τα δείγµατα κατανέµονται σε 15 είδη και 4 οικογένειες (Πίνακας Ι).  
Πίνακας I: Οι παράµετροι (a,b,) και ο συντελεστής R2 της σχέσης µήκους βάρους για 15 εµπορικά 

είδη ψαριών  στις λιµνοθάλασσες Κλείσοβας Μεσολογγίου (K) και Πάπας-Αχαΐας (P), στη 
∆. Ελλάδα. (Ν: ο αριθµός ατόµων δείγµατος, FLmin και FLmax: το ελάχιστο και το µέγιστο 
µεσοουραίο µήκος, αντίστοιχα, SEb: το σταθερό σφάλµα της κλίσης b). 

Table I:  Parameters of W-L relationship (a and b), and R2  coefficient for 15 fishes species at two 
lagoons of W. Greece; Kleisova (K)  and   Papas (P). (W in gr, N: sample size,   SEb:  
standard error of slope b).   

Size (FL in cm) Famile and Species N 
min max 

a b SEb R2

Moronidae         

K 430 11,24 49,18 0,0090 3,047 0,0138 0,99 Dicentrarchus labrax (Linneaus,1758) 
P 176 14,05 53,48 0,0077 3,119 0,0165 0,99 

Mugilidae         

K 185 20,50 36,05 0,0055 3,257 0,0719 0,92 
Chelon labrosus (Risso, 1826) 

P 262 11,76 40,92 0,0065 3,203 0,0162 0,99 
K 537 11,06 31,21 0,0065 3,166 0,0312 0,95 

Lisa aurata (Risso, 1810) 
P 434 16,48 38,63 0,0025 3,489 0,0237 0,98 
K 144 10,29 30,69 0,0050 3,225 0,0237 0,99 

Lisa ramada (Risso, 1810) 
P 307 20,90 51,40 0,0015 3,585 0,0377 0,97 
K 113 12,72 27,18 0,0052 3,218 0,0502 0,97 

Lisa saliens (Risso, 1810) 
P 101 18,00 24,38 0,0096 3,032 0,0926 0,92 
K 73 29,67 43,17 0,0139 2,955 0,0825 0,95 

Mugil cephalus (Linneaus,1758) 
P 44 21,81 51,31 1,1525 3,131 0,0617 0,98 

Soleidae         

Solea solea (Linneaus,1758) P 178 16,75 31,82 0,0050 3,252 0,0731 0,92 

Sparidae         
Dentex dentex (Linneaus,1758) P 10 19,78 24,17 0,0213 2,998 0,2988 0,93 

K 394 8,99 15,27 0,0175 3,085 0,0391 0,94 
Diplodus annularis (Linneaus,1758) 

P 115 8,25 16,27 0,0115 3,232 0,0394 0,98 
K 156 14,98 21,16 0,0365 2,842 0,0708 0,91 Diplodus puntazzo (Cetti 1777) 
P 214 17,12 22,65 0,1294 2,417 0,0632 0,87 
K 71 9,11 16,47 0,0183 3,113 0,0462 0,99 Diplodus sargus (Linneaus,1758) 
P 1127 8,49 20,60 0,0252 2,993 0,0215 0,95 
K 15 10,22 12,11 0,0247 2,964 0,2242 0,93 Diplodus vulgaris (Geoffroy Saint-Hilaire, 

1817)  P 248 11,02 16,26 0,0421 2,769 0,0537 0,92 
Lithognathus mormyrus 
(Linneaus,1758) P 39 15,71 22,42 0,0153 3,045 0,0734 0,98 

Sarpa salpa (Linneaus,1758) P 43 17,92 21,01 0,0459 2,680 0,1461 0,89 
K 1249 11,03 28,31 0,0088 3,232 0,0087 0,99 

Sparus aurata (Linneaus,1758) 
P 1096 18,07 44,90 0,0150 3,100 0,0219 0,95 

 



Όλες οι σχέσεις είναι στατιστικά σηµαντικές (Ρ < 0,001), µε τις τιµές του συντελεστή 
προσδιορισµού R2 να είναι µεγαλύτερος από 0,90 για τα περισσότερα είδη. Οι τιµές της 
παραµέτρου b κυµάνθηκαν από 2,417 για το µυτάκι (D. puntazzo)  της λιµνοθάλασσας Πάπας 
ως 3,489, για το µυξινάρι (L. aurata) της ίδιας λιµνοθάλασσας. Η µέση τιµή του b για τη 
λιµνοθάλασσα Πάπας βρέθηκε 3,070 (SD=0,294) και για τη λιµνοθάλασσα Κλείσοβας 3,100 
(SD=0,136). 

Η σχέση µήκους-βάρους στα ψάρια καθορίζεται από ένα µεγάλο αριθµό παραγόντων 
στους οποίους περιλαµβάνεται  η εποχή, ο βιότοπος, το φύλο και η γεννητική ωριµότητα, η 
διατροφή, η ηλικία κ.ά. (Bagenal & Tech 1978). Το σύνολο αυτών των παραγόντων δεν 
µελετήθηκε στην παρούσα, αλλά εκτιµήθηκε ότι εκφράζεται από το σύνολο των 
χαρακτηριστικών των οικοσυστηµάτων των δυο λιµνοθαλασσών, το οποίο και ερµηνεύει τις 
διαφορές µεταξύ των ειδών που προέρχονται από τους διαφορετικούς βιότοπους (Gonçalves et 
al. 1997). 

Η σύγκριση των γραµµικών κλίσεων των παλινδροµήσεων των δέκα κοινών ειδών των 
δυο λιµνοθαλασσών (πίνακας ΙΙ), έδειξε στατιστικά σηµαντικές διαφορές (Ρ<0,05) του b, για τα 
έξι από τα δέκα κοινά είδη των δυο λιµνοθαλασσών. ∆εδοµένου ότι τα δείγµατα κάθε είδους 
που συγκρίθηκαν, αλιεύθηκαν συγκεκριµένη περίοδο στις ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις 
(µεταναστευτική περίοδος) και για τη σύγκριση επιλέχθηκαν να είναι του ίδιου εύρους µήκους, 
είναι πιθανόν οι παρατηρούµενες διαφορές να οφείλονται στα διαφορετικά περιβάλλοντα 
ανάπτυξης και διατροφής που προσφέρουν οι δυο λιµνοθάλασσες, ή και στο διαφορετικό 
αριθµό ατόµων για ορισµένα εξ αυτών (π.χ. D. sargus και S. aurata). Το γεγονός ότι, δεν 
καταγράφεται διαφορά σε όλα τα είδη, αυτό πιθανόν να συνδέεται µε την ηθολογία, την 
οντογεννητική εξέλιξη κάθε είδους και κυρίως µε τη θέση του στο τροφικό επίπεδο.  
 
Πίνακας ΙΙ: Σύγκριση της παραµέτρου b, των γραµµικών κλίσεων (ANCOVA) της σχέσης µήκους-

βάρους των 10 κοινών ειδών των Λιµνοθαλασσών Πάπας (P) & Κλείσοβα (K). n.s. : µη 
στατιστικά σηµαντική διαφορά του b,  ** στατιστικά σηµαντική διαφορά (Ρ>0,05). 

Table IΙ: The W-L relationships, and values of b for 10 fish species of Papas (P) and Kleisova (K) 
lagoon; n.s. not significantly, ** significantly (P> 0,05). 

 

Κωδικος Είδος  N min-max FL cm a * 102 b SEb R2  
K 73 29,7-43,2 1,39 2,95 0,083 0,95 1 M. cephalus P 29 29,3-43,4 1,60 2,95 0,184 0,91 ns 
K 530 17,7-31,2 0,54 3,23 0,041 0,92 2 L. aurata P 404 17,7-31,2 0,21 3,54 0,026 0,98 ** 
K 124 20,9-30,7 0,32 3,36 0,053 0,97 3 L .ramada P 180 20,9-30,7 0,11 3,69 0,095 0,89 ** 
K 183 21,0-32,1 0,57 3,25 0,078 0,91 

4 C .labrosus P 114 21,1-32,1 0,33 3,41 0,059 0,97 ns 
K 83 18,0-24,4 0,39 3,32 0,093 0,94 5 L. saliens P 101 18,0-24,4 0,96 3,03 0,093 0,92 ** 
K 376 8,9-14,4 1,69 3,10 0,042 0,94 

6 D. annularis 
P 110 8,9-14,4 1,09 3,25 0,049 0,98 

ns 
K 69 9,6-16,5 1,85 3,11 0,049 0,98 7 D. sargus P 1048 9,5-16,5 3,60 2,85 0,031 0,89 ** 
K 88 17,1-21,2 3,26 2,88 0,122 0,87 8 D. puntazzo P 186 17,1-21,2 16,99 2,33 0,080 0,82 ** 
K 329 18,7-28,3 0,68 3,32 0,035 0,96 9 S.aurata 
P 1043 18,7-28,3 2,20 2,97 0,035 0,87 ** 

K 369 14,0-34,3 0,88 3,05 0,021 0,98 
10 D.labrax 

P 171 14,0-34,3 0,79 3,11 0,019 0,99 
ns 

Στην εικόνα. 2 φαίνεται ότι υπάρχει η τάση στα είδη του χαµηλότερου τροφικού 
επιπέδου (Mugilidae) να αυξάνεται ο συντελεστής b έναντι του a στη Λιµνοθάλασσα Πάπας σε 
σχέση µε τη Λιµνοθάλασσα  Κλείσοβας ενώ το ακριβώς αντίστροφο παρατηρείται για τα είδη 
επόµενου τροφικού επιπέδου (Sparidae). Οι µεταβολές στους συντελεστές a και b σχετίζονται 
µε διαφορές στην ποιοτική σύνθεση της σάρκας του σώµατος τους, που µε τη σειρά τους 

 



σχετίζονται τόσο µε την ποιότητα της διαθέσιµης τροφής όσο και µε το καθεστώς των 
περιβαλλοντικών παραµέτρων όπως η αλατότητα (Dendrinos & Thorpe 1985). 
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Εικ. 2: Σχέση συντελεστών α και b της σχέσης µήκους βάρους 10 ειδών  ψαριών στις λιµνοθάλασσες  

Κλείσοβας και Παπα (βλ. Πίνακα ΙΙ). Η φορά των βελών δείχνει τη µεταβολή των 
συντελεστών απο την Κλείσοβα στον Παπα. Τα είδη  που σηµειώνονται µε Χ δεν 
παρατηρήθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά στο b µεταξύ των δύο λιµνοθαλασσών. 

Fig. 2: Relationship of the length-weight parameters of 10 fish species caught in the lagoons Kleisova 
and Papas (see Table II). The arrows show the changes of the parameters from Kleisova to 
Papas. In species noted by X was not showed statistical significant different in b between 
lagoons. 
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ABSTRACT 
Dimitrios Kommatas, Nikolaos Koutsikos, Platon Kleanthidis, George Minos: Length-
length and length-weight relationships of six littoral fish species from Lake Volvi (N. 
Greece). 

Length-length and length-weight relationships were computed for six fish species from 
the littoral area of Lake Volvi (Macedonia, Greece). Samples were taken monthly between July 
and December 2004, using backpack electrofishing devise. The parameter b of length-length 
relationships for all fish species was significantly lower (P<0.05) than the theoretical value 1. 
The values of parameter b of length-weight relationships showed positive allometric growth 
(b>3, P<0.05) for Gambusia holbrooki, Rhodeus amarus, Salaria fluviatilis and isometric 
growth (b=3, P>0.05) for Alburnus alburnus, Cobitis strumicae and Knipowitschia caucasicα. 

 
Keywords: freshwater species length-length, length-weight relationships, electrofishing, Lake 
Volvi  
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Λίµνη Βόλβη βρίσκεται 35 km περίπου ΒΑ της πόλης της Θεσσαλονίκης, 
καταλαµβάνοντας το ανατολικό τµήµα της λεκάνης της Μυγδονίας. Έχει σχήµα επίµηκες, 
µέγιστο µήκος 19,5 km, µέγιστο βάθος 23,5 m και µε έκταση 68,6 km2 αποτελεί τη δεύτερη σε 
επιφάνεια λίµνη της Ελλάδας. Είναι θερµοµονοµικτικού τύπου λίµνη που εµφανίζει θερµική 
στρωµάτωση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού (Μουστάκα 1988, Ζαρφτζιάν 1989). Στη λίµνη 
έχουν καταγραφεί 23 είδη ψαριών µεταξύ των οποίων δύο ενδηµικά της λίµνης και δύο ξενικά 
που έχουν εισαχθεί από τυχαίες ή σκόπιµες ενέργειες (Economidis & Sinis 1982, Economidis 
1991). Παρά το γεγονός ότι υπάρχει µια σχετικά αρκετά πλούσια βιβλιογραφία αναφορικά µε 
την ιχθυοπανίδα της λίµνης (π.χ. Economidis & Sinis 1982, Kleanthidis et al. 1999, Κριάρης 
κ.ά. 2000), ελάχιστες είναι οι πληροφορίες που αφορούν ορισµένα παράκτια είδη ψαριών. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι µια πρώτη καταγραφή ορισµένων βιολογικών 
παραµέτρων των έξι ειδών ψαριών, που διαβιούν στην παράκτια ζώνη της λίµνης. 
Αναλυτικότερα, γίνεται εκτίµηση των σχέσεων του ολικού µε το σταθερό και το µεσουραίο 
µήκος, καθώς και της σχέσης µήκους-βάρους των παράκτιων ειδών: Alburnus alburnus 
(Linnaeus 1758), σίρκο, Cobitis strumicae (Karaman 1955), θρακοβελονίτσα, Gambusia 
holbrooki (Girard 1859), κουνουπόψαρο, Knipowitschia caucasica (Berg 1916), ποντογωβιός, 
Rhodeus amarus (Bloch 1872), µουρµουρίτσα και Salaria fluviatilis (Asso 1801), 
ποταµοσαλιάρα. 

 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Οι δειγµατοληψίες πραγµατοποιήθηκαν σε δύο σταθερούς σταθµούς της Λίµνης 
Βόλβης, κοντά στον οικισµό της Νυµφόπετρας και στις εκβολές του ρέµατος της Βαµβακιάς, 
σε βάθος µέχρι 1m. Τα δείγµατα αλιεύθηκαν κατά το χρονικό διάστηµα Ιούλιος – ∆εκέµβριος 
2004, µηνιαία, µε τη χρήση “backup” ηλεκτραλιείας (Safari 550AD). Τα σηµεία 
δειγµατοληψίας που επιλέχθηκαν είναι χαρακτηριστικοί βιότοποι της παράκτιας ιχθυοπανίδας  
της λίµνης. Οι βιότοποι είχαν βάθος έως 1m, αφενός διότι η παράκτια ζώνη της Λίµνης 
διαχωρίζεται από την πελαγική µε φυσικούς πληθυσµούς καλαµιών και αφετέρου διότι η 
συσκευή δεν είναι αποτελεσµατική σε µεγαλύτερα βάθη. Τα δείγµατα συντηρήθηκαν σε 



διάλυµα φορµόλης 10 %, ενώ στο εργαστήριο καταγράφηκαν το ολικό (TL), το σταθερό (SL) 
και το µεσοουραίο (FL) µήκος µε ακρίβεια 0,1 mm, καθώς επίσης και το ολικό υγρό βάρος 
(ΤW), µε ακρίβεια 0,0001 g. Οι σχέσεις µεταξύ των µηκών εκφράσθηκαν µε τη γραµµική 
εξίσωση της µορφής , αφού έδειξε καλή προσαρµογή (rbxaY += 2>0,95), ενώ οι σχέσεις 
µήκους-βάρους µε την εκθετική εξίσωση (Le Cren 1951). Επίσης, µε την βοήθεια 
του στατιστικού πακέτου Minitab, εφαρµόστηκε ο έλεγχος Student’s t-test

baTLW =
  για να διαπιστωθεί 

εάν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (α = 0,05) µεταξύ της παραµέτρου b και της 
θεωρητικής τιµής 3 στις σχέσεις µήκους-βάρους, καθώς επίσης και της παραµέτρου b και της 
θεωρητικής τιµής 1 στις σχέσεις των µηκών (Minos et al. 1995). 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Συνολικά αλιεύθηκαν 625 άτοµα από τα οποία: 62 A. alburnus (9,9 %), 27 C. strumicae 
(4,3 %), 137 G. holbrooki (21,9 %), 142 K. caucasica (22,7 %), 151 R. amarus (24,2 %) και 
106 S. fluviatilis (17 %). Το ολικό µήκος κυµάνθηκε για το A. alburnus από 38,1-49,5 mm µε 
µέσο µήκος 44,4 mm (± 0,31), για το C. strumicae 31,3-73,0 mm µε µέσο µήκος 45,8 mm (± 
2,3), για το G. holbrooki 12,3-38,6 mm µε µέσο µήκος 24,4 mm (± 0,5), για το K. caucasicα 
16,0-33,7 mm µε µέσο µήκος 22,7 mm (± 0,1), για το R. amarus 10,8-52,3 mm µε µέσο µήκος 
22,0 mm (± 0,7) και για το S. fluviatilis 15,5-40,3 mm µε µέσο µήκος 24,3 mm (± 0,4). 
Σύµφωνα µε την κατά µήκος σύνθεση των ειδών (Εικ. 1), η κυρίαρχη κλάση για το A. alburnus 
ήταν 43,0-47,0 mm (79,0 %), για το C. strumicae 37,0-41,0 mm (40,7 %) για το G. holbrooki 
19,0-27,0 mm (65,0 %), για το K. caucasica 19,0-25,0 mm (78,2 %), για το R. amarus 13,0-
17,0 mm (41,1 %), ενώ για το S. fluviatilis οι κλάσεις 19,0-27,0 mm (75,5 %).  

Συγκριτικά µε άλλες έρευνες, το µέγιστο µήκος ορισµένων ειδών της Λίµνης Βόλβης 
παρουσιάζεται µικρότερο. Συγκεκριµένα, για το K. caucasicα στον ποταµό Έβρο, το εύρος 
µηκών κυµάνθηκε από 12,8-41,1 mm µε µέσο µήκος 21,9 mm (± 3,44) (Kevrekidis et  al. 
1990), για το S. fluviatilis στη λίµνη Τριχωνίδα αναφέρεται µέγιστο µήκος 81 mm (Ψαρράς κ.ά. 
1997), ενώ τέλος για το R. amarus στον ποταµό Ρήχιο το ολικό µήκος κυµάνθηκε από 12-83 
mm (Koutrakis et al. 2003). ∆εδοµένου ότι η αλιευτική θνησιµότητα, συνήθως επιλεκτική ως 
προς το µέγεθος, στους πληθυσµούς των παραπάνω ειδών είναι µηδενική εξαιτίας της 
ασήµαντης εµπορικής τους αξίας, το µικρότερο µέγιστο µήκος που παρατηρείται στα είδη της 
Βόλβης ενδεχοµένως να οφείλεται σε παράγοντες όπως η διαθεσιµότητα της τροφής καθώς και 
ο τροφικός ανταγωνισµός µεταξύ των ειδών. 

 
Πίνακας I: Σχέσεις ολικού µήκους (TL) µε το σταθερό (SL) και µεσουραίο (FL) έξι ειδών ψαριών 

που συλλέχθηκαν την περίοδο Ιούλιος-∆εκέµβριος 2004, από τη Λίµνη Βόλβη. 
Table I: Relationships between total length (TL) standard length (SL) and fork length (FL) of six 

fish species caught during July-December 2004, from Lake Volvi. 

Είδος Ν Y = a + bX r2 SE(b) P 
Alburnus alburnus 62 SL = -0,97 + 0,84TL 0,95 0,020 P<0,05 
  FL = 4,08 + 0,83TL 0,95 0,020 P<0,05 
Cobitis strumicae 27 SL = -0,62 + 0,87TL 0,99 0,008 P<0,05 
Gambusia holbrooki 137 SL = -0,18 + 0,83TL 0,99 0,008 P<0,05 
Knipowitschia caucasica 142 SL = 0,06 + 0,80TL 0,99 0,007 P<0,05 
Rhodeus amarus 151 SL = -0,33 + 0,84TL 0,95 0,005 P<0,05 
  FL = -0,47 + 0,93TL 0,99 0,007 P<0,05 
Salaria fluviatilis 106 SL = -0,24 + 0,84TL 0,99 0,008 P<0,05 

N = αριθµός ατόµων, r2 = συντελεστής προσδιορισµού, SE(b) = τυπικό σφάλµα του b, P = επίπεδο σηµαντικότητας, 
N = number of individuals, r2 =coefficient of determination, SE(b) = standard error of b, P= level of significance. 

 
Οι σχέσεις µεταξύ των µηκών και για τα έξι είδη παρουσιάζονται στον Πίνακα I. Η 

σχέση TL-FL φαίνεται να απουσιαζει απο τέσσερα είδη λόγω µορφολογίας του ουραίου 



πτερυγίου. Σε όλα τα είδη βρέθηκε να υπάρχει αρνητική συσχέτιση (b<1, P<0,05) µεταξύ της 
σχέσης σταθερού-ολικού µήκους, συνεπώς το σταθερό µήκος µεγαλώνει µε µικρότερο ρυθµό 
σε σχέση µε το ολικό. Αρνητική συσχέτιση αναφέρεται επίσης τόσο για το K. caucasicα στον 
Ποταµό Έβρο (Kevrekidis et al. 1990), όσο και για το S. fluviatilis στη λίµνη Τριχωνίδα 
(Ψαρράς κ.ά. 1997), µε τιµές της παραµέτρου b 0,847 και 0,840 αντίστοιχα.  

Οι παράµετροι αύξησης a και b των σχέσεων µήκους-βάρους των έξι ειδών 
παρουσιάζονται στον Πίνακα ΙΙ. Oι τιµές του b για τα είδη G. holbrooki, R. amarus και S. 
fluviatilis υποδηλώνουν θετική αλλοµετρική αύξηση (Ρ<0,05), ενώ για τα A. alburnus, C. 
strumicae και K. caucasicα υποδηλώνουν ισοµετρία (Ρ>0,05). Οι µελέτες που έχουν 
πραγµατοποιηθεί για το είδος R. amarus (Koutrakis et al. 2003, Koutrakis & Tsikliras 2003) 
συµφωνούν στη θετική αλλοµετρική αύξηση (b>3). Όσον αφορά στο είδος S. fluviatilis οι 
Ψαρράς κ.ά. (1997) παρουσιάζουν θετική αλλοµετρική αύξηση (b>3), σε αντίθεση µε τους 
Koutrakis & Tsikliras (2003) των οποίων τα αποτελέσµατα δείχνουν αρνητική αλλοµετρική 
αύξηση (b<3), πιθανόν λόγω µικρού δείγµατος. Αντίθετα µε τα αποτελέσµατα της παρούσας 
εργασίας, οι Kevrekidis et al. (1990) για το K. caucasicα υπολόγισαν θετική αλλοµετρική 
αύξηση, γεγονός που ενδεχοµένως να οφείλεται στη διαφορετική κατανοµή µήκους των 
δειγµάτων ή την εποχή δειγµατοληψίας. 
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Εικ. 1: Κατά µήκος σύνθεση έξι ειδών ψαριών που συλλέχθηκαν την περίοδο Ιούλιος-∆εκέµβριος 

2004, από τη Λίµνη Βόλβη. 
Fig. 1: Length frequency distributions of six fish species caught between July-December 2004, from 

Lake Volvi. 
 
 
 
 
 



Πίνακας II: Παράµετροι (a, b) της σχέσης µήκους-βάρους έξι ειδών ψαριών που συλλέχθηκαν την 
περίοδο Ιούλιος–∆εκέµβριος 2004, από τη Λίµνη Βόλβη. 

Table IΙ: Parameters (a, b) of length-weight relationships of six fish species caught during July–
December 2004, from Lake Volvi. 

Είδος Ν A b r2 SE(b) P 
Alburnus alburnus 62 1*10-5 2,9 0,88 0,13 P>0,05 
Cobitis strumicae 27 8*10-6 2,9 0,99 0,07 P>0,05 
Gambusia holbrooki 137 4*10-6 3,3 0,95 0,06 P<0,05 
Knipowitschia caucasica 142 9*10-3 3,1 0,90 0,09 P>0,05 
Rhodeus amarus 151 2*10-6 3,4 0,97 0,05 P<0,05 
Salaria fluviatilis 106 2*10-6 3,4 0,98 0,04 P<0,05 

N = αριθµός ατόµων, r2 = συντελεστής προσδιορισµού, SE(b) = τυπικό σφάλµα του b, P = επίπεδο σηµαντικότητας. 
N = number of individuals, r2 =coefficient of determination, SE(b) = standard error of b, P = level of significance 
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ABSTRACT: 
Theodore Zoulias, Drosos Koutsoubas, Costas Dounas, Argyris Kallianiotis: Fish-fauna 
composition and dynamics in Gialova lagoon (Ionian Sea, SW Peloponnesus)  

Fish-fauna composition and environmental conditions were investigated on a seasonal 
basis (June, September and December 1995) in the Gialova lagoon (SW Peloponnesus, Ionian 
Sea). The study revealed that the structure and abundance of the fish-fauna are closely related to 
the fluctuations of the physico-chemical parameters (mainly salinity and temperature) of this 
lagoonal ecosystem. The results indicate that fish diversity should be included as an additional 
biological component in any multi-disciplinary study aiming at investigating the ecological 
status of the coastal Mediterranean lagoons. 

 
Keywords: fish-fauna composition and abundance, environmental parameters, coastal lagoon, 
Ionian Sea 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Λιµνοθάλασσα Γιάλοβα (Ν.∆. Πελοπόννησος, Ιόνιο Πέλαγος), είναι µία από τις δέκα 
κυριότερες λιµνοθάλασσες στην Ελλάδα. Από τη δεκαετία του 60’ η λιµνοθάλασσα έχει δεχτεί 
διάφορες περιβαλλοντικές πιέσεις εξαιτίας ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που είχαν ως 
κυριότερο αποτέλεσµα τη µεταβολή του υδρολογικού και υδροδυναµικού της καθεστώτος. 
Σήµερα η λιµνοθάλασσα αυτή, οι χρηστικές και µη αξίες της οποίας παραµένουν ιδιαίτερα 
σηµαντικές, καλύπτει µία έκταση 2.500 στρ. µε µέσο βάθος 0,5 m, έχει συνεχή επικοινωνία µε 
τη θάλασσα µέσω ενός εσοδευτικού στοµίου στο Κόλπο Ναυαρίνου και κύρια εισαγωγή 
γλυκού νερού από το ανατολικό τµήµα της. Η Λιµνοθάλασσα Γιάλοβα χαρακτηρίζεται αρκετά 
συχνά από την εµφάνιση δυστροφικών κρίσεων, κυρίως την καλοκαιρινή περίοδο, που 
οφείλονται σε φυσικά αίτια (Ντούνας & Κουτσούµπας 1996).  

Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση πληροφοριών σχετικά µε τη δοµή και την 
ποικιλότητα της ιχθυοπανίδας στη Λιµνοθάλασσα Γιάλοβα και η διερεύνηση των 
περιβαλλοντικών παραµέτρων που διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στα πρότυπα κατανοµής 
της. 
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Η σύνθεση της ιχθυοπανίδας µελετήθηκε σε εποχική βάση (Ιούνιος, Σεπτέµβριος και 
∆εκέµβριος 1995), σε διαφορετικές υποπεριοχές της λιµνοθάλασσας [νοτιοδυτική (SW), 
κεντρική (CE) και ανατολική περιοχή (EA)], µε κριτήριο επιλογής την απόστασή τους από το 
κανάλι επικοινωνίας µε τη θάλασσα, που σε σηµαντικό βαθµό καθορίζει και το βαθµό 
‘περιορισµού’ της («confinement» σύµφωνα µε τους Guelorget & Perthuisot 1992) (Εικ. 1). Για 
τη διενέργεια των δειγµατοληψιών της ιχθυοπανίδας χρησιµοποιήθηκε το αλιευτικό εργαλείο 
«γρίπος µε στίγγα», το οποίο είχε διάµετρο 23,5 m, ολικό µήκος 52 m, ύψος 6,5 m και άνοιγµα 
µατιού 4 mm. Υπολογίστηκε ότι η κάλυψη του γρίπου έχει συνολική έκταση 430 m2. Στις 
περιοχές δειγµατοληψίας καταγράφηκαν επίσης στις διαφορετικές δειγµατοληπτικές περιόδους 
οι τιµές αβιοτικών παραµέτρων (π.χ. θερµοκρασία, αλατότητα, οξυγόνο, pH), το βάθος και η 
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κοκκοµετρική σύσταση του ιζήµατος. Η δοµή της ιχθυοπανίδας αναλύθηκε µε βάση τον αριθµό 
ειδών, την αφθονία (άτοµα/m2), το δείκτη ποικιλότητας Shannon-Wiener (H’) και το δείκτη 
οµοιοµορφίας Pielou (J’). Στην ανάλυση δεδοµένων ελήφθησαν υπόψη επίσης οι δείκτες 
Shannon-Wiener (Η’), Margalef (d) και Pielou (J’) των µακροβενθικών βιοκοινοτήτων.  

 

SW 

CE 

EA 

 
Εικ. 1: Η Λιµνοθάλασσα Γιάλοβα όπου διακρίνονται οι 

ιχθυοπανίδας και των περιβαλλοντικών παραµέτρων.
Fig. 1: Map of Gialova lagoon and the areas where both fish

parameters were studied. 
 

Για τις εποχικές διαφοροποιήσεις των αβιοτικώ
περιοχές µελέτης, χρησιµοποιήθηκε ο παραµετρικός έλ
(ANOVA) µε χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS. Οι µε
µε τις διακυµάνσεις της δοµής της ιχθυοπανίδας µελετήθ
συντελεστή Spearman (Spearman rank correlation). Η οµ
ειδών της ιχθυοπανίδας, χωρικά και εποχικά, µελετήθηκε 
(Cluster analysis) και της διευθέτησης MDS (Multi-Dim
διαπιστωθεί αν υπάρχουν στατιστικώς σηµαντικές διαφο
χρησιµοποιήθηκε η στατιστική δοκιµασία ANOSIM (A
προσδιορισµό των παραµέτρων που καθορίζουν τη µεταβλ
ταξινοµικό επίπεδο χρησιµοποιήθηκε η ανάλυση κύριων συ
επεξεργασία των δεδοµένων µε τις παραπάνω µεθόδου
PRIMER v5 (Plymouth Marine Laboratory). 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Από τη µελέτη των αβιοτικών παραµέτρων, σηµ
στις τιµές θερµοκρασίας του ∆εκεµβρίου (p<0,05), που ήτ
περιόδους και στις τιµές της αλατότητας του Σεπτεµβρίο
υψηλότερη κατά τη περίοδο της µελέτης. Σε επίπεδο
παρατηρήθηκε καµία σηµαντική διαφοροποίηση. Οι σηµ
βιοτικών δεικτών του ζωοβένθους κατά τη περίοδο του Σ
αποδοθούν στην εµφάνιση µιάς δυστροφικής κρίσης που 
καλοκαιριού (Koutsoubas et al. 2000). 

Στα δείγµατα ιχθυοπανίδας που συλλέχθηκαν µε π
14 είδη που ανήκουν σε 8 οικογένειες (Πίνακας I). Ο 
καταγράφηκε στην Γιάλοβα, αποτελεί φαινόµενο που απαν
των εύκρατων και υποτροπικών περιοχών (Heiler et al. 19
τιµές αφθονίας των ειδών µεταξύ των ίδιων περιοχών 
σηµαντικές διαφορές (p>0,05). Στο σχέδιο ζώνωσης της 
περιοχή µελέτης οι τιµές ποικιλότητας στη περιοχή SW
θαλασσινής προέλευσης (Η’=0,517), ενώ στις περιοχές C
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εγχος της ανάλυσης διακύµανσης 
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οιότητα της σχετικής αφθονίας των 
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ς χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα 

αντική διαφοροποίηση εµφανίστηκε 
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 χωρικής ανάλυσης ωστόσο δεν 
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από τη κυριαρχία κυρίως λιµνοθαλάσσιων ειδών (Η’=0,419 και Η’=0,548 αντίστοιχα). Το 
πρότυπο κατανοµής της ιχθυοπανίδας στη Λιµνοθάλασσα Γιάλοβα εµφανίζεται να είναι 
ανάλογο µε αυτά που έχουν αναφερθεί και σε άλλες Μεσογειακές λιµνοθάλασσες (Guelorget & 
Perthuisot 1992), ενώ παρόµοια εικόνα έχει καταγραφεί για τη βενθική µακροπανίδα (Ντούνας 
& Κουτσούµπας 1996; Koutsoubas et al. 2000). Οι διαφοροποιήσεις που παρατηρήθηκαν θα 
πρέπει κυρίως να αποδοθούν στη δυνατότητα µετακίνησης των ψαριών σε συνδυασµό µε τις 
υφιστάµενες περιβαλλοντικές παραµέτρους.  

 
Πίνακας Ι:Αλιευόµενα είδη και παρουσία στις υπο-περιοχές µελέτης. 
Table I: Species collected and their presence in the study sub-areas. 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΙ∆ΟΣ ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ SW CE EA 
Anguillidae Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) Χέλι +   
Atherinidae Atherina boyeri (Risso, 1810) Αθερίνα + + + 

Cyprinodontidae Aphanius fasciatus (Nardo, 1827) Κουνουπόψαρο + + + 
Gobidae Gobius geniporus (Valenciences, 1837) Γοβιός +   

Mugilidae Chelon labrosus (Risso, 1826) Βελάνισσα +  + 
 Liza aurata (Risso, 1826) Μυξινάρι +  + 
 Liza ramada (Risso, 1826) Μαυράκι +   
 Liza saliens (Risso, 1810) Γάστρος +  + 
 Liza sp.    + 

Mullidae Mullus surmuletus (Linnaeus, 1758) Μπαρµπούνι +   
Serranidae Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758) Λαυράκι +  + 
Sparidae Diplodus annularis (Linnaeus, 1758) Σπάρος +   

 Diplodus sargus (Linnaeus, 1758) Σαργός +   
 Sparus auratα (Linnaeus, 1758) Τσιπούρα + +  
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Εικ. 2: Ανάλυση Oµάδων (Α) και Ανάλ
ιχθυοπανίδας σε χωρικό και εποχ

Fig. 2: Cluster Αnalysis (A) and Principa
fish-fauna in spatio-temporal leve

 
Η ανάλυση οµάδων (Εικ 2Α),

σχετίζονται µε την απόστασή των στα
λιµνοθάλασσας µε τον Κόλπο Ναυαρίνο
στην κυριαρχία της αφθονίας των ειδώ
περιλαµβάνει τις υπόλοιπες περιοχές σ
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 έδωσε 3 κύριες οµάδες οι οποίες δεν φαίνεται να 
θµών δειγµατοληψίας µε το κανάλι επικοινωνίας της 
υ. Οι διαφοροποιήσεις των οµάδων Ι και ΙΙ οφείλονται 
ν Liza saliens και Sparus aurata, ενώ η οµάδα ΙΙΙ 
τις οποίες κυριαρχεί το Atherina boyeri. Η ανάλυση 
δοποίησης των δειγµάτων (stress=0,02). Ωστόσο η 
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δοκιµασία ANOSIM έδειξε ότι η διαφοροποίηση µεταξύ των οµάδων δεν είναι σηµαντική 
(R=0,98 και p=0,39). 

Με βάση την ανάλυση του αρµονικού συντελεστή Spearman, η δοµή και κατανοµή της 
ιχθυοπανίδας φαίνεται πρωτίστως να σχετίζεται αρνητικά µε τις διαβαθµίσεις της αλατότητας 
(pw=-0,98), παράγοντας που φαίνεται ότι διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο στις φυσιολογικές 
ανοχές των ειδών που απαντώνται σε παρόµοια συστήµατα (Blaber 1997).  

Η συσχέτιση των εποχικών προτύπων κατανοµής της ιχθυοπανίδας µε την αλατότητα, 
και σε δεύτερο βαθµό µε τη θερµοκρασία, καταγράφεται και µε την Ανάλυση Κύριων 
Συνιστωσών (Εικ 2Β). Είναι γνωστό ότι η αλατότητα επηρεάζει σηµαντικά τον αριθµό και την 
αφθονία των ευρύαλων ειδών είτε άµεσα εξαιτίας της επίδρασης της θάλασσας είτε έµµεσα 
µέσω των εποχικών µεταβολών στην παροχή γλυκού νερού στο σύστηµα (Poizat et al. 2004). 
Αντίστοιχα, η θερµοκρασία διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο στη µετακίνηση των ειδών ψαριών 
από το λιµνοθαλάσσιο οικοσύστηµα προς την ανοικτή θάλασσα κυρίως την περίοδο του 
χειµώνα (Malavasi et al. 2004). Θα πρέπει ωστόσο να τονιστεί ότι η απουσία σηµαντικών 
διαφοροποιήσεων στον αριθµό ειδών και στην αφθονία της ιχθυοπανίδας κατά τη διάρκεια της 
µελέτης οδηγεί στο συµπέρασµα ότι είτε η δυστροφική κρίση του καλοκαιριού δεν είχε µεγάλη 
ένταση και διάρκεια είτε το σύστηµα βρισκεται ήδη σε ακραία όρια φυσικής ή ανθρωπογενούς 
πίεσης και συνεπώς δεν ήταν δυνατή η καταγραφή σηµαντικών µεταβολών στη δοµή και 
δυναµική της ιχθυοπανίδας. Ανεξάρτητα του γεγονότος αυτού φαίνεται ότι οι όποιες 
περιβαλλοντικές µεταβολές επηρεάζουν σηµαντικά την ιχθυοπανίδα στο σύνολο της έκτασης 
του συστήµατος και όχι σε κάποια υποπεριοχή µεµονωµένα. 

Ο συνδυασµός των αποτελεσµάτων που καταγράφηκαν στη παρούσα µελέτη δείχνει ότι 
η δοµή και δυναµική της ιχθυοπανίδας της Λιµνοθάλασσας Γιάλοβας σχετίζεται έντονα µε τις 
επικρατούσες περιβαλλοντικές παραµέτρους του συστήµατος. Συνεπώς η ιχθυοπανίδα, όπως 
και άλλα βιοτικά συστατικά (π.χ. µακροβενθικές, µειοβενθικές βιοκοινότητες), αποτελεί έναν 
από τους παράγοντες του οικοσυστήµατος που θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη σε οποιαδήποτε 
προσπάθεια εκτίµησης της οικολογικής κατάστασης σε λιµνοθαλάσσια οικοσυστήµατα. 
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ABSTRACT 
Zacharourla S. Andreopoulou, Antonis K. Kokkinakis, Ioannis Z. Gitas:  Fisheries and 
environmental management of lakes in the prefecture of Thessaloniki with spatial data 
organization. 

Lake ecosystems suffer lately a significant degradation mostly due to the 
overexploitation of their natural resources and pollution along with their inappropriate 
management. Thus, their biological resources are disturbed and exhausted, especially fish 
populations, with a negative impact in the local socio-economic constitution. The aim of this 
study is to develop a pilot methodology for an integrated environmental monitoring of the lake 
ecosystems, using thematic mapping as a tool for the dynamic organization of data. Information 
was gathered from scientific projects and papers, concerning the Lakes Volvi and Koronia at the 
Prefecture of Thessaloniki. The descriptive, qualitative and quantitative information such as 
hydrological and geomorphologic data, physicochemical characteristics of the waters, lake flora, 
avifauna, fish fauna, water and land uses, human interventions and economic activities as the 
fishery productivity, were stored in a ‘relational’ database. Furthermore, the database was linked 
in a GIS environment as a spatial database. Accordingly, thematic maps were created 
concerning visual representation of the specific characteristics of the two lake ecosystems. The 
resulting pilot application can perform as an effective tool for the planning of total management 
within the framework of sustainable development based on the regional features of lake 
ecosystems. 
 
Keywords: lakes, environmental management, fishery management, thematic mapping, 
‘relational’ database, spatial database 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Στις µέρες µας αναγνωρίζεται πλέον ότι οι χωρικές πληροφορίες αποτελούν βασική 
προϋπόθεση για τη διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών του πόρων (Seder et al. 
2000). Η ορθή οργάνωση των περιβαλλοντικών δεδοµένων, µπορεί να αποτελέσει κλειδί στην 
ανάπτυξη ενός Περιβαλλοντικού Συστήµατος Πληροφοριών (EIS - Environmental Information 
System), για την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων από διοικητικούς φορείς, 
ειδικά όταν πρόκειται να οροθετηθεί διαχειριστική πολιτική που αφορά περιβαλλοντικούς 
πόρους όπως είναι η αλιεία, στο γενικότερο βέβαια πλαίσιο της αειφορικής και βιώσιµης 
ανάπτυξης τους (Seder et al. 2000).  

Τα λιµναία συστήµατα είναι από τα πιο ευαίσθητα υδάτινα οικοσυστήµατα του 
πλανήτη µας και η σύγχρονη υποβάθµιση τους αποτελεί σήµερα ένα παγκόσµιο πρόβληµα. Το 
σύστηµα των Λιµνών Κορώνειας - Βόλβης και τα στενά της Ρεντίνας, που επιλέχθηκε για την 
υλοποίηση αυτής της εργασίας, αποτελεί µια από τις 10 σηµαντικότερες υγροτοπικές περιοχές 
της χώρας µας, οι οποίες προστατεύονται από τη ∆ιεθνή Σύµβαση Ramsar, περιλαµβάνονται 
στις περιοχές του δικτύου ‘ΦΥΣΗ 2000’, στις ‘Ειδικά Προστατευόµενες Περιοχές’, στις 
‘Περιοχές Κοινοτικού Ενδιαφέροντος’ και στις ‘Ειδικά Προστατευόµενες Μεσογειακές 
Περιοχές’ (Κριάρης κ.ά. 2000). Στη περιοχή των παραπάνω λιµνών, έχει ήδη καταγραφεί ένα 



πολυσύνθετο και σπάνιο σύµπλεγµα οικοσυστηµάτων, συµπεριλαµβάνοντας 24 διαφορετικά 
είδη ψαριών, 5 αµφιβίων, 14 ερπετών, 34 θηλαστικών και περισσότερα από 200 είδη πουλιών 
(Παυλίδης κ.ά. 1986, Οικονοµίδης κ.ά. 2001). Επιπρόσθετα, η ιχθυοπανίδα της Λίµνης Βόλβης 
περιλαµβάνει ένα ενδηµικό για τη χώρα µας είδος, το Alosa (Caspialosa) macedonica 
(Vinciguerra, 1921) λιπαριά, επτά είδη των ψαριών των δύο λιµνών αναφέρονται στην Οδηγία 
92/43/ΕΟΚ, εννέα προστατεύονται από τη συνθήκη της Βέρνης και έξη αναφέρονται στο 
Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούµενων Σπονδυλόζωων της Ελλάδας (Οικονοµίδης κ.ά. 2001). Τα 
τελευταία χρόνια όµως, η περιβαλλοντική υποβάθµιση των δύο λιµνών έχει οδηγήσει στη 
διαταραχή των ιχθυοπληθυσµών τους και στην οικολογική καταστροφή της Κορώνειας 
(Αύγουστος 1995). Πρόσφατα, οι αλιείς της Κορώνειας αναγκάσθηκαν να αλλάξουν 
επάγγελµα, ενώ της Βόλβης την υπεραλιεύουν, χωρίς να διασφαλίζεται το εισόδηµά τους 
(Κριάρης κ.ά. 2000).  

Στόχος της εργασίας αυτής είναι η ανάπτυξη µιας πιλοτικής µεθοδολογίας για την 
ολοκληρωµένη περιβαλλοντική και αλιευτική διαχείριση των λιµνών της χώρας µας, µε τη 
χρήση χωρικών ψηφιακών βάσεων δεδοµένων και την αξιοποίηση της θεµατικής χαρτογραφίας 
ως σύγχρονου εργαλείου στη δυναµική καταχώρηση και οργάνωση πληροφοριών. 

 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Για την εκπόνηση της εργασίας χρησιµοποιήθηκαν βιβλιογραφικές αναφορές και 
επιστηµονικά συγγράµµατα που αφορούν τις Λίµνες Κορώνεια και Βόλβη (Economidis et al. 
1988,  Οικονοµίδης 1991, Κοκκινάκης 1992) - ενδεικτικά αναφέρονται µόνο κάποιες εδώ για 
λόγους περιορισµένης έκτασης του κειµένου - καθώς και ερευνητικά προγράµµατα και µελέτες 
(Παυλίδης κ.α. 1986, ΥΠΕΧΩ∆Ε 1992, Κριάρης κ.ά. 2000, Οικονοµίδης κ.ά. 2001). Τα 
δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν αφορούν περιγραφικές, ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες 
για µετεωρολογικά, υδρολογικά, µορφοµετρικά και γεωµορφολογικά στοιχεία. Επίσης έχουν 
συµπεριληφθεί περιβαλλοντικά στοιχεία (φυσικοχηµικά δεδοµένα, οικολογικά δεδοµένα για το 
φυτοπλαγκτόν, το ζωοπλαγκτόν τους βενθικούς οργανισµούς και την ιχθυοπανίδα, τη λιµναία 
βλάστηση, την πανίδα και την ορνιθοπανίδα της ευρύτερης περιοχής). Περιλήφθησαν επίσης 
δεδοµένα που αφορούν τις χρήσεις του νερού και της γύρω γης, τις οικονοµικές δραστηριότητες 
της περιοχής και τις ανθρωπογενείς επεµβάσεις. Τέλος, συµπεριλήφθηκαν στοιχεία 
χρονοσειρών της αλιευτικής παραγωγής ανά είδος αλιεύµατος και συνολικά, ενώ 
παρουσιάζονται τα µέχρι στιγµής προτεινόµενα διαχειριστικά µέτρα για την οικολογική 
αποκατάσταση και προστασία των δύο λιµνών.  

Τα δεδοµένα αρχικά αποθηκεύτηκαν σε µια ‘σχεσιακή’ βάση δεδοµένων (Β∆) που 
σχεδιάστηκε έτσι ώστε να αποθηκεύει στοιχεία σε πολλούς πίνακες δύο διαστάσεων, µε τα 
λιγότερα δυνατά πεδία, µε τη βοήθεια του λογισµικού Ms Access 2000 (Capron 1998, Pratt & 
Adamski 2002). Η ‘σχεσιακή’ Β∆ στη συνέχεια χρησιµοποιήθηκε για την ανάπτυξη µιας 
‘χωρικής’ Β∆, σε περιβάλλον GIS (Geographic Information System). Στο έργο που 
δηµιουργήθηκε µε τη βοήθεια του λογισµικού Arc Gis 8.3., τα δεδοµένα της Β∆ συνδέθηκαν µε 
τους αντίστοιχους πίνακες στη ‘χωρική’ Β∆. Ως υπόβαθρο για την ανάπτυξη των πληροφοριών 
χρησιµοποιήθηκε τρισδιάστατος ψηφιακός χάρτης εδάφους της περιοχής. Τα παραπάνω είδη 
πληροφορίας καταχωρήθηκαν σε διαφορετικά επίπεδα µε τη µορφή θεµάτων, όπως είναι το 
υδρογραφικό δίκτυο, οι οικισµοί, οι λίµνες κ.λπ., µε τα οποία συνδέθηκαν στη συνέχεια οι 
πίνακες της Β∆. Τέλος, µε στόχο την οπτικοποιηµένη παρουσίαση των οµαδοποιηµένων 
δεδοµένων, δηµιουργήθηκαν δυναµικοί θεµατικοί χάρτες για συνδυασµούς από πληροφορίες 
που αφορούν τις δύο λίµνες.  

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η χωρική βάση δεδοµένων που δηµιουργήθηκε, περιλαµβάνει διαφορετικά επίπεδα 
πληροφοριών, ανά θεµατικές οµάδες και ανά λίµνη. Σ’ αυτά τα επίπεδα συµπεριλαµβάνονται 
πληροφορίες για τη φυσική κατάσταση των λιµνών, τα υδρολογικά και µορφοµετρικά 



δεδοµένα, διάφορα µετεωρολογικά στοιχεία, όπως επίσης φυσικοχηµικά δεδοµένα για το νερό 
σε διάφορα σηµεία των λιµνών (Εικ. 1a).  

Στην Εικ. 1b, παρουσιάζονται ενδεικτικά στοιχεία για τους βενθικούς της οργανισµούς 
της Λίµνης Βόλβης. Στην Εικ. 1c, ενδεικτικά και πάλι από το σύνολο των θεµατικών χαρτών 
που µπορούν να προκύψουν από την εφαρµογή, παρουσιάζονται σε µορφή πίνακα τα είδη της 
ιχθυοπανίδας που έχουν καταγραφεί στη Λίµνη Κορώνεια, ενώ στην Εικ. 1d, παρουσιάζονται 
τα στοιχεία των µεταβολών της αλιευτικής της παραγωγής σε ετήσια βάση, ανά είδος και στο 
σύνολο των αλιευµάτων από το 1950 µέχρι και το 1995, µέχρι δηλαδή το τέλος της αλιευτικής 
δραστηριότητας στη λίµνη. Αντίστοιχες καταχωρήσεις έχουν γίνει και για πιο αναλυτικές 
(µηνιαίες) αλιευτικές µεταβολές, µε στόχο την καλύτερη αλιευτική προσέγγιση των δεδοµένων. 

 
 

Φυσικοχηµικά δεδοµένα  
(θρεπτικά άλατα) στη λ. Βόλβη 

ΜΗΝΑΣ ΕΤΟΣ ΤΟC pH ΑΓΩΓ. 

µS/cm 
DO 
mg/l 

N-
NO3 
mg/l 

N-
NH4 
mg/l 

N-
NO2 
mg/l 

PO4 
ppm/l 

BOD5 
mg/l 

COD 
mg/l 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1998 8,56 8,96 1221,08 9,72 12,33 0,61 0,050   66 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1998     4,40 0,74 0,022 14,94   
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1998         <5 31 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1998     4,40 3,72 0,030 4,75 16 23 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1998 8,33 8,82 1253,14 9,46 33 0,25 0,100 0,30 1 30 
ΜΑΡΤΙΟΣ 1998 10,33 8,66 1277,13 8,71 112,20 0,93 0,660 2 1 38 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1998 14,13 8,53 1122,27 9,43       
ΜΑΙΟΣ 1998 17,20 8,44 1079,15 8,33 7,04 0,48 0,264 15 2 58 
ΙΟΥΝΙΟΣ 1998 19,19 8,25 1137,87 5,84 79,20 0,87 0,090 2 11 46 
ΙΟΥΛΙΟΣ 1998 20,97 8,69 1153,9 6,65 9,68 0,68 0,030 2,40 6 58 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1998 23,59 8,80 1009,14 3,89       
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1998 22,84 8,73 1038,00 4,44       
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1998 21,26 8,72 1091,56 7,60 5,72 0,48 0,100 0,35 2 14 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1998 14,08 8,87 1141,53 7,66       
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1998 11,70 8,84 1278,42 8,75 4,40 0,61 0,096 12,50 4 103 
  

(a) 

Βενθικοί οργανισµοί 
λίµνης Βόλβης 

 
PORIFERA:  Demospongiae 
 
ASCHELMINTHES: Nematoda 
MOLLUSCA:   
Valvata piscinalis, Anodonta cygnea, Dreissena 
polymorpha, Lymnae auricularis, Planorbis planorbis 
ΑΜΦΙΠΟ∆Α:   
Gammarus roeseli 
ANNELIDA:  
Oligochaeta:  
Criodrilus laccum, Limnodrilus hoffmeisteri, L. 
udekemianus, Limnodrilus sp., Potamothrix 
hammoniensis, Psammoryctides albicola, P. moravicus, 
Psammoryctides sp. 
Hirudinea:  
Erpodella octoculata 
ARTHROPODA:   
Insecta:  
Odonata:  
Lindenia tetraphyla, Orthetrum cancelatum 
Diptera:  
Chaoborus flavicans, Chironomus plumosus, 
Dicrotendipes nevrosus, Microchironomus tener, 
Plypedilum sp., Procladius choreus, P. ferrugineus, 
Progladius sp. 
Ceratopogonidae  

(b) 
 

Ιχθυοπανίδα  
λίµνης Κορώνειας 

Οικογένεια/ 
Είδος 

Κοινή Ονοµασία Βιότοπ. Οικολ. 
απαιτ. 

Κατ/Ενδ Καθεστώς προστασίας 

     Οδηγία 
Οικοτ. 

Σύµβ. 
Βέρνης

Κόκ. 
Βιβλίο 

Cyprinidae         
Rutilus rutilus Τσιρώνι ΓΛ ΛΙ ΕΥ    
Carassius gibellio Πεταλούδα ΓΛ ΛΙ ΕΥ    
Cyprinus carpio Κυπρίνος, 

Γριβάδι 
ΓΛ ΛΙ ΕΥ    

Leuciscus 
cephalus 

Τυλινάρι ΓΛ ΡΕ 
(ΛΙ) 

ΕΥ   Τ-
Απ.τ. 

Alburnus 
alburnus 

Σίρκο ΓΛ ΛΙ-ΡΕ ΕΥ   Τ-
Απ.τ. 

Rhodeus amarus  Μουρµουρίτσα ΓΛ ΛΙ-ΡΕ ΕΥ ΙΙ ΙΙΙ  
Scardinius 
erythrophthalmus 

Κοκκινοφτέρα ΓΛ ΛΙ ΕΥ    

Tina tinca Γλίνι ΓΛ ΛΙ ΕΥ    
Barbus cyclolepis  Βιργίανα ΓΛ ΡΕ ΕΥ ΙΙ ΙΙΙ Τ-

Απ.τ. 
Anguillidae         
Anguilla anguilla Χέλι ∆Ι-ΕΥ ΛΙ-

ΡΕ-
ΕΛ 

ΕΥ    

Esocidae         
Esox lucius Τούρνα ΓΛ ΛΙ ΕΥ    
Percidae         
Perca fluviatilis Περκί ΓΛ ΛΙ ΕΥ    
Blenniidae        
Salaria fluviatilis Ποταµοσαλιάρα ΓΛ ΡΕ-ΛΙ ΕΥ  ΙΙΙ  
Poecilidae        
Gambusia affinis Κουνουπόψαρο ΓΛ ΛΙ-

ΕΛ 
ΕΥ    

Cobitidae        
Cobitis strumicae Θρακοβελονίτσα ΓΛ ΛΙ-ΡΕ ΒΑ ΙΙ III Τ-

Απ.τ. 
Gobiidae        
Knipowitschia 
caucasica 

Ποντογωβιός ΓΛ ΡΕ-ΛΙ ΒΑ    

  
(c) 

 

Ετήσια Αλιευτική παραγωγή 
ανά είδος των τελευταίων χρόνων 

στη λίµνη Κορώνεια 
 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙ∆ΟΥΣ (tn) 

ΕΤΟΣ Γριβάδι Τσιρώνι Σίρκο Περκί Πεταλούδα Τούρνα Γουλιανός Χέλι Σύνολο 
1980 14,246 62,3 113,2 21,4 0,106 -  - 193,4 
1981 2,453 84,9 97,9 23,5 0,323 -  - 148,3 
1982 4,382 93,5 33 6,3 - -  0,003 167,7 
1983 2,938 86,296 76,928 5,917 - -  - 172,0 
1984 2,453 79,380 17,855 8,745 0,044 -  - 108,0 
1985 4,109 110,185 22,397 13,646 0,017 0,010  - 150,0 
1986 2,892 101,583 28,523 6,903 - -  - 140,0 
1987 1,984 119,780 40,096 13,875 0,078 -  - 178,0 
1988 1,129 139,051 30,883 14,827 0,062 0,314  0,617 187,0 
1989 2,067 137,207 28,905 5,505 - 0,201  0,497 175,0 
1990 2,476 106,690 15,668 2,329 - 0,117  0,064 127,0 
1991 0,919 76,578 11,517 1,501 - 0,111  0,007 91,0 
1992 2,878 47,642 17,709 0,238 - 0,024  0,006 68,0 
1993 1,670 50,526 14,707 0,859 - 0,009  - 68,0 
1994 25,785 52,978 15,064 0,292 - -  0,017 94,0 
1995 7,292 29,789 9,763 0 0,258 -  0,024 17,0 

  
(d) 

Εικ. 1: a) Φυσικοχηµικά δεδοµένα για τη λ. Βόλβη, b) Οι βενθικοί οργανισµοί της Λίµνης Βόλβης, c) 
Η ιχθυοπανίδα της Λίµνης Κορώνειας και d) Οι µεταβολές της ετήσιας αλιευτικής της 
παραγωγής ανά είδος της Λίµνης Κορώνειας.  

Fig. 1: a) Physicochemical data from lake Volvi, b) The benthos species in lake Volvi, c) The 
fishfauna of Koronia lake, and d) The changes of the annual fishery production per species in 
Lake Koronia.  

Με τη παραπάνω εφαρµογή υλοποιήθηκε ένα πιλοτικό ευέλικτο και δυναµικό εργαλείο 
για τη καταχώρηση και διαχείριση περιβαλλοντικών και αλιευτικών δεδοµένων για λιµναία 
οικοσυστήµατα µέσω GIS. Σε µια ιδεατή περίπτωση θα έπρεπε βέβαια τα χωρικά δεδοµένα να 
έχουν συγκεντρωθεί κάτω από ένα συγκεκριµένο σύστηµα καταγραφής µε ‘σταθµισµένες 
φόρµες δεδοµένων’, ωστόσο εδώ έχουν ανακτηθεί κατά περίπτωση, ανάλογα µε τη 
συγκεκριµένη χρήση που αφορούσαν κάθε φορά και εποµένως διαφέρουν σε µέγεθος, είδος και 
περιεχόµενο. Αντίστοιχες εφαρµογές στον τοµέα ανάκτησης πληροφοριών µέσα από τις 
οπτικοποιηµένες αναπαραστάσεις, αναφέρουν την ισχυρή σχέση που διαµορφώνεται στη λήψη 
αποφάσεων, µε αξιοποίηση των πληροφοριών µε αυτό τον γραφικό τρόπο, όπως και την 
διαφορετική αντίληψη που διαµορφώνει ο χρήστης, ανάλογα µε τον τρόπο παρουσίασης (Hu 
et.al. 1999, Sang et.al. 2003). Έτσι, µε τη συνοπτική παρουσίαση των δεδοµένων σε µορφή 
δυναµικών θεµατικών χαρτών σχετικών µε περιβαλλοντικά δεδοµένα και πόρους για τα λιµναία 
οικοσυστήµατα, ο κάθε χρήστης µπορεί να συνθέσει εύκολα συνολική άποψη για την ευρύτερη 



ζώνη του οικοσυστήµατος που παρακολουθεί, στο γενικό πλαίσιο αξιολόγησης εναλλακτικών 
σεναρίων κατά τη λήψη διαχειριστικών αποφάσεων. Εποµένως, η εφαρµογή αυτή µπορεί να 
αποτελέσει ένα χρήσιµο εργαλείο για σκοπούς εκπαίδευσης, επιστηµονικής ενηµέρωσης, 
έρευνας και λήψης αποφάσεων, όχι µόνο για τα δυο λιµναία οικοσυστήµατα που πιλοτικά 
περιελήφθησαν εδώ, αλλά και για µεγαλύτερες γεωγραφικές περιοχές, αποβλέποντας στο 
σχεδιασµό της ολοκληρωµένης περιβαλλοντικής και αλιευτικής τους διαχείρισης, η οποία θα 
βασίζεται στα δικά τους δεδοµένα και χαρακτηριστικά και θα αποσκοπεί στην αειφορική τους 
ανάπτυξη. 
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Αξιοποίηση των χρονοσειρών της αλιευτικής παραγωγής της 
Βιστονίδας µε στόχο την ορθολογική της διαχείριση 
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ABSTRACT 
Antonis Kokkinakis, Zaharoula Andreopoulou, Chariklia Psaltopoulou: Exploitation of 
time series fishery data production from the Vistonis ecosystem, aiming to its rational 
management.  

The dynamic fishery capability and the effectiveness of the applied fishery management 
of Vistonis system are studied through the analysis of organized fishery production data since 
1960. Data include annual total and partial fisheries data for 45 years, while for the main 
commercial fish species Mugilidae (grey mullets), Cyprinus carpio  (common carps) and the 
Anguilla anguilla (eels) analytical exploitation is performed between 1960 until 2004. Data 
analysis specifies the effects of the environmental changes in the fisheries and implies an 
effective model for fishery management, well adapted with the natural environmental conditions 
of the Vistonis ecosystem, also aiming in the upgrade of fisheries production for local profit and 
environmental protection. Findings can be useful for planning fisheries management, protection 
and sustainable development of the inshore lake for the future, while National laws, European 
Directives and International Conventions, protect the ecosystem. 
 
Keywords: ecosystem management, time series analysis, fisheries management, data 
management, Vistonis Lake 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το οικοσύστηµα της Βιστονίδας περιλαµβάνει την λίµνη Βιστονίδα, τα ποτάµια 
συστήµατα που εκβάλουν σ’ αυτή (Κόσυνθος, Κοµψάτος, Τράχος ή Ασπροπόταµος και 
Τσελέπης) και τη παράκτια λίµνη του Λαγού (Πόρτο Λάγος). Το σύνολο των παραπάνω 
περιοχών χαρακτηρίζεται από  ιδιαίτερα µεγάλες οικολογικές, κοινωνικές και οικονοµικές 
αξίες, όπου αναπτύσσονται σε κρίσιµη ισορροπία σύνθετες γεωργικές, αλιευτικές, αστικές, 
βιοµηχανικές και περιβαλλοντικές λειτουργίες. Σήµερα, η περιοχή έχει ενταχθεί στο Εθνικό 
Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και προστατεύεται από τη Σύµβαση Ramsar και 
πολλές ακόµη διεθνείς περιβαλλοντικές συµβάσεις. 

Οι δύο παράκτιοι υγρότοποι (Βιστονίδα και Λαγός) αποτελούν παραδοσιακά 
‘ηµιεκτατικά’ φυσικά ιχθυοτροφεία και διαχειρίζονται αλιευτικά από τον ‘Αλιευτικό 
Συνεταιρισµό Άγιος Νικόλαος’ από το 1947 µέχρι σήµερα, αποτελούν δε ιδιαίτερα σηµαντικό 
παράγοντα της τοπικής οικονοµίας. Οι δυσµενείς περιβαλλοντικές εξελίξεις των τελευταίων 
δεκαετιών που σχετίζονται µε τη µεταφορά αστικών και βιοµηχανικών λυµάτων από την πόλη 
της Ξάνθης καθώς και η αλµατώδης ανάπτυξη της σύγχρονης γεωργίας και κτηνοτροφίας στη 
γύρω περιοχή, συνέτειναν στην επιτάχυνση του ευτροφισµού του οικοσυστήµατος (Κιλικίδης 
κ.ά. 1985, Κωτσοβίνος & Γιαννακοπούλου 1985), µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία πολλών 
δυσάρεστων συνεπειών στην αλιευτική παραγωγή του οικοσυστήµατος (Σίνης κ.ά. 1985, 
Κοκκινάκης & Ψαλτοπούλου 1997). 

Στην εργασία αυτή εξετάζονται τα ιστορικά δεδοµένα που αφορούν την αλιευτική 
παραγωγή του οικοσυστήµατος της Βιστονίδας, µε στόχο τη περιγραφή της δυναµικής της 
παραγωγικότητας του και τη πρόβλεψη της για το άµεσο τουλάχιστον µέλλον, µε την 
εφαρµοζόµενη αλιευτική διαχείριση. Σκοπός της εργασίας είναι η αξιοποίηση των χρονοσειρών 



της αλιευτικής παραγωγής του συστήµατος της Βιστονίδας, µε στόχο τη λήψη ολοκληρωµένων 
αποφάσεων για την ορθολογική αλιευτική του διαχείριση στο µέλλον, στο πλαίσιο ενός 
εµπεριστατωµένου περιβαλλοντικού διαχειριστικού σχεδιασµού. 
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Στην εργασία αυτή χρησιµοποιήθηκαν δεδοµένα από την Εποπτεία Αλιείας της Ν.Α. 
Ξάνθης και τον ‘Αλιευτικό Συνεταιρισµό Άγιος Νικόλαος’, που αφορούσαν στη συνολική 
αλιευτική παραγωγή και των δύο παράκτιων λιµνών του οικοσυστήµατος της Βιστονίδας 
(Βιστονίδα και Λαγός) των τελευταίων 45 ετών (1960 - 2004). Επιπρόσθετα, εξετάσθηκαν 
περισσότερο αναλυτικά δεδοµένα της αλιευτικής παραγωγής των παραπάνω δύο λιµνών κατά 
‘είδος καταχώρησης’, για τους κέφαλους (οικ. Mugilidae), τα γριβάδια Cyprinus carpio 
Linnaeus 1758 και τα χέλια Anguilla anguilla (Linnaeus 1758), που αποτελούν αλιεύµατα µε 
µεγάλη εµπορική και οικολογική σηµασία για τη περιοχή και το οικοσύστηµα. 

Τα διαθέσιµα ιστορικά δεδοµένα που συλλέχθηκαν καταγράφηκαν αρχικά µε το 
λογισµικό Ms-Excel 2000, ώστε να µπορούν να ανακτηθούν και να περιγραφούν εύκολα. Η 
εκτίµηση της πρόβλεψης της µελλοντικής αλιευτικής παραγωγής έγινε µε εφαρµογή των 
µοντέλων ARIMA στις χρονικές σειρές των ετήσιων αλιευτικών παραγωγών των ετών 1960-
2004. Η ανάλυση πραγµατοποιήθηκε µε το λογισµικό Minitab Statistical Software, Rel. 13.20. 

Η µέθοδος Box-Jenkins που χρησιµοποιήθηκε για την επιλογή του κατάλληλου 
µοντέλου ARIMA, αποτελείται από τη φάση της αναγνώρισης των όρων µε τη βοήθεια των 
συναρτήσεων αυτοσυσχέτισης (ACF) και µερικής αυτοσυσχέτισης (PACF), τη φάση 
υπολογισµού των αριθµητικών όρων και τέλος τον έλεγχο της καταλληλότητας του µοντέλου 
µε ιστόγραµµα των υπολοίπων, µε τις συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης και µερικής 
αυτοσυσχέτισης των υπολοίπων, σε διάστηµα εµπιστοσύνης 95% (Box & Jenkins 1976, Liu 
1990). ∆εδοµένου ότι το ρ είναι η τάξη του όρου αυτοπαλινδρόµησης (AR) στο µοντέλο, q 
είναι η τάξη του όρου του κινούµενου/µεταβαλλόµενου µέσου όρου (MA) και d ο βαθµός των 
διαδοχικών αφαιρέσεων ως την επίτευξη στάσιµων χρονοσειρών, το µοντέλο αναπαριστάται ως 
ARIMA (p,q,d). Στη συνέχεια η τιµή x (παραγωγή) την χρονική στιγµή t µπορεί να περιγραφεί 
από τις ακόλουθες ισότητες 1 και 2, όπως προτείνεται από τους Box & Jenkins (1976): 

(1-φ1Βρ)(1-Βd)Xt = (1-θ1Βq))et                      Ισότητα (1) 
όπου φ, θ είναι οι συντελεστές, et  ο όρος του σφάλµατος κατά την χρονική στιγµή, t και Bρ 
καλείται τανιστής και ισχύει:  

BρXt = X t-ρ          Ισότητα (2) 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η συνολική αλιευτική παραγωγή του συστήµατος από το 1960 µέχρι τo 2004 
παρουσιάζει έντονες διακυµάνσεις. Στον Πίνακα Ι φαίνονται τα µοντέλα των χρονοσειρών που 
προέκυψαν, µε τους αριθµητικούς συντελεστές, το SE  και το P για το σύνολο της αλιευτικής 
παραγωγής και αναλυτικότερα για επιµέρους τµήµατα της παραγωγής που αφορούν τους 
κέφαλους (οικ. Mugilidae), τα γριβάδια (Cyprinus carpio) και τα χέλια (Anguilla anguilla).  

Στην Εικ. 1 που ακολουθεί, βλέπουµε την ανάλυση των χρονοσειρών και πάλι  για το 
σύνολο της αλιευτικής παραγωγής (Εικ. 1α1) και τις αναλυτικές ετήσιες παραγωγές των 
κεφάλων (Εικ. 1β1), των γριβαδιών (Εικ. 1γ1) και των χελιών (Εικ. 1δ1), ενώ παρουσιάζονται 
οι αντίστοιχες προσαρµοσµένες όµως χρονοσειρές στο µοντέλο ARIMA, αφού έχει επέλθει 
στασιµότητα βαθµού d στις Εικ. 1α2 για το σύνολο της παραγωγής, 1β2 για τους κέφαλους, 1γ2 
για τα γριβάδια και 1δ2 για τα χέλια. Από την εικόνα αυτή είναι εµφανείς οι έντονες µεταβολές 
της αλιευτικής παραγωγής στο χρονικό διάστηµα 1960-2004 στις εξεταζόµενες κατηγορίες 
αλιευµάτων, όταν εκφράζονται σε απόλυτους αριθµούς (kg). Από εδώ παρατηρούµε ότι υπάρχει 
µία έντονη µείωση της συνολικής ιχθυοπαραγωγής από το 1967-68 µέχρι και το 1974. Μετά 
την έντονη αυτή µείωση ακολουθεί µία αύξηση µέχρι το 1978 και από εκεί και µετά έντονες 
διακυµάνσεις µε συνεχή πτωτική τάση. Από τα µέσα της δεκαετίας του 1990 αρχίζει να 
εµφανίζεται και πάλι µία ανάκαµψη της συνολικής αλιευτικής παραγωγής και της παραγωγής 
των κεφάλων, η οποία αποδίδεται στη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των νερών 



του οικοσυστήµατος, µε το περιορισµό της ρύπανσης από την έναρξη της λειτουργίας του 
βιολογικού καθαρισµού των αστικών λυµάτων της Ξάνθης και τη παύση λειτουργίας 
βιοµηχανικών µονάδων που ρύπαιναν. Στο συνολικό αλίευµα του οικοσυστήµατος επίσης 
άρχισαν να καταγράφονται και νέα αλιεύµατα, όπως η αθερίνα, που δεν καταγράφονταν στα 
αλιευτικά δεδοµένα του συνεταιρισµού µέχρι εκείνη τη χρονική περίοδο (Κοκκινάκης & 
Ψαλτοπούλου 1997). Η αύξηση της παραγωγής των κεφάλων, µπορεί να αποδοθεί στην 
ολοκλήρωση της ιχθυοκαλλιεργητικής υποδοµής του οικοσυστήµατος, που περιέλαβε νέες 
τάφρους διαχείµασης, δίχτυα προστασίας των ιχθυοπληθυσµών και θέρµανση των νερών του τη 
χειµερινή περίοδο µε γεωθερµία. Αντίθετα, οι αλιευτικές παραγωγές του γριβαδιού και των 
χελιών παραµένουν και µετά το 1995 µειωµένες και είναι ακόµη και µηδενικές για το γριβάδι, 
το οποίο αρχίζει να επανεµφανίζεται στη παραγωγή µόνο µετά την επαναλειτουργία του 
ιχθυογεννητικού σταθµού της ∆ιαλαµπής το 2000. 
Πίνακας Ι: Μοντέλα ΑRΙΜΑ των αλιευτικών χρονοσειρών του συστήµατος της Βιστονίδας, για τα 

έτη 1960-2004. 
Table I: ARIMA the time series models for the fishery production of Vistonis ecosystem, for the 

years 1960-2004.  

Ετήσια Αλιευτική Παραγωγή  
1960-2004 (kg) 

Μοντέλο                    Συντελεστής        SE                   P 

Ολική παραγωγή 1960-2004 ARIMA (2,1,2) AR   1     -0,8571      0,1611      0,000 
AR   2     -0,4765      0,1536      0,004 
MA   1      0,2921      0,140       0,044 
MA   2      0,8848      0,119       0,000

Κέφαλοι (Mugilidae) ARIMA (0,2,2) MA   1      1,5981      0,0183      0,000 
MA   2     -0,6096      0,1415      0,000

Χέλια (Anguilla anguilla) ARIMA (1,1,3) AR   1     -1,0034      0,0148      0,000 
MA   1      0,6150      0,1347      0,000 
MA   2      0,9891      0,0545      0,000 
MA   3     -0,6241      0,1360      0,000

Γριβάδια (Cyprinus carpio) ARIMA (1,2,3) AR   1     -1,0132      0,0186      0,000 
MA   1      0,8866      0,0613      0,000 
MA   2      0,9941      0,0394      0,000 
MA   3     -0,8994      0,0649      0,000

Από τον διαγνωστικό έλεγχο των προσαρµοσµένων στα µοντέλα χρονοσειρών, την 
ανάλυση των υπολοίπων πραγµατικών - προβλεπόµενων τιµών µε συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης 
- ACF και τις εκτιµήσεις που έγιναν για τα δύο προηγούµενα έτη 2002 – 2003, προέκυψε ότι οι 
προβλέψεις είναι πολύ κοντά στις πραγµατικές τιµές των ετών αυτών και είναι όλες µέσα στην 
περιοχή του διαστήµατος εµπιστοσύνης 95% (Box & Jenkins 1976, Liu 1990), τόσο για το 
σύνολο της παραγωγής όσο και για τα επιµέρους είδη που εξετάσθηκαν. Εποµένως, τα µοντέλα 
ARIMA που χρησιµοποιήθηκαν εδώ, µπορούν να κάνουν ασφαλείς προβλέψεις για τη 
µελλοντική αλιευτική παραγωγή της Βιστονίδας, τουλάχιστον για σύντοµο χρονικό διάστηµα 
(Makridakis & Wheelwright 1989), οι οποίες θα µπορούν να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασµό 
των αλιευτικών διαχειριστικών µέτρων των αµέσως επόµενων ετών. 
Χρονοσειρές αλιευτικής παραγωγής έχουν χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία στη δηµιουργία 
µοντέλων και προβλέψεων τόσο στο χώρο της Μεσογείου (Stergiou & Christou 1996, Stergiou 
et al. 1997, Loret et al. 2000) όσο και σε λιµναία αλλά και λιµνοθαλάσσια οικοσυστήµατα 
(Albertson & Aylen 1999, Becerra-Muñoz et al. 2003, Libralato et al. 2004).  
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Αλιευτική Παραγωγή Κεφάλων (Mugilidae) στη 
Βιστονίδα για τα έτη 1960-2004 
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Αλιευτική παραγωγή Γριβαδιών (Cyprinus carpio ) 
στη Βιστονίδα για τα έτη 1960 - 2004
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Αλιευτική Παραγωγή Χελιών (Anguilla anguilla ) στη 
Βιστονίδα για τα έτη 1960 - 2004
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Εικ. 1: Μεταβολές της αλιευτικής παραγωγής στη Βιστονίδα στο διάστηµα 1960-2004. 
Fig. 1: Changes of the fishery production in Vistonis ecosystem during 1960-2004. 

 



Με βάση την ανάλυση των αλιευτικών δεδοµένων που έγινε στην παρούσα εργασία 
φαίνεται η δυναµική της αλιευτικής ικανότητας του παράκτιου υγροτόπου της Βιστονίδας 
(Βιστονίδα – Λαγός), αλλά και η αποτελεσµατικότητα της αλιευτικής διαχείρισης που 
εφαρµόζεται. Ταυτόχρονα, φαίνεται η άµεση επίδραση των περιβαλλοντικών αλλαγών στην 
αλιευτική παραγωγή. Με την εφαρµογή κατάλληλων εργαλείων πρόβλεψης (µοντέλα ARIMA), 
µπορεί να γίνεται ασφαλής εκτίµηση της παραγωγικότητας του οικοσυστήµατος, τουλάχιστον 
για το άµεσο µέλλον, υποδεικνύοντας έτσι την υιοθέτηση του καταλληλότερου πρότυπου 
αλιευτικής διαχείρισης. Το πρότυπο αυτό, εφόσον προκύπτει από τα δεδοµένα του 
οικοσυστήµατος, είναι θα είναι προσαρµοσµένο στις τοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες και θα 
µπορεί να καλύπτει τις απαιτήσεις των διαχειριστών του, στοχεύοντας τόσο στην αναβάθµιση 
της αλιευτικής του παραγωγής όσο και στη βιώσιµη διαχείριση. 
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ABSTRACT 
Nikolaos Stamatis, Georgios Monios, Dimitrios Chatzigeorgiou, Argyris Kallianiotis: Basic 
economic parameters and ratios of financial structure and action of the seafood 
exploitation sector. 

Basic economic data from the years 2001 and 2002 for the seafood exploitation sector 
are investigated in this work. The increase of the gross income in the sub-sector frozen seafood 
as well as in the sub-sector seafood processing has been observed. The net profit of the sub-
sector frozen seafood presents in the year 2002 a smaller increase in relation to 2001, as 
compared to the sub-sector seafood processing, where net profits have been reduced although 
the companies’ gross income has been increased. From the eight ratios of financial structure and 
action that were examined, seven of them appear worse in the year 2002 as compared to the year 
2001. 

 
Keywords: economic data, seafood exploitation 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η αξιοποίηση των αλιευτικών προϊόντων αποτελεί έναν σηµαντικό κλάδο της 
ελληνικής οικονοµίας, περιλαµβάνοντας ως βασικές δραστηριότητες την κατάψυξη και τη 
µεταποίηση των αλιευµάτων (φιλετοποίηση, αλάτισµα, ξήρανση, κάπνισµα, µαγείρεµα και 
κονσερβοποίηση). Η σηµαντικότητα του κλάδου ενισχύεται τα τελευταία χρόνια και από τη 
γενική µεταστροφή των καταναλωτών προς ελαφρύτερα και πιο υγιεινά τρόφιµα όπως π.χ. είναι 
τα αλιεύµατα, εξαιτίας της υψηλής τους διατροφικής και διαιτητικής αξίας, αφού περιέχουν 
υψηλά ποσοστά πρωτεϊνών και πολυακόρεστων λιπαρών οξέων (Kinsella 1986, 1988, 
Karakoltsidis et al. 1995, Stamatis et al. 2001). Στα πλαίσια του Εθνικού προγράµµατος 
συλλογής αλιευτικών δεδοµένων (Regulation EC, No 1543/2000), χρηµατοδοτήθηκε η συλλογή 
στοιχείων που αφορά στην εκτίµηση της λογιστικής κατάστασης (ακαθάριστα έσοδα, καθαρά 
κέρδη, ενεργητικό, παθητικό) και των βασικών αριθµοδεικτών οικονοµικής διάρθρωσης και 
δραστηριότητας (οικονοµικής αυτάρκειας, συνολικής δανειακής επιβάρυνσης, παγιοποίησης 
ενεργητικού και χρηµατοδότησης παγίων µε ίδια κεφάλαια, καθαρού κέρδους, αποδοτικότητας 
ιδίων κεφαλαίων, µεικτού κέρδους και κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεµάτων) του κλάδου 
αξιοποίησης αλιευµάτων, για τα οικονοµικά έτη 2001 και 2002. Σκοπός της εκτίµησης αυτής 
ήταν µια πρώτη αποτύπωση της οικονοµικής δυναµικότητας του κλάδου αξιοποίησης 
αλιευµάτων στη χώρα µας και επιπλέον, µέσω της σύγκρισης οικονοµικών στοιχείων από δύο 
έτη παραγωγής, µια πρώτη προσέγγιση των τάσεων που επικρατούν. Η εργασία αυτή έγινε µε 
σκοπό να συνεισφέρει στην κατανόηση των εξελίξεων της ελληνικής βιοµηχανίας αξιοποίησης 
αλιευµάτων. 
 
ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Η συλλογή στοιχείων για τα οικονοµικά έτη 2001 και 2002 πραγµατοποιήθηκε από 
τους ισολογισµούς 42 εταιριών Α.Ε. και Ε.Π.Ε. (21 του τοµέα κατάψυξης και 21 του τοµέα 
µεταποίησης αλιευµάτων), δεδοµένου ότι αυτές υποχρεώνονται από την νοµοθεσία να εκδίδουν 
και να δηµοσιοποιούν ισολογισµούς. Αυτές οι 42 εταιρίες κατέχουν ποσοστό µεγαλύτερο του 
70 % των αγορών πρώτης ύλης στη χώρα µας (τα στοιχεία πρώτης ύλης του 2002 αντλήθηκαν 
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από τις Νοµαρχιακές ∆/νσεις Αλιείας). Συνεπώς, το χρησιµοποιηθέν δείγµα παρέχει αξιόπιστα 
στοιχεία για τον κλάδο, εξασφαλίζοντας την ορθότητα των υπολογισµών, των συµπερασµάτων 
και των συγκρίσεων. Οι χρησιµοποιηθέντες ισολογισµοί αντλήθηκαν από το «Εθνικό 
Τυπογραφείο –Εφηµερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, Τµήµα πωλήσεων 
Φ.Ε.Κ. και CD-ROM» του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. 
Τα βασικά µεγέθη που εξετάστηκαν κατά εταιρία και συνολικά (ενοποιηµένος ισολογισµός, 
ΕΛΚΕΠΑ, 1986) ήταν αυτά που αποδίδουν: (1) τη λογιστική κατάσταση των εταιριών, δηλαδή: 
ακαθάριστα έσοδα, καθαρά κέρδη, ενεργητικό, παθητικό και (2) τους βασικούς αριθµοδείκτες 
οικονοµικής διάρθρωσης (οικονοµικής αυτάρκειας, συνολικής δανειακής επιβάρυνσης, 
παγιοποίησης ενεργητικού και χρηµατοδότησης παγίων µε ίδια κεφάλαια) και δραστηριότητας 
(καθαρού κέρδους, αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων, µεικτού κέρδους και κυκλοφοριακής 
ταχύτητας αποθεµάτων).  
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Κατηγοριοποίηση των εταιριών µε βάση τη χωρική  κατανοµή 

Οι εταιρίες του κλάδου αξιοποίησης αλιευµάτων µετρήθηκαν από τους Stamatis et al. 
(2005) σε 124 (74 κατάψυξης και 50 µεταποίησης), κατανεµηµένες ανά νοµό όπως δείχνεται 
στον Πίνακα I. 

 
Πίνακας I: Χωρική κατανοµή µονάδων αξιοποίησης αλιευµάτων ανά νοµό. 
Table I: Spatial distribution of seafood exploitation industries per prefecture. 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ 
Ροδόπης 1 3 4 
Ξάνθης  1 1 
∆ράµας  1 1 
Καβάλας 5 5 10 
Σερρών  1 1 
Κιλκίς  2 2 
Θεσσαλονίκης 10 3 13 
Χαλκιδικής  1 4 5 
Πιερίας 1  1 
Τρικάλων 4  4 
Καρδίτσας 2  2 
Μαγνησίας 1 4 5 
Αιτωλ/νίας 2  2 
Φθιώτιδας 1 2 3 
Βοιωτίας 1 2 3 
Εύβοιας 1 2 3 
Αττικής 26 11 37 
Αχαΐας 1 1 2 
Αρκαδίας 1  1 
Μεσσηνίας 1  1 
Ιωαννίνων 1 2 3 
Θεσπρωτίας 2  2 
Πρέβεζας  1 1 
Κέρκυρας 1  1 
Λευκάδας 1  1 
Λέσβου 1 4 5 
Χίου  1 1 
∆ωδεκανήσου 2  2 
Χανίων 3  3 
Ηρακλείου 3  3 
Λασιθίου 1  1 
ΣΥΝΟΛΟ 74 50 124 

 
Από τον Πίνακα Ι, αποδεικνύεται για τον τοµέα κατάψυξης, υψηλή κατανοµή των 

εταιριών στους νοµούς των δύο µεγάλων αστικών κέντρων της χώρας, Αθήνα και 
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Θεσσαλονίκη, ενώ για τον τοµέα µεταποίησης υψηλή κατανοµή των επιχειρήσεων στην Αθήνα, 
αλλά και σε πόλεις µε παραδοσιακή δραστηριότητα µεταποίησης, όπως είναι η Καβάλα, η 
Θεσσαλονίκη, η Μυτιλήνη και ο Βόλος.  
 
Ακαθάριστα έσοδα, καθαρά κέρδη, ενεργητικό και παθητικό  

Τα ακαθάριστα έσοδα (πωλήσεις) του κλάδου αξιοποίησης αλιευµάτων ανήλθαν για τις 
χρήσεις 2001 και 2002 σε 198.033 και 233.442 χιλιάδες € αντίστοιχα, πραγµατοποιώντας 
ετήσια αύξηση κατά 17,9 %. Στους επιµέρους ισολογισµούς 19 εταιρίες παρουσίασαν αύξηση 
των πωλήσεων τους, 11 εταιρίες παρέµειναν στα ίδια περίπου επίπεδα ενώ 12 κατέγραψαν 
µείωση των πωλήσεων. Η αύξηση των πωλήσεων δεν επέφερε και την αντίστοιχη κερδοφορία 
στον κλάδου, αφού µόνο 14 εταιρίες κατέγραψαν αύξηση των κερδών τους, 6 εταιρίες 
παρέµειναν στα ίδια περίπου επίπεδα κέρδους και 22 εταιρίες παρουσίασαν µείωση των κερδών 
τους, µάλιστα 4 από τις 22 εµφάνισαν και ζηµιές. Τα καθαρά κέρδη του κλάδου ανήλθαν για τις 
χρήσεις 2001 και 2002 σε 5.423 και -1.122 χιλιάδες € αντίστοιχα, πραγµατοποιώντας 
σηµαντική ετήσια µείωση κατά 120,7 %. Τα µεγέθη του ενεργητικού παρουσίασαν διαφορές 
στις µεταβολές µεταξύ των δύο χρήσεων. Ενώ η αύξηση στο πάγιο ενεργητικό (οικόπεδα 
κτίρια, µηχανικός εξοπλισµός κ.α.) ήταν 12,8 %, το κυκλοφορούν ενεργητικό (αποθέµατα, 
προϊόντα, µετρητά, καταθέσεις κ.α.) αυξήθηκε κατά 21,9 %. Στο σκέλος του παθητικού το 
καθοριστικό γεγονός που παρατηρήθηκε ήταν η υπερβολική αύξηση (142 %) των 
µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων (οµολογιακά και τραπεζικά δάνεια). Η αύξηση αυτή 
αντισταθµίστηκε περισσότερο µε µείωση των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (προµηθευτές, 
γραµµάτια, φόροι, ασφαλιστικοί οργανισµοί κ.α.) και λιγότερο µε νέες επενδύσεις. Οι νέες 
επενδύσεις πραγµατοποιήθηκαν κυρίως σε κτιριακές εγκαταστάσεις, όχι όµως µε εισφορά ιδίων 
αλλά ξένων κεφαλαίων (σηµαντική αύξηση µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων). Συνεπώς, τα 
ανωτέρω προβλήµατα στα βασικά οικονοµικά µεγέθη του κλάδου αξιοποίησης αλιευµάτων 
καταδεικνύουν τη γενικότερη οικονοµική ύφεση στην οποία έχει περιέλθει. 

 
Αριθµοδείκτες οικονοµικής διάρθρωσης και δραστηριότητας 
Α. Οικονοµικής διάρθρωσης 

Οικονοµική αυτάρκεια: Εκφράζεται µε το ποσοστό συµµετοχής των ιδίων κεφαλαίων 
(77.997 και 82.090 χιλιάδες € για το 2001 και το 2002 αντίστοιχα), (συµµετοχή µετόχων) σε 
σχέση µε τα ξένα κεφάλαια (195.042 και 243.125 χιλιάδες € για το 2001 και το 2002 
αντίστοιχα), (δάνεια, προµηθευτές, πιστωτές κλπ). Για το 2001 ο δείκτης προσδιορίστηκε σε 
ποσοστό 40,0 % και για το 2002 σε ποσοστό 33,8 %. Τα ποσοστά αυτά θεωρούνται ιδιαίτερα 
χαµηλά. 

Συνολική δανειακή επιβάρυνση: Απεικονίζεται µε το ποσοστό των ξένων κεφαλαίων που 
προέρχονται από βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις (δάνεια, προµηθευτές, 
πιστωτές κλπ) (195.042 και 243.125 χιλιάδες € για το 2001 και το 2002 αντίστοιχα), στο 
σύνολο του παθητικού (273.039 και 325.215 χιλιάδες € για το 2001 και το 2002 αντίστοιχα). 
Για το 2001, ο δείκτης προσδιορίστηκε σε ποσοστό 71,4 % και για το 2002 σε ποσοστό 74,8 %, 
συνεπώς υπάρχει µεγάλη εξάρτηση των εταιριών από ξένα κεφάλαια. 

Παγιοποίηση ενεργητικού: Απεικονίζεται µε το ποσοστό των πάγιων εγκαταστάσεων 
(κτίρια, µηχανήµατα, έπιπλα, εξοπλισµός) στο σύνολο του ενεργητικού. Οι πάγιες 
εγκαταστάσεις και το σύνολο του ενεργητικού κοστολογήθηκαν για το 2001 82.730 και 
273.079 χιλ € αντίστοιχα και για το 2002 93.293 και 325.215 χιλιάδες € αντίστοιχα. Ο δείκτης 
προσδιορίστηκε σε 30,3 % το 2001 και σε 28,7 % το 2002, παρουσίασε δηλαδή πτώση. Η 
απουσία σηµαντικών επενδύσεων αιτιολογεί τόσο την πτώση όσο και τα χαµηλά ποσοστά του 
δείκτη αυτού. 

Χρηµατοδότηση παγίων µε ίδια κεφάλαια: Απεικονίζεται µε το ποσοστό 
χρηµατοδότησης των παγίων της επιχείρησης από τα ίδια κεφάλαιά της. Τα ίδια κεφάλαια και 
το πάγιο ενεργητικό προσδιορίστηκαν για το 2001 σε 77.997 και 82.730 χιλιάδες € αντίστοιχα, 
ενώ για το 2002 σε 82.090 και 93.293 χιλιάδες € αντίστοιχα. Ο δείκτης από 94,3 % το 2001 
έπεσε στο 88,0 % το 2002, αντικατοπτρίζοντας την πτωτική πορεία χρηµατοδότησης παγίων 
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από ίδια κεφάλαια. Σηµειωτέον ότι, µια υπέρβαση του δείκτη πάνω από 100 % εξασφαλίζει τη 
σταθερότητα των ιδίων κεφαλαίων. 

 
Β. Οικονοµικής δραστηριότητας 

Καθαρό κέρδος: ∆είχνεται το περιθώριο καθαρού κέρδους (%) µε το οποίο πωλείται το 
παραγόµενο προϊόν. Για το 2001 προσδιορίστηκε σε 2,7 % ενώ για το 2002 σε -0.5 %. Η πτώση 
αυτή οφείλεται κατά µεγάλο ποσοστό στις ζηµίες που παρουσίασε “µεγάλη” εταιρία του 
κλάδου. Αποκλείοντας την εταιρία αυτή, τότε τα ποσοστά καθαρού κέρδους διαµορφώνονται 
χαµηλά, σε 2,6 και 2,0 % για τα έτη 2001 και 2002 αντίστοιχα. 

Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων: Απεικονίζεται η αποδοτικότητα (%) των ιδίων 
κεφαλαίων του κλάδου. Για το 2001 προσδιορίστηκε σε 7,0 % ενώ για το 2002 σε -1,4 %. Η 
πτώση αυτή οφείλεται κατά µεγάλο ποσοστό στις ζηµίες που παρουσίασε µεγάλη εταιρία του 
κλάδου. Αποκλείοντας την εταιρία αυτή, τότε η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων 
διαµορφώνεται σε 6,1 και 5,3 % για τα έτη 2001 και 2002, αντίστοιχα. Τα ποσοστά αυτά, 
παρόλη την πτώση, θεωρούνται ικανοποιητικά συγκρινόµενα µε τις αντίστοιχες αποδόσεις 
καταθέσεων των τραπεζών.  

Μεικτό περιθώριο κέρδους: Απεικονίζεται το ποσοστό του µικτού κέρδους στο κόστους 
των πωληθέντων. Ο δείκτης το 2002 σε σχέση µε το 2001 παρουσίασε µείωση από 25,1 σε 23,3 
%, που οφείλεται κυρίως στην αύξηση του κόστους παραγωγής (εργατικά, πρώτη ύλη) των 
προϊόντων.  

Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεµάτων: Απεικονίζεται ο βαθµός ανακύκλωσης της 
"κυκλοφοριακής ταχύτητας" των αποθεµάτων κατά τη διάρκεια της χρήσης, δηλαδή πόσες 
φορές το χρόνο τα αποθέµατα µετατρέπονται σε πωλήσεις. Προσδιορίστηκε αύξηση της 
κυκλοφοριακής ταχύτητας των αποθεµάτων από 1,9 το 2001 σε 2,3 % το 2002. 

Άρα, από τους οχτώ αριθµοδείκτες που υπολογίστηκαν, οι εφτά εµφανίστηκαν το 2002 
δυσµενέστεροι σε σχέση µε το 2001, και το κυριότερο πρόβληµα που αναδείχθηκε από την 
ανάλυσή τους ήταν η αυξηµένη εξάρτηση των επιχειρήσεων από ξένα κεφάλαια, στοιχείο που 
θα επηρεάσει αρνητικά τη βιωσιµότητα του κλάδου. Η εφαρµογή στρατηγικών ανάπτυξης 
όπως, ενδυνάµωση του κλάδου µε νέα κεφάλαια, σύγχρονο εξοπλισµό, εξειδικευµένο 
προσωπικό, πιστοποίηση κατά HACCP και ISO, καθώς και συλλογική δραστηριοποίηση των 
εταιριών σε θέµατα ανεύρεσης πρώτης ύλης και µάρκετινγκ, δηµιουργεί πιθανότητες για 
ανάκαµψη του κλάδου. Είναι ακόµα σηµαντικό να γίνουν συγχωνεύσεις, διαδικασία που άρχισε 
να διαφαίνεται τα τελευταία χρόνια. Η ύπαρξη µεγάλων εταιριών ενδεχοµένως να αυξήσει τον 
ανταγωνισµό µεταξύ τους τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.  
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ABSTRACT 
Dimitrios Lenas, Costas Perdikaris: Correlation between nutritional value of edible part 
and commercial value of fish with broad consumption. 

The aim of this paper is to correlate the nutritional value of some important marine 
species with high consumption rate, such as Sparus aurata, Sardina pilchardus, Engraulis 
encrasicholus, Merluccius merluccius, Dicentrarchus labrax, Mugil chephalus and Anguilla 
anguilla and a freshwater species (Salmo trutta) with their mean commercial value in 2004. In 
general, the commercial values of several fish species in Greece was not always related with the 
nutritional value (proteins, lipids and polyunsaturated fatty acids). Despite the price differences, 
total lipid content is higher in eel (Anguilla anguilla) and grey mullet (Mugil chephalus), 
compared to other species. Moreover, concerning unsaturated fatty acid content, there are 
significant differences in favour of grey mullet and sardine (Sardina pilchardus). Differences in 
favour of eel are also reported for cholesterol, as well as differences in energy content in favour 
of eel and grey mullet. Absorption index for all species was higher than 0.92. In conclusion, fish 
with very low price seem to have the same or higher nutritional and energy value, compared to 
highly priced fish. 
 
Keywords: nutritional value, commercial fish value, proteins, lipids, polyunsaturated fatty 
acids, cholesterol, energy 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η διατροφή αποτελεί έναν από τους κυριότερους παράγοντες που διαµορφώνουν την 
σύγχρονη νοσολογία (Τούντας 1988, Τσαρούχη 1997), εκτιµάται δε ότι κατέχει την πρώτη θέση 
µε ποσοστό 35% µεταξύ 12 παραγόντων, που θεωρούνται αιτιολογικοί των θανάτων από 
καρκίνο (Doll & Peto 1981). Ποσοστό µεγαλύτερο του 95% των θανάτων από ισχαιµική 
καρδιοπάθεια, διαπιστώνεται σε άτοµα που έχουν χοληστερόλη υψηλότερη από το επιθυµητό 
όριο (Expert Panel 1988).  

Η διατροφική αξία των ψαριών όπως και κάθε τροφίµου εξαρτάται από την ποιοτική 
και ποσοτική σύσταση του εδώδιµου µέρους σε θρεπτικές ουσίες, την απορροφητικότητά τους 
και την ενέργεια που µπορούν να απελευθερώσουν µε τον µεταβολισµό τους. Όσο πιο σπάνιες 
και απαραίτητες για τον άνθρωπο θρεπτικές ουσίες εµπεριέχονται στα τρόφιµα τόσο 
περισσότερο αυξάνεται η διατροφική τους αξία (Kinsella 1990, Keli et al. 1994).  

Τα πολυακόρεστα (n-3) λιπαρά οξέα (Π.Λ.Ο. n-3) δεν µπορεί να τα συνθέσει ο 
ανθρώπινος οργανισµός, παρ'όλο που είναι απαραίτητα, εποµένως πρέπει να τα προσλαµβάνει 
µε την τροφή του. Τα αλιεύµατα αποτελούν τα µεγαλύτερα και κυριώτερα φυσικά διατροφικά 
προϊόντα που εµπεριέχουν τα Π.Λ.Ο n-3. Τα Π.Λ.Ο. n-3 θεωρούνται ότι έχουν αντικαρκινική 
δράση, µειώνουν την χοληστερόλη, τα καρδιακά νοσήµατα, τις εγκεφαλικές θροµβώσεις και τα 
εγκεφαλικά επεισόδια (Keli et al 1994), ενισχύουν την ανοσολογική δραστηριότητα του 
οργανισµού και ελαττώνουν την ποσότητα των πολυακόρεστων (n-6) λιπαρών οξέων (Marsall 
& Johnston, 1985). Τα πολυακόρεστα (n-6) λιπαρά οξέα έχουν επίσης µεγάλη βιολογική αξία. 
Από το αραχιδονικό οξύ (ΑΑ) παράγονται οι προσταγλανδίνες, που δρουν ως ορµόνες 
(προκαλούν µεταξύ των άλλων σύσπαση των αγγείων και αντιφλεγµονώδη δράση. Τα 
πολυακόρεστα λιπαρά οξέα των ψαριών βρίσκονται ελεύθερα στο πλάσµα ή στο λίπος των 
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ιστών. Τα κυριότερα µεταξύ αυτών είναι: Τα (n-6) C18:2, C20:2, C20:3, C20:4 C22:5 και από 
τα (n-3) C18:3, C20:3, C20:5, C22:5 και C22:6 (Παπαναστασίου 1990).  

Τα ψάρια είναι τροφή πλούσια σε ιχνοστοιχεία (κάλιο, χλώριο, φώσφορο, θείο, νάτριο, 
µαγνήσιο, ασβέστιο, σίδηρο, µαγγάνιο, ψευδάργυρο, φθόριο, αρσενικό, χαλκό και ιώδιο) και 
βιταµίνες (Α, Β1, Β2, νικοτινικό οξύ, Β12, παντοθενικό οξύ, πυριδοξίνη, βιοτίνη, φολικό οξύ, D 
και Ε). 

Η παρούσα εργασία έχει σαν σκοπό: 
α) Τη διερεύνηση της ποιοτικής σύστασης σε πρωτεΐνες και λιπίδια του εδώδιµου 

µέρους αλιευόµενων θαλασσινών ψαριών µε ευρεία κατανάλωση όπως σαρδέλα (Sardina 
pilchardus, Risso 1826), γαύρος (Engraulis encrasicholus, Linnaeus 1758), χέλι (Anguilla 
anguilla, Linnaeus 1758), κέφαλος (Mugil chepalus, Linnaeus 1758), λαβράκι (Dicentrarchus 
labrax, Linnaeus 1758), µπακαλιάρος (Merluccius merluccius, Linnaeus 1758) και τσιπούρα 
(Sparus aurata, Linnaeus 1758), όπως επίσης και στην ΄΄άγρια΄΄ πέστροφα (Salmo trutta, 
Linnaeus 1758), β) Την εκτίµηση της διατροφικής αξίας µε βάση την περιεκτικότητα σε 
θρεπτικές ουσίες και γ) Τη συσχέτιση της εµπορικής µε την διατροφική τους αξία 
(περιεκτικότητα πρωτεινών και πολυακόρεστων λιπαρών οξέων).  
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Για την συλλογή των στοιχείων ποιοτικής και ποσοτικής σύστασης των ψαριών έγινε 
διεθνής βιβλιογραφική ανασκόπηση, χρησιµοποιήθηκαν δε µόνο τα στοιχεία που παρουσίαζαν 
τη µέση ετήσια περιεκτικότητα του εδώδιµου µέρους των ψαριών.  

Σε ότι αφορά την εµπορική τιµή των ψαριών, πραγµατοποιήθηκε το έτος 2004 έρευνα 
αγοράς σε µηνιαία βάση σε 20 ιχθυοπωλεία της πόλεως του Πειραιά και σε όλα τα ιχθυοπωλεία 
της πόλεως Ηγουµενίτσας. Οι τιµές αναφέρονται σε € ανά κιλό ψαριού. Για την παραγωγή των 
γραφηµάτων χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα Excel για Windows.  

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Η ποιοτική και ποσοτική σύσταση των ψαριών, ποικίλει από είδος σε είδος και 
διαφοροποιείται ανάλογα µε την ηλικία , την εποχή του έτους, το πεδίο διαβίωσης, το φύλο και 
την γεννητική ωρίµανσή του. Οι διαφοροποιήσεις αυτές καθιστούν δύσκολη την ενιαία 
παρουσίαση της ποσοτικής κυρίως σύστασης των θρεπτικών ουσιών σε κάθε είδος ψαριού. Η 
περιεκτικότητα της σάρκας των ψαριών σε πρωτεΐνες κυµαίνεται από 6 έως και 28% (Stansby 
1962) και κατ’ άλλους (Clark & Almy 1918) από 13,5 έως και 22,5%. Η εκατοστιαία (%) 
περιεκτικότητα λιπαρών οξέων στους οστεϊχθύες είναι για µεν τα κορεσµένα: C14  (4,3%), C16 
(14,1%), C18 (0,3%), για δε τα ακόρεστα: C14 (0,5%), C16 (12,4%), C18 (30,5%), C20 (29,3%), 
C22 (8,6%) (Παπαναστασίου 1990). Από τα κορεσµένα λιπαρά οξέα το παλµιτικό οξύ 
εµφανίζεται πάντα σε ποσοστό 10-18% της συνολικής ποσότητας των λιπαρών οξέων. Το 
µυριστικό και στεατικό οξύ απαντούν σε µικρότερες ποσότητες, ενώ το τελευταίο σπάνια 
ξεπερνά το 1-2%. Στον πίνακα Ι παρουσιάζονται αναλυτικά ανά είδος ψαριού η µέση ετήσια 
περιεκτικότητα σε θρεπτικές ουσίες (πρωτεΐνες και λιπίδια) ανά 100 g  σάρκας, της ενεργειακής 
απόδοσης, καθώς και οι αντίστοιχες µέσες τιµές και οι σταθερές αποκλίσεις της εµπορικής 
αξίας των κατά το έτος 2004. Σταθερές αποκλίσεις των µέσων τιµών για τις θρεπτικές ουσίες 
δεν αναφέρονται στην πηγή (Fidanza & Liguori 1995, Παπαναστασίου 1990), πιθανά λόγω των 
µεγάλων εποχιακών διακυµάνσεων (πολυκόρυφος κατανοµή) στην σύσταση των ψαριών, όπως 
έχει προαναφερθεί. Ο συντελεστής απορροφητικότητας του εδώδιµου µέρους σε όλα τα είδη 
ξεπερνά το 0,92 (Λένας, 2004).  

Στην εικ. 1 συσχετίζεται το πρωτεϊνικό περιεχόµενο των υπό εξέταση ειδών µε την 
εµπορική αξία τους. Ο βαθµός συσχέτισης είναι θετικός και στατιστικά σηµαντικός (r=0,73, 
n=8, p<0,05). Αντίστοιχα, στην εικ. 2 συσχετίζεται η περιεκτικότητα σε πολυακόρεστα λιπαρά 
οξέα των εν λόγω ειδών ψαριών µε την εµπορική αξία τους. Ο βαθµός συσχέτισης είναι 
αρνητικός σε επίπεδο µη στατιστικά σηµαντικό (r=-0,58, n=8, p>0,05). 
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Πίνακας Ι: Μέσες ετήσιες τιµές περιεκτικότητας πρωτεϊνών και λιπιδίων σε (g), χοληστερόλης σε 
(mg), ενέργειας σε (Kcal) σε 100 g σάρκας (Fidanza & Liguori 1995, Παπαναστασίου 1990) 
και εµπορική τιµή για κάθε (Kg) βάρους. 

Table I: Mean values of protein and lipid content (g), cholesterol (mg), energy (Kcal) in 100 g of 
edible part of fish (Fidanza & Liguori 1995, Παπαναστασίου 1990) and commercial value 
per Kg. 
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Sardina pilchardus 17,4 3,2 0,7 1,0 60 98 2,75±1,0 
Salmo trutta 14,7 3,0 0,7 0,4 55 86 5,0±0,5 
Engraulis encrasicholus 16,8 2,4 0,6 0,6 70 89 5,7±1,5 
Anguilla anguilla 14,6 19,6 4,9 0,5 117 237 6,0±1,0 
Mugil chepalus 15,8 6,8 2,2 1,3 70 127 6,0±3,0 
Dicentrarchus labrax 16,5 1,5 0,3 0,3 64 82 10,5±1,5 
Merluccius merluccius 17,0 0,3 Ίχνη 0,1 46 71 15±2,0 
Sparus aurata 19,8 1,2 0,3 0,3 52 90 23,0±5,0 

 
Εικ. 1: Συσχέτιση περιεκτικότητας πρωτεϊνών και εµπορικής αξίας ψαριών. 
Fig. 1: Correlation between protein content and commercial value of fish. 

 

Εικ. 2: Συσχέτιση περιεκτικότητας πολυακόρεστων (Λ.Ο) και εµπορικής αξίας ψαριών. 
Fig. 2: Correlation between polyunsaturated fatty acid content and commercial value of fish. 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ  
Τα υπό διερεύνηση είδη ψαριών µπορούν να ταξινοµηθούν ιεραρχικά µε βάση την 

περιεκτικότητά τους σε θρεπτικές ουσίες (πρωτεΐνες, ολικό λίπος, πολυακόρεστα λιπαρά οξέα) 
και την ενεργειακή απόδοση του εδώδιµου τµήµατός τους βάρους 100 g, µε την ακόλουθη 
σειρά.  
Πρωτεΐνες: Sparus aurata> Sardina pilchardus> Engraulis encrasicholus> Merluccius 
merluccius> Dicentrarchus labrax> Mugil chepalus> Salmo trutta> Anguilla anguill. ∆εν 
παρουσιάζονται σηµαντικές αποκλίσεις µεταξύ των ειδών.  
Ολικά λίπη: Anguilla anguilla > Mugil chepalus> Sardina pilchardus> Salmo trutta > 
Engraulis encrasicholus> Dicentrarchus labrax> Sparus aurata> Merluccius merluccius. 
Παρουσιάζεται σηµαντική απόκλιση υπέρ του χελιού και του κεφάλου.  
Πολυακόρεστα λιπίδια: Mugil chepalus> Sardina pilchardus> Engraulis encrasicholus> 
Anguilla anguilla> Salmo trutta> Dicentrarchus labrax> Sparus aurata> Merluccius 
merluccius. Παρουσιάζεται σηµαντική απόκλιση υπέρ του κεφάλου και της σαρδέλλας. 
Ενεργειακή απόδοση: Anguilla anguilla> Mugil chepalus> Sardina pilchardus> Sparus 
aurata> Engraulis encrasicholus> Salmo trutta> Dicentrarchus labrax> Merluccius 
merluccius. Η ενεργειακή απόδοση του χελιού και του κεφάλου αποκλίνει σηµαντικά από όλα 
τα άλλα είδη. Σε γενικές γραµµές, είδη µε υψηλό πρωτεϊνικό περιεχόµενο παρουσιάζουν και 
υψηλότερες µέσες τιµές πώλησης. Εντούτοις, στην περίπτωση του Merluccius merluccius και 
του Engraulis encrasicholus φαίνεται ότι η διατροφική τους αξία δεν αντανακλάται στη µέση 
τιµή πώλησής τους (Εικ. 1). Από την συσχέτιση των επιπέδων των πολυακόρεστων λιπαρών 
οξέων προκύπτει ότι τα είδη µε τα υψηλότερα επίπεδα πολυακόρεστων (Mugil chepalus, 
Sardina pilchardus, Engraulis encrasicholus και Anguilla anguilla) παρουσιάζουν και τις 
χαµηλότερες τιµές στη αγορά (Εικόνα 2). Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι το καταναλωτικό 
κοινό σε µεγάλο βαθµό υποεκτιµά την διατροφική αξία αυτών των ειδών ενώ υπερεκτιµά άλλα 
είδη µε πολύ χαµηλότερη θρεπτική αξία, όσον αφορά στα επίπεδα των πολυακόρεστων 
λιπαρών οξέων. Συµπερασµατικά διαπιστώθηκε ότι τα ψάρια µε πολύ µικρή εµπορική αξία 
(λαϊκά) έχουν την ίδια και συχνά ανώτερη διατροφική αξία από τα ψάρια µε υψηλή εµπορική 
αξία.  
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ABSTRACT 
George Ν. Tingilis: Quality checking & labeling legislation for aqua- and sea-foods in 
Greece. 

Considerable amount of legislation has been issued by the European Union (E.U) 
during the last decade concerning aqua-food and specially seafood quality and hygiene. In 
Greece small paces have been made towards this direction by establishing a Center for food 
control  and by legislating incomplete law orders. Improvement on that direction as well as 
completion of safety rules and their enforcement regarding transportation of aqua-products 
(from fisheries and aquaculture) is required. Lack of organized fishermen and fishmonger 
places in most of fishery harbors and aqua-culture centers is the major handicap for better 
quality checkings and labeling legislation enforcement. In order to achieve improvement, 
seafood producers, fishery and veterinarian authorities and consumers must work closely 
together, making useful European aid programs. 
 
Keywords: legislation, quality, control, aqua-food, seafood, fish consumers 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα τελευταία χρόνια, οι διατροφικές κρίσεις είναι στην επικαιρότητα. όλο και 
συχνότερα Η ανάγκη προστασίας του Ευρωπαίου καταναλωτή και παραγωγού γίνεται  
επιτακτική στα πλαίσια µιας παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (EE) 
έχει ήδη καθιερώσει ενιαίες προδιαγραφές εµπορίας και διακίνησης και περαιτέρω 
οργάνωσης των αγορών σε όλα τα προϊόντα και ιδιαίτερα στα πλέον ευπαθή, όπως τα 
αλιεύµατα µε σειρά από κανονιστικά µέτρα (Ε.Ε 1996, 2000α, 2000β, 2001). Παράλληλα τα 
κράτη-µέλη επιχείρησαν τον εκσυγχρονισµό του αντίστοιχου θεσµικού τους πλαισίου. Στην 
Ελλάδα η αναδιοργάνωση των δοµών ελέγχου και παρακολούθησης, οδήγησε στην σύσταση 
του Εθνικού Φορέα Ελέγχου Τροφίµων (ΕΦΕΤ) υπό την εποπτεία του Υπουργείου 
Ανάπτυξης (ΥΠΑΝ) κι όχι του Υπουργείου Γεωργίας (που µετονοµάστηκε σε Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίµων), όπως θα αναµενόταν. Το εγχείρηµα αυτό που είναι ακόµη στην 
αρχή, ουσιαστικά αντί να λύσει περιέπλεξε περισσότερο τα προβλήµατα της πολυνοµίας και 
έλλειψης συντονισµού µεταξύ των ποικίλων ελεγκτικών µηχανισµών στον τοµέα (Υπηρεσίες 
Κτηνιατρικές & Εµπορίου Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Λιµενικές Αρχές και τα 
προσφάτως θεσµοθετηµένα Νοµαρχιακά Κλιµάκια Ελέγχου Αλιευµάτων) πέραν του ΕΦΕΤ 
(Υπ. Γεωργίας κ.ά 1997, 2001 ,Υπ. Γεωργίας 2002) 
 Παράλληλα η Πολιτεία αξιοποίησε ελάχιστα τα αναπτυξιακά προγράµµατα για την 
ενίσχυση και εκσυγχρονισµό των αναγκαίων  υποδοµών (Ιχθυόσκαλες και Ιχθυαγορές) και 
άφησε διάτρητο το θεσµικό πλαίσιο για τον έλεγχο και διασφάλιση της ποιότητας και 
υγιεινής των διακινούµενων αλιευµάτων. 
 
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

Η εργασία αυτή βασίστηκε στην καταγραφή  της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής 
νοµοθεσίας σχετικά µε την διακίνηση, την εµπορία και τον έλεγχο της ποιότητας αλιευµάτων. 
Συγχρόνως επιχειρήθηκε ο εντοπισµός των κενών της ελληνικής νοµοθεσίας σε σχέση µε την 
αντίστοιχη ευρωπαϊκή και η περιγραφή των απαραίτητων σηµάνσεων προκειµένου ο 
Έλληνας καταναλωτής να µπορεί να ενηµερώνεται µε εύκολο τρόπο για την ποιότητα και 
προέλευση των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. 
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ  
 Στην Ελλάδα σήµερα λειτουργούν µόνο 11 ιχθυόσκαλες κατανεµηµένες σε διάφορες 
περιφέρειες της χώρας (9 νοµοί - 2 νησιά) και καµία Ιχθυαγορά χονδρικής πώλησης. Οι 
υπάρχουσες υποδοµές εξυπηρετούν ουσιαστικά το 55% περίπου του πληθυσµού, σύµφωνα µε 
την ισχύουσα νοµοθεσία (Υπ Γεωργίας 1970, 1998) και καλύπτουν τις ανάγκες του 
αλιευτικού στόλου που εξορµά από το 20% της εθνικής ακτογραµµής. Ακόµη σύµφωνα µε τα 
διαθέσιµα στοιχεία της εγχώριας παραγωγής αλιευµάτων και των διακινηθέντων αντίστοιχων 
ποσοτήτων µέσα από τις παραπάνω Ιχθυόσκαλες, παρατηρούµε ότι αυτές αντιπροσωπεύουν 
µόνο το 28% της συνολικής παραγωγής και το 21% της συνολικής αξία αυτής ( Τίγκιλης 
2004)  

Η έννοια της Ιχθυαγοράς χονδρικής πώλησης καθορίστηκε για πρώτη φορά  µε τον 
Ν. 2538/97, χωρίς όµως να έχει εκδοθεί σχετική Υπουργική Απόφαση που να ρυθµίζει τις 
λεπτοµέρειες λειτουργίας τους κατ ΄αναλογία µε τις Ιχθυόσκαλες (Υπ. Γεωργίας κ.ά 1997, 
Υπ. Γεωργίας 1998). Μέχρι σήµερα δεν λειτουργεί καµία ανάλογη υποδοµή, αλλά ούτε και οι 
υφιστάµενες δηµοτικές Ιχθυαγορές λιανικής πώλησης, έχουν εκσυγχρονιστεί προς την 
κατεύθυνση αυτή.  

Για την υγιεινή διακίνηση αλιευµάτων, προωθήθηκε η χρήση του πλαστικού 
ιχθυοκιβώτιου, αξιοποιώντας πόρους της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Pesca την περίοδο 
(1996-99) και διανέµονται σε τιµή κόστους από τις κατά τόπους Ιχθυόσκαλες τον Αύγουστο 
του 2003. Παρ’ όλα αυτά δεν έχουν ληφθεί  ουσιαστικά µέτρα για υποχρεωτική χρήση τους. 

Οι περιορισµένες πύλες εισόδου νωπών αλιευµάτων σε κάθε χώρα-µέλος της Ε.Ε, 
κύρια σε µεγάλα αστικά κέντρα, από την µια προστατεύει φαινοµενικά τον καταναλωτή λόγω 
καλύτερου ελέγχου από έµπειρους κτηνίατρους-ελεγκτές και άµεσης εξέτασης ύποπτων 
δειγµάτων σε ιχθυοπαθολογικά εργαστήρια αναφοράς, απ’ την άλλη όµως δίνει την αφορµή 
συχνά για  παράνοµες εισαγωγές αλιευµάτων που βαφτίζονται ελληνικά. 

Η  γεωγραφία των κέντρων αλιευτικής παραγωγής έχει αλλάξει σε πολλές περιοχές 
µετά την αλµατώδη ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών (κύρια θαλάσσιων ιχθυοκαλλιεργειών 
και οστρακοκαλλιεργειών).΄Έτσι περιοχές όπως τα ∆ωδεκάνησα, η ανατολική Πελοπόννησος 
(κύρια Κορινθία και Αργολίδα), η Φθιώτιδα, η Θεσπρωτία και νησιά όπως η Χίος και η 
Κεφαλονιά αυξάνουν την τελευταία 15ετία την παραγωγή τους σε αλιεύµατα  θεαµατικά 
(ΕΣΥΕ 2001). Αυτό απαιτεί αναπροσαρµογή στον σχεδιασµό των αλιευτικών υποδοµών της 
χώρας σε επίπεδο νοµού, επαρχείου και νησιωτικού δηµοτικού συγκροτήµατος.  

Παράλληλα όµως είναι φανερό ότι η συνεχής πτώση των αποδόσεων της 
συλλεκτικής αλιευτικής παραγωγής σε ποιότητα (µικρότερο µέσο µέγεθος αλιευόµενων 
ψαριών) και ποσότητα δεν µπορεί να αντισταθµιστεί από την αυξανόµενη 
υδατοκαλλιεργητική παραγωγή  (Τίγκιλης 2004, Αρώνης 2005) (Εικ. 1). 

 Χαρακτηριστική είναι η ραγδαία αύξηση των εισαγωγών αλιευµάτων νωπών ή 
κατεψυγµένων από τρίτες χώρες , για απευθείας κατανάλωση ή για τυποποίηση και 
µεταποίηση (Εικ. 2) Η τελευταία διαδικασία αποκτά ιδιαίτερη σηµασία σε σχέση µε την 
προστασία και σωστή ενηµέρωση του καταναλωτή, αφού πλέον απαιτεί την εφαρµογή 
ενιαίων και κατανοητών κανόνων σήµανσης στα αλιευτικά προϊόντα. 

Οι κανόνες αυτοί συνοψίστηκαν µε τον Καν.2406, όπως συµπληρώθηκε µε τον 
Καν.2578, οπότε καθορίστηκαν οι κοινές προδιαγραφές εµπορίας για 40 είδη οστεϊχθύων και 
χονδριχθύων, 4 ειδών Καρκινοειδών και 4 ειδών Μαλακίων (2 ειδών Κεφαλοπόδων, 1 
∆ίθυρου και 1 Γαστερόποδου (ΕΕ 1996, 2000β). Σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς τα 
είδη αυτά κατά την πώλησή τους πρέπει να σηµαίνονται µε χαρακτηριστικό και ευανάγνωστο 
τρόπο (µέγεθος γραµµάτων 5 εκατοστά) µε βάση την κατηγορία φρεσκότητας και µεγέθους. 
Σαφής επίσης πρέπει να είναι κι η σήµανση κατά την διακίνηση και εµπορία όλων των 
αλιευτικών προϊόντων µέσα στην Ε.Ε και κάθε χώρα ξεχωριστά, είτε προέρχεται από χώρα-
µέλος, είτε εισάγεται από τρίτη χώρα µε βάση τους Καν.104 και 2065. Υποχρεωτικά επίσης 
αναγράφεται η εµπορική ονοµασία, η µέθοδος αλιείας και η περιοχή αλίευσης σύµφωνα µε 
τις ζώνες του FAO που πρόσφατα καθορίστηκαν και για την Ελληνική επικράτεια (Τίγκιλης 
2004, Υπ. Γεωργίας 2003, Υπ. Ανάπτυξης 2004) .  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Η Ελληνική Πολιτεία µε κατακερµατισµένο τον µηχανισµό ελέγχου της αγοράς 
αδυνατεί να αντιµετωπίσει την χιονοστοιβάδα µέτρων στα πλαίσια µιας ενοποιηµένης και 
ελάχιστα προστατευόµενης παγκόσµιας αγοράς.  

Αν θέλουµε να αντιµετωπίσουµε αποτελεσµατικά τις δυσκαµψίες της ελληνικής 
αλιείας και να εξασφαλίσουµε στα επόµενα χρόνια την διακίνηση στις ελληνικές αγορές 
υγιεινών και ποιοτικών αλιευτικών  προϊόντων, ελληνικών ή ξένων, θα πρέπει να αλλάξουµε 
πορεία στη διαχείριση των εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων που αναλογούν στον  Αλιευτικό 
Τοµέα.. 

Αναγκαία συνεπώς η άµεση στήριξη φορέων των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθµού ή/και της 
ΕΤΑΝΑΛ για την ολοκλήρωση του δικτύου Ιχθυοσκαλών και Ιχθυαγορών της χώρας και η 
πλήρης προσαρµογή της εθνικής στην Ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Παράλληλα θα πρέπει οι 
ελεγκτικοί µηχανισµοί ποιότητας τροφίµων να ενοποιηθούν διοικητικά σε ενιαίο φορέα στο 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων (ΥΑΑΤ).  

Για να µπορέσει το ελληνικό αλιευτικό τρόφιµο να αποκτήσει την ποιότητα και 
υγιεινή που πρέπει, είναι απαραίτητο οι αρµόδιοι φορείς να προχωρήσουν σε σύντοµο 
χρονικό διάστηµα στις ακόλουθες ενέργειες: 
1ον) Αναθεώρηση του καθεστώτος που διέπει την ΕΤΑΝΑΛ και εφαρµογή συνδιαχείρισης 

και συνδιοίκησης µε τους άµεσα εµπλεκόµενους (αλιείς, ιχθυέµπορους, ΟΤΑ Α΄ ή Β΄ 
βαθµού και Λιµενικά Ταµεία κατά περίπτωση) 

2ον) Ανάθεση ή εκπόνηση από την αρµόδια υπηρεσία του ΥΑΑΤ σε συνεργασία µε τις 
Περιφέρειες της χώρας (µέσω των ΠΕΠ και του ΕΠΑΛ) µελετών κατασκευής 
Ιχθυοσκαλών και Ιχθυαγορών για όλες τις περιοχές που έχουν ανάγκη την δηµιουργία 
ή εκσυγχρονισµό τέτοιων υποδοµών σε κάθε νοµό ή ανά δύο όµορους ηπειρωτικούς 
νοµούς (εφ’ όσον η γεωγραφία και το οδικό δίκτυο το επιτρέπουν) ή αλιευτικών 
σταθµών (δηλ. µικρών Ιχθυοσκαλών µε σαφές νοµικό καθεστώς) σε κάθε νησί µε 
αξιόλογη αλιευτική παραγωγή, όπως επιβάλλει η σχετική νοµοθεσία (Υπ. Γεωργίας κ.ά 
1997, Υπ. Γεωργίας 1998) 

3ον) Εξοπλισµός των υφιστάµενων αλιευτικών λιµένων και καταφυγίων΄ σ’ ένα ελάχιστο 
επίπεδο βάσει µελετών βιωσιµότητας και σκοπιµότητας, αξιοποιώντας την πρόσφατη 
µελέτη που εκπονήθηκε για καταγραφή των υφιστάµενων αλιευτικών λιµενικών 
υποδοµών 

4ον) Αξιοποίηση και συµπλήρωση του νοµικού πλαισίου Λιµενικών Ταµείων ή άλλων 
φορέων που θα αναλάβουν την λειτουργία των αλιευτικών καταφυγίων σε 
συνδιαχείριση µε τους χρήστες π.χ ΟΤΑ και αλιείς (ΥΠΕΣ∆Α κ.ά 2003). 

5ον) Υποχρεωτική ίδρυση και λειτουργία ιχθυαγορών χονδρικής πώλησης σε κάθε µεγάλη 
πόλη (µε πληθυσµό >50.000 ) µε σηµαντική διακίνηση αλιευµάτων, µε  µεταφορά 
πόρων σε φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή τα Λιµενικά Ταµεία. 

6ον) Στελέχωση των αντίστοιχων περιφερειακών και κεντρικών ελεγκτικών υπηρεσιών µε το 
κατάλληλο προσωπικό. 

 7ον) Έκδοση όλων των απαραίτητων συµπληρωµατικών νοµοθετικών ρυθµίσεων του ΥΑΑΤ 
και του ΥΠΑΝ σε εφαρµογή των Ευρωπαϊκών κανονισµών µε γνώµονα την προστασία 
του καταναλωτή 

8ον) Εκτύπωση ενηµερωτικών πινακίδων (posters) σχετικών µε την σήµανση και τις 
κατηγορίες αλιευµάτων , που θα αναρτώνται υποχρεωτικά σε όλα τα  σηµεία διάθεσης 
αλιευµάτων, αξιοποιώντας το µέτρο 4.3 του ΕΠΑΛ. 
Είναι προφανές ότι η καθυστέρηση υλοποίησης ενός σχεδιασµού επενδύσεων και 

ενοποίησης του ελεγκτικού µηχανισµού ουσιαστικά συνηγορεί στη συνέχιση της παράνοµης 
αλιείας, της διακίνησης κακής ποιότητας αλιευµάτων και την βάπτιση των εισαγόµενων 
αλιευµάτων σε εγχώρια. Το γεγονός αυτό τελικά αποβαίνει σε βάρος των νοµοταγών 
παραγωγών αλιευτικώνν προϊόντων και γενικά της εγχώριας παραγωγής. Το σηµαντικότερο 
όµως πρόβληµα είναι ότι η συνέχιση του τωρινού καθεστώτος εγκυµονεί σοβαρούς κινδύνους 
για την υγεία των Ελλήνων καταναλωτών. 
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Εικ. 1: Ελληνική αλιευτική παραγωγή σε 

τόνους κατά κλάδο, περιόδου 1995-
98 . 

Fig. 1: Greek fishery production (period 
1995-98) in m. tn.  

Εικ. 2:  ∆ιακύµανση ελληνικών αλιευτικών 
εισαγωγών σε τόνους.  

Fig. 2:  Greek imports of fishery products in 
m. tn.
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ABSTRACT 
Ι. Κonstantios , P. Megalofonou,V. Roussis: Lipids and fatty acids in amberjack, Seriola  
dumerili(Risso 1810), in the Aegean Sea. 

The total lipids and the fatty acid composition of muscle and liver of Greek amberjack 
Seriola  dumerili ,were investigated to estimate the lipid and fatty acid requirements of this spe-
cies of  the Aegean ,during 2002 and 2003 warm season. Lipid content analysis was studied in 
five age-classes for the muscle and liver. The fatty acid distribution were examined by a HP gas 
chromatograph He, in three age-classes for the muscle and in two age-classes for the liver. The 
lipid content varied in juveniles but was constant in adults amberjacks. Muscle saturated fatty 
acids decreased from juveniles to adults, but unsaturated increased. At the opposite, liver satu-
rated fatty acids increased and unsaturated, like HUFA, decreased in adult. 

 
Keywords: Amberjack, lipid composition, fatty acid, muscle, liver 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 Το είδος Seriola dumerili (Risso1810), µαγιάτικο, ανήκει στην οικογένεια Carangidae. 
Είναι είδος βενθοπελαγικό, µεταναστευτικό, στενόθερµο και θερµόφιλο, µε γεωγραφική εξά-
πλωση στη Μεσόγειο, στον Ατλαντικό και στον Ειρηνικό, σε υποτροπικά νερά, σε περιοχές 
γεωγραφικού πλάτους από Ν 45ο έως S 28ο. Στο Αιγαίο εµφανίζεται τον Μάιο για να ωοτοκή-
σει,και παραµένει µέχρι τον Νοέµβριο όσο τα νερά είναι ζεστά. Σχηµατίζει κοπάδια και αλιεύε-
ται την  περίοδο αυτή κυρίως µε κυκλικά  δίχτυα σε µεγάλες ποσότητες καθώς, και µε συρ-
τές.Παρά την µεγάλη εµπορική του αξία, τα στοιχεία που αφορούν στην βιοχηµική σύσταση 
των ιστών του είδους στη Μεσόγειο είναι περιορισµένα. Στην εργασία αυτή, που είναι µέρος 
της ∆ιπλωµατικής Εργασίας του Μεταπτυχιακού Ωκεανογραφίας µε τίτλο, «Ηλικία, διατροφή, 
λίπη και λιπαρά οξέα στο µαγιάτικο Seriola dumerili (Risso 1810), στο Αιγαίο πέλαγος», πα-
ρουσιάζονται αποτελέσµατα της περιεκτικότητας ιστών σάρκας και ήπατος σε λίπη και λιπαρά 
οξέα στο µαγιάτικο. 
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Οι δειγµατοληψίες έγιναν στις ιχθυόσκαλες Κύµης ,Χαλκίδας, Κερατσινίου και Χανίων. 
Από κάθε άτοµο µετρήθηκε το ολικό (TL) και το µεσουραίο µήκος (FL) µε ακρίβεια 0.5 του 
εκατοστού, το ολικό βάρος(RW), µε ακρίβεια γραµµαρίου και καταγράφηκε η περιοχή και η 
ηµεροµηνία σύλληψης.. ∆είγµατα σάρκας και ήπατος διατηρήθηκαν σε γυάλινα φιαλίδια στους 
–80ο C. Σους ιστούς έγινε λυοφοίλιση για την αποµάκρυνση της υγρασίας και για τον  προσδιο-
ρισµό των ολικών λιπών χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος των Folch et al. (1956), µε άλας KCL. 
Προσδιορίστηκε το ολικό λίπος στη σάρκα και το ήπαρ σε πέντε ηλικιακές οµάδες και υπολο-
γίστηκαν η µέση υγρασία και η µέση τιµή λίπους. Για τον προσδιορισµό των λιπαρών οξέων, 
έγινε εστεροποίηση µε ακετυλοχλωρίδιο στα δείγµατα της ποσοτικής ανάλυσης, και τα µεθυλι-
ωµένα δείγµατα αναλύθηκαν µε αέριο χρωµατογράφο µάζας µέσω ενός  προγράµµατος για  
λιπαρά  οξέα. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Αναλύθηκαν ιστοί από 38 άτοµα µε ολικό µήκος από 18,5 έως 116 cm και βάρος από 90 
έως 17500 g. Στον πίνακα I, παρουσιάζεται η % σύσταση των ιστών σε ολικό λίπος και υγρασία 
στη σάρκα των ατόµων που εξετάσθηκαν. Το ποσοστό λίπους κυµάνθηκε από 4,0 % στα νεαρά 

 1



άτοµα ηλικίας 0+ και µέχρι 8,0 % σε ενήλικα ηλικίας 6 ετών. Τα  δεδοµένα  για  τις  διαφορετι-
κές  ηλικιακές  κλάσεις,  εξετάσθηκαν  στατιστικά  ως  προς  πιθανές  διαφορές  µε  µη  παρα-
µετρική  ανάλυση  διακύµανσης (Kruskall-Wallis test). Με  βάση  τα  αποτελέσµατα  του  στα-
τιστικού  ελέγχου, η % περιεκτικότητα της σάρκας σε ολικό λίπος ανάµεσα στις  ηλικιακές 
κλάσεις βρέθηκε να διαφέρει σηµαντικά (Kruskall-Wallis P=0,0087<0,05 ),ενώ η υγρασία α-
νάµεσα στις ηλικιακές κλάσεις βρέθηκε να µην διαφέρει σηµαντικά (Kruskall-
WallisP=0,22>0,05 ).  Αυτό φαίνεται και από τα θηκογράµµατα της Eικ. 1. Στο θηκόγραµµα  
% λίπους-ηλικία, η  µικρότερη και η µεγαλύτερη ηλιακή κλάση (0 και 6) διαφοροποιούνται από 
τις υπόλοιπες, ενώ οι κλάσεις 3 και 4 έδωσαν παραπλήσια αποτελέσµατα  
 Οι Thakur et al.(2002), προσδιορίζουν το ολικό λίπος σε ποσοστό 8,4% ± 3,9 σε µαγιάτικα του 
είδους Seriola quinqueradiata εκτρεφόµενα σε κλωβούς ενώ οι Watanabe et al. (2000) προσδι-
ορίζουν το ολικό λίπος σε ποσοστό 15,5%. Οι Oku και Ogata (2000) αναφέρουν ποσοστό λί-
πους 2,30% στη σάρκα και στα σπλάχνα νεαρών ατόµων του ίδιου είδους.  

Στον πίνακα II, παρουσιάζεται η σύσταση των ιστών σε ολικό λίπος και υγρασία 
στο ήπαρ. Παρατηρείται αύξηση του ποσοστού λίπους µε την ηλικία, που στα ενήλικα 
κυµαίνεται από 11,8-19,6%. Η % περιεκτικότητα του ήπατος σε ολικό λίπος ανάµεσα στις 
ηλιακές κλάσεις βρέθηκε ότι διαφέρει στατιστικά σηµαντικά (Kruskall-Wallis P=0,0027 < 0,05 
). Η υγρασία ανάµεσα στις ηλικιακές κλάσεις και αυτή διαφέρει σηµαντικά (Kruskall-Wallis  
P=  0,0035 < 0,05). Στα θηκογράµµατα της Eικ. 1,φαίνεται ότι στο διάγραµµα % λίπους –
ηλικία, όλες οι κλάσεις διαφοροποιούνται µε µικρότερη διαφοροποίηση η 3 µε την 4, ενώ στο  
διάγραµµα υγρασίας–ηλικίας διαφοροποιείται η κλάση 1 µε την 6, ενώ οι υπόλοιπες έδωσαν  
παραπλήσια αποτελέσµατα. Οι Watanabe et al.(2000), για άτοµα S. quinqueradiata  ιχθυ-
οκαλλιέργειας, καταγράφουν ποσοστό λίπους στο ήπαρ 17,1% που είναι κοντά στον µέσο όρο 
των  µαγιάτικων S. dumerili στην παρούσα εργασία . 

Στον πίνακα III, παρουσιάζεται η περιεκτικότητα του ήπατος και της σάρκας του µαγιά-
τικου σε λιπαρά οξέα, όπως προσδιορίστηκε µε αεριο-χρωµατογράφο µάζας, µε την αποκωδι-
κοποίηση των διαγραµµάτων που παρουσιάζουν την αφθονία του λιπαρού οξέος στον αντίστοι-
χο χρόνο εξαέρωσης. Όπως φαίνεται στον πίνακα, άλλα λιπαρά οξέα της σάρκας προσδιορίζο-
νται µόνο σε µία ηλικία, άλλα σε δύο και άλλα σε τρεις. Ακόµη, τα κορεσµένα οξέα παρουσιά-
ζουν µείωση στα ενήλικα άτοµα, ενώ αντίθετα τα ακόρεστα λιπαρά, κυρίως τα MUFA και 
HUFA,δείχνουν µεγάλη αύξηση. Η διακύµανση των λιπαρών οξέων του ήπατος, έχει µια αντί-
θετη εµφάνιση από της σάρκας. Τα κορεσµένα λιπαρά οξέα, από την µικρή ηλικία στην µεγάλη 
αυξάνονται, ενώ τα ακόρεστα µειώνονται σηµαντικά(κυρίως τα HUFA και MUFA), ενώ τα µο-
νοακόρεστα (παλµιτελαϊκό, ελαϊκό) διατηρούνται αυξηµένα.  
Η µεγάλη ποσότητα κορεσµένων λιπαρών οξέων στο ήπαρ του µαγιάτικου επιβεβαιώνει την 
τάση που έχουν πολλά µεταναστευτικά ψάρια, να συσσωρεύουν µεγάλες ποσότητες ουδέτερων 
λιπών στο ήπαρ, πλούσιων σε κορεσµένα και µονοακόρεστα λιπαρά (Saito et al. 1999). Επίσης, 
το µαγιάτικο όπως τα στενόθερµα και θερµόφιλα ψάρια των υποτροπικών περιοχών, διαθέτει 
πολλά κορεσµένα λιπαρά οξέα σε αντίθεση µε τα ψυχρόφιλα των εύκρατων περιοχών που δη-
µιουργούν πολλά ακόρεστα, κυρίως HUFA (Lewis 1962; Torigari et al. 1992) 
 
Πίνακας I.  % Ολικά  λίπη σάρκας  στο µαγιάτικο Seriola dumerili,από τοΑιγαίο πέλαγος. 
 Table I. Lipid composition of tissue from amberjack Seriola dumerili from Aegean sea. 

Ηλικία       Εύρος         Μέσο          Μέση     Μέση τιµή  ∆ιάµεση    Τυπική   Εύρος λίπους  
     (έτη)   N    βαρών (g)   µήκος(cm)  υγρασία%   λίπους %    τιµή %    απόκλ.  Ελάχ.-Μέγιστο 
     0      28   90-935           29,31           77,54         4,01          4,75             1,12      1,97     6,93 

       1       4   620-1017        40,87           77,50         6,38          6,46             0,50       5,71    6,90 
       3       2  5900-6500       79,00           74,00         6,99          6,99                           6,98    7,00 
       4       2  10500-12000  106,00          83,00         7,05         7,00                           7,00    7,10 
       6       2  16000-17500  120,00          80,12         8,02          8,02                          7,71    8,33 
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 Πίνακας II.  %Ολικά λίπη ήπατος, στο µαγιάτικο Seriola dumerili,από το Αιγαίο πέλαγος. 
 Table II. Lipid composition of liver from amberjack Seriola dumerili from Aegean Sea. 

Ηλικία       Εύρος         Μέσο          Μέση     Μέση τιµή  ∆ιάµεση    Τυπική   Εύρος λίπους  
     (έτη)   N    βαρών (g)   µήκος(cm)  υγρασία%   λίπους %    τιµή %    απόκλ.  Ελάχ.-Μέγιστο 
     0       20     205-935      31,16        73,40          7,50             7,05         2,10       5,50    14,10 

       1       2    720-1017       42,00        66,00        11,85           11,85                      11,20    12,50 
       3       2   5900-6500      79,00        72,80        15,95           15,95                      15,80    16,10 
       4       2  10500-12000  106,00       72,85        16,91            16,91                     16,73    17,10 
       6       2  16000-17500  120,00       75,90        19,62            19,62                     19,35    19,90 
 

 
 
Πίνακας III. Ποσοστά λιπαρών οξέων σάρκας και ήπατος στο µαγιάτικο Seriola dumerili . 
Table III. Fatty acid composition of tissue and liver from amberjack Seriola dumerili from Aegean 

Sea. 
                  Σάρκα %                                                             Ήπαρ % 
            Ηλικία έτη                                                     Ηλικία έτη 
Λιπαρά οξέα    0 (n=2)        1 (n=2)         6 (n=1)                          0 (n=2)           4 (n=1)   
 Κορεσµένα 
MeCO2(CH2)10CO2Me 
14:0                          
15:0 
15:0-14Me 
16:0 
16:0-14Me 
17:0 
HCO2(CH2)15CO2H 
17:0-16Me 
18:0 
19:0 
20:0  
22:0 
24:0 
Ακόρεστα 
16:1n 
16:1n,8Me 
18:1n 
18:2n-9,12 
20:1n-11 
20:2n-11,14 
20:4n-6 
20:4n-3 
20:5n-3 
22:1n-13 
22:5n-3 
22:6n-3 
24:1n-15            

 
                                                                              0,15                                
4,00           1,30             2,30                                 1,80                2,24 
0,90           0,55             0,52                                 1,00                1,57 
                                                                              0,07                0,14 
47,10        35,50          21,30                                29,50             41,60 
                                                                                                     0,86 
  2,50          0,86            0,83                                 0,46              3,40  
                                                                              2,60 
0,46                                                                       0,83                0,40 
21,60        13,00             8,70                               13,70             24,00 
  1,20                                                                      0,50               0,43 
  0,60                             0,30                                0,20                0,22 
                                       0,15 
                                       0,05                                0,09 
 
  1,59          1,60            4,60                                 3,09               4,57 
                   1,11            0,93                                  1,60               1,46 
11,90        10,10           27,00                               12,80             15,60 
  0,90          0,88             2,83                                 2,65               0,75 
                                       2,70                                0,55 
                                                                              0,73 
  0,87          1,90             1,80                                 4,20                0,38 
                                                                              0,44 
  1,15          2,60             5,00                                 3,15                0,41 
                                      0,54 
  0,80          2,18             2,90                                  1,20                0,30 
  4,15        28,00           17,00                                17,80                1,50 
                                        0,21                                 0,37 
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Εικ. 1: Θηκογράµµατα λίπουςκαι υγρασίαςαπό σάρκα και ήπαρ µαγιάτικου Seriola dumerili. 
Fig. 1: Box and Whisker Plots of lipid and humidity from tissue and liver from Seriola dumerili. 
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ABSTRACT 
Nikolaos Stamatis, Despina Stergiou, Georgios Monios, Dimitrios Vafidis: Chemical, 
microbiological characteristics and caloric energy of Microcosmus sabatieri from the 
Aegean Sea. 

Chemical composition, fatty acid profile, total viable count, enterobacteriaceae, 
pseudomonas, lactic acid bacteria, yeasts-moulds and caloric energy of 280 individuals 
Microcosmus sabatieri from the Aegean Sea representing four different seasons are investigated 
in this work. Mean values of humidity (76,4 ± 1,2 g/100g), ash (2,3 ± 0,3 g/100g), sodium 
chloride (1,6 ± 0,4 g/100g), fat (3,8 ± 0,7 g/100g) and total proteins (16,7 ± 0,8g/100g) are 
measured with slightly differentiations between samples. EPA and DHA contents were found in 
remarkable amounts (22,6 ± 4,0 and 9,2 ± 0,5 % of the total fatty acid content respectively). 
Total viable count, lactic acid bacteria and yeasts are present in the M. sabatieri samples. The 
average value of caloric energy was 105,7 kcal/100g. 
 
Keywords: fresh seafood, Microcosmus sabatieri, Aegean Sea, chemical-microbiological 
composition 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η φούσκα (Microcosmus sabatieri), σε πολλές παράκτιες  περιοχές της χώρας µας 
καταναλώνεται συνήθως νωπή, µε λεµόνι και λάδι, αλλά και µεταποιηµένη, γνωστή στο νότιο 
Αιγαίο µε το όνοµα σπινιάλο φούσκας (Σταµάτης κ.ά. 2004). Παρά την υψηλή περιεκτικότητά 
της σε ζωικές στερόλες (χοληστερόλη και χοληστανόλη αποτελούν το 50-70 % του συνολικού 
ποσοστού στερολών στη φούσκα), που ως γνωστό προκαλούν αρτηριοσκλήρυνση, η φούσκα 
µπορεί να καταναλωθεί άφοβα από άτοµα που πάσχουν από υποθυρεοειδισµό, ως εξαίρετη 
πηγή ιωδίου. Εξαιτίας του υψηλού ενδιαφέροντος των αλιέων της περιφέρειας νοτίου Αιγαίου 
στη µεταποίηση της φούσκας διεξάγεται στο ΙΝΑΛΕ ερευνητικό πρόγραµµα µε τίτλο: 
«Ερευνητική µελέτη αξιοποίησης των ειδών P. nobilis (πίνα), M. sabatieri (φούσκα) και P. 
lividus (αχινός) από τη θαλάσσια περιοχή της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, σε πιλοτική βάση». Στα 
πλαίσια του προγράµµατος αυτού αλιεύθηκαν δείγµατα νωπής φούσκας από παράκτιες περιοχές 
του νότιου (νήσος Αστυπάλαια) και του βόρειου Αιγαίου (Καβάλα) τα οποία υποβλήθηκαν σε 
χηµικές και µικροβιολογικές αναλύσεις για τις εξής παραµέτρους: υγρασία, τέφρα, χλωριούχο 
νάτριο, πρωτεΐνες, λίπος, λιπαρά οξέα, ολική µεσόφιλη χλωρίδα, εντεροβακτηριοειδή, 
ψευδοµονάδες, γαλακτικά βακτήρια και ζύµες – µύκητες. Επιπλέον µετρήθηκε η θερµιδική 
ενέργεια του προϊόντος. Μια πρώτη καταγραφή των παραπάνω παραµέτρων στη νωπή φούσκα 
(πρώτη ύλη) αποτελεί τη βάση για τη διενέργεια πειραµάτων εκτίµησης της διάρκειας ζωής της 
(self life) και τεχνολογίας µεταποίησής της.  
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ  

Χρησιµοποιήθηκαν 40 δείγµατα φούσκας από τέσσερις διαφορετικές δειγµατοληψίες, 
αντιπροσωπεύοντας τις τέσσερις εποχές του έτους. Οι οργανισµοί, αφού αλιεύθηκαν µε 
κατάδυση από τις περιοχές της νήσου Αστυπάλαιας και της Νέας Περάµου - Καβάλας, 
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µεταφέρθηκαν στο εργαστήριο µέσα σε θαλασσινό νερό και υποβλήθηκαν στις παρακάτω 
διαδικασίες: αποκελύφωση, απεντέρωση, πλύσιµο µε θαλασσινό νερό, και οµογενοποίηση 
ανάλογα µε τον τύπο αναλύσεων ως εξής:  

α) χηµικές αναλύσεις: 45 g σάρκας φούσκας οµογενοποιήθηκαν (blender τύπου 
moulinex) και χρησιµοποιήθηκαν απ’ ευθείας για την ποσοτική εκτίµηση των παραµέτρων: 
υγρασία, τέφρα, χλωριούχο νάτριο, πρωτεΐνες, λίπος και λιπαρά οξέα. Η υγρασία και η τέφρα 
προσδιορίστηκαν σύµφωνα µε τις µεθόδους CEC (SQ 1442 1979) και AOAC (18.021 1975) 
αντίστοιχα. Οι πρωτεΐνες προσδιορίστηκαν µε τη µέθοδο  Folin και Ciocalteu (1929) και το 
ολικό λίπος σύµφωνα µε τη µέθοδο Hanson & Olley (1963). Τα λιπαρά οξέα προσδιορίστηκαν 
µε τη µέθοδο των Metcalfe et al. (1966) αφού παρασκευάστηκαν οι µεθυλεστέρες τους µε τη 
σαπωνοποίηση του εκχυλισµένου λίπους. Η σαπωνοποίηση πραγµατοποιήθηκε µε διάλυµα 
καυστικού νατρίου (NaOH), 0.5Ν και η µεθυλίωση µε διάλυµα 14 % τριφθοριούχου βορίου σε 
µεθανόλη (BF3*MeOH). Η χρωµατογραφική ανάλυση πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση του 
αέριου χρωµατογράφου της Hewlett Packard, (Series II – 5890), τριχοειδούς στήλης SGE-BPX 
70 (50 m x 0.22 mm x 0.25 µm), προγράµµατος θερµοκρασίας: 177 oC, 18 min - 2.3 oC/min έως 
210 oC, 23 min, FID: 250 oC, θερµοκρασία εισαγωγής 200 oC, όγκο δείγµατος: 5 µl και split 
1:60. Επίσης χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος ταυτοποίησης των κορυφών µε µείγµα εξωτερικών 
πρότυπων διαλυµάτων της εταιρίας Sigma. Η επεξεργασία των χρωµατογραφηµάτων 
πραγµατοποιήθηκε µε το λογισµικό HP GC-ChemStation, Rev. A. 06.03 [509], 1990-1998. 

β) µικροβιολογικές αναλύσεις: 12,5 g σάρκας φούσκας µεταφέρθηκαν σε πλαστική 
σακούλα, τύπου Stomacher, προστέθηκαν 112,5 g αποστειρωµένου αραιωτικού διαλύµατος 
Ringer, ακολούθησε οµογενοποίηση ενός λεπτού σε οµογενοποιητή τύπου Stomacher, και µετά 
από τις απαραίτητες δεκαδικές αραιώσεις έγινε εµβολιασµός σε επιλεγµένα θρεπτικά υλικά ως 
εξής: Violet Red Bile Glucose Agar (VRBGA, Oxoid) µε ενσωµάτωση και διπλή επίστρωση, 
επώαση στους 37 οC για 24 ώρες για τα εντεροβακτηριοειδή, Pseudomonas Agar Base (Oxoid), 
συµπληρωµένο µε CFC (SR 103, Oxoid), µε επιφανειακή επίστρωση, επώαση στους 25 οC για 
48 ώρες για τις ψευδοµονάδες, Plate Count Agar Standard (PCA, Oxoid) µε επιφανειακή 
επίστρωση, επώαση στους 25 οC για 72 ώρες, για την ολική µεσόφιλη χλωρίδα (ΟΜΧ), de 
Man-Rogosa-Sharpe Agar (MRS, Oxoid) µε ενσωµάτωση και διπλή επίστρωση, επώαση στους 
25 οC για 96 ώρες για τα γαλακτικά βακτήρια, Rose-Bengal Chloramphenicol Agar (RBC, 
Oxoid) µε επιφανειακή επίστρωση, επώαση στους 25 οC για 120 ώρες για τις ζύµες-µύκητες. 

γ) θερµιδική ενέργεια: 0,5 g ξηρού δείγµατος από λυοφιλιοποίηση πιέστηκαν µε ειδική 
πρέσα σε ταµπλέτες, οι οποίες τοποθετήθηκαν σε οβίδα καύσης και πραγµατοποιήθηκε τέλεια 
καύση του δείγµατος (αδιαβατικό θερµιδόµετρο τύπου IKA Labortechnik-Calorimeter system). 
Η θερµιδική ενέργεια των δειγµάτων υπολογίστηκε από το λογισµικό του θερµιδόµετρου, 
έναντι βενζοϊκού οξέος. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Tα αποτελέσµατα της βασικής στατιστικής ανάλυσης των δεδοµένων (υγρασία, τέφρα, 
χλωριούχο νάτριο (αλάτι), λίπος, πρωτείνη, ενέργεια, Ο.Μ.Χ., γαλακτικά βακτήρια και ζύµες) 
που υπολογίστηκαν για τη νωπή φούσκα παρουσιάζονται στην Εικ. 1. Επίσης, στην ίδια εικόνα 
παρουσιάζεται η συχνότητα κατανοµής των τιµών καθεµιάς παραµέτρου. Οι µέσες τιµές της 
υγρασίας (76,4 ± 1,2 g/100g), της τέφρας (2,3 ± 0,3 g/100g), του χλωριούχου νατρίου (1,6 ± 0,4 
g/100g), του λίπους (3,8 ± 0,7 g/100g) και των πρωτεϊνών (16,7 ± 0,8 g/100g) παρουσίασαν 
µόνον ασήµαντες διακυµάνσεις µεταξύ των εποχικά συλλεχθέντων δειγµάτων. Εποµένως από 
άποψη χηµικής σύστασης η φούσκα µπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα πολύ ισχνό προϊόν 
(χαµηλή περιεκτικότητα σε ολικό λίπος). H θρεπτική και η διατροφική της αξία οφείλονται 
κυρίως στην υψηλή περιεκτικότητά της σε ολικές πρωτεΐνες και σε ιχνοστοιχεία όπως ιώδιο, 
φώσφορος, σίδηρος, µαγνήσιο, κάλιο, νάτριο κ.λ.π. Η ολική µεσόφιλη χλωρίδα, τα γαλακτικά 
βακτήρια και οι ζύµες µετρήθηκαν σε χαµηλά επίπεδα (log cfu / g µεταξύ 0 και 3,5) ενώ δεν 
µετρήθηκαν εντεροβακτηριοειδή, ψευδοµονάδες και µύκητες στο προϊόν. Η θερµιδική ενέργεια 
που αποδίδουν 100 g βρώσιµου τµήµατος φούσκας προσδιορίστηκε µεταξύ 94,7 και 128,1 kcal.  
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Εικ. 1: Βασική στατιστική ανάλυση των χηµικών, µικροβιολογικών παραµέτρων και της 

θερµιδικής ενέργειας της νωπής φούσκας. 
Fig. 1: Basic statistics on chemical, microbiological parameters and caloric energy of fresh M. 

sabatieri. 
 
Το προφίλ των µεθυλεστέρων των λιπαρών οξέων της νωπής φούσκας δείχνεται στο 

χρωµατογράφηµα της Εικ. 2.  
 
 

min10 20 30 40 50 

counts 

5000 

10000 

15000 

20000 

25000 

30000 

35000 

 FID2 A, (FOUSKA34.D) 

  22:6n-3 

  22:5n-3 

20:5n-3 

18:4n-3 
18:3n-3 

18:1n-7 

 18:1 

18:0 

  17:0 

16:1n-7 

  16:0 

15:0 

   14:0 

i-octane 

 
Εικ. 2: Προφίλ των µεθυλεστέρων των λιπαρών οξέων της νωπής φούσκας. 
Fig. 2: Fatty acid methyl ester profile of the fresh M. sabatieri. 

 
Ταυτοποιήθηκαν κορυφές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 90,2 % του συνόλου των 

λιπαρών οξέων. Τα ποσοστά (%) του καθενός οξέος στο σύνολο των ταυτοποιηθέντων οξέων 
συνοψίζονται στον Πίνακα Ι. 
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Πίνακας Ι: Ποσοστά (%) του καθενός οξέος στο σύνολο των ταυτοποιηθέντων οξέων σε δείγµατα 
νωπής φούσκας. 

Table I: Percentages (%) of the fatty acids identified in fresh M. sabatieri samples. 
 
α/α Oνοµασία οξέος κατά IUPAC Ποσοστό (%) 
1 Tetradecanoic (14:0, Myristic acid) 10,1 ± 0,9 
2 Pentadecanoic (15:0, Pentadecylic acid) 1,0 ± 0,2 
3 Hexadecanoic (16:0, Palmitic acid) 15,2 ± 1,0 
4 Hexadecenoic (16:1n-7, Palmitoleic acid) 8,2 ± 1,3 
5 Heptadecanoic (17:0, Margaric acid) 1,5 ± 0,4 
6 Octadecanoic (18:0, Stearic acid) 5,3 ± 2,2 
7 Octadecenoic (18:1, Oleic acid) 5,6 ± 1,4 
8 Octadecenoic (18:1n-7, Vaccenic acid) 5,6 ± 1,3 
9 Octadecatrienoic (18:3n-3, Linolenic acid) 2,0 ± 0,8 

10 Octadecatetraenoic (18:4n-3, Stearidonic acid)  3,7 ± 2,4 
11 Eicosapentaenoic (20:5n-3, EPA) 22,6 ± 4,0 
12 Docosapentaenoic (22:5n-3, DPA) 0,3 ± 1,3 
13 Docosaexaenoic (C22:6n-3, DHA) 9,2 ± 0,5 

 Σύνολο 90,2 
   
Άξια σηµασίας θεωρείται η αναλογία των συγκεντρώσεων των πολυακόρεστων 

λιπαρών οξέων EPA και DHA που µετρήθηκε σε 22,6 ± 4,0 και 9,2 ± 0,5 αντίστοιχα. Συνεπώς, 
η φούσκα διαθέτει τα απαραίτητα ποιοτικά χαρακτηριστικά ενός εξαίρετου τροφίµου και 
µπορεί να καταναλώνεται νωπή ως ένα “Delicatessen”, αλιευτικό προϊόν. Έτσι επιβάλλεται να 
γίνουν περαιτέρω πειράµατα εκτίµησης της διάρκειας ζωής της (self life) µε σκοπό την ασφαλή 
διακίνησή της στην αγορά των τροφίµων. Επίσης, επειδή η φούσκα µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
ως εξαίρετη πρώτη ύλη σε πειράµατα τεχνολογίας µεταποίησης θα προταθούν συνταγές για την 
παραγωγή µεταποιηµένων προϊόντων απ’ αυτή, προϊόντα που θα µπορούν να διακινηθούν στην 
Ευρωπαϊκή αγορά των τροφίµων.  
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Ιδρύµατος Αγροτικής Έρευνας 15: 19-21. 
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Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα παράκτια Ύδατα (WFD) µε τη 
χρήση του «∆είκτη Οικολογικής Εκτίµησης» (Ecological Evaluation 

Index-ΕΕΙ): η περίπτωση των Kόλπων Καβάλας και Μαλιακού 
 

Σωτήρης Ορφανίδης1, Παναγιώτης Παναγιωτίδης2

1ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε - Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, 64 007 Νέα Πέραµος, Καβάλα 
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ABSTRACT 
Sotiris Orfanidis, Panayotis Panayotidis: Implementation of Water Framework Directive 
(WFD) for coastal waters by using the Ecological Evaluation Index-EEI: the case of 
Kavala’s and Maliakos Gulfs, Greece.  
 This paper aims to evaluate the Ecological Status (in terms of WFD) in two Greek 
coastal systems of different typology (Kavala Gulf: hard, intermediate depth, moderately 
exposed; Maliakos Gulf: hard, shallow, sheltered). The evaluation is based on macroalgal data 
by using the biotic index EEI and the MDS plot of Bray-Curtis similarity. For this purpose the 
species synthesis and abundance of one hundred twenty (120) destructive quantitative samples 
(4 seasons x 2 landscapes x 5 sites x 3 samples) from the upper sublittoral macroalgal 
communities were analysed. The EEI succeeded better than MDS to distinguish the ESC in 
Kavala (moderate, good and high) and Maliakos (bad, moderate and good) Gulfs in accordance 
to local perturbation pattern. The variation of sample-based EEI was examined on a hierarchy of 
spatial (landscape, site) and temporal (season) scales using a nested ANOVA. Most of the total 
variation was on the site scale followed by landscape scale. No significant variation was 
estimated on the seasonal scale. This suggests that future estimations of EEI in coastal waters 
should focus more in spatial than in temporal climax macrophyte community variability.  
 
Keywords: macroalgae, biotic index, Water Framework Directive, nested designs 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 Η διαχείριση των παράκτιων οικοσυστηµάτων προϋποθέτει την εκτίµηση της 
οικολογικής τους κατάστασης. Έρευνες των τελευταίων δεκαετιών έχουν δείξει ότι η µελέτη 
των θαλάσσιων βιοκοινωνιών µπορεί µε ασφάλεια να αναδείξει το βαθµό της ανθρωπογενούς 
πίεσης (διαταραχής) στο περιβάλλον (Crowe et al. 2000). Την άποψη αυτή υιοθέτησε η 
Ευρωπαϊκή Ένωση στην Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα (2000/60/EΕ) µε την καθιέρωση των 
βιοκοινωνιών ως στοιχείων ποιότητας (quality elements) για την αξιολόγηση της οικολογικής 
κατάστασης των υδατικών σωµάτων (water bodies). Η Οδηγία περιλαµβάνει την τυπολογία των 
υδατικών σωµάτων (typology), την καθιέρωση τυπο-χαρακτηριστικών συνθηκών αναφοράς 
(reference conditions) και τον προσδιορισµό κλάσεων οικολογικής κατάστασης (ecological 
status classes) µε τη χρήση ενδεικτικών παραµέτρων ή µετρίσιµων µεγεθών (κατά προτίµηση 
σε αριθµούς) όλων των προτεινόµενων στοιχείων ποιότητας, που στην περίπτωση των 
παράκτιων υδάτων είναι το φυτοβένθος, το ζωοβένθος και το φυτοπλαγκτό (EC, 2000). 

Για τις βενθικές βιοκοινωνίες, γενικά, έχει προταθεί ένας µεγάλος αριθµός εννοιών και 
αριθµητικών τεχνικών (π.χ. είδη δείκτες, δείκτες ποικιλότητας και βιοτικοί δείκτες, µέθοδοι 
πολυµεταβλητής ανάλυσης) για την κατάλληλη ερµηνεία των βιοτικών δεδοµένων (Dauer 
1993). Για τη θαλάσσια βενθική βλάστηση αναπτύχθηκε, τελευταία, ένας καινούργιος βιοτικός 
δείκτης (Ecological Evaluation Index-EEI) (Orfanidis et al. 2001, 2003), o οποίος και 
χρησιµοποιήθηκε µε επιτυχία στις ακτές της Αττικής (Panayotidis et al. 2004).  
 Αυτή η µελέτη αποσκοπεί στο να εκτιµήσει συγκριτικά την οικολογική κατάσταση σε 
δύο παράκτιες και διαφορετικού υδατικού τύπου περιοχές της χώρας µε το βιοτικό δείκτη EEI 
και επιπλέον, να αναλύσει τη διακύµανση του δείκτη σε τρεις διαφορετικές χωρο-χρονικές 
κλίµακες µε σκοπό να εµβαθύνει ως προς τον τρόπο εφαρµογής του στο χώρο και στο χρόνο. 
 



ΥΛΙΚΑ KAI ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
 Περιοχή Μελέτης: Πέντε σταθµοί δειγµατοληψίας στον Κόλπο Καβάλας (τύπος 
υδατικού σώµατος: σκληρό, ενδιάµεσου βάθους και µέτριας έκθεσης) και ισάριθµοι στο 
Μαλιακό Κόλπο (τύπος υδατικού σώµατος: σκληρό, αβαθής και υπήνεµος) µελετήθηκαν ως 
αντιπροσωπευτικοί της υφιστάµενης κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Οι σταθµοί 
του Κόλπου Καβάλας τοποθετήθηκαν κατά µήκος του άξονα βαθµιαίας µείωσης της 
ανθρωπογενούς διαταραχής, που κατά κύριο λόγο προκαλείται από τα απόβλητα της 
βιοµηχανικής ζώνης (π.χ. Βιοµηχανία Φωσφορικών Λιπασµάτων), τα µερικώς επεξεργασµένα 
λύµατα του βιολογικού σταθµού επεξεργασίας αστικών λυµάτων της πόλης της Καβάλας και 
των γεωργικών λυµάτων του κάµπου της Χρυσούπολης (Sylaios et al. 2005). Οι σταθµοί του 
Μαλιακού Κόλπου τοποθετήθηκαν κατά µήκος του άξονα βαθµιαίας µείωσης της 
ανθρωπογενούς διαταραχής, που προκαλείται από τα νερά του Σπερχειού ποταµού και από 
εποχικούς χειµάρρους που εκβάλλουν στην ακτογραµµή (Kormas et al. 2003). 
 
 ∆ειγµατοληψίες: Στον Κόλπο 
Καβάλας πραγµατοποιήθηκαν τέσσερεις 
εποχικές καταστροφικές δειγµατοληψίες 
στην καταληκτική (climax) κοινωνία των 
µακροφυκών της ανώτερης υποπαραλιακής 
ζώνης (από 0,2 µέχρι 1 µέτρο) κατά το έτος 
2004. Συνολικά συλλέχτηκαν  60 δείγµατα 
των 25 x 25 cm (3 τυχαία δείγµατα x 4 
εποχές x 5 σταθµούς). Η σύνθεση και 
αφθονία των µακροφυκών, σε επίπεδο είδους 
ή γένους και σε επίπεδο λειτουργικής 
οµάδας, εξετάστηκε µε λεπτοµέρεια στο 
εργαστήριο, χρησιµοποιώντας κατάλληλο 
εργαστηριακό εξοπλισµό και βιβλιογραφία.   
Στον Μαλιακό Κόλπο πραγµατοποιήθηκαν 
τέσσερεις εποχικές δειγµατοληψίες στις  
κοινωνίες των µακροφυκών της ανώτερης 
υποπαραλιακής ζώνης κατά τα έτη 1992-3 
(για λεπτοµέρειες βλ. Chryssovergis & 
Panayotidis 1995). 
 Ανάλυση δεδοµένων: Ο δείκτης ΕΕΙ 
εκτιµήθηκε µε βάση τη µεθοδολογία των 
(Orfanidis et al. 2001, 2003). Για την 
ανάλυση της ιεραρχικής ANOVA (Εικ. 2) 
και την πολυδιάστατη οµαδοποίηση (MDS) 
χρησιµοποιήθηκαν τα στατιστικά πακέτα 
STATISTICA v. 6 και PRIMER v. 5, 
αντίστοιχα. 

Eικ. 1: Χάρτης της περιοχής µελέτης. Σε 
παρένθεση η κλάση οικολογικής κατάστασης 
κάθε σταθµού. 
Fig. 1: Map of the studied area. In parentheses 
the ecological status class of each site. 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 Στον Κόλπο Καβάλας προσδιορίστηκαν συνολικά 97 κατά το δυνατόν µη 
αµφισβητούµενα είδη ή τάξα µακροφυκών, ενώ στον Μαλιακό Κόλπο 137. Η διαφορά αυτή 
µπορεί να είναι πραγµατική και να οφείλεται στη διαφορετική τυπολογία των περιοχών ή να 
είναι τεχνητή και να σχετίζεται µε τον τρόπο δειγµατοληψίας, που για την περίπτωση του 
Κόλπου Καβάλας αφορούσε αποκλειστικά τις καταληκτικές φυτοκοινωνίες. Σύµφωνα µε τη 
θεωρία της ενδιάµεσης διαταραχής (Connell 1978) αυτές υπολείπονται σε είδη από τις 
κοινωνίες που βρίσκονται σε ένα ενδιάµεσο στάδιο διαδοχής.  



 

 
Εικ. 2: Ιεραρχικό σχέδιο 
δειγµατοληψίας που 
χρησιµοποιήθηκε στην 
παρούσα µελέτη. 
Fig. 2: Nested sampling 
design used in this 
study. 

 Από τα είδη µακροφυκών του Κόλπου Καβάλας τα 17 είναι πολυετή µε αργούς 
ρυθµούς αύξησης (Κ- επιλογή) και ανήκουν στην οµάδα οικολογικής κατάστασης Ι (ΟΟΚ I). 
Τα υπόλοιπα 80 είναι ετήσια ή εφήµερα είδη µε υψηλούς ρυθµούς αύξησης (r- επιλογή) και 
ανήκουν στην ΟΟΚ II. Σε όλους τους σταθµούς επικρατούν ποσοτικά τα είδη της  ΟΟΚ I 
(Πίνακας I). Χρησιµοποιώντας το δείκτη ΕΕΙ οι σταθµοί ταξινοµούνται σε τρεις κλάσεις 
οικολογικής κατάστασης: ο σταθµός στης Νέας Καρβάλης στη µέτρια, της πόλης της Καβάλας, 
του Παληού και της Νέας Περάµου στην καλή και του Πύργου στην άριστη. Η χρησιµοποίηση 
της πολυδιάστατης οµαδοποίησης (Εικ. 3) δηµιουργεί δύο οµάδες σταθµών: ο σταθµός της 
Νέας Καρβάλης και της πόλης της Καβάλας ανήκουν στην πρώτη και του Παληού, της Νέας 
Περάµου και του Πύργου στη δεύτερη. Από τις δύο προσεγγίσεις ο ΕΕΙ φαίνεται να περιγράφει 
καλύτερα την υπάρχουσα κατάσταση στον Κόλπο Καβάλας: (1) γιατί καταδεικνύει την περιοχή 
της Νέας Καρβάλης ως περιοχή στην οποία πρέπει να εφαρµοστούν άµεσα µέτρα προστασίας 
για την επαναφορά της, σύµφωνα µε την Οδηγία πλαίσιο, στην καλή κατάσταση, (2) γιατί 
αναδεικνύει την περιοχή του Πύργου ως περιοχή αναφοράς µε λιγοστή ανθρωπογενή 
επιβάρυνση. Η οικολογική κατάσταση των υπόλοιπων σταθµών είναι καλή, έστω και αν στην 
περίπτωση της πόλης της Καβάλας η κατάταξη είναι οριακή. 
 Από τα είδη του Μαλιακού Κόλπου τα 25 ανήκουν στην ΟΟΚ Ι και τα υπόλοιπα 112 
στην ΟΟΚ ΙΙ. Στους σταθµούς Αγία Μαρίνα και Στυλίδα επικρατούν ποσοτικά τα είδη της  
ΟΟΚ ΙΙ (Πίνακας I ) και στους υπόλοιπους τα είδη της ΟΟΚ Ι. Χρησιµοποιώντας το δείκτη ΕΕΙ 
οι σταθµοί ταξινοµούνται σε τρεις ΚΟΚ: ο σταθµός της Αγίας Μαρίνας στην κακή, της 
Στυλίδας, Καραβόµυλου και Αγίας Πελασγίας στη µέτρια και του Πτελεού στην καλή. Η 
χρησιµοποίηση της πολυδιάστατης οµαδοποίησης (Εικ. 3) δηµιουργεί τρεις οµάδες σταθµών: ο 
σταθµός της Στυλίδας µε εµφανή την έλλειψη κατάλληλου υποστρώµατος για ανάπτυξη 
µακροφυκών ανήκει στην πρώτη, της Αγίας Μαρίνας και του Καραβόµυλου στη δεύτερη και 
της Αγίας Πελασγίας και του Πτελεού στην τρίτη. Και στην περίπτωση αυτή ο ΕΕΙ φαίνεται να 
περιγράφει καλύτερα την υπάρχουσα κατάσταση διαταραχής (Kormas et al. 2003) µε εξαίρεση 
ίσως το σταθµό της Αγίας Πελασγίας που δεν αναµενόταν να εµφανίζει εµφανή υποβάθµιση. 
 
Πίνακας I: Συνολική κάλυψη των οµάδων ΟΟΚ I & II σε κάθε σταθµό δειγµατοληψίας. Εκτίµηση 

του δείκτη ΕΕΙ και των κλάσεων οικολογικής κατάστασης (ΚΟΚ). 
Table I: Total coverage of Ecological State Group I & II, EEI and ecological status classes of each 

site.  
Τοπίο Σταθµός OOK I OOK II EEI ΚΟΚ 
Κόλπος Νέα Καρβάλη (NK) 70,4 61,1 6 Μέτρια 
Καβάλας Πόλη Καβάλας (K) 62,9 51,7 8 Καλή 

 Παληό (PA) 96,3 45,3 8 Καλή 
 Νέα Πέραµος (NP) 88,4 43,9 8 Καλή 
 Πύργος (P) 123,2 11,8 10 Υψηλή 

Μαλιακός Αγία Μαρίνα (AM) 19,7 71,4 2 Κακή 
Κόλπος Στυλίδα (S) 16,7 27,8 6 Μέτρια 

 Καραβόµυλος (K) 57,2 41,0 6 Μέτρια 
 Αγία Πελασγία (P) 92,2 68,1 6 Μέτρια 
 Πτελεός (E) 120,3 42,0 8 Καλή 



Πίνακας II: Συνοπτικός πίνακας των 
συγκρίσεων µεταξύ της εποχής, 
τοπίου και σταθµού ως προς το δείκτη 
ΕΕΙ χρησιµοποιώντας ιεραρχική 
ANOVA. 

Table II: Summary of comparisons between 
season, landscape, site for EEI indeed 
using nested ANOVA. 

  ΕΕΙ 
Μεταβλητές df MS F p 
Εποχή 3 0,269 0,403 0,759
Τοπίο (Ε) 4 0,667 2,839 0,040
Σταθµός 
(Τ(Ε)) 

32 0,235 4,813 <0,000

Λάθος 80 0,049  
       Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της 
ιεραρχικής ANOVA (Πίνακας II) η 
µεγαλύτερη στατιστικά σηµαντική 
διακύµανση των τιµών του ΕΕΙ 
παρατηρήθηκε στην κλίµακα του σταθµού 
και λιγότερη στην κλίµακα του τοπίου. 
Αντίθετα, δεν παρατηρήθηκε σηµαντική 
διακύµανση του ΕΕΙ στην κλίµακα της 
εποχής. Αυτά τα αποτελέσµατα 
καταδεικνύουν, την ανάγκη εστίασης των 
µελλοντικών δειγµατοληψιών στη χωρική 
παρά στη χρονική µεταβλητότητα της 
καταληκτικής κοινωνίας των µακροφυκών. 

Εικ. 3: Πολυδιάστατη οµαδοποίηση (MDS) των 
σταθµών δειγµατοληψίας µε βάση το δείκτη 
οµοιότητας Bray-Curtis. Επίσης, βλ. Πίνακα I. 

Fig. 3: Multidimensional scaling plot of Bray-
Curtis similarity of the studied sites.  
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Σύγκριση µεθόδων εκτίµησης της οικολογικής κατάστασης των 
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Σοφία Ρεϊζοπούλου1, Σωτήρης Ορφανίδης2, Άρτεµις Νικολαΐδου3

1Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, 190 13 Ανάβυσσος, 
Αττική, 

 2Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας, Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, 640 07 Νέα Πέραµος, 
Καβάλα, 

3Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Βιολογίας, Τοµέας Ζωολογίας, 157 84 Πανεπιστηµιούπολη, 
Αθήνα 

 
ABSTRACT 
Sofia Reizopoulou, Sotiris Orfanidis, Artemis Nicolaidou: Comparison of methods for 
water quality assessment of transitional waters in compliance to WFD.  
 Two biotic indices (Ecological Evaluation Index-EEI, Index of Size distribution-ISD) 
were developed to assess water quality status in transitional ecosystems. The EEI uses marine 
benthic macrophytes as quality elements of ecosystem shifts, from the pristine state where the 
late-successional species (Ecological State Group I) dominate to the degraded state where the 
opportunistic species (ESG II) dominate. The ISD represents the skewness of the frequency 
distribution of benthic invertebrates in geometric size classes, with size being expressed as dry 
weight. In pristine lagoons large size classes with normal distribution (low skewness values) of 
individuals dominate, whereas in impacted lagoons few and small size classes of individuals are 
present (high skewness values). Both indices are simple in use indicating comparable results in 
different Greek lagoons. 
 
Keywords: benthic macrophytes, invertebrate fauna, biotic index, EEI, ISD 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Για τις ανάγκες της εφαρµογής της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (WFD, 2000/60/EC) 
αναπτύχθηκαν δύο µέθοδοι εκτίµησης της οικολογικής κατάστασης των µεταβατικών νερών σε 
5 τάξεις οικολογικής ποιότητας. Πρόκειται για τους βιοτικούς δείκτες: (1) ∆είκτης Οικολογικής 
Εκτίµησης (Ecological Evaluation Index-EEI) που αφορά τα θαλάσσια µακροφύκη και 
αγγειόσπερµα (Orfanidis et al. 2001, 2003), (2) ∆είκτης Κατανοµής Μεγεθών (Index of Size 
Distribution-ISD) που αφορά την πανίδα των βενθικών ασπονδύλων (Reizopoulou & 
Nicolaidou, in press).  

Ο βιοτικός δείκτης (ΕΕΙ) βασίζεται στην κεντρική ιδέα ότι σε ένα ανθρωπογενούς 
φύσης διαταραγµένο οικοσύστηµα επικρατούν οι καιροσκοπικοί οργανισµοί. Τα θαλάσσια 
βενθικά µακρόφυτα χρησιµοποιούνται ως βιοδείκτες των µετατοπίσεων του οικοσυστήµατος 
από τη φυσική κατάσταση, στην οποία επικρατούν οι τελικοί αποικιστές (Οµάδα Οικολογικής 
Κατάστασης-OOK Ι), στην υποβαθµισµένη όπου επικρατούν τα καιροσκοπικά είδη (ΟΟΚ ΙΙ).  

Ο βιοτικός δείκτης (ISD) βασίζεται στην κατανοµή των ατόµων της βενθικής πανίδας 
σε τάξεις µεγέθους. Σε συνθήκες ανθρωπογενούς διατάραξης το µέγεθος των οργανισµών 
κατανέµεται σε µικρότερες και λιγότερες γεωµετρικές τάξεις µεγέθους. Ο δείκτης ISD 
βασίζεται στη χρήση του δείκτη ασυµµετρίας (skewness) ως µέτρο της κατανοµής των τάξεων 
µεγέθους των βενθικών οργανισµών.  

Και οι δύο δείκτες είναι απλοί στη χρήση τους και πολύ ευαίσθητοι στην ανίχνευση της 
ανθρωπογενούς διατάραξης σε µεταβατικά οικοσυστήµατα. ∆εν απαιτούν υψηλή ταξινοµική 
εξειδίκευση και βασίζονται στη θεµελιώδη θεωρία της r- και k-επιλογής. 
 Στόχος αυτής της εργασίας είναι η παρουσίαση των δύο δεικτών ανεξάρτητα και αν 
είναι εφικτό σε συνδυασµό αξιοποιώντας παλαιότερα (ποιοτικά η/και ποσοτικά) και νέα 
στοιχεία που αφορούν τα θαλάσσια βενθικά µακρόφυτα και τη θαλάσσια βενθική πανίδα 
γεωγραφικά αποµακρυσµένων Ελληνικών λιµνοθαλασσών. 
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ΥΛΙΚΑ KAI ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
Περιοχές µελέτης: Η Λιµνοθάλασσα Τσοπέλι βρίσκεται στο Β.Α. τµήµα του Αµβρακικού 
Κόλπου και ανατολικά συνορεύει µε τις εκβολές του Λούρου, ενώ η επικοινωνία µε τη 
θάλασσα είναι περιορισµένη και πραγµατοποιείται από δύο ανοίγµατα. Ο βυθός στο 
µεγαλύτερο µέρος του καλύπτεται από αγγειόσπερµα (Zostera noltii), δεν παρατηρήθηκαν 
εµφανείς ενδείξεις διατάραξης, δεν έχουν καταγραφεί εξάρσεις µακροφυκών και ανοξικές 
κρίσεις, ενώ το ποσοστό οργανικού άνθρακα στο ίζηµα είναι χαµηλό. Η βενθική πανίδα είναι 
χαρακτηριστική των ευρύθερµων και ευρύαλων λιµνοθαλασσών, ενώ η λιµνοθάλασσα αποτελεί 
ιχθυοτροφείο εκτατικής µορφής όπου αλιεύονται κυρίως κέφαλοι, χέλια και σε µικρότερες 
ποσότητες τσιπούρες λαβράκια και γλώσσες. 

 
            Η Λιµνοθάλασσα Βιβάρι 
βρίσκεται στη Β.Α. Πελοπόννησο, 
στον Αργολικό Κόλπο και έχει καλή 
επικοινωνία µε τη θάλασσα µέσω 
ενός απλού ανοίγµατος στον όρµο 
του ∆ρέπανου. Παρατηρήθηκε 
ξαφνική εξαφάνιση των αγγειόσπερµων 
στη λιµνοθάλασσα το 1989, δεν 
έχουν καταγραφεί εξάρσεις 
µακροφυκών και ανοξικές κρίσεις, 
ενώ το ποσοστό οργανικού άνθρακα 
στο ίζηµα είναι υψηλό. Η βενθική 
πανίδα είναι λιγότερο χαρακτηριστική 
των λιµνοθαλασσών µε εποχικές 
εξάρσεις ευκαιριακών ειδών. Η 
λιµνοθάλασσα  χρησιµοποιείται 
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Εικ. 1: Χάρτης των περιοχών µελέτης. 
Fig. 1: Map of the studied areas. 

ως χώρος ανάπτυξης τσιπούρας, λαβρακιού, κεφαλοειδών και γλώσσας, ενώ σηµαντική πτώση 
της αλιευτικής παραγωγής παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια. 

Η Λιµνοθάλασσα Πάπας βρίσκεται στο ακρωτήριο Αράξου Αχαϊας στη Β.∆. 
Πελοπόννησο, συνορεύει βόρεια µε τον Πατραϊκό Κόλπο και νότια µε το Ιόνιο πέλαγος και 
επικοινωνεί µε τη θάλασσα µέσω τριών ανοιγµάτων. Είναι εξαιρετικά ευτροφική περιοχή όπου 
παρατηρείται υπέρµετρη ανάπτυξη του χλωροφύκους Ulva rigida και υψηλό ποσοστό 
οργανικού άνθρακα στο ίζηµα. Τα επικρατέστερα βενθικά είδη είναι είτε χαρακτηριστικά των 
λιµνοθαλασσών είτε χαρακτηριστικά ρύπανσης. Οι ανοξικές κρίσεις είναι συχνές µε δραµατικές 
συνέπειες στην τροφική αλυσίδα και µαζικούς θανάτους ψαριών. Η λιµνοθάλασσα λειτουργεί 
ως ιχθυοτροφείο ηµιεντατικής µορφής.  

Στο ∆έλτα του Νέστου υπάρχουν τέσσερις σχετικά µεγάλες λιµνοθάλασσες: Βάσσοβα, 
Ερατεινό, Αγίασµα, Κεραµωτή. Όλες δέχονται γεωργικά λύµατα από τις αποστραγγιστικές 
τάφρους του κάµπου της Κεραµωτής, ενώ το Ερατεινό δέχεται επιπλέον και αστικά λύµατα από 
την παλαιά κοίτη του Νέστου ποταµού. Η επικοινωνία τους µε τη θάλασσα είναι περιορισµένη 
και πραγµατοποιείται από στενά ανοίγµατα διαµέτρου 15 περίπου µέτρων και βάθους 1-2 
περίπου µέτρων. Ο βυθός στο µεγαλύτερο µέρος του καλύπτεται από πυκνή βλάστηση 
µακροφυκών, ενώ η εξάπλωση των αγγειόσπερµων (Ruppia spp.) φαίνεται να µειώνεται 
συνεχώς. Το ποσοστό οργανικού άνθρακα στο ίζηµα είναι υψηλό. Οι λιµνοθάλασσες αποτελούν 
ιχθυοτροφεία εκτατικής µορφής όπου αλιεύονται κυρίως κέφαλοι, τσιπούρες, λαβράκια και 
γλώσσες. 

Η Λιµνοθάλασσα Φανάρι βρίσκεται στη νότια ανατολική άκρη του Βιστωνικού όρµου 
µε ελάχιστες απορροές γεωργικών λυµάτων και ένα µικρό άνοιγµα επικοινωνίας µε τη 
θάλασσα. Ο βυθός στο µεγαλύτερο µέρος του καλύπτεται από το αγγειόσπερµο Ruppia 
cirrhosa, ενώ το ποσοστό οργανικού άνθρακα στο ίζηµα είναι ιδιαίτερα χαµηλό. Η 
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λιµνοθάλασσα αποτελεί ιχθυοτροφείο εκτατικής µορφής όπου αλιεύονται κυρίως κέφαλοι, 
τσιπούρες και λαβράκια. 
 ∆ειγµατοληψία: Όλα τα δεδοµένα προέρχονται από ποσοτικά δείγµατα στα οποία 
αναλύθηκε η σύνθεση και η αφθονία των βενθικών µακροφύτων ή των βεθνικών ασπόνδυλων. 
Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στις εργασίες των Orfanidis et al. (2001) και 
Reizopoulou & Nicolaidou (2004). 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 
          Ο Βιοτικός δείκτης ΕΕΙ 
οποίος δεν σχετίζεται µε τους 
γνωστούς δείκτες ποικιλότητας 
(Εικ. 2) εφαρµόστηκε µε επιτυχία 
στις λιµνοθάλασσες του ∆έλτα του 
Νέστου και στη Λιµνοθάλασσα 
του Φαναρίου (Πίνακας Ι). Από 
τις λιµνοθάλασσες αυτές 
µόνο αυτή του Αγιάσµατος 
και του Φαναρίου φαίνεται να 
πληρούν τα κριτήρια της 
Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60 για 
καλή οικολογική κατάσταση. 
Για τις υπόλοιπες φαίνεται να 
απαιτούνται άµεσα µέτρα 
αναβάθµισης της ποιότητας 
του νερού και του φυσικού 
περιβάλλοντος. 
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Εικ. 2: Συσχέτιση του βιοτικού δείκτη ΕΕΙ µε δείκτες 

ποικιλότητας. 
Fig. 2: The biotic index EEI in relation to diversity indices. 

 
Πίνακας Ι: Εκτίµηση της οικολογικής κατάστασης ορισµένων λιµνοθαλασσών της Ανατολικής 

Μακεδονίας & Θράκης µε βάση το δείκτη ΕΕΙ. 
Table Ι: Ecological quality status of several Eastern Macedonia & Thrace lagoons. 

Λιµνοθάλασσα ΟΟΚ I 
[Mέση κάλυψη 

(%)] 

ΟΟΚ II 
[Mέση κάλυψη 

(%)] 

Οικολογική  
Κατάσταση  

Aγίασµα-Φυσικό τµήµα 32,1 36 Καλή (∆ΟΕ=8) 
Eρατεινό 18,8 43,5 Ελλειπής (∆ΟΕ=4) 
Kεραµωτή 23,6 58,6 Ελλειπής (∆ΟΕ=4) 
Βάσσοβα 24,4 45,4 Ελλειπής (∆ΟΕ=4) 
Φανάρι 76,3 13,4 Υψηλή (∆ΟΕ=10) 

 
 Ο Βιοτικός δείκτης ISD εφαρµόστηκε µε επιτυχία στις Λιµνοθάλασσες Τσοπέλι, Βιβάρι 
και Πάπας. Στην εικόνα 3 δίνονται παραδείγµατα κατανοµής των γεωµετρικών τάξεων 
µεγέθους της βενθικής πανίδας. Στον πίνακα 2 δίνονται τα αποτελέσµατα της εφαρµογής του 
δείκτη ISD στις λιµνοθάλασσες και η κατάταξή τους σε κλάσεις οικολογικής ποιότητας. Στις 
λιµνοθάλασσες που µελετήθηκαν παρατηρήθηκε στατιστικά σηµαντική συσχέτιση του δείκτη 
ISD µε το ποσοστό οργανικού άνθρακα στο ίζηµα (p=0,0001), µε το διαλυµένο στο νερό 
οξυγόνο (p=0,003) καθώς και µε το ποσοστό των ευκαιριακών ειδών (p=0,03). Η περισσότερο 
υποβαθµισµένη λιµνοθάλασσα (µεγαλύτερος ISD, Ελλειπής Οικολογική Κατάσταση) είναι 
αυτή του Πάπα, που παρουσιάζει υψηλό ποσοστό οργανικού άνθρακα στο ίζηµα και συχνές 
ανοξικές κρίσεις. Αντίθετα, το Τσοπέλι είναι η λιγότερο υποβαθµισµένη λιµνοθάλασσα 
(µικρότερος ISD, καλή κατάσταση).  
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Εικ. 3: Παραδείγµατα κατανοµής σε γεωµετρικές τάξεις των µεγεθών της βενθικής πανίδας των 
λιµνοθαλασσών που µελετήθηκαν.  

Fig. 3: Examples of distribution in geometric orders of sizes of benthic fauna of the studied lagoons. 
 
Πίνακας ΙΙ: Εκτίµηση της οικολογικής κατάστασης ορισµένων λιµνοθαλασσών της Ελλάδας µε 

βάση το δείκτη ISD. 
Table ΙΙ: Ecological quality status of some Greek lagoons. 

 
Λιµνοθάλασσα Οικολογική Κατάσταση  

Τσοπέλι Καλή (1<ISD<2) 
Βιβάρι Μέτρια (2<ISD<3) 
Πάπας Ελλιπής (3<ISD<4) 

 
 
Είναι αξιοσηµείωτο ότι το φυτοβένθος στην Λιµνοθάλασσα Τσοπέλι (καλή κατάσταση) 
κυριαρχείται από θαλάσσια αγγειόσπερµα ενώ στον Πάπα (ελλιπής) επικρατούν τα θαλάσσια 
µακροφύκη και ιδιαίτερα το είδος Ulva rigida, γεγονός που υποδεικνύει ότι εφαρµογή του 
δείκτη ΕΕΙ στις λιµνοθάλασσες αυτές θα έδινε αντίστοιχα αποτελέσµατα µε αυτά του ISD. 
Είναι λοιπόν προφανές ότι οι δείκτες ISD και ΕΕΙ, αν και αναπτύχθηκαν σε διαφορετικά 
εργαστήρια και χρησιµοποιούν ως στοιχεία ποιότητας διαφορετικούς οργανισµούς, δίνουν 
πανοµοιότυπα αποτελέσµατα. Βέβαια, τα αποτελέσµατα της εργασίας αυτής πρέπει να 
εκληφθούν ως αρχικά. Χρειάζεται πολλή ακόµη συγκριτική έρευνα σε διαφορετικές χωρικές 
και χρονικές κλίµακες µέχρι να καταδειχθεί µε µαθηµατική ακρίβεια η χρησιµότητα και η 
συσχέτιση αυτών των δεικτών, καθώς και ο τρόπος αξιοποίησης και συνθετικής εκτίµησης των 
αποτελεσµάτων τους από τους διαχειριστές των µεταβατικών συστηµάτων. 
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Εκτίµηση της οικολογικής κατάστασης των λιµνοθαλασσών του ∆έλτα 
Νέστου µε τη χρήση βιολογικών και χηµικών δεικτών, σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (2000/60) 
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ABSTRACT 
Sotiris Orfanidis, Nikolaos Stamatis, Evaggelia Tsiagga: Ecological status assessment of 
Delta Nestos Lagoons by using biological and chemical indicators in agreement to Water 
Framework Directive (WFD 2000/60).  
 The marine benthic macrophytes were monitored across an eutrophication gradient of 
selected Delta Nestos Lagoons. Ruppia cirrhosa and R. maritima were the most abundant 
phanerogams dominated in most pristine lagoons or lagoon sub-basins; the seaweeds Gracilaria 
bursa-pastoris, Ulva sp., Cystoseira barbata and cyanobacteria dominated in eutrophicated 
lagoons. Seaweed community and key environmental parameters were more intensively 
monitored (2 sites x 13 months x 3 samples) in the eutrophicated lagoon Vassova. The 
Ecological Evaluation Index-EEI and the species number were related to key eutrophication and 
confinement parameters, respectively. The variation of EEI and diversity index was examined 
on a hierarchy of spatial (site) and temporal (season, month) scales using a nested ANOVA in 
order to gain insight for the future estimations of EEI. 
 
Keywords: marine benthic macrophytes, biotic index EEI, nested designs  
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 Οι βιολογικοί δείκτες (βιοδείκτες) αποτελούν µετρήσιµες παραµέτρους των 
βιοκοινοτήτων, οι οποίοι χρησιµοποιούνται στην εκτίµηση της οικολογικής κατάστασης ενός 
οικοσυστήµατος. Αντίθετα, οι χηµικοί δείκτες χρησιµεύουν στον ποιοτικό και ποσοτικό 
προσδιορισµό των πηγών της χηµικής ρύπανσης. Και οι δύο κατηγορίες δεικτών, κατά σειρά 
σηµαντικότητας, υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Οδηγία Πλαίσιο, προκειµένου 
να αξιολογηθεί η ποιότητα των νερών σε Κλάσεις Οικολογικής Κατάστασης (Ecological Status 
Classes, ΕC 2000). 

Γενικά, ο ανθρωπογενούς προέλευσης ευτροφισµός των υδατικών συστηµάτων 
οφείλεται στις αυξηµένες εισροές αζώτου και φωσφόρου σε αυτά και σε αλλαγές των 
υδρογραφικών τους χαρακτηριστικών, καθώς επίσης και στις αλληλεπιδράσεις µεταξύ αυτών 
των δύο παραµέτρων. Το φαινόµενο επηρεάζουν και βιολογικές διεργασίες όπως είναι η 
θήρευση/βόσκηση και ο ανταγωνισµός των ειδών (Schramm & Nienhuis 1996).  

Οι συγκεντρώσεις των θρεπτικών στο νερό, σε αντίθεση µε το παρελθόν, δε 
χρησιµοποιούνται σήµερα ως ασφαλείς δείκτες του βαθµού ευτροφισµού, ειδικά στα αβαθή 
οικοσυστήµατα, γιατί οι παραγωγοί (φυτοπλαγκτό, µακροφύκη, φανερόγαµα) αφοµοιώνουν τα 
θρεπτικά στη βιοµάζα τους αποκρινόµενοι µη-γραµµικά και αυτο-επιταχυνόµενα, όταν 
ξεπεραστούν ορισµένα όρια (Duarte 1995). Επιπλέον, οι υψηλές τιµές (>5%) οργανικού 
φορτίου στο ίζηµα είναι τοξικές στα φέροντα ρίζες θαλάσσια φανερόγαµα.  

Άλλος τρόπος εκτίµησης του βαθµού ευτροφισµού είναι η µελέτη των συµπτωµάτων 
του (Orfanidis et al. 2001), τα οποία στις λιµνοθάλασσες περιλαµβάνουν τη µετατόπιση του 
σηµείου ισορροπίας της βενθικής βλάστησης από την κυριαρχία των φανερόγαµων στην 
κυριαρχία των καιροσκοπικών και συχνά µακρφυκών όχλησης. Αυτή η προβλέψιµη διαδοχή 
στις βενθικές φυτοκοινωνίες, η οποία προκαλείται και από άλλα είδη ανθρωπογενούς 
διαταραχής, π.χ. σύρση αλιευτικών εργαλείων, υπεραλίευση αποθεµάτων βοσκητών, είναι 
σύµφωνη µε την κλασσική θεωρία της r- και K- επιλογής. 



 Πρωταρχικός στόχος της µελέτης αυτής ήταν η συµπτωµατολογική και αιτιολογική 
διερεύνηση του ευτροφισµού που αποτελεί βασική παράµετρος της οικολογικής κατάστασης 
των λιµνοθαλασσών του ∆έλτα Νέστου, χρησιµοποιώντας βιολογικούς (µακρόφυτα) και 
χηµικούς δείκτες, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας Πλαίσιο (2000/60). Επιµέρους, 
στόχος ήταν η µελέτη της διακύµανσης των δεικτών ΕΕΙ και αριθµού ειδών σε διαφορετικές 
χωρο-χρονικές κλίµακες, µε σκοπό την εµβάθυνση ως προς τον τρόπο χρησιµοποίησής τους 
στο χώρο και στο χρόνο. 
 
ΥΛΙΚΑ KAI ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
 Περιοχή Μελέτης: Μελετήθηκαν οι τέσσερις µεγαλύτερες λιµνοθάλασσες του ∆έλτα 
του Νέστου (Βάσσοβα, Ερατεινό, Αγίασµα, Κεραµωτή) και για σύγκριση µια λιµνοθάλασσα 
της Ροδόπης (Φανάρι) (Εικ. 1).  

∆ειγµατοληψία. Πραγµατο-
ποιήθηκαν καταστρεπτικές δειγµατο-
ληψίες µακροφύτων (µακροφύκη, 
φανερόγαµα) µεταξύ της άνοιξης 1998 
και του καλοκαιριού 2001. Για λεπτο-
µέρειες βλ. Orfanidis et al. (2001).  

Στους σταθµούς 1 και 3 της 
λιµνοθάλασσας Βάσσοβα πραγµατο-
ποιήθηκαν µηνιαίες συλλογές 
µακροφυκών (3 τυχαία δείγµατα x 2 
σταθµούς x 13 µήνες) και µετρήσεις 
των κυριότερων φυσικών και χηµικών 
παραµέτρων του νερού από τον 
Μάρτιο του 1998 µέχρι το Μάρτιο του 
1999.  

Όλες οι δειγµατοληψίες των 
µακροφύτων ήταν καταστροφικές και 
πραγµατοποιήθηκαν µε µεταλλικό 
πλαίσιο διαστάσεων (30 x 50 x 100 
cm) (πλάτος x µήκος x ύψος).  

Κάθε δείγµα µακροφύτων 
ταξινοµήθηκε, όπου αυτό ήταν 
δυνατόν, µέχρι επίπεδο είδους. Η 
αφθονία των ειδών υπολογίστηκε είτε 
µε την % κάλυψή τους, είτε µε ζύγιση 
του βάρους της ξηρής βιοµάζας τους 
(τοποθέτηση στους 50 oC µέχρι 
σταθερού βάρους).  
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Εικ. 1: Χάρτης της περιοχής µελέτης (St = σταθµός 

δειγµατοληψίας). 
Fig. 1: Map of the studied area (St=sampling site). 

Στην υδάτινη στήλη µετρήθηκε η θερµοκρασία (T °C), η αλατότητα (PSU), το διαλυµένο 
οξυγόνο (% κορεσµός) και το pH µε φορητά όργανα της εταιρείας WTW. Η ακτινοβολία PAR 
µετρήθηκε µε υποβρύχιο κβαντόµετρο της εταιρείας Li-Cor. Τα διαλυµένα στο νερό ανόργανα 
άλατα (Ν-ΝΟ3, Ν-ΝΟ2, Ν-NH4  και P-PO4), η χλωροφύλλη-α της στήλης του νερού (Chl-a) και 
το % οργανικό περιεχόµενο του ιζήµατος προσδιορίστηκαν στο εργαστήριο (Grasshoff et al. 
1983). 
 Ανάλυση δεδοµένων: Ο δείκτης ΕΕΙ εκτιµήθηκε µε βάση τη µεθοδολογία των (Orfanidis 
et al. 2001, 2003). Οι βιολογικές παράµετροι συσχετίστηκαν µε τις τιµές θρεπτικών αλάτων που 
µετρήθηκαν στο πεδίο καθώς και αυτές που υπολογίστηκαν από τις εξισώσεις συσχέτισης µε 
αλατότητα (Ν-ΝΟ3=30,92-0,91 x αλατότητα, P-PO4=4,27-0,12 x αλατότητα). Για τις 
συσχετίσεις και την ιεραρχική ANOVA, µετά από κατάλληλες τροποποιήσεις, 
χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο STATISTICA v. 6. 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 Τα θαλάσσια βενθικά µακρόφυτα αποδείχθηκαν σηµαντικά συστατικά των 
µελετηθέντων λιµνοθαλασσών, καταλαµβάνοντας έκταση που αγγίζει (κατά προσέγγιση) το 
80% της επιφάνειά τους. Η διακύµανση της φυτοκονωνίας τους σε σχέση µε τις συνθήκες 
ευτροφισµού δίνονται στο εννοιολογικό οµοίωµα (conceptual model) της Εικ. 2, το οποίο και 
αναλύεται παρακάτω. Τα φανερόγαµα Ruppia cirrhosa Linnaeus και Ruppia maritima Linnaeus 
ήταν τα κυρίαρχα µακρόφυτα στη λιµνοθάλασσα του Φαναρίου (ΕΕΙ=10) και στο µεγαλύτερο 
τµήµα της λιµνοθάλασσας του Αγιάσµατος (ΕΕΙ=8). Πρόκειται για τις λιµνοθάλασσες µε τις 
συγκριτικά λιγότερες απορροές γεωργικών ή άλλων τύπων λυµάτων. Οι υπόλοιπες 
λιµνοθάλασσες (ΕΕΙΒάσσοβα=4, ΕΕΙΕρατεινό=4, ΕΕΙΚεραµωτή=4) δέχονται σηµαντικά φορτία 
γεωργικών και αστικών απορροών από στραγγιστικά κανάλια και από την παλαιά κοίτη του 
ποταµού Νέστου (Theocharis et al. 2000). Εκεί, κυριαρχούν τα µακροφύκη Gracilaria bursa-
pastoris (Gmelin) Silva, Ulva sp., Cystoseira barbata C. Agardh και cyanobacteria. Τα 
αποτελέσµατα αυτά δείχνουν την ύπαρξη µιας διαβάθµισης ευτροφισµού-οικολογικής 
κατάστασης µεταξύ δύο θεωρητικά σταθερών συνθηκών ισορροπίας (βλ. Scheffer et al. 2001), 
την ολιγοτροφική (υψηλή ως καλή) και την εύτροφη (χαµηλή ως κακή). Η κυριαρχία της 
καταληκτικής κοινωνίας (late-successional) των φανερόγαµων R. cirrhosa και R. maritima είναι 
δείκτης της ολιγοτροφικής, η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλή διαφάνεια (k<1) και σχετικά 
χαµηλές συγκεντρώσεις θρεπτικών αλάτων στο νερό. Σε αντίθεση, η κυριαρχία των 
καιροσκοπικών µακροφυκών είναι δείκτης των εύτροφων συνθηκών, η οποία χαρακτηρίζεται 
από υψηλή θολερότητα (k>1) και συγκεντρώσεις θρεπτικών αλάτων στο νερό. H λιµνοθάλασσα 
του Φαναρίου και το φυσικό τµήµα της λιµνοθάλασσας του Αγιάσµατος δείχνουν για βιώσιµα 
οικοσυστήµατα (βλ. Orfanidis et al. 2003) που µπορούν να χρησιµοποιηθούν και ως συνθήκες 
αναφοράς για την εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60 στη χώρα µας. Για τις υπόλοιπες 
λιµνοθάλασσες πρέπει να ληφθούν µέτρα προστασίας για την αποκατάσταση της καλής 
οικολογικής κατάστασης.  
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Εικ. 2: Εννοιολογικό 
οµοίωµα των διαφορετικών 
καταστάσεων ισορροπίας 
της φυτοκοινωνίας των 
λιµνοθαλασσών σε 
διαβάθµιση ευτροφισµού-
οικολογικής κατάστασης. 
Fig. 2: Conceptual model of 
two alternative stable states 
of marine benthic vegetation 
across a eutrophication 
(ecological status) gradient 
in lagoons. 

 
Στον Πίνακα Ι φαίνεται ότι ο ΕΕΙ συσχετίζεται αρνητικά µε βασικές παραµέτρους του 

ευτροφισµού, κατά κύριο λόγο διαλυµένο ανόργανο φώσφορο, νιτρώδη και θολερότητα νερού. 
Επιπλέον, ο δείκτης σχετίζεται θετικά µε το είδος Cystoseira barbata (ανήκει στην Οµάδα 
Οικολογικής Κατάστασης-ΟΟΚ Ι, Κ-επιλογή) και αρνητικά µε το είδος Gracilaria bursa-
pastoris (ανήκει στην ΟΟΚ ΙΙ, r- επιλογή). Τα αποτελέσµατα αυτά δικαιώνουν το σχεδιασµό 
του δείκτη ΕΕΙ και τον αναδεικνύουν ως βασικό εργαλείο εκτίµησης της οικολογικής 
κατάστασης των µεταβατικών υδατικών συστηµάτων. Αντίθετα, ο αριθµός των ειδών φαίνεται 
ότι, όπως και στη θαλάσσια βενθική µακροπανίδα (Reizopoulou & Nicolaidou 2004), δείχνει το 



βαθµό αποµόνωσης του σταθµού µελέτης. Σε αυτή την εργασία ο ένας σταθµός βρισκόταν στο 
εσωτερικό και ο άλλος κοντά στο στόµιο επικοινωνίας της λιµνοθάλασσας µε τη θάλασσα.  
 

Παράµετροι EEI  Αριθµός ειδών 
P-PO4_εξίσωση -0,39, p=0,049 0,04, p=0,839 
N-NO3_εξίσωση -0,35, p=0,071 0,05, p=0,823 
N-NO2 -0,39, p=0,048 -0,12, p=0,57 
ΤDIN_εξίσωση -0,38, p=0,057 -0,15, p=0,45 
k -0,41, p=0,035 -0,41, p=0,037 
Οργανικό περιεχόµενο 
ιζήµατος (%) 0,03, p=0,9 -0,56, p=0,003 

Cystoseira barbata 0,66, p=0,000 0,35, p=0,08 
Gracilaria bursa-pastoris -0,48, p=0,014 -0,45, p=0,009  

 
Πίνακας Ι: Pearson (r) 
συσχετίσεις του δείκτη 
ΕΕΙ και του αριθµού των 
ειδών µε χηµικές και 
βιολογικές παραµέτρους.  
Table I: Pearson (r) 
correlations of the EEI 
and species number with 
chemical and biological 
parameters. 

 Η µεταβλητότητα των δεικτών ΕΕΙ και αριθµού ειδών διαφέρει ως προς τις κλίµακες 
σταθµός, εποχή και µήνας (Πίνακας ΙΙ). Η µεγαλύτερη στατιστικά σηµαντική διακύµανση του 
ΕΕΙ παρατηρήθηκε στην κλίµακα του µήνα και η λιγότερη στην κλίµακα της εποχής. Αντίθετα, 
δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σηµαντική διακύµανση του ΕΕΙ στην κλίµακα του σταθµού. 
Αυτά τα αποτελέσµατα καταδεικνύουν την ανάγκη εστίασης των µελλοντικών δειγµατοληψιών 
στη χρονική παρά στη χωρική µεταβλητότητα της κοινωνίας των µακροφυκών. 

 
Πίνακας II: Συνοπτικές συγκρίσεις µεταξύ του σταθµού, εποχής και µήνα ως προς τους δείκτες ΕΕΙ 

και αριθµού ειδών, χρησιµοποιώντας ιεραρχική ANOVA. 
Table II: Summary of comparisons between site, season and month for ecological evaluation index 

and species number using a nested ANOVA. 
  ∆είκτης ΕΕΙ  Αριθµός ειδών 
Μεταβλητές df MS F p  MS F p 
Σταθµός 1 2,248 0,046 0,836  5,3234 7,22243 0,036 
Εποχή (Σ) 6 48,690 2,756 0,044  0,7398 2,15120 0,097 
Μήνας (Σ(Ε)) 18 17,823 6,940 <0,000  0,3469 6,86240 <0,000 
Λάθος 54 2,568    0,0506   

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Duarte C.M., 1995. Submerged aquatic vegetation in relation to different nutrient regimes. 

Ophelia, 41: 87-112. 
EC, 2000. Council Directive for a legislative frame and actions for the water policy, 

2000/60/EC. Official Journal of the European Community, 22/12/2000.  
Grasshof, K., M. Ehrhardt & K. Kremling, 1983. Methods of seawater analysis. Verlag 

Chemie, Weinheim. 
Orfanidis S., P. Panayotidis & N. Stamatis, 2001. Ecological evaluation of transitional and 

coastal waters: a marine benthic macrophytes model. Meditteranean Marine Science, 2 
(2): 46-65. 

Οrfanidis S., P. Panayotidis & N. Stamatis, 2003. An insight to the ecological evaluation index 
(EEI). Ecological Indicators, 3: 27-33. 

Reizopoulou S. & A. Nicolaidou, 2004. Benthic diversity of coastal brackish-water lagoons in 
western Greece. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 14: 93-
102. 

Scheffer M., S. Carpenter, J.A. Foley, C. Folke & B. Walker, 2001. Catastrophic shifts in 
ecosystems. Nature, 413: 591-596. 

Schramm W., P.H. Nienhuis (editors), 1996. Marine benthic vegetation: recent changes and the 
effects of eutrophication. Ecological studies 123. Springer-Verlag: 470 pp. 

Theocharis V., G. Sylaios & N. Stamatis, 2000. Water quality variability at two coastal 
lagoons in Northern Greece. Fresenius Environmental Bulletin, 9: 30-35. 



Παρακολούθηση αποκατάστασης της ιχθυοπανίδας στη 
Λιµνοθάλασσα ∆ράνα (∆έλτα Έβρου) 

 
Μάνος Κουτράκης1, Γιώργος Συλαίος1, Νίκος Καµίδης1,  

∆ηµήτρης Μάρκου1, Χρήστος Aκράτος2, Βασίλειος Τσιχριντζής2

1Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας-ΕΘΙΑΓΕ, Νέα Πέραµος, 640 07, Καβάλα, e-mail: fri@otenet.gr
2Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής & Τεχνολογίας, Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, 

∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 
 
ABSTRACT 
Ε. Koutrakis, G. Sylaios, N. Kamidis, D. Markou, Ch. Akratos, V. Tsihrintzis: Fish fauna 
monitoring after the restoration of Drana Lagoon (Evros River Delta).  

Drana Lagoon, located at the NW site of Evros River Delta, was drained in 1987. The 
lagoon is now restored within the framework of a LIFE-Nature project. This study presents 
preliminary results from a monitoring program of the lagoon’s oceanographic, water quality and 
fish fauna characteristics, during the pre- and post-restoration period. Results depict the 
presence of high salinity water (up to 41 psu) due to sea water intrusion and strong evaporation 
in its interior. Nutrient levels were low with local changes. Tidal variability at the mouth was 
approximately 0.2 m, producing tidal currents up to 0.75 m/s. Eleven fish fauna species were 
collected; seven species were caught at the mouth in the pre-restoration period and nine species 
in the post-restoration period. Only three species where found inside the lagoon (P. 
marmoratus, A. boyeri and S. abaster). The absence of species of the Mugilidae family inside 
Drana Lagoon could be related to the tidal inlet dynamics (i.e. strong ebb inlet flow). 

 
Keywords: fish fauna, restoration, water quality, water flow, Drana Lagoon, Evros River Delta 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Λιµνοθάλασσα ∆ράνα (∆έλτα Έβρου), έκτασης 4.800 στρεµµάτων περίπου, 
σηµαντικό ενδιαίτηµα της άγριας ορνιθοπανίδας (Goutner 1997), ανήκει στο ελληνικό δηµόσιο 
και λειτουργούσε ως ιχθυοτροφείο (εκτατική καλλιέργεια) µέχρι το 1961, οπότε 
εγκαταλείφθηκε εξαιτίας των αντιπληµµυρικών έργων που άρχισαν να εκτελούνται στο ∆έλτα 
Έβρου. Η λιµνοθάλασσα λειτούργησε ξανά ως ιχθυοτροφείο µισθωµένο σε ιδιώτη από το 1974 
ως το 1985 και στη συνέχεια µισθώθηκε στον Αλιευτικό Συνεταιρισµό Αλεξανδρούπολης. Η 
ετήσια παραγωγή αλιευµάτων της λιµνοθάλασσας κατά τη περίοδο 1974 – 1986 κυµάνθηκε 
µεταξύ 8 και 20 τόνους (Britton et al. 1978). Το 1987 η λιµνοθάλασσα αποξηράνθηκε 
παράνοµα µε πρωτοβουλία αγροτών της περιοχής. Από το καλοκαίρι του 1987 παρέµεινε 
αποξηραµένη χωρίς να υφίσταται καµίας µορφής εκµετάλλευση. Στα πλαίσια έργου LIFE 
«Αποκατάσταση, προστασία και διαχείριση της Λιµνοθάλασσας ∆ράνας στο ∆έλτα Έβρου», 
σχεδιάστηκε και πραγµατοποιήθηκε (Ιούνιος 2004) ο επαναπληµµυρισµός της λιµνοθάλασσας, 
συνοδευόµενος από ένα συστηµατικό πρόγραµµα παρακολούθησής της αποκατάστασης της.  

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει προκαταρκτικά αποτελέσµατα καταγραφής της 
ιχθυοπανίδας καθώς και των ωκεανογραφικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών που επικρατούν 
στη λιµνοθάλασσα µετά την αποκατάστασή της, τα οποία συγκρίνονται µε δεδοµένα 
καταγραφών πριν τον επαναπληµµυρισµό. 
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Πραγµατοποιήθηκαν δύο δειγµατοληψίες για την παρακολούθηση της ιχθυοπανίδας, 
των ωκεανογραφικών και φυσικοχηµικών συνθηκών του νερού στην περιοχή της 
Λιµνοθάλασσας ∆ράνα. Η πρώτη πριν τον επαναπληµµυρισµό της λιµνοθάλασσας, κατά τον 
Ιανουάριο 2003, µε δειγµατοληψία σε σταθµούς κοντά στην είσοδο της λιµνοθάλασσας και η 
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δεύτερη µετά την αποκατάστασή της, κατά τον Οκτώβριο 2004, σε επιλεγµένα σηµεία στο 
στόµιο και στο εσωτερικό της (Εικόνα 1).  

Για τη συλλογή δειγµάτων ιχθυοπανίδας χρησιµοποιήθηκε «γρίπος» (µήκος 12 m, 
άνοιγµα µατιού 3 mm) και πραγµατοποιήθηκαν σύρσεις µήκους 30-50 m, σε πέντε σταθµούς 
στην είσοδο και πέντε στο εσωτερικό της λιµνοθάλασσας. Τα δείγµατα που συλλέχθηκαν 
µεταφέρθηκαν στο εργαστήριο, όπου έγινε η ταξινοµική κατάταξη των ειδών ιχθυοπανίδας. Για 
την εκτίµηση της σχετικής αφθονίας χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της σύλληψης ανά µονάδα 
προσπάθειας (1.000 m2) (Koutrakis et al. 2000). Για την καταγραφή των φυσικοχηµικών 
δεδοµένων πραγµατοποιήθηκαν επιτόπιες µετρήσεις θερµοκρασίας, αλατότητας, pH και 
διαλυµένου οξυγόνου. Επίσης ελήφθησαν δείγµατα νερού από εννιά σταθµούς (8 µέσα στη 
λιµνοθάλασσα και 1 στο στόµιο) κατά την άµπωτη και την πληµµυρίδα, για το προσδιορισµό 
των συγκεντρώσεων θρεπτικών αλάτων (νιτρικά, νιτρώδη, αµµωνιακά, φωσφορικά και 
πυριτικά), ολικών αιωρούµενων στερεών και χλωροφύλλης. Για την καταγραφή των 
ωκεανογραφικών συνθηκών τοποθετήθηκαν αυτογραφικά όργανα καταγραφής της κίνησης του 
νερού (ρευµατογράφος) και της διακύµανσης της ελεύθερης στάθµης (παλιρροιογράφος), στην 
είσοδο της λιµνοθάλασσας από την πλευρά της θάλασσας (Ιανουάριος 2003) όσο και από την 
πλευρά της λιµνοθάλασσας (Οκτώβριος 2004) για ένα πλήρη παλιρροιακό κύκλο.    

∆έλτα Έβρου

0 5 km

Θρακικό Πέλαγος

Λ/Θ ∆ΡΑΝΑ

0 1 km

9

1

2

3

4

5

6

7
8

 
Εικ. 1:  Χάρτης της Λιµνοθάλασσας ∆ράνα στο ∆έλτα Έβρου και των σταθµών δειγµατοληψίας 

ιχθοπανίδας (▲), ωκεανογραφικών και φυσικοχηµικών συνθηκών (1-9).  
Fig. 1: Map of the Drana Lagoon in Evros River Delta, indicating the sampling sites for fish fauna 

(▲), oceanographic and physical and chemical water conditions (1-9). 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η Λιµνοθάλασσα ∆ράνα χαρακτηρίζεται από νερό υψηλής αλατότητας λόγω της 
εισόδου θαλασσινού νερού κατά τη πλήµµη και της έντονης εξάτµισης στο εσωτερικό της. Η 
χωρική κατανοµή αλατότητας κυµαίνεται από 36,6 psu στο στόµιο έως 41,7 psu στον σταθµό 4, 
στη  πιο αποµακρυσµένη περιοχή από το στόµιο (Εικ. 2α). Οι συγκεντρώσεις νιτρικών και 
αµµωνιακών αλάτων κυµάνθηκαν σε πολύ χαµηλά επίπεδα, µε εξαίρεση τον σταθµό 1 στον 
οποίο καταγράφτηκε συγκέντρωση νιτρικών αλάτων 16,25 µmol/l και αµµωνιακών αλάτων 
7,40 µmol/l, κατά την άµπωτη (Εικ. 2ε), οφειλόµενες πιθανόν σε υπόγεια εισροή υδάτων από τη 
Σαραντάµετρο. Οι συγκεντρώσεις των υπόλοιπων θρεπτικών αλάτων, όπως και της 
χλωροφύλλης, παρέµειναν σταθερά χαµηλές και στις δύο παλιρροιακές φάσεις. Η παλιρροιακή 
στάθµη στο στόµιο µεταβλήθηκε µεταξύ 0,94 m και 1,12 m, δίνοντας παλιρροιακή διακύµανση 
0,18 m, η οποία ήταν αναµενόµενη καθώς η καταγραφή έγινε κατά τη διάρκεια παλίρροιας 
µεγάλου εύρους. Οι ταχύτητες των ρευµάτων στο λιµνοθαλάσσιο στόµιο δείχνουν µέση τιµή 
εισροής 0,37 m/s, µε µέγιστο 0,76 m/s, κατά την πλήµµη και 0,51 m/s, µε µέγιστο τα 0,74 m/s, 
κατά την άµπωτη. Η συµπεριφορά αυτή είναι αναµενόµενη, καθώς η πτώση της στάθµης της 
άµπωτης αυξάνει τη ταχύτητα του εξερχόµενου νερού. 
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Εικ. 2:  Χωρική κατανοµή της (α) αλατότητας, (β) θερµοκρασίας, (γ) αιωρούµενων στερεών, (δ) 
διαλυµένου οξυγόνου, (ε) νιτρικών, (ζ) αµµωνιακών, (η) φωσφορικών αλάτων και (θ) 
χλωροφύλλης στη Λιµνοθάλασσα ∆ράνα κατά την άµπωτη (10/10/2004).  

Fig. 2: Spatial distribution of (α) salinity, (β) temperature, (γ) suspended solids, (δ) dissolved 
oxygen, (ε) nitrates, (ζ) ammonium, (η) phosphates and (θ) chlorophyll in the Drana 
Lagoon, during the ebb phase (10/10/2004). 

Η καταγραφή της ιχθυoπανίδας έδειξε τη παρουσία 11 ειδών (Πίνακας Ι), επτά από τα 
οποία πιάστηκαν στην είσοδο της λιµνοθάλασσας πριν τον επαναπληµµυρισµό της και εννέα 
µετά τον επαναπληµµυρισµό της. Τα πέντε από τα είδη αυτά είναι µόνιµοι κάτοικοι των 
λιµνοθαλασσών, πέντε είναι µετανάστες από τη θάλασσα και ένα τυχαίος επισκέπτης. Μετά τον 
επαναπληµµυρισµό πιάστηκαν 4 είδη που δεν είχαν βρεθεί πριν (Αθερίνα Atherina boyeri, 
Ποντογωβιός Knipowitchia caucasica, Γλώσσα Solea solea, Σακοράφα Syngnathus abaster), 
ενώ δυο είδη που είχαν πιαστεί πριν τον επαναπληµµυρισµό δεν βρέθηκαν µετά (Μαυράκι Liza 
ramada, Κουνουπόψαρο Gambusia affinis). 
Πίνακας I: Σχετική αφθονία (σύλληψη ανά µονάδα προσπάθειας, 1.000 m2) των ειδών της 

ιχθυπανίδας που πιάστηκαν πριν (Ιανουάριος 2003) και µετά (Οκτώβριος 2004) τον 
επαναπληµµυρισµό της Λιµνοθάλασσας ∆ράνα (Κ=µόνιµοι κάτοικοι, Μ=µετανάστες, 
Ε=τυχαίοι επισκέπτες). 
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0,07
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Table I: Relative abundance (CPUE, 1000 m2) of the fish fauna species caught before (January 
2003) and after (October 2004) the restoration of the Drana Lagoon (Κ= resident species, 
M= migrant, E= stragglers). 

Οικογένεια Είδη                    Ιαν. 2003             Οκτ. 2004
Atherinidae Atherina boyeri  Risso, 1810 Κ          - 872,9 23,7%
Cyprinodontidae Aphanius fasciatus  (Valenciennes, 1821) Κ 4,0 0,4% 78,4 2,1%
Gobiidae Knipowitschia caucasica  (Berg, 1916)  Ε          - 16,5 0,4%

Pomatoschistus marmoratus  (Risso, 1810) Κ 60,0 5,6% 1.790,0 48,6%
Mugilidae Liza aurata  (Risso, 1810) M 8,0 0,7% 206,3 5,6%

Liza ramada  (Risso, 1826) M 621,0 57,5%          -
Liza saliens  (Risso, 1810) M 353,0 32,7% 19,6 0,5%
Mugil cephalus  Linnaeus, 1758 M 10,0 0,9% 99,6 2,7%

Poeciliidae Gambusia affinis  (Baird & Girard, 1853) Κ 23,3 2,2%          -
Soleidae Solea solea  (Linnaeus, 1758) M          - 3,3 0,1%
Syngnathidae Syngnathus abaster  Risso, 1827 Κ           - 598,1 16,2%

Tο Μαυράκι L. ramada, ήταν αναµενόµενο να µην συλληφθεί τον Οκτώβριο, καθώς 
στις λιµνοθάλασσες της Βόρειας Ελλάδας συλλαµβάνεται από τον ∆εκέµβριο έως τον 
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Αύγουστο, σε µεγέθη 15-75 mm, κατά τη µετανάστευση νεαρών ατόµων προς τα παράκτια 
εσωτερικά νερά (Koutrakis 2003). Σε µεγαλύτερο µέγεθος είναι δύσκολη η σύλληψή του µε 
γρίπο λόγω της ταχύτητας και της ευελιξίας που αναπτύσσει. Το Κουνουπόψαρο G. affinis 
όµως, ξενικό είδος που έχει προσαρµοστεί στα ελληνικά ευρύαλα νερά, πιθανολογείται ότι 
υπάρχει σε χαµηλή αφθονία στην ευρύτερη περιοχή (αποτελούσε µόνο το 2,2 % των 
συλλήψεων πριν τον επαναπληµµυρισµό) και για αυτό δεν εποίκισε ακόµη το εσωτερικό της 
λιµνοθάλασσας. 

Μετά τον επαναπληµµυρισµό, στο εσωτερικό της Λιµνοθάλασσας ∆ράνα βρέθηκαν 
µόνο τρία είδη ιχθυοπανίδας, ενώ τα υπόλοιπα έξι πιάστηκαν στην είσοδο της λιµνοθάλασσας. 
Τα τρία αυτά είδη ήταν: ο Μαρµαρογωβιός (Pomatoschistus marmoratus), είδος που είχε την 
υψηλότερη αφθονία (48,6% επί του συνόλου των συλλήψεων) και ολικό µήκος 18-57 mm, η 
Αθερίνα A. boyeri µε 23,7% (33-79 mm, TL), και η Σακοράφα S. abaster µε 16,2% (36-126 
mm, TL). Ο Μαρµαρογωβιός και η Σακοράφα είναι µόνιµοι κάτοικοι των υφάλµυρων 
οικοσυστηµάτων, ενώ η Αθερίνα µεταναστεύει από τη θάλασσα και εποικίζει µόνιµα τα 
παράκτια εσωτερικά νερά, όπως στην περίπτωση της Λίµνης Βιστωνίδας (Koutrakis et al. 
2004). Αξιοσηµείωτη είναι η απουσία ειδών της οικογένειας Mugilidae από τις συλλήψεις στο 
εσωτερικό της λιµνοθάλασσας µετά τον επαναπληµµυρισµό της, ενώ την ίδια στιγµή υπάρχει 
παρουσία νεαρών ατόµων της οικογένειας κοντά στην είσοδο της λιµνοθάλασσας. Αυτό µπορεί 
να οφείλεται τόσο στην εποχή που πραγµατοποιήθηκε η δειγµατοληψία, όσο και στην πιθανή 
αδυναµία εισόδου των νεαρών ατόµων, λόγω των έντονων ρευµάτων και της απουσίας ρηχής 
όχθης στο στόµιο (στενός αγωγός πλάτους 5 m µε κάθετα τοιχώµατα). Επιπλέον, τα νεαρά 
άτοµα της οικογένειας Mugilidae πιθανόν αποθαρρύνονται να εισέλθουν από τον αγωγό, καθώς 
εκεί αποτελούν εύκολη λεία για τους θηρευτές. 

Ο χαµηλός αριθµός ειδών ιχθυοπανίδας που πιάστηκαν στη Λιµνοθάλασσα ∆ράνα, σε 
σχέση µε άλλα παράκτια υφάλµυρα συστήµατα, πιθανόν οφείλεται στον πρόσφατο 
επαναπληµµυρισµό της λιµνοθάλασσας, αλλά και στις περιορισµένες δειγµατοληψίες. Η 
απουσία όµως ειδών της οικογένειας Mugilidae πρέπει να εξεταστεί αναλυτικότερα, ώστε, αν 
συνεχιστεί, να γίνουν κατανοητοί οι λόγοι στους οποίους οφείλεται, καθώς οι κέφαλοι 
αποτελούν το µεγαλύτερο ποσοστό των ειδών των λιµνοθαλασσών (60-80%) και είναι είδη 
τόσο µε σηµαντική θέση στην τροφική αλυσίδα όσο και µε αξιόλογη εµπορική αξία. 
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ABSTRACT 
A.K. Κokkinakis, P.M. Fourkiotis, N. Mixafentis, N.K. Papageorgiou: Periodic follow up 
of the abundance and the variability of the fish populations in Venetikos River (Aliakmon 
river system). 

This paper presents results from a research program concerning the fish fauna and the 
abundance of the fish populations in Venetikos River during the minimum and maximum river 
flow periods. In the samplings were recognized two additional species for the existing already 
registered fish fauna of the ecosystem, the species Carassius gibelio and Gobio gobio, while it 
was also pointed out that the population of Salmo trutta macedonicus is restricted only in a 
limited area in the upper flow of the river and is under threat. Areas as Venetikos River 
constitute particularly important habitats for endangered fish species moreover their protection 
is decisive not only for the preservation of their populations but also for the survival of the 
species. Therefore, such areas have to be taken into account very seriously within local 
development and management programs. 

 
Keywords: fish population abundance, species richness, rivers, Venetikos River. 

  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σε παγκόσµιο επίπεδο πολλοί πληθυσµοί ψαριών των εσωτερικών νερών έχουν 
περιοριστεί σηµαντικά. Στη χώρα µας, αν και η υποβάθµιση των υδάτινων οικοσυστηµάτων 
της κατά τα τελευταία έτη είχε σηµαντικές επιδράσεις στην ιχθυοπανίδα και τους 
ιχθυοπληθυσµούς της, παραµένουν ακόµη αρκετά ποτάµια και λίµνες που διατηρούν πολλά 
είδη ψαριών και σηµαντικά αλιεύµατα.  

Στην ευρύτερη λεκάνη απορροής του ποταµού Αλιάκµονα αναπτύσσεται ένα από τα 
ελάχιστα ποτάµια οικοσυστήµατα της χώρας µας, του ποταµού Βενέτικου, τα οποία λόγω της 
περιορισµένης ‘ανάπτυξης’ που δέχθηκε η περιοχή κατά τα τελευταία έτη, αναµένεται να 
διατηρούν ακόµη το µεγαλύτερο µέρος της πλούσιας χλωρίδας και πανίδας που διέθεταν στο 
παρελθόν. Στην εργασία αυτή γίνεται µια προσπάθεια για την επιβεβαίωση της ύπαρξης της 
καταγραφείσας ήδη ιχθυοπανίδας του ποταµού Βενέτικου και την εκτίµηση της αφθονίας των 
ιχθυοπληθυσµών της. Επιπρόσθετα, τα αποτελέσµατα της έρευνας αναµένεται να υποδείξουν τα 
µέτρα προστασίας που πρέπει να ληφθούν στο σύστηµα αυτό, έτσι ώστε να µη συµβούν 
µόνιµες περιβαλλοντικές διαταραχές και αλλοιώσεις στο υδάτινο περιβάλλον του από 
αναπτυξιακά έργα που ήδη υλοποιούνται, αλλά και για τη µελλοντική ορθολογική του 
διαχείριση.  

Η εργασία αποτελεί µέρος του ευρύτερου ερευνητικού προγράµµατος ‘Πρόγραµµα 
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Επιπτώσεων στα µεγάλα θηλαστικά και στα 
ενδιαιτήµατά τους από την κατασκευή και λειτουργία της Εγνατίας Οδού στο τµήµα Παναγιά–
Γρεβενά’, µε τίτλο ‘Υδάτινα Οικοσυστήµατα, Ιχθυοπανίδα & Ιχθυοπληθυσµοί’ που 
χρηµατοδοτήθηκε από την ‘Εγνατία Οδό’ Α.Ε. 
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Εικόνα 1. Οι περιοχές των Σταθµών δειγµατοληψίας στο ποταµό  
Βενέτικο, κατά τις εποχές των ‘µέγιστων’ και ‘ελάχιστων’ παροχών.
Figure 1. The fish sampling stations in Veneticos River during  
the ‘max’ and ‘min’ periods of  flow. 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
Αν και η ιχθυοπανίδα του ποταµού Βενέτικου δεν έχει µελετηθεί ακόµη συστηµατικά, 

υπάρχουν αρκετές αναφορές τόσο για το ίδιο το ποτάµι όσο και για το ευρύτερο υδάτινο 
οικοσύστηµα (Καρανδεινός 1992, Ζαλίδης & Μαντζαβέλας 1994, Οικονοµίδης κ.α. 2001). Στις 
παραπάνω αναφορές έχουν καταγραφεί ήδη δέκα είδη ψαριών. 

Για την επιβεβαίωση της καταγραφείσας ήδη ιχθυοπανίδας του ποταµού και την 
παρακολούθηση της αφθονίας των πληθυσµών της, επιλέχθηκαν αντιπροσωπευτικές περιοχές 
δειγµατοληψίας που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν και στο µέλλον ως θέσεις αναφοράς, 
ώστε να περιλαµβάνουν χαρακτηριστικά ενδιαιτήµατα για τα είδη και τους ιχθυοπληθυσµούς 
της περιοχής. Η επιλογή των 
σταθµών έγινε έτσι ώστε κάποιοι 
από αυτούς να περιλαµβάνονται στις 
περιοχές από τις οποίες θα διέλθει ο 
νέος οδικός άξονας της Εγνατίας 
οδού, µε την κατασκευή γεφυρών, 
φραγµάτων κτλ., που πιθανόν θα 
παρενοχλούν στο µέλλον την 
ελεύθερη διακίνηση των ψαριών, 
αλλά και σε άλλες ανθρωπογενείς 
δραστηριότητες της περιοχής, 
δηλαδή µε την υφιστάµενη γεωργία 
και αλιεία. Με τα παραπάνω 
κριτήρια, επιλέχθηκαν συνολικά 9 
αντιπροσωπευτικοί Σταθµοί 
δειγµατοληψίας (Εικ. 1) σε όλο 
σχεδόν το µήκος του ποταµού, σε 
περιοχές βέβαια όπου µπορεί να 
εφαρµοσθεί η µέθοδος της 
ηλεκτραλιείας που επιλέχθηκε να 
χρησιµοποιηθεί (Dunham et al. 2002, Reynolds 1983). Σε κάθε Σταθµό δειγµατοληψίας 
εφαρµόσθηκε πειραµατική αλιεία µε φορητή συσκευή ηλεκτραλιείας τύπου ‘Safari Research 
550D’ σε µήκος κοίτης ποταµού περίπου 100 m για 25 - 30 min. 

Η εκτίµηση των ιχθυοπληθυσµών έγινε µε υπολογισµό της ‘σχετικής αφθονίας’, 
εκφρασµένης ως αριθµό ατόµων ανά µονάδα αλιευτικής προσπάθειας σε συγκεκριµένη 
επιφάνεια ποταµού (500 m2) στον κάθε Σταθµό (Catch Per Unit of Effort - CPUE) και αναγωγή 
στη πλησιέστερη ακέραια µονάδα, από δείγµατα που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου 
των ‘µέγιστων’ (άνοιξη) και ‘ελάχιστων’ (φθινόπωρο) παροχών του ποταµού, τα έτη 2003 και 
2004. Σε κάθε δειγµατοληψία, για τη συλλογή των δειγµάτων γινόταν ένα προσεκτικό πέρασµα 
µε τη συσκευή της ηλεκτραλιείας, αντίθετα στη ροή του ποταµού σε όλο το πλάτος της κοίτης 
του κάθε Σταθµού, σε πορεία σχήµατος µαιάνδρου και µέχρι µέγιστο βάθος περίπου 1,20 m 
(Brown 2000), χωρίς αποκλεισµό της περιοχής δειγµατοληψίας µε ‘δίχτυα περιορισµού’ 
διαφυγής ψαριών (stop nets). Πίσω από το χειριστή της συσκευής ηλεκτραλιείας βρίσκονταν 
πάντοτε δυο άτοµα µε απόχη, ώστε να συλλαµβάνουν τα ψάρια που διέφευγαν από το χειριστή 
και παρασύρονταν από τη ροή του ποταµού, σύµφωνα µε τους κανόνες ασφαλείας της µεθόδου.  
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Τα είδη που καταγράφηκαν κατά την έρευνα αυτή παρουσιάζονται στον Πίνακα I. Τα 
είδη Oncorhynchus mykiss (Walbaum 1792), Salmo trutta Linnaeus, 1758 και Cyprinus carpio 
Linnaeus, 1758, προέρχονται από εµπλουτισµούς, περιλήφθηκαν στον Πιν. 1 ως βιβλιογραφική 
αναφορά (Οικονοµίδης κ.α. 2001), αλλά δεν εντοπίσθηκαν κατά τις δειγµατοληψίες της 
παρούσας έρευνας. Στην έρευνα αυτή όµως καταγράφηκαν για πρώτη φορά δύο νέα είδη για 
την ιχθυοπανίδα του ποταµού Βενέτικου, ανεβάζοντας έτσι τον συνολικό αριθµό των ειδών του 
σε 12. Τα δύο νέα είδη για την ιχθυοπανίδα του ποταµού είναι το Carassius gibelio (Bloch 



1782) γνωστό µε τα κοινά ονόµατα Πεταλούδα, Ιταλικό ή Αγριοχρυσόψαρο και το Gobio gobio 
(Linnaeus 1758), Γυφτόψαρο, της οικογένειας Cyprinidae. Και τα δύο έχουν καταγραφεί στο 
παρελθόν στο σύστηµα του ποταµού Αλιάκµονα, στο οποίο συµβάλει ο ποταµός Βενέτικος 
(Οικονοµίδης κ.α. 2001). Η παρουσία του είδους C. gibelio στο οικοσύστηµα του Βενέτικου 
πιθανόν να οφείλεται σε αυθαίρετη και άστοχη εισαγωγή από ερασιτέχνες αλιείς. Υπάρχουν 
βέβαια και αρκετές ενδείξεις ότι το είδος θα µπορούσε να έχει αποικίσει από µόνο του τον 
ποταµό, δια µέσου του Αλιάκµονα στον οποίο απαντάται. Βέβαια, η παρουσία του θα µπορούσε 
να είχε διαφύγει από τις προηγούµενες έρευνες που έγιναν στον ποταµό, αφού και εδώ 
πιάστηκε µόνο σε µια περιοχή, στη γέφυρα Σπανού, στη συµβολή Βενέτικου – Σταυροπόταµου 
(Στ. 1), σε σηµείο µε ήρεµη ροή του ποταµού, λασπώδη πυθµένα και πυκνή παρόχθια 
βλάστηση. Το είδος G. gobio έχει αναφερθεί ήδη στην ιχθυοπανίδα του ποταµού Αλιάκµονα 
(Οικονοµίδης κ.α. 2001). Το πιθανότερο βέβαια είναι να είχε διαφύγει των ερευνών που έγιναν 
µέχρι σήµερα στο Βενέτικο, λόγω του µικρού µεγέθους των πληθυσµών του. 
Πίνακας I: Η ιχθυοπανίδα του Ποταµού Βενέτικου. 
Table I: The fishfauna of Veneticos River. 
 Οικογένεια – Είδος Κοινό όνοµα  Καθεστώς προστασίας 

    Οδηγία  
Οικο- 
τόπων 

Σύµβα- 
ση  
Βέρνης 

Κόκ- 
κινο  
Βιβλίο 

 Salmonidae      
1 Oncorhynchus mykiss (Walbaum 1792)  Αµ. Πέστροφα *    
2 Salmo trutta macedonicus Karaman 1924  Πέστροφα  +   Τ, Κ 
3 Salmo trutta Linnaeus 1758 Πέστροφα *    
 Cyprinidae      
4 Alburnoides bipunctatus (Bloch 1782)  Τσιρωνάκι +  ΙΙΙ  
5 Barbus macedonicus Karaman, 1928  Μουστακάτο + V  T-Aπ. 

To 
6 Barbus peloponnesius Valenciennes 1842  Χαµοσούρτης + II, V III T-Aπ-

To 
7 Carassius gibelio (Bloch 1782) Πεταλούδα +    
8 Chondrostoma vardarense Karaman 1928 Γουρουνοµύτης +    
9 Cyprinus carpio Linnaeus 1758 Kυπρίνος *    
10 Gobio gobio (Linnaeus 1758) Γυφτόψαρο +    
11 Leuciscus cephalus (Linnaeus 1758) Τυλινάρι +   T-Aπ-T 
12 Rutilus rutilus (Linnaeus 1758) Τσιρώνι +    
 (+) = Παρούσα έρευνα  

(*) = (Οικονοµίδης κ.α. 2001) 
     

Στην Εικ. 2, παρουσιάζεται η ‘σχετική αφθονία’ των εννέα Σταθµών δειγµατοληψίας (Στ. 
1-9) κατά µήκος της κοίτης του ποταµού Βενέτικου και δίδεται ο αριθµός των ατόµων ανά 
δειγµατοληπτική προσπάθεια στις περιόδους των ελάχιστων (φθινόπωρο 2003 και 2004) και 
µέγιστων (άνοιξη 2004) παροχών του ποταµού. Ο σταθµός µε την υψηλότερη σχετική αφθονία 
(Εικ. 2γ) αλλά και τις µεγαλύτερες διακυµάνσεις της (Εικ. 2α) είναι ο Σταθµός 2, ο οποίος 
βρίσκεται σε ένα παραπόταµο του Βενέτικου, τον Κουτσαφίρα, ο οποίος παρουσιάζει και τις 
µεγαλύτερες αυξοµειώσεις της παροχής του στις περιόδους που εξετάσθηκαν, χωρίς όµως να 
παρατηρηθεί ποτέ πλήρης διακοπή της ροής του. Από την Εικ. 2γ φαίνεται επίσης ότι ο 
σταθµός µε τη µικρότερη σχετική αφθονία είναι ο Στ. 9, ο οποίος βρίσκεται στη ‘διασταύρωση’ 
του π. Βενέτικου µε την υφιστάµενη εθνική οδό Γρεβενών – Μηλιάς, όπου εδώ είναι η περιοχή 
που δέχεται ίσως τις µεγαλύτερες περιβαλλοντικές πιέσεις είτε από µόνιµες ανθρωπογενείς 
δραστηριότητες (γεωργία – αλιεία), είτε από την υφιστάµενη εθνική οδό και τις διαρκείς λήψεις 
αδρανών υλικών από τη κοίτη του ποταµού για την τοπική οδοποιία της ευρύτερης περιοχής.   

Ο Στ. 1 (γέφυρα Σπανού) στη συµβολή των ποταµών Βενέτικου Σταυροποτάµου 
(περίπου στο µέσο ρου του Βενέτικου) εµφανίζει την πλέον σταθερή αφθονία. Ο Στ. 5, που 
βρίσκεται στη περιοχή Κρανιάς (Λιβάδι) εµφανίζει και αυτός ιδιαίτερα χαµηλές τιµές αφθονίας, 



γεγονός όµως που αποδίδεται περισσότερο στη θέση του στον άνω ρου του ποταµού, σε 
περιοχή που δε δέχεται πολλές ανθρωπογενείς επιδράσεις. Οι χαµηλές τιµές του φθινοπώρου 
του 2003 µπορούν να αποδοθούν σε κατασκευαστικά έργα του τοπικού οδικού δικτύου την 
περίοδο αυτή, γεγονός όµως που φαίνεται ότι ήταν παροδικό. 

Μεταβολές της αφθονίας ανα σταθµό
για όλες τις δειγµατοληψίες στο ποταµό Βενέτικο
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Εικ. 2: Μεταβολές της αφθονίας των 
ιχθυοπληθυσµών του ποταµού Βενέτικου 
στις περιόδους µέγιστης και ελάχιστης 
παροχής του: α) µεταβολές ανά σταθµό, β) 
µεταβολές ανά περίοδο, γ) µεταβολές 
συνολικής αφθονίας. 

Fig: 2:  Variation of the fish population 
abundance in Venetikos river during the 
‘max’ and ‘min’ periods of flow: a) 
variations per fish sampling station, b) 
variations per time period c) variations of 
the total abundance.  

Από την παρακολούθηση των µεταβολών του αριθµού των ειδών στους εννέα σταθµούς 
προκύπτει ότι ο Στ. 5 που βρίσκεται στα ανάντη του ποταµού έχει το µικρότερο αριθµό ειδών που 
είναι µόνο δύο, τα B. peloponnesius  και A. bipunctatus. Το είδος S. trutta macedonicus, 
πιάστηκε µόνο στο σταθµό του Μικρολίβαδου και ένα µόνο άτοµο στη γέφυρα Σπανού. Σε 
δειγµατοληψίες εκτός των περιόδων που αναφέρονται εδώ (Κοκκινάκης κ.ά. 2004, 2005), 
πιάστηκαν λίγα ακόµη άτοµα σε ένα σταθµό της ίδιας περιοχής στα ανάντη του ποταµού 
(περιοχή Κρανιάς). Ο πληθυσµός της άγριας πέστροφας έχει εξαφανισθεί από τον υπόλοιπο 
ποταµό, κινδυνεύει και φαίνεται ότι παραµένει µόνο σε αυτή την περιοχή του. Λόγω των 
πολλών ιδιαιτεροτήτων του είδους, είναι ενδηµικό στη βόρειο Ελλάδα και Π.Γ.∆.Μ. 
(Economidis 1991), αλλά και της έντονης επιλεκτικής αλιείας που δέχεται, θα πρέπει να τύχει 
ιδιαίτερης προστασίας και να αποφευχθούν τουλάχιστον οι µη επιβεβαιωµένοι γενετικά 
εµπλουτισµοί για την ενίσχυση των πληθυσµών του µε άλλα είδη ή τύπους πέστροφας.  

Αριθµός ειδών ανά σταθµό στο ποταµό Βενέτικο 
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Εικ. 3: Μεταβολές του αριθµού των ειδών των ψαριών στον Ποταµό Βενέτικο α) ανά σταθµό, β) ανά 
εποχή. 

Fig. 3: Variation of the species richness in Venetikos River a) per fish sampling station, b) per time 
period. 



 Οι σταθµοί που βρίσκονται στα ανάντη του ποταµού, στην περιοχή δηλαδή της 
Κρανιάς (Στ. 3, 4, 5, 6) παρουσιάζουν τη µικρότερη ποικιλότητα, περιλαµβάνοντας ένα µικρό 
αριθµό ειδών που κυµαίνεται από 2 µέχρι 4. Αντίθετα, στους σταθµούς που βρίσκονται στο 
µέσο ρου ή σε σηµεία συµβολής του Βενέτικου µε άλλους παραποτάµους του ή ακόµη προς τον 
κάτω ρου του ποταµού (Στ. 1, 2, 7, 8, 9) ο αριθµός των ειδών αυξάνει από 4 µέχρι 7. Στις 
περισσότερες των περιπτώσεων στον άνω ρου του ποταµού το είδος που επικρατεί είναι το B. 
peloponnesius και συνήθως ακολουθεί το A. bipunctatus. Τα είδη Ch. vardarensis και L. 
cephalus, παρουσιάζουν τις υψηλότερες τιµές αφθονίας προς τον µέσο και κάτω ρου του 
ποταµού. Το είδος R.. rutilus, δεν απαντάται στους σταθµούς που βρίσκονται στα ανάντη του 
ποταµού, λόγω της έντονης ροής του νερού εκεί. Το είδος C. gibelio βρέθηκε µόνο σε ένα σταθµό 
(Στ. 2), ο οποίος όπως αναφέρθηκε ήδη έχει πυκνή παρόχθια βλάστηση, αµµοαργιλώδη πυθµένα 
και η ροή του νερού είναι σχετικά αργή. 

Συνοψίζοντας, πρέπει να επισηµανθεί ότι οι παρεµβάσεις που αναµένεται να γίνουν στο 
άµεσο µέλλον στο σύστηµα του ποταµού Βενέτικου, θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 
ηπιότερες και πάντοτε µε γνώµονα τη διατήρηση και προστασία των ειδών της ιχθυοπανίδας 
και την εξασφάλιση της ελεύθερης µετακίνησης των πληθυσµών της, έτσι ώστε να 
αποφευχθούν περαιτέρω αρνητικές επιπτώσεις στην υφιστάµενη κατάσταση, η οποία φαίνεται 
ότι είναι ήδη αρκετά διαταραγµένη, κυρίως από την εντατική παράνοµη αλιεία και από την 
έλλειψη εφαρµογής αποτελεσµατικών µέτρων αλιευτικής διαχείρισης. Πρέπει να αποφευχθεί η 
δηµιουργία εµποδίων στην κοίτη του ποταµού και όπου αυτό είναι αδύνατο, θα πρέπει να 
γίνονται ειδικές κατασκευές αναβαθµίδων ή παράπλευρες διανοίξεις στην κοίτη, οι οποίες θα 
διευκολύνουν τη µετακίνηση των ψαριών σε διαφορετικές θέσεις του ποταµού. Ιδιαίτερη 
προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις εισαγωγές ξενικών µε το οικοσύστηµα ειδών, προκειµένου να 
µπορέσει να διατηρηθεί το γενετικό απόθεµα της τοπικής ιχθυοπανίδας.  
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ABSTRACT 
Giorgos Sylaios, Nikos Kamidis, Dimitrios Markou, E.T. Koutrakis, Argyris Kallianiotis: 
Monitoring of water and sediment quality parameters in Nestos River Delta.  

Nestos River is an important water resource for Northern Greece. Nestos Delta covers 
an area of 440 km2 and belongs to the Wetlands of International Importance of the Ramsar 
Convention on Wetlands. River water quality is threatened from human watershed pollution, 
while quantity is altered from the large-scale hydroelectric dams, which increased the pressure 
for agricultural water exploitation. Intensive monitoring program along Nestos River Delta, its 
adjacent agricultural canals and the river plume area has taken place since 2002. The study 
aimed towards the seasonal monitoring of water and sediment quality parameters, together with 
the determination of freshwater impact in the coastal zone. Results indicated the presence of 
moderate nutrients concentrations decreasing gradually from the river to the plume mixing zone. 
Trace metals in the water suspended particulate matter and the bottom sediment were found at 
low to moderate levels.  

 
Keywords: nutrients, heavy metals, plume, monitoring, suspended matter, sediment, Nestos 
River 

  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το ∆έλτα Νέστου χαρακτηρίζεται ως ένα από τα σηµαντικότερα φυσικά 
οικοσυστήµατα, λόγω της µεγάλης έκτασης που καταλαµβάνει (500.000 στρ.) και των σπάνιων 
τύπων οικοτόπων που διαθέτει. Από ιχθυολογική άποψη, αποτελεί σηµαντική περιοχή 
αναπαραγωγής και διατροφής πολλών εµπορεύσιµων αλιευµάτων. Τα τελευταία χρόνια η  
περιοχή του ∆έλτα έχει υποβαθµιστεί εξαιτίας των υπερβολικών αρδεύσεων και την κατασκευή 
δύο υδροηλεκτρικών φραγµάτων στον Ποταµό Νέστο, µε αποτέλεσµα η µέση µηνιαία παροχή 
του ποταµού να µειωθεί κατά 54% περίπου (1986-2000) σε σχέση µε τη µέση µηνιαία παροχή 
της περιόδου 1965-1971 (Darakas 2002, Κουτρουµανίδης & Συλαίος 2004).  

Κατά τη περίοδο 2002-2004, διενεργήθηκε παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων 
των εκβολών του Ποταµού Νέστου, της στραγγιστικής τάφρου Τ4 και του στραγγιστικού 
καναλιού που βρίσκεται παράλληλα στον ποταµό, στα πλαίσια του προγράµµατος LIFE-ΦΥΣΗ 
02 (ΝΑΤ/GR/8489). Ταυτόχρονα, διενεργήθηκαν δειγµατοληψίες νερού για τη µέτρηση των 
φυσικών και χηµικών παραµέτρων της στήλης νερού στη θαλάσσια περιοχή επίδρασης του 
Ποταµού Νέστου, στα πλαίσια του προγράµµατος ANREC (Association of Physical and 
Biological processes acting on Recruitment and Post-Recruitment stages of Anchovy). Σκοπός 
της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση των αποτελεσµάτων των ποιοτικών παραµέτρων 
του νερού κατά µήκος του ποταµού, στις παρακείµενες αρδευτικές τάφρους καθώς και στη 
παράκτια θαλάσσια περιοχή, στην οποία επιδρά το πλούµιο νερό του ποταµού.   

 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Τα δεδοµένα της εργασίας προέρχονται από τέσσερις συνολικά δειγµατοληψίες σε 16 
σταθµούς: τρεις (3) στον κυρίως ποταµό, τρεις (3) στη στραγγιστική τάφρο Τ4, τρεις (3) στο 
κανάλι παράλληλα στο ποταµό και επτά (7) στη θαλάσσια πλούµια ζώνη (επιφάνεια και 
πυθµένας) (Εικ. 1). Οι δειγµατοληψίες διενεργήθηκαν τον Αύγουστο 2003, τον Φεβρουάριο και 
τον Ιούλιο 2004 και τον Ιανουάριο 2005. Σε όλους τους σταθµούς πραγµατοποιήθηκαν 
επιτόπιες µετρήσεις θερµοκρασίας, αλατότητας, pH και διαλυµένου οξυγόνου. Επίσης 
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συλλέχθηκαν δείγµατα νερού τα οποία µεταφέρθηκαν στο εργαστήριο όπου προσδιορίστηκαν 
οι συγκεντρώσεις των θρεπτικών αλάτων (νιτρικά, νιτρώδη, αµµωνιακά, φωσφορικά και 
πυριτικά άλατα) και χλωροφύλλης-α, σύµφωνα µε τους Parsons et al. (1984), ενώ της 
χλωροφύλλης σύµφωνα µε τη µέθοδο APHA (1982). Τέλος διενεργήθηκαν αναλύσεις 
τεσσάρων βαρέων µετάλλων (χαλκός, νικέλιο, ψευδάργυρος και υδράργυρος), στο αιωρούµενο 
υλικό και στο ίζηµα σε συνολικά 9 σταθµούς στον Ποταµό Νέστο, στο παράλληλο κανάλι και 
στη στραγγιστική τάφρο Τ4. ∆εν διενεργήθηκαν αναλύσεις βαρέων µετάλλων στη θαλάσσια 
παράκτια περιοχή. Για τον προσδιορισµό των συγκεντρώσεων των βαρέων µετάλλων 
ακολουθήθηκε η µέθοδος της Φασµατοσκοπίας Ατοµικής Απορρόφησης.   
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Εικ. 1: Θέσεις δειγµατοληψίας στις εκβολές του Πoταµού Νέστου. 
Fig. 1: Sampling sites in the Nestos River delta area. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Οι µετρήσεις των φυσικών και χηµικών παραµέτρων στα ύδατα της υπό µελέτη 
περιοχής παρουσιάζονται στον Πίνακα I. Η αλατότητα παρουσιάζει τη τυπική διαβάθµιση από 
το ποτάµιο προς το θαλάσσιο περιβάλλον. Το διαλυµένο οξυγόνο παρουσιάζει χαµηλή 
συγκέντρωση στο παράλληλο κανάλι του Ποταµού Νέστου (3,72 mg/l), λόγω της στασιµότητας 
του νερού και στις έντονα εύτροφες συνθήκες. Το νερό του κυρίως ποταµού, του πλουµίου και 
της θάλασσας θεωρούνται επαρκώς οξυγονωµένα (6,03-8,53 mg/l). Όσον αφορά τις 
συγκεντρώσεις των ολικών αιωρούµενων στερεών, η µέγιστη µέση συγκέντρωση υπολογίσθηκε 
στο παράλληλο κανάλι (53,60 mg/l) και πιθανόν οφείλεται στη χαµηλή στάθµη του νερού, στη 
στασιµότητα των υδάτων και στον έντονο ευτροφισµό. Ο Ποταµός Νέστος χαρακτηρίζεται από 
χαµηλές µέσες συγκεντρώσεις αιωρούµενων στερεών (8,8 mg/l), οι οποίες αυξάνονται 
σταδιακά όσο προχωρούµε από το πλούµιο του Νέστου (13,8 mg/l) προς τη θάλασσα (15,6 
mg/l). Οι συγκεντρώσεις των νιτρικών και νιτρωδών αλάτων παρουσιάζονται αυξηµένες στη 
τάφρο Τ4 µε 127 και 1,24 µmol/l, αντίστοιχα. Στον Ποταµό Νέστο οι µέσες συγκεντρώσεις των 
νιτρικών και νιτρωδών αλάτων υπολογίσθηκαν σε 41,17 και 0,16 µmol/l αντίστοιχα, ενώ 
σχετικά υψηλή µέση συγκέντρωση νιτρωδών υπολογίσθηκε στο παράλληλο κανάλι (0,52 
µmol/l). Στο πλούµιο του Νέστου οι συγκεντρώσεις των αλάτων αυτών µειώνονται λόγω της 
µείξης του ποτάµιου µε το θαλασσινό νερό (3,36 και 0,08 µmol/l αντίστοιχα), ενώ στη περιοχή 
της θάλασσας όπου η επίδραση του Ποταµού Νέστου εξαλείφεται πλήρως, τα νιτρικά άλατα 
µειώνονται ακόµα περισσότερο (2 µmol/l). Όµοια συµπεριφορά παρουσιάζουν και οι 



συγκεντρώσεις των αµµωνιακών και των πυριτικών αλάτων. Οι υψηλότερες µέσες 
συγκεντρώσεις υπολογίσθηκαν στο παράλληλο κανάλι µε 8,43 και 216,5 µmol/l, ενώ 
αντίστοιχα αυξηµένες µέσες συγκεντρώσεις πυριτικών υπολογίσθηκαν και στη τάφρο Τ4 (175,3 
µmol/l), όπως και στα νερά του ποταµού (155 µmol/l). Η συµπεριφορά των αµµωνιακών και 
πυριτικών αλάτων είναι παρόµοια µε αυτή των νιτρικών, καθώς οι συγκεντρώσεις µειώνονται 
όσο κινούµαστε κατάντη από τον ποταµό προς το πλούµιο (1,46 και 15,3 µmol/l αντίστοιχα), 
και τη θάλασσα (1,38 και 9 µmol/l αντίστοιχα). Τα φωσφορικά άλατα παρουσιάστηκαν 
αυξηµένα στη περιοχή του ποταµού (5,18-8,78 µmol/l), ενώ λόγω αραίωσης η συγκέντρωση 
τους µειώνεται στο πλούµιο (1,43 µmol/l) και στη κυρίως θάλασσα (1,26 µmol/l).        
Πίνακας Ι: Μέσες τιµές (τυπική απόκλιση σε παρένθεση) των φυσικών και χηµικών υδατικών 

παραµέτρων, στη περιοχή του Ποταµού Νέστου και στην ευρύτερη περιοχή των εκβολών. 
Table I: Average values (std in parenthesis) of aquatic physical and chemical parameters, in Nestos 

River and the area of Nestos estuary.  

Παράµετροι Ποταµός 
Νέστος 

Παράλληλο 
Κανάλι 

Τάφρος    
Τ4 

Πλούµιο 
Νέστου Θάλασσα 

Θερµοκρασία (οC) 14,30 (5,4) 14,97 (6,4) 15,38 (3,8) 22,05 (6,5) 16,70 (4,8) 
Αλατότητα (psu) 0 (0) 0,04 (0,1) 0 (0) 31,39 (3,3) 36,39 (3,3) 
Αγωγιµότητα (µS/cm) 264 (31) 576 (217) 476 (97) 47.902 (7.581) 48.894 (5.640) 
pH 7,60 (0,3) 7,31 (0,6) 7,05 (0,5) 8,3 (0,2) 8,2 (0,2) 
∆ιαλυµένο Οξυγόνο (mg/l) 8,53 (0,8) 3,72 (0,4) 6,03 (0,5) 7,62 (0,7) 7,54 (0,8) 
Ολικά Αιωρούµενα Στερεά (mg/l) 8,8 (3,2) 53,60 (54,2) 4,8 (3,3) 13,8 (2,4) 15,6 (2) 
Νιτρικά Άλατα (µmol/l) 41,17 (8,6) 16,54 (9,3) 127 (75,4) 3,36 (3,7) 2 (1,32) 
Νιτρώδη Άλατα (µmol/l) 0,16 (0,1) 0,52 (0,3) 1,24 (1) 0,08 (0,1) 0,10 (0,09) 
Αµµωνιακά Άλατα (µmol/l) 1,84 (0,8) 8,43 (8,1) 3,46 (2,1) 1,46 (1,7) 1,38 (0,68) 
Φωσφορικά Άλατα (µmol/l) 8,78 (5,2) 7,01 (4,6) 5,18 (2,6) 1,43 (1) 1,26 (0,77) 
Πυριτικά Άλατα (µmol/l) 155 (33,4) 216,5 (35,2) 175,3 (36,2) 15,3 (19,2) 9 (6,76) 
Χλωροφύλλη-α (µg/l) 0,46 (0,6) 0,93 (1,1) 0,37 (0,7) 0,15 (0,1) 0,31 (0,52) 
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Η υψηλότερη 
συγκέντρωση χλωροφύλλης 
βρέθηκε στο παράλληλο κανάλι 
µε µέση τιµή 0,93 µg/l, ενώ το 
κυρίως ποτάµι όπως και τάφρος 
Τ4 χαρακτηρίζονται από 
χαµηλότερες τιµές (0,46 και 0,37 
µg/l αντίστοιχα). Στο πλούµιο του 
ποταµού οι µέσες τιµές των 
συγκεντρώσεων της λης 
µειώνονται (0,15 µg/l), ενώ 
παρατηρήθηκε αύξηση κατά τη 
µετάβαση από το πλούµιο στη 
θάλασσα (0,31 µg/l), κυρίως τους 
καλοκαιρινούς µήνες. 

 χλωροφύλ

Οι µέσες συγκεντρώσεις 
του χαλκού και του νικελίου στο 
αιωρούµενο υλικό του νερού 
κυµαίνονται σε ελαφρώς υψηλά 
επίπεδα κυρίως στη τάφρο Τ4 
(51,63 και 45,23 µg/g, 
αντίστοιχα), όπως και στον 
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Εικ. 2: Ετήσια φορτία ανόργανου φωσφόρου & αζώτου σε 
5 κύριους ποταµούς της Ελλάδας (Skoulikidis et al. 1998). 
Fig. 2: Annual DIP and DIN loads in 5 major Greek rivers 
(Skoulikidis et al. 1998).



Ποταµό Νέστο (48,9 και 56,68 µg/g, αντίστοιχα) (Πίνακας ΙΙ). Ο ψευδάργυρος εµφάνισε υψηλή 
συγκέντρωση µόνο στη τάφρο Τ4 (45,05 µg/g). Ο υδράργυρος ανιχνεύτηκε σε µηδενικά 
επίπεδα σε όλους τους σταθµούς.  

Σε πολύ χαµηλά επίπεδα κυµαίνονται οι συγκεντρώσεις των βαρέων µετάλλων στα 
δείγµατα ιζηµάτων, µε υψηλότερες τιµές στο παράλληλο στραγγιστικό κανάλι (Cu: 8,67 µg/g, 
Ni: 15,47 µg/g, Zn: 30,06 µg/g). Οι συγκεντρώσεις του υδραργύρου βρέθηκαν σε µη 
ανιχνεύσιµα επίπεδα (<50 pg/g) σε όλους τους σταθµούς δειγµατοληψίας. Οι χαµηλές 
συγκεντρώσεις των µετάλλων στο ποταµό Νέστο πιθανόν οφείλονται στην αδροµερή 
κοκκοµετρική σύσταση των ιζηµάτων του.  
Πίνακας ΙI: Μέσες τιµές (τυπική απόκλιση σε παρένθεση) του χαλκού, νικελίου, ψευδαργύρου και 

υδραργύρου στο αιωρούµενο υλικό και στα ιζήµατα της ευρύτερης περιοχής του Ποταµού 
Νέστου. 

Table II: Average values (std in parenthesis) for copper, nickel, zinc and mercury in the suspended 
particulate matter and sediments of the wider region of Nestos River. 

 Βαρέα Μέταλλα Ποταµός Νέστος Παράλληλο 
Κανάλι Τάφρος Τ4 

Αιωρούµενο Υλικό Χαλκός (µg/g) 48,90 (11,8) 30,47 (1,3) 51,63 (21) 
 Νικέλιο (µg/g) 56,68 (19,3) 27,60 (12) 45,23 (16,7) 
 Ψευδάργυρος (µg/g) 14,46 (6,8) 5,15 (1,5) 45,05 (50,62) 
Ίζηµα Χαλκός (µg/g) 2,17 (1,7) 8,67 (6,7) 6,63 (7,4) 
 Νικέλιο (µg/g) 9,43 (5) 15,47 (11,1) 8,13 (3,4) 
 Ψευδάργυρος (µg/g) 13,49 (6,2) 30,06 (22,9) 17,55 (11,7) 
 Υδράργυρος (µg/g) 0,03 (0,01) 0,03 (0,04) 0,04 (0,07) 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης µε τα αποτελέσµατα άλλων 
ερευνών (Skoulikidis et al. 1998), προκύπτει ότι ο Ποταµός Νέστος χαρακτηρίζεται από 
χαµηλότερα ετήσια φορτία φωσφόρου και αζώτου σε σχέση µε άλλους ποταµούς (Έβρος, 
Πηνειός, Αξιός κ.ά.), (Εικ. 2). Ταυτόχρονα, τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας για τον 
Ποταµό Νέστο εµφανίζουν συγκεντρώσεις θρεπτικών αλάτων χαµηλότερες σε σύγκριση µε 
αυτές προηγούµενων ετών (Skoulikidis et al. 1998), πιθανόν λόγω αλλαγής χρήσεων γης 
παραποτάµιων εκτάσεων (απαλλοτριώσεις γεωργικών καλλιεργειών και αναδασώσεις). Οι 
αυξηµένες συγκεντρώσεις θρεπτικών αλάτων στα πλευρικά στραγγιστικά κανάλια µπορούν να 
αντιµετωπιστούν µέσω της επικείµενης επανασύνδεσής τους µε την κύρια κοίτη του ποταµού, η 
οποία αναµένεται να βελτιώσει το υδρολογικό καθεστώς στο ∆έλτα του Ποταµού Νέστου 
ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις της υπόγειας υφαλµύρωσης που παρατηρείται σήµερα.  
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ABSTRACT  
Maria Tsoumani, Aikaterini Salamoura, Kon/nos Kougoulis, Athanasios 
Chantzaropoulos, Anastasia Staurou, Athina Strantzali: An assessment of surface water 
quality of rivers systems in prefecture of Ioannina. 

The prefecture of Ioannina is rich in aquatic systems.  In the present study, an attempt 
was made to evaluate the water quality of Aoos, Boidomatis, Sarantaporos, Kalamas and 
Louros. Physicochemical parameters and the nutrients were monitored during the period of 
2003-2004. The results of this study indicate that generally, the fluctuation of physicochemical 
parameters show a seasonal variation. The eutrophication status of the examined systems was 
evaluated by means of DIN/P ratio. The DIN/P ratio ranged between 0.01-15.58, suggesting a 
N-limitation. The implementation of an integrated environmental management plan is 
considered to be the most effective approach to prevent the adverse environmental effect of 
development into a river system and to ensure the sustainable use of water resources and the 
protection of water quality. 

  
Keywords: rivers, nutrients, water quality, Ioannina 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα ποτάµια είναι δυναµικά συστήµατα που έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν πολλές 
φορές το φυσικό περιβάλλον, χάρις στην ικανότητά τους να µεταφέρουν διαρκώς διαλυµένα 
υλικά, που προέρχονται από φυσικές και ανθρωπογενείς πηγές (Goltermann 1985). Η χηµεία 
των επιφανειακών υδάτων ενός ποταµού αντικατοπτρίζει τις ποικίλες επιρροές από την 
ατµόσφαιρα, τη γεωλογία του υποστρώµατος, τις κλιµατικές συνθήκες και τις ανθρωπογενείς 
δραστηριότητες (Bricker & Jones 1995, Skoulikidis 2003). 

Η περιοχή µελέτης περιλαµβάνει τους ποταµούς Αώο, Βοϊδοµάτη, Σαραντάπορο, 
Καλαµά και Λούρου του Ν. Ιωαννίνων. 

Ο Ποταµός Βοϊδοµάτης, που πηγάζει από το βουνό Βραδέτο της Τύµφης σε υψόµετρο 
1.500 m χύνεται στον ποταµό Αώο. Το µήκος του ανέρχεται σε 25 km και η λεκάνη απορροής 
του καλύπτει επιφάνεια 384 km2. Τροφοδοτείται από τους ποταµούς Λάκκο Βιτσικού, Μέγα 
Λάκκο, Ξηροπόταµο και τα ρέµατα Σκακκιλιώτικο, Αµαρόδα, Βερόγκα και Μεζαριά. 

Ο Αώος είναι ποταµός της Ηπείρου και της Αλβανίας, πηγάζει από το Μαυροβούνι της 
οροσειράς Πίνδου σε υψόµετρο 1.300 m και εκβάλλει στην Αδριατική θάλασσα. Ενώνεται µε 
τους παραπόταµους Σαραντάπορο και Βοϊδοµάτη. 

Ο Ποταµός Καλαµάς, µήκους 113 Km, πηγάζει στα κεντρικά της Ηπείρου και εκβάλλει 
βόρεια του βουνού της Στουπίτσας (Μαυρονόρος) και νότια του λόφου της Μαστιλίτσας, στο 
Ιόνιο πέλαγος. 

 Ο Ποταµός Λούρος πηγάζει από τις νοτιοανατολικές πλαγιές του όρους Τόµαρος µε 
συνολικό µήκος 73 Km και χύνεται στον Αµβρακικό κόλπο στην περιοχή της Ποδιάς. 

Από τις φυσικοχηµικές παραµέτρους που µελετήθηκαν κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική η 
παρουσία θρεπτικών συστατικών, τα οποία καθορίζουν το βαθµό ρύπανσης των υδάτων. Ο 
προσδιορισµός τους κρίνεται αναγκαίος για την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων, 
όπου διαβιούν υδρόβιοι οργανισµοί. Ταυτόχρονα, o ποσοτικός προσδιορισµός αυτών των 
παραµέτρων µπορεί να συµβάλλει σηµαντικά στη διαχείριση της περιοχής και των πηγών νερού 
(Petts & Calow 1996). 
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
Τα δείγµατα νερού συλλέχθηκαν από εννιά σηµεία. Συγκεκριµένα, τα σηµεία 

αφορούσαν τον ποταµό Αώο (Γέφυρα Κόνιτσας), τον Βοϊδοµάτη (Βοϊδοµάτη 1 στον Εθνικό 
∆ρυµό και Βοϊδοµάτη 2 µετά τον Εθνικό δρυµό), τη ζεύξη των παραποτάµων του Αώου, τον 
Σαραντάπορο, τον Καλαµά (πηγές του στο Καλπάκι και παραπόταµο Γορµό) και τον Λούρο 
(πηγές, θέση Πλατανάκια). Τα δείγµατα λαµβάνονταν µηνιαίως για τα έτη 2003 και 2004.  

Η θερµοκρασία, το pH, το διαλυµένο οξυγόνο (D.O.) και η ειδική αγωγιµότητα (SpC) 
µετρήθηκαν in situ µε φορητό όργανο Hydrolab. Η µεταφορά των δειγµάτων νερού στο 
εργαστήριο του Ιχθυογεννητικού Σταθµού και ο προσδιορισµός των θρεπτικών (νιτρικά, 
νιτρώδη, αµµωνιακά και φωσφορικά) πραγµατοποιήθηκαν σε φασµατοφωτόµετρο Hach, 
σύµφωνα µε τις µεθόδους της APHA (1989), εντός 4 ωρών από τη λήψη τους.  

Για τον προσδιορισµό των θρεπτικών χρησιµοποιήθηκαν οι παρακάτω µέθοδοι: 
1. Μέθοδος Nessler για τα αµµωνιακά (NH4-Ν) 
2. Μέθοδος σουλφανιλικού οξέος για νιτρικά (NO3-Ν) 
3. Μέθοδος σουλφανιλικού οξέος για νιτρώδη (NO2-Ν) 
4. Μέθοδος µολυβδαινικού αµµωνίου για φωσφορικά (PO4-P) 

Η επεξεργασία των στοιχείων περιλαµβάνει τους µέσους όρους µηνιαίως για τα έτη 
2003 και 2004.  
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η διακύµανση της θερµοκρασίας στα σηµεία δειγµατοληψίας έχει µικρό εύρος, λόγω 
της µικρής απόστασης από τις πηγές, σε αντίθεση µε το σηµείο δειγµατοληψίας στον ποταµό 
Αώο, όπου υπάρχει µεγάλη διακύµανση (1,7 °C έως 19,6 °C). 

Από την Εικ.1, φαίνεται ότι οι τιµές του pH κυµαίνονται από 7,1-8,6. ψηλότερες τιµές 
εµφανίζονται αύξηση κατά τους θερινούς µήνες και ιδιαίτερα στους ποταµούς Αώο και 
Σαραντάπορο. 

Το διαλυµένο οξυγόνο (DO) θεωρείται παράµετρος ελέγχου της οργανικής ρύπανσης. 
Οι τιµές του DO κυµαίνονται από 5,88-17,25 mg/l, µε εξαίρεση τις πηγές του Καλαµά, που 
παρουσιάζουν χαµηλότερες τιµές, γεγονός που οφείλεται στο ότι η δειγµατοληψία 
πραγµατοποιείται µετά από µια βαλτώδη ρηχή λίµνη, που σχηµατίζεται µετά από τις πηγές. 
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Εικ. 1: ∆ιακύµανση T, pH, DO, SpC, NO3-Ν, NO2-Ν, NH4-Ν και PO4-Ρ µηνιαίως για τα έτη 2003-
2004. 

Fig. 1: T, pH, DO, SpC, NO3-Ν, NO2-Ν, NH4-Ν and PO4-Ρ monthly variations for the years 2003-
2004.  
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Η ειδική αγωγιµότητα (SpC) κυµαίνεται σε όλα τα σηµεία δειγµατοληψίας, εκτός των 
ηγών του Καλαµά, µεταξύ 200-500 µS/cm, παρουσιάζουν φυσιολογική διακύµανση 

ω 
 

 

Salbu, B., E. Steinners, editors. Trace elements in natural waters. Boca Raton: CRC 
5. 

Mourki

π
(Skoulikidis, 2003). Στις πηγές του Καλαµά παρουσιάζονται πολύ υψηλές τιµές, πιθανόν λόγ

ογεωλτου υδρ ογικού υποστρώµατος της περιοχής. Αντίστοιχα συµπεράσµατα έχουν διεξαχθεί
και από άλλες έρευνες (Skoulikidis et al. 1998).  

Τα θρεπτικά συστατικά συντελούν στον ευτροφισµό των νερών. Οι τιµές των νιτρικών 
(ΝΟ3-Ν) κυµαίνονται µεταξύ 0-1,1 mg/l και των νιτρωδών (NO2-Ν) µεταξύ 0-0,025 mg/l. Οι 
τιµές των αµµωνιακών, εκτός του Καλαµά,  κυµαίνονται από 0-1,01 mg/l. Στις πηγές του 
Καλαµά, παρουσιάζεται µεγάλη διακύµανση των αµµωνιακών εξαιτίας πιθανής εισόδου  
γεωργικών λιπασµάτων. Οι τιµές των φωσφορικών είναι στα περισσότερα σηµεία 
δειγµατοληψίας χαµηλότερες από 0,5 mg/l, τιµή που θεωρείται ιδιαίτερα χαµηλή για τα 
ποτάµια οικοσυστήµατα για την ύπαρξη ευτροφισµού (Mourkidis et al. 1990, Kagalou et al. 
2002). Οι αυξήσεις, που παρουσιάζονται κατά τους µήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Νοέµβριο στις 
τιµές των φωσφορικών (PO4), σε µερικά σηµεία δειγµατοληψίας, οφείλονται στη µειωµένη 
ποσότητα νερών και στην πιθανή απελευθέρωση φωσφόρου από το ίζηµα.  

Ο λόγος του DIN (ΝΟ3-Ν+ NO2-Ν+ NH4-Ν) προς το φώσφορο κυµαίνεται µεταξύ 
0,01-15,58 (< 16:1), υποδηλώνοντας ότι το άζωτο δρα ως περιοριστικός παράγοντας κατά την 
περίοδο της µελέτης (Perking & Underwood 2000). 

Η πολυπλοκότητα των φυσικών οικοσυστηµάτων απαιτεί για την εκτίµηση της 
ποιότητας των νερών την ανάλυση πολλών παραµέτρων. Τα θρεπτικά είναι από τους πιο 
σηµαντικούς παραµέτρους που µπορεί να εκτιµηθεί ο ευτροφισµός των υδάτων. Από τα 
παραπάνω προκύπτει ότι η διαχείριση των ποτάµιων συστηµάτων του Ν. Ιωαννίνων απαιτεί ένα 
περιβαλλοντικό σχέδιο µε στόχο την αειφορική ανάπτυξη, ώστε να αποφευχθεί η υποβάθµιση 
αυτών. 
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Μεταβολή της τροφικής κατάστασης της Λίµνης Τριχωνίδας: 
πρόσφατα φυσικοχηµικά δεδοµένα 
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ABSTRACT 
Evangelia Doulka, George Kehayias: Alteration in the trophic state of Lake Trichonis: 
recent physicochemical data. 

The present study reports new data on several physicochemical parameters and the basic 
nutrients measured in the waters of Lake Trichonis during an eight month period (September 
2004 - April 2005). Our data showed an increase in the maximum concentration of PO4-P, SiO2-
Si and NH3-N compared to previous studies, while the concentrations of NO3-N, NO2-N in the 
present study were slightly lower. Furthermore, the present maximum conductivity and pH 
values were higher than the previous studies, while the oxygen concentration and the water 
transparency were lower. Although not completed yet, our data suggest a possible alteration in 
the trophic state of the lake from the oligotrophy towards a higher level. 
 
Keywords: Lake Trichonis, trophic state, nutrients 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Λίµνη Τριχωνίδα είναι η µεγαλύτερη σε έκταση φυσική λίµνη της Ελλάδας και η 
δεύτερη βαθύτερη, έχοντας συνολική επιφάνεια 98 km2, µέγιστο βάθος 57 m, συνολικό όγκο 
νερού περίπου 2,99 Χ 109 m3 και λεκάνη απορροής µε έκταση περίπου 250 km2. Περιµετρικά 
της λίµνης υπάρχουν αρκετοί δήµοι και κοινότητες, οι δραστηριότητες των οποίων επηρεάζουν 
αφενός τα χαρακτηριστικά των παραλίµνιων οικοσυστηµάτων και αφετέρου την τροφική της 
κατάσταση. Ειδικότερα, οι κύριες οικονοµικές δραστηριότητες στην υδρολογική λεκάνη της 
Λίµνης Τριχωνίδας είναι η γεωργία και η κτηνοτροφία, ενώ σε µικρότερη κλίµακα 
αναπτύσσονται δραστηριότητες του δευτερογενούς τοµέα, όπως ελαιοτριβεία, χοιροστάσια και 
τυροκοµεία (Dimitriou et al. 2001). Στο παρελθόν πραγµατοποιήθηκαν αρκετές έρευνες που 
αφορούσαν τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά και το επίπεδο τροφισµού της λίµνης (Overbeck 
et al. 1982, Koussouris et al. 1993, Tafas et al. 1997, Bertahas et al. 1997). Τα αποτελέσµατα 
από τις έρευνες αυτές εµφανίζουν τη Λίµνη Τριχωνίδα µε χαρακτηριστικά ολιγότροφου 
οικοσυστήµατος, που όµως παρουσιάζει τάσεις µετάβασης προς τη µεσότροφη κατάσταση. 
Ωστόσο, το χρονικό διάστηµα που έχει µεσολαβήσει από τις παραπάνω µετρήσεις µέχρι σήµερα 
είναι αρκετά µεγάλο (τουλάχιστον 15 χρόνια). Για το λόγω αυτό στην παρούσα εργασία γίνεται 
µια πρώτη προσπάθεια καταγραφής των φυσικοχηµικών παραγόντων που καθορίζουν το 
επίπεδο τροφισµού της, µε σκοπό να καθοριστεί η κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήµερα η 
Λίµνη Τριχωνίδα. 
   
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Για τις χηµικές αναλύσεις στη Λίµνη Τριχωνίδα συλλέχθηκαν δείγµατα νερού σε 
µηνιαία βάση την περίοδο Σεπτέµβριος 2004 – Απρίλιος 2005, από το βάθος των 0, 10 και 20m 
µε χρήση δειγµατολήπτη τύπου Ruttner χωρητικότητας 2 λίτρων. Παράλληλα, µε χρήση 
φορητών οργάνων γινόταν µετρήσεις θερµοκρασίας, συγκέντρωσης Ο2, pH και αγωγιµότητας 
ανά δύο µέτρα µέχρι λίγο πάνω από το βυθό, ενώ για τη µέτρηση της διαφάνειας του νερού 
χρησιµοποιήθηκε ο δίσκος του Secchi. Οι χηµικές αναλύσεις πραγµατοποιήθηκαν στο 
εργαστήριο και περιλάµβαναν τον υπολογισµό των ακόλουθων ανόργανων ιόντων: 
ορθοφωσφορικά (PO4-P), πυριτικά (SiO2-Si), νιτρικά (NO3-N), νιτρώδη (NO2-N) και 
αµµωνιακά (NH3-N), ενώ έγινε υπολογισµός και της χλωροφύλλης-α (APHA 1998). Στην 
παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα από τις µετρήσεις που έγιναν σε ένα 
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σταθµό δειγµατοληψίας, ο οποίος βρισκόταν στο βορειοδυτικό άκρο της λίµνης και είχε βάθος 
25 m. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Οι τιµές συγκέντρωσης των PO4-P, SiO2-Si, NO3-N, NO2-N και NH3-N σε κάθε ένα 
από τα τρία βάθη στη Λίµνη Τριχωνίδα φαίνονται στην Εικόνα 1. Η µέγιστη συγκέντρωση των 
ορθοφωσφορικών ιόντων παρατηρήθηκε το Σεπτέµβριο στην επιφάνεια και η ελάχιστη το 
∆εκέµβριο σε βάθος 10 m, ενώ των πυριτικών το Σεπτέµβριο σε βάθος 20 m και το Μάιο στην 
επιφάνεια, αντίστοιχα. Η µέγιστη συγκέντρωση των νιτρικών ιόντων βρέθηκε τον Απρίλιο σε 
βάθος 20 m, ενώ η ελάχιστη το Σεπτέµβριο στην επιφάνεια (το Νοέµβριο εξαιτίας τεχνικών 
προβληµάτων δεν υπήρξε µέτρηση). Τα νιτρώδη εµφάνισαν τη µέγιστη και ελάχιστη 
συγκέντρωσή τους το Νοέµβριο σε βάθος 20 m και στην επιφάνεια αντίστοιχα. Η συγκέντρωση 
των αµµωνιακών ιόντων δεν παρουσίασε έντονη µεταβολή µε το βάθος και ήταν ιδιαίτερα 
αυξηµένη τον Οκτώβριο, ενώ η ελάχιστη τιµή βρέθηκε το Φεβρουάριο. 
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Στον Πίνακα Ι παρουσιάζονται οι µέγιστες και ελάχιστες τιµές των φυσικοχηµικών 
παραµέτρων στη Λίµνη Τριχωνίδα, όπως προέκυψαν από προηγούµενες έρευνες (Overbeck et 
al. 1982, Koussouris et al. 1993, Tafas et al. 1997) και οι αντίστοιχες τιµές της παρούσας 
εργασίας. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι τα δεδοµένα των Overbeck et al. (1982) προέρχονταν 
από σποραδικά δείγµατα της περιόδου 1978-81, τα δεδοµένα των Koussouris et al. (1993) από 
µηνιαίες δειγµατοληψίες σε όλη την περίοδο 1988-89 και τα δεδοµένα των Tafas et al. (1997) 
από µηνιαία δείγµατα σε δύο πλήρεις περιόδους: 1985-86 και 1988-89.  

Από τη σύγκριση των δεδοµένων προκύπτει ότι έχει αυξηθεί η συγκέντρωση των 
φωσφορικών, των πυριτικών και των αµµωνιακών ιόντων. Για τα φωσφορικά και τα πυριτικά 
ιόντα, η µέγιστη τιµή συγκέντρωσης στην παρούσα εργασία υπερβαίνει κατά 18,8% και 68,3% 

Εικ. 1: ∆ιακύµανση στις τιµές συγκέντρωσης 
των PO4-P, SiO2-Si, NO3-N, NO2-N 
και NH3-N κατά την περίοδο 
Σεπτέµβριος 2004 - Απρίλιος 2005 στη 
λίµνη Τριχωνίδα. 

Fig. 1: Variation in the concentration of PO4-P, 
SiO2-Si, NO3-N, NO2-N and NH3-N 
during September 2004 – April 2005 
in Lake Trichonis  
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αντίστοιχα τη µέγιστη τιµή που καταγράφηκε στις προηγούµενες έρευνες, ενώ η µέγιστη και η 
ελάχιστη συγκέντρωση αµµωνιακών ιόντων στην παρούσα εργασία ήταν αυξηµένες κατά 161,5 
και 60,0% αντίστοιχα σε σχέση µε τις παλαιότερες έρευνες. 
 
Πίνακας Ι:  Σύγκριση φυσικοχηµικών δεδοµένων της παρούσας µελέτης µε την αντίστοιχη 

βιβλιογραφία για τη Λίµνη Τριχωνίδα. 
Table Ι: Comparison of the physicochemical data of the present study to those from previous 

studies in Lake Trichonis. 
Μετρούµενη 
παράµετρος 

Παρούσα 
εργασία 

Overbeck et 
al. (1982) 

Koussouris et 
al. (1993) 

Tafas et al. 
(1997) 

Θερµοκρασία  (οC) 10,4 – 29,9 10,0 – 25,0 11,1 – 28,0  9,5 – 27,5 
Αγωγιµότητα  (µS/cm) 260 – 334  267 – 301  45 – 270  195 – 320  
Συγκέντρωση Ο2  (mg/L) 0,2 – 11,45  2,0 – 12,0  0,5 – 12,2 3,7 – 12,0 

pH 7,35 – 9,37 8,1 – 8,5 7,7 – 8,8 7,6 – 8,5 
∆ιαφάνεια  (m) 4 – 12  5,7 – 13,9  4 – 12,5 4 – 11  

Χλωροφύλλη-a  (mg/L) 0,9 – 2,1 0,8 2,3 (1) ,  4,3 (2) 2,2 – 8,2 
SiO2 – Si  (mg/L) 0,13 – 6,73 0,021 – 2,9 0,2 – 1,4 0,1 – 4  
PO4 – P  (mg/L) 0,002 – 0,095 0,002 – 0,08 0,001 – 0,014 <0,02 – 0,07 
NO3 – N  (mg/L) 0,02 – 0,202 0,02 – 0,232 0,003 – 0,125 0,05 – 0,45 
NO2 – N  (mg/L) 0,001 – 0,008 0,001 – 0,005 0,0013 – 0,018 0 – 0,005 
NH3 – N  (mg/L) 0,008 – 0,34 0 – 0,062 0,005 – 0,13 <0,01 – 0,09 

(1) : µέση τιµή,  (2) : µέγιστη τιµή 
 

Στην παρούσα εργασία βρέθηκε ότι το µέγιστο αγωγιµότητας υπερέβαινε την 
αντίστοιχη τιµή των προηγούµενων εργασιών, ενώ αυξηµένη ήταν και η µέγιστη τιµή του pH. 
Αντίθετα, η διαφάνεια του νερού στην παρούσα εργασία είναι µειωµένη σε σύγκριση µόνο µε 
την παλαιότερη εργασία των Overbeck et al. (1982). Στην παρούσα εργασία βρέθηκαν επίσης 
µικρότερες τιµές συγκέντρωσης νιτρικών ιόντων σε σχέση µε τις τιµές που βρήκαν οι Overbeck 
et al. (1982) και Tafas et al. (1997), όχι όµως και σε σύγκριση µε τα δεδοµένα των Koussouris 
et al. (1993), ενώ µείωση εµφανίζουν και οι τιµές των νιτρωδών ιόντων σε σχέση όµως µόνο µε 
τους Koussouris et al. (1993). Οι τελευταίοι κατέγραψαν τη µέγιστη συγκέντρωση το µήνα 
Μάιο, γεγονός που δεν επιτρέπει την άµεση σύγκριση µε τα δεδοµένα της παρούσας εργασίας, 
όπου δεν υπάρχουν µετρήσεις για αυτόν το µήνα. Στην παρούσα εργασία καταγράφηκε η 
χαµηλότερη συγκέντρωση Ο2 σε σύγκριση µε το παρελθόν, η οποία µετρήθηκε σε δείγµα νερού 
λίγο πάνω από τον πυθµένα τον Οκτώβριο 2004, δηλαδή στο τέλος της περιόδου της θερµικής 
στρωµάτωσης. Οι τιµές συγκέντρωσης για τη χλωροφύλλη-a είναι µικρότερες από αυτές της 
βιβλιογραφίας για τη λίµνη, όµως προέρχονται από δύο µόνο µήνες (Μάρτιος - Απρίλιος 2005) 
και εποµένως δεν µπορεί να θεωρηθούν συγκρίσιµες. Τέλος, οι µέγιστες και ελάχιστες τιµές 
διαφάνειας του νερού που µετρήθηκαν στην παρούσα µελέτη, παρότι δεν έχουν σηµαντική 
διαφορά από τις ανάλογες τιµές που κατέγραψαν οι Koussouris et al. (1993) και Tafas et al. 
(1997), είναι αρκετά χαµηλότερες από αυτές που κατέγραψαν οι Overbeck et al. (1982), πριν 
από 25 περίπου χρόνια.  

Οι αυξηµένες τιµές συγκέντρωσης των φωσφορικών ιόντων σε σύγκριση µε το 
παρελθόν δείχνουν τη φόρτιση της λίµνης µε φώσφορο, ο οποίος προήλθε κατά πάσα 
πιθανότητα από την έκπλυση γεωργικών λιπασµάτων στη λίµνη, ή από τα απόβλητα των 
κτηνοτροφικών µονάδων και των ανάλογων βιοτεχνιών (π.χ. χοιροτροφεία) που λειτουργούν 
γύρω από αυτή. Ο συνολικός φώσφορος µέσα στο νερό είναι πολύ σηµαντικός παράγοντας που 
επηρεάζει την τροφικότητα ενός υδάτινου οικοσυστήµατος και, εκτός από τη µορφή των 
ορθοφωσφορικών ιόντων (PO4), συναντάται και µε τη µορφή του διαλυµένου οργανικού 
φωσφόρου (Wetzel 2001). Οι µετρήσεις στην παρούσα µελέτη αφορούν µόνο τα 
ορθοφωσφορικά ιόντα και εποµένως δεν µπορούµε να βγάλουµε σαφή συµπεράσµατα για την 
τροφική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Λίµνη Τριχωνίδα. Ωστόσο, οι αυξηµένες τιµές 
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συγκέντρωσης των PO4-P µπορεί να υποδηλώνουν τη µετάβαση της Τριχωνίδας σε υψηλότερο 
επίπεδο τροφισµού από αυτό της ενδιάµεσης κατάστασης µεταξύ ολιγότροφης και µεσότροφης 
λίµνης, σύµφωνα µε προηγούµενους υπολογισµούς (Bertahas et al. 1997). Ως ενδείξεις για την 
αύξηση του επιπέδου τροφισµού της Λίµνης Τριχωνίδας µπορούν να ληφθούν και οι αυξηµένες 
συγκεντρώσεις αµµωνιακών ιόντων και η µείωση των νιτρικών ιόντων (Koussouris 1998), όπως 
επίσης και η µείωση της διαφάνειας του νερού (σε σχέση µε την παλαιότερη από τις µελέτες 
που έγιναν στη λίµνη). Η αύξηση του pH ενδεχοµένως να οφείλεται σε αυξηµένη πρωτογενή 
παραγωγή από το φυτοπλαγκτό. Επίσης, είναι γνωστό ότι η βαθµιαία αύξηση της αγωγιµότητας 
του νερού σε ένα υδάτινο οικοσύστηµα µπορεί να συνδεθεί µε την αύξηση του επιπέδου 
τροφισµού του (Ruttner 1963).     

Συµπερασµατικά, αν και τα δεδοµένα της παρούσας εργασίας δεν είναι ολοκληρωµένα, 
δείχνουν, ωστόσο, ότι µε την πάροδο τουλάχιστον δεκαπέντε χρόνων από τις τελευταίες 
µελέτες, υπήρξε µεταβολή στις συγκεντρώσεις των βασικών θρεπτικών συστατικών και των 
φυσικοχηµικών χαρακτηριστικών του νερού της Λίµνης Τριχωνίδας, η οποία δείχνει µια πιθανή 
αλλαγή του επιπέδου τροφικότητας στο οποίο θεωρούσαµε ότι ανήκε η λίµνη µέχρι σήµερα. 
Για την επιβεβαίωση αυτών των παρατηρήσεων οι µετρήσεις θα συνεχιστούν για µια περίοδο 
τουλάχιστον δύο ετών ακόµη σε περισσότερους σταθµούς, ενώ παράλληλα θα υπολογιστεί 
επιπλέον ο ολικός φώσφορος και το ολικό άζωτο που απαιτούνται για να καταταχθεί η λίµνη σε 
κάποιο επίπεδο τροφικότητας σύµφωνα µε τις διεθνείς κλίµακες.  
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ΑBSTRACT 
Ioanna Salvarina, Evangelia Michaloudi, Apostolos Sinis: What has changed in the 
zooplankton community of Lake Volvi, in the past 18 years? 

The zooplankton of Lake Volvi was studied from Οctober 2001 to September 2002. 
Species composition revealed the absence of the cladoceran Daphnia cucullata, while the few 
specimens that were found in the littoral zone were identified as hybrids of Daphnia galeata x 
cucullata. The molluscan larva of Dreissena polymorpha was also absent. Total zooplankton 
abundance varied from 31 to 1747 ind L-1 following the seasonal variation of the rotifer 
community that dominated (20-87%), while the cladoceran community had an increased 
participation (34-69%) only from late April to early May due to Bosmina longirostris. The 
zooplankton community, after 18 years since it was thoroughly studied for the first time, 
showed a 4 - fold increase in total abundance, mainly in the size class of < 300 µm. The main 
reason for the recorded changes is thought to be the high predation pressure from the endemic, 
highly efficient planktivorous fish Alosa macedonica. 
 
Keywords: zooplankton, Lake Volvi, Daphnia, Alosa macedonica  
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η λίµνη Βόλβη καλύπτεται – όσον αφορά το θεσµικό καθεστώς προστασίας- από τις 
οδηγίες 79/409/EEC και 92/43/EEC, τη διεθνή σύµβαση Ramsar και αποτελεί µέρος Εθνικού 
Πάρκου (ΦΕΚ 248/∆/2004). Στη λίµνη έχουν πραγµατοποιηθεί αρκετές έρευνες και µελέτες 
από τις οποίες αυτές που αφορούν τη φυτοπλαγκτική κοινωνία της λίµνης έχουν δείξει ότι είναι 
ένα οικολογικά σταθερό σύστηµα µε προβλέψιµα γεγονότα διαδοχής φυτοπλαγκτικών 
οργανισµών (Μουστάκα 1988, Γκέλης et al. 2004). Όσον αφορά την ιχθυοπανίδα η λίµνη 
χαρακτηρίζεται από την παρουσία του ενδηµικού είδους Alosa macedonica (Vinciguerra, 1921), 
λιπαριά (Macedonian shad), το οποίο δεν αλιεύεται και ο πληθυσµός του δεν ελέγχεται από 
φυσικούς θηρευτές (Σίνης 1981, Κοκκινάκης et al. 2000). Έτσι, πιστεύεται ότι ο πληθυσµός του 
A. macedonica έχει αυξηθεί παρά την αντίθετη εικόνα που δίνουν τα στοιχεία της αλιευτικής 
παραγωγής (Κοκκινάκης et al. 2000). Τα είδη του γένους Alosa θεωρούνται πολύ ικανοί 
ζωοπλαγκτοφάγοι οργανισµοί και η επίδρασή τους στη ζωοπλαγκτική κοινωνία των λιµνών, µε 
την κατανάλωση των µεγαλόσωµων ειδών και ατόµων, αναφέρεται από πολύ νωρίς (Brooks & 
Dodson 1965). Στη Βόλβη η Ζαρφτζιάν (1989) επισηµαίνει την επίδραση του A. macedonica 
στη διαµόρφωση της ζωοπλαγκτικής κοινωνίας, ενώ ο Κλεανθίδης (2001) επιβεβαιώνει τη 
σχεδόν αποκλειστική κατανάλωση ζωοπλαγκτού από τη λιπαριά, ενώ ταυτόχρονα αναφέρει την 
απουσία του γένους Daphnia από τη λίµνη. 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθεί η ζωοπλαγκτική κοινωνία της 
λίµνης µετά από 18 χρόνια και να διαπιστωθεί η παρουσία ή η απουσία του γένους Daphnia. 
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Κατά το χρονικό διάστηµα Οκτώβριος 2001-Σεπτέµβριος 2002 πραγµατοποιήθηκαν 17 
δειγµατοληψίες σε µηνιαία (Οκτώβριος-Μάρτιος) και δεκαπενθήµερη (Απρίλιος-Σεπτέµβριος) 
βάση, σε ένα σταθµό ανοιχτά του οικισµού Μεγάλη Βόλβη (βάθος 13 m) στο µέσο της 
απόστασης µεταξύ των απέναντι ακτών (23o 25’ Ε, 40o 40’ Ν). Σε κάθε δειγµατοληψία 
λαµβάνονταν νερό µε δειγµατολήπτη τύπου Niskin (χωρητικότητας 2 L), ανά µέτρο, ώστε 
τελικά να προκύπτει ένα δείγµα από όλη τη στήλη του νερού το οποίο συντηρούνταν σε 
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διάλυµα φορµόλης 4%. Ο τελικός όγκος νερού που διηθούνταν κάθε φορά, από δίχτυ µε 
άνοιγµα µατιού 50 µm, ήταν τουλάχιστον 30 L. Για κάθε δείγµα (τελικός όγκος 100 ml) γινόταν 
η καταµέτρηση των οργανισµών σε θάλαµο αρίθµησης Sedwick-Rafter, σε 5 υποδείγµατα του 1 
ml. Η αφθονία εκφράστηκε σε άτοµα ανά λίτρο (ind L-1). Επιπλέον, δείγµατα λαµβάνονταν µε 
κάθετες και οριζόντιες σύρσεις στην πελαγική και παράκτια ζώνη της λίµνης µε δίχτυα 
πλαγκτού που είχαν άνοιγµα µατιού 50 και 100 µm, για ποιοτική ανάλυση.  

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Κατά τη διάρκεια της παρούσας έρευνας αναγνωρίστηκαν 42 είδη ζωοπλαγκτικών 
οργανισµών. Σε σχέση µε την έρευνα της Ζαρφτζιάν (1989) από τη σύνθεση της ζωοπλαγκτικής 
κοινωνίας απουσιάζει το κλαδοκερωτό Daphnia cucullata Sars, 1892, ενώ η παρουσία της 
προνύµφης του δίθυρου µαλάκιου Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) (zebra mussel) 
σηµειώθηκε µόνο µια φορά µε πολύ µικρή αφθονία (1,96 ind L-1). Τα λιγοστά άτοµα του γένους 
Daphnia που σηµειώθηκαν στη λίµνη βρέθηκαν στα παράκτια δείγµατα και δεν ήταν τυπικά 
άτοµα D. galeata Sars, 1864 ή D. cucullata τα οποία βρήκε η Ζαρφτζιάν (1989), αλλά µάλλον 
πρόκειται για υβρίδια, κάτι που θα πρέπει να επιβεβαιωθεί και µε γενετική ανάλυση.  
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Εικ. 1: Εποχικές διακυµάνσεις: A. της συνολικής ζωοπλαγκτικής αφθονίας (ind L-1) και των 
ζωοπλαγκτικών οµάδων που συµµετέχουν σε αυτήν και B. των επικρατέστερων 
κλαδοκερωτών κατά το χρονικό διάστηµα Οκτώβριος 2001- Σεπτέµβριος 2002 στη λίµνη 
Βόλβη. 

Fig. 1: Seasonal variations of the A. Total zooplankton abundance (ind L-1) and dominant 
zooplanktonic groups and B. Dominant cladoceran species during the period October 
2001-September 2002 in Lake Volvi. 
 
Οι διακυµάνσεις της αφθονίας της ζωοπλαγκτικής κοινωνίας φαίνονται στην εικόνα 1. 

Η συνολική αφθονία κυµάνθηκε από 31 ώς 1747 ind L-1 (σηµειώνοντας τρεις κορυφές) µε 
ελάχιστο το Φεβρουάριο και µέγιστο στο τέλος Ιουνίου. Οι διακυµάνσεις της συνολικής 
αφθονίας διαµορφώθηκαν από αυτές των τροχoζώων τα οποία επικράτησαν µε ποσοστά από 20 
µέχρι 87%, εκτός από το Μάιο όταν συµµετείχαν µόνο µε 9%. Τότε επικράτησαν τα 
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κλαδοκερωτά τα οποία συµµετείχαν σηµαντικά στο τέλος Απριλίου µε αρχές Μαΐου (34-69%), 
εξαιτίας της σηµαντικής αύξησης του είδους Bosmina longirostris (O. F. Müller, 1785). Τα 
κωπήποδα εναλλάσσονταν στην επικράτηση µε τα τροχόζωα και στην κοινωνία τους 
επικρατούσαν τα αναπτυξιακά στάδια δηλαδή οι ναύπλιοι (32-92%) και οι κωπηποδίτες (4-
51%). Οι εποχικές διακυµάνσεις της συνολικής ζωοπλαγκτικής αφθονίας, όπως φαίνονται στην 
εικόνα 1 και όπως περιγράφονται από τη Ζαρφτζιάν (1989), ακολουθούν το αναµενόµενο 
πρότυπο για τις εύτροφες λίµνες σύµφωνα µε το PEG-model (Sommer et al. 1986). Ωστόσο, οι 
τιµές που σηµειώθηκαν στην παρούσα έρευνα ήταν αυξηµένες (Πίνακας Ι) και µάλιστα η 
αύξηση αφορούσε την κλάση µεγέθους <300 µm (Εικ. 2).  
 
Πίνακας Ι: Οι τιµές συνολικής αφθονίας (µέση ± SD, ελάχιστη, µέγιστη) που σηµειώθηκαν στο 

χρονικό διάστηµα 1984-1986 (Ζαρφτζιάν 1989) και 2001-2002 (παρούσα έρευνα). 
Table I: The values of total abundance (mean ± SD, minimum and maximum) recorded during 

1984-1986 (Zarfdjian 1989) and 2001-2002 (present study). 
 
Αφθονία (ind L-1) 1984-1986 SD Μήνας 2001-2002 SD µήνας 
Μέση τιµή 170 232,87 688 587,22
Ελάχιστη τιµή 35  Ιανουάριος 34  Φεβρουάριος 
Μέγιστη τιµή 955  Ιούνιος 1747  Ιούνιος 
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Εικ. 2: Συνολική αφθονία (ind L-1) της κάθε κλάσης µεγέθους ζωοπλαγκτού τις χρονικές περιόδους 
1984-1986 (Ζαρφτζιάν 1989) και 2001–2002 στη λίµνη Βόλβη.  

Fig. 2: Total abundance of the zooplankton size classes, during the periods 1984- 1986 (Zarfdjian 
1989) and 2001-2002 in Lake Volvi. 
 
Καθώς η φυτοπλαγκτική κοινωνία δεν έχει σηµειώσει σηµαντικές αλλαγές µε την 

πάροδο των ετών (Μουστάκα 1988, Γκέλης et al. 2004), οι αλλαγές που σηµειώθηκαν στη 
ζωοπλαγκτική κοινωνία πιθανά οφείλονταν στη θηρευτική πίεση που ασκείται. Σε εύτροφα 
συστήµατα, όπως η Βόλβη, η θήρευση είναι έντονη στις αρχές καλοκαιριού και ασκείται από το 
γόνο των ψαριών που αναπαράγονται στο τέλος της άνοιξης (Sommer et al. 1986), ωστόσο στη 
Βόλβη είναι έντονη και επιλεκτική στη µεγαλύτερη διάρκεια του χρόνου από τον πληθυσµό του 
A. macedonica (Κλεανθίδης 2001). Έτσι, η κατανάλωση πιθανά παραµένει συνεχώς πάνω από 
το όριο στο οποίο η Daphnia µπορεί να επανακάµψει από την υπερβολική θήρευση, όπως 
επισηµαίνει ο Scheffer (1998). Από την άλλη, τα υβρίδια, σύµφωνα µε τους Spaak & Hoekstra 
(1997), συνδυάζουν τα θετικά χαρακτηριστικά των δυο αρχικών ειδών, µε αποτέλεσµα να 
µπορούν να επιβιώνουν σε περιβάλλοντα µε αυξηµένη θήρευση. Στην επίδραση της θήρευσης 
αποδόθηκε και η εξαφάνιση του Daphnia lumholtzi (Sars, 1885) στη λίµνη Kinneret (Gophen 
1979). Επιπλέον, η σύνθεση της ζωοπλαγκτικής κοινωνίας µε τη µεγάλη αφθονία των 
τροχoζώων και γενικότερα των µικρόσωµων ειδών και ατόµων (<300 µm) χαρακτηρίζει λίµνες 
µε έντονη θήρευση από τα ψάρια (π.χ. Lynch 1979, MacIsaak & Gilbert 1989), στις οποίες 
µάλιστα παρατηρείται η επικράτηση στην κοινωνία των κλαδοκερωτών του B. longirostris 
(Jeppesen et al. 1996). Στη Βόλβη το αποτέλεσµα της επιλεκτικής θήρευσης από το A. 
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macedonica, όπως επισηµαίνεται και από τη Ζαρφτζιάν (1989), ήταν η απουσία µεγαλόσωµων 
ατόµων γενικότερα και διηθηµατοφάγων κλαδοκερωτών >900 µm ειδικότερα, γεγονός που 
δίνει το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στα µικρότερα σε µέγεθος άτοµα που επιπλέον δεν 
επηρεάζονται τόσο πολύ από τη θήρευση (‘size efficiency hypothesis’) (Brooks & Dodson 
1965). Έτσι, η αφθονία της κλάσης 0-300 µm που κατά την περίοδο 1984-1986 αποτελούσε το 
µεγαλύτερο µέρος της συνολικής αφθονίας αυξήθηκε περαιτέρω. Είναι λοιπόν εµφανές ότι ο 
πληθυσµός του A. macedonica µε την αλιευτική διαχείριση που ασκείται συνεχίζει να 
διαµορφώνει τη ζωοπλαγκτική κοινωνία στη λίµνη Βόλβη. Μια ζωοπλαγκτική κοινωνία όµως 
µε τέτοια σύνθεση µεγέθους δεν µπορεί να ελέγξει αποτελεσµατικά τη διαθέσιµη 
φυτοπλαγκτική βιοµάζα (Brooks & Dodson 1965, Carpenter & Kitchell 1993). 

Τέλος, όσον αφορά τη µείωση των προνυµφών του δίθυρου µαλακίου χρειάζεται 
περαιτέρω έρευνα που θα αφορά και τα ενήλικα άτοµα για να βρεθούν οι αιτίες που οδήγησαν 
σε αυτό. 
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ABSTRACT 
Evangelia Doulka, George Kehayias, Evangelia Michaloudi: The zooplankton community 
of Lake Trichonis. 

The zooplankton of Lake Trichonis consisted of 29 planktonic invertebrates (20 rotifera, 
5 cladocera, 3 copepoda and 1 mollusk larvae). The mean integrated abundance values of the 
total zooplankton ranged between 3 and 55 ind L-1. The seasonal dynamics followed the biacmic 
pattern: rotifera had their peak of abundance in spring, while cladocera and copepoda followed, 
exhibiting their peak in summer. The horizontal distribution was uniform. Although Lake 
Trichonis holds the basic characteristics of an oligo-mesotrophic lake, the presence of species 
typical to eutrophic ecosystems (e.g. Daphnia cucullata) could reflect a possible alteration of its 
trophic state. 
 
Keywords: Lake Trichonis, zooplankton, spatial-temporal distribution 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Λίµνη Τριχωνίδα είναι η µεγαλύτερη σε έκταση φυσική λίµνη της Ελλάδας (98 km2) 
και η δεύτερη βαθύτερη (57 m), έχοντας συνολικό όγκο νερού περίπου 2.99 Χ 109 m3. Η 
Τριχωνίδα έχει πολύ µεγάλη οικολογική σηµασία και γι’ αυτό συµπεριλαµβάνεται στο ∆ίκτυο 
ΝATURA 2000. Η αλιεία αποτελεί πολύ σηµαντική οικονοµική δραστηριότητα για τις 
παραλίµνιες κοινότητες, καθώς η λίµνη είναι πλούσια σε αλιεύµατα, από τα οποία ξεχωρίζει η 
αθερίνα (Atherina boyeri Risso, 1810) (big-scale sand smelt), µε συνολική αλιευτική παραγωγή 
250 τόνων/έτος (Daoulas et al. 1993). Λόγω των παραπάνω παραγόντων η Λίµνη Τριχωνίδα 
έχει αποτελέσει το αντικείµενο σηµαντικών ερευνητικών προσπαθειών στο παρελθόν όσον 
αφορά στην διερεύνηση των φυσικοχηµικών και βιολογικών χαρακτηριστικών της (π.χ. 
Overbeck et al. 1982, Tafas et al. 1997). Ωστόσο, για το ζωοπλαγκτό της Τριχωνίδας λίγα 
στοιχεία έχουν δηµοσιευτεί στο παρελθόν (Koussouris 1978, 1979, Kehayias et al. 2004) 
παρότι αποτελεί πολύ σηµαντική πηγή ενέργειας για την αθερίνα, που είναι το κατεξοχήν 
πλαγκτοφάγο ψάρι (Froese & Pauly 2005, www.fishbase.org). Στην παρούσα έρευνα, σε 
συνέχεια της έρευνας των Kehayias et al. (2004), έγινε συστηµατική διερεύνηση τόσο της 
εποχικής διακύµανσης του ζωοπλαγκτού σε διάστηµα δώδεκα µηνών, όσο και της οριζόντιας 
εξάπλωσής του στη λίµνη.   
   
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Κατά το χρονικό διάστηµα Σεπτέµβριος 2003 – Αύγουστος 2004 πραγµατοποιήθηκαν 
12 δειγµατοληψίες, σε µηνιαία βάση, σε 3 πελαγικούς σταθµούς (Σταθµός Α, B, Γ µε βάθη 48, 
35 και 25 m αντίστοιχα). Τα δείγµατα λαµβάνονταν µε κλειόµενο κωνικό δίχτυ (µήκος 100 cm, 
διάµετρο στεφάνης 40 cm, άνοιγµα µατιού 50µm) µε κατακόρυφη σύρση του διχτυού 
(ταχύτητα σύρσης περίπου 0,5 m sec-1) από όλη τη στήλη του νερού και συντηρούνταν σε 
διάλυµα φορµόλης 4%. Για κάθε δείγµα (τελικός όγκος 100 ml) γινόταν η καταµέτρηση των 
οργανισµών σε θάλαµο αρίθµησης Sedwick-Rafter, σε 5 υποδείγµατα του 1 ml. Η αφθονία 
εκφράστηκε σε άτοµα ανά λίτρο (ind L-1). 

Προκειµένου να βρεθεί αν η αφθονία του συνολικού ζωοπλαγκτού και των επιµέρους 
οµάδων παρουσιάζει στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των 3 σταθµών, εφαρµόστηκε η 
ανάλυση διακύµανσης µιας κατεύθυνσης (ANOVA one-way) και εκφράστηκε περαιτέρω από 
το Fisher LSD-test (Least Significance Difference). Επιπλέον, oι οµοιότητες µεταξύ των 
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σταθµών διερευνήθηκαν µε τις µεθόδους ανάλυσης δενδρογράµµατος (Cluster analysis) και 
ανάλυσης πολλών διαστάσεων (Multi Dimensional Scaling), που βασίστηκαν στη χρήση του 
δείκτη οµοιότητας Bray-Curtis (Bray & Curtis 1957) και υπολογίστηκαν µε το στατιστικό 
πακέτο Primer (Carr 1997). Οι αναλύσεις εφαρµόστηκαν στον πίνακα δεδοµένων (αφθονία 
ειδών) Χ (δείγµατα) µετά από το µετασχηµατισµό τους σε log (x+1).  
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Κατά τη διάρκεια της παρούσας έρευνας αναγνωρίστηκαν συνολικά 29 είδη 
πλαγκτικών ασπονδύλων (20 τροχόζωα, 5 κλαδοκερωτά, 3 κωπήποδα και η προνύµφη του 
δίθυρου µαλακίου Dreissena polymorpha (Pallas, 1771).  

   

0

10
20

30

40
50

60

Σ Ο Ν ∆ Ι Φ Μ Α Μ ΙΝ ΙΛ Α

Α
φθ
ον
ία

 (i
nd

 L
 -1
)

Στ. Α Στ. Β Στ. Γ
2003 2004

 

   

0
5

10
15

20
25
30

Σ Ο Ν ∆ Ι Φ Μ Α Μ ΙΝ ΙΛ Α

Α
φθ
ον
ία

 (i
nd

 L
 -1
)

Τροχόζωα Κλαδοκερωτά Μαλάκια Κωπήποδα

2003 2004

 
Εικ. 1: Εποχικές διακυµάνσεις της αφθονίας (ind L-1): Α) της συνολικής ζωοπλαγκτικής κοινωνίας 

στους τρεις σταθµούς δειγµατοληψίας και Β) των ζωοπλαγκτικών οµάδων στο σταθµό Β 
στη Λίµνη Τριχωνίδα το χρονικό διάστηµα Σεπτέµβριος 2003 – Αύγουστος 2004. 

Fig. 1: Seasonal variations of abundance (ind L-1): Α) of the total zooplankton community at the 
three sampling stations and B) of the zooplankton groups at station B in Lake Trichonis 
during September 2003 – August 2004. 
 
Η συνολική αφθονία της ζωοπλαγκτικής κοινωνίας (Εικ. 1) κυµάνθηκε από 3 έως 55 

ind L-1. Οι υψηλότερες τιµές σηµειώθηκαν το Σεπτέµβριο, Απρίλιο και Ιούλιο, ενώ η µικρότερη 
τον Ιανουάριο. Τα κωπήποδα ήταν η οµάδα που επικράτησε στο µεγαλύτερο µέρος του έτους 
µε ποσοστά που κυµάνθηκαν από 13 έως 68%. Η συµµετοχή τους ήταν µειωµένη (<20%) κατά 
τις περιόδους αύξησης των τροχόζωων και των προνυµφών του δίθυρου µαλάκιου. Γενικά, οι 
διακυµάνσεις της αφθονίας κατά τη διάρκεια της παρούσας έρευνας ακολούθησαν το διακµικό 
πρότυπο όπως αυτό περιγράφεται στο PEG-model για τις εύτροφες λίµνες (Sommer et al. 
1986). Έτσι, την άνοιξη εµφανίζεται µια πρώτη κορυφή στην αφθονία της συνολικής 
ζωοπλαγκτικής κοινωνίας εξαιτίας της αύξησης των τροχόζωων, ενώ ακολουθεί η αύξηση των 
κλαδοκερωτών και των κωπήποδων, που δίνουν τη δεύτερη κορυφή την καλοκαιρινή περίοδο 
(Εικ. 1). Ωστόσο, οι τιµές αφθονίας που σηµειώθηκαν βρίσκονται µέσα στο εύρος αυτών που 
αναφέρονται σε ολιγότροφες – µεσότροφες λίµνες [Λίµνη Οχρίδα: κωπήποδα 2,5-12 ind L-1, 
κλαδοκερωτά <1 ind L-1 (Stankovic 1960), Λίµνη Βεγορίτιδα: τροχόζωα 0,21-41,8 ind L-1, 
κωπήποδα 0,4-28 ind L-1, κλαδοκερωτά 0,4-14 ind L-1 (Ζαρφτζιάν προσωπική επικοινωνία), 

Α 

B 
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Λίµνη Ταυρωπού: τροχόζωα 1,76-43 ind L-1, κωπήποδα 3-67 ind L-1, κλαδοκερωτά 0,4-16 ind  
L-1 (Tsekos et al. 1992)].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ. 2: ∆ενδρόγραµµα συγγένειας, µε βάση το δείκτη οµοιότητας Bray-Curtis, των δειγµάτων 

ζωοπλαγκτού στους τρεις σταθµούς δειγµατοληψίας της Λίµνης Τριχωνίδας κατά το 
χρονικό διάστηµα Σεπτέµβριος 2003 – Αύγουστος 2004. (Σ03Α=Σεπτέµβριος 2003 Σταθµός 
Α, Σ03Β= Σεπτέµβριος 2003 Σταθµός Β, κ.λ.π). 

Fig. 2: Clustering dendrogram, based on Bray-Curtis similarities, for the samples of zooplankton in 
the three sampling stations of Lake Trichonis during September 2003 – August 2004. 
(Σ03Α=September 2003 Station Α, Σ03Β= September 2003 Station Β, etc.). 
 
Στα τροχόζωα επικράτησαν διαδοχικά αρκετά είδη από τα οποία τα Gastropus stylifer, 

Imhof 1891, Ploesoma truncatum (Levander 1894) και Synchaeta sp. συµµετείχαν την περίοδο 
Απρίλιος-Αύγουστος µε ποσοστά 44, 19 και 13% αντίστοιχα, ενώ τα Brachionus calyciflorus 
(Pallas 1766), Hexarthra mira (Hudson 1871), Kellicottia longispina (Kellicott 1879), Keratella 
quadrata (Müller 1786) και Polyarthra sp. διαµόρφωσαν την κοινωνία των τροχόζωων τον 
υπόλοιπο χρόνο, συµµετέχοντας µε ποσοστά 32, 11, 10, 14 και 10% αντίστοιχα. Οι προνύµφες 
του δίθυρου µαλάκιου D. polymorpha βρέθηκαν σε όλους τους µήνες, µε µέγιστο αφθονίας το 
Σεπτέµβριο και ελάχιστο το Μάιο (13,7 και 0,3 ind L-1 αντίστοιχα). Η µεγάλη διάρκεια της 
πλαγκτικής φάσης του είδους πιθανά σχετίζεται µε τη θερµοκρασία που παίζει σηµαντικό ρόλο 
στον αναπαραγωγικό του κύκλο (Lewandowski & Ejsmont-Karabin 1983, Borcherding 1991). 
Το ίδιο εύρος έχει παρατηρηθεί και στη Λίµνη Οχρίδα (Stancovic 1960) στην οποία, όπως και 
στη Λίµνη Τριχωνίδα, η θερµοκρασία δεν πέφτει ποτέ κάτω από τους 9 οC. Στα κλαδοκερωτά 
επικράτησε το Bosmina longirostris (O. F. Müller 1785) από το ∆εκέµβριο έως το Μάιο, ενώ 
από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο κυρίαρχο ήταν το Diaphanosoma sp. Στην κοινωνία των 
κωπήποδων επικράτησε το καλανοειδές Eudiaptomus drieschi (Poppe & Mràzek 1895) µε 
ποσοστά που κυµάνθηκαν από 51 έως 96%, ενώ τα κυκλωποειδή Macrocyclops albidus (Jurine, 
1820) και Microcyclops varicans (Sars 1863) συµµετείχαν µε πολύ µικρά ποσοστά (0-5%). 
Συνολικά στην κοινωνία των καρκινοειδών επικράτησαν τα καλανοειδή (28-97%), γεγονός 
χαρακτηριστικό ολιγότροφων οικοσυστηµάτων (Gannon & Stemberger 1978). 

Η Λίµνη Τριχωνίδα µπορούµε να πούµε λοιπόν ότι διατηρεί τα χαρακτηριστικά µιας 
ολιγο-µεσότροφης λίµνης µε βάση τις τιµές αφθονίας, την επικράτηση των καλανοειδών 
κωπήποδωνστα καρκινοειδή και των G. stylifer, P. truncatum, K. longispina, στα τροχόζωα, 
που θεωρούνται είδη ολιγότροφων νερών (Gannon & Stemberger 1978, Nogrady & Segers 
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2002). Ωστόσο, τα τροχόζωα B. calyciflorus και K. quadrata θεωρούνται είδη εύτροφων νερών 
(Gannon & Stemberger 1978) όπως και το κλαδοκερωτό Daphnia cucullata Sars, 1862, η 
παρουσία του οποίου σηµειώθηκε. Έτσι φαίνεται ότι η παρουσία ορισµένων ειδών καθώς και το 
πρότυπο της διαδοχής που σηµειώθηκε πιθανά έχουν αρχίσει να αντανακλούν αλλαγή στο 
επίπεδο τροφικότητάς της. Η κατανοµή του ζωοπλαγκτού στο οριζόντιο επίπεδο είναι 
οµοιόµορφη, καθώς ούτε η συνολική αφθονία ούτε η αφθονία των επιµέρους οµάδων βρέθηκαν 
να διαφέρουν µεταξύ των σταθµών (one-way ANOVA: F<0,693, p>0,05). Επιπλέον, από την 
ανάλυση δενδρογράµµατος (Εικ. 2) τα δείγµατα οµαδοποιήθηκαν µε βάση τις εποχές 
σχηµατίζοντας τέσσερις οµάδες σε επίπεδο σηµαντικότητας 60,5%. Τα αποτελέσµατα της 
ανάλυσης πολλών διαστάσεων ήταν σε πλήρη συµφωνία µε την ανάλυση δενδρογράµµατος 
(stress 0,07). 
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Εικ. 1: Οι τέσσερις λιµνοθάλασσες του νοµού Πρέβεζας. 
Fig. 1: Lagoons of the region of Preveza. 
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ABSTRACT 
Agathi Kentrou, Spyridoula Zompola, Dimitrios K. Moutopoulos, Giorgos Katselis, 
Constantinos Koutsikopoulos: Interannual and seasonal changes in the fisheries 
production of Preveza lagoons. 

The analysis of the monthly catches of four lagoons along the coast of Preveza during 
the period 1980-2002 revealed a decreasing trend in fish production. Remarkable changes in the 
species composition of the catches were also revealed as well as a clear geographic grouping of 
the lagoons. 
 
Keywords: Annual changes, lagoon fisheries, production, species composition, Greece 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι λιµνοθάλασσες αντιπροσωπεύουν σηµαντικές περιοχές ανάπτυξης για αρκετά 
εµπορικά είδη ψαριών µε κύκλους ζωής που εξαρτώνται άµεσα από τα οικοσυστήµατα αυτά 
(Weinstein 1979, Blader & Blader 1980, Tzeng & Wang 1986). Η κύρια αλιευτική 
δραστηριότητα βασίζεται στις εποχιακές µεταναστεύσεις των ψαριών. Οι ιχθυοπαγίδες που 
τοποθετούνται στην είσοδο µιας λιµνοθάλασσας για να συλλαµβάνουν τα µετακινούµενα ψάρια 
είναι οι παραδοσιακές τεχνικές εξαλίευσης και η αλιευτική προσπάθεια µπορεί να θεωρηθεί 
αρκετά σταθερή, ώστε οι εκφορτώσεις από τη λιµνοθάλασσα να δείχνουν αλλαγές στην 
αφθονία των ψαριών και στη συµπεριφορά τους, που επηρεάζονται από τις περιβαλλοντικές 
µεταβολές. Κάθε λιµνοθάλασσα στον Αµβρακικό Κόλπο έχει ιδιαίτερα περιβαλλοντικά και 
βιολογικά χαρακτηριστικά και όλες διαµορφώθηκαν από την επίδραση των ποταµών Λούρου 
και Άραχθου (Reizopoulou & Nicolaidou 2004). Σε ένα τέτοιο οικοσύστηµα, οι µεταξύ των 
λιµνοθαλασσών διαφορές στις εκφορτώσεις των αλιευµάτων (σύνθεση και αφθονία) δείχνουν 
τις ιδιαιτερότητες του οικοσυστήµατος και τις ειδικές προσαρµογές των διαφόρων ειδών. 

Στην παρούσα εργασία τα 
δεδοµένα προέρχονται από τις 
ηµερήσιες καταγραφές της 
αλιευτικής παραγωγής των 
τεσσάρων λιµνοθαλασσών του 
Αµβρακικού Κόλπου (Εικ. 1) 
κατά το χρονικό διάστηµα 1980-
2002. Οι λιµνοθάλασσες αυτές 
µισθώνονται από τον Αλιευτικό 
Συνεταιρισµό Πρέβεζας. Ένας 
Αλιευτικός Συνεταιρισµός που 
εκµεταλλεύεται µια λιµνοθάλασσα 
επί σειρά ετών (πλέον της 20ετίας) 

και προσκοµίζει στοιχεία παραγωγής αλιευµάτων, που ελέγχονται και είναι αξιόπιστα, µας δίνει 
µια σταθερή αλιευτική προσπάθεια και η παραγωγή είναι δείκτης της αφθονίας του αλιεύµατος 
(δηλαδή του πληθυσµού).  

Στόχος της εργασίας είναι η ανίχνευση των προτύπων διακύµανσης σε µηνιαία, εποχική 
και πολυετή κλίµακα καθώς και η µεταξύ λιµνοθαλασσών σύγκριση για την κατανόηση της 
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δοµής και της δυναµικής αυτών των οικοσυστηµάτων. Η σχετικά µεγάλη διάρκεια της 
χρονοσειράς καθώς και η σταθερότητα των πρακτικών εκµετάλλευσης προσφέρουν µια σπάνια 
ευκαιρία για µια συγκροτηµένη προσέγγιση της εξέλιξης αυτών των ευάλωτων 
οικοσυστηµάτων. 
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ  

Η εργασία βασίζεται στα δεδοµένα της περιόδου 1980-2002 από τα ηµερήσια δελτία 
παραγωγής ανά είδος αλιεύµατος των τεσσάρων λιµνοθαλασσών, τα οποία προέρχονται από το 
αρχείο του Αλιευτικού Συνεταιρισµού Πρέβεζας και της ∆ιεύθυνσης Αλιείας Πρέβεζας. Η 
καταγραφή των ειδών γίνεται µε την κοινή τους ονοµασία, ανά είδος ψαριού και όχι την 
εµπορική κατηγορία, για παράδειγµα η τσιπούρα α΄ και β΄ καταχωρήθηκε ως τσιπούρα και 
µόνο για τα κεφαλοειδή ακολουθήθηκε διαφορετική καταγραφή. Τα αυθεντικά δεδοµένα 
αποτελούνται από ηµερήσιες καταγραφές παραγωγής για κάθε µία από τις λιµνοθάλασσες. Στην 
παρούσα εργασία όλες οι αναλύσεις βασίζονται στη συνολική µηνιαία παραγωγή ανά είδος για 
κάθε λιµνοθάλασσα (άθροισµα ηµερησίων παραγωγών ανά µήνα). 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

Οι λιµνοθάλασσες της περιοχής (Εικ. 1) µπορούν να οµαδοποιηθούν σε δύο τύπους. 
Μία οµάδα αποτελούν οι λιµνοθάλασσες Μάζωµα και Τσοπέλι, που βρίσκονται στο εσωτερικό 
του Αµβρακικού Κόλπου, κοντά στον ποταµό Λούρο, χαρακτηρίζονται υφάλµυρα 
οικοσυστήµατα και παρουσιάζουν παρόµοια σύνθεση αλιεύµατος µε κυρίαρχα είδη τα χέλια και 
τα κεφαλοειδή. Την άλλη οµάδα αποτελούν οι λιµνοθάλασσες Πωγωνίτσα και Βαθύ, που 
βρίσκονται στην είσοδο του Κόλπου, σε απόσταση από τον Λούρο και χαρακτηρίζονται 
θαλάσσια οικοσυστήµατα µε κυρίαρχο είδος την τσιπούρα. Η µόνη διαφορά τους είναι η 
σηµαντική εµφάνιση των κεφαλοειδών στο Βαθύ ενώ είναι ελάχιστα στην Πωγωνίτσα. 

Η συνολική παραγωγή εµφανίζει πτωτική τάση (Εικ. 2), γεγονός που οφείλεται στην 
στατιστικά σηµαντική (P<0,05) 
πτωτική τάση της παραγωγής στο 
Μάζωµα και στο Τσοπέλι, ενώ η 
παραγωγή στην Πωγωνίτσα και στο 
Βαθύ δεν εµφανίζει καθαρή τάση 
αλλαγής.  

Παρατηρείται αλλαγή στη 
σύνθεση του αλιεύµατος στις 
λιµνοθάλασσες (Εικ. 3, 4 & 6) µε 
εξαφάνιση του γοβιού και µείωση 
της παραγωγής των χελιών 
µεγαλύτερη του 75% (µαζικοί 
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Εικ. 2: Εξέλιξη της συνολικής ετήσιας παραγωγής στις λιµνοθάλασσας του νοµού Πρέβεζας 

κατά την περίοδο 1980-2002. 
Fig. 2: Total annual production in Preveza lagoons during 1980-2002. 
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Εικ. 3: Αλλαγή στην παραγωγή κέφαλου και γοβιού στο 

Τσοπέλι. 
Fig. 3: Changes in mullet and goby production in Tsopeli. 
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θάνατοι χελιών το καλοκαίρι του 1988). Η µείωση αυτή είναι σύγχρονη µε τις παράκτιες 
περιοχές του Αιγαίου πελάγους (Ζόµπολα et.al. 2001). Επίσης, αλλαγή στη σύνθεση του 
αλιεύµατος παρατηρείται µετά την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας στον Αµβρακικό Κόλπο 
και τους εµπλουτισµούς των λιµνοθαλασσών κατά την δεκαετία του ’90, µε αποτέλεσµα την 
αύξηση της παραγωγής τσιπούρας. 

Φαίνεται να υπάρχει ένα εποχικό πρότυπο (Εικ. 5) κοινό για όλες τις λιµνοθάλασσες ως 
προς τα αλιευόµενα είδη, ανεξάρτητα από τις διαφορές τους στα τοπογραφικά ή 
γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά (Katselis et al. 2003). 

Για την αύξηση της παραγωγής των 
λιµνοθαλασσών προωθήθηκαν σχέδια 
εµπλουτισµού µε γόνο, κύρια τσιπούρας από 
ιχθυογεννητικούς σταθµούς (Ανώνυµος 2001). Ο 
εµπλουτισµός θαλασσίων οικοσυστηµάτων 
(απελευθέρωση ιχθυδίων σε φυσικά 
οικοσυστήµατα µε στόχο την τόνωση των 
ιχθυαποθεµάτων και την αύξηση της αλιευτικής 
παραγωγής) είναι µια παλιά πρακτική που 
αναφέρεται συχνά και σε µεγάλη κλίµακα από 
τον 19ο αιώνα (Solemdal et al. 1984). Στην 
τελευταία δεκαετία σε ένα ποσοστό 30% των 
ελληνικών λιµνοθαλασσών έχει γίνει 
αποσπασµατικά εµπλουτισµός µε κύρια 
χαρακτηριστικά την απουσία οικονοµικού 
σχεδιασµού και το πολύ µικρό ποσοστό 
αναφορών για την αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων τους (Ανώνυµος 2001).  

Οι εµπλουτισµοί στις λιµνοθάλασσες του 
νοµού Πρέβεζας εφαρµόστηκαν αποσπασµατικά 
χωρίς να εκτιµηθούν τυχόν αρνητικά 
αποτελέσµατα, όπως αλλαγές στην σύνθεση του 
αλιεύµατος, αλλαγές στα µορφοµετρικά 
χαρακτηριστικά κλπ. Παράλληλα, πρέπει να 
αναφέρουµε ότι αναπτύχθηκαν µονάδες 
εντατικής καλλιέργειας ευρύαλων ψαριών σε 
περιοχές όπου βρίσκονται λιµνοθάλασσες. Η 
διαφυγή ψαριών από τις µονάδες αυτές και η 
ανάµειξή τους µε τους τοπικούς πληθυσµούς 

(ιδιαίτερα της τσιπούρας) των λιµνοθαλασσών εγκυµονεί επίσης κινδύνους για τα ψάρια των 
λιµνοθαλασσών. Αυτό φαίνεται καθαρά από την σύνθεση του αλιεύµατος στη λιµνοθάλασσα 
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Εικ. 5: Εποχικό πρότυπο παραγωγής 

κέφαλου, τσιπούρας και γλώσσας. 
Fig. 5: Seasonal pattern of mullet, sea 

bream and sole production. 
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Εικ. 4: Αλλαγές στην παραγωγή χελιού και τσιπούρας στις λιµνοθάλασσες Μάζωµα και 

Τσοπέλι (τα βέλη δείχνουν τους εµπλουτισµούς). 
Fig. 4: Changes in eel and sea bream production (arrows indicate enrichment experiments). 
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Εικ. 6: Σύνθεση αλιεύµατος στο Μάζωµα και στην Πωγωνίτσα: 1980-1990 (άνω) και 1999-2002 
(κάτω). 

Fig. 6: Fisheries composition during 1980-1990 (upper) and 1999-2002 (lower). 

Πωγωνίτσα, όπου η τσιπούρα έχει φθάσει σε ποσοστό 75% της παραγωγής (Εικ. 6). Είναι 
λοιπόν απαραίτητη η δηµιουργία ενός κανόνα–οδηγού για την προστασία των ιχθυοπληθυσµών 
των λιµνοθαλασσών από τις παραπάνω επεµβάσεις.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Η µελέτη αυτή έγινε µε τη βοήθεια και τη συνεργασία του Αλιευτικού Συνεταιρισµού 
Πρέβεζας. 
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Αχαΐας) από τα αλιευτικά δεδοµένα της περιόδου 1995-2005 
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ABSTRACT 
Rogdakis Y., G. Katselis, V. Vavarouta, D. Moutopoulos, C. Koutsikopoulos: Ecological 
evaluation of Papas lagoon (Achaia-W.Greece) from fisheries landings 1995-2005.  

The time series of landings in the Papas lagoon (W. Greece) from 1995 to 2005 were 
analysed with the aim of explaining the ecosystem status. Analysis of total landings, mean Trophic 
Level (mTrL), the Fishing in Balance index (FiB) and the Pelagic on Demersal landings index 
(P/D), showed the same ecological characteristics from ecological studies of lagoon. The study of 
landings proved to be useful for evolution of lagoonal systems as the Papas lagoon.    
 
Keywords: landings of lagoon, trophic levels, Fishing in Balance index, Papas lagoon 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Λόγω του σηµαντικού οικολογικού τους ρόλου, στις περισσότερες των περιπτώσεων, οι 
λιµνοθάλασσες ανήκουν σε προστατευόµενες περιοχές και παράλληλα αποτελούν σηµαντικά 
αλιευτικά πεδία λόγω του εύτροφου χαρακτήρα τους. Έχει διατυπωθεί η άποψη και είναι σε εξέλιξη 
η συζήτηση σχετικά µε την άµεση σύνδεση της κατάστασης των οικοσυστηµάτων ηµίκλειστων 
θαλάσσιων περιοχών, µε την ποσοτική και ποιοτική σύνθεση της αλιευτικής παραγωγής, ενώ οι  
τυχόν τροποποιήσεις στη δοµή των οικοσυστηµάτων συνδέονται µε τροποποιήσεις και στη  
σύνθεση της παραγωγής (Pauly et al. 2000, Caddy 2000, De Leiva Moreno et al.2000). Αυτό 
σηµαίνει ότι µελετώντας τις χρονοσειρές παραγωγής ενός θαλάσσιου οικοσυστήµατος οι 
πληροφορίες που συλλέγονται µπορεί να συνδεθούν άµεσα µε την κατάσταση του οικοσυστήµατος, 
παρέχοντας έτσι µια άµεση, εύχρηστη και κυρίως οικονοµική περιβαλλοντική πληροφορία.  

Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι να διερευνηθεί σε ποιο βαθµό, η ανάλυση και η 
µελέτη των αλιευτικών δεδοµένων µιας λιµνοθάλασσας, µπορεί να δώσει ικανοποιητική 
πληροφορία σχετικά µε την κατάσταση του οικοσυστήµατος της, ανάλογης αξίας πολυετών  
οικολογικών µελετών. Προς τούτο, επιλέχθηκε η Λιµνοθάλασσα Πάπας (Αράξου, Ν. Αχαϊας) της 
οποίας  το οικοσύστηµα έχει µελετηθεί σε ικανοποιητικό βαθµό (ΕΚΘΕ 2000, Πάγκου et al., 2000, 
Ράµφος et al. 2000, Reizopoulou & Nicolaidou 2004). 

 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Η χρονοσειρά παραγωγής που µελετάται προέκυψε από τα ηµερολόγια παραγωγής της 
λιµνοθάλασσας και  αφορά την περίοδο 1995-2005. Εξαιρέθηκε το αλιευτικό έτος 1999-2000, τα 
δεδοµένα του οποίου δεν θεωρήθηκαν αξιόπιστα, λόγω διαφόρων διοικητικών προβληµάτων. Την 
περίοδο της µελέτης καταγράφηκαν τρεις δυστροφικές κρίσεις τα έτη 1996, 1998 και 2003, η µέση 
παραγωγή  ήταν 14 Kg/στρ. µε σύνθεση: 48,5% κεφαλοειδή, 14% χέλια, 14% αχιβάδα, 12% 
τσιπούρες, 6,5% Sparidae (εκτός τσιπούρας), 3% λαβράκια και 2,5% άλλα είδη. Ποσοστό 75-80% 
της παραγωγής αλιεύεται στις ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις, το υπόλοιπο µε δίχτυα ή γκαγκάβα 
(αχιβάδα). Στη λιµνοθάλασσα πραγµατοποιήθηκαν εµπλουτισµοί το 1998 µε 40.000 άτοµα Mugil 
cephalus (µέσου βάρους 50-80 g), και από το 2001 κάθε έτος µε 30-35.000 άτοµα Sparus aurata 
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(µέσου βάρους 5-10 g). Εκτός των εµπλουτισµών, δεν έχει γίνει καµία άλλη τροποποίηση στην 
αλιευτική διαχείριση, αν και το 2000, άλλαξε ο φορέας διαχείρισης.  

Από τα δεδοµένα της αλιευτικής παραγωγής, υπολογίσθηκαν οι δείκτες του µέσου 
Τροφικού Επιπέδου Παραγωγής (mTrL), της αλιευτικής Ισορροπίας της χρονοσειράς (FiB), και η 
αναλογία Πελαγικών/βενθικών ψαριών (P/D) κάθε έτους. Από τη µελέτη αυτών  µπορεί να 
αντληθούν πληροφορίες που συνδέουν την παραγωγή µε την κατάσταση του οικοσυστήµατος ( 
Libralato et al. 2004).  

Ο δείκτης  mTrL, υπολογίσθηκε από τη σύνθεση της παραγωγής κάθε αλιευτικού έτους και 
το τροφικό επίπεδο (TrL) των ειδών που συνθέτουν την παραγωγή, βάση της σχέσης: 

( )
∑

∑ ×
=

jk

jjk
k Y

TrLYmTrL , όπου Υjk είναι οι ποσότητες παραγωγής του είδους j ανά έτος k 

και το mTrLk αντιπροσωπεύει το µέσο τροφικό επίπεδο των αλιευµάτων το συγκεκριµένο έτος k. 
Το TrL ενός είδους εκφράζει τη θέση του είδους στο τροφικό πλέγµα, υπολογίζεται από τη 
σύνθεση της διατροφής του και αποδίδεται µε έναν καθαρό αριθµό που κυµαίνεται από 2 για τα 
είδη που τρέφονται µε φυτοπλαγκτόν ή detritus, και µέχρι 5 για τα σαρκοφάγα αρπακτικά του 
ανωτάτου τροφικού επιπέδου. Το TrL των ειδών που συνθέτουν την αλιευτική παραγωγή της 
λιµνοθάλασσας, καθώς και η κατάταξή τους στις διάφορες τροφικές κατηγορίες, λήφθηκε από τη 
βιβλιογραφία (Πίνακας Ι). Οι µεταβολές του δείκτη mTrL, συνδέονται άµεσα είτε µε τροποποίηση 
της δοµής του οικοσυστήµατος είτε µε τροποποίηση της στρατηγικής της αλιείας πχ. αλλαγή των 
ειδών στόχων, διαχειριστικών στρατηγικών κλπ (Libralato et al. 2004). 

Ο δείκτης FiB για κάθε αλιευτικό έτος υπολογίσθηκε από τη σχέση:  FiBk =  log (Yk/Yo) + 
(mTrLk – mTrLo)log(1/TE) [όπου: Yk, η παραγωγή του έτους k, και Yo  η παραγωγή του πρώτου 
έτους της χρονοσειράς , mTrLk, m TrLo , τα µέσα τροφικά επίπεδα του έτους k και του πρώτου έτους 
της χρονοσειράς αντιστοίχως, και ΤΕ, η τροφική απόδοση από το ένα επίπεδο στο άλλο, που 
εκτιµάται 10% (Pauly & Christensen 1995)]. Ο δείκτης FiB, εκφράζει την αναλογία ενέργειας που 
απαιτείται για την παραγωγή, σε σχέση µε το πρώτο έτος της χρονοσειράς. ∆ηλαδή µια αύξηση του 
δείκτη, σε σχέση µε το πρώτο έτος αναφοράς, συνδέεται είτε µε την αύξηση της αλιευτικής 
προσπάθειας είτε µε την αύξηση της παραγωγικότητας του οικοσυστήµατος ή ανάποδα (Pauly et al. 
2000). 

Η αναλογία P/D, για κάθε έτος υπολογίσθηκε από την παραγωγή των ειδών που τρέφονται 
από τη στήλη του νερού (P, πελαγικά είδη και όλα τα κεφαλοειδή) προς εκείνα που είναι αρπακτικά 
ή τρέφονται από τον πυθµένα (D) σύµφωνα µε τις κατηγορίες του Πίνακα Ι. Η αναλογία µπορεί να 
δώσει σηµαντικές πληροφορίες για την εξέλιξη των οικοσυστηµάτων σε συνδυασµό µε το δείκτη 
mTrL. Ενώ επιτρέπει το διαχωρισµό µεταξύ της φέρουσας ικανότητας και της αλιευτικής πίεσης 
σαν τις πιο πιθανές αιτίες της µεταβολής των αλιευµάτων του συστήµατος. Η θετική εξέλιξη της 
αναλογίας, σηµαίνει αύξηση των θρεπτικών και ενίσχυση του ευτροφισµού του οικοσυστήµατος  
(Caddy 2000, De Leiva Moreno et al. 2000, Libralato et al. 2004 ).  
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 1995-2005 το µέσο τροφικό επίπεδο (mTrL), κυµαίνεται 
µεταξύ 2,6 και 3,1 και παρουσιάζει µια θετική εξέλιξη ακολουθώντας τη τάση της παραγωγής (Εικ. 
1). Εν τούτοις ο δείκτης FiB, αυξάνεται σταθερά µετά το αλιευτικό έτος 1998 και παραµένει σε 
σταθερά επίπεδα την περίοδο 2001-2005, εκτός του αλιευτικού έτους 2003-04 (Εικ.2). Η 
σταθερότητα του FiB αυτή την περίοδο συνδέεται µε την σταθερότητα του  mTrL και εκφράζει ότι 
εκτός από τη δυναµικότητα του οικοσυστήµατος που παραµένει σταθερή, παραµένει σε κάποιο 
ποσοστό σταθερή, και η αλιευτική πίεση, καθώς από το 2000 και µετά έχουµε νέο φορέα 
διαχείρισης.  Οι δυστροφικές κρίσεις των ετών 1996-1997 και 2003-2004 κρατούν το δείκτη FiB 
στα επίπεδα του 1ου έτους της χρονοσειράς. Αντίθετα, η αναλογία P/D παίρνει τιµές µεγαλύτερες 
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της µονάδος τις περιόδους που καταγράφονται δυστροφικές κρίσεις, ενώ µετά από αυτές η 
αναλογία διαµορφώνεται υπέρ των «βενθικών» ειδών (Εικ. 2). Την περίοδο 2000-2005, η 
διαχείριση χαρακτηρίζεται από τη διενέργεια σταθερών εµπλουτισµών µε τσιπούρα, ο δείκτης FiB 
παραµένει σε σταθερά επίπεδα (εκτός της δυστροφικής κρίσης του 2003-04), όπως και η αναλογία 
P/D και οι δυο συνδέονται µε τους εµπλουτισµούς. Την περίοδο των δυστροφικών κρίσεων, το 
mTrL, µειώνεται ενώ παράλληλα καταγράφεται αύξηση της αναλογίας P/D. Η αύξηση της 
αναλογίας P/D, αποδίδεται κυρίως στην ενίσχυση των τροφικών δικτύων της επιφανειακής ζώνης 
λόγω ενίσχυσης του ευτροφισµού εν τούτοις, αυτό δεν είναι απόλυτο, καθώς η εφαρµοζόµενη 
διαχειριστική τακτική (π.χ. εµπλουτισµός) επιδρά στο δείκτη (Caddy 2000, De Leiva Moreno et al. 
2000). 

    
Πίνακας I: Σύνθεση της αλιευτικής παραγωγής λ/θ 

Πάπας και το εκτιµώµενο τροφικό 
επίπεδο (TrL) κάθε είδους. D: Βαθύβια, 
P: πελαγικά.  

Table I: Composition of landings from Papas Lagoon 
and the estimated TrL of the species. D: 
Demersal, P: Pelagic. 

Οµάδες Είδος  TrL 

Dicentrarhus labrax D 3,47** 
Anguilla anguilla D 3,85** 

Ψάρια θηρευτές    
( Fish predators) 

Dentex dentex D 4,5** 
Diplodus sargus D 3,1* 
Diplodus annularis D 3,3* 

Diplodus vulgaris D 3,5* 
Diplodus puntazzo D 3,3 * 
Sparus aurata D 3,42* 
Solea solea D 3,3* 

Mullus barbatus D 3,4* 

Βενθύβια ψάρια    
(Fish benthic 

feeders) 

Lithognatus mormyrus D 3,3* 
Engraulis encrasicolus P 3,4* Πλακτονοφάγα 

ψάρια ( plankton 
feedrs) Sarpa salpa P 2,06* 

Mugil cephalus P 2,13** 
Liza saliens P 2,18** 
Liza ramada P 2,32** 
Liza aurata P 3,07** 
Chelon labrosus P 2,42** 

Θρυµµατοφάγα 
ψάρια            
(Fish 

detritivorus) 

Mugilidae P 2,14** 
Όστρακα 
(clams) Tapes semidecussatus D 2,7** 

Carcinus sp D 3,4** Καρκινοειδή      
(Carps & 
Shrimps) Peneus kerathurus D 2,85** 

Κεφαλόποδα 
(Cephalopods) sepia sp D 4,5** 

*Stergiou & Karpouzi 2002, ** Froese & Pauly 2005 
 
Σε κάθε περίπτωση, από την παρούσα εργασία, παρά τα τυχόν αδύνατα σηµεία της 

(υπολογισµός mTrL) και τις τυχόν ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν τις διατροφικές συνήθειες 
των ιχθυοπληθυσµών της λιµνοθάλασσας (π.χ. διατροφή των κεφαλοειδών από διάφορα τροφικά 
επίπεδα), η εικόνα που αναδύεται για το οικοσύστηµα δεν διαφέρει από εκείνη που αναφέρεται στις 

Εικ.1: Εξέλιξη της παραγωγής (ln P) και του µέσου 
Τροφικού Επιπέδου (mTrL) των συλλήψεων 
στη λιµνοθάλασσα Πάπας (1995-2005). 

Fig. 1: Total landings  (ln P) and mean trophic level 
(mTrL) of Papa Lagoon during the period 
1995 2005
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Εικ. 2: Εξέλιξη των δεικτών FiB και P/D στη 
Λιµνοθάλασσα Πάπας (1995-2005). 

Fig. 2: Time series of the FiB index and the P/D ration of  
Papas Lagoon.
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οικολογικές µελέτες (ΕΚΘΕ 2000). Το σύστηµα εµφανίζει µια σταθερότητα, που συνδέεται µε τη 
σχετικά µεγάλη ποικιλοµορφία και αφθονία του βένθους (Reizopoulou & Nicolaidou 2004) και 
εκφράζεται µε την ισορροπία του δείκτη FiB στις περιόδους των δυστροφικών κρίσεων. Η 
επιφανειακή ζώνη της λιµνοθάλασσας δεν φαίνεται ιδιαίτερα εύτροφη (δείκτης P/D, Caddy 2000). 
Οι Πάγκου et al. (2000) αναφέρουν ότι οι συγκεντρώσεις του φυτοπλαγκτού είναι µεν υψηλότερες 
της θάλασσας, αλλά χαµηλές για το περιβάλλον της λιµνοθάλασσας, ενώ το άζωτο καθίσταται τους 
περισσότερους µήνες του έτους περιοριστικός παράγοντας για την πρωτογενή παραγωγή κυρίως 
λόγω της αζωτοδέσµεσης από το µακροφύκος Ulva rigida (ΕΚΘΕ 2000), και εκφράζει τον 
ανταγωνισµό ως προς τα θρεπτικά µεταξύ επιφανειακής και βενθικής ζώνης. Ανάλογη εκτίµηση για 
µη ιδιαίτερα εύτροφη επιφανειακή ζώνη υποστηρίζεται από τους Ράµφος et al.(2000 & προσωπική 
επικοινωνία), και ερµηνεύει πλήρως την αναλογία P/D που προσδιορίσθηκε. Ο σηµαντικός ρόλος 
του παράγοντα  «πυθµένας», τόσο για την υποστήριξη της παραγωγής όσο και για τις δυστροφικές 
κρίσεις αναδεικνύεται τόσο από τα αποτελέσµατα της παρούσας (δείκτης P/D, mTrL) όσο και από 
την Reizopoulou & Nicolaidou (2004) καθώς και την επικράτηση των προνυµφών βενθικών 
οργανισµών στο µεσοζωοπλαγκτόν (Ράµφος et al. 2000). 

Συµπερασµατικά, η ανάλυση των χρονοσειρών παραγωγής των λιµνοθαλασσών φαίνεται 
ότι, µπορεί να δώσει χρήσιµη και κυρίως οικονοµική πληροφορία για την κατάσταση του 
περιβάλλοντος τους και να καθοδηγήσει τόσο την περιβαλλοντική όσο και την παραγωγική τους 
διαχείριση.  
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ABSTRACT 
Joanna Ν. Argyrou, Eva Papaioannou, Irini Kargioti: Results of the study “Definition of 
Areas of Organized Development of Marine Aquaculture in the Northern Euboikos and 
Maliakos Gulf, Greece”. 

In the framework of the ‘FISHERY 2000-2006’ Operational Plan, a study was 
conducted for the definition of Areas of Organized Development of Marine Aquaculture 
Activities (P.O.A.Y.) in the Northern Euboikos and Maliakos gulf. The study examined the 
scope of the development of such Areas and involved the justification of the selection of the 
area and size of the planned development, the description of the types and scales of productive 
activities, the identification and evaluation of the spatial, environmental and economical impacts 
and the description of measures for the advancement, reduction and restoration of impacts. The 
spatial integration of the Areas was made with regard to a) the compatibility of the planned 
development with the Directions/Targets set by Spatial Planning Schemes (e.g. the Scheme for 
the Spatial Planning and Sustainable Development of the Prefecture of St. Ellada) and the 
natural and anthropogenic environment, and b) the comparative benefits of the creation of 
P.O.A.Y. relative to other competing activities. Finally, suggestions were made, regarding the 
planning of the Areas and the necessary interventions and actions required for their support. 

 
Keywords: Zones P.O.A.Y., N. Εuboikos Gulf, Maliakos Gulf, Integrated Coastal Zone 
Management 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η υδατοκαλλιέργεια είναι µια παραγωγική δραστηριότητα, η οποία συµβάλλει στην 
οικονοµική ανάπτυξη των παράκτιων κυρίως περιοχών, µε την προώθηση στην εθνική και 
διεθνή αγορά των προϊόντων της, αλλά και στον κοινωνικό τοµέα µε τη δηµιουργία θέσεων 
εργασίας. Ο αναπτυξιακός σχεδιασµός του τοµέα των υδατοκαλλιεργειών προϋποθέτει την 
αρµονική συνύπαρξη των διαφόρων χρήσεων της παράκτιας ζώνης διασφαλίζοντας παράλληλα 
τη προστασία του περιβάλλοντος. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, γίνεται φανερό ότι ήταν επιτακτική 
η ανάγκη της χωροθέτησης των υδατοκαλλιεργητικών δραστηριοτήτων, ώστε να αποκτήσει η 
δραστηριότητα αυτή κατάλληλο χώρο για την εγκατάσταση, σωστή λειτουργία και ανάπτυξή 
της. 

Η αναγκαιότητα ίδρυσης "Περιοχών Οργανωµένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών” 
(Π.Ο.Α.Υ.), ως περιοχών συγκέντρωσης των υδατοκαλλιεργητικών µονάδων, προκύπτει και από 
τις διατάξεις του Νόµου 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασµός και αειφόρος ανάπτυξη και 
άλλες διατάξεις». Οι Π.Ο.Α.Υ. αποτελούν Περιοχές Οργανωµένης Ανάπτυξης Παραγωγικών 
∆ραστηριοτήτων (Π.Ο.Α.Π.∆.). Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, ως Π.Ο.Α.Π.∆. 
χαρακτηρίζονται θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές, που είναι πρόσφορες, σύµφωνα µε τις 
κατευθύνσεις του χωροταξικού σχεδιασµού, για την ανάπτυξη παραγωγικών και 
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του πρωτογενούς, δευτερογενούς ή τριτογενούς τοµέα, καθώς 
και δραστηριοτήτων ή επιχειρηµατικών πρωτoβoυλιών πειραµατικού χαρακτήρα. Όσον αφορά 
την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η αναγκαιότητα ίδρυσης Π.Ο.Α.Υ. προκύπτει και από τις 
κατευθύνσεις του Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας (εφ’ εξής: Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.) (ΦΕΚ 1469/9-10-03). 

Έτσι, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ‘Αλιεία’ 2000-2006, εκπονήθηκε   
από τους συγγραφείς της παρούσας εργασίας µελέτη (σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες 
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προδιαγραφές της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π.ΑΛ.), που είχε ως σκοπό τον καθορισµό 
Π.Ο.Α.Υ. στον Β. Ευβοϊκό και Μαλιακό Κόλπο. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται 
περιληπτικά τα αποτελέσµατα της ανωτέρω µελέτης.  

Η µελέτη συνέβαλε στην ανάδειξη των πλέον κατάλληλων περιοχών για την 
δηµιουργία των Π.Ο.Α.Υ., ώστε να χρησιµοποιηθεί από κάθε ενδιαφερόµενο στα πλαίσια 
ενεργοποίησης της υπ’ αριθ. 17239 Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και 
∆ηµοσίων Έργων (ΦΕΚ 1175Β/11-9-2002), βάσει της οποίας καθορίσθηκαν τα δικαιολογητικά, 
οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις και τα περιεχόµενα µελετών, για την χωροθέτηση Π.Ο.Α.Υ. 
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Ο εντοπισµός και η ανάδειξη κατάλληλων περιοχών (θαλασσίων και χερσαίων ζωνών) 
για την χωροθέτηση και λειτουργία των Π.Ο.Α.Υ. µε σκοπό την ένταξη των λειτουργουσών και 
την ίδρυση νέων επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, καθώς και των υποδοµών υποστήριξής τους, 
έγινε συνεκτιµώντας:  (α) τα αποτελέσµατα της έρευνας του φυσικού περιβάλλοντος, (β) την 
αξιολόγηση της ανθρωπογενούς δραστηριότητας στην περιοχή της µελέτης και των 
υφιστάµενων και µελλοντικών χρήσεων γης (δηµογραφικά χαρακτηριστικά, απασχόληση-
ανεργία, γεωργία, κτηνοτροφία, παράκτια αλιεία, ναυσιπλοΐα, βιοµηχανίες, οικισµοί, πιέσεις  
για παραθεριστικές κατοικίες, τουρισµό, αναψυχή, κολύµβηση, δίκτυα υποδοµών-οδικό 
δίκτυο/λιµενικές εγκαταστάσεις και αλιευτικά καταφύγια, βιολογικοί καθαρισµοί και ΧΥΤΑ), 
(γ) τα  γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά των ακτών (που προσδιορίζουν την πρόσβαση), (δ) τις 
οριοθετηµένες ζώνες/ζώνες προστασίας, (ε) τις θέσεις των υφιστάµενων µονάδων 
υδατοκαλλιέργειας και των χερσαίων εγκαταστάσεων υποστήριξής τους και (στ) το υφιστάµενο 
καθεστώς για την ίδρυση και λειτουργία µονάδων. 

Στα πλαίσια αυτά, για την επίτευξη των στόχων της µελέτης, έγινε έρευνα των 
στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος, µε δειγµατοληψίες και παρατηρήσεις πεδίου, αλλά και 
µε αξιοποίηση της διαθέσιµης επιστηµονικής πληροφορίας (ΕΚΘΕ 1992). Επίσης, 
εντοπίστηκαν και αξιολογήθηκαν οι ειδικές κατευθύνσεις του Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. Στ. Ελλάδας για 
την περιοχή, καθώς και αυτές που προκύπτουν από άλλες τοµεακές και αναπτυξιακές µελέτες 
(ΕΚΘΕ 2000, ΥΠΕΧΩ∆Ε 2000).  

Η περιοχή της µελέτης περιλαµβάνει την ενότητα Β. Ευβοϊκού-Μαλιακού. Για τις 
µετρήσεις των φυσικοχηµικών (θερµοκρασία, αλατότητα, διαλυµένο οξυγόνο, θολερότητα, 
θρεπτικά άλατα) και βιολογικών παραµέτρων (χλωροφύλλη, φυτοπλαγκτόν), επιλέχθηκαν 6 
σταθµοί µετρήσεων (βλ. Εικ. 1) και πραγµατοποιήθηκαν εποχιακές δειγµατοληψίες κατά την 
περίοδο Απριλίου 2003-Φεβρουαρίου 2004. Η καταγραφή της θερµοκρασίας, της αγωγιµότητας 
και του διαλυµένου οξυγόνου στην στήλη του νερού έγινε µε το όργανο OCEAN 7 του οίκου 
IDRONAUT. Η θολερότητα του νερού µετρήθηκε µε την µέθοδο του λευκού δίσκου Secci. Για 
τον προσδιορισµό των χηµικών και βιολογικών παραµέτρων χρησιµοποιήθηκε δειγµατολήπτης 
τύπου MERCOS. Σε κάθε δειγµατοληψία έγιναν παρατηρήσεις για να διαπιστωθεί η ύπαρξη 
ζελατινωδών αφρών. Επίσης, έγινε δειγµατοληψία ιζήµατος (µε δράγα) για τον προσδιορισµό 
του οργανικού άνθρακα και των ιζηµατολογικών χαρακτηριστικών του πυθµένα. Τέλος, έγιναν 
βυθοµετρήσεις στην περιοχή της µελέτης.  

 Για την αξιολόγηση των µετεωρολογικών – κλιµατολογικών στοιχείων 
χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία από την Ε.Μ.Υ. Ο κυµατισµός υπολογίστηκε σε επιλεγµένες θέσεις 
που αποτέλεσαν τις προτεινόµενες Π.Ο.Α.Υ. Για τον προσδιορισµό και την εκτίµηση των 
επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, των θαλάσσιων ρευµάτων (ανεµογενή, γεωστροφικά) και 
της παλίρροιας, χρησιµοποιήθηκε η υπάρχουσα βιβλιογραφία (Καραπιπέρης 1974, ΕΚΘΕ 1992, 
Tsimplis 1995). Οι κυριότερες πηγές ρύπανσης και τα χαρακτηριστικά του παράκτιου χώρου 
(είδος ακτής και τοπίο), περιγράφηκαν βάσει βιβλιογραφίας (ΕΚΘΕ 2000) και παρατηρήσεων 
πεδίου. 

 Οι δειγµατοληψίες και η επεξεργασία των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος 
έγιναν από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσ/νίκης, (Τοµέας Φυσικής και Περιβαλλοντικής 
Γεωγραφίας, Τµήµα Γεωλογίας και Τοµέας Βοτανικής, Τµήµα Βιολογίας).   
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Η καταγραφή των τύπων οικοτόπων, της χλωρίδας και πανίδας και των περιοχών 
ειδικού καθεστώτος προστασίας (περιοχές δικτύου NATURA 2000 κλπ), έγινε από την 
µελετητική µας οµάδα µε παρατηρήσεις πεδίου και από στοιχεία του ΥΠΕΧΩ∆Ε (∆ίκτυο 
NATURA 2000, Τεύχη αναλυτικής περιγραφής τύπων οικοτόπων 2001) και του ΕΚΒΥ (1996). 

 

 
Εικ. 1: ∆ορυφορική Εικόνα µε σηµειωµένες τις θέσεις των σταθµών δειγµατοληψίας. 
Fig. 1: Satellite picture with the positions of the sampling sites. 

 
Η αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος έγινε 

από πηγές όπως η ΕΣΥΕ (1971, 1981, 1991, 2001) και το Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. Στ. Ελλάδας. Επίσης, 
για την περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών, τον 
εντοπισµό προβληµάτων και τις προτεινόµενες λύσεις, χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (αδηµοσίευτα στοιχεία) και έγιναν από την 
µελετητική µας οµάδα επιτόπιες επισκέψεις σε παραγωγικούς και µη φορείς και υπηρεσίες της 
δηµόσιας διοίκησης της περιοχής.  

Τέλος, για τον σχεδιασµό της κάθε Π.Ο.Α.Υ., χρησιµοποιήθηκε θεωρητικό µοντέλο, το 
οποίο προσδιορίστηκε από την µελετητική µας οµάδα λαµβάνοντας υπ’ όψιν την κείµενη 
νοµοθεσία (υπ’ αριθµ. 258800/10-9-99 Εγκύκλιος του Υπουργείου Γεωργίας και ΥΠΕΧΩ∆Ε, 
όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 145320/10-10-02 Εγκύκλιο) και την οικονοµική 
βιωσιµότητα των µονάδων (βάσει τεχνικοοικονοµικής ανάλυσης που έγινε στα πλαίσια της εν 
λόγω µελέτης). Όσον αφορά την εκτροφή ευρυάλων ψαριών, η βιωσιµότητα µονάδας εκτροφής 
συναρτάται µε δυναµικότητα παραγωγής 230 τόνων και για την δυναµικότητα αυτή 
απαιτούνται θαλάσσιοι χώροι εµβαδού 20 στρεµµάτων. Όσον αφορά την εκτροφή οστράκων, η 
βιωσιµότητα µονάδας εκτροφής συναρτάται µε δυναµικότητα παραγωγής 228 τόνων και για 
την δυναµικότητα αυτή απαιτούνται θαλάσσιοι χώροι εµβαδού 20 στρεµµάτων. Σηµειώνεται, 

Αγ. Μαρίνα 

Γλύφα 

Καραβόµυλος 

Αταλάντη 

Λάρυµνα 

Παραλία  
Πολιτικών 
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επίσης, ότι για τις ζώνες εκτροφής οστράκων έχουν προβλεφθεί ζώνες διαχείρισης σε αβαθείς 
περιοχές, όπου εφαρµόζεται οικολογική µέθοδος για την αποµάκρυνση παρασιτικών 
οργανισµών που εµφανίζονται κατά την διαδικασία εκτροφής.   

Η σύνταξη και η επεξεργασία του χαρτογραφικού υλικού, για την απεικόνιση της 
υφιστάµενης κατάστασης, του καθορισµού ζωνών Π.Ο.Α.Υ. και υποστηρικτικών 
εγκαταστάσεων έγιναν από το Α.Π.Θ. 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Για τον σχεδιασµό των ζωνών Π.Ο.Α.Υ., συνεκτιµήθηκαν δύο παράγοντες: (α) η 
καταλληλότητα του περιβάλλοντος (φυσικού και ανθρωπογενούς) και (β) η συµβατότητα των 
χρήσεων γης. Προκειµένου να καταλήξουµε στον τελικό σχεδιασµό, εξετάσθηκαν διάφορες 
εναλλακτικές λύσεις ορισµένες εκ των οποίων αναπροσαρµόστηκαν ή απορρίφθηκαν.  
Προβλέφθηκαν πάρκα εκτροφής και πάρκα αγρανάπαυσης. ∆ιευκρινίζεται ότι λόγω της 
σηµαντικής ανανέωσης των νερών στον Β. Ευβοϊκό και Μαλιακό κόλπο, όπως προκύπτει από 
την αξιολόγηση των στοιχείων της έρευνας του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, που έγινε 
στα πλαίσια της εν λόγω µελέτης, η αρχική πρόταση ήταν η δυναµικότητα των Π.Ο.Α.Υ να 
είναι πολύ µεγαλύτερη από αυτήν που τελικά προτάθηκε. Η πρόταση αυτή δεν επιλέχτηκε 
επειδή δεν έχει γίνει ο προσδιορισµός της φέρουσας ικανότητας της περιοχής. Όµως η 
περαιτέρω αύξηση δυναµικότητας δεν µπορεί να αποκλεισθεί στο µέλλον εφ’ όσον γίνουν 
εξειδικευµένες µελέτες πεδίου προσδιορισµού της φέρουσας ικανότητας της περιοχής. Στις 
περιοχές που προτείνεται να γίνουν θαλάσσιες ζώνες Π.Ο.Α.Υ., οι ζώνες ιχθυοκαλλιέργειας 
οριοθετούνται πέραν της ισοβαθούς των 20 m και οι ζώνες οστρακοκαλλιέργειας πέραν της 
ισοβαθούς των 6 m. 

Συνεκτιµώντας λοιπόν όλες τις παραµέτρους, προτάθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του 
Β. Ευβοϊκού και Μαλιακού Κόλπου, τέσσερις (4) Π.Ο.Α.Υ. που περιλαµβάνουν θαλάσσιες και 
χερσαίες ζώνες. Στην εικόνα 2 παρουσιάζεται ενδεικτικά τµήµα της Π.Ο.Α.Υ. ΙΙΙ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ. 2: Τµήµα της προτεινόµενης Π.Ο.Α.Υ ΙΙΙ. 
Fig. 2: Part of the proposed P.O.A.Y. III.  
 
 

Οι θαλάσσιες ζώνες των Π.Ο.Α.Υ. που προτάθηκαν είναι οι εξής: 
Π.Ο.Α.Υ. Ι. ∆ΙΑΥΛΟΥ ΩΡΕΩΝ (Φθιώτιδα), έκτασης 3.022 στρ. και δυναµικότητας 

2.070 τόνων. Στην Π.Ο.Α.Υ. αυτή προτάθηκαν δύο ζώνες ιχθυοκαλλιέργειας, µία στην περιοχή 
της Πελασγίας και µία στην περιοχή του Αχινού.  



 5

Π.Ο.Α.Υ. ΙΙ. ΜΑΛΙΑΚΟΥ (Φθιώτιδα), έκτασης 6.767,87 στρ. και δυναµικότητας 
5.244 τόνων οστράκων και 1.380 τόνων ψαριών. Στην Π.Ο.Α.Υ. αυτή προτάθηκαν δύο ζώνες 
οστρακοκαλλιέργειας, µία στην περιοχή της Μπούκας Σπερχειού και µία στην Αγία Τριάδα, 
καθώς και µία ζώνη ιχθυοκαλλιέργειας στην περιοχή του Αγίου Σεραφείµ.  

Π.Ο.Α.Υ. ΙΙΙ. ΑΤΑΛΑΝΤΗ-ΜΑΛΕΣΙΝΑ-ΛΑΡΥΜΝΑ (Φθιώτιδα), έκτασης 12.788 
στρ. και δυναµικότητας 9.255 τόνων ψαριών. Στην Π.Ο.Α.Υ. αυτή προτάθηκαν έξι ζώνες 
ιχθυοκαλλιέργειας, µία στην περιοχή του Αταλαντονησίου, µία στην περιοχή του 
Γαϊδουρονησίου, µία στην περιοχή της Μαλεσίνας, µία στην περιοχή Βόρεια του Όρµου 
Λάρυµνας, µία στην περιοχή Νότια του Όρµου Λάρυµνας και µία στην περιοχή του Όρµου της 
Γάτζας. 

Π.Ο.Α.Υ. ΙV. ΕΥΒΟΙΑΣ (Εύβοια), έκτασης 11.267,8 στρ. και δυναµικότητας 7.590 
τόνων. Στην Π.Ο.Α.Υ. αυτή προτάθηκαν έξι ζώνες ιχθυοκαλλιέργειας, δύο στην περιοχή του 
∆ιαύλου Ωρεών και τέσσερις στην παράκτια περιοχή του Όρους Κανδήλι και συγκεκριµένα 
στην Κόφινα, στο Αχλάδι και στην Μέλουνα.  

∆ιευκρινίζεται ότι σε κάθε Π.Ο.Α.Υ. έχουν προταθεί χερσαίες ζώνες µε τις υφιστάµενες 
χερσαίες εγκαταστάσεις υποστήριξης (συσκευαστήρια, ιχθυογεννητικοί σταθµοί, γραφεία, 
αποθήκες κλπ) που έχουν αδειοδοτηθεί και λειτουργούν νόµιµα, ζώνες επί του αιγιαλού και 
παραλίας και εγκατάσταση Κέντρων ∆ιοίκησης για την εξυπηρέτηση των Π.Ο.Α.Υ., σε 
περιοχές µε ευνοϊκή πρόσβαση (π.χ. γειτνίαση µε εθνική οδό). Για την ίδρυση και λειτουργία 
νέων χερσαίων εγκαταστάσεων υποστήριξης, προτάθηκαν ενδεικτικά περιοχές που δεν 
απαγορεύεται η δόµηση εγκαταστάσεων του πρωτογενούς τοµέα (π.χ. ΒΙΠΕ, περιοχές µε 
αγροτογεωργικές χρήσεις γης).  

Το έργο της διοίκησης και διαχείρισης της κάθε Π.Ο.Α.Υ. θα αναλάβει ο φορέας της 
Π.Ο.Α.Υ. Ο φορέας αυτός µπορεί να είναι οποιασδήποτε νοµικής µορφής, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις. 

Παράλληλα µε την εκτροφή ψαριών και οστράκων, προτείνεται επίσης να υπάρξουν 
δραστηριότητες όπως: i) συνδυασµός υδατοκαλλιεργητικών µε οικοτουριστικές 
δραστηριότητες, ii) πολυκαλλιέργεια ευρυάλων ειδών και οστρακοειδών, iii) ερασιτεχνική 
αλιεία, iv) ενεργοποίηση της Σχολής Αλιείας στο Γαϊδουρονήσι, v) υποβρύχια αλιεία, vi) 
παραγωγή δολωµάτων αλλά και vii) καταδυτικός τουρισµός.   

Για τον περιορισµό και την πρόληψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την 
λειτουργία των προτεινόµενων Π.Ο.Α.Υ. είναι απαραίτητο να ληφθούν µία σειρά µέτρων και 
ρυθµίσεων, όπως monitoring του θαλάσσιου περιβάλλοντος, εφαρµογή σύγχρονης τεχνολογίας, 
χρήση ιχθυοτροφών  νέου τύπου, αγρανάπαυση, κ.ά. (ΙΘΑΒΙΚ, 1998). 

Η δηµιουργία Π.Ο.Α.Υ. στην ευρύτερη περιοχή του Β. Ευβοϊκού και Μαλιακού 
Κόλπου έχει σηµαντικά οφέλη, τόσο σε κοινωνικό-οικονοµικό όσο και περιβαλλοντικό-
διαχειριστικό επίπεδο, ενώ είναι σύµφωνη και µε τις ειδικές χωροταξικές κατευθύνσεις για την 
περιοχή. Λόγω του συγκεντρωτικού χαρακτήρα της συγκεκριµένης δραστηριότητας, 
επιτυγχάνεται η οικονοµία κλίµακος µε την καθετοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας. 
Επιτυγχάνεται επίσης η ενίσχυση και στήριξη της επιχειρηµατικότητας, η αύξηση του 
εισοδήµατος, η µείωση της ανεργίας µε την ενεργοποίηση του τοπικού δυναµικού, η 
αναβάθµιση, ο εκσυγχρονισµός και η βελτίωση της ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων και 
η προώθηση της τοπικής παραγωγής, που αυξάνει την προστιθέµενη αξία της και έχει σαν 
αποτέλεσµα την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας. Έτσι, η καινοτόµος επιχειρηµατική δράση 
σε έναν τοµέα που διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτηµα σε σχέση µε την ανάπτυξη άλλων 
δραστηριοτήτων, σε συνδυασµό µε την προστασία του περιβάλλοντος, την ποιότητα, την 
δικτύωση και τη διάχυση των καινοτόµων και πετυχηµένων πρακτικών, θα διασφαλίσει την 
βιωσιµότητα. 

Τέλος, κρίνουµε σκόπιµο να αναφέρουµε ότι, σύµφωνα µε το Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. Στ. 
Ελλάδας, ‘οι ακτές της Στερεάς Ελλάδας και ιδίως αυτές του Μαλιακού και Ευβοϊκού Κόλπου, 
έχουν συγκριτικό πλεονέκτηµα στις ιχθυοκαλλιέργειες, που το διατηρεί ο χωροταξικός σχεδιασµός 
προωθώντας παράλληλα την αναδιοργάνωσή τους σε οργανωµένους υποδοχείς’ (ΦΕΚ 1469/9-
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10-03). Η πλειοψηφία δε των δήµων υπαγωγής των Π.Ο.Α.Υ που προτείνονται από την µελέτη 
µας, προτείνονται ως Π.Ο.Α.Υ. και από το Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. Στ. Ελλάδας.  

Συµπερασµατικά αναφέρεται ότι, στα πλαίσια της ανάπτυξης αυτής, η 
υδατοκαλλιέργεια µέσα από µια συνολική και ισορροπηµένη προσέγγιση θα βοηθήσει στην 
ανασυγκρότηση των παράκτιων περιοχών της Περιφέρειας, µέσω της δηµιουργίας θέσεων 
απασχόλησης και της οικονοµικής ανάπτυξης.  
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Ηλικία και αύξηση έξι ειδών ιχθύων σε περιοχές µε και χωρίς 
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ABSTRACT 
Eleftherios Pinakis, Hara Stamataki, Marianna Giannoulaki, Stylianos Somarakis, 
Athanasios Machias: Aquaculture affect on age and growth of six wild population fish 
species. 

Age and growth of six wild populations of fishes (Mullus barbatus, Serranus cabrilla, 
Serranus hepatus, Lepidotrigla cavillone, Spicara flexuosa and Citharus linguatula) in three 
different locations of the Aegean Sea (Evoia, Lesvos, Chios) were estimated. The affect of fish 
farms in these areas on age and growth was also studied. The growth of the populations was 
quite similar in the two sub-areas (near and far from the fish farms) of each location. 
Comparison of the growth parameters with other data showed that the fish species had similar 
asymptotic length and growth rate.   
 
Keywords: age, growth, aquaculture 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ραγδαία εξάπλωση των ιχθυοκαλλιεργειών στην παράκτια ζώνη προκάλεσε 
συγκρούσεις µεταξύ αυτών και άλλων χρήσεων της ζώνης όπως είναι η αλιεία (Katranidis et. 
al. 2003). Ένα µεγάλο τµήµα της διαµάχης επικεντρώνεται στις πιθανές επιπτώσεις των 
ιχθυοκαλλιεργειών στο θαλάσσιο περιβάλλον. 

Οι περισσότερες εργασίες που αφορούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 
ιχθυοκαλλιεργειών έχουν µελετήσει τις επιδράσεις τους στη χηµική σύσταση του 
υποστρώµατος ακριβώς κάτω από τα κλουβιά, στις βενθικές βιοκοινότητες κοντά στους 
ιχθυοκλωβούς και στα θρεπτικά συστατικά και το πλαγκτόν της περιοχής (Karakassis et. al. 
1998, Karakassis et. al. 2000). 

Όσον αφορά την επίδραση των ιχθυοκαλλιεργειών σε άγριους πληθυσµούς ψαριών και 
συνεπακόλουθα στην αλιεία, λίγα είναι γνωστά παρά την εµφανή και µεγάλη σηµασία τους για 
τη διαχείριση της παράκτιας ζώνης. Οι έρευνες περιορίζονται κοντά ή κάτω από τους 
ιχθυοκλωβούς, σε απόσταση λίγων µέτρων, ενώ δεν είναι γνωστές οι επιπτώσεις τους σε 
µεγαλύτερες αποστάσεις (>200m) (Carss 1990, Dempster et.al. 2002). 

Η επίδραση της παρουσίας ιχθυοκαλλιεργειών σε άγριους πληθυσµούς ψαριών δεν έχει 
µελετηθεί µέχρι σήµερα. Στην παρούσα εργασία µελετήθηκε η ηλικία και η αύξηση άγριων 
πληθυσµών έξι διαφορετικών ειδών ψαριών (Mullus barbatus, Serranus cabrilla, Serranus 
hepatus, Lepidotrigla cavillone, Spicara flexuosa και Citharus linguatula) σε τρεις περιοχές του 
Αιγαίου και γίνεται σύγκριση σε κάθε περιοχή της αύξησης σε τοποθεσίες µε παρουσία 
ιχθυοκαλλιέργειας και  σε τοποθεσίες χωρίς ιχθυοκαλλιέργεια. Τα είδη επιλέχθηκαν επειδή 
υπήρχαν σε αφθονία σε όλες τις θέσεις δειγµατοληψίας. 
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ  

Στην παρούσα µελέτη χρησιµοποιήθηκαν δείγµατα που αλιεύθηκαν σε τρεις 
διαφορετικές περιοχές του Αιγαίου Πελάγους (Εύβοια, Λέσβος, Χίος) το Μάιο του 2001 και το 
Σεπτέµβριο του 2002 µε το ερευνητικό σκάφος “ΦΙΛΙΑ” του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.  Σε κάθε µία από τις 
παραπάνω περιοχές έγιναν τρεις σύρσεις µε τράτα βυθού σε τοποθεσίες παρουσία 
ιχθυοκαλλιεργειών και τρεις σε τοποθεσίες χωρίς ιχθυοκαλλιέργειες (µάρτυρες). Οι περιοχές 
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µάρτυρες επιλέχθηκαν έτσι ώστε να παρουσιάζουν κατά το δυνατόν την ίδια γεωγραφία και 
παρόµοιο υπόστρωµα. Οι σύρσεις και στις δύο τοποθεσίες πραγµατοποιήθηκαν στο ίδιο βάθος.  

∆είγµα τουλάχιστον 100 ατόµων από τα είδη Mullus barbatus, Serranus cabrilla, 
Serranus hepatus, Lepidotrigla cavillone, Spicara flexuosa και Citharus linguatula επιλέχθηκε 
τυχαία και κρατήθηκε για επεξεργασία το εργαστήριο. Μετρήθηκε το ολικό µήκος κάθε ψαριού 
µε ακρίβεια χιλιοστού και ο προσδιορισµός της ηλικίας έγινε µε ανάγνωση των ετησίων 
δακτυλίων από τους ωτόλιθους οι οποίοι όταν αφαιρέθηκαν κρατήθηκαν σε ξηρή κατάσταση 
στο ψυγείο. Οι ωτόλιθοι διαβάστηκαν σε αλκοόλη στο στερεοσκόπιο κάτω από προσπίπτοντα 
φωτισµό και µε µεγέθυνση 50x. Κατ’ αυτή την τοποθέτηση, οι ωτόλιθοι εµφάνιζαν αδιαφανείς 
και διαφανείς ζώνες κατ’ εναλλαγή, όπου οι τελευταίες αντιστοιχούσαν στις ζώνες υαλίνης 
(hyaline) και θεωρήθηκαν ετήσιοι δακτύλιοι (Panella 1971). Η ανάγνωση των ωτολίθων έγινε 
δύο φορές χωρίς να λαµβάνονται υπόψη, τη δεύτερη φορά, τα αποτελέσµατα της πρώτης. Τα 
άτοµα για τα οποία οι δύο αναγνώσεις δε συµφωνούσαν εξαιρέθηκαν από το δείγµα. 
Εξαιρέθηκαν επίσης οι ωτόλιθοι που δεν έφερναν ευκρινείς δακτυλίους. 

Τα δεδοµένα από την ανάγνωση της ηλικίας και για τις δύο περιόδους δειγµατοληψίας 
χρησιµοποιήθηκαν για να προσδιοριστούν οι βιολογικοί παράµετροι της εξίσωσης αύξησης von 
Bertalanffy για κάθε είδος σε κάθε τοποθεσία (Bertalanffy 1938): 

Lt = L∞ (1-e-k(t-to)) 
όπου  Lt το ολικό µήκος σώµατος τη χρονική στιγµή t, L∞  το ασυµπτωτικό µήκος σώµατος, k ο 
ρυθµός µ ε τον οποίο το ψάρι πλησιάζει το L∞ , t η ηλικία σε έτη και to η υποθετική ηλικία που 
έχει το ψάρι για µηδενικό µήκος. Ο αριθµός των ωτολίθων που εξετάστηκαν καθώς επίσης και 
η ηµεροµηνία γέννησης που χρησιµοποιήθηκε για το κάθε είδους σύµφωνα µε τους Froese & 
Pauly (2005) φαίνονται παρακάτω: 
 
Πίνακας Ι: Ο αριθµός των ωτολίθων των έξι ειδών που εξετάστηκαν και η ηµεροµηνία γέννησης 

που χρησιµοποιήθηκε για το κάθε είδους σύµφωνα µε τους Froese & Pauly (2005). 
Table I: Number of otoliths and birth date of the six fish species according to Froese & Pauly 

(2005). 
Είδος Αριθµός ωτολίθων Ηµεροµηνία γέννησης 

Citharus linguatula 1468 1 Φεβρουαρίου 
Lepidotrigla cavillone 710 1 Μαρτίου 

Mullus barbatus 1847 1Μαίου 
Serranus hepatus 1389 1 Ιανουαρίου 
Serranus cabrilla 1152 1 Ιουνίου 
Spicara flexuosa 889 1 Ιανουαρίου 

 
Οι εξισώσεις αύξησης von Bertalanffy συγκρίθηκαν µεταξύ των τοποθεσιών (µε και 

χωρίς ιχθυοκαλλιέργειες) για κάθε νησί µε ανάλυση των υπολειποµένων τετραγώνων (residual 
squares, ARSS).  
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η σύγκριση των εξισώσεων αύξησης von Bertalanffy που πραγµατοποιήθηκε σε κάθε 
τοποθεσία (µε και χωρίς ιχθυοκαλλιέργειες) των δειγµατοληπτικών περιοχών µε τη βοήθεια της 
ανάλυσης των ελαχίστων τετραγώνων δεν έδειξε στατιστική διαφορά ανάµεσα στους 
ιχθυοπληθυσµούς των δύο τοποθεσιών.  

Γενικά η µελέτη των καµπυλών αύξησης von Bertalanffy και για τα έξι είδη ψαριών για 
κάθε τοποθεσία (µε και χωρίς ιχθυοκαλλιέργειες) των περιοχών δειγµατοληψίας έδειξε ότι οι 
ιχθυοκαλλιέργειες δεν είχαν επίδραση στην αύξησή τους. 

Πραγµατοποιήθηκε στη συνέχεια συσχέτιση ανάµεσα στα δεδοµένα µας µε δεδοµένα 
περιοχών της Μεσογείου, όπως φαίνεται στον Πίνακα ΙΙΙ. 
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Πίνακας ΙΙ: Εκτίµηση των βιολογικών παραµέτρων της εξίσωσης αύξησης von Bertalanffy και σύγκρισή τους 
µε ανάλυση υπολειποµένων τετραγώνων (ARSS) για τα έξι είδη ιχθύων στις τρεις περιοχές 
δειγµατοληψίας (Εύβοια, Λέσβος, Χίος) στις τοποθεσίες µε και χωρίς ιχθυοκαλλιέργειες καθώς 
επίσης και για το σύνολο των ιχθυοπληθυσµών σε κάθε περιοχή δειγµατοληψίας (L∞ = ασυµπτωτικό 
ολικό µήκος σε mm, k = συντελεστής αύξησης, to = θεωρητική ηλικία σε µηδενικό µήκος, R2 = 
συντελεστής προσδιορισµού, F = η τιµή του ελέγχου F, Df = βαθµοί ελευθερίας, p = το επίπεδο 
σηµαντικότητας του στατιστικού ελέγχου στο 0.05). Όλα τα µήκη αναφέρονται σε ολικό µήκος. 

Table ΙI: Von Bertalanffy analysis results per species, area (Evoia, Lesvos, Chios) aquaculture presence 
(control, cages and total). (L∞ = asymptotic length (mm), k = growth coefficient, to = theoretical age at 
zero length,  R2 = coefficient of determination, F = value of F-test, , Df = degrees of freedom, p = 
statistical significance at 0.05 level). All lengths are referring to total length. 

 
 
 

Είδος Περιοχή Ιχθ/εια L∞ k to R2 F Df p 
C. linguatula Εύβοια Μάρτυρας 287 0,183 -0,824 0,642    
  Κλωβοί 343 0,180 -0,301 0,969    
  Σύνολο 315 0,180 -0,538 0,951 0,119 3/9 0,946 
 Λέσβος Μάρτυρας 327 0,200 -0,090 0,903    
  Κλωβοί 174 0,502 -0,524 0,717    
  Σύνολο 196 0,485 -0,066 0,828 2,134 3/8 0,174 
 Χίος Μάρτυρας 360 0,199 -0,228 0,963    
  Κλωβοί 316 0,181 -0,610 0,981    
  Σύνολο 324 0,183 -0,365 0,953 3,297 3/8 0,079 
L. cavillone Εύβοια Μάρτυρας 155 0,281 -0,634 0,971    
  Κλωβοί 172 0,195 -1,402 0,908    
  Σύνολο 170 0,203 -1,334 0,911 0,027 3/8 0,994 
 Λέσβος Μάρτυρας 118 0,537 -0,458 0,912    
  Κλωβοί 159 0,266 -0,940 0,953    
  Σύνολο 153 0,306 -0,684 0,977 3,431 3/12 0,052 
 Χίος Μάρτυρας 120 0,482 -0,290 0,984    
  Κλωβοί 264 0,074 -3,841 0,966    
  Σύνολο 175 0,211 -1,060 0,783 61,307 3/10 0,000 
M. barbatus Εύβοια Μάρτυρας 405 0,118 -2,181 0,962    
  Κλωβοί 371 0,134 -1,801 0,931    
  Σύνολο 351 0,133 -2,348 0,922 2,076 3/8 0,182 
 Λέσβος Μάρτυρας 380 0,100 -2,527 0,937    
  Κλωβοί 342 0,118 -2,470 0,937    
  Σύνολο 356 0,110 -2,509 0,930 0,384 3/10 0,767 
 Χίος Μάρτυρας 325 0,165 -1,226 0,995    
  Κλωβοί 248 0,260 -1,085 0,972    
  Σύνολο 242 0,252 -1,075 0,982 0,170 3/12 0,915 
S. cabrilla Εύβοια Μάρτυρας 225 0,155 -3,568 0,688    
  Κλωβοί 371 0,097 -2,195 0,927    
  Σύνολο 343 0,152 -1,550 0,831 4,025 3/7 0,059 
 Λέσβος Μάρτυρας 276 0,189 -1,831 0,950    
  Κλωβοί 326 0,169 -1,486 0,967    
  Σύνολο 308 0,193 -1,314 0,976 1,419 3/10 0,294 
 Χίος Μάρτυρας 229 0,303 -1,237 0,990    
  Κλωβοί 374 0,177 -0,780 0,996    
  Σύνολο 313 0,205 -1,003 0,990 2,814 3/10 0,094 
S. flexuosa Εύβοια Μάρτυρας 218 0,163 -2,925 0,721    
  Κλωβοί 345 0,119 -1,780 0,972    
  Σύνολο 224 0,163 -2,746 0,704 0,518 3/6 0,683 
 Λέσβος Μάρτυρας 224 0,173 -3,427 0,441    
  Κλωβοί 230 0,165 -2,711 0,907    
  Σύνολο 277 0,129 -2,595 0,694 4,605 3/6 0,053 
 Χίος Μάρτυρας 177 0,534 -0,341 0,925    
  Κλωβοί 372 0,097 -2,224 0,976    
  Σύνολο 340 0,111 -2,143 0,962 0,521 3/6 0,683 
S. hepatus Εύβοια Μάρτυρας 163 0,104 -4,437 0,850    
  Κλωβοί 108 0,307 -3,037 0,848    
  Σύνολο 138 0,154 -4,000 0,805 1,852 3/8 0,216 
 Λέσβος Μάρτυρας 94 0,536 -2,424 0,566    
  Κλωβοί 136 0,146 -4,889 0,676    
  Σύνολο 103 0,318 -3,546 0,575 0,225 3/7 0,877 
 Χίος Μάρτυρας 117 0,283 -2,191 0,821    
  Κλωβοί 133 0,257 -1,943 0,841    
  Σύνολο 123 0,300 -1,836 0,790 1,063 3/8 0,417 
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Πίνακας ΙΙΙ: Παράµετροι της εξίσωσης αύξησης von Bertalanffy, για τα έξι είδη που µελετήθηκαν, στην 
περιοχή της Μεσογείο (από Colloca et. al. 1997 1, Froese & Pauly 2005 2, Tserpes & Tsimenides 2001 
3, Labropoulou et. al. 1998 4). 

Table III: Growth parameters for the six fish species studied in the Mediterranean Sea (Colloca et. al. 1997 1, 
Froese & Pauly 2005 2, Tserpes & Tsimenides 2001 3, Labropoulou et. al. 1998 4). 

Είδος L∞ (mm) Μήκος k (1/y) t0 Φύλο Περιοχή Πηγή 
C. linguatula 229 TL 0.296 -0,457 M Kεντρικό Αιγαίο Πέλαγος 2 
 259 ΤL 0.257 -0,417 F Kεντρικό Αιγαίο Πέλαγος 2 
L. cavillone 195  0.188   Ελληνικές Θάλασσες 2 
 171  0.564   Κόλπος Λυών 2 
 120 SL 0.380 -0,427 F Ιταλικές Θάλασσες 2 
 109 SL 0.530 -0,17 M Ιταλικές Θάλασσες 2 
 117 TL 0.414 -0,380  Ιταλικές Θάλασσες 1 
M. barbatus 215 TL 0.271  M Σαρωνικός Κόλπος 2 
 227 FL 0.250 -1,134  Κεντρικό Αιγαίο Πέλαγος 2 
 235 TL 0.510 -0,86  Σαρωνικός Κόλπος 2 
 283 TL 0.167  F Κεντρικό Αιγαίο Πέλαγος 2 
 329 FL 0.110 -2,92 F Ευβοϊκός, Παγασητικός  2 
 225  0.560  F Μασσαλία 2 
 240  0.200   Σικελία 2 
 240  0.258   Ισπανία 2 
 245  0.600  F Μασσαλία 2 
S. cabrilla 238 FL 0.300 -0,367  Βόρειο Αιγαίο Πέλαγος 2 
 223 TL 0.390 -0,590  Κρητικό Πέλαγος 3 
S. hepatus 152 TL 0.360 -0,570  Κρητικό Πέλαγος 4 
S. flexuosa 171 FL 0.240 -3,95  Πατραϊκός Κόλπος 2 
 173  0.230 -3,41   2 

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι τα είδη που µελετήθηκαν στις τρεις 
διαφορετικές περιοχές του Αιγαίου Πελάγους παρουσίαζαν παραπλήσιο ασυµπτωτικό µήκος σε 
όλες σχεδόν τις περιπτώσεις σε σχέση µε άλλες περιοχές της Μεσογείου. Πιθανώς το γεγονός 
ότι φτάνουν σε µεγαλύτερο µήκος σε µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα οφείλεται στις συνθήκες 
που επικρατούν στις περιοχές αυτές. 
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Η αρνητική επίδραση της χαµηλής θερµοκρασίας στην εκτροφή του 
λαβρακιού (Dicentrarchus labrax L.) κατά τη χειµερινή περίοδο σε 

εύτροφα χωµάτινα υδροστάσια µε γλυκό νερό 
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ABSTRACT 
Cosmas Nathanailides, Giannis Paschos, Maria Tsoumani, Costas Perdikaris, Evangelia 
Gouva, Anna Ergolavou, Apostolos Kapareliotis: Winter temperature lows limit the 
culture of European seabass (Dicentrarchus labrax L.) in eutrophic freshawter earthponds. 
 European sea bass (D. labrax Linnaeus 1758) juveniles were acclimated to freshwater 
and reared into freshwater ponds supplied with water from Lake Pamvotis (NW Greece),a 
natural eutrophic and shallow lake. Fish were introduced on September 2003 in two medium 
sized earth ponds of 400m2 surface area, at initial stocking density of 0.05 gl-1. The rationale of 
this timing was to avoid the temperature highs during spring-summer and allow several weeks 
for acclimation in the winter temperature lows. Βy the end of December, ambient temperature 
reached levels below 5 oC and mass mortality occurred. The capacity of sea bass for thermal 
compensation was evaluated by monitoring the activity of red muscle cytochrome c oxidase 
(CCO). CCO activity initially increased from 6.4 (±0.98) in September (ambient temperature 
19oC) to 10.4 (±1.49) in October (ambient temperature 15.4 oC), but decreased again to 8.8 
(±1.45) in November (ambient temperature 12.3 oC). A similar trend was exhibited by the 
glycolytic enzyme lactate dehydrogenase in white muscle. The results do not indicate a capacity 
of thermal acclimation in temperatures bellow 13 oC. Winter mortality was related to low 
ambient temperatures.  
 
Keywords: sea bass, Dicentrarchus labrax, freshwater, thermal acclimation 
  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το λαβράκι Dicentrarchus labrax (Linnaeus 1758) είναι θαλάσσιο ηµι-πελαγικό είδος 
που ζει σε περιοχές όπου οι τιµές θερµοκρασίας και αλατότητας παρουσιάζουν εποχιακές ή 
ηµερήσιες διακυµάνσεις (Pawson et al. 2000). Σε θερµοκρασίες κάτω των 11oC, η πρόσληψη 
τροφής διακόπτεται και παρατηρείται ληθαργικότητα (Reali et al. 1987, Trigari et al. 1992). Το 
λαβράκι είναι εµπορικό είδος υψηλής πρωτεϊνικής αξίας που εκτρέφεται εντατικά σε πλωτούς 
ιχθυοκλωβούς σε όλη τη Μεσόγειο. Επιπλέον εκτρέφεται σε λιµνοθάλασσες ή σε υδροστάσια 
κατασκευασµένα κοντά σε αυτές ή κοντά στη θάλασσα (Cataudella et al. 1993). Σε ιδανικές 
θερµοκρασιακές συνθήκες, εµφανίζει βελτιωµένη ανάπτυξη όταν εκτρέφεται σε γλυκό νερό, 
συγκριτικά µε εκτροφή σε θαλασσινό νερό (Harpaz 1991, Αγγελίδης & Φώτης 2001). 

Σε µια σειρά πιλοτικών πειραµάτων τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο του 2002 
(Ναθαναηλίδης και συν., αδηµ. στοιχ.) προέκυψε ότι ακραίες θερµοκρασιακές τιµές (ανώτερα 
και κατώτερα όρια) και απότοµες αλλαγές στη θερµοκρασία του περιβάλλοντος, συνδέονται µε 
µαζική θνησιµότητα του λαβρακιού σε χωµάτινες δεξαµενές µε παροχή νερού από τη Λίµνη 
Παµβώτιδα.  

Με τη µείωση της θερµοκρασίας, ο µεταβολισµός των ιχθύων µειώνεται µε συντελεστή 
Q10 µεταξύ 1,5 και 2,5 (ανασκόπηση από Nathanailides 1996). Μετά από µια περίοδο 
προσαρµογής σε χαµηλές θερµοκρασίες, διάφορα είδη ψαριών εµφανίζουν ανάκαµψη του 
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µεταβολισµού που εκφράζεται µε αύξηση της δραστηκότητας ενζύµων του αερόβιου 
µεταβολισµού (Guderley 1990, Nathanailides 1996) και στην κολύµβητική τους ικανότητα 
(Rome et al. 1985). Για παράδειγµα, το ΄΄ραβδωτό΄΄ λαβράκι Morone saxatilis (Walbaum 1792) 
εµφάνίζει αυξηση του ενζύµου κυτταροχρωµική c οξειδάση (CCO) στον ερυθρό µυ µετά από 
προαρµογή στους 5 oC, αλλα όχι στον λευκό (Jones & Sidell 1982). Η ικανότητα προσαρµογής 
του λαβρακιού σε χαµηλή θερµοκρασία, είναι σηµαντική για την επιβίωση του είδους σε 
οικοσυστήµατα ή συνθήκες εκτροφής όπου εµφανίζονται έστω και για µικρό χρονικό διάστηµα, 
οριακές για το είδος, χαµηλές θερµοκρασίες. Στην Β.∆. Ελλάδα υπάρχουν ποικίλα 
οικοσυστήµατα που είναι εύτροφα και κατά τη διάρκεια της άνοιξης και του καλοκαιριού, 
παρουσιάζουν θερµοκρασίες µεγαλύτερες των 24 oC, ενώ κατά τη διάρκεια του χειµώνα 
εµφανίζονται έστω και για µικρό χρονικό διάστηµα, θερµοκρασίες εξαιρετικά χαµηλές (<4 oC). 
Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγηση της δυνατότητας εκτροφής του 
λαβρακιού σε χωµάτινα υδροστάσια µε γλυκό νερό στη Β.∆. Ελλάδα.  
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Στο πείραµα χρησιµοποιήθηκαν λαβράκια από το ΙΧΘΥ.Κ.Α. Η οµάδα των µαρτύρων 
(εκτροφή σε θαλλασινό νερό στις εγκαταστάσεις του ΙΧΘΥ.Κ.Α.) αποτελούνταν από 1500 
ψάρια. Η πειραµατική οµάδα (εκτροφή σε χωµάτινα υδροστάσια) αποτελούνταν από λαβράκια 
που προσαρµόστηκαν σταδιακά σε διάστηµα µίας εβδοµάδας σε γλυκό νερό στις εγκαταστάσεις 
του ΙΧΘΥ.Κ.Α. και µεταφέρθηκαν στα Ιωάννινα (∆.Ε.Λ.Ι) όπου σε 72 ώρες το νερό των 
δεξαµενών αντικαταστάθηκε µε νερό από την Παµβώτιδα. Η εκτροφή άρχισε την 2-9-2003 και 
η επιλογή του χρόνου έγινε ώστε να αποφευχθούν οι ακρέες θερµοκρασιακές τιµές κατά τη 
διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου και να µεγιστοποιηθεί η περίοδος προσαρµογής στο νέο 
περιβάλλον πρίν εµφανιστούν οι χαµηλές χειµερινές θερµοκρασίες. Η παροχή συνθετικής 
τροφής κυµάνθηκε από 1,2% έως και >5% του σωµατικού βάρους. Οι ενζυµικές αναλύσεις 
πραγµατοποιήθηκαν εις διπλούν στους 20 oC και η δραστικότητα εκφράστηκε σε µmoles min-1 
mg πρωτείνη-1 σύµφωνα µε τους Tyler & Nathanailides (1995). Η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη 
προσδιορίσθηκε µε την µέθοδο Folin-Lowry (Lowry et al. 1951).  
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Στην εκτροφή σε χωµάτινα υδροστάσια µε γλυκό νερό, η θερµοκρασία έπεσε σταδιακά 
σε εξαιρετικά χαµηλά επίπεδα (Εικ. 1). Την περίοδο αυτή των εξαιρετικά χαµηλών 
θερµοκρασίών παρατηρήθηκε σηµαντική θνησιµότητα που τον Ιανουρίο του 2004 ήταν 
καθολική. Η δραστικότητα ενζύµων εµφανίσε αρχικά µία ανταπόκριση στην µείωση της 
θερµοκράσιας. Συγκεκριµένα, στην πειραµατική οµάδα παρατηρήθηκε µια αύξηση της CCO σε 
ερυθρό µυ (Πίνακας I), αλλά στη συνέχεια η δραστηριότητα της CCO και LDH δεν αυξήθηκε 
όταν η θερµοκρασία µειώθηκε από τους 19oC τον Σεπτέµβριο στους 12,3oC τον Νοέµβριο 
(Πίνακας I), ενώ παρατηρήθηκε µείωση του πρωτεϊνικού περιεχοµένου. (Πίνακας IΙ). 
 
 
 
                                       
 
 
 
 
 
Σε αντίθεση µε την εικόνα της εκτροφής στην πειραµατική οµάδα του γλυκού νερού τα άτοµα 
που εκτρέφονταν στη θάλασσα, εµφάνισαν ικανοποιητική αύξηση και ποσοστά επιβίωσης, 
κατά την διάρκεια της χειµερινής περιόδου,  (Εικ. 2). Παρόµοια ικανοποιητικά αποτελέσµατα 
προκύπτουν και από την εκτροφή του λαβρακιού σε λιµνοθάλασσες (Cataudella et al. 1993). 
 
 

Εικ. 1: Θερµοκρασία στο 
θαλασσινό νερό (SW) και 
στα υδροστάσια µε γλυκό 
νερό (FW). 

Fig. 1: Τemperature in FW, 
(freshwater earth ponds) 
& SW (seawater). 
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Πίνακας I: Ενζυµική δραστηριότητα (µmoles min-1 mg πρωτεϊνη-1) σε λαβράκια εκτρεφόµενα σε 
γλυκό νερό κατά τη περίοδο εποχιακής µείωσης της θερµοκρασίας. Οι αριθµοί στις 
παρανθέσεις υποδεικνύουν την τ.α. (n=5). Οι τιµές που διαφέρουν στατιστικά (ANOVA) 
συνοδεύονται από διαφορετικό γράµµα. 

Table I: Enzyme activity (µmoles min-1 mg protein–1) of sea bass reared in freshwater during the 
seasonal reduction in ambient temperature. Numbers in brackets indicate the SD, (n=5). 
Significantly different values (ANOVA) are followed by different letters. 

                                               CCO                       CCO                            LDH  
 Θερµοκρασία                   Ερυθρός µυς          Λευκός µύς                 Λευκός µύς 
19 oC (Σεπτέµβριος)           7,6 (±0,9)α              3,67(±1,09)α           94,1(±4,9)β  
15,4 oC (Οκτώβριος)     10,4 (±1,49)β          3,81 (±0,23)α    142 (±7,34)α 
12,3 oC (Νοέµβριος)      8,8 (±1,45)α,β        3,32 (±0,39)α    90,4 (±10,8)β 

 
Εικ. 2: Αύξηση του σωµατικού βάρους 

των λαβράκιών σε πλωτούς 
ιχθυοκλωβούς σε θαλασσινό νερό 
(SW) και σε γλυκό νερό (FW).  

 
Fig. 2:  Growth rate of sea bass weight 

reared in seawater (SW) floating 
cages and in freshwater earth 
ponds (FW). 

 

Πίνακας ΙΙ: Πρωτεϊνικό περιεχόµενο (+/- τ.α.) σε εκτρεφόµενα λαβράκια σε πλωτούς 
ιχθυοκλωβούς στη θάλασσα και σε χωµάτινα υδροστάσια µε γλυκό νερό, κατά τη 
διάρκεια του χειµώνα και του καλοκαιριού. (n=5). 

Table II: Protein content (+/- s.d.) of sea bass reared intensively in sea water floating cages and in 
freshwater earth ponds during winter and summer. (n=5). 

                                                 Θαλασσινό νερό                         Γλυκό νερό  
                                       Σεπτέµβριος      Νοέµβριος     Σεπτέµβριος     Νοέµβριος 
Θερµοκρασία (οC)                22                    19,2                  19                   12,3 
Πρωτεϊνικό περιεχόµενο     10,4                  9,9                 12,25                8,01 
(%)                                     (±0,73)            (±0,39)            (±0,8)              (±1,39) 

Σε θερµοκρασία κάτω των 10 oC το λαβράκι παρουσιάζει µειωµένη επιβίωση και 
ανάπτυξη (Pawson et al. 2000).Η αντοχή των ιχθύων σε χαµηλη θερµοκρασίας επηρεάζεται 
και από τον ρυθµό µείωσης της. Κατά τη διάρκεια του πειράµατος τα λαβράκια επιβίωσαν για 
λίγους µήνες αλλά όταν η θερµοκρασία του νερού άρχισε να µειώνεται ταχύτατα και έφτασε 
σε επίπεδα κάτω των 5 oC, παρατηρησαµε µαζική θνησιµότητα. Πτωση της θερµοκρασίας 
αναµένεται να προκαλέσει µία αύξηση στην δραστικότητα ενζύµων (Guderley 1990). Στα 
λαβράκια παρατηρήθηκε αυξηµένη δραστικότητα της CCO στον ερυθρό µυ τον Οκτώβριο, 
ενώ τον Νοέµβριο µειώθηκε ξανά. Η αρχική αύξηση, πιθανόν να συσχετίζεται µε µεταβολική 
προετοιµασία για τις χειµερινές θερµοκρασίες (Mustafa et al. 1991). Τον Νοέµβριο, η 
θερµοκρασία µειώθηκε περαιτέρω, ενώ η CCO επανήλθε στα αρχικά επίπεδα. Το γεγονός 
αυτό µπορεί να αντικατοπτρίζει µία προσαρµογή του λαβρακιού (δια της µείωσης του 
µεταβολισµού του) σε συνθήκες χαµηλής θερµοκρασίας (κάτω των 11 oC). Η υπόθεση αυτή 
υποστηρίζεται και από άλλες έρευνες. Για παράδειγµα, το λαβράκι διακόπτει τη λήψη τροφής 
σε θερµοκρασίες κάτω των 11 oC και γίνεται ληθαργικό (Reali et al. 1987, Trigari et al. 1992). 
Επιπρόσθετα το λαβράκι παρουσίαζει αυξηµένη ενζυµική δραστηριότητα στα µιτοχόνδρια 
µετά από προσαρµογή στους 13 oC, αλλά σε χαµηλότερες θερµοκρασίες δεν επιδεικνύει 
τέτοια δραστηριότητα (Roche et al. 1984, Trigari et al. 1992).   
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 Η επίδραση της θερµοκρασίας στη δραστηριότητα του ενζύµου LDH ποικίλει µεταξύ 
των ειδών (Sidell 1980, Kleckner & Sidell 1985). Η δραστικότητα της LDH  συσχετίζεται 
θετικά µε την δυνατότητα για αναερόβια γλυκόλυση και συµβάλλει στην ρύθµιση του 
µεταβολισµού (Somero 1973). Τροφοδοτηµένος από την αναερόβια γλυκόλυση, ο λευκός µύς 
χρησιµοποιείται για γρήγορη κολύµβηση. Το λαβράκι διακόπτει τη λήψη τροφής και γίνεται 
ληθαργικό σε χαµηλές θερµοκρασίες. Αυτό ίσως εξηγεί το γεγονός ότι η δραστηριότητα του 
ενζύµου LDH στον λευκό µυ δεν αυξήθηκε στα λαβράκια που προσαρµόστηκαν σε χαµηλή 
θερµοκρασία, γεγονός που συνέβη στην περίπτωση του ΄΄ραβδωτού΄΄ λαβρακιού (Jones & 
Sidell 1982) και του χρυσόψαρου (Sidell 1980).  

 Ως τελικό συµπέρασµα µπορούµε να εξάγουµε από την εργασία αυτή ότι οι χαµηλές 
θερµοκρασίες του νερού περιόρισαν τη δυνατότητα εκτροφής του λαβρακιού σε γλυκό νερό, 
σε περιοχές µε µεγάλο υψόµετρο και χαµηλές θερµοκρασίες κατά την χειµερινή περίοδο.  
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Προκαταρκτική µελέτη για την αλληλεπίδραση των µυδοκαλλιεργειών 
και της υδροδυναµικής των Κόλπων Θεσσαλονίκης & Θερµαϊκού  
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ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης., Τµήµα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών,  
Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής, galimits@otenet.gr 

 
ABSTRACT 
Sofia Galinou-Mitsoudi, Yiannis Savvidis, Xenofon Dimitriadis: Preliminary study of 
interaction between mussel cultures and hydrodynamics in Thessaloniki & Ther-
maikos Gulfs. 

Α preliminary study for the interaction of the mussel cultures on the hydrodynamics is 
presented. The study was based on the use of mathematical simulation in combination with field 
data of weather parameters and reported biological events. More specifically, the application of 
a mathematical model was realized for the calculation of currents that prevailed in the region in 
July 1998, a period with mass mortality phenomena of mussels in the ΝW Thermaikos Gulf. 
The use of this model as a diagnostic and prognostic tool related to extreme biological phenom-
ena in mussel culture areas is discussed. 
 
Key wοrds: hydrodynamics, mussel culture, mathematical models  
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ελληνική µυδοκαλλιέργεια µε ιστορία 30 ετών, αποτελεί πλέον µια δυναµική δρα-
στηριότητα µε παραγωγή ~30.000 t/έτος µυδιών του είδους Mytilus galloprovincialis. Στους 
κόλπους Θεσσαλονίκης & Θερµαϊκού φιλοξενείται το 90% των µονάδων. Είναι χωροθετηµένες 
σε τρεις περιοχές, τις 1, 2, 3 (Εικ. 1), όπου παράγεται το 80-90% της εθνικής παραγωγής.. Η 
παραγωγικότητα των µονάδων συνδέεται άµεσα µε την υδροδυναµική του πεδίου όπου χωροθε-
τήθηκαν αφού η απόδοση µιας µονάδας συναρτάται άµεσα µε τη διάταξη, και έκταση αυτής, 
την τοπογραφία της θαλάσσιας ζώνης, τις επικρατούσες υδροδυναµικές και ιζηµατολογικές 
συνθήκες στην περιοχή, καθώς επίσης και µε τις φυσικοχηµικές και βιολογικές παραµέτρους 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Στις µυδοκαλλιέργειες των κόλπων Θεσσαλονίκης και Θερµαϊ-
κού, οι ταχύτητες των ρευµάτων που έχουν µετρηθεί είναι ιδιαίτερα µικρές (ΕΚΘΕ, 2001) αφού 
το 57% των ρευµάτων έχουν ένταση <2 cm/sec (Galinou-Mitsoudi et al. 2002). Σε τέτοιες περι-
πτώσεις, στον πυθµένα κάτω από τις µυδοκαλλιέργειες, συσσωρεύεται οργανικό ρυπαντικό 
φορτίο, ύψους 7-30 cm/έτος, που αποσοβείται µε ταχύτητες ρευµάτων 50-200 cm/s 
(www.fao.org/docrep/T0697E/t0697e04.htm). Στην παρούσα εργασία διερευνάται προκαταρ-
κτικά, η αλληλεπίδραση των µυδοκαλλιεργειών και της κυκλοφορίας του νερού µε χρήση µα-
θηµατικού µοντέλου. Η εφαρµογή του µοντέλου έγινε σε θερινή περίοδο, µε οριακές συνθήκες 
διαβίωσης µυδιών και έντονα βιολογικά φαινόµενα. Η προσέγγιση γίνεται για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα και τα αποτελέσµατά της µπορεί να συµβάλλουν στην πρόβλεψη δυσµενών βιολογικών 
γεγονότων καθώς και στην αειφόρο διαχείριση των περιοχών µυδοκαλλιέργειας.  

 
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ  

Η µελέτη βασίζεται στην εφαρµογή διδιάστατου, µέσου κατά το βάθος, υδροδυναµικού 
µαθηµατικού µοντέλου (Savvidis & Koutitas 2000, Savvidis et al. 2005). Η υδροδυναµική κυ-
κλοφορία περιγράφεται από τις γνωστές εξισώσεις διατήρησης της ορµής και της µάζας: 
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όπου h είναι το βάθος της υδάτινης στήλης, U & V είναι οι µέσες κατά το βάθος οριζόντιες τα-
χύτητες του ρεύµατος, ζ η διακύµανση της στάθµης της ελεύθερης επιφάνειας, f η παράµετρος 
Coriollis τsx & τsy οι διατµητικές τάσεις του ανέµου και τbx & τby οι διατµητικές τάσεις πυθµένα, 
νh ο συντελεστής διασποράς της ορµής που υπολογίζεται από τη σχέση του Smagorinski (1963), 
ρ η πυκνότητα του θαλασσινού νερού και g η επιτάχυνση της βαρύτητας. Οι όροι του µαθηµα-
τικού µοντέλου προσεγγίστηκαν µε τη µέθοδο πεπερασµένων διαφορών.  

Για την αποτύπωση του πεδίου, χρησιµοποιήθηκε ναυτικός χάρτης των κόλπων Θεσ-
σαλονίκης και Θερµαϊκού στον οποίο είναι αποτυπωµένα τα βάθη και οι µυδοκαλλιεργητικές 
εκτάσεις (Εικ. 1). Μετά την αποτύπωση της ακτογραµµής έγινε διακριτοποίηση του πεδίου µε 
τετραγωνικό κάναβο πλευράς ∆x =1000 m. Το χρονικό βήµα που επιλέχθηκε ήταν ∆t =25 sec.  
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Εικ. 1: (α) Η υπό µελέτη περιοχή των κόλπων Θεσσαλονίκης και Θερµαϊκού µε τις ισοβαθείς (αρι-

στερά) και (β) τις θέσεις των περιοχών µε τις µυδοκαλλιέργειας (δεξιά). 
Fig. 1: (a) The study area of Thessaloniki and Thermaikos gulfs with the isobaths (left) and (b) the 

positions of the mussel cultures (right). 
 
Οι παραδοχές που έγιναν για την εφαρµογή του µαθηµατικού µοντέλου καθώς επίσης 

και οι αρχικές και οριακές συνθήκες, περιγράφονται αναλυτικά από τον Koutitas (1988).  
Στην µελέτη γίνεται η παραδοχή ότι ο άνεµος είναι µεταβλητός κατά το χρόνο, έχει 

όµως κατά την ίδια χρονική περίοδο τα ίδια χαρακτηριστικά σε όλο το πεδίο. Τα στοιχεία του 
ανέµου προέρχονται από το Μετεωρολογικό Σταθµό του ΑΠΘ και αφορούν σε ένταση και δι-
εύθυνση ανέµου για την ίδια χρονική περίοδο (Ιούλιος του 1998) όταν παρατηρήθηκε µαζική 
θνησιµότητα εµπορεύσιµων ποσοτήτων µυδιών στο Β∆ κόλπο Θεσσαλονίκης που ξεπέρασε το 
50% της ετήσιας παραγωγής (Γαληνού-Μητσούδη & Πετρίδης 2000). 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ –ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Έγινε εφαρµογή του µαθηµατικού µοντέλου για ανεµογενή και παλιρροιακή κυκλοφο-
ρία. Από την εφαρµογή του µοντέλου για παλιρροιακή κυκλοφορία, προέκυψε ότι η επίδραση 
της παλίρροιας στην κυκλοφορία δεν είναι σηµαντική. Η εφαρµογή για ανεµογενή κυκλοφορία 
έγινε µε δύο αριθµητικά πειράµατα που αφορούσαν στην διερεύνηση της κυκλοφορίας στον 
κόλπο και στον υπολογισµό της χρονοσειράς της έντασης του ρεύµατος (στο κέντρο κάθε µυ-
δοκαλλιεργητικής έκτασης) α) χωρίς την παρουσία των µυδοκαλλειεργειών (χωρίς µ/κ) και β) 
παρουσία των µυδοκαλλειεργειών (µε µ/κ) στις τρεις βασικές εκτάσεις µυδοκαλλιεργητικών 
περιοχών (Εικ. 1). Στη δεύτερη περίπτωση, η προσοµοίωση βασίστηκε στην εξής αριθµητική 
προσέγγιση του φυσικού φαινοµένου: στις µυδοκαλλιεργητικές περιοχές η παρεµπόδιση της 
κυκλοφορίας του νερού εκφράζεται µε την αύξηση του συντελεστή διασποράς της ορµής νh που 
συνδέεται µε την τύρβη (και την ανάπτυξη διατµητικών τάσεων - τριβής). Η αύξηση αυτή προ-
καλεί µείωση της έντασης του ρεύµατος, η δε τιµή της αύξησης προσεγγίζεται µε δοκιµές από 
τις τιµές µείωσης του ρεύµατος που καταγράφηκαν από µετρήσεις πεδίου στη θέση 1 (ΕΚΘΕ, 
2001). Στην παρούσα εφαρµογή λαµβάνονται τιµές του συντελεστή διασποράς της ορµής, στις 
θέσεις µε µυδοκαλλιέργειες, 100 φορές µεγαλύτερες από αυτές που υπολογίζονται κατά την 
περίπτωση απουσίας τους. Η προσέγγιση αυτή οδηγεί σε µείωση του ρεύµατος κατά 30% (ΕΚ-
ΘΕ 2001, Κρεστενίτης 2003). Στην εικόνα 2 (i) φαίνεται η χρονική µεταβλητότητα της έντασης 
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του ανέµου κατά την περίοδο Ιουλίου του 1998 σε όλο το πεδίο (στοιχεία από το σταθµό του 
Α.Π.Θ.). Χαρακτηριστική είναι η αντιστοιχία προς την εικόνα 2 (i) η οποία διακρίνεται στα δι-
αγράµµατα 2ii -2iv, που απεικονίζουν τη µεταβλητότητα της έντασης του ρεύµατος κατά την 
ίδια περίοδο στις περιοχές µε ή χωρίς µυδοκαλλιέργειες (αποτελέσµατα µοντέλου). Οι τιµές 
έντασης του θαλάσσιου ρεύµατος στις εξεταζόµενες περιοχές βάσει των ανεµολογικών συνθη-
κών (Ιούλιος 1998), παρουσιάζονται στον πίνακα 1. Τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης 
(Εικ.2 και Πιν.1) έδειξαν ότι η ταχύτητα του ρεύµατος είναι ανάλογη µε την ένταση των ανέ-

µων και µειώνεται όταν διέρχεται µέσα από 
τις µυδοκαλλιέργειες. Οι θέσεις 1 και 2 πα-
ρουσιάζονται µε ακόµα πιο ασθενή ρεύµα-
τα, γεγονός που τις κάνει πιο επιρρεπείς σε 
εµφάνιση δυσµενών φαινοµένων. Τα ρεύ-
µατα που υπολογίστηκαν στις µυδοκαλ-
λιέργειες χαρακτηρίζονται ως πολύ ασθενή 
(<5 cm/s) (Inglis et al. 2000), ακόµη και 
χωρίς την ύπαρξη των µονάδων µυδοκαλ-
λιέργειας, γεγονός που οδηγεί σε απουσία 
τροφής στις κεντρικές µονάδες µιας περιο-
χής µυδοκαλλιεργειών ενώ ρεύµατα µέτριας 
ταχύτητας (10-20 cm/s) σπάνια παρατηρή-
θηκαν  για τη συγκεκριµένη περίοδο. Πα-
ρόµοια αποτελέσµατα σηµειώθηκαν σε µυ-
δοκαλλιέργειες της Ν. Αφρικής όπου η τα-
χύτητα των ρευµάτων µειώνεται από 7,5 
cm/s εξωτερικά, στα 1,25 cm/s στο εσωτε-
ρικό των µονάδων (Heasman et al. 1998). 
Συνέπεια της µικρής έντασης των ρευµάτων 
είναι η έντονη µείωση του ρυθµού ανανέω-
σης των νερών στις µυδοκαλλιέργειες, που, 
σε συνδυασµό µε τις υψηλές θερµοκρασίες 
του Ιουλίου (µέση τιµή 26,7 οC) και την 
εµφάνιση φαινοµένων στρωµάτωσης, οδή-
γησε σε µαζικές θνησιµότητες των µυδιών 
στις µονάδες της θέσης 1. Εκτιµάται ότι η 
θνησιµότητα συνέβη µετά τα µέσα Ιουλίου, 
όταν για ένα διάστηµα πέντε ηµερών πριν, 
οι άνεµοι ήταν σχεδόν ανύπαρκτοι.  

 
Εικ. 2: Χρονική διακύµανση i) της έντασης 
του ανέµου (µετρήσεις σταθµού) και του ρεύ-
µατος χωρίς µ/κ (---) και µε µ/κ (—) ii) στη 
θέση 1 iii) στη θέση 2 και iv) στη θέση 3 (α-
ποτελέσµατα µοντέλου). 
Fig. 2: Temporal variability i) of the wind 
intensity (data from station) and currents 
without (---) and with (—) mussel cultures ii) 
at the position 1, iii) at the position 2 and iv) 
at the position 3 (model results). 
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ΘΕΣΗ 1    
- - -  µέση ένταση ρεύµατος χωρίς µ/κ 2,2 cm/s 
        µέση ένταση ρεύµατος µε τις µ/κ 1,5 cm/s 
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ΘΕΣΗ 2    
 - - -  µέση ένταση ρεύµατος χωρίς µ/κ 3,3 cm/s
         µέση ένταση ρεύµατος µε τις µ/κ 1,9 cm/s
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Πίνακας Ι. Τιµές της έντασης του θαλάσσιου ρεύµατος στους κόλπους Θεσσαλονίκης και Θερµαϊ-
κού βασισµένες στην ένταση των ανέµων τον Ιούλιο 1998. 

Table Ι. Currents velocity in Thessaloniki and Thermaikos gulfs corresponding to the winds speed 
in July 1998.  

Ταχύτητα ρεύµατος: εύρος / µέση τιµή ± τυπική απόκλιση Περιοχή 
Μυδοκαλλιεργειών Χωρίς µυδοκαλλιέργειες Με µυδοκαλλιέργειες 

Θέση 1 (Χαλάστρα) 0 - 10 cm/s  /  2,2 cm/s  ± 0,015 0  -  8 cm/s  /  1,5 cm/s ± 0,011 
Θέση 2 (Λουδίας) 0 - 15 cm/s  /  3,3 cm/s  ± 0,029 0 - 10 cm/s  /  1,9 cm/s ± 0,015 
Θέση 3 (Πιερία) 0 - 10 cm/s  /  1,8 cm/s  ± 0,015 0 -   8 cm/s  /  1,5 cm/s ± 0,011  

 

 Για την εφαρµογή του µαθηµατικού µοντέλου η παρεµπόδιση της κυκλοφορίας του 
νερού προσοµοιώθηκε µε τη µεταβολή των συντελεστών τυρβώδους διάχυσης της ορµής (µε-
ταβολή τριβής) που προκαλείται από την παρουσία των µυδοκαλλιεργειών. Ειδικής περαιτέρω 
µελέτης χρήζει ο λεπτοµερής προσδιορισµός των συντελεστών αυτών µε την προσέγγισή τους 
ως χωρική (διάταξη των µονάδων, αποστάσεις γραµµών παραγωγής) και χρονική συνάρτηση 
(αύξηση του όγκου τους). Από τα παραπάνω αναδεικνύεται η σηµασία της µαθηµατικής προ-
σοµοίωσης σε θέµατα επιχειρησιακού σχεδιασµού εγκαταστάσεων των µυδοκαλλιεργειών. H 
µελέτη που παρουσιάστηκε, ήταν προσανατολισµένη στην ανάλυση ενός φαινοµένου που ήδη 
εµφανίστηκε. Με τη χρήση των µαθηµατικών µοντέλων µπορεί να εξετασθεί και να προσδιορι-
σθεί µε πολύ καλή ακρίβεια ο βαθµός αλληλεπίδρασης της υδατοκαλλιέργειας µε τις επικρα-
τούσες υδροδυναµικές συνθήκες της εξεταζόµενης περιοχής. Τα µοντέλα αυτά µπορούν να α-
ποτελέσουν ένα χρήσιµο εργαλείο για τη διερεύνηση της καταλληλότητας µιας περιοχής να υ-
ποδεχθεί εγκαταστάσεις υδατοκαλλιεργειών.  
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Γαληνού-Μητσούδη Σ. & ∆. Πετρίδης, 2000. Συσχέτιση µετεωρολογικών δεδοµένων και δυ-

σµενών βιολογικών φαινοµένων για τη µυδοκαλλιέργεια, Πρακτικά, 6ο Πανελλήνιο Συµπό-
σιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Χίος, 1: 76-81. 

ΕΚΘΕ, 2001. ∆ιαχειριστική µελέτη των Ζωνών Παραγωγής Μυδιών των κόλπων Θεσσαλονίκης 
και Θερµαϊκού. Επιστ. Υπέυθυνος Ε. Παπαθανασίου. 147 σελίδες. 

Κρεστενίτης Ι.Ν., Κ. Μπαρµπόπουλος, Σ. Σεϊτάνης & Ν. Χαλκιάς, 2003. ‘Επίδραση των µυδο-
καλλιεργειών στη θαλάσσια κυκλοφορία’, Πρακτικά µε τις περιλήψεις των εργασιών από το 
7ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Κρήτη, σελ. 41. 

Galinou-Mitsoudi S., A. Giannakourou, D. Petridis & E. Papathanasiou, 2002. Mussel endobi-
onts in Greek cultures: First occurrence and effects. 1ο ∆ιεθνές Συνέδριο Υδατοκαλλιερ-
γειών, Αλιευτικής Τεχνολογίας & Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης. Αθήνα. 

Heasman K.G., Pitcher G.C., McQuaid C.D. & T. Hecht, 1998. Shellfish mariculture in the 
Benguela system: Raft culture of Mytilus galloprovincialis and the effect of rope spacing on 
food extraction, growth rate, production, and condition of mussels J. Shellfish Res., 17:33-
39. 

Inglis G.J., B.J. Hayden & A.H. Ross, 2000. An overview of factors affecting the carrying ca-
pacity of coastal embayments for mussel culture. Ministry for the Environment, NIWA, 
New Zealand, 31 pp.  

Koutitas C., 1988. Mathematical models in Coastal Engineering, Pentech Press Limited, Lon-
don (UK). 

Savvidis Y. & C. Koutitas, 2000. Simulation of transport & fate of suspended matter along the 
coast of Agathoupolis (N. Greece), Proceedings of the 5th International Conference Protec-
tion and Restoration of the Environment, Thasos, Greece, July, I: 543-550. 

Savvidis Y.G., Y.N. Krestenitis & C.G. Koutitas, 2005. ‘Modeling the water mass exchange 
through navigational channels connecting adjacent coastal basins. Application to the Chan-
nel of Potidea (North Aegean Sea), Annales Geophysicae, 23(2): 231-238. 

Smagorinsky J., 1963. General circulation experiments with the primitive equations. I. The ba-
sic experiment. Monthly Weather Review 91: 99–164. 

www.fao.org/docrep/T0697E/t0697e04.htm. Coastal aquaculture and the environment: The con-
text. 



Πρώτη αναφορά του Tylosurus crocodilus (Péron & Lesueur 1821) 
(Pisces: Belonidae) στη Μεσόγειο (Bόρειο Αιγαίο) 

 
Απόστολος Σίνης 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τµήµα Βιολογίας, Τ.Θ. 134, 541 24 Θεσσαλονίκη, 
E-mail: asinis@bio.auth.gr  

 
ABSTRACT 
Apostolos I. Sinis: First record of Tylosurus crocodilus (Péron & Lesueur 1821) (Pisces: 
Belonidae) in the Mediterranean (North Aegean Sea, Greece).  

The presence of Tylosurus crocodilus is reported for the first time in the Mediterranean 
Sea (North Aegean Sea). This adds another record to the existing list of Lessepsian fish 
immigrants. One individual was caught on the 25th of July 2003 off the Gerakini beach area 
(Chalkidiki Peninsula).  Its total length and weight were 91.5 cm and 802.5 g. Its stomach was 
empty and gonads were found. Scale reading indicated three annual rings, the first of which was 
not apparent for all scales examined.   
 
Keywords: Tylosurus crocodilus, Hound needlefish, Mediterranean, Aegean Sea, Lessepsian 
migration, ichthyofauna 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η σύνθεση της ιχθυοπανίδας του Αιγαίου εξακολουθεί να παρουσιάζει ενδιαφέρον 
εξαιτίας της συχνής παρουσίας νέων ειδών. Η παρουσία των νέων ειδών στην Ανατολική 
Μεσόγειο και το Αιγαίο αυξάνεται συνεχώς και οφείλεται σε µετακίνηση αυτών από την 
υπόλοιπη Μεσόγειο, όπως για παράδειγµα το Diaphus metopoclampus (Sinis & Koukouras 
1995) και το Lampris guttatus (Sinis 2004), αλλά κυρίως είναι Λεσσεπσιανοί µετανάστες από 
την Ερυθρά Θάλασσα. Ο Papaconstantinou (1988) αναφέρει 13 τέτοιους µετανάστες (Siganus 
rivulatus, Siganus luridus, Lagocephalus spadiceus, Stephanolepis diaspros, Upeneus 
moluccensis, Leiognathus klunzingeri, Saurida undosquamis, Pempheris vanicolensis, 
Hemiramphus far, Sargocentron rubrum, Alepes djeddaba, Atherinomorus lacunosus and 
Parexocoetus mento.). Οι Golani et al. (2002) αναφέρουν 59 είδη τα οποία µετανάστευσαν από 
τον Ινδο-Ειρηνικό, δια µέσου του καναλιού του Σουέζ, και εγκαταστάθηκαν στη Μεσόγειο. Οι 
Karachle et al. (2004) υπολόγισαν το χρόνο µεταξύ της πρώτης αναφοράς ορισµένων 
Λεσσεπσιανών ειδών στη Μεσόγειο και της πρώτης αναφοράς στο Νότιο Αιγαίο, καθώς και 
του χρόνου µεταξύ της πρώτης αναφοράς στο Νότιο Αιγαίο και της πρώτης αναφοράς στο 
Βόρειο Αιγαίο. Έτσι, οι παραπάνω ερευνητές, βρήκαν ότι το Leiognathus klunzingeri 
χρειάστηκε 43 χρόνια για να περάσει από το Νότιο Αιγαίο στο Βόρειο, ενώ το Fistularia 
commersonii µόλις 1 χρόνο. Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην εµφάνιση του Tylosurus 
crocodilus, ενός νέου Λεσσεπσιανού µετανάστη στο Βόρειο Αιγαίο, για τον οποίο δεν υπάρχει 
πληροφορία για εµφάνισή του όχι µόνο στο Νότιο Αιγαίο, αλλά ούτε καν στη Μεσόγειο. Μέχρι 
τώρα ήταν γνωστά στη Μεσόγειο δυο είδη του ίδιου γένους, το T. acus και το T. choram 
(Collette & Parin, 1986).  
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Η τεκµηρίωση της παρουσίας του Tylosurus crocodilus στο Βόρειο Αιγαίο και κατ’ 
επέκταση στη Μεσόγειο βασίστηκε σε ένα άτοµο, το οποίο βρέθηκε νεκρό, µε βαθύ τραύµα 
στην κοιλιά, στις 25 Ιουλίου 2003 στην παραλία της Γερακινής στη Χαλκιδική (Εικ. 1). Η 
ανεύρεση έγινε από την Άννα Τραγάκη, η οποία ψάρευε ερασιτεχνικά στην περιοχή. Η 
αναγνώριση του είδους έγινε µε τη βοήθεια της περιγραφής των Robins et al (1986),  Smith 
(1965), Collette & Parin (1986). Το δείγµα είναι κατατεθειµένο στο Μουσείο του Εργαστηρίου 
Ιχθυολογίας, του Τµήµατος Βιολογίας, του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.  
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Εικ. 1: Χάρτης µε την περιοχή (    )  που βρέθηκε το Tylosurus 
crocodilus. 

Fig. 1: Map indicating the location where Tylosurus crocodilus 
was caught. 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Το είδος Tylosurus crocodilus (hound needlefish) 
ανήκει στην οικογένεια Belonidae. Σύµφωνα µε τον 
Tortonese (1970) το όνοµα του γένους (Tylosurus) 
προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις τύλος (tylos) και ουρά 
(urus) και αναφέρεται στην πλευρική τρόπιδα που φέρει το 
ψάρι στο µίσχο της ουράς.  

Περιγραφή: Σώµα κυλινδρικό, ράχη γαλαζοπράσινη, 
πλευρές αργυροειδείς και κίτρινες κατά περιοχές, κοιλιά 
άσπρη, πτερύγια κατά ένα µεγάλο µέρος κίτρινα (P και C σκοτεινόχρωµα), µε ευδιάκριτη 
µαύρη πλευρική τρόπιδα στο µίσχο της ουράς. Ραχιαίο πτερύγιο εσκαµµένο τοξοειδώς και µε 
αποστρογγυλωµένο λοβό, ουραίο πτερύγιο βαθιά διχαλωτό και ετερόκερκο (κάτω λοβός 
µακρύτερος), πρόσθιες ακτίνες πτερυγίων πολύ µακρύτερες, τελευταίες ακτίνες του ραχιαίου 
πτερυγίου πιεσµένες φτάνουν τη βάση του ουραίου πτερυγίου (Εικ. 2). Οι µεριστικοί και οι 
µορφοµετρικοί χαρακτήρες του µοναδικού δείγµατος δίνονται στον Πίνακα Ι. 

Εικ. 2: Το µοναδικό άτοµο Tylosurus crocodilus το οποίο βρέθηκε στο Β. Αιγαίο. 
Fig. 2: The single specimen of Tylosurus crocodilus, caught in the North Aegean Sea. 
 
 
Πίνακας Ι: Μεριστικοί και µορφοµετρικοί 

χαρακτήρες του µοναδικού 
δείγµατος Tylosurus crocodilus που 
βρέθηκε στο Β. Αιγαίο. 

Table Ι: Meristic and morphometric 
characters of the single specimen of 
Tylosurus crocodilus, caught in the 
North Aegean Sea. 

* BL=απόσταση από το περιθώριο του 
βραγχιακού επικαλύµµατος µέχρι τη βάση 
του ουραίου πτερυγίου (Golani et al. 2005).  

 

Μεριστικοί χαρακτήρες 
Αριθµός ακτίνων ραχιαίου πτερυγίου (D)  24 
Αριθµός ακτίνων εδρικού πτερυγίου (A)  23 
Αριθµός ακτίνων θωρακικών πτερυγίων (P)  14 
Αριθµός ακτίνων κοιλιακών πτερυγίων (V)  6 

Μορφοµετρικοί χαρακτήρες (σε cm) 
Ολικό µήκος (TL)  91,5 
Μεσουραίο µήκος (FL)  87,4 
Σταθερό µήκος (SL) 82,9 
Σωµατικό µήκος (BL)*  58,3 
 Μήκος κεφαλής 25,2 
Ύψος ραχιαίου πτερυγίου(D)  5,06 
Ύψος εδρικού πτερυγίου (Α)  5,46 
Μήκος θωρακικού πτερυγίου (Ρ)  6,36 
Μήκος κοιλιακών πτερυγίων (V)  5,20  

 Οι πληροφορίες που δίνονται από τη βιβλιογραφία για το T. crocodilus περιορίζονται 
σε ελάχιστους χαρακτήρες, µε αποτέλεσµα να είναι δύσκολος ο προσδιορισµός του δείγµατος. 
Γι’ αυτό κρίθηκε σκόπιµο να παρατεθούν οι χαρακτήρες των δυο ειδών T. acus και T. choram 
που υπάρχουν ήδη στη Μεσόγειο, οι λιγοστοί που υπάρχουν για το T. crocodilus καθώς και 
αυτοί που προέκυψαν από τη µελέτη του δείγµατος (Πίνακας ΙΙ). Από τη σύγκριση των 
χαρακτήρων του δείγµατος µε τα τρία είδη προκύπτει, ότι:  
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Για το T. αcus: 1) το ράµφος είναι πιο κοντό από το ράµφος του δείγµατος, αφού στην 
πρώτη περίπτωση είναι περίπου διπλάσιο του µήκους του υπόλοιπου της κεφαλής και στη 
δεύτερη περίπου 1,6 φορές του µήκους αυτής, 2) η σχέση του µήκους της κεφαλής και του 
σωµατικού µήκους είναι 3,1-3,3, ενώ στο δείγµα 2,3, 3) η άνω γνάθος είναι πιο κοντή από την 
κάτω, ενώ στο δείγµα είναι ίσες. 

Για το T. choram: 1) ο αριθµός των ακτίνων του Α είναι µικρότερος από τον 
αντίστοιχο του δείγµατος, 2) η σχέση του µήκους των Ρ και του σωµατικού µήκους 
είναι 6,6-8,3, ενώ στο δείγµα 9,2, 3) η σχέση του µήκους των V και του σωµατικού µήκους 
είναι 7,3-10,6, ενώ στο δείγµα 11,2, 4) η σχέση του ύψους του A και του σωµατικού µήκους 
είναι 5,5-8,0, ενώ στο δείγµα 10,7, 5) η σχέση του ύψους του D και του σωµατικού µήκους 
είναι 5,4-10,6, ενώ στο δείγµα 11,5, 6) η σχέση του µήκους του ράµφους και του σωµατικού 
µήκους είναι 2,3-3,1, ενώ στο δείγµα 3,7, 7) η σχέση του µήκους της κεφαλής και του 
σωµατικού µήκους είναι 1,6-2,0, ενώ στο δείγµα 2,3, 8) τα πτερύγια D και A βρίσκονται 
απέναντι, ενώ στο δείγµα η κατάφυση του D βρίσκεται περίπου πάνω από τη 2η ακτίνα του Α, 
9) τα δόντια έχουν διάφορα µεγέθη, ενώ στο δείγµα έχουν το ίδιο µέγεθος. 

Για το T. crocodilus: όλοι οι χαρακτήρες συµφωνούν µε αυτούς του δείγµατος. 
Επιπλέον, οι Collette & Parin (1986) δίνουν τρία ακόµη γνωρίσµατα για το T. 

crocodilus τα οποία αναγνωρίστηκαν στο δείγµα και τα οποία είναι: V περίπου στο µέσον της 
απόστασης µεταξύ του µατιού και της βάσης του C, γλώσσα τραχιά, δίχως δόντι στα υπερώια.  
 Σύµφωνα µε τα παραπάνω είναι προφανές ότι το δείγµα το οποίο βρέθηκε στο Β. 
Αιγαίο και το οποίο µελετήθηκε σε αυτήν την εργασία είναι το T. crocodilus. 
Πίνακας ΙΙ: Σύγκριση των χαρακτηριστικών του δείγµατος που πιάστηκε στο Β. Αιγαίο µε τα 

χαρακτηριστικά των ειδών Tylosurus αcus, T. choram, T. crocodilus από βιβλιογραφικές 
αναφορές. 

Table ΙΙ: Comparison of the characteristics of the single individual of Tylosurus crocodilus caught 
in the North Aegean with those of the T.  crocodilus, T. αcus and T. choram from the literature. 

Χαρακτήρες T. αcus1 T. choram2 T.  crocodilus3 ∆είγµα (Β. Αιγαίο) 

Αριθµός ακτίνων D 21-27 19-24 19-25 24 
Αριθµός ακτίνων A 18-24 19-22 19-24 23 
Αριθµός ακτίνων Ρ 12-14 13-15 ; 14 
ΒL/Μήκος Ρ   8,0-12,4   6,6-8,3 ;   9,2 
ΒL/Μήκος V 10,0-14,1   7,3-10,6 ; 11,2 
ΒL/Ύψος Α   9,7-11,7   5,5-8,0 ; 10,7 
ΒL/Ύψος D 10,5-13,3   5,4-10,6 ; 11,5 
Ράµφος/Κεφαλή   2 ; ≈1,5   1,6 
ΒL/Ράµφος ;   2,3-3,1   3,0-4,3   3,7 
ΒL/Κεφαλή   3,1-3,3   1,6-2,0 / 2,6-3,1   2,0-2,6   2,3 
Μήκος γνάθων άνω<κάτω ; ; Άνω = κάτω 
Θέση D και A ; D και A 

απέναντι 
D περίπου πάνω από 
τη 2η ακτίνα του Α 

D περίπου πάνω από 
τη 2η ακτίνα  του Α 

∆όντια ; διάφορα µεγέθη ίδιο µέγεθος ίδιο µέγεθος 
1 Robins et al. (1986), Bauchot & Pras (1980), Collette & Parin (1986).  
2 Collette & Parin (1986), Golani et al. (2002b). 
3 Robins et al. (1986), Collette & Parin (1986), Smith (1965), Froese & Pauly (2002). 

Εξάπλωση: Το είδος T. crocodilus απαντά στον Ινδο-Ειρηνικό Ωκεανό, στην Ερυθρά 
Θάλασσα, στη Νότια Αφρική, στη Γαλλική Πολυννησία, στη Βόρεια Ιαπωνία, στη Νότια Νέα 
Ουαλία, στην Αυστραλία (Froese & Pauly 2002). Το γεγονός ότι δεν είχε αναφερθεί µέχρι 
σήµερα η παρουσία του είδους στη Μεσόγειο, καθώς και η σπανιότητά του (αφού βρέθηκε 
µόνο ένα άτοµο), µπορούν να αποδοθούν στα λίγα άτοµα που έχουν περάσει από το κανάλι του 
Σουέζ, στη µετανάστευση η οποία πιθανόν να είναι πρόσφατη και στην έλλειψη σχετικών 
ερευνών. Οι παραπάνω απόψεις ενισχύονται από την πληροφορία την οποία δίνουν οι Froese & 
Pauly (2002) ότι το είδος ζει µεµονωµένα ή σε µικρές οµάδες, αλλά και από την πληροφορία 
ότι οι δειγµατοληπτικές έρευνες που κάνουν τα δυο µεγάλα Ινστιτούτα της χώρας (Ελληνικό 
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Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών και Ινστιτούτο Αλιευτικών Ερευνών), περιορίζονται στα 
βενθοπελαγικά είδη (Παπακωνσταντίνου και Καλλιανιώτης, προσωπική επικοινωνία), ενώ το T. 
crocodilus είναι αποκλειστικά πελαγικό είδος, το οποίο σύµφωνα µε το Smith (1965) ζει µέχρι 
βάθος 15 µέτρων περίπου και σύµφωνα µε τους Froese & Pauly (2002) µέχρι 13 µέτρα. 

Η εξάπλωσή του σε τροπικά και θερµά εύκρατα νερά (Robins 1986), ίσως δίνει την 
απάντηση στο λόγο της µετανάστευσής του που είναι, πέρα από την αναζήτηση τροφής, η 
σηµαντική άνοδος της θερµοκρασίας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου τα τελευταία 
χρόνια. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην είσοδο του ίδιου κόλπου (Τορωναίου) βρέθηκε πρόσφατα 
και ένα άλλο ψάρι, Λεσσεπσιανός µετανάστης,  το Festularia commersonii (Karachle et al. 
2004). Παλαιότερα δεν είχαν βρεθεί Λεσσεπσιανοί µετανάστες βορειότερα της νήσου Χίου 
(Papaconstantinou 1988). Ο ίδιος ερευνητής αναφέρει πως ο υποτροπικός χαρακτήρας τoυ 
Νότιου Αιγαίου φαίνεται από την παρουσία Λεσσεπσιανών µεταναστών που έχουν βρεθεί στα 
∆ωδεκάνησα, στις Κυκλάδες, στο Σαρωνικό κόλπο και στη νήσο Χίο. Ο Por (1978) και οι 
Stergiou et al. (1997) πιστεύουν ότι ο εποικισµός της Αν. Μεσογείου από µετανάστες της 
Ερυθράς Θάλασσας είναι µια συνεχής διαδικασία και υποδηλώνει ότι τα οικοσυστήµατα της 
Ανατολικής Μεσογείου έχουν τη δυνατότητα να δεχτούν νέους κρίκους στην τροφική αλυσίδα.  

Βιολογία: Το µοναδικό άτοµο που βρέθηκε είχε ολικό µήκος 91,5 cm και ζύγιζε 802,5 
g. Υπάρχουν αναφορές για µέγιστο ολικό µήκος 150 cm και για µέγιστο ολικό βάρος 6,35 kg 
(Froese & Pauly 2002) και 4,5 kg (Robins & Ray 1986 ). Στο άτοµο που συνελήφθη δε 
βρέθηκαν γονάδες για να προσδιοριστεί το φύλο. Χαρακτηρίζεται ως άγριο αρπακτικό και πολύ 
καταστροφικό για τα µικρά ψάρια (Robins & Ray 1986), αλλά το στοµάχι του δείγµατος ήταν 
άδειο. Από την εξέταση των λεπιών προέκυψε ότι είναι µικρά κυκλοειδή, στα οποία 
αναγνωρίστηκαν τρεις ετήσιοι δακτύλιοι, από τους οποίους ο πρώτος δεν ήταν εµφανής σε όλα 
τα λέπια που εξετάστηκαν. Θεωρείται καλή τροφή, αλλά η αγορά του είναι περιορισµένη 
εξαιτίας της πράσινης χρωµατισµένης σάρκας του (Froese & Pauly 2002). 
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Πρώτη τεκµηριωµένη αναφορά του Λεσσεψιανού µετανάστη 
Etrumeus teres (De Kay 1842) στις ελληνικές θάλασσες 

 
Βασίλης Λέκκας, Αργύρης Καλλιανιώτης  

ΕΘΙΑΓΕ-Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, Τ.K 64007, Νέα Πέραµος, Καβάλα 
 
ABSTRACT 
Vasilis Lekkas, Argyris Kallianiotis: First validated record of the Lessepsian migrant 
Etrumeus teres (De Kay 1842) in the Greek Seas.  

In this study, the presence of Etrumeus teres (red-eyed round herring) in the Greek Seas 
is being validated, with the capture of large quantities by purse seiners during May 2004, in the 
Cyclades Islands. This species is being reported for the first time in the Greek Seas, although 
fishers report that it has been caught repeatedly during the last five years in the same area. We 
also report various biological parameters of the red-eyed round herring (i.e. length-weight 
relationship, morphometric and meristic characteristics, feeding and maturity).  

 
Keywords: Etrumeus teres, Aegean Sea, Lessepsian migration, biological parameters 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του Αιγαίου Πελάγους είναι ο κατακερµατισµός των ακτών, 
η πληθώρα µεγάλων και µικρών νησιών και το έντονο ανάγλυφο του βυθού. Η κυριαρχία 
ζεστών υδάτινων µαζών στο νότο και του πλούσιου σε θρεπτικά συστατικά αλλά ψυχρού 
ρεύµατος της Μαύρης θάλασσας στο βορρά, προκαλεί τη διαφοροποίηση των ωκεανογραφικών 
συνθηκών κατά µήκος ενός άξονα από το βορρά προς το νότο. Η ωκεανογραφική 
διαφοροποίηση, σε συνδυασµό µε τα διαφορετικά βάθη κατά µήκος του ιδίου άξονα, 
δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για την αυξηµένη βιοποικιλότητα που παρατηρείται σ’ αυτή την 
θαλάσσια περιοχή. Αυτό το χαρακτηριστικό έχει τραβήξει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών 
που συµµετέχοντας σε ερευνητικούς πλόες Ευρωπαϊκών ερευνητικών σκαφών, περιέγραψαν 
την ιχθυοπανίδα, συλλέγοντας δείγµατα είτε από τη θάλασσα, είτε από τις τοπικές ιχθυαγορές.  

Μια νοητή γραµµή από το νοτιότερο σηµείο της Εύβοιας έως τη νήσο Χίο χωρίζει το 
Αιγαίο σε Βόρειο και Νότιο. Το Νότιο Αιγαίο χαρακτηρίζεται ως ολιγοτροφικό συγκριτικά µε 
το Βόρειο Αιγαίο και παρουσιάζει χαµηλότερη αλατότητα και στενότερη ηπειρωτική 
υφαλοκρηπίδα. Επίσης, η ιχθυοπανίδα που απαντάται στα δύο τµήµατα παρουσιάζει µερικές 
διαφοροποιήσεις. Το Νότιο Αιγαίο περιλαµβάνει µερικά είδη ψαριών που θα µπορούσαν να 
χαρακτηριστούν ως υποτροπικά, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί µια αύξηση στον 
αριθµό των τροπικών ειδών, παρουσία που συνοδεύει την αύξηση της θερµοκρασίας 
(Papakonstantinou 1987). Ο Papakonstantinou, (1987), χαρακτήρισε το Βόρειο Αιγαίο ως µια 
περιοχή ιχθυοπανίδας ψυχρού νερού και το Νότιο περιοχή ιχθυοπανίδας θερµού νερού λόγω 
της εισροής Λεσσεψιανών µεταναστών. Μέχρι το 2002 (Golani et al. 2002), είχαν 
αναγνωριστεί στην Μεσόγειο 90 είδη εξωτικών ψαριών, από τα οποία τα 59 ήταν Λεσσεψιανοί 
µετανάστες, τα 28 τροπικά και τα 3 βόρειοι µετανάστες. Από αυτά, 16 είδη Λεσσεψιανών 
µεταναστών έχουν επεκταθεί στο Αιγαίο.  

Η εργασία αναφέρεται στην παρουσία ενός νέου Λεσσεψιανού µετανάστη στα νησιά 
των Κυκλάδων. Η παρουσία αυτή είναι διαφορετική από τις µέχρι σήµερα αναφορές, αφού το 
είδος Etrumeus teres (De Kay 1842), στρογγυλοσαρδέλα (Οικονοµίδης et al. 2002), βρέθηκε σε 
µεγάλες ποσότητες, οι οποίες αλιεύονται ήδη από τους ψαράδες της περιοχής. 

 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Η τεκµηρίωση της παρουσίας του E. teres στo Αιγαίο βασίστηκε σε ένα δείγµα 30 
ατόµων, µέρος ενός µεγαλύτερου δείγµατος, το οποίο αλιεύθηκε στη θαλάσσια περιοχή 
µεταξύ Πάρου, Νάξου και Ίου στις 22 Μαΐου του 2004. Η σύλληψη έγινε µε το αλιευτικό 
σκάφος ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α, Ν.Π. 3043, σε βάθος 110 µέτρων, µε γρι-γρι (µάτι 14 mm) και η 
ολική ποσότητα των ψαριών που εκφορτώθηκαν την συγκεκριµένη ηµέρα, ήταν περίπου 
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9600 kg. Τα άτοµα του δείγµατος τοποθετήθηκαν σε διάλυµα φορµόλης 10%. Η αναγνώριση  
του είδους έγινε µε τη βοήθεια των διαθέσιµων περιγραφών από τον Whitehead (1985). Τα 
µορφοµετρικά και µεριστικά χαρακτηριστικά µετρήθηκαν σύµφωνα µε διεθνή πρότυπα 
(Nielsen and Johnson, 1983) και η σχέση µήκους-βάρους υπολογίστηκε σύµφωνα µε την 
εξίσωση W= a Lb (Gulland 1969). Ο προσδιορισµός της ηλικίας έγινε χρησιµοποιώντας την 
εξίσωση L

t
= L

∞
[1-exp

-k(t-t

0
)] (Von Bertalanffy 1957). Οι παράµετροι αύξησης (L∞, t0 και  k) 

που χρησιµοποιήθηκαν προέρχονται από τους Yılmaz & Hoşsucu, 2003. Η εξέταση της 
γεννητικής ωριµότητας έγινε σε δείγµα 11 γονάδων. Οι γονάδες αφυδατώθηκαν σε διαλύµατα 
αλκοόλης αυξανόµενης πυκνότητας, καθαρίστηκαν σε Histolemon και ενσωµατώθηκαν σε 
παραφίνη. Κατόπιν τεµαχίστηκαν σε λεπτές φέτες (5 µm) και χρωµατίστηκαν µε 
αιµατοξυλίνη-εωσίνη (Εικ. 2). Σε 4 άτοµα έγινε προκαταρκτική ανάλυση στοµαχικού 
περιεχοµένου. 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Το είδος E. teres ανήκει στην τάξη Clupeiformes και στην οικογένεια Clupeidae. Είναι 
πελαγικό είδος που ζει σε βάθος µέχρι 150 m σε µεγάλα κοπάδια και τρέφεται µε ζωοπλαγκτό 
(κυρίως κωπήποδα και ευφασιώδη (Froese & Pauly 2005, www.fishbase.gr).  

Το σώµα του είναι µακρύ και κυλινδρικό στο εµπρόσθιο µέρος του (Εικ.1). Η κοιλιά 
του είναι στρογγυλεµένη και λεία χωρίς λέπια και το ραχιαίο πτερύγιο βρίσκεται πριν το µέσο 
του σώµατος. Έχει µεγάλο κεφάλι και τα µάτια του είναι καλυµµένα µε λιπώδη µεµβράνη και 
στη βάση των πλευρικών πτερυγίων υπάρχει ένα µαλακό κόκαλο µε σχήµα W. Το χρώµα του 
είναι βαθύ µπλε στην ράχη µε ασηµί πλευρά. Μπορεί να φτάσει τα 28 cm σε µήκος µε κοινά 
µήκη από 15 έως 25 cm. 
Πίνακας Ι. Μεριστικοί και µορφοµετρικοί χαρακτήρες, E. teres (De Kay 1842). 
Table I. Meristic and morphometric characteristics of E. teres (De Kay 1842). 

Μορφοµετρικοί χαρακτήρες Ελάχιστο Μέγιστο 
Μέσος 
Όρος Τυπική Απόκλιση 

Ολικό µήκος (mm) 197 233 222,3 8,42 
Μεσουραίο µήκος (mm) 179 216 201,7 7,51 
Σταθερό µήκος (mm) 168 201 187,7 6,86 
Μέγιστο ύψος (mm) 30 38 34,6 2,26 
Μήκος κεφαλής κάθετα (mm) 20,92 27,55 23,7 1,41 
Μήκος κεφαλής οριζόντια (mm) 37,48 44 41,1 1,63 
∆ιάµετρος οφθαλµού (mm) 10,91 12,68 11,7 0,43 
Προραχιαίο διάστηµα (mm) 74 93 83,1 3,83 
Μήκος βάσης ραχιαίου πτερ. (mm) 21,8 29,4 25,3 1,46 
Μήκος βάσης εδρικού πτερ. (mm) 8,13 11,52 9,8 0,93 
Μήκος πλευρικών πτερ. (mm) 23,62 28,36 26,3 1,19 
Μήκος κοιλιακών πτερ. (mm) 11,07 15,74 13,3 1,03 
Ύψος ραχιαίου πτερ. (mm) 20,02 26,52 23,2 1,18 
Βάρος (gr) 64,58 120,06 96,9 11,08 

Μεριστικοί χαρακτήρες     
Ραχιαίο 14 18 16,1 1,13 
Κοιλιακό 8 11 9,4 0,81 
Εδρικό 7 11 8,7 0,97 
Ουραίο 24 30 27,1 1,81 
Πλευρικό 14 18 16,4 1,19 

Το E. teres εξαπλώνεται στον ∆υτικό Ινδικό Ωκεανό από την Ερυθρά Θάλασσα έως 
την Ανατολική Αφρική, στον Ανατολικό Ειρηνικό, από την Ιαπωνία έως τη Νότια Αυστραλία 
και στον ∆υτικό Ατλαντικό από τη Φλόριδα, τον Kόλπο του Μεξικού και τη Βενεζουέλα. Στη 
Μεσόγειο καταγράφηκε για πρώτη φορά στο Ισραήλ το 1963 (Whitehead 1963) και κατόπιν 
στην Αίγυπτο το 1994 (El Sayed 1994), στις Νότιες ακτές της Τουρκίας το 1997 (Basusta et al. 
1997) και στην Κύπρο το 2000 (Golani 2000).  
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Με βάση την ανάλυση του στοµαχικού περιεχοµένου 4 ατόµων, η στρογγυλοσαρδέλα 
στο Αιγαίο τρέφεται µε κωπήποδα, µικρά δεκάποδα και ευφασιώδη.  

 
Από τα 30 άτοµα µόλις τα 5 ήταν αρσενικά ενώ όλα ήταν ώριµα σε περίοδο 

αναπαραγωγής (Εικ. 2). Οι ωοθήκες περιείχαν µια οµάδα οµοιόµορφων ωοκυττάρων σε 
προχωρηµένο στάδιο λεκκιθογέννεσης. Όλες οι γονάδες που αναλύθηκαν φαίνονται να είναι σε 
αρχικό στάδιο µετά την ωορρηξία λόγω της παρουσίας άδειων θυλακίων (postovulatory 
follicles, POF). Αυτό σηµαίνει ότι τα ψάρια είχαν γεννήσει λίγο πριν την σύλληψη. Τα στοιχεία 
αυτά υποδεικνύουν ότι το E. teres πιθανώς να γεννά τα αυγά σταδιακά, κατά την περίοδο 
αναπαραγωγής. Η περίοδος ωοτοκίας του είδους στην Αίγυπτο, εκτείνεται από τον Ιανουάριο 
ως το Μάιο (Froese & Pauly 2005, www.fishbase.gr).  

Η εξίσωση της σχέσης µήκους-βάρους ήταν: W = 0.0147L2.8329. Οι τιµές αυτές, 
παρουσιάζουν διαφορές µε αυτές που δίνονται από τους Yılmaz & Hoşsucu (2003), (α= 
0,00834, b= 3,1683). Οι διαφορές αυτές πιθανώς να οφείλονται στο µικρό δείγµα και στο 
περιορισµένο εύρος µηκών στην περιοχή.  
Πίνακας ΙΙ: Μέσο µήκος ανά ηλικία του E. teres (De Kay 1842). 
Table II: Mean length at age of E. teres (De Kay 1842). 

Ηλικία Αριθµός 
Ελαχ. Ολ. Μήκος 

(mm) 
Μεγ. Ολ. Μήκος 

(mm) 
Μ.Ο. Ολ. Μήκους 

(mm) 
Τυπική Απόκλιση 

Ολ. Μήκους 
2+ 1 19,7 19,7 - - 
3+ 23 20,5 22,8 22,1 0,653 
4+ 6 22,9 23,3 23,08 0,16 

Για τον προσδιορισµό της ηλικίας των ψαριών του δείγµατος, οι τιµές των  
παραµέτρων L∞, t0 και  k που χρησιµοποιήθηκαν ήταν: L∞ = 33,77 cm, K = 0,20, t0 = -1,6313. 
Στον Πίνακα ΙΙ παρουσιάζονται οι τιµές µήκους στο δείγµα του E. teres, ανά ηλικιακή οµάδα. 
Οι τιµές είναι ελάχιστα διαφορετικές από αυτές που δίνονται στη βιβλιογραφία (µέσο µήκος σε 
ηλικία 2+: 17,9 cm, 3+: 20,88 cm, Yılmaz & Hoşsucu 2003), Εντούτοις οι διαφορές µπορεί να 
οφείλονται στον περιορισµένο αριθµό ατόµων στο δείγµα.  

Η στρογγυλοσαρδέλα, είναι ένας ακόµα Λεσσεψιανός µετανάστης στο Αιγαίο. Η 
µετανάστευση ψαριών από την Ερυθρά Θάλασσα προς την Ανατολική Μεσόγειο είναι συνεχής 
και κάθε χρόνο 5 µε 10 νέα είδη ανακαλύπτονται (Golani 1998, Golani et al. 2002). Επίσης, 
είναι γνωστό ότι η ανατολική  Μεσόγειος φιλοξενεί πολύ λιγότερα είδη από την Ερυθρά 
Θάλασσα (430 είδη στην Α. Μεσόγειο και πάνω από 1000 στην Ερυθρά Θάλασσα). Το γεγονός 
αυτό δείχνει ότι η Ανατολική Μεσόγειος µπορεί να δεχτεί επιπλέον κρίκους στο τροφικό της 
πλέγµα. Η διαφορά στη βιοποικιλότητα ανάµεσα στις δυο θάλασσες εξισορροπείται από τη 
µετανάστευση προσαρµοσµένων ειδών, σε θερµά και ιδιαίτερα αλµυρά νερά, µέσω της 
∆ιώρυγας του Σουέζ.  

Οι παράµετροι που επηρεάζουν την εξάπλωση των Λεσσεψιανών µεταναστών είναι η 
θερµοκρασία και η αλατότητα. Για να εγκατασταθεί ένα είδος σε µια νέα περιοχή, πρέπει να 

 
Εικ. 2: Φωτογραφία θηλυκής γονάδας του E. tere

∆ιακρίνονται τα ωοκύτταρα σε προχωρηµέν
στάδιο λεκκιθογέννεσης και τα άδεια θυλάκι
(POF). 

Fig. 2: Photograph of female gonad of E. teres. Th
oocytes are at advanced stages of vitellogenes

0.2 mm

POF

 
Εικ.1: Etrumeus teres (De Kay, 1842). 
Fig. 1: Etrumeus teres (De Kay, 1842). 
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προσαρµόσει τις διαδικασίες αναπαραγωγής του, αλλά κυρίως να πετύχει την σωστή περίοδο 
αναπαραγωγής, ώστε να υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την επιβίωση του γόνου 
(Papaconstandinou 1990).  

Το E. teres πιθανώς να εκµεταλλεύεται το χαµηλότερο ανταγωνισµό και τη µειωµένη 
θήρευση που συναντά στην Ανατολική Μεσόγειο συγκριτικά µε την Ερυθρά Θάλασσα (Madl 
1999, www.sbg.ac.at). Πιθανώς να έχει εγκατασταθεί ήδη στις ελληνικές θάλασσες ή να 
γίνονται ευκαιριακές, εποχιακές µετακινήσεις των πληθυσµών του εξαιτίας τροφικών αναγκών. 
Αν και το είδος αναφέρεται για πρώτη φορά στις ελληνικές θάλασσες, οι ψαράδες των 
Κυκλάδων αναφέρουν ότι τον Αύγουστο του 1999 αλίευσαν για πρώτη φορά λίγα µικρά άτοµα 
µαζί µε φρίσσες. Από τον Ιούλιο του 2002 έως και σήµερα, πολλά άτοµα του είδους αλιεύονται 
συχνά στην περιοχή των Κυκλάδων, ενώ τελευταία, αναφέρθηκε ότι µεγάλες ποσότητες του 
είδους αλιεύτηκαν και στην Κρήτη.  
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Βιοµετρία του Pachygrapsus marmoratus (Crustacea: Decapoda)  
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ABSTRACT 
Nikos Protopapas, Stelios Katsanevakis, Maria Thessalou-Legaki, George Verriopoulos: 
Biometry of Pachygrapsus marmoratus (Crustacea: Decapoda). 

Pachygrapsus marmoratus is the most common Grapsidae species of the rocky 
Mediterranean shores. The biometry of P. marmoratus was studied based on specimens 
collected from the Saronikos Gulf (Greece). Carapace length (CL), carapace width (CW), left 
propodus length (LPL) and width (LPW), right propodus length (RPL) and width (RPW) and 
the maximum width of the 7 abdominal segments were measured on each specimen. The 
relationships of biometrical characters differed significantly with sex. The 2nd and 3rd abdominal 
segments of males had a negative allometric growth, while all abdominal segments of females 
except from the first and the second ones had a positive allometric growth. The propodus 
growth in males showed a positive allometry, whereas in females it was isometric.  
 
Keywords: allometry, biometry, crab, Pachygrapsus marmoratus, rocky shores  
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το καβούρι Pachygrapsus marmoratus (Fabricius, 1787) είναι το πιο κοινό είδος της 
οικογένειας Grapsidae στις βραχώδεις ακτές της Μεσογείου, της Μαύρης θάλασσας και του 
νοτιοανατολικού Ατλαντικού από τη Βρεττανία έως το Μαρόκκο. Η εξάπλωση του φτάνει 
µέχρι τα Κανάρια νησιά και τις Αζόρες (Ιngle 1980). Τα πρώτα προνυµφικά στάδια έχουν 
πρόσφατα περιγραφεί εκτενώς (Cuesta & Rogriguez 1994, 2000) καθώς και το στάδιο της 
µεγαλόπης και των πρώτων νεαρών ατόµων (Guerao et al. 1997). Οι διατροφικές του συνήθειες 
είναι απόλυτα εναρµονισµένες µε την ηµιχερσαία διαβίωση και τη γρήγορη µετακίνηση του. 
Πρόκειται για ένα παµφάγο οργανισµό µε προτίµηση στα µαλάκια και τα φύκη (Cannicci et al. 
2002). Στην παρούσα εργασία µελετήθηκε η βιοµετρία των ενήλικων ατόµων του 
Pachygrapsus marmoratus. Αντίστοιχη µελέτη δεν έχει γίνει για το συγκεκριµένο είδος. Η 
γνώση βασικών βιοµετρικών σχέσεων είναι αναγκαία για τη µορφολογική περιγραφή του 
είδους και τη σύγκρισή του µε οµοειδείς πληθυσµούς άλλων γεωγραφικών περιοχών. 
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

 Από βραχώδεις ακτές του Σαρωνικού κόλπου (Άγιος Κοσµάς, Ανάβυσσος) έγινε 
συλλογή (µε το χέρι) συνολικά 40 ατόµων P. marmoratus (20 αρσενικά και 20 θηλυκά) κατά τη 
χρονική περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2005, στα οποία έγινε βιοµετρία. 

Συγκεκριµένα, σε κάθε άτοµο έγινε καταγραφή του µήκους (CL) και πλάτους (CW) του 
θυρεού, του µήκους (LPL) και πλάτους (LPW) του αριστερού προποδίου, του µήκους (RPL) 
και πλάτους (RPW) του δεξιού προποδίου και του µέγιστου πλάτους των 7 κοιλιακών 
µεταµερών (S1 έως S7). Οι διαστάσεις µετρήθηκαν είτε µε παχύµετρο ακριβείας 0,1 mm (για 
διαστάσεις >14 mm) είτε µε σύστηµα Image Analysis που περιλάµβανε στερεοσκόπιο τύπου 
Wild M8, κάµερα Sony Hyper HAD και το λογισµικό Image pro plus v3.0.1 (για διαστάσεις 
<14 mm). Έγιναν συσχετίσεις µεταξύ των λογαριθµισµένων βιοµετρικών µεγεθών (µε φυσικούς 
λογαρίθµους) και διατυπώθηκαν οι σχετικές σχέσεις παλινδρόµησης χωριστά για αρσενικά και 
θηλυκά καβούρια και έγινε σύγκριση των αντίστοιχων σχέσεων παλινδρόµησης µε ANCOVA 
για να διαπιστωθεί αν υπάρχει διαφοροποίηση των συγκεκριµένων βιοµετρικών χαρακτήρων ως 
προς το φύλο. Έγινε σύγκριση (paired t-test) των αντίστοιχων διαστάσεων του αριστερού 
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προπόδιου µε το δεξιό για να διερευνηθεί αν υπάρχει ασυµµετρία. Σε κάθε περίπτωση, έγινε 
έλεγχος για την επίδραση του φύλου στα βιοµετρικά µεγέθη.  

Για να διερευνηθεί η ενδεχόµενη ύπαρξη αλλοµετρίας στην αύξηση του πλάτους των 
κοιλιακών µεταµερών, καθώς και των διαστάσεων του προπόδιου, έγινε προσαρµογή των 
δεδοµένων µε βάση την αλλοµετρική σχέση 

CWCW
YCWCW

Y loglog)log( βαα β +=⇔= , όπου το Υ είναι κατά περίπτωση ένα 

από τα µεγέθη Si (i=1 έως 7), RPL, RPW. Αν β<1 τότε υπάρχει αρνητική αλλοµετρία, θετική 
όταν το β>1 και ισοµετρία όταν β=1. Για να εκτιµηθεί το β έγινε λογαρίθµιση των όρων Υ/CW 
και CW και εύρεση της ευθείας αναδροµής που προσαρµόζεται στα δεδοµένα, χωριστά για τα 
αρσενικά και θηλυκά άτοµα. 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Οι σχέσεις αναδροµής που προέκυψαν µεταξύ των λογαριθµισµένων βιοµετρικών 
χαρακτήρων CW, CL, RPL και RPW δίνονται στον Πίνακα I και στην Εικ. 1. ∆ιαπιστώθηκε 
σηµαντική διαφοροποίηση των βιοµετρικών χαρακτήρων σε σχέση µε το φύλο. Συγκεκριµένα, 

Πίνακας I: Σχέσεις παλινδρόµησης µεταξύ των διαφόρων βιοµετρικών χαρακτήρων, χωριστά 
για αρσενικά και θηλυκά, και σύγκριση των αντίστοιχων σχέσεων για τα δύο φύλα. 

Table I: Regression equations between various biometric characters, separately for males and 
females, and comparison of the corresponding regression lines for the two sexes.  

Ευθείες αναδροµής

ln(y) = a + b ln(x) a b
M ln(CL) = -0.071 + 0.990 ln(CW) 20 99.4%
F ln(CL) = -0.095 + 0.992 ln(CW) 20 99.4%
M ln(RPL) = -1.08 + 1.23 ln(CW) 18 97.5%
F ln(RPL) = -0.202 + 0.912 ln(CW) 18 95.1%
M ln(RPW) = -2.10 + 1.340 ln(CW) 18 98.3%
F ln(RPW) = -0.959 + 0.921 ln(CW) 18 92.0%
M ln(RPW) = -0.873 + 1.068 ln(RPL) 18 98.4%
F ln(RPW) = -0.737 + 1.003 ln(RPL) 18 95.4% p=0.023* p=0.332

R2N

p<0.001* p<0.001*

p<0.001* p<0.001*

Συγκρίσεις των παραµέτρων 
ως προς το φύλοΦύλο (αρσενικά Μ, 

θηλυκά F)Βιοµετρικά µεγέθη

p=0.009* p=0.940CL, CW
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Εικ. 1: Μετρήσεις και συσχετίσεις των βιοµετρικών χαρακτήρων CW, CL, RPW, RPL. 
Fig. 1: Data and regressions of the biometric characters CW, CL, RPW, RPL. 
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βρέθηκε ότι στα θηλυκά 
άτοµα οι διαστάσεις του 
προπόδιου είναι µικρότερες 
από ότι στα αρσενικά 
αντίστοιχου µεγέθους CW. 
Επίσης υπάρχει µικρή (αλλά 
στατιστικά σηµαντική) 
διαφοροποίηση των λόγων 
CL/CW και RPW/RPL 
µεταξύ αρσενικών και 
θηλυκών ατόµων.  

∆εν βρέθηκαν 
σηµαντικές διαφορές µεταξύ 
αριστερού και δεξιού 
προπόδιου ούτε ως προς τα 
µήκη (Ν=34, t=0,31, p=0,76) 
ούτε ως προς τα πλάτη (N=34, 
t=0,32, p=0,75), άρα δεν 
υπάρχει ασυµµετρία µεταξύ 
τους. 

Όπως φαίνεται στην 
Εικ. 2, υπάρχει σηµαντική 
µορφολογική διαφοροποίηση 
του σχήµατος των κοιλιακών 
µεταµερών ανάλογα µε το 
φύλο, όπως ισχύει γενικά στα 
Βραχύουρα ∆εκάποδα. Το 2ο 
και 3ο κοιλιακό µεταµερές 
των αρσενικών ατόµων 
εµφανίζουν αρνητική 
αλλοµετρία (όσο µεγαλώνει 
το καβούρι τόσο µικραίνει το 
σχετικό τους µέγεθος) 
(Πίνακας II). Στα θηλυκά 
καβούρια εµφανίζεται θετική 
αλλοµετρία σε όλα τα 
µεταµερή εκτός από τα δύο 
πρώτα (όσο µεγαλώνει το καβούρι τόσο αυξάνει το σχετικό µέγεθος των µεταµερών αυτών) 
(Πίνακας II). Η αύξηση του προπόδιου στα αρσενικά γίνεται µε θετική αλλοµετρία, ενώ στα 
θηλυκά µε ισοµετρία (Πίνακας II). Η σχετική αύξηση των διαστάσεων της κοιλιάς του θηλυκού 
καβουριού εξυπηρετεί την αύξηση της χωρητικότητάς της για τη συγκράτηση περισσότερων 
αυγών κατά την ωοτοκία. Η παρατηρούµενη θετική αλλοµετρία που παρατηρήθηκε στο 
προπόδιο των αρσενικών καβουριών είναι σύνηθες φαινόµενο στα δεκάποδα (Teissier 1960, 
Ingle 1983), όπως και η αρνητική αλλοµετρία των κοιλιακών µεταµερών (Ingle 1983). 
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Εικ. 2: Μέγιστο πλάτος των 7 κοιλιακών µεταµερών S1-S7. 
Fig. 2: Maximum width of the 7 abdominal segments S1-S7. 
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Πίνακας II: Αποτελέσµατα διερεύνησης της ύπαρξης αλλοµετρίας στην αύξηση του 
µέγιστου πλάτους των κοιλιακών µεταµερών και των διαστάσεων του δεξιού 
προποδίου του Pachygrapsus marmoratus. ∆ίνεται η τιµή β του εκθέτης της 
αλλοµετρικής εξίσωσης, η σηµαντικότητα του b (p-value) και το είδος της 
αλλοµετρίας (+ για θετική, - για αρνητική, 0 για ισοµετρία), 

 Table II: Results of the investigation of allometry on the growth of the maximum 
widths of the abdominal segments and the dimensions of the right propodus of 
Pachygrapsus marmoratus. The value of the index β of the allometric equation, 
the corresponding p-values and the kind of allometry are given (+ for positive, 
- for negative, 0 for isometry). 

∆ιάσταση β p αλλοµετρία β p αλλοµετρία
S1 -0.076 0.119 0 -0.013 0.762 0
S2 -0.108 0.007*  - 0.074 0.227 0
S3 -0.08 0.025*  - 0.230 0.011*  +
S4 -0.057 0.152 0 0.367 0.001*  +
S5 -0.004 0.925 0 0.432 <0.001*  +
S6 -0.002 0.963 0 0.432 <0.001*  +
S7 -0.037 0.592 0 0.495 0.003*  +

RPL 0.229 <0.001  + -0.088 0.107 0
RPW 0.337 <0.001  + -0.079 0.261 0

Αρσενικά Θηλυκά
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ABSTRACT 
Ε. Τ. Koutrakis, Lidia Katsaiti, Argyris Kallianiotis, Panos S. Economidis: The Stone 
crayfish Austropotamobius torrentium in the Aggitis Cave (River Aggitis springs, Drama). 

In the autumn 2002, during an ichthyological survey of Aggitis Cave, the Stone crayfish 
Austropotamobius torrentium (Schrank 1803) was found. Specimens were collected in the 
outflowing River Aggitis, in the entrance to the cave, as well as at 2,100 m and 7,100 m from 
the entrance. The crayfish found were pigmented in general; however those from the deeper 
parts had characteristically bluish pereopods. Females from the entrance to the cave, with eggs 
beneath their tail, were placed in tanks for studying the juvenile’s growth. Eighty days juveniles 
were obtained. Although A. torrentium, is widespread in central and south-eastern Europe, 
including Greece, it has not been recorded living deep inside caves before. The present finding 
is unusual, and probably is the deepest record so far in Europe and North America. The origin of 
this deep-dwelling population is still unknown and it is under question whether crayfish living 
there complete their life cycle in the cave system and what they are feeding on. 

 
Keywords: cave dwelling species, crayfish, Austropotamobius torrentium, Aggitis Cave, 
Greece 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Σπήλαιο «Πηγές Αγγίτη» ή «Μααρά» βρίσκεται στους νότιους πρόποδες του 
Φαλακρού Όρους και είναι ένα από τα σηµαντικότερα της χώρας. Αποτελεί την πηγή του 
Ποταµού Αγγίτη, ο οποίος τροφοδοτείται από τα επιφανειακά νερά της κλειστής πεδιάδας 
(πόλγης) του Κάτω Νευροκοπίου, που συγκεντρώνονται σε καταβόθρες και διαµέσου υπόγειου 
καρστικού δικτύου εξέρχονται από το σπήλαιο. Το µήκος του, είναι σχεδόν όσο και το µήκος 
του υπόγειου ποταµού και υπολογίζεται σε 9 km περίπου (Παραγκαµιάν 1994). Η πρώτη 
εξερεύνηση του σπηλαίου έγινε το 1952 από το ζεύγος Πετροχείλου και συνεχίστηκε µετά το 
1978 από Γάλλους σπηλαιολόγους, µε τη συµµετοχή και ελλήνων ειδικών.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η υδρόβια µακροπανίδα του σπηλαίου, στην οποία 
περιλαµβάνονται ψάρια και καραβίδες. Σύµφωνα µε τον Nikolsky (1963) τα είδη που ζουν 
µόνιµα ή συχνάζουν στα σπήλαια κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες: τα τρωγλόξενα ή 
στυγόξενα, τα τρωγλόφιλα ή στυγόφιλα και τα τρωγλόβια ή στυγόβια. Τα πρώτα είναι είδη 
ευρύοικα που µπαίνουν περιστασιακά στα σπήλαια για τροφή και προστασία. Τα δεύτερα 
κατοικούν στα σπήλαια αλλά εµφανίζονται και αλλού. Τέλος, η τελευταία κατηγορία 
περιλαµβάνει τα είδη που κατοικούν µόνιµα στα σπήλαια. Αυτά συνήθως έχουν υποστεί 
σηµαντικές µεταβολές που σχετίζονται µε το χαρακτήρα του φωτισµού.  
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Η παρούσα έρευνα είχε ως σκοπό τον εντοπισµό και την καταγραφή της υδρόβιας 
µακροπανίδας του Σπηλαίου Πηγές Αγγίτη µε τη χρήση της πλέον πρόσφορης µεθοδολογίας 
ώστε να µη διαταραχθεί η ισορροπία των οργανισµών που ζουν σε αυτό. Κατασκευάστηκαν 2 
µεταλλικές παγίδες, µε άνοιγµα µατιού 4 mm και µε δυο ανοίγµατα πλευράς 7 cm, οι οποίες 
τοποθετήθηκαν µε δόλωµα στα 1.150 m και στα 2.100 m από την είσοδο του σπηλαίου. Στα 
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δυο πρώτα τµήµατα χρησιµοποιήθηκε ηλεκτραλιεία και γρίπος (άνοιγµα µατιού 7 mm). Η 
έρευνα στο υπόλοιπο τµήµα του σπηλαίου έγινε µόνο µε χρήση απόχης (άνοιγµα µατιού 4 mm). 

Το τµήµα του σπηλαίου που έχει εξερευνηθεί αποτελείται από έξι τµήµατα (Εικ. 1) και 
έχει στοές µήκους 10.200 m περίπου (ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο. 2003) . Κατά τη διάρκεια της έρευνας έγιναν 
4 αποστολές (Σεπτέµβριος 2002). Η πρώτη και η δεύτερη έφτασαν µέχρι το βάθος των 2.500 m. 
Η τρίτη και η τέταρτη αποστολή οργανώθηκε από τον ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο. µέχρι το βάθος των 7.800 m 
(τελευταίο σηµείο που έχει εξερευνηθεί µέχρι σήµερα).  

 
 
Εικ. 1: Χάρτης του 
σπηλαίου Πηγές 
Αγγίτη. ∆ιακρίνεται 
η υποδιαίρεση του 
σπηλαίου σε 6 
τµήµατα, τα 
σιφώνια και τα 
σηµεία όπου 
εντοπίστηκαν οι  
Πετροκαραβίδες (At 
= A. torrentium). 

Fig. 1: Map of the 
Aggitis Cave divided 
in 6 sections. Sites 
where A. torrentium 
samples were caught 
are also shown. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Συλλογή. Κατά τη διάρκεια της πρώτης αποστολής συλλέχθηκαν πέντε καραβίδες (Εικ. 
1, Αt 1-5), οι οποίες όλες ανήκαν στο είδος Austropotamobius torrentium (Shrank 1803), 
(Πετροκαραβίδα, Stone crayfish). Όλες βρέθηκαν στο πρώτο τµήµα του σπηλαίου και είχαν 
παρόµοια χαρακτηριστικά µε τις υπόλοιπες Πετροκαραβίδες που ζουν εκτός του σπηλαίου και 
στο υπόλοιπο τµήµα του Αγγίτη Ποταµού. Τα άτοµα αυτά, αρχικά είχαν προσδιοριστεί ως 
Astacus astacus (Linnaeus 1758) (Κουτράκης κ.ά. 2002), µετά όµως από περαιτέρω εξέταση 
βρέθηκε ότι έπρεπε να ταξινοµηθούν στο είδος A. torrentium. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης 
αποστολής πιάστηκε µια καραβίδα στην παγίδα που είχε τοποθετηθεί στα 2.100 m, η οποία 
επίσης ανήκει στο είδος A. torrentium (Εικ. 1, Αt 6). Η Πετροκαραβίδα αυτή, αρσενικού φύλου 
και µήκους 78,62 cm (TL), ξεχώριζε από τις υπόλοιπες του ίδιου είδους γιατί ήταν µικρόσωµη 
και κυρίως γιατί είχε µια χαρακτηριστική γαλαζωπή απόχρωση στο κάτω µέρος των βαδιστικών 
ποδιών και στις λαβίδες. Η τρίτη αποστολή είχε ως αποτέλεσµα τη σύλληψη ενός ακόµη 
ατόµου Πετροκαραβίδας αρσενικού φύλου, µήκους 65,25 cm (TL), στα 7.100 m (Εικ. 1, Αt 7). 
Και αυτή η καραβίδα είχε τα χαρακτηριστικά γαλάζια βαδιστικά πόδια που είχε και η 
προηγούµενη καραβίδα. Τέλος κατά τη διάρκεια της τέταρτης αποστολής από µέλη 
ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο. παρατηρήθηκαν πολλές καραβίδες (15-20 άτοµα) στα 7.800 m, σε κατάδυση στο 
τελευταίο σιφώνιο (αρ. 7) του σπηλαίου, χωρίς όµως να υπάρχει δυνατότητα συλλογής 
δειγµάτων. Τον Ιούνιο και Οκτώβριο 2003 οργανώθηκαν δυο δειγµατοληψίες στην περιοχή που 
τροφοδοτεί µε νερό το σπήλαιο (καταβόθρες Οχυρού). Σκοπός των δειγµατοληψιών ήταν η 
καταγραφή της υδρόβιας πανίδας στα επιφανειακά νερά της ευρύτερης περιοχής και η 
αναζήτηση της προέλευσης των ειδών που εντοπίστηκαν στο σπήλαιο. Το αποτέλεσµα της 
έρευνας ήταν αρνητικό καθώς δεν βρέθηκε κανένα είδος καραβίδας.  

Εκτροφή. Με σκοπό να µελετηθεί περισσότερο η αναπαραγωγή του είδους, 
συγκεντρώθηκαν το Μάιο 2004, από την περιοχή του Ποταµού Αγγίτη κοντά στο Σπήλαιο, 9 
θηλυκές Πετροκαραβίδες που ήταν έτοιµες για ωοτοκία. Τα άτοµα αυτά µεταφέρθηκαν ζωντανά 
στα εργαστήρια του ΙΝΑΛΕ, έτσι ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα πειραµατικής εκτροφής 
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των νεαρών ατόµων που θα γεννηθούν από τα γονιµοποιηµένα αβγά. Τα θηλυκά αυτά άτοµα 
Πετροκαραβίδας είχαν µήκος κεφαλοθώρακα από 24,2 έως 30 cm και είχαν 30 έως 70 αβγά τα 
οποία ήταν προσκολληµένα στο κάτω µέρος της κοιλίας και στα βαδιστικά πόδια. Κατά τη 
διάρκεια της πειραµατικής διαδικασίας τα πρώτα νεαρά άτοµα εκκολάφθηκαν στις 14 Μαΐου 
2004 (8 νεαρά). Μέχρι τις 23 Μαΐου όλα τα αβγά από τα θηλυκά άτοµα είτε είχαν εκκολαφθεί 
είτε είχαν αποκολληθεί και καταστραφεί. Συνολικά επιβίωσαν 156 λάρβες. Η παροχή τροφής 
στα νεαρά άτοµα ήταν δύσκολη και παρατηρήθηκε υψηλό ποσοστό κανιβαλισµού. Μέχρι τις 18 
Ιουνίου 2004 (35 ηµέρες από την πρώτη εκκόλαψη και 25 ηµέρες µετά την τελευταία) είχαν 
επιβιώσει 36 άτοµα (θνησιµότητα 77%). Τα άτοµα αυτά κρατήθηκαν για άλλες 46 ηµέρες, µέχρι 
τις 3 Αυγούστου 2004, όταν πέθαναν όλα εξαιτίας των υψηλών θερµοκρασιών στο χώρο της 
εκτροφής. Συνολικά η προσπάθεια 
κράτησε 81 ηµέρες. Στην εικόνα 2 
φαίνεται η αύξηση των νεαρών ατόµων. 

 
Εικ. 2: Αύξηση νεαρών ατόµων A. 
torrentium κατά τη διάρκεια της περιόδου 
25 Μαΐου έως 3 Αυγούστου 2004 (CL = 
Μήκος κεφαλοθώρακα). 

Fig. 2: Growth of A. torrentium juveniles 
from May 25 to August 3, 2004 (CL = 
cephalothorax lengh). 

 
Κατανοµή. Η Πετροκαραβίδα 

έχει κατανοµή κυρίως στην Κεντρική και 
ΝΑ Ευρώπη, ενώ το νοτιότερο όριο 
εξάπλωσης της είναι η Ελλάδα (Machino & Holdich 2005). Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, η 
Πετροκαραβίδα µόνο µια φορά έχει καταγραφεί σε σπήλαια (Tkalca Jama Cave, Postojna, 
Σλοβενία) χωρίς όµως να αναφέρεται αν η κατανοµή του είδους ήταν µέσα ή γύρω από το 
σπήλαιο (Bott 1972). Σύµφωνα µε τον Beron (1986), ο οποίος κατέγραψε την πανίδα πολλών 
ελληνικών σπηλαίων, δεν βρέθηκε κανένα είδος καραβίδας σε αυτά. Ωστόσο, στην ευρύτερη 
περιοχή του Νευροκοπίου αλλά και στον Ποταµό Αγγίτη έχουν βρεθεί δείγµατα 
Πετροκαραβίδας (Y. Machino, προσωπική επικοινωνία). Παλαιότερα µάλιστα, όταν η παροχή 
του ποταµού ήταν µεγαλύτερη, το είδος αυτό υπήρχε στον Αγγίτη σε µεγάλους πληθυσµούς 
(Παραγκαµιάν 1994). Σήµερα ο πληθυσµός στον ποταµό έχει πολύ µικρότερη πυκνότητα. 

Προέλευση. Η προέλευση της Πετροκαραβίδας Α. torrentium στα βαθιά µέρη του 
σπηλαίου δεν ήταν δυνατό να διερευνηθεί στις συνθήκες της παρούσας έρευνας. Παρακάτω 
δίνονται ορισµένες πιθανές εξηγήσεις, ωστόσο, το πολύ ενδιαφέρον αυτό πρόβληµα για την 
σπηλαιολογία αποτελεί αντικείµενο ιδιαίτερης έρευνας. Προφανώς, η αρχική προέλευση του 
πληθυσµού πρέπει να αναζητηθεί είτε στην περιοχή της πόλγης Κάτω Νευροκοπίου, οπότε οι 
καραβίδες µέσω των καταβοθρών του Οχυρού έφτασαν στο εσωτερικό του σπηλαίου, είτε στη 
λεκάνη απορροής του Ποταµού Αγγίτη, οπότε κινήθηκαν ανοδικά προς το εσωτερικό του 
σπηλαίου. Επίσης, δεν είναι ακόµη γνωστό εάν το είδος είναι σε θέση να ολοκληρώσει το 
σύνολο του κύκλου της ζωής τους µέσα στο σπήλαιο ή είναι απαραίτητες µετακινήσεις και έξω 
από αυτό, οπότε πρέπει να αναζητηθεί και να καταγραφεί τυχόν µετανάστευση. Σύµφωνα όµως 
µε τα γεωµορφολογικά δεδοµένα, αλλά και την άποψη σπηλαιοδυτών που επισκέφτηκαν αυτό 
το τµήµα του σπηλαίου, σήµερα θα ήταν πολύ δύσκολο για τα ζώα αυτά να περάσουν είτε από 
τις καταβόθρες, επειδή υπάρχουν ιζήµατα µετά από αυτές, είτε να µετακινηθούν ανοδικά από 
τον Αγγίτη, επειδή στα βαθιά τµήµατα του σπηλαίου υπάρχουν κατακρηµνίσεις που καθιστούν 
πολύ δύσκολο το πέρασµα. Έτσι, είναι πιθανόν αυτά τα ζώα να έχουν σήµερα αποµονωθεί στο 
σπήλαιο, και κατά συνέπεια να ολοκληρώνουν τον κύκλο της ζωής τους σε αυτό. Άλλωστε, το 
A. torrentium, έχει εκτιµηθεί ως τυχαίος επισκέπτης του σπηλαίου (Παραγκαµιάν 1994), καθώς 
είχε βρεθεί στο πρώτο τµήµα του σπηλαίου. Ωστόσο, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της 
παρούσας έρευνας, ο πληθυσµός στα βαθύτερα σηµεία του σπηλαίου θα µπορούσε να 
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χαρακτηριστεί και ως στυγόβιος, αφού εµφανώς επιβιώνει στο τµήµα αυτό του σπηλαίου. Η 
πιθανή αποµόνωση του πληθυσµού αυτού είναι υπό εξέταση µε σύγχρονες µεθόδους γενετικής 
πληθυσµών. 

Είναι γνωστό ότι το περιβάλλον των σπηλαίων είναι σχετικά σταθερό. Οι σηµαντικότεροι 
περιορισµοί για τη διαβίωση σε αυτό είναι οι πληµµύρες και η διαθεσιµότητα τροφής. Οι 
καραβίδες που ζουν σε παρόµοια περιβάλλοντα συχνά έχουν εγκαταλείψει περιοχές όπου 
υπήρχε το υπόστρωµα που προτιµούν για να βρεθούν σε περιβάλλον σπηλαίου µε υψηλές 
συγκεντρώσεις οργανικών υπολειµµάτων (Hogger 1988). Τέτοιες συγκεντρώσεις των 
οργανικών υπολειµµάτων υπάρχουν στο Σπήλαιο Πηγές Αγγίτη, αλλά δεν έχει εκτιµηθεί µέχρι 
σήµερα η ποσότητά τους.  

Μεταξύ όλων των ειδών καραβίδας µόνο µέλη της Οικογένειας Cambaridae έχουν 
στυγόβια συµπεριφορά. Στη Φλώριδα των Η.Π.Α. από τα 52 γνωστά είδη και υποείδη, τα 13 
είναι στυγόβια, ενώ στο Νότια Ινδιάνα 6 είδη ή υποείδη κατοικούν σε υπόγεια σπήλαια στην 
περιοχή Καρστ (Hobbs jr 1988). Εάν η Πετροκραβίδα A. torrentium αποδειχθεί ότι είναι σε 
θέση να ολοκληρώσει ολόκληρο τον κύκλο ζωής της βαθιά µέσα στο Σπήλαιο Πηγές Αγγίτη, 
θα είναι το πρώτο µέλος της οικογένειας Astacidae που κάνει κάτι τέτοιο. Η εύρεση καραβίδων 
τόσο βαθιά µέσα σε ένα σπήλαιο είναι σπάνια, και πιθανώς είναι το βαθύτερο σηµείο µέχρι 
σήµερα στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αµερική που έχει ποτέ βρεθεί καραβίδα, όπως 
επιβεβαίωσαν και οι Dr. J. Cooper, Dr. H. Hobbs και Dr. C. Taylor (προσωπική επικοινωνία). 
 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Η παρούσα µελέτη έγινε στα πλαίσια του έργου «Καταγραφή της υδρόβιας 
µακροπανίδας του Σπηλαίου Πηγές Αγγίτη (Μααρά) ∆ράµας» το οποίο ανατέθηκε στο ΙΝΑΛΕ 
από την Ν.Α. ∆ράµας. Ευχαριστούµε θερµά τη Ν.Α. ∆ράµας, το ∆ήµο Προσοτσάνης και τη 
∆ΕΤΑΣΠΑ για τη βοήθειά τους και το Υπουργείο Πολιτισµού (Εφορεία 
Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας) για την έγκριση της έρευνας στο σπήλαιο. Τέλος 
ευχαριστίες οφείλονται στον Σπηλαιολογικό Ελληνικό Εξερευνητικό Όµιλο (ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο.), 
στον Νίκο ∆ιάφα για τη βοήθεια τους στις δειγµατοληψίες και στους Dr. D. Holdich, Y. 
Machino, Dr. J. Cooper, Dr. H. Hobbs και Dr. C. Taylor για την ανταλλαγή απόψεων. 
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Η παρουσία της καραβίδας Αstacus leptodactylus (Eschscholtz 1823) 
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ABSTRACT 
Costas Perdikaris, E.T. Koutrakis, Vasiliki Saraglidou: Occurrence of narrow-clawed 
crayfish Astacus leptodactylus (Eschscholtz 1823) in River Evros (Thrace, Greece).  

Narrow-clawed crayfish Astacus leptodactylus (Eschscholtz 1823) is widely distributed 
mainly in Eastern Europe and in numerous western Asian countries. However, the presence of 
the species in Greece was documented only by limited museum conserved specimens, dating 
back to 1893. Recently (May 2005) a male crayfish caught in River Evros close to the city of 
Didimotiho, was identified as A. leptodactylus. The present work confirms the presence A. 
leptodactylus in River Evros after hundred and twelve years and provides strong evidence that 
A. leptodactylus is probably indigenous in Greece.  
 
Keywords: narrow-clawed crayfish, Astacus leptodactylus, River Evros, Greece 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η καραβίδα A. leptodactylus (Eschscholtz 1823) (narrow-clawed crayfish) 
περιλαµβάνεται στα πέντε είδη της οικογένειας Astacidae που είναι ενδηµικά στην Ευρωπαϊκή 
Ήπειρο. Η φυσική κατανοµή των πληθυσµών του είδους περιλαµβάνει τις χώρες: Τουρκία, 
Βουλγαρία, Ρουµανία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Ουκρανία, Μολδαβία, 
Λευκορωσία, Νότια Ρωσία, Τουρκµενιστάν, Ιράν, Καζακστάν & Γεωργία (Holdich 2002, 
Machino & Holdich 2005), ενώ έχει εισαχθεί και σε αρκετές χώρες της Ε.Ε. (Skurdal & 
Taugbøl 2002, Machino & Holdich 2005), µε σκοπό την εκτροφή και την αντικατάσταση των 
πληθυσµών του είδους Astacus astacus (Linnaeus 1758) που είχαν αποδεκατιστεί από την 
εξάπλωση της πανώλης των καραβίδων (Aphanomyces astaci Schikora 1906) (Alderman, 
1996). 
 H τεκµηρίωση της ιστορικής παρουσίας του είδους στον Ελληνικό χώρο στηρίζεται 
αποκλειστικά στην διατήρηση δειγµάτων που χρονολογούνται στον 19ο αιώνα στο Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας της Βιέννης: ένα άτοµο από τον Ποταµό Έβρο κοντά στο Σουφλί (3-10-1893, 
κωδικός καταλόγου απογραφής-3090), ένα άτοµο από παραπόταµο του Έβρου κοντά στο χωριό 
Μάνδρα (Οκτώβριος 1893, κωδικός καταλόγου απογραφής-3093), και τέσσερα  άτοµα από την 
Αλεξανδρούπολη και το χωριό Edirne (κωδικός καταλόγου απογραφής-2893) (Machino & 
Holdich 2005).  
 Η παρούσα εργασία για πρώτη φορά µετά το 1893, παρέχει αποδείξεις αναφορικά µε 
την παρουσία του A. leptodactylus στην Ελλάδα (Ποταµός Έβρος).  
 
ΥΛΙΚΑ & ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Με σκοπό τη διερεύνηση πληροφοριών για παρουσία πληθυσµού καραβίδας στα 
εσωτερικά νερά κοντά στο ∆ιδυµότειχο (Ποταµός ΄Έβρος) (Εικ 1), τοποθετήθηκαν στις 4-5-
2005 και 5-5-2005, δύο παγίδες (νταούλια), σε επιλεγµένα σηµεία  του ποταµού όπου θα 
µπορούσαν να εντοπιστούν καραβίδες. Οι παγίδες είχαν διάµετρο στεφάνης (άνοιγµα για την 
είσοδο του ζώου) 80 cm και άνοιγµα µατιού 6 mm. Στις 5-5-2005 αλιεύτηκαν 6 άτοµα του ίδιου 
είδους, εκ των οποίων ένα ενήλικο αρσενικό τοποθετήθηκε σε διάλυµα φορµόλης (10%) και η 
ταυτοποίηση πραγµατοποιήθηκε στο Εργαστήριο Υδατοκαλλιεργειών & Εσωτερικών Υδάτων 



 2

του Τµήµατος Ιχθυοκοµίας-Αλιείας (Τ.Ε.Ι. Ηπείρου) σύµφωνα µε τα διαγνωστικά 
χαρακτηριστικά του είδους (Karaman 1963, Albrecht 1982, Skurdal & Taugbøl 2002). 
 

 
 
Εικ. 1: Χάρτης της Ελλάδας και της περιοχής του 
βόρειου ελληνικού τµήµατος του Ποταµού Έβρου. 
Mε αστερίσκο υποδεικνύεται η τοποθεσία 
σύλληψης του ατόµου A. leptodactylus.  
 
 
Fig. 1: Outline map of Greece and detailed map of 
the northern Greek part of River Evros. The 
asterisk indicates the area where a specimen of A. 
leptodactylus was caught. 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Το άτοµο που ταυτοποιήθηκε (Εικ. 2α, 2β) ανήκει στο είδος A. leptodactylus καθώς 

παρουσιάζει τα ακόλουθα βασικά µορφολογικά χαρακτηριστικά: 
 

(α)  (β)  
 
Εικ. 2: Ραχιαία όψη (α) και κοιλιακή όψη (β) αρσενικού ατόµου A. leptodactylus που βρέθηκε στον 

Ποταµό Έβρο. 
Fig. 2: Dorsal view (a) and ventral view (b) of the male A. leptodactylus found in River Evros. 

 
α) µακριές, λεπτές και ΄΄τραχείς΄΄ στην υφή λαβίδες (δαγκάνες), 
β) ασπίδιο ιδιαίτερα επίµηκες στο οποίο σε κάθε πλευρά του εµφανίζει δύο άκανθες, 
γ) δύο καλά ανεπτυγµένα ζεύγη υποφθαλικών πτυχών (το 1ο αµέσως πίσω από τον οφθαλµικό 

µίσχο) που φέρουν η κάθε µία αιχµηρή άκανθα στο εµπρόσθιο τµήµα της, 
δ) σηµαντικό αριθµό ακάνθων στις πλευρές κεφαλοθώρακα, εκ των οποίων δύο έντονα 

προεξέχουσες,   
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ε) σκουρόχρωµες κηλίδες ραχιαία στον κεφαλοθώρακα, στις λαβίδες και στα βαδιστικά πόδια. 
Παρά το γεγονός ότι η παρουσία των άλλων δύο ενδηµικών ειδών A. astacus και 

Austropotamobius torrentium (Schrank, 1803) είναι σήµερα καταγεγραµµένη (Machino & 
Holdich 2005, Koutrakis et al. 2005), εν τούτοις οι αναφορές σχετικά µε την παρουσία του A. 
leptodactylus στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά περιορισµένες, δεν βασίζονται σε βιολογικό υλικό 
που έχει συλλεχθεί και κατατεθεί σε µουσειακή συλλογή και είναι µεταξύ τους αντικρουόµενες 
(Westman et al. 1990, Holdich 2002, Skurdal & Taugbøl 2002). Οι εργασίες των Karaman 
(1963) και Machino & Holdich (2005) είναι ουσιαστικά οι µόνες που αναφέρουν την παρουσία 
του A. leptodactylus στο Ποταµό Έβρο, βασιζόµενες στα προαναφερθέντα δείγµατα του 
Μουσείου της Βιέννης. Επιπλέον, µετά από επιτόπια έρευνα του Y. Machino, το 1996, στη 
περιοχή από τον Έβρο µέχρι τις ακτές του Ιονίου στο Νοµό Θεσπρωτίας, δεν κατέστη δυνατός 
ο εντοπισµός καραβίδων και ειδικότερα του είδους A. leptodactylus ανατολικά του Ποταµού 
Νέστου (Machino & Holdich 2005). 

Η πρόσφατη σύλληψη και ταυτοποίηση ατόµου A. leptodactylus, καθώς και η παρουσία 
πληθυσµού του είδους που αλιεύεται περιστασιακά από ερασιτέχνες αλιείς στον Ποταµό Έβρο 
(∆ιδυµότειχο) (Περδικάρης, αδηµ. στοιχ.) αποδεικνύει την παρουσία του συγκεκριµένου είδους 
στον Ελληνικό χώρο. Επιπλέον, η διαχρονική παρουσία του είδους στον εν λόγω ποταµό 
επιτρέπει την ένταξη του είδους στην κατηγορία των ενδηµικών για την Ελλάδα, µαζί µε τα 
είδη A. astacus και A. torrentium. Με βάση τα διαθέσιµα µέχρι σήµερα στοιχεία, ο 
συγκεκριµένος πληθυσµός από τον οποίο προήλθε το δείγµα ενδέχεται να είναι ο µοναδικός 
στην χώρα και για αυτό είναι αναγκαία η µελέτη του πληθυσµού, η καταγραφή της εξάπλωσής 
του και η προστασία του µε νοµοθετικές ρυθµίσεις. 
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ABSTRACT 
Roberta Barbieri, Maria Th. Stoumboudi, Maria Corsini-Foka, Maurice Kottelat: First 
record of an Aphanius sp. population in Kos Island (NE Aegean Sea, Greece).  

A new population of the genus Aphanius sp. from the Tigaki lagoon, in Kos Island 
(south-eastern Aegean Sea, Greece) is recorded and described. Until the last century, the lagoon 
was exploited as a salt-pan. Nowadays, it is part of a NATURA 2000 site (GR4210008) and is 
listed as an Important Bird Area of Greece. The comparison of this population with two 
populations of A. fasciatus from the Peloponnese and Western Greece revealed many 
differences at the colour pattern of the females (9-10 dark, roundish midlateral blotches, 
connected by a dark stripe, vs. 11-17 short lateral dark bars, over a faint greyish midlateral 
stripe) and at several morphometric and meristic characters in both sexes. The differences at the 
meristic characters are the presence of 16-17 scales anteriorly to the dorsal fin (dorsal view) vs. 
14-15 and of ½6-7½ scales on the caudal peduncle, vs. ½5½. The Aphanius sp. population also 
differs in having a more massive body, depth of the caudal peduncle 1.26-1.37 times in its 
length, vs. 1.46-1.90, a relatively smaller head and eyes and mouth oriented more upwards. 

Inter-population variation of A. fasciatus has been frequently reported. The above 
comparison and the published information, however, leads us to hypothesise that part of this 
variation might in fact hide inter-specific differences and the possibility of the existence of more 
than one species, in populations referred until now as A. fasciatus, can not be ruled out.  

 
Keywords: Aphanius, fish, morphology, morphometry, Kos Island, Greece 
  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Κως, όπως και τα περισσότερα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, εντάσσεται στη βιο- 
και παλαιο-γεωγραφική ενότητα της Ανατολίας (Ghigi 1929, Bianco et al. 1996). 

Η αυτόχθονη ιχθυοπανίδα της νησιωτικής Ελλάδας και ιδιαίτερα των νησιών του 
ανατολικού Αιγαίου, δεν έχει µελετηθεί επαρκώς. Έως τώρα, ελάχιστα είδη ψαριών γλυκών και 
υφάλµυρων νερών έχουν καταγραφεί στα εσωτερικά ύδατα αυτών των περιοχών (Ghigi 1929, 
Bianco et al. 1996, Barbieri et al. 2004).  

Τα είδη που ανήκουν στο γένος Aphanius (Cyprinodontidae) είναι µικρόσωµα ψάρια 
που έχουν ικανότητα διαβίωσης σε ένα ευρύ φάσµα αλατοτήτων και κατανέµονται στα παράλια 
της Μεσογείου, της Ερυθράς Θάλασσας και του Ινδικού Ωκεανού. Πληθυσµοί του Ανατολικού 
Αιγαίου που κατατάσσονται στο γένος αυτό έχουν καταγραφεί στα νησιά Λέσβος και Σάµος 
(Bianco et al. 1996, Barbieri et al. 2004). Στην παρούσα εργασία γίνεται η πρώτη αναφορά ενός 
πληθυσµού Aphanius sp. στην Κω. ∆ίνεται επίσης η µορφολογική και µορφοµετρική περιγραφή 
του και συγκρίνεται µε δύο πληθυσµούς Aphanius fasciatus της ∆υτικής Ελλάδας. 

 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Το δείγµα Aphanius sp. (14 άτοµα) συλλέχθηκε από τη λιµνοθάλασσα Αλυκής 
Τιγκακίου του ∆ήµου ∆ικαίου της Κω (36° 53' 22" Ν, 27° 10' 28" Ε), στις 6-4-2005. Τα δύο 
δείγµατα A. fasciatus (συνολικά 28 άτοµα), που χρησιµοποιήθηκαν για συγκριτικούς σκοπούς, 
αλιεύθηκαν από τη λιµνοθάλασσα Πρόκοπος (Πελοπόννησος), στις 9-6-1997, και από το έλος 
της Κάτω Βασιλικής (Αιτωλ/νία), στις 10-4-2003. Όλα τα ψάρια συλλέχθηκαν µε δίχτυ γόνου 
(µήκος 12 m, µάτι 2,5 mm) και συρόµενη απόχη, µονιµοποιήθηκαν σε φορµαλδεΰδη 10% και 
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συντηρούνται σε οινόπνευµα 70%. Σε όλα τα άτοµα Aphanius έγιναν µετρήσεις για 17 
µορφοµετρικούς και 9 µεριστικούς χαρακτήρες, µε τη βοήθεια ενός παχυµέτρου, µε ακρίβεια 
mm. Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τις µετρήσεις αυτές έγινε σύµφωνα µε τον Kottelat 
(2001). Στο πεδίο µετρήθηκαν επίσης η θερµοκρασία και η αλατότητα του νερού. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η λιµνοθάλασσα Αλυκής Τιγκακίου ανήκει στην περιοχή του δικτύου NATURA 2000 
«ΚΩΣ: Ακρωτήριο Λούρος-Λίµνη Ψαλίδι-Όρος ∆ίκαιος-Αλυκή» (GR4210008). Η περιοχή 
αυτή βρίσκεται στην ανατολική Κω και µεταξύ άλλων περιλαµβάνει τη λίµνη Ψαλίδι και την 
Αλυκή Τιγκακίου που έχουν περιληφθεί και στις Σηµαντικές για τα Πουλιά Περιοχές της 
Ελλάδας. Στην περιγραφή αυτής της περιοχής NATURA 2000 απουσιάζει κάθε αναφορά στην 
ιχθυοπανίδα, ενώ καταγράφονται λεπτοµερώς τα είδη της χλωρίδας και της λοιπής πανίδας. Τον 
Απρίλιο του 2005 πραγµατοποιήθηκε µία διερευνητική δειγµατοληψία στους κύριους 
υγροβιότοπους της Κω. Κατά τη δειγµατοληψία αυτή συλλέχθηκαν, σε ένα θαλασσαγωγό 
(µήκους 280 m) της λιµνοθάλασσας Αλυκής Τιγκακίου δείγµατα των ειδών Aphanius sp. 
(Cyprinodontidae) και Gambusia affinis (Poeciliidae), ενώ δεν βρέθηκαν καθόλου ψάρια στη 
λίµνη Ψαλίδι. 

Με τη διακοπή της λειτουργίας των αλυκών ως χώρου παραγωγής µαγειρικού αλατιού, 
η περιοχή της Αλυκής Τιγκακίου σταδιακά µετατράπηκε σε βάλτο, µόνιµα πληµµυρισµένο µε 
υφάλµυρο νερό, στον οποίο αναπτύσσεται µία τυπική αλοφυτική βλάστηση µε Phragmites και 
Typha spp. Οι τιµές της θερµοκρασίας και της αλατότητας που µετρήθηκαν ήταν 16,9 °C και 25 
psu αντίστοιχα. Όλα τα ενήλικα άτοµα του Aphanius sp. που συλλέχθηκαν από την Αλυκή 
Τιγκακίου είναι σε ώριµο στάδιο αναπαραγωγής και παρουσιάζουν έντονο φυλετικό 
διµορφισµό, τυπικό του γένους (Εικ. 1). Τα αρσενικά άτοµα έχουν 10-12 κάθετες ραβδώσεις 
στις πλευρές του σώµατός τους, που εκτείνονται κοιλιακά και ενώνονται ραχιαία. Τα πτερύγιά 
τους έχουν έντονο κιτρινωπό χρώµα, το ραχιαίο µε σκούρο περιθώριο και το ουραίο µε µία 
σχετικά φαρδιά κάθετη γραµµή προς το άκρο του. Τα θηλυκά άτοµα της Αλυκής Τιγκακίου 
παρουσιάζουν ένα χρωµατικό πρότυπο που εν µέρει διαφέρει από αυτό του Aphanius fasciatus 
των άλλων δύο περιοχών, καθώς φέρουν µία σειρά από 9-10 πλευρικές σκούρες κηλίδες που 
συνδέονται µέσω µίας σκουρόχρωµης λωρίδας, αντί µίας σειράς 11-17 κάθετων γραµµών και 
µίας αµυδρής γκριζωπής λωρίδας (Εικ. 1, 2). 
 

  
Εικ. 1:  Aphanius sp. από την Κω: a, θηλυκό (43,3mm SL) και b, αρσενικό (37,0mm SL).  
Fig. 1:  Aphanius sp. from Kos Island: a, female (43.3mm SL) and b, male (37.0mm SL). 
 

  
Εικ. 2: A. fasciatus από την Πελοπόννησο: a, θηλυκό (38,5mm SL) και b, αρσενικό (35,9mm SL).  
Fig. 2: A. fasciatus from the Peloponnese: a, female (38.5mm SL) and b, male (35.9mm SL). 

 
Εκτός από το χρωµατικό πρότυπο των θηλυκών, βρέθηκαν διαφορές και σε ορισµένους 

άλλους µορφολογικούς χαρακτήρες. Στους Πίνακες I και II δίνονται, αντίστοιχα, οι µετρήσεις 
των µεριστικών και µορφοµετρικών χαρακτήρων του Aphanius της Κω και των A. fasciatus 
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(συνολικά) από τον Πρόκοπο Πελοποννήσου και το έλος της Κάτω Βασιλικής Αιτωλ/νίας. Τα 
ψάρια της Κω έχουν γενικά σώµα πιο εύρωστο, το κεφάλι τους είναι µικρότερο, µε µικρότερα 
µάτια, ενώ το στόµα είναι περισσότερο στραµµένο προς τα πάνω. Ο ουραίος µίσχος είναι 
σαφώς ψηλότερος και µε µικρότερο µήκος (ύψος ουραίου µίσχου 1,26-1,37 φορές του µήκους 
του στο Aphanius sp., έναντι του 1,46-1,90 στο A. fasciatus) (Πιν. II). Αναφορικά µε τους 
µεριστικούς χαρακτήρες, δεν υπάρχει αλληλεπικάλυψη στο εύρος των τιµών που αφορούν στον 
αριθµό των λεπιών του µίσχου της ουράς και της ραχιαίας σειράς λεπιών από την κεφαλή έως 
την αρχή του ραχιαίου πτερυγίου (Πιν. I).  
 
Πίνακας I: Μεριστικοί χαρακτήρες.  
Table I:      Meristic characters.  

Χαρακτήρες: Aphanius sp.  
(N = 14) 

A. fasciatus  
(N = 28) 

Ακτίνες πτερυγίων   
Ραχιαίο πτερύγιο ΙΙ / 8 - 9 ½  ΙΙ / 8 - 9 ½  
Εδρικό πτερύγιο ΙΙ / 8 - 10 ½  Ι-ΙΙ / 8 - 9 ½  
Θωρακικά πτερύγια ΙΙ / 12 - 14 ½  Ι / 13 - 15 ½  
Κοιλιακά πτερύγια Ι / 6 ½  Ι / 5- 6 ½  
Ουραίο πτερύγιο 15 - 18 18 - 19 

Αριθµός λεπιών   
Πλευρική γραµµή 27 - 28 +2 26 - 28 +2 
Κάθετα, από το ραχιαίο έως το κοιλιακό πτερύγιο ½  9 - 10 ½  ½  8 - 9 ½  
Κάθετα, στον ουραίο µίσχο ½  6 - 7 ½  ½  5 ½  
Ραχιαία έως την αρχή του ραχιαίου πτερυγίου 16 - 17 14 - 15 

 
Πίνακας II: Μορφοµετρικοί χαρακτήρες.  
Table II:      Morphometric characters. 

Aphanius sp. Aphanius fasciatus Χαρακτήρες: Μέγιστο Ελάχιστο Μέγιστο Ελάχιστο 
% του σταθερού µήκους (SL): 
Μήκος κεφαλής 27,5 31,0 29,3 31,6 
Προραχιαίο διάστηµα 60,0 64,6 57,7 64,6 
Προκοιλιακό διάστηµα 50,3 55,9 48,2 57,0 
Προεδρικό διάστηµα  63,8 71,0 62,0 70,8 
Πλάτος σώµατος 18,8 26,0 16,9 24,8 
Ύψος κεφαλής 16,7 18,3 17,1 20,4 
Μέγιστο ύψος σώµατος 25,7 32,0 22,1 28,5 
Ύψος ουραίου µίσχου 15,2 18,2 13,5 16,4 
Μήκος ουραίου µίσχου 20,8 24,5 22,2 26,2 
∆ιάµετρος οφθαλµού 6,6 8,7 7,1 9,7 
Μήκος ρύγχους 8,0 10,2 8,8 10,3 
Ραχιαία απόσταση οφθαλµών 12,8 15,6 12,6 14,4 
Μήκος ουραίου πτερυγίου 19,6 25,6 19,4 26,4 

% του µήκους κεφαλής: 
Ύψος κεφαλής 57,0 62,2 55,7 67,7 
∆ιάµετρος οφθαλµού 24,0 30,4 23,8 31,6 
Μήκος ρύγχους 28,3 33,5 28,9 33,5 
Απόσταση οφθαλµών 42,9 51,4 41,9 47,6 

 
Έως τώρα, έχουν αναφερθεί στη Μεσόγειο τρία είδη που ανήκουν στο γένος Aphanius 

(Kottelat 1997, Doadrio et al. 2002). Τα δύο από αυτά, το A. iberus και το A. baeticus, 
βρίσκονται στην Ιβηρική χερσόνησο, ενώ το τρίτο είναι το ευρέως κατανεµηµένο A. fasciatus.  

Πολλά είναι τα επιστηµονικά δηµοσιεύµατα που αναφέρονται στην ποικιλοµορφία των 
πληθυσµών του τελευταίου, σχετικά µε το σχήµα του σώµατος, το χρωµατικό πρότυπο, τους 
µεριστικούς και τους µορφοµετρικούς χαρακτήρες (Kiener & Schachter 1974, Leonardos et al. 
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1996, Wildekamp 1999, Ferrito et al. 2003, Maltagliati 2003). Υπάρχουν επίσης γενετικές 
έρευνες που διαπιστώνουν την ύπαρξη σηµαντικών διαπληθυσµιακών διαφορών (Maltagliati  
1999, Tigano et al. 2004, Ferrito et al. 2003). Οι προαναφερθείσες µορφολογικές διαφορές 
υποδεικνύουν ότι το Aphanius της Κω µπορεί να µην ανήκει στο είδος A. fasciatus. Με βάση τα 
παραπάνω, είναι προφανής η αναγκαιότητα µίας εκτεταµένης µορφολογικής και γενετικής 
συγκριτικής µελέτης, που θα περιλάβει έναν ικανό αριθµό πληθυσµών Aphanius από την 
Ανατολική Μεσόγειο και θα αποσαφηνίσει τη συστηµατική τους κατάταξη.  
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Γενετικός πολυµορφισµός Ελληνικών πληθυσµών του Aphanius 
fasciatus, Nardo 1827 (Pisces, Cyprinodontidae) 
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ABSTRACT 
Alexander Triantafyllidis, Ioannis D. Kyriazis, Iliana Bista, Ioannis Leonardos, Theodore 
J. Abatzopoulos: Study of genetic polymorphism of Greek Aphanius fasciatus, Nardo 1827 
(Pisces, Cyprinodontidae) populations. 

Sequencing and Restriction Fragment Length Polymorphism Analyses of two 
mitochondrial DNA regions (~2500 bp length in total) were used to infer the genetic structure 
and the levels of genetic polymorphism of Greek killifish Aphanius fasciatus populations. 
Results point to low levels of intrapopulation polymorphism, high interpopulation genetic 
differentiation and geographical substructuring of genetic polymorphism. These results agree 
with previous genetic studies of other Aphanius sp. populations, as well as of Greek freshwater 
fishes.  
 
Keywords: Mitochondrial DNA, Genetic structure, RFLP, phylogeny 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το είδος Aphanius fasciatus (Nardo, 1827) (κοινό όνοµα: ζαµπαρόλα), είναι ένα 
ευρύαλο είδος που συναντάται σε γεωγραφικά αποµονωµένα υφάλµυρα-υπεράλµυρα υδάτινα 
περιβάλλοντα που είναι ακατάλληλα για άλλα είδη. Κατανέµεται κυρίως στη ∆υτική και 
Κεντρική Μεσόγειο. Παρά το γεγονός ότι δεν πρόκειται για είδος µε οικονοµική σηµασία, το A. 
fasciatus κατέχει σηµαντική θέση στην τροφική αλυσίδα των παραλιακών οικοσυστηµάτων, 
λόγω της διανοµής και αφθονίας του (Leonardos & Sinis 1998).  

Ελάχιστες είναι οι γνώσεις µας για τη γενετική ποικιλοµορφία των πληθυσµών του 
είδους στην Ελλάδα, ενώ αρκετές είναι οι πληροφορίες για τη γενετική δοµή πληθυσµών του 
είδους και άλλων συγγενικών ειδών (A. iberus, A. anatoliae) στην Ισπανία, την Ιταλία και την 
Τουρκία (Maltagliati 1998, Perdices et al. 2001, Hrbek et al. 2002). Στην παρούσα εργασία, 
µελετήθηκε ο γενετικός πολυµορφισµός του µιτοχονδριακού DNA (mtDNA). Το µιτοχονδριακό 
DNA παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήµατα ως µοριακός δείκτης στη µελέτη της γενετικής δοµής 
ειδών (βλ. Avise 1994). Σκοπός της εργασίας είναι η µελέτη της γενετικής δοµής βάσει του 
βαθµού ποικιλοµορφίας Ελληνικών πληθυσµών του A. fasciatus. Τα αποτελέσµατα θα 
βοηθήσουν στη διαχείριση και προστασία των πληθυσµών του είδους. 

 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Άτοµα του A. fasciatus συλλέχθηκαν από τις αλυκές του Μεγάλου Εµβόλου (ΜΕΜ) 
και του Μεσολογγίου (ΜΕΣ) και από τις εκβολές του Λούρου ποταµού (ΛΟΥ). Ένας 
πληθυσµός A. iberus από την Valencia (Ισπανία-ΙΣΠ) χρησιµοποιήθηκε ως εξωοµάδα. 
Αποµόνωση DNA έγινε από µύες της ουράς µε το πρωτόκολλο CTAB (Hillis et al. 1996). ∆ύο 
περιοχές του mtDNA ενισχύθηκαν (Hrbek & Meyer 2003): α) µια περιοχή ~ 1300 bp που 
περιλαµβάνει τα γονίδια από το 16S rRNA µέχρι το tRNA Ile και β) και µια περιοχή ~ 1250 bp 
που περιλαµβάνει τα γονίδια από το tRNA Ile έως το tRNAtrp. 

Σε έξι άτοµα (δύο από κάθε Ελληνικό πληθυσµό) έγινε εύρεση αλληλουχίας στην 
πρώτη εξεταζόµενη περιοχή µε αποτέλεσµα την πλήρη ανάγνωση 1194 bp. Ως εξωοµάδα 
χρησιµοποιήθηκε ακολουθία από πληθυσµό της Ισπανίας του A. iberus, ενώ στην ανάλυση 
προστέθηκαν και άλλες 7 αλληλουχίες A. fasciatus (Hrbek & Meyer 2003). H ευθυγράµµιση 
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των αλληλουχιών έγινε µε το πρόγραµµα Bioedit (Hall 1999). Οι φυλογενετικές αναλύσεις 
έγιναν µε το στατιστικό πακέτο PHYLIP 3.6 (Felsenstein 1993). 

Στους πληθυσµούς Μεγάλου Εµβόλου και Μεσολογγίου έγιναν πέψεις µε τα ένζυµα 
περιορισµού: AluΙ, AvaΙΙ, BanΙΙ, HaeΙΙΙ, HinfΙ, MspΙ, RsaΙ, SspΙ και TaqΙ και στα δύο 
ενισχυµένα τµήµατα. Λόγω απουσίας ενδοπληθυσµιακού πολυµορφισµού, στους πληθυσµούς 
Λούρου και Ισπανίας έγινε πέψη µόνο στο πρώτο ενισχυµένο τµήµα µε τα ένζυµα: AluΙ, AvaΙΙ, 
HinfΙ, RsaΙ, και SspΙ. Για το διαχωρισµό των κλασµάτων που προέκυψαν χρησιµοποιήθηκε 
πηκτή αγαρόζης 2%. Κάθε διαφορετικό εµφανιζόµενο πρότυπο χαρακτηρίστηκε µε ένα 
γράµµα. 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η ανάλυση των αλληλουχιών έδειξε ότι κάθε άτοµο αντιστοιχούσε σε διαφορετικό 
απλότυπο. Επίσης, βρέθηκαν µεταλλάξεις χαρακτηριστικές για κάθε πληθυσµό, 36 που 
χαρακτηρίζουν τον πληθυσµό του Μεγάλου Εµβόλου και µία που χαρακτηρίζει τον πληθυσµό 
του Λούρου. Σε σύνολο 1194 βάσεων, υπήρχαν 40 πολυµορφικές θέσεις στις 6 αλληλουχίες του 
A. fasciatus. Από αυτές, 34 ήταν µεταπτώσεις και 6 µεταστροφές. Σε σύγκριση µε την 
αλληλουχία του Α. iberus υπήρχαν 192 µεταλλάξεις (137 µεταπτώσεις και 55 µεταστροφές) και 
2 ελλείµµατα. Η µέση τιµή της νουκλεοτιδικής απόκλισης µεταξύ των τριών πληθυσµών A. 
fasciatus ήταν 0,27%, ενώ η µέση τιµή απόκλισης από το A. iberus ήταν 1,97%. Το 
δενδρόγραµµα Neighbor Joining που κατασκευάστηκε µε βάση τις τιµές της νουκλεοτιδικής 
απόκλισης δείχνει οµαδοποίηση των αλληλουχιών, που συνήθως συµφωνεί µε τη γεωγραφική 
τοποθεσία δειγµατοληψίας (Εικ. 1). Οι οµαδοποιήσεις υποστηρίζονται από υψηλές τιµές 
αξιοπιστίας. Οι πληθυσµοί του Λούρου και του Μεσολογγίου οµαδοποιούνται, ενώ ο 
πληθυσµός του Μεγάλου Εµβόλου ανήκει σε εντελώς ξεχωριστή οµάδα. 
 

 
 
 
Εικ 1: ∆ενδρόγραµµα Neighbor-Joining 
έξι αλληλουχιών από Ελληνικούς 
πληθυσµούς Α. fasciatus (µε έντονα 
γράµµατα) και επτά επιπρόσθετων 
αλληλουχιών Α. fasciatus. Ως εξωοµάδα 
χρησιµοποιήθηκε το A. iberus. Οι 
αριθµοί στους κόµβους δείχνουν τα όρια 
αξιοπιστίας σε σύνολο 1000 
επαναλήψεων. ∆ίνονται µόνο οι τιµές µε  
>80% υποστήριξη. 
Fig. 1: Neighbor-Joining phylogenetic 
tree of six sequences from Greek Α. 
fasciatus populations (in bold) and seven 
additional Α. fasciatus sequences from 
the existing bibliography. A. iberus was 
used as outgroup. Bootstrap values 
(based on 1000 replications) higher than 
80% are displayed. 
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Και οι δύο περιοχές του µιτοχονδριακού DNA (συνολικού µεγέθους ~2500 bp) που 
εξετάστηκαν µε την ανάλυση RFLP εµφάνισαν πολυµορφισµό. Επτά και έξι ένζυµα 
περιορισµού σε σύνολο 9, σε κάθε περίπτωση, εντόπισαν πολυµορφισµό (Πίνακας Ι). 
Παρατηρείται έντονη απουσία ενδοπληθυσµιακού πολυµορφισµού στους τρεις από τους 
τέσσερις εξεταζόµενους πληθυσµούς, ενώ κάθε πληθυσµός εµφανίζει µοναδικούς απλοτύπους. 
Έτσι, είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν συγκεκριµένα ένζυµα περιορισµού για τη γενετική 
ταυτοποίηση και τον καθορισµό προέλευσης άγνωστων δειγµάτων.  

 
 

Πίνακας Ι: Σύνθετοι απλότυποι στις 2 ενισχυµένες περιοχές του mtDNA, συχνότητες των 
απλοτύπων και µέγεθος των δειγµάτων στους τέσσερις εξεταζόµενους πληθυσµούς 
Aphanius. Η σειρά των ενζύµων είναι AluΙ, AvaΙΙ, BanΙΙ, HaeΙΙΙ, HinfΙ, MspΙ, RsaΙ, SspΙ 
και TaqΙ. 

Table I: Composite haplotypes in the two amplified mtDNA regions, haplotype frequencies and 
sample sizes of the four studied Aphanius populations. Resriction enzyme patterns are 
depicted in the following order AluΙ, AvaΙΙ, BanΙΙ, HaeΙΙΙ, HinfΙ, MspΙ, RsaΙ, SspΙ and 
TaqΙ. 
 
 

  Περιοχή ∆ειγµατοληψίας 
Ενισχυµένο 
Τµήµα 

Σύνθετοι 
Γενότυποι 

ΜΕΜ ΜΕΣ ΛΟΥ ΙΣΠ 

ΑΑΑΑΑΑΑΑΑ 0,63    
ΑΑΑΑΑΑΒΑΑ 0,32    
ΑΑΒΑΑΑΑΑΑ 0,05    
ΒΒΑΒΑΑCΒΑ  1,00   
CB––A–CB–   1,00  

α 

DB––B–DA–    1,00 
      

QQQQQQQQQ 1,00    β RQQQRRRRR  1,00   
      

N  22 24 21 19 
 
 
Συµπερασµατικά, φαίνεται ότι οι πληθυσµοί του A. fasciatus εµφανίζουν χαµηλά 

επίπεδα ενδοπληθυσµιακού και υψηλά επίπεδα διαπληθυσµιακού πολυµορφισµού, όπως έχει 
υποστηριχθεί, εξάλλου και από άλλους ερευνητές (Maltagliati 1998, Perdices et al. 2001). 
Τέτοια πρότυπα γενετικής δοµής είναι ιδιαίτερα συχνά σε Ελληνικούς πληθυσµούς ιχθύων 
γλυκών νερών, όπως η πέστροφα Salmo trutta, το τυλινάρι Leuciscus cephalus και ο γουλιανός 
Silurus glanis (Triantafyllidis et al. 1999 και αναφορές εκεί). Τα ιδιαίτερα βιολογικά 
χαρακτηριστικά του A. fasciatus (π.χ. τα βενθικά του αυγά που προσκολλώνται στο υπόστρωµα 
και η µικρή διάρκεια εµβρυικής και προνυµφικής ανάπτυξης) φαίνεται, επίσης, να οδηγούν σε 
χαµηλό δυναµικό για εξάπλωση, που συµφωνεί µε την υψηλή γενετική διαφοροποίηση των 
διαφορετικών πληθυσµών και την έντονη γεωγραφική αποµόνωση. Στο βαθµό που ιδιαίτερα 
γενετικά χαρακηριστικά είναι συνδεδεµένα µε προσαρµοστικούς µηχανισµούς, συµπεραίνεται 
ότι κάθε Ελληνικός πληθυσµός του A. fasciatus είναι µοναδικός και συνεπώς χρίζει ιδιαίτερης 
διαχείρισης και πιθανώς προστασίας. 
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ABSTRACT 
Spiros Papakostas, Alexander Triantafyllidis, Evangelia Michaloudi, Apostolos Sinis, 
Theodore J. Abatzopoulos: The use of 16S rRNA gene in the population genetics of 
Brachionus rotifer species: Preliminary results. 

Sequencing and Restriction Fragment Length Polymorphism analyses were used to 
evaluate the 16S rDNA mitochondrial gene as a marker for the genetic identification of wild 
populations of Brachionus rotifers. This marker is used to characterize genetically rotifers from 
the Lake Koroneia. Results point out that 16S rRNA is an easy-to-amplify, reliable marker with 
the ability to discriminate the various species/biotypes in Brachionus genus, present in the lake. 
Species/biotypes recognised so far in the lake are B. plicatilis sensu stricto (s.s.), B. ibericus, B. 
sp. Austria, B. calyciflorus, B. urceolaris and B. angularis. The study will continue with the 
analysis of Brachionus succession phenomena under the ever-changing physicochemical 
parameters of the lake waters. 
 
Keywords: Mitochondrial DNA, RFLP, Genetic identification, Lake Koroneia 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα τροχόζωα του γένους Brachionus είναι ζωοπλαγκτικοί οργανισµοί εσωτερικών 
υδάτων. Παρουσιάζουν ιδιαίτερο οικονοµικό ενδιαφέρον καθώς χρησιµοποιούνται ως τροφή 
για τα πρώτα προνυµφικά στάδια πολλών ειδών καλλιεργούµενων ψαριών (Lubzens et al. 
2001). Ωστόσο, οι ιδιαιτερότητες της βιολογίας τους δυσχεραίνουν σηµαντικά τη µελέτη των 
πληθυσµών τους. Ο κύκλος ζωής τους χαρακτηρίζεται από την εναλλαγή της παρθενογένεσης 
µε αµφιγονία, ως απόκριση στις δυσµενείς περιβαλλοντικές συνθήκες (Ruttner-Kolisko 1974). 
Προϊόντα του µικτικού κύκλου αναπαραγωγής είναι τα αβγά διάπαυσης, τα οποία 
εκκολαπτόµενα, µπορούν να επηρεάσουν τη σύσταση των ήδη υπαρχόντων πληθυσµών 
(Nogrady et al. 1993, Gómez et al. 2000, 2002a). Επίσης, έχει αναφερθεί η παρουσία 
µορφολογικά όµοιων αλλά γενετικά διαφορετικών ειδών/βιοτύπων (κρυπτικά είδη) (Gómez & 
Snell 1996) τα οποία οµαδοποιούνται σε διακριτές οµάδες/συµπλέγµατα (Gómez et al. 2002b). 
Είναι εποµένως αναγκαία η συλλογή γενετικών δεδοµένων σε κάθε προσπάθεια πληθυσµιακής 
µελέτης αυτών των τροχοζώων. 

Στο γένος Brachionus έχουν περιγραφεί τόσο µιτοχονδριακοί (γονίδιο οξειδάσης του 
κυτοχρώµατος Ι: COI & γονίδιο της υποµονάδας 16S του ριβοσώµατος: 16S rRNA) όσο και 
πυρηνικοί (περιοχή ITS1 και µικροδορυφορικοί τόποι) µοριακοί δείκτες (Gómez & Carvalho 
2000, Gómez et al. 2002b, Papakostas et al. 2005). Μεταξύ αυτών, ο δείκτης 16S rRNA 
παρουσιάζει τα πλεονεκτήµατα της ύπαρξης ειδικά σχεδιασµένων εκκινητών για το γένος 
Brachionus καθώς και της εύκολης ενίσχυσής του, αφού η περιοχή που ενισχύεται είναι µικρού 
µεγέθους (378 ζεύγη βάσεων). Έτσι, είναι εύκολο να µελετηθεί ο συγκεκριµένος γενετικός 
τόπος ακόµη και από ένα µόνο τροχόζωο, το οποίο µπορεί να είναι ζωντανό ή συντηρηµένο σε 
αιθανόλη (Papakostas et al. 2005). Επιπλέον, η ύπαρξη χαρτών περιορισµού για τη 
συγκεκριµένη περιοχή σε πολλά από τα είδη ή βιοτύπους του συµπλέγµατος Brachionus 
plicatilis (Papakostas et al. 2005), επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη ταυτοποίηση άγνωστων 
δειγµάτων. 
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Μεταξύ των φυσικών ενδιαιτηµάτων της Βόρειας Ελλάδας στα οποία έχει αναφερθεί η 
παρουσία τροχοζώων του γένους Brachionus, είναι και η λίµνη Κορώνεια (Θεσσαλονίκη) 
(Michaloudi & Kostecka 2004). Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην περίπτωση αυτή εστιάζεται στο 
ότι οι κατά καιρούς ανθρωπογενείς παρεµβάσεις καταλήγουν στη δραµατική αλλαγή των 
φυσικοχηµικών παραµέτρων των νερών της λίµνης, κάτι το οποίο έχει άµεσο αντίκτυπο και στη 
σύσταση της βιοκοινότητας των υδρόβιων οργανισµών. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα 
πρώτα αποτελέσµατα της µελέτης του γενετικού δείκτη 16S rRNA σε δείγµατα τροχοζώων από 
τη λίµνη της Κορώνειας. 
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

∆είγµατα τροχοζώων από τη λίµνη Κορώνεια αρχικά διακρίθηκαν σε είδη ή οµάδες 
ειδών του γένους Brachionus µε βάση µορφολογικά γνωρίσµατα (Ruttner-Kolisko 1974, Voigt 
& Koste 1978) και ακολούθως ταυτοποιήθηκαν γενετικά. Συνολικά πραγµατοποιήθηκαν 
περισσότερες από 100 αποµονώσεις DNA σε επίπεδο ατόµου και ενισχύθηκε τµήµα µήκους 
378 βάσεων της περιοχής 16S rRNA. Ακολούθησε ταυτοποίηση των δειγµάτων µε 
ενδονουκλεάσες περιορισµού (ανάλυση πολυµορφισµού µήκους περιοριστικών θραυσµάτων -
RFLP), ενώ σε ορισµένα δείγµατα που δεν ήταν δυνατόν να γίνει η ταυτοποίηση µε τη µέθοδο 
RFLP, βρέθηκε η πρωτοδιάταξη της περιοχής 16S rRNA.  

Οι ακολουθίες συστοιχήθηκαν µε τη βοήθεια του προγράµµατος BioEdit v.7.0.1 (Hall 
1999), µελετήθηκαν φυλογενετικά µε το στατιστικό πακέτο PHYLIP 3.6 (Felsenstein 1993) και 
τα δεδοµένα χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή φυλογενετικού δένδρου µε το MEGA v.3 
test 8 (Kumar et al. 2004). Για τον υπολογισµό των γενετικών αποστάσεων χρησιµοποιήθηκαν 
και ήδη κατατεθειµένες ακολουθίες από τους Papakostas et al. (2005). 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η χρήση του µιτοχονδριακού δείκτη 16S rRNA αποκάλυψε την παρουσία 3 
ειδών/βιότυπων του συµπλέγµατος Brachionus plicatilis στη λίµνη Κορώνεια. Συγκεκριµένα 
εντοπίστηκαν τα  είδη B. plicatilis sensu stricto (s.s.) O.F. Müller, 1786 και B. ibericus Ciros-
Pérez et al., 2001 καθώς και ο βιότυπος B. sp. Austria. Επίσης, βρέθηκαν και 3 είδη εκτός του 
συµπλέγµατος: τα B. calyciflorus Pallas, 1766, B. urceolaris O.F. Müller, 1773 και B. angularis 
Gosse, 1851.  

Η επεξεργασία των ακολουθιών των δειγµάτων από τη λίµνη Κορώνεια (9 ακολουθίες) 
µαζί µε ήδη κατατεθειµένες ακολουθίες άλλων χαρακτηριστικών ειδών/βιότυπων (9 
ακολουθίες), έδωσε το φυλογενετικό δένδρο της Εικ. 1. Από αυτό επιβεβαιώνεται η 
µορφολογική κατάταξη των δειγµάτων της λίµνης, αφού τα είδη B. calicyflorus, B. urceolaris 
και B. angularis τοποθετούνται εκτός του συµπλέγµατος Brachionus plicatilis, σε ξεχωριστή 
για κάθε είδος οµάδα. Παράλληλα, οι καινούριες ακολουθίες µπορούν να αποτελέσουν τη βάση 
για τη γρήγορη και εύκολη γενετική ταυτοποίηση και άλλων ειδών Brachionus εκτός του 
συµπλέγµατος µε τη βοήθεια της µεθόδου RFLP. 

Φαίνεται εποµένως, ότι ο µιτοχονδριακός δείκτης 16S rRNA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
αποτελεσµατικά για τη γενετική ταυτοποίηση τροχοζώων του γένους Brachionus της λίµνης 
Κορώνειας. Με τη βοήθεια του συγκεκριµένου δείκτη µπορεί να µελετηθεί τόσο η ποιοτική όσο 
και η ποσοτική µεταβολή της σύστασης φυσικών πληθυσµών των τροχοζώων αυτών. Όσον 
αφορά τα είδη που βρέθηκαν στη λίµνη Κορώνεια, αρχικά αποτελέσµατα δείχνουν χρονική 
εναλλαγή της παρουσίας τους. Η εξακρίβωση ωστόσο συγκεκριµένου προτύπου διαδοχής 
απαιτεί περισσότερες αναλύσεις. Τέτοια φαινόµενα διαδοχής έχουν ήδη διαπιστωθεί και 
µελετηθεί σε τροχόζωα του συµπλέγµατος Brachionus plicatilis στην Ιβηρική χερσόνησο 
(Ortells et al. 2003). Τα αποτελέσµατα θα βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση τόσο της 
φυσιολογίας όσο και της βιολογίας αυτού του τροχοζώου. 
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Εικ. 1: Φυλογενετικό δένδρο Neighbour-Joining (NJ), το οποίο προέκυψε από την ανάλυση της 

πρωτοδιάταξης του µιτοχονδριακού τόπου 16S rDNA σε 18 τροχόζωα του γένους 
Brachionus. Με έντονα γράµµατα σηµειώνονται τα δείγµατα που βρέθηκαν στη λίµνη 
Κορώνεια. 

Fig. 1: Neighbour-Joining (NJ) tree of 18 sequenced Brachionus rotifers on the 16S rDNA 
mitochondrial region. Samples found in Lake Koroneia are in bold 
pli: Brachionus plicatilis sensu stricto (s.s.), nev: Brachionus sp. Nevada, aus: Brachionus 
sp. Austria, mnj: Brachionus sp. Manjavacas, ibe: Brachionus ibericus, cay: Brachionus sp. 
Cayman, urc: Brachionus urceolaris, ang: Brachionus angularis, cal: Brachionus 
calyciflorus. 
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Προκαταρκτικά αποτελέσµατα µελέτης του πολυµορφισµού  
δύο τµηµάτων του µιτοχονδριακού DNA  

της πέστροφας (Salmo trutta L.)  
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ABSTRACT 
Apostolos P. Apostolidis, Demetrios Loukovitis: Preliminary results of study of the 
polymorphism in two mitochondrial DNA segments of brown trout (Salmo trutta L.). 
 DNA primer sets were developed for the amplification of two mitochondrial DNA 
(mtDNA) segments for brown trout (Salmo trutta L) populations from Greece and other 
European countries. The first segment has a length of 2.1 kb and comprises part of the 12S 
rRNA gene, the tRNA of valine and part of the 16S rRNA gene, while the second segment has a 
length of 1.4 kb l and comprises part of the cytochrome oxidase III and ATPase 6 genes. 
Optimal conditions for polymerase chain reaction routine screening were established. The two 
segments were screened with 21 and 24 restriction endonucleases, respectively, in a test sample 
including representatives from all five major phylogenetic lineages that have currently been 
identified throughout the distribution range of the species. Three and 9 out of the 21 and 24 
restriction enzymes used were found to detect variability in the 2.1 kb and 1.4 kb segments, 
respectively. A number of enzyme patterns were found to distinguish the evolutionary lineages. 
The level of polymorphism found in the 1.4 kb segment suggests that it could be possibly used 
in future mitochondrial DNA analyses among brown trout populations.   
 
Keywords: brown trout, mitochondrial DNA, PCR, restriction enzymes, polymorphism 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Salmo trutta (Linnaeus 1758), πέστροφα (brown trout), θεωρείται ένα από τα 
καλύτερα µελετηµένα είδη ψαριών. Οι πληθυσµοί της επιδεικνύουν µεγάλη φαινοτυπική 
παραλλακτικότητα και περιλαµβάνουν αρκετές διακριτές γεωγραφικές µορφές. Επιπλέον, 
γενετικές αναλύσεις σε φυσικούς πληθυσµούς του είδους αποκάλυψαν την ύπαρξη εκτεταµένης 
γενετικής ποικιλότητας. Ιδιαίτερα, η ανάλυση του µιτοχονδριακού DNA (mtDNA) σε δείγµατα 
πέστροφας από όλη την έκταση εξάπλωσης του είδους (Ευρασία) αποκάλυψε την ύπαρξη πέντε 
κύριων φυλογενετικών οµάδων (Bernatchez 2001). Οι οµάδες αυτές, µε βάση τη συχνότητα 
παρουσίας τους στις διάφορες γεωγραφικές περιοχές, χαρακτηρίστηκαν ως Ατλαντικού (AT), 
∆ούναβη (DA), Αδριατικής (AD), Μεσογείου (ME) και marmoratus (MA). Με βάση 
προηγούµενες ισοενζυµικές, (Apostolidis et al. 1996a) και µιτοχονδριακές (Apostolidis et al. 
1996b, Apostolidis et al. 1997) έρευνες, η Ελλάδα αποτελεί µια από τις περιοχές στις οποίες οι 
φυσικοί πληθυσµοί της πέστροφας εµφανίζουν τη µεγαλύτερη γενετική ποικιλότητα. Οι έρευνες 
του mtDNA πραγµατοποιήθηκαν µέσω του προσδιορισµού της αλληλουχίας των βάσεων 
(sequencing), αλλά και µέσω της ανάλυσης των πολυµορφικών θέσεων πέψης µε ένζυµα 
περιορισµού (PCR-RFLPs) και βασίστηκαν κυρίως στην ανάλυση των περιοχών του βρόχου 
εκτόπισης (D-loop), του κυτοχρώµατος b και των γονιδίων της αφυδρογονάσης του NADH. Οι 
έρευνες αυτές αποκάλυψαν ότι οι Ελληνικοί πληθυσµοί πέστροφας ανήκουν σε τέσσερις (AD, 
MA, ME, DA) από τις πέντε κύριες φυλογενετικές οµάδες. Στην παρούσα εργασία 
πραγµατοποιήθηκε, µε τη βοήθεια της µεθοδολογίας PCR-RFLP, ένας αρχικός έλεγχος του 
πολυµορφισµού που εµφανίζουν δύο άλλα τµήµατα του mtDNA της πέστροφας, µε στόχο την 
πιθανή αποκάλυψη νέων γενετικών µοριακών δεικτών.  
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

∆είγµατα ψαριών S. trutta αλιεύθηκαν από 8 γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας: από 
τρία σηµεία από το σύστηµα του Αξιού (Ακρίτας, ∆ροσοπηγή, Σκοπός), από τον Αχελώο, το 
Βενέτικο, το Βοϊδοµάτη, τον Τριπόταµο και τον Άγιο Γερµανό Πρεσπών. Επιπλέον 
συµπεριλήφθηκαν και δύο Ευρωπαϊκά δείγµατα, ένα από το Morava, που ανήκει στο σύστηµα 
του ∆ούναβη, και ένα από τον ποταµό Duero, πού ανήκει στο σύστηµα του Ατλαντικού (Cortey 
& Garcia-Martin 2002). Η αποµόνωση DNA πραγµατοποιήθηκε από το µυϊκό ιστό ή από τα 
πτερύγια, σύµφωνα µε τους Hilis et al. (1996). Στην εργασία αυτή χρησιµοποιήθηκαν δύο νέα 
ζεύγη εκκινητών που επιτρέπουν την ενίσχυση δύο τµηµάτων του mtDNA µήκους 2,1 kb και 
1,4 kb, αντίστοιχα (Λουκοβίτης κ.α. 2005). Το τµήµα των 2.1kb περιλαµβάνει µέρος του 
γονιδίου του 12S rRNA, το tRNA της βαλίνης (Val) και µέρος του γονιδίου του 16S rRNA, ενώ 
το τµήµα των 1.4kb περιλαµβάνει µέρος από τα γονίδια της ATPάσης 6 και της κυτοχρωµικής 
οξειδάσης ΙΙΙ. Οι εκκινητές που ενισχύουν το τµήµα των 2,1 kb είναι οι L 1092 5'-
TGGGATTAGATACCCCACTATG-3' και H 3011 5'-TTTAATAGCGGCTGCACCAT-3', ενώ 
οι εκκινητές που ενισχύουν το τµήµα των 1,4 kb είναι οι L8558 (Giuffra et al. 1994) και H 9923 
5'-CGTCTACAAAGTGTCAGTATCA-3'. Ο πολλαπλασιασµός των δύο τµηµάτων 
πραγµατοποιήθηκε σε όγκους αντιδράσεων 50 µl που περιείχαν: 50-100 ng DNA από κάθε 
άτοµο, 5 µl ρυθµιστικό διάλυµα Taq 10x, 1,5 mM (2,1 kb) ή 2,0 mM (1,4 kb) MgCl2, 1 µl (1,4 
kb) ή 0,2 µl (2,1 kb) διαλύµατος 100 µg/ml BSA, 10 mM dNTPs, 30 pmol από κάθε εκκινητή 
και 2 µονάδες Taq DNA πολυµεράση. Οι συνθήκες της PCR για το κάθε τµήµα περιγράφονται 
στον Πίνακα Ι. Ακολούθησε πέψη των δύο ενισχυµένων τµηµάτων µε 21 και 24 ένζυµα 
περιορισµού, αντίστοιχα, µε σκοπό την εύρεση των ενζύµων εκείνων που αποκαλύπτουν 
πολυµορφισµό. Τα ένζυµα που χρησιµοποιήθηκαν και στα δύο τµήµατα ήταν τα: AvaII, BamHI, 
BanI, BanII, BshII, BstNI, DdeI, EcoRI, HaeIII, HincII, HindIII, HinfI, NciI, NdeI, NheI, NotI, 
PstI, RsaI, SmaI, TaqI, XhoI. Επιπλέον, στο τµήµα των 1,4 kb χρησιµοποιήθηκαν τα ένζυµα 
AluI, BglII και MseI. 
 
Πίνακας Ι: Συνθήκες PCR για την ενίσχυση των 2 τµηµάτων του mtDNA της S. trutta.  
Table I:     PCR conditions for the amplification of the 2 mtDNA segments of S. trutta. 

 
1,4 Kb 2,1 Kb 

1x 1,5 min - 95oC 1x 1,5 min - 95oC  

 
32x 

45 sec - 93 oC 
45 sec - 49 oC 
1,5 min - 72 oC 
 

 
32x 

45 sec - 94 oC 
45 sec - 50 oC 
2 min - 72 oC 

1x 7 min - 72 oC 1x 7 min - 72 oC 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Κατά τον αρχικό έλεγχο των πέψεων των δύο τµηµάτων του mtDNA µε τα διάφορα 

ένζυµα περιορισµού εξετάστηκαν 2 έως 4 άτοµα πέστροφας από κάθε πληθυσµό, ενώ από κάθε 
κύρια φυλογενετική οµάδα ελέγχθηκαν τουλάχιστον δύο αντιπροσωπευτικά δείγµατα. ∆έκα 
από τις 21 ενδονουκλεάσες περιορισµού που χρησιµοποιήθηκαν για την εξέταση του τµήµατος 
των 2,1 kb είχαν µια τουλάχιστο θέση κοπής στο τµήµα αυτό, ενώ 13 από τις 24 
ενδονουκλεάσες περιορισµού είχαν θέσεις κοπής στο Τµήµα 1,4 kb.  

Πολυµορφισµός βρέθηκε και στα δύο τµήµατα του mtDNA που µελετήθηκαν. 
Συγκεκριµένα, βρέθηκαν 3 ένζυµα που αποκαλύπτουν πολυµορφισµό στο τµήµα των 2,1 kb 
(BstNI, NciI και RsaI) και 9 ένζυµα που αποκαλύπτουν πολυµορφισµό στο τµήµα των 1,4 kb 
(AluI, BstNI, DdeI, HaeIII, HinfI, MseI, NciI, PstI και RsaI). Η διαφορά στον αριθµό των 
ενζύµων που αποκαλύπτουν πολυµορφισµό ανάµεσα στα δύο τµήµατα του mtDNA µπορεί να 
αποδοθεί στο συντηρητικότερο ρυθµό εξέλιξης των ριβοσωµικών γονιδίων σε σχέση µε τα 
πρωτεϊνικά γονίδια του mtDNA (Brown 1982). Παρότι ο αριθµός των δειγµάτων που 
αναλύθηκε είναι πολύ µικρός για τη διεξαγωγή συµπερασµάτων, πιθανόν αρκετά ένζυµα να 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως γενετικοί δείκτες για τη διάκριση των κύριων φυλογενετικών 
οµάδων. Επιπλέον, µε βάση τον πολυµορφισµό που αποκαλύφθηκε στο τµήµα των 1.4kb, 
µπορεί να προταθεί η χρησιµοποίησή του σε ενδο- και διαπληθυσµιακές µελέτες της S. trutta µε 
τη µεθοδολογία της ανάλυσης PCR-RFLP. 
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ABSTRACT 
Ιoannis Papoulidis, Spiros Vittas, Eleni Drosopoulou, Zacharias G. Scouras: Study of 
genetic diversity of fish fauna in Kastoria Lake. 

The present study concerns the characterization of the genetic diversity and the genetic 
identification of the fish fauna in the Kastoria Lake. At the moment, analysis has been carried 
out on fragments of the cytochrome b gene (640 bp) and the control region (870 bp) of the 
mιtochondrial (mt) DNA. Results have shown that cytochrome b gene can be used to distinguish 
among families and subfamilies of the fish species while control region can lead to more 
accurate conclusions when investigation refers to species of the same family.   
 
Keywords: Kastoria Lake, cytochrome b, mitochondrial control region, molecular markers 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα λιµναία οικοσυστήµατα παρουσιάζουν µεγάλο ενδιαφέρον λόγω της φυσικής 
οµορφιάς, της ιδιαίτερης µορφολογίας και της πλούσιας χλωρίδας και πανίδας τους,  
αποτελώντας παράλληλα σηµαντικούς υδάτινους παραγωγικούς πόρους. Ανάµεσα στις φυσικές 
λίµνες της Ελλάδας, ξεχωριστή θέση κατέχει η λίµνη της Καστοριάς. Αν και σχετικά µικρή σε 
έκταση (28 Km2) υποστηρίζει πλούσια χλωρίδα και πανίδα. Ειδικότερα, 9 είδη ψαριών 
διάφορων οικογενειών αποτελούν την ιχθυοπανίδα της λίµνης, ενώ τα τελευταία χρόνια 
παρατηρείται φθίνουσα πορεία των ιδιαίτερα σηµαντικών αυτόχθονων πληθυσµών.  

Σκοπός της µελέτης είναι η καταγραφή της γενετικής ποικιλότητας και η γενετική 
ταυτοποίηση των ψαριών της λίµνης µε την εφαρµογή τεχνικών µοριακής βιολογίας. Η 
παραπάνω προσέγγιση, σε συνδυασµό µε τη µελέτη µορφολογικών και οικολογικών 
χαρακτηριστικών των πληθυσµών, θεωρείται απαραίτητη για την επιτυχηµένη και ορθολογική 
διαχείριση των ιχθυαποθεµάτων της λίµνης.  

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων επιλέχθηκε η µελέτη γενετικών τόπων τόσο 
του µιτοχονδριακού (mtDNA) όσο και του πυρηνικού DNA όλων των ειδών. Το κυτόχρωµα b 
και η περιοχή ελέγχου (D loop) του mtDNA, καθώς και µικροδορυφορικές ακολουθίες του 
πυρηνικού DNA έχουν χρησιµοποιηθεί ευρέως και θεωρούνται από τους πλέον αξιόπιστους 
γενετικούς δείκτες για φυλογενετικές αναλύσεις (Zardoya & Meyer 1996, Gilles et al. 2001, 
Bartfai et al. 2003). Παράλληλα, θεωρήθηκε  σκόπιµη η εύρεση της πρωτοδιάταξης του 
mtDNA στα είδη ψαριών της λίµνης που έως σήµερα παραµένει άγνωστη.  

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται προκαταρτικά αποτελέσµατα από την ανάλυση 
τµηµάτων των ακολουθιών του κυτοχρώµατος b και της περιοχής ελέγχου των 9 ειδών της 
λίµνης της Καστοριάς, καθώς και από δοκιµαστικές αποµονώσεις mtDNA σε 3 είδη από αυτά.  
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
Συλλογή δειγµάτων / αποµόνωση γενετικού υλικού  

Σαράντα άτοµα από κάθε είδος συλλέχθηκαν τυχαία από διάφορα σηµεία της Λίµνης 
Καστοριάς µε τη χρήση ειδικών διχτύων και µεταφέρθηκαν ζωντανά στο εργαστήριο. 5 g 
µυϊκού ιστού αφαιρέθηκαν από κάθε άτοµο και αποθηκεύτηκαν σε 99% αιθανόλη, ενώ το 
υπόλοιπο δείγµα καταψύχθηκε στους –25 οC.  
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Η αποµόνωση ολικού γονιδιωµατικού DNA πραγµατοποιήθηκε από 0,075 g µυϊκού 
ιστού µε τη χρήση ειδικού kit της εταιρίας Qiagen (Qiamp DNA Mini kit). 
Ενίσχυση γενετικών τόπων και εύρεση πρωτοδιάταξης 

Η ενίσχυση των γενετικών τόπων πραγµατοποιήθηκε µε την τεχνική της Αλυσιδωτής 
Αντίδρασης της Πολυµεράσης (PCR). Για την ενίσχυση του γονιδίου του κυτοχρώµατος b 
χρησιµοποιήθηκαν οι εκκινητές L15267 και H15891 που περιγράφονται από τους Briolay et al. 
(1998), ενώ οι συνθήκες της αντίδρασης περιλαµβάνουν, 30 κύκλους µε: αποδιάταξη στους 94 
οC (30 δευτερόλεπτα), υβριδισµό εκκινητών στους 53 οC (30 δευτερόλεπτα) και πολυµερισµό 
στους 72 οC (1 λεπτό). Για την ενίσχυση της περιοχής ελέγχου χρησιµοποιήθηκαν οι εκκινητές 
ESTFOR και NewCRev και οι συνθήκες αντίδρασης που περιγράφονται από τους Gilles et al. 
(2001). Για την αποµάκρυνση προσµίξεων από τα προϊόντα της αντίδρασης χρησιµοποιήθηκε 
ειδικό kit της εταιρίας Qiagen (QIAquick PCR Purification kit). Η εύρεση της πρωτοδιάταξης 
των γενετικών τόπων έγινε σε αυτόµατο αναλυτή από την εταιρία LARK-Technologies.   
Φυλογενετική ανάλυση  

Οι φυλογενετικές σχέσεις των ειδών µελετήθηκαν µε τη βοήθεια ειδικών πακέτων 
βιοπληροφορικής. Οι ακολουθίες που προέκυψαν ευθυγραµµίστηκαν µε τη χρήση του 
προγράµµατος CLUSTAL W. Στη συνέχεια κατασκευάστηκαν φυλογενετικά δέντρα µε βάση 
τους αλγόριθµους Maximum parsimony και Minimum evolution µε τη βοήθεια του πακέτου 
MEGA 3.  
Αποµόνωση µιτοχονδριακού DNA 

Για την αποµόνωση µιτοχονδριακού DNA δοκιµάστηκαν διαφορετικά πρωτόκολλα σε 
τέσσερις ιστούς: ήπαρ, µυ, πτερύγιο και βράγχια από άτοµα των ειδών Perca fluviatilis, Tinca 
tinca και Silurus glanis προκειµένου να επιλεγεί η βέλτιστη µέθοδος. Εφαρµόστηκαν τα 
πρωτόκολλα που περιγράφονται από τους Welter et al. (1989), Arnason et al. (1991) και Pissios 
& Scouras (1992), µε κατάλληλες τροποποιήσεις, στα οποία περιλαµβάνεται αποµόνωση των 
µιτοχονδρίων από τα κύτταρα του ιστού, λύση των µιτοχονδρίων και καθαρισµός του 
µιτοχονδριακού DNA µε φαινόλη και χλωροφόρµιο. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Φυλογενετική ανάλυση 

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας πραγµατοποιήθηκε ανάλυση τµηµάτων του 
γονιδίου του κυτοχρώµατος b (~640 bp) και της περιοχής έλεγχου (~870 bp) του mtDNA. Ήδη 
δύο νέες ακολουθίες κυτοχρώµατος b έχουν κατατεθεί στις βάσεις δεδοµένων EMBL, DDBJ, 
GenBank µε accession numbers: AJ969127 (Silurus glanis mitochondrial cytb gene for 
cytochrome b) και AJ969128 (Lepomis gibbosus mitochondrial cytb gene for cytochrome b). 

Αναφορικά µε τη µελέτη των φυλογενετικών σχέσεων µεταξύ των ειδών της Λίµνης 
Καστοριάς, το κυτόχρωµα b φαίνεται να λειτουργεί ως ικανός δείκτης για τον διαχωρισµό των 
ειδών και συνεπώς για την γενετική ταυτοποίησή τους (Εικ. 1Α). Επιπλέον, φαίνεται να παρέχει 
φυλογενετικές πληροφορίες για τη διάκριση οικογενειών και υποοικογενειών συγγενικών 
ειδών. Στην περίπτωση των κυπρινοειδών της λίµνης η οµαδοποίηση που προκύπτει στο 
φυλογενετικό δέντρο ταυτίζεται µε τα αποτελέσµατα προηγούµενων µελετών βασισµένων σε 
µορφολογικά ή µοριακά δεδοµένα (Zardoya & Doadrio 1998, Cavender & Coburn 1992).  

Αναφορικά µε τις φυλογενετικές σχέσεις των ειδών που κατατάσσονται µε βάση 
προηγούµενες µελέτες στην οικογένεια των κυπρινοειδών, η περιοχή ελέγχου του mtDNA 
φαίνεται να δίνει πιο σαφή αποτελέσµατα. Αυτό µπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι η περιοχή 
αυτή παρουσιάζει µεγαλύτερο πολυµορφισµό ανάµεσα σε στενά συγγενικά είδη σε σχέση µε το 
γονίδιο του κυτοχρώµατος b και γενικά θεωρείται ικανότερος δείκτης για τέτοιου είδους 
µελέτες. Συγκεκριµένα, διακρίνονται δύο υποοικογένειες κυπρινοειδών στη Λίµνη Καστοριάς: 
η υποοικογένεια Cyprininae που περιλαµβάνει τα είδη Cyprinus carpio και Carassius auratus 
gibelio και η υποοικογένεια Leuciscinae που  περιλαµβάνει τα είδη Leuciscus cephalus, Rutilus 
rutilus και Tinca tinca. Η κατάταξη του τελευταίου είδους στη συγκεκριµένη υποοικογένεια δεν 
είναι σαφής στην περίπτωση του κυτοχρώµατος b, αλλά και γενικότερα στη διεθνή 
βιβλιογραφία (Εικ. 1Β και C).  
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Εικ. 1: Φυλογενετικά δέντρα των ειδών ψαριών που ζουν στη Λίµνη Καστοριάς µε βάση τον 

αλγόριθµο Minimum Evolution, όπως προκύπτουν µετά από ευθυγράµµιση: Α) τµήµατος 
του γονιδίου του κυτοχρώµατος b (~640bp) εννέα ειδών, Β) τµήµατος του γονιδίου του 
κυτοχρώµατος b(~640bp) των ειδών της οικογένειας Cyprinidae και C) τµήµατος της 
περιοχής ελέγχου του mtDNA (~870bp) των ειδών της οικογένειας Cyprinidae.  

Fig. 1: Phylogenetic trees of the fish species of Kastoria Lake based on Minimum Evolution 
algorithm, resulting from the alignment of: A) cytochrome b partial gene sequences 
(~640bp) of nine fish species, B) cytochrome b partial gene sequences (~640bp) of 
Cyprinidae species and C) control region partial sequences (~870bp) of Cyprinidae species.  

 
Αποµόνωση µιτοχονδριακού DNA 

Προκειµένου να επιτευχθεί κλωνοποίηση του µιτοχονδριακού γονιδιώµατος, µε 
απώτερο στόχο την εύρεση της πλήρους αλληλουχίας του, είναι απαραίτητη η εξαγωγή µεγάλης 
ποσότητας, υψηλού µοριακού βάρους mtDNA, που θα είναι απαλλαγµένο από προσµίξεις 
πυρηνικού DNA ή άλλων νουκλεϊκών οξέων. Μετά από δοκιµαστικές αποµονώσεις επιλέχθηκε 
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το ήπαρ ως καταλληλότερος ιστός και το πρωτόκολλο των Arnason et al. (1991) ως βέλτιστη 
µέθοδος αποµόνωσης. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 1 µε την εφαρµογή του παραπάνω 
πρωτοκόλλου αποµονώθηκε καλής ποιότητας mtDNA.  

 
 
Εικ. 2: Ηλεκτροφόρηση σε πηκτή αγαρόζης 0,7% 
mtDNA που αποµονώθηκε από ήπαρ των ειδών Tinca 
tinca (1) και Silurus glanis (2) σύµφωνα µε το 
πρωτόκολλο των Arnason et al. 1991. Μ: Μάρτυρας 
µοριακών βαρών.  
Fig. 2: Agarose gel electrophoresis (0.7%) of mtDNA 
isolated from liver of Tinca tinca (1) and Silurus glanis 
(2) species according to Arnason et al. 1991. M: 
Molecular weight marker  
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Τάση αύξησης των εκβρασµών θαλάσσιων χελωνών: 
η περίπτωση της Νήσου Ρόδου (ΝΑ Αιγαίο) 

 
Μαρία Cοrsini Φωκά, Γεράσιµος Κονδυλάτος, Γιώργος – Άγγελος Χατήρης 
Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών/Υδροβιολογικός Σταθµός Ρόδου, 851 00 Ρόδος 

e-mail: mcorsini-foka@hsr-ncmr.gr 
 
ABSTRACT 
Maria Corsini Foka, Gerasimos Kondylatos, Giorgos- Agelos Hatiris: Increasing trend of 
sea turtles strandings: the case of Rhodes Island (SE Aegean Sea). 

The Hydrobiological Station of Rhodes made a study on sea turtles strandings onto the 
coasts of Rhodes Island, SE Aegean for the last 20 years period. Time and spatial distribution of 
the 92 strandings recorded in the area surrounding the island were examined. The results 
revealed an increasing trend of the strandings’ number, particularly due to the increased number 
of dead sea turtles recordings in the last 10 years period. 
 
Keywords: Caretta caretta, Chelonia mydas, sea turtles conservation, Mediterranean Sea 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο Υδροβιολογικός Σταθµός Ρόδου (Υ.Σ.Ρ.) λειτουργεί ως σηµείο αναφοράς για τη 
διατήρηση του θαλάσσιου οικοσυστήµατος και την προστασία των απειλούµενων υδρόβιων 
ειδών (όπως θαλάσσιων χελωνών, κητωδών, µεσογειακών φωκών) στο ΝΑ Αιγαίο, σε µια 
θαλάσσια περιοχή, η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερο επιστηµονικό ενδιαφέρον, διότι 
χαρακτηρίζεται από έντονα υδρολογικά φαινόµενα και επηρεάζεται από τη Λεβαντίνη θάλασσα 
(Pancucci-Papadopoulou et al. 1999). Μια από τις δράσεις του Υ.Σ.Ρ. είναι η άµεση 
ανταπόκριση σε περίπτωση νεκρών, τραυµατισµένων ή σε κατάσταση δυσκολίας θαλάσσιων 
απειλούµενων ζώων (CITES 1973, IUCN, 2002) και η λειτουργία του ως “σταθµού πρώτων 
βοηθειών” για την ευρύτερη περιοχή της ∆ωδεκανήσου, µε την προσφορά φροντίδας στα 
τραυµατισµένα ζώα στις εγκαταστάσεις του Ενυδρείου του. 

Σχετικά µε τις θαλάσσιες χελώνες, η δράση αυτή υλοποιείται σε συνεργασία µε το 
Κεντρικό Λιµεναρχείο Ρόδου, τον Σύλλογο για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας 
«Αρχέλων» και το «Κέντρο ∆ιάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών (Κ.∆.Θ.Χ.)» στη Γλυφάδα. 
Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της καταγραφής από τον ΥΣΡ των 
εκβρασµών των θαλάσσιων χελωνών που διαπιστώθηκαν στη Ρόδο από το 1984 έως το 2004. 
Οι εκβρασµοί αναφέρονται στα είδη Caretta caretta (CC) και Chelonia mydas (CM), τα οποία 
προστατεύονται από το 1980 στην Ελλάδα (Προεδ. ∆ιάτ. 67/29-11-80, ΦΕΚ 163Α/18-7-80). Τα 
δεδοµένα δείχνουν µια εµφανή αυξητική τάση του αριθµού των εκβρασµών, που οφείλεται 
στην αύξηση των καταγραφών νεκρών θαλάσσιων χελωνών κατά την τελευταία δεκαετία. 
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
 Μετά από τον εντοπισµό της θαλάσσιας χελώνας στο σηµείο εκβρασµού της (συνήθως 
µετά από ειδοποίηση του Κεντρικού Λιµεναρχείου Ρόδου), ακολουθείται επιτόπου η παρακάτω 
διαδικασία: αναγνώριση του είδους, αναγνώριση του φύλου (αν αυτό είναι δυνατό), µέτρηση 
του καµπύλου µήκους (CCL) και πλάτους του κελύφους (CCW), αξιολόγηση της κατάστασης 
του ζώου (θάνατος, παρουσία τραύµατος/των, αδυναµία, καλή κατάσταση), µαρκάρισµα και 
απελευθέρωση εάν το ζώο είναι υγιές, µεταφορά, σε περίπτωση τραύµατος ή εµφανούς 
αδυναµίας ή δυσκολίας στη κίνηση, στον Υ.Σ.Ρ. και παροχή πρώτων βοηθειών µέχρι να είναι 
δυνατή η αποστολή του προς το εξειδικευµένο Κ.∆.Θ.Χ., µετά από την απαιτούµενη 
συνεννόηση, και σχετική ενηµέρωση του Κ.Λ.Ρ. και της ∆ασικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 Από το 1984 έως το 2004 καταγράφηκαν συνολικά 92 εκβρασµοί θαλάσσιων χελωνών 
στη Ρόδο, από τους οποίους 71 αντιστοιχούσαν σε άτοµα CC  και 21 σε  άτοµα CΜ (Εικ. 1). 
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Εικ. 1: Ετήσια κατανοµή εκβρασµών θαλάσσιων χελωνών στη Ρόδο (CC= C. caretta, CM= C. 
             mydas)  κατά τη χρονική περίοδο 1984-2004. 
Fig. 1: Annual distribution of sea turtles strandings in Rhodes during the period 1984-2004. 
 

Οι γραφικές παραστάσεις της σχέσης µήκους-πλάτος κελύφους για τη CC (n= 51) και 
τη CM (n= 18) δείχνουν γραµµική συσχέτιση, µε υψηλό συντελεστή για τα δυο είδη (Εικ. 2). 
Υπογραµµίζεται ότι ενώ οι αναφορές για τη πράσινη χελώνα στη Ρόδο, όπως και σε άλλες 
ελληνικές ακτές, αφορούσαν συνήθως µικρά άτοµα (CCL ≤ 40 cm), τα τελευταία 4 χρόνια 
εκβράστηκαν στη Ρόδο και µεγαλύτερα άτοµα του είδους, µε CCL ≥ 60 cm (Εικ. 3). 

 

CC
y = 0,8908x + 1,143

R2 = 0,9833

CM
y = 0,9049x - 0,2985

R2 = 0,9962
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10
0

Καµπύλο µήκος κελύφους (cm)

Κ
αµ
πύ
λο

 π
λά
το
ς κ

ελ
ύφ
ου
ς (

cm
) CC

CM
Linear (CC)
Linear (CM)

Εικ. 2: Συσχέτιση µήκους-πλάτους κελύφους στη C. 
            caretta (CC) και C. mydas (CM). 
Fig. 2: Carapace length-width relationship (CCL- 
            CCW) in C. caretta and C. mydas. 
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Εικ. 3: Μήκη κελύφους στη C. mydas. 
Fig. 3: Carapace lengths (CCL) in C. 
             mydas. 

 
Στο Β∆ και στο ΒΑ τµήµα του νησιού συγκεντρώθηκε το 63% των εκβρασµών, ενώ ο 

µεγαλύτερος αριθµός τους παρατηρήθηκε το καλοκαίρι, στη Β∆ ακτή (Πίνακας Ι). 
Η κατάσταση των εκβρασθέντων ατόµων ποίκιλλε από ζωντανά και υγιή έως 

τραυµατισµένα ή αδύναµα ή νεκρά. Από το 1994 έως το 2003 ο αριθµός των εκβρασµών ήταν 
67 (6,7 εκβρ./έτος), ενώ από το 1984 έως το 1993 ήταν πολύ µικρότερος και συγκεκριµένα 21 
(2,1 εκβρ./έτος) (Εικ. 1). Η οµαδοποίηση ανά 5ετία των δεδοµένων από το 1983 έως το 2003 
φανερώνει ότι η αύξηση αυτή είναι γραµµική και οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην αύξηση του 
αριθµού νεκρών εκβρασµένων ατόµων (Εικ. 4). 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι το ποσοστό εκβρασµών της πράσινης χελώνας στη Ρόδο 
είναι πολύ µεγαλύτερο (22,8%) σε σύγκριση µε αυτό που παρατηρείται στην υπόλοιπη Ελλάδα 
(7,2%) (Panagopoulos et al. 2001). Η πλειοψηφία των εκβρασµών της C. mydas στη Ρόδο 
αναφέρεται σε νεαρά άτοµα, όπως παρατηρείται και στην υπόλοιπη χώρα (Margaritoulis 1992, 
Margaritoulis et al. 1999), ενώ ανώριµα ή ενήλικα άτοµα (Kopsida et al. 2000), όπως αυτά που 
εκβράσθηκαν στη Ρόδο από το 2000 έως σήµερα, δεν έχουν αναφερθεί ποτέ προηγουµένως 
στην Ελλάδα (Εικ. 3). Η γειτνίαση µε τις Τουρκικές ακτές, όπου το είδος αναπαράγεται 
(Marquez & Bauchot 1987), καθώς και ο πελαγικός και υποτροπικός χαρακτήρας των 
παράκτιων περιοχών της νήσου Ρόδου (Pancucci-Papadopoulou et al. 1999) πιθανόν να 
ευνοούν την συχνότερη παρουσία του είδους αυτού στην περιοχή, γεγονός που 
αντικατοπτρίζεται στο σχετικά µεγάλο αριθµό των εκβρασµών. 

Αντίθετα µε τη C. mydas, οι εκβρασµοί της C. caretta που καταγράφηκαν στο νησί της 
Ρόδου αφορούσαν σε άτοµα ευρύτερου φάσµατος µεγεθών, από νεογέννητα έως νεαρά, 
ανώριµα και ενήλικα (CCL: 5-80 cm) (Kopsida et al. 2000) (Εικ. 2). Το γεγονός αυτό, σε 
συνδυασµό µε την ύπαρξη στη Ρόδο παραλίων για τακτική ωοτοκία (Corsini 1996, Corsini & 
Sioulas 2002, Margaritoulis et al. 2003), δείχνει ότι το θαλάσσιο περιβάλλον του νησιού 
πιθανόν προσφέρει συνθήκες ικανοποιητικές για την ανάπτυξη του είδους σε διάφορα στάδια 
του κύκλου της ζωής του. 

Η αυξητική τάση του αριθµού των εκβρασµών που παρατηρήθηκε στη Ρόδο συµφωνεί 
µε τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα σε όλη την Ελλάδα (Panagopoulos et al. 2001). 
Αποδεικνύει επίσης ότι µια επιµελής παρακολούθηση των εκβρασµών, όπως αυτή που 
πραγµατοποιείται από τον Υ.Σ.Ρ. µόνο στο 1,37% των συνολικών Ελληνικών ακτών, µπορεί να 
είναι κρίσιµη και ενδεικτική της γενικής τάσης εξέλιξης του φαινοµένου σε εθνικό επίπεδο. 
 Η πλειοψηφία των εκβρασµών καταγράφηκε στις Β∆ και ΒΑ ακτές και τα αίτια 
τραυµατισµού ή θανάτου των χελωνών, όπως τραύµατα στο κεφάλι από αιχµηρά αντικείµενα ή 
έλικες σκαφών, µπλέξιµο σε δίχτυα, κατάποση αγκίστρων, συσχετίζονται στενά µε τις 
αλιευτικές ή άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες, που είναι ανεπτυγµένες σε αυτές τις περιοχές 
(Tudela 2004) και έχουν άµεση σχέση µε τη θάλασσα. 

Σύµφωνα όµως µε τον Tomàs et al. (2001), η αύξηση του αριθµού των εκβρασµών δεν 
εκφράζει αναγκαστικά την αύξηση της ανθρωπογενούς απειλής προς τις θαλάσσιες χελώνες, 
αλλά µπορεί να είναι αποτέλεσµα της βελτίωσης του σχετικού δικτύου αναφορών των 
εκβρασµών στις υπό παρακολούθηση περιοχές, εξ αιτίας της εντονότερης ευαισθητοποίησης 
κοινού και αρχών σχετικά µε το πρόβληµα της προστασίας των ζώων αυτών. 

Πίνακας I: Γεωγραφική και εποχιακή κατανοµή 
εκβρασµών θαλάσσιων χελωνών στη Ρόδο 
(1984-2004). 

Table I:    Geographical and seasonal distribution of sea 
turtles strandings in Rhodes (1984-2004). 

 Ν∆ ∆ Β∆ ΒΑ Α ΝΑ Σύν. %
Φθινόπωρο 0 6 9 6 2 1 24 26
Χειµώνας 0 7 5 10 2 0 24 26
Άνοιξη 0 4 4 3 1 0 12 13
Καλοκαίρι 0 3 16 5 6 2 32 35
Σύνολο 0 20 34 24 11 3 92  
% 0 22 37 26 12 3   4
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Εικ. 4: Κατανοµή εκβρασµών θαλάσσιων χελωνών ανά 
5ετία. 

Fig. 4: Sea turtles stranding distribution per 5 years 
periods. 

N= νεκρό/dead, Τ= τραυµατισµένο-αδύναµο/ injured-
distressed, Ζ= ζωντανό υγιές/aliv. 
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 Γενικά όµως, τα δεδοµένα είναι ανησυχητικά γιατί η συνεχής αύξηση του αριθµού των 
εκβρασµών των θαλάσσιων χελωνών αποδεικνύει την αβέβαιη πορεία των πληθυσµών τους 
στην περιοχή, καθώς επίσης και την ανάγκη καλύτερης πληροφόρησης για τη διάσωση και 
προστασία των ειδών αυτών και διατύπωσης διαχειριστικών προτάσεων για την αντιµετώπιση 
του προβλήµατος. 
 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Εκφράζονται οι ευχαριστίες µας στο Κεντρικό Λιµεναρχείο Ρόδου και στο Σύλλογο για την 
Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας «Αρχέλων» για τη σταθερή και αποδοτική συνεργασία 
τους. 

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
CITES Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna. 

1973. www.cites.org 
Corsini M., 1996. Records of sea turtles in Rhodes (Greece). Mésogée, 55: 21-26. 
Corsini M. & A. Sioulas, 2002. The marine environment of Rhodes. In: Masseti M. (ed.). Island 

of Deer. Natural history of the fallow deer of Rhodes and the vertebrates of the 
Dodecanese (Greece). City of Rhodes, Environment Organization. Chapter 3: 41-50pp.  

IUCN-The World Conservation Union, 2002. www.redlist.org 
Kopsida H., D. Margaritoulis & D. Dimopoulos, 2000. What Marine Turtle Strandings Can Tell 

Us. In: A. Mosier, A. Foley & B. Brost (compilers). Proceedings of the 20th Annual 
Symposium on Sea Turtles Biology and Conservation. NOAA Technical memorandum 
NMFS-SEFSC-477.pp. 207-209. 

Margaritoulis D., N. Kousias, G. Nikolopoulou & K. Teneketzis, 1992. Incidental catch of sea 
turtles in Greece: the case of lakonikos Bay. In: M. Salmon & J. Wynelan (compilers). 
Proceedings of the 11th Annual Symposium on Sea Turtles Biology and Conservation. 
NOAA Technical memorandum NMFS-SEFC-302. pp. 168-170. 

Margaritoulis D., K. Teneketzis & I. Sioris, 1999. Indications for permanent presence of green 
turtle (Chelonia mydas), in Lakonikos Bay, southern Greece. International 
Zoogeography Symposium, May 1999, Kavala, Greece. 

Margaritoulis D., R. Argano, I. Baran, F. Bentivegna, M.N. Bradai, J. A. Caminas, P. Casale, G. 
De Metrio, A. Demetropoulos, G. Gerosa, B.J. Godley, D.A. Haddoud, J. Houghton, L. 
Laurent & B. Lazar, 2003. Loggerhead turtles in the Mediterranean Sea: present 
knowledge and conservation perspectives. In: A.B. Bolten & B.E. Witherington, 
editors. Loggerhead Sea Turtles. Smithsonian Books, Washington DC. Pp. 175-198. 

Marquez R.M. & M.-L. Bauchot, 1987. Tοrtues. In: Fischer W., M.-L. Bauchot et M. Schneider 
(Rédacteurs), 1987. Fiches FAO d’identification des espèces pour les besoins de la 
pêche. (Révision 1). Méditerranée et Mer Noire. Zone de pêche 37. Volume II. 
Vertébrés. Rome, FAO, pp. 1423-1438. 

Panagopoulos D., E. Sofouli, K. Teneketzis & D. Margaritoulis, 2001. Stranding data as an 
indicator of fisheries induced mortality of sea turtles in Greece. Proceedings of the 1st 
Mediterranean Conference on Marine Turtles, Rome, 2001, pp. 202-204. 

Pancucci-Papadopoulou A., N. Simboura, A. Zenetos, M. Thessalou-Legaki & A. Nicolaidou, 
1999. Benthic invertebrate communities of NW Rodos (Rhodes) island (SE Aegean 
Sea) as related to hydrological regime and geographical location. Israel Journal of 
Zoology, 45: 371-393. 

Tomás, J., J. Badillo & J.A. Raga, 2001. A twelve-year survey on strandings and captures of sea 
turtles in the Eastern Spanish coast. Proceedings of the 1st Mediterranean Conference 
on Marine Turtles, Rome, 2001, pp. 236-240.Tudela S., 2004. Ecosystem effects of 
fishing in the Mediterranean: an analysis of the major threats of fishing gear and 
practices to biodiversity and marine habitats. Studies and Reviews. General Fisheries 
Commission for the Mediterranean. No. 74. Rome, FAO, 44p. 



 1

Eίδη ψαριών που έχουν εισαχθεί στα εσωτερικά νερά των χωρών της 
Βαλκανικής: Μια προσέγγιση µέσω της FishBase 
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ABSTRACT 
Cristine Marie V. Casal, Dimitra C. Bobori, Konstantinos I. Stergiou: Introduced fish 
species in inland waters of the Balkan countries: An approach using FishBase. 

In this work we show how FishBase, the largest electronic scientific encyclopaedia for 
fish (available online, www.fishbase.org) can be used for assessing fish introductions, here 
using the Balkan Countries as an example. Overall, 36 species have been introduced in the 
Balkans 18 of which have been established in the wild. The latter are characterised by 
significantly lower maximum length and higher resilience. 
 
Keywords: introduced fish species, Balkan Peninsula, FishBase, biological characteristics, 
freshwater species 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η εισαγωγή ξενικών ειδών ψαριών στα εσωτερικά νερά της Ευρώπης χρονολογείται 
από πολύ παλιά (εισαγωγή του Cyprinus carpio από τους Ρωµαίους: Balon 1995). Η πρώτη 
προσπάθεια καταγραφής των εισαγωγών και µετακινήσεων διαφόρων ειδών σε βάση 
δεδοµένων έγινε από τον Welcomme (1988). Ο Welcome προσέφερε το 1991 αυτή τη βάση στη 
FishBase (Froese & Pauly 2005), τη µεγαλύτερη ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια για τα ψάρια και 
από τότε διευρύνεται µε  πληροφορίες σε παγκόσµιο επίπεδο. Σήµερα, οι καταγραφές 
ξεπερνούν τις 2.900 για 530 είδη που ανήκουν σε 101 οικογένειες (Froese & Pauly 2005). Η 
εργασία αυτή αποσκοπεί στην ανάδειξη της χρησιµότητας της FishBase στη µελέτη των 
εισαγωγών ψαριών, χρησιµοποιώντας ως παράδειγµα τα είδη που έχουν εισαχθεί στα 
εσωτερικά νερά των χωρών της Βαλκανικής.  
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Για την εξαγωγή των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε ο ‘Πίνακας Εισαγωγών’ 
(Introductions Table) της FishBase (www.fishbase.org/ph; 31/03/05) και ειδικότερα τα πεδία 
‘από ποια χώρα’ προέρχεται το κάθε είδος και ‘σε ποια χώρα’ εισήχθη, το ‘έτος’ εισαγωγής, ο 
‘βαθµός εγκατάστασης στη φύση’ (established in the wild) καθώς και η ‘εµπορική χρήση’ τους 
(σηµείωση: για κάθε είδος στη FishBase καταχωρείται το πρώτο έτος εισαγωγής του σε µια 
χώρα). Επιπλέον, συγκεντρώθηκαν στοιχεία για την ελαστικότητα (resilience), το µέγιστο ολικό 
µήκος (TLmax) και την εµπορική αξία/χρήση των εισαχθέντων ειδών. Για όσα είδη δεν 
υπήρχαν πληροφορίες γίνεται αναφορά µε την ένδειξη ‘άγνωστο’. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Για τις χώρες της Βαλκανικής (µε βάση τη FishBase) υπάρχουν 115 αναφορές 
εισαγωγής ψαριών, που αφορούν 36 είδη (Πίνακας Ι). Η παλαιότερη εισαγωγή αφορά το 
Oncorhynchus mykiss (στη Ρουµανία, το 1885, από την Ουγγαρία). Αν και ο αριθµός 
καταγραφών στη FishBase για το έτος πρώτης εισαγωγής κάθε είδους είναι περιορισµένος (37 
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καταγραφές σε σύνολο 115), τις δεκαετίες 1960-70 και 1970-80 παρατηρήθηκε αύξηση της 
εισαγωγής ξενικών ειδών στη Βαλκανική (10/36 και 11/36 είδη ή 27 και 30% αντίστοιχα).  
Πίνακας Ι: Είδη ιχθύων που έχουν εισαχθεί στα εσωτερικά νερά των χωρών της Βαλκανικής 

(στοιχεία από www.fishbase.org/ph; 31/03/05). 
Table Ι: Fish species introduced in the inland waters of the Balkan countries (data from 

www.fishbase.org/ph; 31/03/05). 
 

 Ameiurus melas  Gambusia holbrooki  Oncorhynchus kisutch 
 Ameiurus nebulosus  Hypophthalmichthys molitrix  Oncorhynchus mykiss 
 Aristichthys nobilis  Ictalurus punctatus  Parabramis pekinensis 
 Carassius auratus auratus  Ictiobus bubalus  Poecilia reticulate 
 Carassius carassius  Ictiobus cyprinellus  Polyodon spathula 
 Clarias gariepinus  Ictiobus niger  Pseudorasbora parva 
 Coregonus albula  Lepomis gibbosus  Rhodeus sericeus 
 Coregonus lavaretus lavaretus  Megalobrama terminalis  Salmo salar 
 Coregonus peled  Micropterus salmoides  Salvelinus alpinus alpinus 
 Ctenopharyngodon idella  Misgurnus fossilis  Salvelinus fontinalis 
 Cyprinus carpio carpio  Mylopharyngodon piceus  Sander lucioperca 
 Gambusia affinis  Nothobranchius guentheri  Silurus glanis. 

 
Οι περισσότερες εισαγωγές έγιναν στη Ρουµανία (19 είδη, 19,6%) και στην Πρώην 

Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας (FYROM) (17 είδη, 17,5%). Από αυτά 10 
(52,6%) και 11 (64,7%) είδη αντίστοιχα κατάφεραν να εγκατασταθούν πλήρως στα φυσικά 
συστήµατα των χωρών αυτών (Πίνακας ΙΙ). Ο µεγαλύτερος αριθµός εισαχθέντων ειδών 
προέρχονταν από την πρώην Σοβιετική Ένωση (11 είδη, 30,6%) και την Κίνα (7 είδη, 19,4%). 
Για 11 είδη (30,6% του συνόλου των εισαχθέντων ειδών) δεν υπάρχουν πληροφορίες για τη 
χώρα προέλευσής τους. Σε ορισµένες περιπτώσεις τα είδη αυτά, µετά την πρώτη εγκατάστασή 
τους σε µια Βαλκανική χώρα, µεταφέρθηκαν σε άλλη  (π.χ. 3 είδη από τη Ρουµανία προς τη 
Γιουγκοσλαβία). Τα περισσότερα εισαχθέντα είδη ανήκουν στην οικογένεια Cyprinidae  (12 
είδη, 33,3%) (Εικ. 1). Από τα 36 είδη, τα 18 (50%) εγκαταστάθηκαν µε επιτυχία στη φύση. Στο 
σύνολο των καταγραφών (43/115) το ποσοστό αυτό ήταν µικρότερο (37,4%). Τα είδη των 
οικογενειών Cyprinidae και Salmonidae εµφάνισαν τα υψηλότερα ποσοστά (42 και 28% 
αντίστοιχα).  Οι  García - Berthou  et   al.  (2005)  δίνουν  για  6  χώρες  της  Ευρώπης  (Αγγλία,  
Πίνακας ΙΙ: Αριθµός ειδών ψαριών που έχουν εισαχθεί στις Βαλκανικές χώρες και βαθµός 

εγκατάστασής τους στο φυσικό περιβάλλον (στοιχεία από www.fishbase.org/ph; 31/03/ 05). 
Table ΙΙ: Number of fish species introduced in the inland waters of the Balkan countries and 

evaluation of their establishment in the wild (data from www.fishbase.org/ph; 31/03/05). 

   Εγκατάσταση στο φυσικό περιβάλλον 

Χώρα Είδη % Ναι 
Πιθανώς 
Ναι Όχι 

Πιθανώς 
Όχι Άγνωστο 

Αλβανία 13 13,4   3 5 2 3  
Βουλγαρία 13 13,4   4 4 3 1 1 
Ελλάδα 15 15,5   3 5 4 2 1 
Κροατία  7  7,2  6   1 
Ρουµανία 19 19,6 10 4 4 1  
FYROM  17 17,5 11 2 4   
Σλοβενία   2  2,1  2    
Τουρκία 11 11,3   3 2 3  3 

 



 3

0 2 4 6 8 10 12 14

Aplocheilidae

Catostomidae

Centrarchidae

Claridae

Cobitidae

Cyprinidae

Ictaluridae

Percidae

Poeciliidae

Polyodontidae

Salmonidae

Siluridae

Αριθµός ειδών

Εικ. 1: Αριθµός ειδών ψαριών ανά 
οικογένεια που έχουν εισαχθεί στα 
εσωτερικά νερά των χωρών της 
Βαλκανικής (στοιχεία από 
www.fishbase.org/ph; 31/03/05). 

Fig. 1: Number of freshwater fish 
species/family introduced in 
Balkan countries (data from 
www.fishbase.org/ph; 31/03/05). 

Σουηδία, Γαλλία, Ισπανία, Γερµανία, 
Ιταλία) ποσοστά εγκατάστασης στη φύση 
µεγαλύτερα από 50% (µέση τιµή 63%) 
και αναφέρουν ότι ο βαθµός 
εγκατάστασης είναι µικρότερος στα 
µεγαλύτερα γεωγραφικά πλάτη και µήκη. 
Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και για τις 
χώρες της Βαλκανικής. Η δυνατότητα 
εγκατάστασης ενός είδους σε ένα νέο 

περιβάλλον είναι αποτέλεσµα διαφόρων βιολογικών του χαρακτηριστικών. Είδη µε µεγάλη 
διάρκεια ζωής και µεγάλο µέγεθος είναι γενικά πιο δύσκολο να εγκατασταθούν (Casal & Froese 
2004) σε αντίθεση µε αυτά που εµφανίζουν µεγαλύτερη προσαρµοστικότητα εξαιτίας 
ιδιαίτερων βιολογικών χαρακτηριστικών (π.χ. ηλικία πρώτης γεννητικής ωρίµανσης, 
γονιµότητα, θερµοκρασιακό εύρος αντοχής; Casal & Bartley 2000). Τέσσερα είδη (11%), τα 
Nothobranchius guentheri, Pseudorasbora parva, Poecilia reticulate και Gambusia holbrooki, 
χαρακτηρίζονταν από µεγάλη ελαστικότητα, ενώ 3 είδη, τα Ictiobus cyprinellus, Ictiobus niger 
και Ictiobus bubalus, (8%), από πολύ µικρή (Εικ. 2). Τα είδη που δεν κατάφεραν να 
εγκατασταθούν στη Βαλκανική είχαν σηµαντικά (t-test=3,31, β.ε.=61, P=0,001) µεγαλύτερο 
µέσο TLmax σε σχέση µε αυτά που κατάφεραν να εγκατασταθούν µε επιτυχία (Εικ. 3). Tέλος, 
τo 75% των εισαχθέντων ειδών παρουσιάζει εµπορικό ενδιαφέρον (Πίνακας ΙΙΙ). Έτσι, 24 από 
τα 36 είδη (67%) χρησιµοποιούνται στις ιχθυοκαλλιέργειες και 18 είδη (50%) 
χρησιµοποιούνται ως διακοσµητικά (Πίνακας ΙΙΙ). Τέλος, 23 είδη (70%) θεωρούνται δυνητικά 
επιβλαβή (potential pest) για τα οικοσυστήµατα στα οποία έχουν εισαχθεί.  

Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα αποτελέσµατά µας προέρχονται από ελλιπείς καταχωρήσεις 
ενώ για πολλά είδη και πεδία δεν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες. Για να µπορέσει η 

FishBase να πραγµατοποιήσει τους 
στόχους της ως ολοκληρωµένο, 
ηλεκτρονικό σύστηµα για τα ψάρια, µε 
ιδιαίτερη χρησιµότητα για την παγκόσµια 
ιχθυολογική κοινότητα, απαιτεί εισαγωγή 
πληροφοριών από τους χρήστες, 
συµπεριλαµβανοµένων και των φοιτητών. 
 
 
 

Μεγάλη
11%

Μικρή 
31%

Ενδιάµεση
50%

Πολύ µικρή
8%

 
Εικ. 2: Ελαστικότητα των ειδών που 

έχουν εισαχθεί στις χώρες της 
Βαλκανικής (στοιχεία από 
www.fishbase.org/ph; 31/03/05). 

Fig. 2: Resilience of the freshwater fish 
species introduced in Balkan 
countries (data from 
www.fishbase.org/ph; 31/03/05). 
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Πίνακας III: Eµπορική χρήση ειδών που έχουν εισαχθεί στα εσωτερικά νερά των χωρών της 
Βαλκανικής (στοιχεία από www.fishbase.org/ph; 31/03/05). 

Table III: Exploitation of introduced fish species in inland waters of Balkan countries (data from 
www.fishbase.org/ph; 31/03/05). 

Εµπορικότητα Ιχθυοκαλλιέργειες Ενυδρεία 

Κατηγορία Είδη % Κατηγορία Είδη % Κατηγορία Είδη % 

Εµπορικά 11 31 Εµπορικά 24 67 Εµπορικά  8 22 
Μικρής εµπορικής αξίας  7 19 Πειραµατικά   1 3 Ποτέ/σπάνια 15 42 
Υψηλής εµπορικής αξίας  9 25 Ποτέ/σπάνια 10 28 ∆ηµόσια ενυδρεία 10 28 
Χωρίς εµπορικό ενδιαφέρον  6 17    Άγνωστο   3   8 
Άγνωστο  3   8       

Έτσι, σας ενθαρρύνουµε να συνεισφέρετε στη FishBase, ιδιαίτερα µε το να στέλνετε ανάτυπα, 
δεδοµένα ή και φωτογραφίες καθώς επίσης και άλλες πληροφορίες που νοµίζετε ότι θα έπρεπε 
να ενσωµατωθούν (µε πλήρη αναφορά στις πηγές!). 
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Εικ. 3: Μεσαία τιµή και εύρος µέγιστου 
ολικού µήκους (TLmax, cm) των 
ειδών ψαριών που απέτυχαν ή 
εγκαταστάθηκαν µε επιτυχία στα 
εσωτερικά νερά των χωρών της 
Βαλκανικής. Το 
παραλληλόγραµµο δηλώνει το 
εύρος των τιµών του 50% των 
καταγραφών (στοιχεία από 
www.fishbase.org/ph; 31/03/05). 

Fig. 3: Median value and range of 
maximum total length (TLmax, 
cm) of fish species established or 
not established in the wild of the 
Balkan countries. Box denotes the 
range of the 50% values of the 
records (data from 
www.fishbase.org/ph; 31/03/05). 
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Γενετική σύσταση και διάκριση άγριων και καλλιεργούµενων 
πληθυσµών Dicentrarchus labrax, Linnaeus 1758 της Ελλάδας µε τη 

χρήση µικροδορυφορικών δεικτών 
 

Βασίλειος Κατσαρές, Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, Νικολέτα Καραΐσκου, 
Θεόδωρος Αµπατζόπουλος, Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης 

Τοµέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας,  
Τµήµα Βιολογίας, Α.Π.Θ., 54124 Θεσσαλονίκη 

Tηλ. 231 0998309, Fax 231 0998374, e-mail: triant@bio.auth.gr 
 
ABSTRACT 
Vassilios Katsares, Alexander Triantafyllidis, Nikoleta Karaiskou, Theodore 
Abatzopoulos, Costas Triantaphyllidis: Genetic structure and discrimination of wild and 
cultured Greek populations of the European sea bass (Dicentrarchus labrax, Linnaeus 
1758). 

The European sea bass (Dicentrarchus labrax) is one of the most important species in 
fishery and marine aquaculture in Greece. Former genetic studies indicated possible 
differentiation among the wild and the cultured populations of European sea bass. This was 
probably due to allele loss in the cultured populations. Furthermore, it is known that there are 
escapes of cultured individuals in the open sea. In the present study six microsatellite loci were 
studied in eight Greek population samples, as well as in one Spanish population sample. In total, 
five of them were derived from cultured populations, whereas four from wild populations. 
Allele frequencies for the microsatellite loci in all population samples, heterozygosity values 
and Hardy-Weinberg equilibrium were estimated. Furthermore, Principal Coordinates Analysis 
(PCA) showed graphical discrimination among the cultured and the wild populations. 
Population structure analysis revealed serious indication of genetic admixture.  
 
Keywords: Dicentrarchus labrax, microsatellite DNA, wild and cultured populations 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

To είδος Dicentrarchus labrax, Linnaeus 1758 (λαβράκι - European sea bass), αποτελεί 
ένα από τα κύρια είδη υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα. Έχει ευρεία εξάπλωση στον Ατλαντικό 
και τη Μεσόγειο και αποτελεί βασικό αλιευτικό στόχο.  

Γενετικές µελέτες έδειξαν ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις µεταξύ των πληθυσµών του 
είδους τόσο στον Ατλαντικό, όσο και στη Μεσόγειο (Castihlo & McAndrew 1997, Garcia de 
Leon et al. 1997, Bahri-Sfar et al. 2000). Επιπλέον, οι Allegrucci et al. (1997) µε τη χρήση της 
αλλοενζυµικής ανάλυσης έδειξαν ότι υπάρχει σηµαντική διαφοροποίηση σε άγριους 
πληθυσµούς της Μεσογείου, αλλά ελάχιστη έως µηδενική διαφοροποίηση σε πληθυσµούς που 
συλλέχθηκαν από υφάλµυρα νερά.  

Οι µονάδες ιχθυοκαλλιέργειας του είδους χρησιµοποιούν άγριους γεννήτορες για να 
βελτιώσουν την απόδοση τους. Οι φυσικοί πληθυσµοί παρουσιάζουν κάµψη, ενώ πολλές φορές, 
λόγω ατυχηµάτων, διαφεύγουν από τις µονάδες χιλιάδες ψάρια µε άγνωστες συνέπειες στα 
φυσικά ιχθυοαποθέµατα (γενετική ρύπανση). Οι απόγονοι των ατόµων που διαφεύγουν 
µπορούν να συµβάλλουν στη µείωση των άγριων πληθυσµών εξαιτίας του ανταγωνισµού. 
Εξάλλου, η µείωση του δραστικού µεγέθους πληθυσµού ενός άγριου αποθέµατος έχει ως 
αποτέλεσµα την ελάττωση της γενετικής ποικιλότητας (McGinnity et al. 2003). 
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Συλλέχθηκαν συνολικά 304 άτοµα. Συγκεκριµένα, 105 άτοµα από ιχθυοκαλλιεργητική 
µονάδα του Αστακού (Αιτωλοακαρνανία) [35 άτοµα από 3 κλωβούς (MesP, MesQ, MesA), 
αντίστοιχα], 77 άτοµα από µονάδα στο Πόρτο Κουφό (Χαλκιδική) [2 κλωβοί (PortoA, PortoB) 
µε 24 και 53 άτοµα, αντίστοιχα], 66 άτοµα από άγριο πληθυσµό του Θερµαϊκού Κόλπου 
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(Θεσσαλονίκη) (Therm), 45 άτοµα από άγριο πληθυσµό της κεντρικής λιµνοθάλασσας του 
Μεσολογγίου (Mes), 6 άτοµα από άγριο πληθυσµό της Ηγουµενίτσας (Ιόνιο) (Igoum) και 5 
άτοµα από άγριο πληθυσµό της Β. Ισπανίας (Sp). Η εξαγωγή DNA από µυϊκό ιστό έγινε µε το 
πρωτόκολλο των Hillis et al. (1996). Χρησιµοποιήθηκαν έξι ζεύγη µικροδορυφορικών 
εκκινητών (Garcia de Leon et al. 1995, Ciftci et al. 2002). Για τα ζεύγη των εκκινητών Dla9, 
Dla12, Dla13, Dla17, Dla20 και Dla29, χρησιµοποιήθηκαν για την ενίσχυση µε την τεχνική της 
PCR: 1 Χ ρυθµιστικό διάλυµα, 1,5 mM MgCl2, 0,25 mM dNTPs, 1pmole/µl από κάθε εκκινητή, 
50-100 ng DNA και 0,5 U Taq πολυµεράσης. Το πρόγραµµα της αντίδρασης PCR είχε ως εξής: 
αρχική αποδιάταξη στους 94 0C για 3 min, 33 κύκλοι που περιελάµβαναν: 94 0C για 40 sec, 53 
0C (για Dla12 και Dla20) ή 50 0C (Dla9, Dla13, Dla17 και Dla29) για 40 sec, 72 0C για 40 sec. 
Όλες οι αντιδράσεις PCR πραγµατοποιήθηκαν σε τελικό όγκο 20 µl. Και οι έξι 
µικροδορυφορικοί τόποι ενισχύθηκαν µε επιτυχία σε 280 άτοµα, τα οποία και 
χρησιµοποιήθηκαν για την περαιτέρω ανάλυση. Η ανάλυση πραγµατοποιήθηκε σε ηµιαυτόµατο 
µηχάνηµα Li-COR 4200 DNA Analyzer, χρησιµοποιώντας σηµασµένους εκκινητές που 
φθορίζουν στα 800 nm.  

Η συχνότητα των αλληλοµόρφων και ο βαθµός ετεροζυγωτίας υπολογίστηκαν µε το 
πρόγραµµα GENETIX 4.05 (Belkhir 1999). Η απόκλιση από το ισοζύγιο Hardy-Weinberg 
ελέγχθηκε µε το πακέτο GENEPOP v3.3 (Raymond & Rousset 1995). Επιπλέον, µε τη βοήθεια 
του προγράµµατος GeneAlex (Peakall & Smouse 2001) δηµιουργήθηκαν γραφήµατα ανάλυσης 
των πληθυσµών σε δισδιάστατο σύστηµα αξόνων (PCA). Η ανάλυση της πληθυσµιακής δοµής 
πραγµατοποιήθηκε µε το γενετικό πακέτο Structure (Pritchard et al. 2000, Falush et al. 2003). 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Και οι έξι µικροδορυφορικοί τόποι παρουσίασαν υψηλά επίπεδα πολυµορφισµού, αφού 
όπως φαίνεται στον Πίνακα 1 ο συνολικός αριθµός των αλληλοµόρφων σε κάθε πληθυσµό 
κυµαίνεται από 38 στο δείγµα του Ιονίου - το οποίο όµως περιλαµβάνει µόλις 6 άτοµα - έως 
131 στον άγριο πληθυσµό του Θερµαϊκού κόλπου. Έλεγχος ετερογένειας µε το κριτήριο x2 

έδειξε ότι όλα τα πληθυσµιακά δείγµατα διαφέρουν στατιστικώς σηµαντικά (P<0.001), µε 
εξαίρεση κάποιες συγκρίσεις κλωβών από την ίδια περιοχή. 

 
Πίνακας I: (n) ο αριθµός των ατόµων που αναλύθηκαν από κάθε πληθυσµό, (Ν) ο συνολικός 

αριθµός αλληλοµόρφων σε κάθε πληθυσµιακό δείγµα, (Ho) παρατηρούµενη ετεροζυγωτία, 
(Ηe) αναµενόµενη ετεροζυγωτία, (SE) τυπικό σφάλµα, (P) έλεγχος ισορροπίας Η-W.  

Table I: (n) number of individuals examined in each population, (N) total number of alleles in each 
population sample, (Ho) observed heterozygosity, (Ηe) expected heterozygosity, (SE) 
standard error, (P) P value of test for Η-W equilibrium.  

 
 MesP MesQ MesA PortoA PortoB Therm Mes Igoum Sp 

n 34 34 32 24 46 59 40 6 5
Ν 72 82 79 79 100 131 121 38 45

Ho 0,858 0,887 0,891 0,868 0,837 0,842 0,858 0,833 0,900
SE 0,068 0,082 0,065 0,072 0,105 0,098 0,088 0,105 0,110
He 0,836 0,858 0,862 0,855 0,860 0,861 0,898 0,780 0,837
SE 0,047 0,046 0,043 0,066 0,048 0,066 0,045 0,028 0,041

P 0,537 0,069 0,000 0,595 0,003 0,069 0,017 0,933 0,935
 

Η ανάλυση σε δισδιάστατο σύστηµα αξόνων (PCA) δείχνει διαφοροποίηση των 
καλλιεργούµενων από τους άγριους πληθυσµούς, µε µόνη εξαίρεση το πληθυσµιακό δείγµα 
MesQ από τον Αστακό, το οποίο φαίνεται να οµαδοποιείται µαζί µε τους άγριους πληθυσµούς. 
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Εικ. 1: Γράφηµα της ανάλυσης των πληθυσµών D. labrax σε δισδιάστατο σύστηµα αξόνων (PCA). 
Fig. 1: PCA analysis in D. labrax population samples. 
 

 
Εικ. 2: Έλεγχος γενετικής οµοιογένειας των 9 πληθυσµών D. labrax. 1-3: Κλωβοί από Αστακό, 4-5: 

Κλωβοί από Πόρτο Κουφό, 6: Θερµαϊκός, 7: Ισπανία, 8: Ηγουµενίτσα, 9: Μεσολόγγι. 
Fig. 2: Genetic admixture in the 9 D. labrax populations. 1-3: Cages from Astakos, 4-5: Cages from 

Porto Koufo, 6: Thermaikos Gulf, 7: Spain, 8: Igoumenitsa, 9: Messolonghi. 
 

Oι µεγαλύτεροι αριθµοί αλληλοµόρφων παρατηρούνται στους άγριους πληθυσµούς του 
Θερµαϊκού (Ν=131) και του Μεσολογγίου (Ν=121). Οι τιµές ετεροζυγωτίας σε όλους τους 
πληθυσµούς είναι πολύ υψηλές (Ηο≥0,833), γεγονός που παρατηρήθηκε και σε προηγούµενες 
µελέτες στο λαβράκι (Garcia de Leon et al. 1997, Naciri et al. 1999), αλλά και στην τσιπούρα 
(de Innocentiis et al. 2004). Στους άγριους πληθυσµούς, πάντως, υπάρχουν αλληλόµορφα που 
απουσιάζουν από τους καλλιεργούµενους. Στους καλλιεργούµενους πληθυσµούς τα 
αλληλόµορφα αυτά χάθηκαν, πιθανόν, ως αποτέλεσµα µικρών ιδρυτικών πληθυσµών. Αυτό 
σχετίζεται µε τις τεχνικές αναπαραγωγής που εφαρµόζουν στις ιχθυοκαλλιέργειες, όπου οι ίδιοι 
γεννήτορες χρησιµοποιούνται για αρκετές γενιές και µάλλον το δραστικό µέγεθος πληθυσµού 
των γεννητόρων είναι µικρό µε αποτέλεσµα να µειώνεται το γενετικό απόθεµα. Από τους 
ελέγχους ισορροπίας H-W που έγιναν, τρεις από τους πληθυσµούς φάνηκε ότι αποκλίνουν από 
την ισορροπία. Οι δύο από αυτούς είναι καλλιεργούµενοι πληθυσµοί (MesΑ και PortoΒ), ενώ ο 
τρίτος είναι άγριος πληθυσµός από το Μεσολόγγι. Όσον αφορά στους καλλιεργούµενους 
πληθυσµούς, η απόκλιση από το ισοζύγιο είναι αναµενόµενη ως αποτέλεσµα πιθανών 
φαινοµένων οµοµιξίας. Η περαιτέρω ανάλυση της πληθυσµιακής δοµής των µελετούµενων 
δειγµάτων µε το στατιστικό πακέτο Structure (το οποίο µπορεί να εντοπίσει πιθανές µίξεις 
πληθυσµών) µε την υπόθεση ότι το σύνολο των ατόµων συγκροτεί εννέα πληθυσµιακά 
δείγµατα (1.000.000 προσοµοιώσεις), έδειξε τελικά ότι ενώ όλα τα πληθυσµιακά δείγµατα 
παρουσιάζουν οµοιογενή εικόνα, αυτό του Θερµαϊκού παρουσιάζει φαινόµενα γενετικής µίξης. 
Το γεγονός αυτό µπορεί να υποδηλώνει την ύπαρξη υποπληθυσµών στο Θερµαϊκό Κόλπο. 
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ABSTRACT 
Nikoletta Karaiskou, Alexander Triantafyllidis, Vassilios Katsares, Theodore 
Abatzopoulos, Costas Triantaphyllidis: Genetic structure of wild and cultured Greek 
populations of the European Sea Βream (Sparus aurata, Linnaeus 1758). 

The gilthead sea bream (Sparus aurata) is widely distributed in the north-eastern 
Atlantic waters and Mediterranean Sea and it is one of the most important species in fishery and 
marine aquaculture. Since biodiversity conservation constitutes a topic of high significance, it is 
very important to investigate the genetic exchange between cultivated and wild fish populations 
in order to apply the appropriate management policies minimising the risk of ruining the species 
gene pool. Genetic markers were employed in off spring and breeders of a hatchery in Astakos 
(Aitoloakarnania) and three wild populations (Messolonghi, Thermaikos Gulf, Spain). Five 
microsatellite loci were analyzed in order to estimate the population differentiation and the 
degree of gene flow between the wild and cultured sea bream populations. High heterozygosity 
values were detected for both wild and cultured populations, with former displaying higher 
values than those of latter. Principal Coordinates Analysis (PCA) showed graphical 
discrimination among the cultured and the wild populations. Population Structure Analysis gave 
strong indication of sub structuring within the wild population of Thermaikos Gulf. 
 
Keywords: Sparus aurata, microsatellite DNA, wild and cultured populations, gene flow 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η τσιπούρα (Sparus aurata Linnaeus 1758) έχει ευρεία εξάπλωση στις ακτές του 
Ατλαντικού και της Μεσογείου και αποτελεί το πλέον καλλιεργούµενο είδος στη χώρα µας. Οι 
φυσικοί πληθυσµοί του είδους (συνήθως σε θάλασσες και λιµνοθάλασσες) παρουσιάζουν 
κάµψη. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος και της υψηλής εµπορικής του αξίας, αποτελεί 
αντικείµενο εκτεταµένων και εντατικών καλλιεργειών. 

Η αλµατώδης ανάπτυξη των ιχθυοκαλλιεργειών έφερε στην επιφάνεια προβλήµατα που 
σχετίζονται µε τη διαφυγή και την εισαγωγή σε φυσικούς πληθυσµούς τσιπούρας, ιχθυδίων που 
προέρχονται από τις ιχθυοκαλλιέργειες. ∆ιάφοροι ερευνητές (Miggiano et al. 2005, Alacrón et 
al. 2004) πραγµατοποίησαν µελέτες µιτοχονδριακού και πυρηνικού DNA σε Ευρωπαϊκούς 
πληθυσµούς τσιπούρας, προκειµένου να εκτιµήσουν το βαθµό της γονιδιακής ροής µεταξύ 
άγριων και καλλιεργούµενων πληθυσµών. Aποτέλεσµα αυτής της γονιδιακής ροής είναι η 
πιθανή διαταραχή του φυσικού γονιδιακού αποθέµατος µε απρόβλεπτες συνέπειες στη 
δυνατότητα προσαρµογής των άγριων πληθυσµών. Τα αποτελέσµατα διαφυγής 
καλλιεργούµενων ιχθυδίων στις ελληνικές λιµνοθάλασσες δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως. 
Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητη η διερεύνηση της γενετικής αλληλεπίδρασης των 
διαφορετικών αυτών ιχθυοπληθυσµών έτσι ώστε να εκπονηθούν ολοκληρωµένα προγράµµατα 
διαχείρισης και να αποφευχθούν λανθασµένοι χειρισµοί που µπορεί να αποβούν 
καταστρεπτικοί για την επιβίωση του είδους στην Ελλάδα.  
 
 



ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
Αποµονώθηκε DNA (Hillis et al. 1996) από 235 δείγµατα του είδους S. aurata που 

συλλέχθηκαν από άγριους πληθυσµούς, και από µια ιχθυοκαλλιεργητική µονάδα. 
Συγκεκριµένα, µελετήθηκαν 87 άτοµα από ιχθυοκαλλιεργητική µονάδα του Αστακού 
(Αιτωλοακαρνανία) (3 διαφορετικοί κλωβοί), 30 γεννήτορες από την ίδια µονάδα, 58 άτοµα 
από φυσικό πληθυσµό του Θερµαϊκού Κόλπου (Θεσσαλονίκη), 55 άτοµα από φυσικό πληθυσµό 
της κεντρικής λιµνοθάλασσας του Μεσολογγίου και 5 άτοµα από άγριο πληθυσµό της Β. 
Ισπανίας. Πέντε µικροδορυφορικοί πολυµορφικοί τόποι ενισχύθηκαν µε την τεχνική της 
αλυσιδωτής πολυµεράσης (PCR): SauD69, SauE97, SauE82 (Launey et al. 2003), SaGT26 και 
SaGT32 (Βatargias et al. 1999). Στη συνέχεια, έγινε ανάλυση του πολυµορφισµού των 
µικροδορυφορικών τόπων σε ηµιαυτόµατο µηχάνηµα Li-COR 4200 DNA Analyzer, 
χρησιµοποιώντας σηµασµένους εκκινητές που φθορίζουν στα 800 nm.  

Οι συχνότητες των αλληλοµόρφων και η γενετική ποικιλότητα για κάθε τόπο 
υπολογίστηκαν µε το πρόγραµµα GENETIX 4.05 (Belkhir 1999), ενώ η απόκλιση από το 
ισοζύγιο Hardy-Weinberg και ο έλεγχος γεωγραφικής ετερογένειας για κάθε τόπο έγιναν µε το 
στατιστικό πακέτο GENEPOP v3.1 (Raymond & Rousset 1995). Επιπλέον, µε τη βοήθεια του 
προγράµµατος GeneAlex (Peakall & Smouse 2001) δηµιουργήθηκαν γραφήµατα ανάλυσης των 
πληθυσµών σε δισδιάστατο σύστηµα αξόνων (PCA). Τέλος, µε το πρόγραµµα ΜSA (Dieringer 
& Schlötterer 2002) δηµιουργήθηκαν τα κατάλληλα αρχεία για την περαιτέρω ανάλυση της 
πληθυσµιακής δοµής µε το πρόγραµµα Structure (Pritchard et al. 2000, Falush et al. 2003). 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Όλοι οι γονιδιακοί τόποι παρουσίασαν πολυµορφισµό. Βρέθηκαν συνολικά 106 
αλληλόµορφα και για τους πέντε µικροδορυφορικούς τόπους. Συγκεκριµένα, 20 διαφορετικά 
αλληλόµορφα βρέθηκαν για τον τόπο SaGT26, 20 αλληλόµορφα για τον τόπο SaGT32, 32 
αλληλόµορφα για τον τόπο SauD69, 14 αλληλόµορφα για τον τόπο SauE82 και 20 
αλληλόµορφα για τον τόπο SauE97. Από τους επτά πληθυσµούς που συνολικά µελετήθηκαν, οι 
φυσικοί πληθυσµοί του Θερµαϊκού και του Μεσολογγίου παρουσίασαν το µεγαλύτερο αριθµό 
αλληλοµόρφων ο οποίος κυµαίνεται από 12 για τον τόπο SauE82 έως και 26 για τον 
µικροδορυφορικό τόπο SauD69.  Αντίθετα, τα µικρότερα επίπεδα ο χαµηλότερος βαθµός 
πολυµορφισµού βρέθηκε στον κλωβό Β (από την ιχθυοκαλλιεργητική µονάδα του Αστακού) µε 
τον αριθµό των αλληλοµόρφων να κυµαίνεται από 6 για τον τόπο SauE82 έως και 12 για τον 
µικροδορυφορικό τόπο SauD69.  
 
Πίνακας I. Αριθµός ατόµων που µελετήθηκαν (Ν), αναµενόµενη ετεροζυγωτία (Ηe), 

παρατηρούµενη ετεροζυγωτία (Ho), τυπικό σφάλµα (SE) και έλεγχος ισορροπίας Η-W (P) 
στο είδος S. aurata.  

Table I. Νumber of individuals examined (N), Expected heterozygosity (Ηe), Observed 
heterozygosity (Ho), standard error (SE) and Η-W equilibrium (P) in S. aurata.  

 
Ιχθυοκαλλιεργητική µονάδα Αστακού 

 Κλωβός Α Κλωβός Β Κλωβός Γ Γεννήτορες
 

Μεσολόγγι Θερµαϊκός Ισπανία 
N 33 27 27 30 55 58 5 
He 0,755 0,769 0,795 0,860 0,882 0,897 0,632 
SE (0,107) (0,063) (0,084) (0,050) (0,037) ( 0,031) (0,139) 
Ho 0,739 0,750 0,782 0,861 0,862 0,862 0,827 
SE (0,191) (0,146) (0,159) (0,089) (0,049) (0,055) (0,289) 
P 0,785 0,944 0,998 0,930 0,905 1,000 0,388 

 
Οι τιµές ετεροζυγωτίας (Πίνακας 1) που προέκυψαν από τη µελέτη των επτά 

πληθυσµιακών δειγµάτων µε τους πέντε µικροδορυφορικούς τόπους είναι πολύ υψηλές και σε 
συµφωνία µε τις τιµές που καταγράφηκαν σε ανάλυση µικροδορυφορικού DNA Ευρωπαϊκών 
πληθυσµών του είδους S. aurata (Alacrón et al. 2004). Επίσης, οι τιµές αυτές είναι υψηλότερες 



για τους άγριους πληθυσµούς του Μεσολογγίου και του Θερµαϊκού συγκριτικά µε τις τιµές 
ετεροζυγωτίας  στους καλλιεργούµενους πληθυσµούς. Επιπλέον, στους άγριους πληθυσµούς 
υπάρχουν αλληλόµορφα τα οποία απουσιάζουν από τους καλλιεργούµενους και πιθανόν 
χάθηκαν ως αποτέλεσµα των µικρών ιδρυτικών πληθυσµών γεννητόρων. Αυτό το γεγονός 
σχετίζεται µε τις τεχνικές αναπαραγωγής που εφαρµόζονται στις ιχθυοκαλλιέργειες όπου οι 
ίδιοι γεννήτορες χρησιµοποιούνται για αρκετές γενιές και µάλλον ο δραστικός αριθµός των 
γεννητόρων είναι µικρός µε αποτέλεσµα να  µειώνεται ο γονιδιακός πλούτος. Τέλος, οι 
χαµηλότερες τιµές ετεροζυγωτίας που βρέθηκαν στην Ισπανία οφείλονται στο µικρό 
πληθυσµιακό µέγεθος. Κανένας από τους ελέγχους ισορροπίας Hardy-Weinberg που έγιναν, δεν 
βρέθηκε να είναι στατιστικά σηµαντικός. 

Ο έλεγχος της γεωγραφικής ετερογένειας που υπολογίστηκε µε το «ακριβές κριτήριο» 
(exact test), έδειξε ότι υπήρξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις συχνότητες των 
αλληλοµόρφων µεταξύ των επτά πληθυσµών (P<0,001). Συγκεκριµένα, από τους κατά ζεύγη 
ελέγχους που έγιναν, όλοι ήταν στατιστικά σηµαντικοί µε εξαίρεση αυτούς που 
πραγµατοποιήθηκαν ανάµεσα στον πληθυσµό της Ισπανίας και τους υπόλοιπους πληθυσµούς. 
Αυτό, πιθανόν να οφείλεται στο πολύ µικρό δειγµατοληπτικό µέγεθος του πληθυσµού της 
Ισπανίας. 

Η περαιτέρω ανάλυση της πληθυσµιακής δοµής των µελετούµενων δειγµάτων µε το 
στατιστικό πακέτο Structure (που ελέγχει την οµοιογένεια των πληθυσµών) µε βάση την 
υπόθεση ότι το σύνολο των ατόµων συγκροτεί 7 πληθυσµιακά δείγµατα (50.000 
προσοµοιώσεις), έδειξε τελικά ότι ενώ όλα τα πληθυσµιακά δείγµατα παρουσιάζουν οµοιογενή 
εικόνα, αυτό του Θερµαϊκού παρουσιάζει έντονα φαινόµενα ύπαρξης υποπληθυσµών (Εικ.1).  

 
Εικ. 1: Γραφική απόδοση της γενετικής οµοιογένειας των 7 µελετούµενων πληθυσµιακών 

δειγµάτων της τσιπούρας. 1-3: Κλωβοί από ιχθυοκαλλιεργητική µονάδα Αστακού, 4: 
Γεννήτορες από την ίδια µονάδα, 5: Άγριος πληθυσµός Θερµαϊκού, 6: Άγριος πληθυσµός 
Μεσολογγίου, 7: Ισπανία. 

Fig. 1: Genetic admixture in the 7 populations of S. aurata. 1-3: Cages from Astakos, 4: Breeders 
from Astakos, 5: Wild population sample from Thermaikos Gulf, 6: Wild population 
sample from Mesologi, 7: Spain. 

 
Τέλος, η ανάλυση σε δισδιάστατο σύστηµα αξόνων (PCA) δείχνει διαφοροποίηση των 

καλλιεργούµενων από τους άγριους πληθυσµούς. Επιπλέον, φαίνεται ότι οι γεννήτορες που 
χρησιµοποιήθηκαν στην ιχθυοκαλλιεργητική µονάδα του Αστακού, παρουσιάζουν γενετική 
οµοιότητα µε το φυσικό πληθυσµό του Μεσολογγίου (Εικ. 2). 
 



Principal Coordinates

Κλωβός Α Αστακού

Κλωβός Β Αστακού
Κλωβός Γ Αστακού

Μεσολόγγι

Θερµαϊκός

Γεννήτορες

Β. Ισπανία

Coord. 1

C
oo

rd
. 2

 
 
Εικ. 2: Γράφηµα της ανάλυσης των πληθυσµών S. aurata σε δισδιάστατο σύστηµα αξόνων (PCA). 
Fig. 2: PCA analysis in S. aurata population samples. 
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ABSTRACT 
Achilleas Christoforidis, Sotiris Orfanidis, Athanassios Mitropoulos, Evangelos Kargiotis: 
Macroalgal filter of heavy metals: first results of a continuous-flow copper (Cu2+) 
biosorption in a regenerable Cystoseira column. 
 Copper biosorption process by Cystoseira crinitophylla dry biomass was studied in a 
continuous regenerable column configuration. A standard solution of 50 ppm copper (CuCl2) 
concentration was passed through 4g Cystoseira dry biomass. Biomass regeneration carried out 
before any use to remove naturally absorbed heavy metals reduces algal biomass by 36.8 to 
40.8%. Cystoseira biomass biosorption can be described in three successive phases with 90-
100% (A), 20-90% (B) and <20% (C) cooper biosorption. The cooper biosorption capacity of 
the biomass at phase A was influenced by pH and was 37.5 and 50 mg/g initial biomass in pH 
2.6 and 4.5, respectively. Fifteen consecutive biosorption - desorption cycles of 25ppm cooper 
dilution did not show any sign of material exhaustion. 
 
Keywords: seaweeds, heavy metals, biosorption, desorption, pH 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 Η ρύπανση του εδάφους και των υδάτων από τα βαρέα µέταλλα αποτελεί σήµερα ένα 
από τα µεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήµατα. Οι διάφορες διαδικασίες καθαρισµού υγρών 
αποβλήτων που χρησιµοποιούνται  περιορίζουν αλλά δεν εξαλείφουν το πρόβληµα. Έτσι, 
µικρές ποσότητες βαρέων µετάλλων συνεχίζουν να περνούν στην τροφική αλυσίδα. 
 Υπάρχουν πολλοί χηµικοί και φυσικοί τρόποι αποµάκρυνσης των βαρέων µετάλλων 
από τα υγρά λύµατα, π.χ. καθίζηση, οξείδωση, αναγωγή. Σε αυτούς τους κλασσικούς τρόπους 
τα τελευταία χρόνια έχει προστεθεί η πολλά υποσχόµενη τεχνολογία αντιρρύπανσης µε 
φυτικούς οργανισµούς, που είναι γνωστή και ως βιορόφηση (biosorption) ή φυτοθεραπεία 
(phytoremediation). Σε αυτή την κατηγορία ανήκει και η τεχνολογία καθαρισµού υγρών 
λυµάτων µε τη χρήση συγκεκριµένων ειδών θαλασσίων µακροφυκών που εµφανίζουν υψηλή 
βιορόφηση βαρέων µετάλλων (Yu et al. 1999, Aderhold et al. 1996). Αυτή η διαδικασία 
καθαρισµού υγρών λυµάτων είναι οικονοµικά συµφερότερη από τις γνωστές διαδικασίες, όταν 
η συγκέντρωση των βαρέων µετάλλων δεν υπερβαίνει περίπου τα 100 mg/l (Volesky 1990). 
Θεωρείται επίσης η µοναδική διαδικασία που µπορεί να καθαρίσει το νερό σε βαθµό πόσιµου 
νερού µε σχετικά χαµηλό κόστος (Schiewer & Wong 2000). 
 Παρά τα παραπάνω πλεονεκτήµατα, µια χαµηλού κόστους διαδικασία καθαρισµού 
υγρών λυµάτων από βαρέα µέταλλα, βασιζόµενη στη βιορόφηση σε ξηρή µάζα µακροφυκών, 
δεν έχει βρει ακόµη ευρεία εφαρµογή, διότι: α) Η βιορόφηση εξαρτάται από το pH του 
διαλύµατος, β) ανάλογα µε το είδος των µακροφυκών εµφανίζονται προβλήµατα στη ροή δια 
µέσου της στήλης, (Kratochhvil & Volesky 1998) και γ) Η βιορόφηση  των µετάλλων από 
διάφορα είδη µακροφυκών είναι επιλεκτική (Volesky et al. 2003, Axtell et al. 2003). 
 Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας 
που πραγµατοποιείται για τη δηµιουργία τεχνογνωσίας και τεχνολογίας στον τοµέα της 
βιορόφησης των βαρέων µετάλλων από τα διαφορετικής σύστασης υγρά λύµατα µε τη 
χρησιµοποίηση γηγενών µακροφυκών. 



ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
Συλλογή δείγµατος µακροφυκών: Η συλλογή του είδους Cystoseira crinitophylla 

Ercegovic έγινε από τις ακτές του Παληού Καβάλας στις 28/4/2004 και σε βάθος 30-80 cm. 
Αφού αποµακρύνθηκαν προσεκτικά τα επίφυτα και επίζωα, τοποθετήθηκε το δείγµα αρχικά σε 
διηθητικό χαρτί για να στεγνώσει και στη συνέχεια µεταφέρθηκε για ξήρανση σε φούρνο 50 οC 
µέχρι σταθερού βάρους. Μετά τη ξήρανση ακολούθησε τρίψιµο της µάζας µε το χέρι και 
διαχωρισµός των σωµατιδίων σε δύο κλάσεις µε µέγεθος <1 mm, και >1-<2 mm. Στην εργασία 
αυτή χρησιµοποιήθηκαν τα σωµατίδια µάζας µεγέθους <1 mm.  

Πειραµατική διάταξη: Η πειραµατική διάταξη περιελάµβανε γυάλινη κυλινδρική 
στήλη εσωτερικής διαµέτρου 1cm και ύψους 50 cm τοποθετηµένη κάθετα. Στο κατώτερο µέρος 
της στήλης υπήρχε στρόφιγγα για ρύθµιση της ταχύτητας ροής. Επάνω από τη στρόφιγγα στο 
εσωτερικό της στήλης τοποθετήθηκε αδρανές υλικό σε ύψος µερικών εκατοστών, για να 
αποφευχθεί η διαρροή µάζας του δείγµατος  προς τη στρόφιγγα, η οποία θα είχε ως αποτέλεσµα 
τη φραγή της διόδου της στρόφιγγας. 
 Αρχική αναγέννηση του δείγµατος µακροφυκών: Προκειµένου να αποκλεισθεί η 
πιθανότητα παρουσίας βαρέων µετάλλων στο δείγµα των µακροφυκών, προερχοµένων από το 
φυσικό τους περιβάλλον, το δείγµα εµβαπτίστηκε σε διάλυµα HNO3 0,1 Μ για 15 min. Στη 
συνέχεια η µάζα του δείγµατος τοποθετήθηκε σε κόσκινο διαµέτρου 63µm, ξεπλύθηκε µε δις-
απεσταγµένο νερό και αφέθηκε να ξηραθεί σε κλίβανο θερµοκρασίας 35 0C για περίπου 48 
ώρες. Η διαδικασία αυτή στις διάφορες σχετικές προσπάθειες που έγιναν, µείωσε τη µάζα της 
Cystoseira από 36,8 έως 40,8%. Το κόσκινο µε διάµετρο 63 µm χρησιµοποιήθηκε για να 
αποκλεισθεί η διαφυγή µάζας κατά την έκπλυση.    
 ∆ιαδικασία τοποθέτησης του δείγµατος µακροφυκών στη στήλη: Οι εκάστοτε 
προσπάθειες έγιναν µε 4 g µάζας του είδους Cystoseira crinitophylla, τα οποία αναγεννήθηκαν 
αρχικά όπως προαναφέρθηκε. Το ξηρό δείγµα, τοποθετούµενο στη στήλη διογκώνεται µόλις 
υγρανθεί, µε αποτέλεσµα τη δραστική µείωση έως το µηδενισµό της ροής. Για το λόγο αυτό, 
πριν την τοποθέτηση του δείγµατος στη στήλη, υγραίνονταν το δείγµα µε δις-απεσταγµένο νερό 
(10 ml ανά 4 g ξηρής µάζας). Στη συνέχεια τοποθετούνταν το δείγµα στη στήλη µε πλαστική 
σπάτουλα χωρίς να ασκηθεί καµία πίεση. Ο µέσος όγκος της υγρής πλέον µάζας του δείγµατος 
στη στήλη ήταν 30 cm3.  
 Συλλογή διαλυµάτων χαλκού: Μετά την τοποθέτηση της µάζας της Cystoseira στη 
στήλη, η στήλη πληρώνονταν διαρκώς µε διάλυµα χαλκού γνωστής συγκέντρωσης, το οποίο 
αφού διαπερνούσε το δείγµα, συλλεγόταν στο κάτω µέρος της. Η συλλογή των διαλυµάτων του 
χαλκού γινόταν ανά 100 ml. Ακολουθούσε η µέτρηση της περιεκτικότητας των διαλυµάτων 
αυτών σε χαλκό µε τη συσκευή ατοµικής απορρόφησης Perkin Elmer 5100 και µε την τεχνική 
της φλόγας, (εγχειρίδιο Εταιρείας Perkin Elmer). 
 Ροή διαλύµατος: Η ροή των διαλυµάτων χαλκού δια µέσου της στήλης  ήταν 18 min 
ανά 100 ml διαλύµατος (µέση τιµή). Κατά την έκπλυση της στήλης µε νερό, µετά από κάθε 
αναγέννηση, η ροή ήταν ελεύθερη (η στρόφιγγα ήταν τελείως ανοικτή). 
 ∆ηµιουργία διαλυµάτων Cu: Σε όλες τις προσπάθειες χρησιµοποιήθηκε πρότυπο 
διάλυµα χαλκού, συγκέντρωσης 50 mg/l (ppm). Το διάλυµα αυτό που παρασκευάσθηκε µε 
συνεχείς αραιώσεις από το αρχικό πρότυπο διάλυµα µε συγκέντρωση 1 g/lit (9987 Titrisol-  
Merck, πρόκειται για διάλυµα CuCl2 σε νερό) είχε pH 4,5. Χρησιµοποιήθηκε επίσης διάλυµα 
χαλκού της ίδιας συγκέντρωσης µε pH 2,6. Η µείωση του pH έγινε µε υδροχλωρικό οξύ (HCl). 
 Συνεχείς αναγεννήσεις: Εκτός από την αρχική αναγέννηση, η οποία έγινε πριν την 
τοποθέτηση του δείγµατος στη στήλη, και η οποία είχε σκοπό να αποµακρύνει από το δείγµα 
βαρέα µέταλλα που ενδεχοµένως υπήρχαν στο δείγµα από το φυσικό του περιβάλλον, στην 
πορεία της έρευνας έγιναν και άλλες αναγεννήσεις, οι οποίες είχαν σκοπό να αποµακρύνουν 
από το δείγµα το χαλκό που βιοαπορροφήθηκε κατά τη διαδικασία της έρευνας. Η διαδικασία 
της αναγέννησης έγινε ως εξής: Η στήλη πληρώθηκε µε νιτρικό οξύ (HNO3) 0,1 M, και 
παρέµεινε κλειστή για 24 ώρες. Ακολούθησε πλύση του δείγµατος των µακροφυκών µε 300 ml 
δις-απεσταγµένου νερού. Η µεγάλη χρονική διάρκεια παραµονής του οξέος στη στήλη 
επιλέχθηκε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα. Παρατηρήθηκε ότι η µικρότερης χρονικής 



διάρκειας παραµονή του οξέος στη στήλη είχε ως αποτέλεσµα τη µικρή µείωση της µετέπειτα 
βιορόφησης (παραµονή 4 ωρών απέφερε µέση µείωση της βιορόφησης κατά 1%). 
Στατιστική ανάλυση: Η ανάλυση των αποτελεσµάτων πραγµατοποιήθηκε µε την τεχνική της 
ANOVA στο στατιστικό πρόγραµµα STATISTICA v. 6. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
          Στο πρώτο πείραµα που 
πραγµατοποιήθηκε δύο φορές 
µε pH διαλύµατος 2,6 
παρατηρήθηκαν τρεις 
διακριτές φάσεις βιορόφησης 
του χαλκού (Εικ. 1): Στην 
πρώτη φάση η βιορόφηση 
είναι σταθερή και αγγίζει το 
90-100% της συγκέντρωσης 
του χαλκού στο διάλυµα, στη 
δεύτερη φάση η βιορόφηση 
µειώνεται σταθερά από το 
90% στο 20%, και στην τρίτη 
η βιορόφηση παραµένει 
σταθερή σε χαµηλά επίπεδα. 
Σύµφωνα µε τη στατιστική 
ανάλυση η µεγαλύτερη 
στατιστικά σηµαντική 
διακύµανση   των τιµών     της  
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Εικ. 1: ∆ιακριτές φάσεις βιορόφησης σωρευτικών δόσεων 

χαλκού (όγκος 0,5 l, συγκέντρωση 50ppm) από το 
φαιοφύκος Cystoseira. 

Fig. 1: Distinct phases of cooper cumulative dosis (volume 
0.5 l, concentration 50ppm) biosorption by 
Cystoseira.  

βιορόφησης οφείλονταν στις     σωρευτικές δόσεις του χαλκού. Πολύ µικρότερη διακύµανση 
στις τιµές της βιορόφησης οφειλόταν στην πειραµατική διάταξη. Περαιτέρω ανάλυση (post-
hoc) έδειξε ότι αυτή η διαφοροποίηση αφορά αποκλειστικά τις φάσεις Β και Γ. Η βιορόφηση 
του χαλκού κατά τη φάση Α και στις δύο επαναλήψεις του πειράµατος ήταν ταυτόσηµη. 
          Στο δεύτερο πείραµα 
εξετάστηκε η σχέση της 
βιορόφησης του χαλκού από 
το pH του διαλύµατος. 
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα 
(Εικ. 2) καλύτερη δυνατότητα 
βιορόφησης εµφανίζεται στη 
φάση Α στο διάλυµα µε pH 
4,5 (50 mg/g αρχικής 
βιοµάζας), έναντι του 
διαλύµατος µε pH 2,6 (37,5 
mg/g αρχικής βιοµάζας). Τα 
αποτελέσµατα αυτά 
συµφωνούν µε την υπάρχουσα 
βιβλιογραφία (Antunes et al. 
2003). 
          Μετά τη διέλευση 8 l 
διαλύµατος χαλκού οι στήλες 
αναγεννήθηκαν µε διάλυµα  
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Εικ. 2: Βιορόφηση σωρευτικών δόσεων διαλυµάτων χαλκού 

pH 2,6 και 4,5 από το φαιοφύκος Cystoseira 
Fig. 2: Cooper biosorption of solution pH 2.6 and 4.5 by 

Cystoseira. 
νιτρικού οξέος (βλ. Υλικά και Μέθοδοι). Το αποτέλεσµα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί η 
στήλη του διαλύµατος µε pH 4,5 έδειξε σηµαντική βελτίωση στη δυνατότητα βιορόφησης 
έναντι της στήλης µε pH 2,6 που δεν µπόρεσε να ανακάµψει.  
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Εικ. 3: Βιορόφηση διαλύµατος 0,5 l και 50ppm χαλκού (pH 4,5) µετά από συνεχόµενες αναγεννήσεις 

της στήλης Cystoseira.  
Fig. 3: Cooper (0.5 l, 50ppm, pH 4,5) biosorption in a regenerable Cystoseira column. 

 
Στο τρίτο πείραµα εξετάστηκε η βιορόφηση του χαλκού κατά τη διάρκεια 15 

συνεχόµενων αναγεννήσεων της στήλης Cystoseira. Η βιορόφηση παρέµεινε κοντά στο 100% 
σε όλη τη διάρκεια του πειράµατος (Εικ. 3), µε εξαίρεση τις αναγεννήσεις 11 έως 13. Σε αυτές 
υπήρξε ανεξήγητη µείωση της βιορόφησης του χαλκού στο 70% περίπου της αρχικής 
συγκέντρωσης και στα δύο επαναληπτικά πειράµατα. Το φαινόµενο αυτό χρειάζεται περαιτέρω 
διευκρίνηση στο µέλλον. 

Από πειράµατα αναγέννησης της στήλης Cystoseira προέκυψε ότι κατά µέσο όρο το 
96% του χαλκού που βιοροφήθηκε ξεπλένεται µε τα πρώτα 100 ml του νερού πλύσης της 
στήλης, ενώ ένα 3% ξεπλένεται στα επόµενα 200 ml του νερού πλύσης. Στην ποσότητα αυτή 
του νερού συµπεριλαµβάνεται και το οξύ που χρησιµοποιήθηκε για την αναγέννηση. Επιπλέον, 
µετρήθηκε ότι κατά µέσο όρο 3% της µάζας του είδους των µακροφυκών που 
χρησιµοποιήθηκαν χάνεται µετά από 10 συνεχείς αναγεννήσεις. Παρόµοια αποτελέσµατα έχουν 
αναφερθεί και στη βιβλιογραφία, π.χ. Volesky et al. (2003). 
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ABSTRACT    
Costas Perdikaris, Evagelos Konstandinidis, Anastasia Imsiridou: Aquaculture activity in 
Thesprotia Prefecture. 

Currently, twenty-three on-growing marine fish farms have been established in the area 
of Thesprotia. Within the Prefecture, twenty-seven licenses have been issued for aquaculture. 
Eight of them concern farming of sea bream and sea bass, sixteen concern farming of 'new' 
species and three are for mixed culture (bass, bream and new species). The present work has 
been compiled from data gathered from the Department of Fisheries, Administration of 
Agricultural Development, Prefecture of Thesprotia. Fry stocking data in the cages, as well as 
production figures, are presented for a 4-year time series (2000-2003). The aquaculture sector is 
a fast growing sector and it is also a vital activity for less developed regions, especially with 
high unemployment rates like Thesprotia. 

 
Keywords: aquaculture sector, Thesprotia, sea bream, sea bass, new species   
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 Στο Νοµό Θεσπρωτίας λειτουργούν σήµερα είκοσι πέντε (25) µονάδες εκτροφής 
θαλασσινών ψαριών. Πρόκειται για εντατική εκτροφή ευρύαλων ειδών ιχθύων µε το σύστηµα 
των πλωτών ιχθυοκλωβών. Οι δεκαεννέα (19) από τις λειτουργούσες µονάδες 
δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Λωρίδας Σαγιάδας του Νοµού Θεσπρωτίας. Τέσσερις (4) 
δραστηριοποιούνται στον Κόλπο της Ηγουµενίτσας και δύο (2) στον Όρµο Βάλτου του Νοµού 
Θεσπρωτίας. Επίσης υπάρχουν και δύο (2) µονάδες που βρίσκονται σε διαδικασία 
εγκατάστασης. Τα κύρια εκτρεφόµενα είδη είναι η τσιπούρα (Sparus aurata) και το λαβράκι 
(Dicentrarchus labrax) αλλά στο Νοµό έχει ξεκινήσει και µια προσπάθεια εκτροφής νέων ειδών 
όπως φαγκρί (Pagrus pagrus), µυτάκι (Diplodus puntazzo), γλώσσα (Solea solea), σαργός 
(Diplodus sargus), λυθρίνι (Pagellus erythrinus), µουρµούρα (Lithognathus mormyrus), 
µελανούρι (Oblada melanura) και συκιός (Sciaena umbra).  

Στο Νοµό Θεσπρωτίας έχουν δοθεί συνολικά είκοσι επτά (27) άδειες λειτουργίας 
µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας. Οι οκτώ (8) από αυτές αφορούν την εκτροφή τσιπούρας και 
λαβρακιού, δεκαέξι (16) άδειες έχουν δοθεί για εκτροφή νέων ειδών και τέλος τρεις (3) µονάδες 
έχουν αδειοδοτηθεί για µεικτή εκτροφή (τσιπούρα, λαβράκι και νέα είδη). H παραγωγή στο 
Νοµό καλύπτει ένα αρκετά µεγάλο ποσοστό (περίπου 5%) της συνολικής εγχώριας παραγωγής. 
Ένα µέρος της διατίθεται στις τοπικές αγορές, ενώ το µεγαλύτερο µέρος διατίθεται στην αγορά 
της Ευρώπης και ιδιαίτερα στην αγορά της Ιταλίας. Η πρόσβαση στην τελευταία διευκολύνεται 
ιδιαίτερα από το λιµάνι της Ηγουµενίτσας.  
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ  

Όλα τα στοιχεία για την παρούσα εργασία συλλέχθηκαν από τα απογραφικά δελτία των 
µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας που λειτουργούν στο νοµό Θεσπρωτίας, τα οποία κατατέθηκαν στο 
Τµήµα Αλιείας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσπρωτίας. Τα απογραφικά δελτία αφορούν 
µία χρονοσειρά τεσσάρων ετών: 2000 – 2001 – 2002 – 2003. H επεξεργασία των στοιχείων 
έγινε µε το λογιστικό πρόγραµµα Excel.  
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Η συνολική επιφάνεια µισθωµένης θαλάσσιας έκτασης στο Νοµό Θεσπρωτίας 

ανέρχεται σε 405,5 στρέµµατα (τα στοιχεία αφορούν 27 µονάδες). Η συνολική εγκεκριµένη 
δυναµικότητα στο Νοµό Θεσπρωτίας ανέρχεται σε  5.034 τόνους. Από αυτούς οι 1.670 τόνοι 
είναι τσιπούρα και λαβράκι (ποσοστό 33%) και οι 3.364 τόνοι είναι νέα είδη (ποσοστό 67%) 
(τα στοιχεία αφορούν 27 µονάδες). 

ΤΣΙΠΟΥΡΑ-
ΛΑΒΡΑΚΙ

33%

ΝΕΑ ΕΙ∆Η
67%  

Εικ. 1: Εγκεκριµένη δυναµικότητα στο Νοµό Θεσπρωτίας. 
Fig. 1: Licensed production capacity in Thesprotia. 

Εισαγωγή γόνου  
Tα στοιχεία εισαγωγής γόνου νέων ειδών για µία χρονοσειρά 4 ετών (2000 – 2001 - 2002 - 
2003), δίνονται στην Εικόνα 2. Για το έτος 2000 έχουν συλλεχθεί στοιχεία από 13 µονάδες σε 
σύνολο 23, για το έτος 2001 έχουν συλλεχθεί στοιχεία από 14 µονάδες, για το έτος 2002 έχουν 
συλλεχθεί στοιχεία από 17 µονάδες και για το έτος 2003 έχουν συλλεχθεί στοιχεία από 18 
µονάδες. 
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Εικ. 2: Εισαγωγή γόνου νέων ειδών για τα έτη 2000-2003. 
Fig. 2: Fry stocking data in Thesprotia for ‘’new’’ candidate species (2000-2003). 
Tα στοιχεία εισαγωγής γόνου τσιπούρας – λαβρακιού για την ίδια χρονοσειρά, δίνονται στην 
Εικόνα 3. Η συλλογή των στοιχείων γόνου αφορά τον ίδιο αριθµό µονάδων για τα αντίστοιχα 
έτη, όπως και για τη συλλογή γόνου νέων ειδών.  
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Εικ. 3: Εισαγωγή γόνου τσιπούρας - λαβρακιού για τα έτη 2000-2003. 
Fig. 3: Bass and bream fry stocking data in Thesprotia, during 2000-2003. 
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Tα στοιχεία της συνολικής εισαγωγής γόνου για την χρονοσειρά των τεσσάρων ετών, δίνονται 
στην Εικόνα 4. Η συλλογή των στοιχείων γόνου αφορά τον ίδιο αριθµό µονάδων για τα 
αντίστοιχα έτη, όπως και για τις δύο προηγούµενες συλλογές.  
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Εικ. 4: Συνολική εισαγωγή γόνου για τα έτη 2000-2003. 
Fig. 4: Overall fry stocking data in Thesprotia, during 2000-2003. 

Παραγωγή τελικού προϊόντος 
Tα στοιχεία παραγωγής νέων ειδών για µία χρονοσειρά 4 ετών (2000 – 2001 - 2002 - 2003), 
δίνονται στην Εικόνα 5. Για το έτος 2000 έχουν συλλεχθεί στοιχεία από 13 µονάδες σε σύνολο 
18, για το έτος 2001 έχουν συλλεχθεί στοιχεία από 14 µονάδες, για το έτος 2002 έχουν 
συλλεχθεί στοιχεία από 13 µονάδες και για το έτος 2003 έχουν συλλεχθεί στοιχεία από 14 
µονάδες. 

31

136
96

237

0

50

100

150

200

250

Τ
Ο
Ν
Ο
Ι

2000 2001 2002 2003

ΕΤΗ

 
Εικ. 5: Παραγωγή νέων ειδών για τα έτη 2000-2003. 
Fig. 5: Marketable fish production for ‘’new’’ species in Thesprotia (2000-2003). 
Tα στοιχεία παραγωγής τσιπούρας – λαβρακιού για την ίδια χρονοσειρά, δίνονται στην Εικόνα 
6. Η συλλογή των στοιχείων παραγωγής αφορά τον ίδιο αριθµό µονάδων για τα αντίστοιχα έτη, 
όπως και για τη συλλογή  στοιχείων παραγωγής νέων ειδών.  
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Εικ. 6: Παραγωγή τσιπούρας - λαβρακιού για τα έτη 2000-2003. 
Fig. 6: Marketable fish production for bass and bream, in Thesprotia (2000-2003). 
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Tα στοιχεία της συνολικής παραγωγής για την χρονοσειρά των τεσσάρων ετών, δίνονται στην 
Εικόνα 7. Η συλλογή των στοιχείων παραγωγής αφορά τον ίδιο αριθµό µονάδων για τα 
αντίστοιχα έτη, όπως και για τις δύο προηγούµενες συλλογές.  
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Εικ. 7: Συνολική παραγωγή για τα έτη 2000-2003. 
Fig. 7: Overall marketable fish production in Thesprotia during, 2000-2003. 

Οι άδειες που έχουν εκδοθεί από το Τµήµα Αλιείας της Ν.Α. Θεσπρωτίας αφορούν 
εγκεκριµένη δυναµικότητα 33% σε τσιπούρα και λαβράκι έναντι 67% σε νέα είδη. Τα στοιχεία 
όµως εισαγωγής γόνου νέων ειδών και εισαγωγής γόνου τσιπούρας λαβρακιού (Εικόνες 2 και 
3), αποκαλύπτουν ότι οι άδειες για την καλλιέργεια των νέων ειδών έχουν χρησιµοποιηθεί για 
την καλλιέργεια τσιπούρας και λαβρακιού. Το γεγονός αυτό ενισχύεται και από τα στοιχεία 
παραγωγής (Εικόνες 5 και 6), όπου φαίνεται ότι η παραγωγή τσιπούρας και λαβρακιού ξεπερνά 
κατά πολύ αυτή των νέων ειδών. Ένας κύριος λόγος που αναγκάζει τους ιχθυοκαλλιεργητές να 
µην πειραµατίζονται στην καλλιέργεια νέων ειδών και να επιµένουν στην εκτροφή των 
παραδοσιακών (τσιπούρα και λαβράκι), είναι οι επιµέρους δυσκολίες εκτροφής των πρώτων. 
Έτσι π.χ. για την εκτροφή του είδους Diplodus puntazzo (µυτάκι), το κύριο πρόβληµα ήταν η 
ανεύρεση κατάλληλης τροφής σε συνδυασµό µε τις µεγάλες θνησιµότητες στα στάδια 
εκτροφής. Για τα είδη Pagrus pagrus (φαγκρί) και Pagellus erythrinus (λυθρίνι), οι 
ιχθυοκαλλιεργητές προσπαθούν να επιτύχουν χρωµατισµό ο οποίος να προσοµοιάζει στο 
φυσικό χρώµα των ειδών, παρέχοντας τροφή µε κατάλληλα καροτενοειδή. Τέλος, το είδος 
Diplodus sargus (σαργός) έχει πολύ µεγάλο χρόνο εκτροφής (τουλάχιστον 3 χρόνια) έως ότου 
φτάσει σε εµπορεύσιµο µέγεθος. 

Ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας αποτελεί έναν ιδιαίτερα αναπτυσσόµενο κλάδο της 
πρωτογενούς παραγωγής στο Νοµό Θεσπρωτίας µε έντονα εξαγωγικό χαρακτήρα, παρά την 
κρίση που πέρασε την τελευταία εξαετία. Παράλληλα, η διαδικασία χωροθέτησης της 
δραστηριότητας θα πρέπει να οργανωθεί σε νέα βάση (θεσµοθέτηση Περιοχής Οργανωµένης 
Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών) ώστε ο κλάδος να λειτουργεί απρόσκοπτα και σε αρµονία µε 
άλλες δραστηριότητες στο Νοµό. Τις τελευταίες δεκαετίες που τα επίπεδα των 
ιχθυοαποθεµάτων έχουν µειωθεί δραµατικά, η ιχθυοκαλλιέργεια έχει ανταποκριθεί µε επιτυχία 
αναπληρώνοντας τη συνεχώς µειούµενη αλιευτική παραγωγή (Theodorou 2002, Theodorou & 
Charalambakis 2001). Με δεδοµένη την πολιτική στήριξης του κλάδου σε εθνικό και 
Ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι σίγουρο ότι η ιχθυοκαλλιέργεια θα κληθεί να παίξει στο άµεσο 
µέλλον πιο σηµαντικό ρόλο στο οικονοµικό και κοινωνικό γίγνεσθαι του Νοµού. 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Aπογραφικά δελτία µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας (έτη 2000, 2001, 2002, 2003). Ν.Α. 

Θεσπρωτίας, Τµήµα Αλιείας.  
Theodorou J., 2002. Current and future technological trends of European Seabass-Seabream 

culture. Reviews in Fisheries Science, 10 (3&4): 529-543. 
Theodorou J. & G. Charalambakis, 2001. Review of the marine fish farming development in 

Greece. In: Read P. A., T. F. Fernades, K. L. Miller, A. Eleftheriou, M. Eleftheriou, I. 
M. Davis & G. K. Rodger, editors. The implications of Directives, Conventions and 
Codes of Practice on the Monitoring and Regulation of Marine Aquaculture in Europe. 
Aberdeen, Scotland: Fisheries Research Services. pp. 49-54.   
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Επίδραση δύο διαφορετικών πρωτοκόλλων διατροφής στην 
οντογένεση του πεπτικού συστήµατος στο µυλοκόπι  

(Umbrina cirrosa L) 
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ABSTRACT   
Ιoannis Ε. Papadakis, Mario Zaiss, Yiannos Kyriakou, Georgios Georgiou, Pascal 
Divanach, Constantinos Mylonas: Effect of two different diet protocols on the ontogeny of 
the shi drum’s (Umbrina cirrosa L) digestive tract. 

The ontogeny of the digestive tract of the shi drum (Umbrina cirrosa) during larval 
development (0-41 days post hatching, dph) and the influence of diet protocol were studied 
using histological and histochemical techniques. Two groups in two replicates were reared using 
the standard commercial intensive rearing method. The group named «Artemia» was reared 
using the full feeding protocol, which includes rotifers (Brachionus plicatilis), nauplii of 
Artemia spp. and artificial diet, whereas the group named «No Artemia» was reared with 
rotifers and artificial feed only. Both groups were offered artificial diet at 13th dph. The 
ontogenesis of the digestive system from hatching to metamorphosis was a very rapid process. 
The first organised presence of the hepatic and pancreatic tissue appeared around 2-3 dph, 
demonstrating that hepatic and pancreatic function in the shi drum appears from a very early 
developmental stage. Between 14-17 dph, there was a higher deposition of glycogen and lipid 
droplets in the liver in the group «No Artemia» compared to the «Artemia» group. Also, after 
feeding with artificial diet, the group «No Artemia» had a greater number of gastric glands. 
Precocious differentiation of the digestive tract may suggest a plasticity during ontogenesis and 
the ability of shi drum to respond successfully to direct weaning to industrial food at very early 
developmental stages. 
 
Keywords:  Shi drum, Umbrina cirrosa, ontogeny, digestion, gastric glands  

  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το µυλοκόπι είναι ένα θαλασσινό ψάρι µε πολύ καλή ποιότητα κρέατος και υψηλή 
εµπορική αξία. Προσπάθειες που έγιναν για εκτροφή του έδειξαν ότι προσαρµόζεται εύκολα σε 
συνθήκες αιχµαλωσίας όσον αφορά την αναπαραγωγή του και παρουσιάζει ικανοποιητικά 
ποσοστά επιβίωσης στο στάδιο της νυµφικής εκτροφής (Mylonas et al. 2000). Τα παραπάνω 
δεδοµένα σε συνδυασµό µε τους υψηλούς ρυθµούς αύξησης σε σχέση µε άλλα είδη που 
παραδοσιακά εκτρέφονται στο χώρο της Μεσογείου (τσιπούρα-λαβράκι), το καθιστούν ως ένα 
από τα πολλά υποσχόµενα νέα είδη για την µεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια (Mylonas et al. 
2000). 

Κατά την οντογένεση του πεπτικού συστήµατος παρατηρούνται οι σηµαντικότερες 
αναπτυξιακές µεταβολές που συνδέονται άµεσα µε την φυσιολογία διατροφής. Η παραπάνω 
γνώση είναι σηµαντική λόγω της µεγάλης βιολογικής σηµασίας που επιτελεί το πεπτικό 
σύστηµα στη διατροφή, αύξηση και επιβίωση κατά την διάρκεια της νυµφικής καλλιέργειας. 
Περιγραφές της οργανογένεσης και οντογένεσης του πεπτικού συστήµατος έχουν γίνει για ένα 
µεγάλο αριθµό ψαριών. Επίδραση στους ρυθµούς οντογένεσης των διαφόρων συστηµάτων 
ασκούν διάφοροι παράγοντες εκτροφής (π.χ. αλατότητα και οξυγόνο) µε βασικότερο ρόλο να 
επιτελεί η θερµοκρασία (Kamler 2002). Η σωστή εκµετάλλευση αυτών των παραγόντων µπορεί 
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να έχει ως αποτέλεσµα την βελτιστοποίηση των παραγωγικών αποδόσεων. Λόγω του 
αυξηµένου κόστους ζωντανής τροφής στο ιχθυογεννητικό σταθµό, υπάρχει ανάγκη 
διαφοροποίησης των πρωτοκόλλων διατροφής κατά την νυµφική καλλιέργεια. Σκοπός της 
εργασίας αυτής ήταν η µελέτη της επίδρασης δύο διατροφικών πρωτοκόλλων στην οντογένεση 
του πεπτικού συστήµατος στο µυλοκόπι, και συγκεκριµένα η επίδραση της απουσίας Artemia 
κατά την διάρκεια της νυµφικής καλλιέργειας. 

 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Αυγά µυλοκοπιού παράχθηκαν από γεννήτορες που βρίσκονταν σε φυσικές συνθήκες 
φωτοπεριόδου και θερµοκρασίας, µετά από θεραπεία µε γοναδολιµπερίνη (GnRHa), και 
τοποθετήθηκαν σε τέσσερις κυλινδρικές δεξαµενές χωρητικότητας 380 l η κάθε µια. 
Χρησιµοποιήθηκαν δύο πρωτόκολλα διατροφής (είς διπλούν), µε ή χωρίς την χρήση Artemia. 
(Πιν. I). Η αλατότητα και θερµοκρασία παρέµειναν αµετάβλητες καθ’ όλη την πειραµατική 
διαδικασία στα 38 ppt και 26 oC, αντίστοιχα. ∆είγµατα από ιχθυονύµφες πάρθηκαν σε τακτά 
διαστήµατα κατά την εκτροφή και διατηρήθηκαν σε διάλυµα 4% φορµαλδεΰδης και 1% 
γλουταραλδεΰδης. Αφού τα δείγµατα αφυδατώθηκαν, έγινε έγκληση σε 
υδροξυεθυλµεθακρυλική πολυµεριζόµενη ρητίνη και στις ιστολογικές τοµές έγινε χρώση µε 
Methyl blue/Azure II/Basic fuchsin. 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Κατά την επεξεργασία των αποτελεσµάτων δεν παρουσιάστηκαν διαφορές µεταξύ των 
δυο επαναλήψεων του κάθε διατροφικού πρωτοκόλλου. Όσον αφορά την εµφάνιση των 
διαφόρων οργάνων και δοµών του πεπτικού συστήµατος, παρατηρήθηκε συγχρονισµός της 
οντογένεσης του πεπτικού συστήµατος ανεξάρτητα από το πρωτόκολλο διατροφής που 
εφαρµόστηκε (Πίν. II). Παρόλα αυτά παρουσιάστηκαν διαφορές στις δύο οµάδες που 
αφορούσαν τους γαστρικούς αδένες στο στοµάχι και την εναπόθεση λίπους και γλυκογόνου στο 
συκώτι. Στην περίπτωση της οµάδας «Artemia» οι γαστρικοί αδένες ήταν σαφώς λιγότεροι σε 
αριθµό (Εικ. 1Α) αλλά και ο χώρος που καταλάµβαναν ήταν πιο περιορισµένος σε σχέση µε την 
οµάδα «No Artemia» (Εικ. 1Β). Όσον αφορά την ποσότητα λίπους και γλυκογόνου στον ήπαρ, 
παρατηρήθηκαν σηµαντικές διαφοροποιήσεις µεταξύ της 14η και 19ης µέρας εκτροφής και στις 
δύο οµάδες. Σηµειώνεται ότι την 13η ηµέρα ξεκίνησε η παροχή βιοµηχανικής τροφής. Στην 
οµάδα «Artemia» ο ρυθµός εναπόθεσης λίπους και γλυκογόνου ήταν αργός και σταθερός έως 
την 17η ηµέρα (Εικ. 1Γ) και µετά αυξήθηκε µε σταθερούς ρυθµούς. Στην οµάδα «No Artemia» 
παρατηρήθηκε να αυξάνεται ο ρυθµός εναπόθεσης λίπους και γλυκογόνου αλλά µε ιδιαίτερα 
υψηλούς ρυθµούς κατά το διάστηµα µεταξύ της 14ης και 17ης ηµέρας (Εικ. 1∆). Μετά την 17η 
ηµέρα παρουσιάστηκε µία τάση για εξοµάλυνση των διαφορών που αφορούν την εναπόθεση 
λίπους και γλυκογόνου στο συκώτι, φτάνοντας στην 20η-21η ηµέρα όπου πλέον δεν 
παρουσιάστηκαν διαφοροποιήσεις στις δυο εξεταζόµενες οµάδες. 

Πίνακας Ι: ∆ιατροφικά πρωτόκολλα εκτροφής για τις πειραµατικές οµάδες «Artemia» και «No 
Artemia».  

Table 1: Diet protocols for the «Artemia» and «No Artemia» experimental groups. 
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Πίνακας II: Οντογένεση του πεπτικού συστήµατος στο µυλοκόπι σε σχέση µε την χρόνο εκτροφής. 
Με  απεικονίζεται η οµάδα «Artemia» και µε η οµάδα «No Artemia». Στην 
περίπτωση που το φαινόµενο συνεχίζεται να παρουσιάζεται στην πορεία του χρόνου οι 
παραπάνω γραµµές καταλήγουν σε βέλος. Ο αστερίσκος * υποδηλώνει τις περιπτώσεις όπου 
παρατηρήθηκαν διαφορές σε σχέση µε τα δυο πρωτόκολλα εκτροφής.  

Table II: Main developmental structures in shi drum larvae according to days post hatching for the 
«Artemia»  and  «No Artemia» groups. Arrowheads indicate that the event 
continued over time. Asterisks * indicate differences between the two groups. 

 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η οντογένεση του πεπτικού συστήµατος στο µυλοκόπι από την εκκόλαψη έως την 
µεταµόρφωση χαρακτηρίζεται ως µια ιδιαίτερα ταχεία διαδικασία. Στο πλείστον των δοµών και 
των οργάνων του πεπτικού συστήµατος κατά την οντογένεση όπως φάνηκε σε γενικές γραµµές 
δεν επηρεάσθηκε από τα διαφορετικά πρωτόκολλα εκτροφής. Παρόλα αυτά η παρατηρούµενη 
αύξηση του αριθµού των γαστρικών αδένων στην οµάδα «No Artemia», σε σχέση µε την οµάδα 
«Artemia» ήταν συνδεδεµένη µε πρόωρη ωρίµανση του πεπτικού συστήµατος και οφείλεται 
στην ανάγκη του οργανισµού να διασπάσει ένα λιγότερο εύπεπτο σύνολο τροφών. Η ωρίµανση 
του πεπτικού συστήµατος επηρεάζεται από την διαφορετική, ποιοτικά και ποσοτικά, σύσταση 
των τροφών που χορηγήθηκαν µέσο των δυο διαφορετικών πρωτοκόλλων (Ma et al. 2005). Η 
εµφάνιση των γαστρικών αδένων και των πυλωρικών τυφλών υποδεικνύουν το ξεκίνηµα του 
σταδίου του νεαρού ιχθυδίου γεγονός που απαιτεί πιο περίπλοκους και αποτελεσµατικούς 
µηχανισµούς πέψης (Tanaka 1971). Η πρώιµη εµφάνιση αυτών των δοµών στο µυλοκόπι στην 
παρούσα µελέτη, υποδηλώνει την δυνατότητα του είδους αυτού να αναπτύξει από νωρίς 
αποτελεσµατικότερους µηχανισµούς πέψης και απορρόφησης βιοµηχανικής τροφής. Η πρώτη 
οργανωµένη παρουσία του ηπατικού και παγκρεατικού ιστού στο µυλοκόπι παρατηρήθηκε ήδη 
µεταξύ της δεύτερης και τρίτης ηµέρας εκτροφής, γεγονός που φανερώνει πρώιµη 
διαφοροποίηση αυτών των οργάνων όπου παρουσιάζονται έτοιµα να ανταποκριθούν σε άµεση 
µετάβαση στην βιοµηχανική τροφή. Η παρατηρούµενη διαφοροποίηση της εναπόθεσης 
γλυκογόνου και λίπους στο ήπαρ αντανακλά επακριβώς την διατροφική διαχείριση που γίνεται 
στους εκτρεφόµενους οργανισµούς (Appelbaum et al. 1986). Η προσαρµογή κρίσιµων οργάνων 
όπως το συκώτι, στα πρώιµα αναπτυξιακά στάδια, χωρίς την εµφάνιση σηµαντικών 
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θνησιµοτήτων που θα οφειλόταν 
σε παθολογικές καταστάσεις από 
την περαιτέρω εναπόθεση λίπους, 
αναδεικνύει την εκτροφική αξία 
του είδους αυτού.  

Τα αποτελέσµατα της 
παρούσας εργασίας ενισχύουν την 
βιολογική γνώση που συνοδεύει 
το µυλοκόπι. Η γρήγορη και 
συνάµα λειτουργική ανάπτυξη του 
πεπτικού συστήµατος, σε 
συνδυασµό µε την εµφάνιση 
πλαστικότητας σε κρίσιµα όργανα 
όπως οι γαστρικοί αδένες και το 
ήπαρ, δίνουν στο είδος αυτό 
σηµαντικά πλεονεκτήµατα που 
αφορούν κυρίως την γρήγορη 
µετάβαση του σε βιοµηχανική 
τροφή, µε τα ανάλογα οικονοµικά 
οφέλη για τους εκτροφείς. Η 
γνώση της οντογένεσης του 
πεπτικού συστήµατος στο 
µυλοκόπι, κατά τα κρίσιµα 
πρώιµα αναπτυξιακά στάδια, 
µπορεί να αποτελέσει εργαλείο 
ώστε να αποτρέψει διαχειριστικά 
λάθη και για άλλα είδη, που θα 
µπορούσαν να είναι υποψήφια για εισαγωγή στην Μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια. 
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Εικ. 1: Κατά µήκος τοµές από στοµάχι (επάνω) και 
συκώτι (κάτω) κατά τη 17η ηµέρα εκτροφής. Α: 
οµάδα «Artemia», Β: οµάδα «No Artemia», Γ: 
«Artemia» και ∆: «No Artemia». gg= γαστρικοί 
αδένες. 

Fig. 1: Longitudinal sections from stomach (above) and 
liver (bellow) at the 17th dph. A: «Artemia» 
group, B: «No Artemia» group, Γ: «Artemia» 
group and ∆: «No Artemia» group. gg= gastric 
glands. 
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Τεχνητή αναπαραγωγή µε Ανθρώπινη Χοριονική Γοναδοτροπίνη 
(HCG) και εκτροφή του Carassius auratus L. (χρυσόψαρο – Oranta)  
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ABSTRACT 
Ioannis Voulagas, Antonis K. Κokkinakis, Apostolos I. Sinis: Artificial reproduction with 
Human Chorionic Gonadotropin (HCG) and rearing of Carassius auratus L. (gold fish - 
Oranta). 

Α new method for the artificial reproduction one of the most popular ‘ornamental’ fish 
species, the goldfish (Carassius auratus L.) and its famous variety ‘simple red Oranta’ 
materializes here. The usage of Human Chorionic Gonadotropin (HCG) in the experimental 
artificial reproduction of this ‘ornamental’ variety of the goldfish, presents competent results for 
its application in the reproduction of other ‘ornamental’ types of the same species or for its 
usage from commercial ‘ornamental’ fish farms. The follow up of the growth and the low 
mortality of the reared fishes using ‘re-circulating’ aquaculture systems, presents satisfactory 
results for the usage of the method of farming under commercial conditions. 
 
Keywords: Human chorionic gonadotropin, Carassius auratus, goldfish - Oranta, ornamental 
fishes 
  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η χώρα µας έχει πολλά πλεονεκτήµατα για την ανάπτυξη της καλλιέργειας 
‘διακοσµητικών’ ειδών ψαριών, γιατί διαθέτει πολλά νερά κατάλληλης ποιότητας, ευνοϊκές 
κλιµατικές συνθήκες (ήπιοι χειµώνες και ζεστά καλοκαίρια), όπως επίσης και πολλές πηγές 
γεωθερµίας για φτηνή θέρµανση κατά τους ψυχρούς χειµερινούς µήνες (Σίνης 1998). 
Επιπρόσθετα, στο χώρο της παραγωγής ‘διακοσµητικών’ ειδών ψαριών δεν υπάρχουν ακόµη 
ισχυροί ανταγωνιστές µεταξύ των υπολοίπων µελών της Ε.Ε., καθώς οι περισσότερες χώρες 
εφοδιάζονται µε εισαγωγές κυρίως από τις χώρες της Άπω Ανατολής (Kokkinakis et al. 2002).  

Παγκοσµίως έχουν καταγραφεί περισσότερα από 4500 είδη ψαριών του γλυκού νερού 
που χρησιµοποιούνται ως ‘διακοσµητικά’ (Axelrod 1997). Στην εργασία αυτή επιχειρήθηκε 
τεχνητή αναπαραγωγή µε Ανθρώπινη Χοριονική Γοναδοτροπίνη (HCG) στο είδος Carassius 
auratus (Linnaeus, 1758), χρυσόψαρο (gold fish), σε µία από τις δηµοφιλέστερες 
‘διακοσµητικές’ ποικιλίες του, το ‘απλό κόκκινο Oranta’ (‘simple red Oranta’).  

Σκοπός της εργασίας είναι η καθιέρωση µιας νέας απλής και προσιτής µεθόδου 
τεχνητής αναπαραγωγής και εκτροφής του χρυσόψαρου, η οποία θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
ευρέως στο άµεσο µέλλον από µονάδες παραγωγής διακοσµητικών ψαριών, µε στόχο τη 
διεύρυνση των δυνατοτήτων της εγχώριας ιχθυοκαλλιέργειας.  
  
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Το πειραµατικό µέρος της εργασίας υλοποιήθηκε στη µονάδα παραγωγής 
‘διακοσµητικών’ ψαριών «Greek Tropical Fishes» στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Οι γεννήτορες 
για τη διεξαγωγή της πειραµατικής τεχνητής αναπαραγωγής προήλθαν από το απόθεµα της 
µονάδας εκτροφής ήταν σε στάδιο γεννητικής ωριµότητας VI σύµφωνα µε τη κλίµακα 
Kesteven (V στη κλίµακα Nikolsky) (Bagenal & Braum 1971). Σε καθένα από τέσσερα όµοια 
γυάλινα ενυδρεία διαστάσεων 0,6 Χ 0,4 Χ 0,5 m και όγκου V= 120 lit τοποθετήθηκε ένα 
θηλυκό και δυο αρσενικά άτοµα. Όλοι οι γεννήτορες ήταν άτοµα ηλικίας 1-3 ετών, δεν είχαν 
αναπαραχθεί άλλη φορά κατά το παρελθόν και είχαν µεσουραία µήκη (FL) από 100 ως 190 mm 
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και ολικά βάρη (TW) από 35 ως 230 g. Στα παραπάνω ενυδρεία εφαρµοζόταν συνεχής 
ανακύκλωση του νερού τους µε σταθερή παροχή 45 lit/hr, δια µέσου ανεξάρτητου συστήµατος 
βιολογικού καθαρισµού για το καθένα, ενώ η θερµοκρασία των νερών τους διατηρήθηκε 
σταθερή στους 23 °C (Mertlich 1987, Francis et al. 1996). Σε απόσταση 10cm από τον πυθµένα 
τους τοποθετήθηκε πλαστικό πλέγµα µε οπές ανοίγµατος 1,5cm, ως µέσο διαχωρισµού των 
γεννητόρων από τα αβγά που θα απέθεταν. Για την καταµέτρηση των αβγών τοποθετήθηκαν 
τυχαία κάτω από το διαχωριστικό πλέγµα 15 όµοια γυάλινα τριβλία ‘petri’, επιφάνειας 70,84 
cm2 το καθένα (κάλυψη 44,27% της επιφάνειας του πυθµένα). 

Μετά από παραµονή 48 ωρών των γεννητόρων στο νέο περιβάλλον για λόγους 
εγκλιµατισµού, έγινε η πρώτη χορήγηση διαλύµατος ορµόνης Ανθρώπινης Χοριονικής Γονα-
δοτροπίνης (HCG) στα θηλυκά άτοµα, µε στόχο την πρόκληση ωοτοκίας (Lin & Peter 1996). 
Το σκεύασµα της ορµόνης HCG που χρησιµοποιήθηκε ήταν της εταιρίας Serono, χαµηλού 
κόστους και διατίθεται στην εγχώρια αγορά µε την εµπορική ονοµασία ‘Profasi’. Η χορήγηση 
της ορµόνης έγινε σε δυο δόσεις στα θηλυκά άτοµα µε µεσοδιάστηµα 12 ωρών µεταξύ τους και 
µιας µοναδικής δόσης στα αρσενικά, ταυτόχρονα µε τη χορήγηση της δεύτερης δόσης στα 
θηλυκά. Η πρώτη δόση στα θηλυκά ήταν 250 IU/kg και η δεύτερη και τελική 2.500 IU/kg. Η 
µοναδική δόση των αρσενικών ήταν 1.250 IU/kg (Reddy et al. 1990). Η χορήγηση του 
σκευάσµατος της ορµόνης έγινε µε ενδοµυϊκή ένεση στη βάση του ραχιαίου πτερυγίου των 
ψαριών, τα οποία είχαν προηγουµένως αναισθητοποιηθεί. Στα ψάρια του ενός από τα τέσσερα 
ενυδρεία δεν έγινε χορήγηση ορµόνης, ούτε εφαρµόσθηκε καµία άλλη µέθοδος πρόκλησης 
αναπαραγωγής. Τα άτοµα στο ενυδρείο αυτό παρέµειναν ως ‘µάρτυρες’ σύγκρισης της 
παραπάνω διαδικασίας, ώστε να διαπιστωθεί αν θα πραγµατοποιούνταν ‘φυσική αναπαραγωγή’ 
κάτω από τις ίδιες συνθήκες χωρίς ορµόνη, όπως επίσης για να συγκριθούν µεταξύ τους τα 
αποτελέσµατα των δύο µεθόδων αναπαραγωγής. 

Κατά τις 5 πρώτες ηµέρες τα νεαρά ιχθύδια που παρήχθησαν από τις δύο παραπάνω 
µεθόδους αναπαραγωγής, δηλαδή µε και χωρίς χορήγηση HCG, παρέµειναν στα ενυδρεία που 
γεννήθηκαν, αφού βέβαια αποµακρύνθηκαν οι γεννήτορες αµέσως µετά την αναπαραγωγή. 
Μετά την 5η ηµέρα της ζωής τους, τα νεαρά ιχθύδια µεταφέρθηκαν σε δύο όµοιες κυλινδρικές 
δεξαµενές πολυαιθυλενίου (V= 500 lit), όπου συνεχίσθηκε η διαδικασία της εκτροφής τους για 
120 ηµέρες. Το νερό των δεξαµενών αυτών κατά τις πρώτες 15 ηµέρες ανακυκλωνόταν µε 
ειδικού τύπου φίλτρο πυθµένα για κάθε δεξαµενή και µετά την 20η ηµέρα η ανακύκλωση του 
νερού γινόταν από το κεντρικό κύκλωµα της µονάδας.  

Η συνολική διάρκεια εκτροφής των δύο πληθυσµών που προέκυψαν ήταν 120 ηµέρες, 
ώστε το µεγαλύτερο µέρος των ιχθυδίων να φτάσει στο εµπορεύσιµο µέγεθος. Οι τροφές που 
χορηγήθηκαν ήταν ανάλογες µε το στάδιο αύξησης των ψαριών και συγκεκριµένα κατά την 
περίοδο των 2 - 20 ηµερών ήταν αποκλειστικά ναύπλιοι Artemia πρώτου σταδίου. Κατά την 
περίοδο των 20 - 40 ηµερών έγινε σταδιακή µείωση των ναυπλίων Artemia µε ταυτόχρονη 
έναρξη χορήγησης τροφής ξηρού τύπου (pellets), διαµέτρου 0,2 - 0,5 mm. Η µέση σύσταση της 
τροφής αυτής ήταν πρωτεΐνες 59%, λίπη 9%, υδρογονάνθρακες 10% και διάφορες βιταµίνες. 
Τέλος, στα ιχθύδια µετά τη 40η ηµέρα της ζωής τους και µέχρι το τέλος της πειραµατικής 
εκτροφής, η τροφή που τους χορηγούνταν ήταν αποκλειστικά ξηρού τύπου για πέστροφα, 
διαµέτρου 0,8 - 1,2 mm, µε µέση σύσταση σε πρωτεΐνες 56%, λίπη 15%, διάφορες ίνες 0,5% 
και τέφρα 9,0%. Κάθε 15 ηµέρες λαµβανόταν δείγµα 35-40 ιχθυδίων από κάθε πληθυσµό, όπου 
γινόταν µέτρηση του ολικού τους µήκους (TL) και βάρους (TW), µετά από αναισθητοποίηση, 
µε ηλεκτρονικό ζυγό ακριβείας 0,00 g και παχύµετρο ακρίβειας 0,0 mm,για το προσδιορισµό 
του ειδικού ρυθµού αύξησης (Lucas & Southgate 2003). Για την παρακολούθηση της 
θνησιµότητας, γινόταν καθηµερινά καταµέτρηση των νεκρών ατόµων, τα οποία 
αποµακρύνονταν αµέσως από τις δεξαµενές εκτροφής (Lucas & Southgate 2003). 

Σε όλη τη διαδικασία του πειράµατος ελέγχονταν σε καθηµερινή βάση διάφορες 
φυσικοχηµικές παράµετροι του νερού, όπως η θερµοκρασία, το pH και η αγωγιµότητα και κάθε 
15 ηµέρες γίνονταν επιπρόσθετοι έλεγχοι των συγκεντρώσεων της αµµωνίας, των νιτρωδών, 

∆ιαγράφηκε: ,
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των νιτρικών και των φωσφορικών. Η στατιστική σύγκριση των αποτελεσµάτων έγινε µε 
ανάλυση διακύµανσης (ANOVA) για Ρ=0,05 ή άλλα συγκριτικά στατιστικά κριτήρια ελέγχου. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η χορήγηση HCG µε την εµπορική ονοµασία Profasi σε ώριµα γεννητικά άτοµα C. 
auratus της ποικιλίας ‘απλού κόκκινου Oranta’ µε το δοσολογικό σχήµα που προαναφέρθηκε, 
προκάλεσε απόθεση αβγών και σπέρµατος σε θερµοκρασία νερού 23°C,  µετά από πάροδο 12 
περίπου ωρών από τη χορήγηση της τελευταίας δόσης. Στο ενυδρείο των γεννητόρων που δε 
χρησιµοποιήθηκε HCG για πρόκληση αναπαραγωγής, παρατηρήθηκε φυσική απόθεση αβγών 
και σπέρµατος µετά όµως από πάροδο 120 ωρών (περίπου 5 εικοσιτετράωρα). 
 
Πίνακας I: Μέσος αριθµός αβγών και προνυµφών που αποτέθηκαν και εκκολάφθηκαν από 1 

θηλυκό και 2 αρσενικά C. auratus (Oranta) µε ή χωρίς τη χορήγηση HCG (Profasi).  
Table I. Mean number of the produced eggs and larvae from 1 female and 2 male C. auratus 

(Oranta) after induced breeding with HCG (Profasi) injections or with out it. 
 

Carassius auratus (Oranta) With HCG 
(Ρ=0,05) 

Without HCG 
(Ρ=0,05) 

Σύνολο αβγών πυθµένα 2224 ± 24,45 % 3024 ± 23,38 % 
Σύνολο γονιµοποιηµένων αβγών πυθµένα 1542 ± 23,96 % 1756 ± 26,26 % 
Σύνολο µη γονιµοποιηµένων αβγών πυθµένα 682 ± 29,15 % 1268 ± 23,33 % 
Σύνολο προνυµφών 1542 ± 23,96 % 1756 ± 26,26 % 
Ποσοστό εκκόλαψης αβγών 71,08 % ± 5,79 58,01% ± 9,92 

 
Η διάρρηξη των αβγών και η έξοδος των προνυµφών έγινε σταδιακά, άρχισε µετά από 

72 ώρες περίπου από την απόθεση των αβγών τους σε 23 °C και ολοκληρώθηκε και στις δύο 
περιπτώσεις µετά από 24 ώρες. Οι προνύµφες και από τους δύο τύπους αναπαραγωγής είχαν τα 
ίδια µορφολογικά χαρακτηριστικά, παρουσίασαν την ίδια συµπεριφορά και το µέσο ολικό 
µήκος και βάρος τους δε διέφερε στατιστικά.  

y = -4E-05x3 + 0,006x2 

      + 0,244x + 2,8658
R2 = 0,9364
n = 246
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Εικ. 1: Μεταβολές της κατά µήκος αύξησης του ολικού µήκους των C. auratus (Oranta) που 
προήλθαν από αναπαραγωγή (Α) µε ή (B) χωρίς ΗGG κατά τη διάρκεια της εκτροφής τους. 

Fig. 1: Growth (T.L.) of C. auratus (Oranta) reproduced (A) with and (Β) without HGG during their 
rearing period. 

 
Οι εκτιµήσεις του µέσου συνολικού αριθµού αβγών και των παραγόµενων προνυµφών µε τη 
χορήγηση HCG και χωρίς αυτή, δίνονται στον Πίνακα I. Από τη σύγκριση του µέσου ποσοστού 
εκκόλαψης των αβγών που παρήχθησαν µε τη χορήγηση της HCG µε το µέσο όρο του 
ποσοστού εκκόλαψης των αβγών που παρήχθησαν από τη φυσική ωοτοκία, προέκυψε ότι 
υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των δυο µέσων όρων, µε ελάχιστη σηµαντική 
διαφορά 10,967 και διάστηµα εµπιστοσύνης 13,078±10,967, µε πιθανότητα αποτυχίας 5%. 

Στην Eικόνα 1 παρουσιάζονται οι αυξήσεις του ολικού µήκους (TL) των ψαριών κατά 
τη διάρκεια της εκτροφής τους ανά 15 ηµέρες, µε τις εξισώσεις που υπολογίσθηκαν για την 

∆ιαγράφηκε: ,
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κατά µήκος αύξησή τους. Και στους δύο πληθυσµούς το εµπορεύσιµο µέγεθος επιτεύχθηκε 
µετά από πάροδο περίπου 115 ηµερών εκτροφής.  
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Εικ. 2: Μεταβολές του ειδικού ρυθµού αύξησης Gw (%) των C. auratus (Oranta) που προήλθαν από 
αναπαραγωγή (Α) µε και (B) χωρίς HCG, στο διάστηµα των 120 ηµερών της εκτροφής.  

Fig. 2: Changes of the specific growth rate Gw (%) of C. auratus (Oranta) fingerlings was during the 
120 days of their rearing. 
 
Στην Εικόνα 2, παρουσιάζονται οι µεταβολές των τιµών του ειδικού ρυθµού αύξησης 

Gw (%) µε τη µέση θερµοκρασία του νερού εκτροφής ανά δεκαπενθήµερο. Οι τιµές του Gw 
(%) είναι αυξανόµενες κατά τις πρώτες εβδοµάδες εκτροφής µέχρι τη 45η ηµέρα, και 
ακολουθούνται από µία σταδιακή πτώση. Οι µεγαλύτερες τιµές του Gw (%) παρατηρήθηκαν 
και στις δύο περιπτώσεις κατά την 45η ηµέρα εκτροφής, που είναι η περίοδος έναρξης της 
διατροφής των ιχθυδίων αποκλειστικά µε βιοµηχανική τροφή. Το ίδιο φαινόµενο έχει 
επισηµανθεί και από άλλους ερευνητές για το είδος (Abi-Ayad & Kestemont, 1994).  
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Εικ. 3: Μεταβολές της αθροιστικής θνησιµότητας ανά 15 ηµέρες κατά τη διάρκεια της εκτροφής των 
ιχθυδίων C. auratus (Oranta), που παρήχθησαν µε (Α) και χωρίς (Β) HCG.     

Fig. 3: Changes of the cumulative mortality of C. auratus fingerlings (Oranta) every 15 days that 
produced (A) with and (B) without HCG, during their rearing. 

 
Τέλος, στην Eικόνα 3 παρουσιάζεται η αθροιστική θνησιµότητα (%) των ιχθυδίων, για 

το σύνολο των 120 ηµερών της εκτροφής τους. Σε όλη τη διάρκεια της εκτροφής και των δύο 
πληθυσµών, η αθροιστική (ολική) θνησιµότητα δεν ξεπέρασε το 50%. Μετά την 60η ηµέρα  και 
µέχρι το τέλος της, τα ποσοστά θνησιµότητας των εκτρεφόµενων ιχθυδίων παρέµειναν σε πολύ 
χαµηλά επίπεδα. 

Από την πειραµατική εφαρµογή της τεχνητής αναπαραγωγής στο χρυσόψαρο C. 
auratus της ποικιλίας ‘απλού κόκκινου Oranta’, µετά από πρόκληση µε σκεύασµα HCG, 
παρατηρήθηκαν επιτυχή αποτελέσµατα, αφού το ποσοστό των εκκολαφθέντων αβγών ξεπέρασε 
το 71%, ενώ χωρίς ορµονική πρόκληση εκκολάφθηκε µόνο το 51% των αβγών που 
αποτέθηκαν. Επιπρόσθετα, η απόθεση των γεννητικών προϊόντων ήταν απόλυτα συγχρονισµένη 
και στα δύο φύλα, ακριβώς µετά από 12 ώρες από τη τελευταία χορήγηση της HCG. Αντίθετα, 
στην περίπτωση της αναπαραγωγής χωρίς ορµονική πρόκληση, αυτή πραγµατοποιήθηκε µετά 
από πέντε 24ωρα, µε πολλές πιθανότητες αποτυχίας εξαιτίας του µη συγχρονισµού των δύο 
φύλων. Εποµένως, η χορήγηση της HCG, όπως και άλλες µέθοδοι που έχουν εφαρµοσθεί ήδη 
επιτυχώς στη χώρα µας (Νάτσης κ.ά. 1997, Πάσχος κ.ά. 2000) επιταχύνει και συντονίζει την 
ωρίµαση και απόθεση των γεννητικών προϊόντων των γεννητικά ώριµων ατόµων του C. 

∆ιαγράφηκε: ,

∆ιαγράφηκε: ν
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auratus, χωρίς να επιδρά αρνητικά στη βιωσιµότητα των παραγόµενων ιχθυδίων, όπως 
αποδείχθηκε από την πειραµατική εκτροφή τους. Ως µέθοδος λοιπόν τεχνητής αναπαραγωγής 
και εκτροφής µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε ασφάλεια ακόµη και σε κλίµακα κανονικής 
παραγωγής από µονάδες παραγωγής ‘διακοσµητικών’ ψαριών του παραπάνω είδους, εξαιτίας 
των σχετικά απλών χειρισµών που απαιτεί, αλλά και επειδή το σκεύασµα HCG που 
χρησιµοποιήθηκε βρίσκεται εύκολα στο εµπόριο σε προσιτή τιµή.   

Ο χώρος της καλλιέργειας των µη εδώδιµων (‘διακοσµητικών’) ειδών ψαριών στη 
χώρα µας παραµένει ακόµη ουσιαστικά παρθένος, ενώ αντίθετα σε άλλες γειτονικές χώρες η 
λειτουργία αντίστοιχων µονάδων καλύπτει ένα σηµαντικό τµήµα του εγχώριου εµπορίου 
(Βουλάγκας κ.α. 2003). Από τους κυριότερους στόχους που θα µπορούσαν να επιτευχθούν µε 
την ανάπτυξη της δραστηριότητας αυτής, έστω και από µονάδες µικρής κλίµακας παραγωγής 
είναι ο περιορισµός της εξαγωγής συναλλάγµατος, η κάλυψη της τοπικής αγοράς, η ανάπτυξη 
οργανωµένων µονάδων µαζικής παραγωγής ‘διακοσµητικών’ ψαριών µε δηµιουργία νέων 
θέσεων εργασίας, η συγκράτηση του νέου εργατικού δυναµικού στην επαρχία και τέλος η 
εξαγωγή ‘διακοσµητικών’ ψαριών προς τις αγορές της Ε.Ε.  (Kokkinakis et al. 2002).  
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Συλλογή υποφύσεων από πεταλούδες (Carassius gibelio Bloch 1783) 
στη Λίµνη Παµβώτιδα και προοπτικές χρήσης τους στην τεχνητή 

αναπαραγωγή των κυπρινοειδών 
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ABSTRACT 
Costas Perdikaris, Berta Vivani-Sivan, Cosmas Nathanailides, Evangelia Gouva 
Athanasios Chantzaropoulos, Ioannis Paschos: Pituitary collection from gibel carps in 
Lake Pamvotis and prospects for use in artificial propagation of cyprinids. 

Gibel carp is regarded as pest species in most aquatic ecosystems that occurs. Although 
eradication methods are not very promising, gibel carps could be exploited as pituitary donors 
for hormonal induction during artificial propagation. Thirty two mature female gibel carps were 
electrofished in Lake Pamvotis during March 2004 and pituitaries were collected and processed. 
Twenty pituitaries were assayed for cLH levels and hormonal levels were correlated with total 
body weight, total length, dry pituitary weight and gonadosomatic index. cLH levels were found 
to be in the same range with cLH levels in common carp pituitaries used in Israeli cyprinid 
hatcheries. It is suggested that gibel carp pituitaries have a strong potential for use in hormonal 
induction in cyprinids and total weight of fish may serve in the field as the primary criterion for 
donor fish selection.  
 
Keywords: gibel carp, pituitaries, cLH levels, Pamvotis Lake  
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η χρήση υποφύσεων στην τεχνητή αναπαραγωγή των κυπρινοειδών αποτελεί 
διαδεδοµένη πρακτική (Yaron 1995). Οι βασικοί στόχοι της ορµονικής παρέµβασης στην 
τεχνητή γονιµοποίηση είναι η επιτάχυνση-ολοκλήρωση των τελικών σταδίων ωρίµανσης και 
ωορρηξίας, καθώς και ο συντονισµός της απελευθέρωσης των γεννητικών προϊόντων, που 
συχνά σε συνθήκες αιχµαλωσίας δεν επιτυγχάνονται (Mylonas & Zohar, 2000). Στα 
γοναδοτρόπα κύτταρα της υπόφυσης παράγονται οι γοναδοτροπίνες GtHI και GtHII, οµόλογες 
των FSH και LH των θηλαστικών (Van Der Kraak et al. 1992). Η σύνθεση και η έκκριση των 
γοναδοτροπινών διαφέρει κατά τη διάρκεια του αναπαραγωγικού κύκλου, µε την FSH να 
προηγείται της LH. Η FSH διεγείρει τα πρώτα στάδια της γαµετογένεσης και της 
στεροειδογένεσης. Ακολουθεί µείωση της FSH µε ταυτόχρονη αύξηση της LH, η οποία 
διεγείρει τα τελικά στάδια της γαµετογένεσης (Gomez et al. 1999). Οι ορµόνες υπόφυσης που 
περιέχουν υψηλά επίπεδα LH, χορηγούνται υποδερµικά-ενδοµυϊκά ή ενδοπεριτοναϊκά και 
διατίθενται στο εµπόριο σε σκευάσµατα που περιέχουν ακέραιες αποξηραµένες υποφύσεις, σε 
ακετόνη ή σε κονιορτοποιηµένη µορφή (Πάσχος 2004). Η µέχρι σήµερα χρήση υποφύσεων 
κοινού κυπρίνου έχει πολύ θετικά αποτελέσµατα σε αρκετά είδη, µε σηµαντικό όµως 
µειονέκτηµα τo υψηλό κόστος των εµπορικών σκευασµάτων ($199-299 ανά gr), κυρίως λόγω 
της θανάτωσης γεννητικά ώριµων δοτών. Εναλλακτική λύση θα µπορούσε να αποτελέσει η 
χρήση υποφύσεων πεταλούδας, η οποία έχει προσαρµοστεί και βρίσκεται σε αφθονία σε 
υδάτινα οικοσυστήµατα της Ελλάδας (Economidis et al. 2000). Οι πληθυσµοί της, ιδιαίτερα 
στη Λίµνη Παµβώτιδα, παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις και τείνουν να εκτοπίσουν ενδηµικά 
είδη (Paschos et al. 2004). Με δεδοµένο ότι δεν αποτελεί αλιευτικό στόχο και θεωρείται από 
τους αλιείς ΄΄ανεπιθύµητο΄΄ είδος, θα µπορούσε να αξιοποιηθεί ως δότης υποφύσεων. Επιπλέον, 
καθώς η αποτελεσµατικότητα των υποφύσεων εξαρτάται και από την ταξινοµική απόσταση 
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µεταξύ του δότη και λήπτη (Zohar & Mylonas, 2001), είναι πιθανόν στην περίπτωση της 
πεταλούδας να υπάρχει ικανοποιητικός βαθµός συµβατότητας µε τα υπόλοιπα κυπρινοειδή.  
 Οι στόχοι της παρούσας εργασίας είναι: α) να διερευνηθεί η σχέση µήκους, βάρους και 
γοναδικού δείκτη, µε το ξηρό βάρος συλλεχθέντων υποφύσεων από γεννητικά ώριµες 
πεταλούδες και β) να προσδιορισθούν τα υποφυσιακά επίπεδα της ορµόνης cLH (carp LH) σε 
γεννητικά ώριµες πεταλούδες, να συσχετισθούν µε τις προηγούµενες παραµέτρους και να 
αξιολογηθεί η δυνατότητα χρήσης των υποφύσεων στην τεχνητή αναπαραγωγή κυπρινοειδών.  
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Η σύλληψη ώριµων γεννητόρων (n=32) πραγµατοποιήθηκε κατά την έναρξη της 
αναπαραγωγικής περιόδου της πεταλούδας µε χρήση ηλεκτραλιείας (HANS GRASSL IG 
200/1), σε πεδία αναπαραγωγής στο Ν.Α. παράκτιο τµήµα της Λίµνης Παµβώτιδας, στις 29-3-
2004 και 31-3-2004. Τα άτοµα µεταφέρθηκαν στο Εργαστήριο Υδατοκαλλιεργειών & 
Εσωτερικών Υδάτων του Τµήµατος Ιχθυοκοµίας-Αλιείας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, και αφού 
θανατώθηκαν µε υψηλή δόση αναισθητικού, καταγράφηκε το ολικό βάρος (TW, σε g), το ολικό 
µήκος (TL, σε cm), το βάρος των γονάδων (GW, σε g), αναγνωρίστηκε το φύλο και 
υπολογίστηκε ο γοναδικός δείκτης (GSI) (ως ποσοστιαία αναλογία του βάρους των γονάδων 
προς το ολικό βάρος των ψαριών). Εν συνεχεία, διανοίχτηκε το κρανίο, αποκαλύφθηκε ο 
εγκέφαλος και αποσπάστηκαν οι υποφύσεις µε χρήση αποστειρωµένης λαβίδας. Οι 
συλλεχθείσες υποφύσεις τοποθετήθηκαν σε ακετόνη (αναλογία όγκου 15:1) σε ατοµικά 
φιαλίδια eppendorff και η ακετόνη ανανεώθηκε µία και δέκα ώρες µετά τη συλλογή (Lutz, 
2001). Μετά το πέρας χρονικού διαστήµατος δεκατεσσάρων επιπλέον ωρών στην ακετόνη 
(συνολικά 24 ώρες), αφέθηκαν να στεγνώσουν σε θερµοκρασία δωµατίου και αφού ζυγίστηκαν 
σε ζυγό ακριβείας (Mettler Toledo AB54), αποθηκεύτηκαν σε αεροστεγή αποστειρωµένα 
φιαλίδια. Η ανάλυση των επιπέδων της cLH (carp LH) σε δείγµα 20 υποφύσεων 
πραγµατοποιήθηκε στο Τµήµα Ζωικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Hebrew στο Ισραήλ, µε 
χρήση οµόλογης συγκριτικής ELISA, βασισµένη στη µέθοδο των Mananos et al. (1997) για το 
ραβδωτό λαβράκι (Morone saxatilis Walbaum 1792). Χρησιµοποιήθηκαν ειδικά πολυκλωνικά 
αντισώµατα έναντι της cLHβ υποµονάδας (subunit) και της cLH για την καµπύλη αναφοράς 
(Levavi-Zermonsky & Yaron 1986).  
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Α. Συσχέτιση ξηρού βάρους υπόφυσης-γοναδικού δείκτη δότη 
 Όλα τα άτοµα της πεταλούδας ήταν ώριµα θηλυκά σε στάδιο σχεδόν πλήρους 
γεννητικής ωριµότητας (στάδιο 5), σύµφωνα µε την κατά Nikolsky (1963) κατάταξη. Από την 
γραφική απεικόνιση του ξηρού βάρους των υποφύσεων έναντι του γοναδικού δείκτη (Εικ. 1) η 
συσχέτιση ήταν πολύ ασθενής (r=0,11, p>0,05, n=32), µε αποτέλεσµα άτοµα µε υψηλό 
γοναδικό δείκτη να µην παρέχουν απαραίτητα υποφύσεις µε µεγάλο ξηρό βάρος.  

 
Εικ. 1: Συσχέτιση ξηρού βάρους υποφύσεων και 
γοναδικού δείκτη. 

Fig. 1: Correlation between pituitary dry weight and 
gonadosomatic index. 
 
 
 
 
 

Β. Συσχέτιση ξηρού βάρους υπόφυσης µε ολικό µήκος και ολικό βάρος δότη 
Ο βαθµός συσχέτισης του ξηρού βάρους της υπόφυσης µε το ολικό µήκος και το ολικό 

βάρος ήταν ικανοποιητικός (r=0,68, p<0,001 n=32 και r=0,75, p<0,001, n=32 αντίστοιχα) (Εικ. 
2, 3). Κατά συνέπεια η αλίευση ώριµων ατόµων µε ολικό µήκος άνω των 30cm και ολικό βάρος 
άνω των 500g, σε µεγάλο βαθµό µπορεί να εξασφαλίσει υποφύσεις µε ξηρό βάρος >2 mg. 
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Εικ. 2: Συσχέτιση ξηρού βάρους υποφύσεων -

ολικού µήκους. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ. 3: Συσχέτιση ξηρού βάρους υποφύσεων -

ολικού βάρους. 
Fig. 2: Correlation between pituitary dry 

weight and total length. 
Fig. 3: Correlation between pituitary dry 

weight and total weight. 

Γ. Υποφυσιακά επίπεδα cLH και συσχέτιση µε ολικό βάρος, ολικό µήκος, γοναδικό δείκτη 
και βάρος υποφύσεων  

Η δοκιµή παραλληλισµού µεταξύ των υποφυσιακών επιπέδων της ορµόνης cLH σε 
κυπρίνο (µάρτυρα), στην πεταλούδα (άτοµο Νο 9, βάρος υπόφυσης 0,0026 g, TW= 849 g, 
TL=36 cm) και την καµπύλη αναφοράς του περιεχοµένου της cLH εµφανίζεται στην Εικ. 4. Ο 
βαθµός ΄΄δέσµευσης΄΄ της cLH µε τα αντισώµατα είναι αυξηµένος στην πεταλούδα σε σχέση µε 
την καµπύλη αναφοράς και σε ανάλογα επίπεδα µε τον κοινό κυπρίνο.  
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Εικ. 4: ∆οκιµή παραλληλισµού των επιπέδων της cLH, 

µεταξύ υπόφυσης κοινού κυπρίνου από το 
Ισραήλ και υπόφυσης (Νο. 9) πεταλούδας. 

 
Fig. 4: Parallelism test between CPE (carp pituitary 

extract) of a pituitary of Israeli carp vs. pituitary 
No. 9 of the gibel carp. 

 

 Τα επίπεδα της cLH στις υποφύσεις που συλλέχθηκαν από τις πεταλούδες (min: 
429µg/υπόφυση, max: 871,18 µg/υπόφυση, SEM: 22,07) βρίσκονται στην ίδια κλίµακα µε αυτά 
των υποφύσεων κυπρίνου που συλλέγονται στο Ισραήλ και χρησιµοποιούνται για τεχνητή 
αναπαραγωγή. Σύµφωνα µε τους Levavi-Zermonsky & Yaron (1986), ο κοινός κυπρίνος δίνει 
τα γεννητικά του προϊόντα µετά από εφαρµογή 2 ενέσεων: η 1η ένεση (priming) σε δόση 70 
µg/kg βάρους (ισοδύναµη προς το 1/5 µιας υπόφυσης) και η επαναληπτική σε δόση 350 µg/kg 
βάρους (ισοδύναµη προς 1 υπόφυση/kg). Ο βαθµός συσχέτισης των υποφυσιακών επιπέδων 
cLH µε το ολικό βάρος (r=0,57, p<0,01, n=20) (Εικ. 5) και το βάρος των υποφύσεων (r=0,47, 
p<0,05, n=20) (Εικ. 6) είναι ικανοποιητικός, σε αντίθεση µε τον βαθµό συσχέτισης µε το ολικό 
µήκος (r=0,34, p>0,05, n=20) (Εικ. 7) που εµφανίζεται ασθενής.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ. 5: Συσχέτιση υποφυσιακών επιπέδων 

cLH - ολικού βάρους στην πεταλούδα. 
Fig. 5: Correlation between pituitary cLH 

levels and total weight in gibel carp. 

Εικ. 6: Συσχέτιση υποφυσιακών επιπέδων cLH 
- βάρους υποφύσεων στην πεταλούδα. 

Fig. 6: Correlation between pituitary cLH 
levels and pituitary weight in gibel carp. 
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Εικ. 7: Συσχέτιση υποφυσιακών επιπέδων 

cLH - ολικού µήκους στην πεταλούδα. 
Εικ. 8: Συσχέτιση υποφυσιακών επιπέδων cLH 

- γοναδικού δείκτη στην πεταλούδα. 
Fig. 7: Correlation between pituitary cLH 

levels and total length in gibel carp. 
Fig. 8: Correlation between pituitary cLH 

levels and GSI in gibel carp. 
Τέλος, ο βαθµός συσχέτισης των επιπέδων της ορµόνης µε τον γοναδικό δείκτη είναι 

πολύ ασθενής (r=0,09, p>0,05, n=20) (Εικ. 8). Κατά συνέπεια, το κύριο κριτήριο για την 
εξασφάλιση υποφύσεων µε υψηλό ξηρό βάρος και επιθυµητά επίπεδα cLH, είναι το ολικό 
βάρος των ψαριών-δοτών, κριτήριο που µπορεί εύκολα να αξιοποιηθεί από τους αλιείς. 

Συνοψίζοντας, ο βαθµός συσχέτισης του ξηρού βάρους των υποφύσεων µε το ολικό 
βάρος και το ολικό µήκος των ψαριών ήταν ικανοποιητικός. Οι υποφύσεις της πεταλούδας 
περιείχαν επιθυµητά επίπεδα cLH, αντίστοιχα των υποφύσεων κυπρίνου. Επιπλέον, 
προσδιορίστηκε ικανοποιητική συσχέτιση µεταξύ των επιπέδων cLH, του ολικού βάρους των 
ψαριών και του ξηρού βάρους των υποφύσεων. Συνεπώς, η αλιεία των πεταλούδων µε µεγάλο 
ολικό βάρος κατά την έναρξη της αναπαραγωγικής περιόδου, συνεπάγεται σε µεγάλο βαθµό 
την εξασφάλιση υποφύσεων µε επιθυµητό ξηρό βάρος και επίπεδα cLH. Τα ευρήµατα αυτά 
είναι ιδιαίτερα θετικά και πιθανόν οι υποφύσεις πεταλούδων να µπορούν να αντικαταστήσουν 
µερικώς ή στο σύνολο τους τις υποφύσεις κυπρίνου. Η διαδικασία εφαρµογής είναι σε εξέλιξη.  
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ABSTRACT 
Grigorios Kanlis, Panayotis Loghothetis, Panayotis Goulas, Evangelos Ekonomou, 
Dimitrios Lenas, Pavlos Sozos, Christophoros Keroglou: Nutritional deficiencies in 
gilthead sea-bream (Sparus aurata L.) and use of specific nutritional supplements in fish-
farming. 

Intensive fish farming can lead to pronounced enteritis often associated with retarded 
growth which is also followed by a great variety of pathological alterations attributable to 
nutritional imbalances. These symptoms (including scoliosis, lordosis, fin erosion, gill lamellar 
oedema, severe fatty degeneration of the liver and, sporadically, cataracts) were practically 
eliminated among the reared sea-bream populations after sustained administration of a novel 
dietary supplement containing the proper mixture of essential aminoacids, vitamins and 
minerals. This field trial has shown that cage aquaculture of sea-bream can be substantially 
improved with the successful management of the nutritional factors. 
 
Keywords: Gilthead sea-bream, enteritis, nutrition, supplements, excretion 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στα εκτατικά και ηµιεκτατικά συστήµατα εκτροφής, τα ψάρια καλύπτουν όλες ή µέρος 
των γενικών και ειδικών διατροφικών τους αναγκών µε τους διαθέσιµους οργανισµούς από το 
φυσικό τους περιβάλλον. Αντίθετα, στα εντατικά συστήµατα η ικανοποίηση αυτών των 
αναγκών βασίζεται αποκλειστικά στην παροχή ενός διατροφικά πλήρους σιτηρεσίου καθ’ όλη 
την διάρκεια της εκτροφής. 
 Σε µονάδες πάχυνσης ψαριών, παρά το γεγονός ότι οι χρησιµοποιούµενες τροφές 
προέρχονται από εξειδικευµένες βιοµηχανίες ιχθυοτροφών, συχνά παρατηρείται σηµαντική 
καθυστέρηση στην ανάπτυξη των εισερχόµενων ιχθυδίων (του γόνου). Ταυτόχρονα, τα ιχθύδια 
παρουσιάζουν εικόνα εντερίτιδας, ενώ οι αντίστοιχες µικροβιολογικές ή/και παρασιτολογικές 
εξετάσεις των αποβαίνουν αρνητικές. Κατά την πορεία της εκτροφής των ψαριών αυτών, 
διαπιστώνονται αυξηµένα ποσοστά σκελετικών δυσµορφιών (σκολίωση, λόρδωση), διάβρωση 
των πτερυγίων, έντονη λιπώδης εκφύλιση του ήπατος µε χολόσταση, αιµοχολία και διάταση της 
κοιλιακής χώρας, καθώς και οίδηµα των δευτερογενών νηµατίων των βραγχίων. Σποραδικά, 
παρουσιάζονται και περιστατικά µε καταρράκτη. Τα ανωτέρω ευρήµατα αποτελούν σαφείς 
ενδείξεις διατροφικής ανεπάρκειας και αν δεν ληφθούν µέτρα για την βελτίωση της 
ιχθυοτροφής µε παράλληλη επανεξέταση του διατροφικού προγράµµατος µπορούν να 
οδηγήσουν, εκτός των αναφερόµενων ανωτέρω, σε θανάτους ή σε περαιτέρω επιπλοκές 
(Lopparelli et al. 2004, Wangbo et al. 1991, Watanabe 1989). Οι απώλειες αυτές αν και µικρές 
σε αριθµό είναι συνήθως συνεχείς σε όλη την διάρκεια της εκτροφής, ενώ η παρατεινόµενη 
καθυστέρηση της αύξησης και η µείωση της εµπορευσιµότητας των ψαριών οδηγεί  σε συνεχώς 
αυξανόµενη οικονοµική δυσλειτουργία της µονάδας. 
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
Ειδικό σκεύασµα σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε ως διατροφικό συµπλήρωµα, βάσει της 

κλινικής εξέτασης και των νεκροτοµικών δεδοµένων από εκτρεφόµενους ιχθυοπληθυσµούς 
τσιπούρας (Sparus aurata Linnaeus, 1758), µείζονος µονάδας πάχυνσης στη περιοχή της 
Εύβοιας. Για την σύνθεση του ανωτέρω σκευάσµατος δόθηκε έµφαση στην συµπλήρωση των 
απαραίτητων αµινοξέων, βιταµινών, µετάλλων και ιχνοστοιχείων στα σιτηρέσια των ψαριών, 
στοχεύοντας στην καλύτερη απορρόφηση και µεταβολισµό των αζωτούχων ουσιών από τον 
οργανισµό του ψαριού καθώς και στην επάρκειά του σε πρόδροµα στοιχεία των ενδογενών 
αυξητικών του παραγόντων. Η σύσταση του σκευάσµατος παρουσιάζεται στον Πίνακα Ι και 
αναφέρεται ως “Aqua Champion”. 
 
Πίνακας Ι: Συµπλήρωµα ∆ιατροφής Ιχθύων. Πρόµιγµα αµινοξέων, βιταµινών και ιχνοστοιχείων. 

Table I: Finfish Nutritional Supplement. Premix of aminoacids, vitamins and trace elements.  
 

“ A Q U A  C H A M P I O Ν ” ,  ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 

Ολικά αµινοξέα 70,5 % Ολικές αζωτούχες ουσίες 33,8 % 
 
Βιταµίνες   Ιχνοστοιχεία    
Βιταµίνη A 1.200.000 Ι.U. Σίδηρος Fe 10.000 mg 
Βιταµίνη D3 250.000 I.U. Χαλκός Cu 1.000 mg 
Βιταµίνη E 25.000 mg Μαγγάνιο Mn 12.000 mg 
Βιταµίνη K3 1.000 mg Ψευδάργυρος Zn 18.000 mg 
Βιταµίνη B1 3.000 mg Κοβάλτιο Co 200 mg 
Βιταµίνη B2 3.000 mg Ιώδιο I 300 mg 
Παντοθενικό Οξύ 
(B3) 

5.000 mg Σελήνιο Se 50 mg 

Νικοτινικό οξύ (B5) 12.000 mg 
Πυριδοξίνη (B6) 2.500 mg Αντιοξειδωτικό: +++ 
Φολικό Οξύ (B9) 600 mg  
Βιταµίνη (B12) 10 mg Αρωµατικό:  +++ 
Βιοτίνη (H) 100 mg  
Βιταµίνη C 25.000 mg Αντισυσσωµατικό: +++ 

 
 
Στην ανωτέρω µονάδα, σε δύο πληθυσµούς 300.000 και 200.000 ιχθυδίων τσιπούρας, 

µέσου ατοµικού βάρους 2 και 15 γραµµαρίων αντίστοιχα, χορηγήθηκε το σκεύασµα 
ενσωµατωµένο σε ποσοστό 1% στις χορηγούµενες εµπορικές ιχθυοτροφές και για διάστηµα 
τριών συνεχών µηνών. Αντίστοιχοι πληθυσµοί ιχθυδίων ιδίας προέλευσης και στην ίδια µονάδα 
εκτροφής, στους οποίους  χορηγήθηκαν µόνο οι εµπορικές ιχθυοτροφές, χρησίµευσαν ως 
µάρτυρες. 

Η πορεία της αύξησης, η κλινική συµπεριφορά και η νεκροτοµική εικόνα των 
ιχθυοπληθυσµών καταγράφονταν κάθε δύο εβδοµάδες για όλη την διάρκεια χορήγησης του 
διατροφικού συµπληρώµατος. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Σε κάθε µία από τις δύο οµάδες ιχθυδίων (Α1 και Β1) στις οποίες χορηγήθηκε 
ιχθυοτροφή εµπλουτισµένη µε Aqua Champion παρατηρήθηκε γρήγορη αύξηση του σωµατικού 
βάρους σε σύγκριση µε τους µάρτυρες (Α2 και Β2) (Πίνακας ΙΙ) η οποία, επιπλέον, 
χαρακτηρίζονταν από ισχυρή οµοιοµορφία ως προς την ανάπτυξη του ιχθυοπληθυσµού. Τα 
ιχθύδια επιδείκνυαν φυσιολογική κολυµβητική δραστηριότητα και ισορροπία του σώµατος των 
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στην στήλη του ύδατος. Οι λειτουργίες του αναπνευστικού και πεπτικού συστήµατος έδειχναν 
ουδέν το παθολογικό. 
 Σε αντίθεση, στους µάρτυρες διαπιστώθηκε ανοµοιοµορφία ως προς το µέγεθός των και 
επιθετικότητα των πλέον µεγαλόσωµων ιχθυδίων προς τα µικρόσωµα. Επίσης, τα περιστατικά 
µε εκδορές ή/και βαθύτερους τραυµατισµούς του δέρµατος και των πτερυγίων ήταν συχνά. Τα 
ιχθύδια κολυµπούσαν κοντά στην επιφάνεια του νερού και µέρος του ιχθυοπληθυσµού 
παρουσίαζε συµπτώµατα αρχόµενης δύσπνοιας. Η συµπεριφορά των κατά την χορήγηση της 
τροφής χαρακτηρίζονταν από έντονη λαιµαργία και κατανάλωναν συγκριτικά µεγαλύτερες 
ποσότητες τροφής. Επίσης, πρέπει να σηµειωθεί ότι ταυτόχρονα ή αµέσως µετά το γεύµα 
παρουσίαζαν έντονη αφόδευση και εικόνα χαρακτηριζόµενη ως διάρροια. 
 
 
Πίνακας II: Αύξηση µέσου βάρους ιχθυδίων τσιπούρας. Οµάδα Α1 & Β1, χορήγηση ιχθυοτροφής 

εµπλουτισµένη µε Aqua Champion. Οµάδα Α2 &Β2, χορήγηση ιχθυοτροφής χωρίς 
εµπλουτισµό. 

Table II: Increase of average body weight of reared sea bream. Group A1 & B1, fed with fish feed 
enriched with Aqua Champion. Group A2 & B2, fed with non-enriched fish feed. 

 

ΜΗΝΑΣ ΗΜΕΡΕΣ 
ΕΚΤΡΟΦΗΣ 

oC 
ΟΜΑ∆Α Α1 
Mέσο Βάρος 

(g) 

ΟΜΑ∆Α Α2 
Mέσο Βάρος 

(g) 

ΟΜΑ∆Α B1 
Mέσο Βάρος 

(g) 

ΟΜΑ∆Α B2 
Mέσο Βάρος 

(g) 
1-Μαϊ-04 0 16 2,01 2,01 15,09 15,09 

15-Μαϊ-04 15 17 3,10 2,97 19,11 18,98 
31-Μαϊ-04 31 18 5,05 4,87 25,09 24,65 
15-Ιουν-04 46 20 9,11 7,83 32,02 29,98 
30-Ιουν-04 61 23 15,07 12,03 42,13 36,10 
15-Ιουλ-04 76 25 24,21 19,04 56,06 45,80 
31-Ιουλ-04 93 25 35,08 26,05 75,10 57,83 
 
 
 Τα νεκροτοµικά ευρήµατα στις οµάδες όπου δεν χορηγήθηκε το διατροφικό 
συµπλήρωµα αντιστοιχούσαν σε εικόνα καταπονηµένων διατροφικά οργανισµών, µε όλα τα 
εξετασθέντα άτοµα να παρουσιάζουν αύξηση του περισπλάχνιου λίπους,  σοβαρή λιπώδη 
εκφύλιση του ήπατος, στάση έως και παλινδρόµηση της χολής. Ο ίδιος ιχθυοπληθυσµός 
υπέφερε από εντερίτιδα ποικίλης σοβαρότητας. Σε βαριά περιστατικά παρατηρούταν η κατά 
περιοχές διάταση του αυλού του εντέρου, το οποίο έφερε ελάχιστο υδαρές περιεχόµενο. 

Η οµοιόµορφη και γρήγορη ανάπτυξη, χωρίς έντονα νεκροτοµικά ευρήµατα στα 
ιχθύδια  των οµάδων που χρησιµοποιήθηκε το Aqua Champion οφείλεται στην ποιοτική 
αναβάθµιση του σιτηρεσίου των µε τη επιλεκτική προσθήκη στην τροφή οµάδας αµινοξέων που 
συνεργούν στην ρύθµιση του µεταβολισµού των πρωτεϊνών. Αυτό είχε ως συνέπεια την µείωση 
της  συγκέντρωσης των αζωτούχων ουσιών και ειδικότερα της αµµωνίας στο αίµα (Aragao et al. 
2004). Επιπλέον, η επάρκεια της εµπλουτισµένης µε Aqua Champion τροφής σε βιταµίνες, 
µέταλλα και ιχνοστοιχεία συµπλήρωνε τις ειδικές µεταβολικές ανάγκες των νεαρών ιχθυδίων, 
ιδιαίτερα όταν οι φυτικές πρώτες ύλες χερσαίας προέλευσης ενσωµατώνονται σε περίσσεια στις 
εµπορικές ιχθυοτροφές (Reitan et al. 1993, Solbakken et al. 2002). 

Η εντερίτιδα που παρατηρείτο στους µάρτυρες δεν εµφανίστηκε στις άλλες οµάδες µε 
αποτέλεσµα να παραµένει η τροφή στον πεπτικό σωλήνα του ψαριού, έτσι ώστε ο οργανισµός 
να µην χάνει γεύµατα και να αξιοποιεί κατά το µέγιστο δυνατό την προσφερόµενη σε αυτό 
τροφή. Αυτό συνετέλεσε στην οµοιόµορφη ανάπτυξη αλλά και υγιή συµπεριφορά των 
αντίστοιχων παχυνόµενων ιχθυδίων. 
 Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από εµπορική µονάδα πάχυνσης τσιπούρας έδειξαν 
ότι η χρήση του διατροφικού συµπληρώµατος Aqua Champion µπορεί αισθητά να βελτιώσει 
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την ποιότητα των χορηγούµενων ιχθυοτροφών µε την ταυτόχρονη µείωση των διατροφικών 
διαταραχών στα εκτρεφόµενα ψάρια. 
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ABSTRACT 
Stylianos Apostolou, Athanasios D. Baxevanis, Theodore J. Abatzopoulos: Quality 
evaluation of six commercial Artemia strains. 

Six commercial Artemia strains were evaluated for their cyst quality. This assessment 
was based on the following characteristics: water content, hatching percentage (24 hrs), 
hatching efficiency (24 hrs) and the ratio of hatching percentage in 24 hrs/hatching percentage 
in 48 hrs. The results showed that: i) 5 out of 6 commercial samples had acceptable water 
content, ii) all samples presented low hatching percentage and hatching efficiency and iii) the 
quality of these commercial Artemia cysts was rather poor. Decapsulation and H2O2 treatment 
of their cysts improved their hatching percentage by 2 to 8%. 

 
Keywords: Artemia, water content, hatching percentage, hatching efficiency, decapsulation, 
hyperoxide treatment  

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στις ιχθυοκαλλιέργειες σπουδαίο ρόλο διαδραµατίζει η χορηγούµενη τροφή, ιδιαίτερα 
κατά τα πρώτα αναπτυξιακά στάδια των ιχθυδίων. Ο παραγωγός επιθυµεί τροφή οικονοµική, 
εύκολη στη χρήση, διαθέσιµη ανά πάσα στιγµή και εύληπτη για τα νεαρά ιχθύδια 
(Abatzopoulos et al. 2002). ∆οκιµασµένη τροφή στα εκκολαπτήρια ευρύαλων και όχι µόνο 
ψαριών αποτελεί το ανόστρακο καρκινοειδές Artemia (κυρίως τα πρώτα ναυπλιακά στάδια) που 
χρησιµοποιείται µε επιτυχία ως τροφή εκκίνησης (Sorgeloos et al. 2001). Από τη δεκαετία του 
1930 που άρχισε η χρήση της Artemia στις υδατοκαλλιέργειες ως και τα µέσα της δεκαετίας του 
1980 οι χρησιµοποιούµενες κύστεις προέρχονταν από τη Βόρεια Αµερική (Lavens & Sorgeloos 
2000). Ασυνήθιστα υδρολογικά φαινόµενα στην περιοχή αυτή οδήγησαν στη µείωση της 
παραγωγής και σε προσπάθειες διερεύνησης νέων πηγών κύστεων Artemia παγκοσµίως. Στην 
κατεύθυνση αυτή οδήγησε και η εκρηκτική αύξηση στη ζήτηση της Artemia αφού µόνο το 1997 
χρησιµοποιήθηκαν 1.500 µετρικοί τόνοι κύστεων σε 6.000 εκκολαπτήρια παγκοσµίως 
(Abatzopoulos et al. 2002).Έτσι, ανακαλύφθηκαν νέες κυστοπαραγωγικές περιοχές (σε φυσικές 
ή τεχνητές υπεράλµυρες υδατοσυλλογές) στο Ιράν, στην Κίνα, στη Σιβηρία, στο Καζακστάν και 
αλλού (Lavens & Sorgeloos 2000). 

Βέβαια, κάθε στέλεχος Artemia ή ακόµη και διαφορετικές «σοδειές» του ίδιου 
στελέχους παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές ως προς την ποιότητά τους (Abatzopoulos et al. 
2002). Προκειµένου να ελεγχθεί η εκκολαπτική ποιότητα κύστεων Artemia υπολογίζονται 
διάφοροι παράµετροι όπως το περιεχόµενο νερό στις κύστεις, το ποσοστό εκκόλαψης, η 
εκκολαψιµότητα  και ο δείκτης σχετικής εκκόλαψης α που δίνεται από το λόγο των ποσοστών 
εκκόλαψης στις 24 και 48 ώρες. Στην παρούσα εργασία εξετάστηκαν για την ποιότητά τους έξι 
εµπορικά στελέχη σε µορφή κύστεων που χρησιµοποιούνται συχνά σε εκκολαπτήρια ευρύαλων 
ψαριών.  
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ  

Έξι εµπορικά δείγµατα κύστεων Artemia (Α, Β, Γ, ∆, Ε, ΣΤ) µελετήθηκαν ως προς τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά για τον ποιοτικό χαρακτηρισµό τους: ποσοστό περιεχόµενου νερού 
(υγρασία), ποσοστό εκκόλαψης και εκκολαψιµότητα στις 24 ώρες και υπολογίστηκε ο δείκτης 
σχετικής εκκόλαψης α. 
1. Ποσοστό περιεχόµενου νερού (% του βάρους των κύστεων). Προζυγισµένη ποσότητα 
κύστεων Artemia (~0,1 g) τοποθετήθηκε σε κλίβανο θερµοκρασίας 58 °C (±0,5) για χρονικό 



διάστηµα 24 ωρών και ζυγίστηκε αµέσως µετά. Η διαφορά στο βάρος αντιστοιχεί στην υγρασία 
και υπολογίζεται ως ποσοστό του περιεχόµενου νερού επί του αρχικού βάρους των κύστεων. 
Για κάθε εµπορικό υλικό έγιναν 3 επαναλήψεις. Οι ζυγίσεις έγιναν µε ηλεκτρονικό ζυγό 
ακρίβειας (±1 mg). 
2. Ποσοστό εκκόλαψης στις 24 ώρες. Η εκκόλαψη των κύστεων από τα 6 εµπορικά δείγµατα 
έγινε σύµφωνα µε πρωτόκολλα που χρησιµοποιούνται διεθνώς για τον ποιοτικό έλεγχο των 
κύστεων Artemia (Sorgeloos et al. 1986). Για κάθε εκκόλαψη έγιναν 3 επαναλήψεις και 
προσδιορίστηκαν 20 δείγµατα από κάθε επανάληψη. Το ποσοστό εκκόλαψης αναφέρεται στον 
αριθµό των ναυπλίων που µπορούν να προκύψουν από 100 «ακέραιες» κύστεις. 
3. Εκκολαψιµότητα στις 24 ώρες. Αναφέρεται στον αριθµό των ναυπλίων που εµφανίζονται 
από την εκκόλαψη 1 g κύστεων σε 24 ώρες. Προκύπτει µε αναγωγή από το ποσοστό 
εκκόλαψης. 
4. ∆είκτης σχετικής εκκόλαψης α. Πρόκειται για το πηλίκο του ποσοστού εκκόλαψης στις 24 
ώρες προς το αντίστοιχο στις 48 ώρες εκφρασµένο σε ποσοστό % (θεωρώντας ότι στις 48 ώρες 
η εκκόλαψη βρίσκεται στο µέγιστο δυνατό ποσοστό). Αποτελεί ένδειξη της ποιότητας του 
δείγµατος αφού όσο µεγαλύτερος είναι αυτός ο λόγος τόσο καλύτερο θεωρείται το υλικό.   
5. Ποιότητα – Κατάταξη. Προκειµένου να αξιολογηθούν τα δείγµατα λαµβάνοντας υπόψη 
όλες τις παραµέτρους που µελετήθηκαν, υιοθετήθηκε ένα απλό σύστηµα ταξινόµησης για κάθε 
µεταβλητή. Η χειρότερη τιµή αντιστοιχήθηκε στη µονάδα και όσο βελτιωνόταν (στατιστικά 
σηµαντικά)  οι τιµές αυξάνονταν αντίστοιχα κατά µια µονάδα. Το άθροισµα των 4 τιµών (µια 
για κάθε µεταβλητή/χαρακτηριστικό) ήταν ταυτόχρονα και ένδειξη για την ποιότητα του 
δείγµατος. 

Στη συνέχεια, για την περαιτέρω βελτίωση των εκκολαπτικών χαρακτηριστικών των 
εµπορικών δειγµάτων εφαρµόστηκαν οι τεχνικές της αποχορίωσης (αποκελύφωση µε χρήση 
διαλύµµατος NaOCl) και της επίδρασης του υπεροξειδίου (Η2Ο2): η πρώτη χρησιµοποιείται 
ευρέως στα εκκολαπτήρια έτσι ώστε να αυξηθεί το ποσοστό εκκόλαψης (Μπαξεβάνης 2001, 
Saygi 2003) ενώ η δεύτερη έχει εφαρµοστεί µε επιτυχία ως άµεση µέθοδος διακοπής της 
διάπαυσης (Van Stappen et al. 1998, Μπαξεβάνης 2001).  

Για τη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων ακολουθήθηκαν µη παραµετρικές 
(Kruskal-Wallis) αλλά και παραµετρικές (ANOVA και Least Significant Differences, LSD) 
δοκιµασίες (Zar 1984). Η εφαρµογή των παραµετρικών δοκιµασιών έγινε αφού προηγήθηκε 
έλεγχος των δεδοµένων προκειµένου να διαπιστωθεί ότι ακολουθούσαν κανονική κατανοµή. Το 
επίπεδο σηµαντικότητας για όλες τις δοκιµασίες ήταν 0,05.  
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων για το ποσοστό περιεχόµενου νερού, το ποσοστό 
εκκόλαψης και την εκκολαψιµότητα στις 24 ώρες καθώς και ο δείκτης α (σχετική εκκόλαψη) 
δίνονται στον Πίνακα Ι.  
1. Ποσοστό περιεχόµενου νερού. Οι τιµές κυµάνθηκαν από 3,13 ώς 32,45%. Για 5 από τα 6 
δείγµατα οι τιµές είναι αποδεκτές (µόνο το δείγµα ΣΤ εµφανίζει άριστη τιµή), ενώ το δείγµα ∆ 
παρουσιάζει ποσοστό περιεχόµενου νερού ασυνήθιστα υψηλό για εµπορικό δείγµα Artemia 
(~32,5%). Εµπορικά δείγµατα µε ποσοστό υγρασίας µεγαλύτερο από 9% θεωρούνται χαµηλής 
ποιότητας, ενώ οι άριστες τιµές κυµαίνονται από 3 ώς 5% (Bosteels et al. 1996). Η στατιστική 
ανάλυση οµαδοποίησε τα δείγµατα Α, Β, Γ και Ε τα οποία και διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά 
από τα ΣΤ και ∆ (Kruskal-Wallis, H=15,41, p<0,05) (Πίνακας Ι). 
2. Ποσοστό εκκόλαψης στις 24 ώρες. Τα ποσοστά εκκόλαψης στις 24 ώρες παρουσίασαν 
τιµές από 67,73 ώς 76,78%. Καταγράφηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές (ANOVA, 
F=40,36, p<0,05), ενώ η δοκιµασία LSD οµαδοποίησε τα δείγµατα Β και Γ, όπως επίσης και τα 
δείγµατα ∆, Ε και ΣΤ. Όλα διαφέρουν σηµαντικά από το Α. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει 
το δείγµα ∆, το οποίο, αν και µε µεγάλη υγρασία, είχε από τα υψηλότερα ποσοστά εκκόλαψης. 
Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα ποσοστά εκκόλαψης στις 24 ώρες όλων των δειγµάτων θεωρούνται 
χαµηλά για εµπορικά δείγµατα κύστεων Artemia (Sorgeloos et al. 1986). 



3. Εκκολαψιµότητα στις 24 ώρες. Οι τιµές εκκολαψιµότητας κυµάνθηκαν από 114.000 ώς 
207.000 ναύπλιοι ανά g κύστεων (Πίνακας Ι). Οι τιµές αυτές ήταν ιδιαίτερα χαµηλές για 
εµπορικά δείγµατα κύστεων Artemia (Sorgeloos et al. 1986). Η στατιστική επεξεργασία έδειξε 
ότι τα δείγµατα εµφάνισαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές (Kruskal-Wallis, H = 12,43, 
p<0,05). Τα δείγµατα Γ, Ε και ΣΤ οµαδοποιήθηκαν και διακρίθηκαν από τα υπόλοιπα, ενώ τα 
δείγµατα Α και ∆ εµφανίζουν τη µεγαλύτερη και µικρότερη τιµή εκκολαψιµότητας, αντίστοιχα 
(Πίνακας Ι). Ενδιαφέρον παρουσιάζει το δείγµα ∆ που ενώ εµφάνισε υψηλό ποσοστό 
εκκόλαψης (στις 24 ώρες) έδωσε τη µικρότερη τιµή εκκολαψιµότητας, γεγονός αναµενόµενο 
αφού οι κύστεις του δείγµατος περιείχαν ποσοστό νερού µεγαλύτερο από 30% (Πίνακας Ι).      
 
Πίνακας Ι: Εκκολαπτικά χαρακτηριστικά, εκτιµώµενη ποιότητα, κατάταξη και προτεινόµενη 

τεχνική για τη βελτίωση των 6 εµπορικών δειγµάτων Artemia που µελετήθηκαν. Τα 
δείγµατα που έχουν το ίδιο γράµµα (α, β, γ ή δ) δε διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά 
(δοκιµασίες ANOVA και LSD για το ποσοστό εκκόλαψης στις 24 ώρες και Kruskal-Walis 
για τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά). 

Table I: Hatching characteristics, quality, classification and suggested technique for improving the 
hatching of the 6 commercial Artemia under study. Samples that sharing the same letter (α, 
β, γ or δ) are not significantly different (as determined by ANOVA and LSD tests for 
hatching percentage in 24 hours and Kruskal-Wallis for the rest of the variables). 

 
4. ∆είκτης σχετικής εκκόλαψης α. Ο δείκτης α έδειξε ότι τα δείγµατα Ε και ΣΤ αποδίδουν το 
µεγαλύτερο ποσοστό στις πρώτες 24 ώρες (97% και 96%, αντίστοιχα). Το  χαρακτηριστικό 
αυτό είναι ιδιαίτερα επιθυµητό για τους ιχθυοκαλλιεργητές γιατί η εκκόλαψη είναι 
συγχρονισµένη. Τα υπόλοιπα δείγµατα παρουσιάζουν µια µέση τιµή σχετικής εκκόλαψης που 
κυµαίνεται από 83% ώς 87% (µε τη χειρότερη τιµή να εµφανίζεται στο δείγµα Α). 
5. H κατάταξη των 6 δειγµάτων έδειξε ότι τα δείγµατα Β και ∆ εµφάνισαν τη χειρότερη 
ποιότητα, ενώ το δείγµα ΣΤ την καλύτερη (Πίνακας Ι). Να σηµειωθεί ότι το παραπάνω 
σύστηµα κατάταξης αφορά σε σχετικές συγκρίσεις και όχι σε απόλυτες τιµές. 

Από τα πρώτα αποτελέσµατα, φαίνεται ότι τα 6 εµπορικά δείγµατα απέχουν από το να 
χαρακτηριστούν άριστα. Για τη βελτίωση των εκκολαπτικών χαρακτηριστικών των δειγµάτων 
εφαρµόστηκαν οι µέθοδοι αποχορίωσης και διακοπής της διάπαυσης. Η αποχορίωση βελτιώνει 
τα εκκολαπτικά χαρακτηριστικά γιατί ο ναύπλιος δε χρειάζεται πλέον ενέργεια για να διαρρήξει 
το χοριονικό περίβληµα (Abatzopoulos et al. 1989). Η χρήση Η2Ο2 για τη διακοπή της 
διάπαυσης εφαρµόστηκε γιατί σε πολλά εµπορικά δείγµατα περιέχονται διαπαυσιακές κύστεις 
που δεν εκκολάπτονται, ακόµη κι αν βρεθούν σε κατάλληλες συνθήκες. Ως µέτρο της 
βελτίωσης των εκκολαπτικών χαρακτηριστικών χρησιµοποιήθηκε το ποσοστό εκκόλαψης στις 
24 ώρες (Εικ. 1). 
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Α 7,75(±0,80)β 73,18(±7,43)β 206.688(±8.848)δ 83 2+2+4+1=9 *** H2O2 

Β 6,91(±0,72)β 67,73(±5,76)α 164.339(±7.903)β 84 2+1+2+1=6 * NaOCl 

Γ 6,83(±0,68)β 68,73(±2,46)α 192.920(±29.743)γ 86 2+1+3+1=7 ** NaOCl 

∆ 32,45(±1,24)γ 76,78(±3,33)γ 113.854(±6.537)α 87 1+3+1+1=6 * H2O2 

Ε 5,21(±0,50)β 76,42(±2,48)γ 180.871(±12.743)γ 97 2+3+3+2=10 **** H2O2 

ΣΤ 3,13(±0,25)α 76,59(±2,00)γ 174.943(±1.829)γ 96 3+3+3+2=11 ***** NaOCl 



 
 

 
Εικ. 1: Ποσοστό εκκόλαψης των 
έξι εµπορικών δειγµάτων Artemia 
στις 24 ώρες. Κ: κύστεις χωρίς 
επεξεργασία, Α: αποχορίωση, Υ: 
χρήση Η2Ο2. 
 
 
Fig. 1: Hatching percentage for 24 
hours of the 6 commercial 
Artemia samples under 
investigation. K: untreated cysts, 
A: decapsulation, Y: Η2Ο2. 

 
 
 

Οι διαφορές που εµφάνισαν τα ποσοστά εκκόλαψης κάθε δείγµατος πριν και µετά την 
αποχορίωση και τη χρήση Η2Ο2 ήταν στατιστικά σηµαντικές για όλα τα δείγµατα (ANOVA και 
LSD δοκιµασίες, p<0,05) εκτός από τη σύγκριση µεταξύ των µη αποχοριωµένων και 
αποχοριωµένων κύστεων των δειγµάτων ∆ και Ε (ANOVA και LSD δοκιµασίες, p>0,05). Έτσι, 
για κάθε δείγµα προέκυψε και η προτεινόµενη διαδικασία βελτίωσης (Πίνακας Ι). Ενδιαφέρον 
παρουσιάζει το δείγµα Γ µετά τη χρήση Η2Ο2, όπου το ποσοστό εκκόλαψης µηδενίζεται. Αυτό 
µπορεί να οφείλεται στο µικρού πάχους χοριονικό περίβληµα που έχουν αυτές οι κύστεις 
(αδηµοσίευτα αποτελέσµατα). Ωστόσο, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η αύξηση του ποσοστού 
εκκόλαψης για όλα τα στελέχη και για τις δυο τεχνικές βελτίωσης κυµάνθηκε από 2 ώς 8%. Οι  
τιµές αυτές θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη, λόγω της τιµής των εµπορικών κύστεων 
Artemia και των ποσοτήτων που καταναλώνονται κάθε χρόνο στα εκκολαπτήρια. 
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ABSTRACT 
Athanasios D. Baxevanis, Ilias Kappas, Alexander Triantafyllidis, Naihong Xin, Theodore J. 
Abatzopoulos: Genetic identification of commercial Artemia samples from China. 

Five commercial Artemia samples from China were genetically identified using 16S rRNA 
RFLP analysis. Eight endonucleases were used and the composite genotypes for each individual 
were compared with those of reference material. The results revealed that: i) two out of five com-
mercial samples contained exclusively Artemia franciscana cysts (an invasive species to the Chi-
nese region), ii) one sample contained only A. sinica cysts (autochthonous species in China) and iii) 
two samples contained a mixture of A. franciscana and parthenogenetic cysts (percentages of the A. 
franciscana cysts in these two samples were 83.5 and 97.5%, respectively). The high occurrence of 
A. franciscana cysts in commercial Chinese samples confirms the presence and spread of this spe-
cies in China. 

  
Keywords: Artemia, China, genetic identification, 16S rRNA, RFLP analysis  
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι κύστεις του γένους Artemia (Crustacea: Anostraca) και ιδιαίτερα του είδους A. francis-
cana διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στις υδατοκαλλιέργειες (διατροφή προνυµφών οστεϊχθύων 
και καρκινοειδών). Στη δεκαετία 1990-2000, η παγκόσµια κατανάλωση κύστεων Artemia αυξήθηκε 
εκθετικά ως αποτέλεσµα της αύξησης των υδατοκαλλιεργητικών δραστηριοτήτων, παρά την εκλο-
γίκευση της χρήσης των κύστεων στα εκκολαπτήρια (π.χ. για 1 εκατοµµύριο ιχθυδίων λαβρακιού ή 
τσιπούρας απαιτούνταν 150 kg κύστεων, ενώ τώρα χρειάζονται 90 και 70 kg κύστεων, αντίστοιχα) 
(Abatzopoulos et al. 2002α). Η κυριότερη κυστοπαραγωγός περιοχή της υφηλίου είναι η Great Salt 
Lake (Utah, USA). Ωστόσο, οι απρόβλεπτες διακυµάνσεις στην παραγωγή κύστεων από την Great 
Salt Lake καθώς και η συνεχώς αυξανόµενη ζήτηση κύστεων Artemia οδήγησαν στην αναζήτηση 
νέων περιοχών που θα µπορούσαν να στηρίξουν την παραγωγή τους. 

Η Κίνα ήταν µια από τις χώρες που αντιλήφθηκε έγκαιρα το κενό στην προσφορά κύστεων 
Artemia και από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 ξεκίνησε µια σοβαρή προσπάθεια εκµετάλλευ-
σης των υπεραλµυρών υδατοσυλλογών της. Άλλωστε, το µεγαλύτερο ποσοστό της συνολικής επι-
φάνειας των λιµνών της Κίνας είναι αλµυρές (Wang 1987). Τα ενδηµικά είδη που υπάρχουν στην 
Κίνα είναι: i) η A. sinica (Cai 1989), ii) η A. tibetiana (Abatzopoulos et al. 1998, 2002β) και iii) 
πολλά παρθενογενετικά στελέχη. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, έγινε ενοφθαλµισµός κύστεων 
A. franciscana από το San Francisco Bay (USA) σε περιοχές του κόλπου Bohai της Κίνας 
(Triantaphyllidis et al. 1995). Ο ενοφθαλµισµός αυτός έγινε για να ελεγχθεί ο ευτροφισµός της πε-
ριοχής µέσω της αύξησης παραγωγής βιοµάζας Artemia, αφού τα παρθενογενετικά στελέχη που 
υπήρχαν και υπάρχουν στην περιοχή παρουσίαζαν χαµηλή παραγωγικότητα και αντοχή στις υψηλές 
αλατότητες και χαµηλές θερµοκρασίες που επικρατούσαν στην περιοχή σε σχέση µε την A. francis-
cana (Triantaphyllidis et al. 1995). Αυτό είχε ως δευτερογενές αποτέλεσµα την παραγωγή και ε-
µπορία κύστεων A. franciscana από την Κίνα σε πολύ χαµηλότερες τιµές (κυρίως λόγω του χαµη-
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λού κόστους παραγωγής). Ωστόσο, η παρουσία ενός είδους που απαντάται µόνο στο Νέο Κόσµο 
(A. franciscana) σε µια περιοχή του Παλαιού Κόσµου όπου υπάρχουν άλλα ενδηµικά αµφιγονικά 
(A. sinica και A. tibetiana) και παρθενογενετικά στελέχη είχε ως αποτέλεσµα την παρουσία κύστε-
ων δύο ή περισσότερων διαφορετικών ειδών στο ίδιο υλικό. Το γεγονός αυτό δηµιουργεί προβλή-
µατα στις υδατοκαλλιεργητικές µονάδες: ασύγχρονο υλικό, διαφορετικό πάχος χορίου (κέλυφος), 
µη οµοιόµορφο µέγεθος κύστεων και ναυπλίων, όχι σταθερά ποσοστά εκκόλαψης, κ.ά. Επίσης, έχει 
παρατηρηθεί το φαινόµενο να αποφεύγεται εσκεµµένα η αναγραφή του στελέχους/είδους στη συ-
σκευασία.  

Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια γενετικής ταυτοποίησης εµπορικών ειδών Ar-
temia µε τη χρήση ενός µοριακού δείκτη (16S rRNA – RFLP), ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει 
βοηθήσει στη µελέτη της συστηµατικής, της βιοποικιλότητας και της φυλογεωγραφίας του γένους 
Artemia αλλά και της ταυτοποίησης παρθενογενετικών κλώνων (Baxevanis & Abatzopoulos 2004, 
Gajardo et al. 2004, Baxevanis et al. 2005).   

 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Πέντε εµπορικά δείγµατα κύστεων Artemia αναλύθηκαν από διαφορετικές περιοχές της 
Κίνας (Πίνακας Ι). Η εκκόλαψη των κύστεων (3 επαναλήψεις για κάθε εκκόλαψης, 25 δείγµατα για 
κάθε επανάληψη) έγινε σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που ακολουθούνται διεθνώς (Sorgeloos et al. 
1986) προκειµένου να ελεγχθεί η ακρίβεια των αναγραφόµενων ποιοτικών χαρακτηριστικών (εν-
δεικτικά αναφέρονται τα ποσοστά εκκόλαψης µετά από 48 ώρες – Πίνακας Ι). Το ποσοστό εκκό-
λαψης µετά από 48 ώρες όλων των δειγµάτων ήταν υψηλό (>75%) και συνεπώς οι ναύπλιοι που 
καλλιεργήθηκαν ήταν αντιπροσωπευτικοί του συνολικού δείγµατος. Η καλλιέργεια των ναυπλίων 
έγινε σε µέσο εκκόλαψης αλατότητας 65±5 ppt και θερµοκρασίας 24±1οC (χρησιµοποιήθηκαν φιά-
λες 2 lt και η πυκνότητα ήταν 4 άτοµα ανά ml καλλιέργειας). Η καλλιέργεια συνεχίστηκε µέχρι την 
αναπαραγωγική ωριµότητα των ατόµων προκειµένου να διαπιστωθεί αν τα δείγµατα ήταν αµιγώς 
παρθενογενετικά ή όχι (παρουσία/απουσία αρσενικών ατόµων, αναλογία φύλου).  
 
Πίνακας I: Χαρακτηριστικά των εµπορικών δειγµάτων Artemia από την Κίνα που αναλύθηκαν στην 

παρούσα εργασία. 
Table I: List of the commercial Chinese Artemia samples scored in this study. 
Κωδικός δείγµατος Προέλευση Ηµεροµηνία Ποσοστό εκκόλαψης1 

∆1 Επαρχία Wudi  2000 94,44(±9,81) 
∆2 Επαρχία Wudi 2001 86,61(±0,52) 
∆3 Άγνωστη  2002 84,86(±2,08) 
∆4 Επαρχία Shandong 2000 90,31(±3,48) 
∆5 Επαρχία Sauxi 2000 78,16(±6,60) 

1 Μετά από 48 ώρες. Σε παρένθεση δίνονται οι τυπικές αποκλίσεις 
 
Τριάντα ενήλικα άτοµα από κάθε εµπορικό δείγµα χρησιµοποιήθηκαν για την αποµόνωση 

ολικού DNA σύµφωνα µε το πρωτόκολλο των Baxevanis & Abatzopoulos (2004). Ακολούθως, 
σύµφωνα µε το ίδιο πρωτόκολλο, ενισχύθηκε τµήµα του γονιδίου 16S του µιτοχονδριακού DNA µε 
τη βοήθεια της Αλυσιδωτής Αντίδρασης Πολυµεράσης (Polymerase Chain Reaction, PCR). Στη 
συνέχεια, χρησιµοποιήθηκαν 8 ενδονουκλεάσες περιορισµού (AluI, BfaI, DdeI, DpnII, HaeIII, 
MspI, NotI και RsaI) για την πέψη του PCR προϊόντος. Για την κωδικοποίηση των αποτελεσµάτων, 
σε κάθε διαφορετικό πρότυπο που προέκυπτε  από την πέψη µε την ίδια ενδονουκλεάση αποδόθηκε 
µε ένα γράµµα. Έτσι, κάθε άτοµο τελικά αποκτούσε ένα σύνθετο γενότυπο του mtDNA αποτελού-
µενο από 8 γράµµατα (ένα για κάθε µια ενδονουκλεάση περιορισµού). Έπειτα, οι σύνθετοι γενότυ-
ποι των ατόµων που αναλύθηκαν στην παρούσα εργασία συγκρίθηκαν µε τους σύνθετους γενοτύ-
πους ατόµων που ανήκουν σε γνωστούς πληθυσµούς και είδη Artemia (Baxevanis & Abatzopoulos 
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2004, Baxevanis et al. 2005). Από τη σύγκριση αυτή προέκυψε η ταυτοποίηση των δειγµάτων ε-
µπορικών κύστεων Artemia από την Κίνα. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Το ενισχυµένο τµήµα του 16S rRNA ήταν συνολικού µήκους ~535 bp. Οι πέψεις µε τις εν-
δονουκλεάσες περιορισµού των εµπορικών δειγµάτων Artemia οδήγησαν στους σύνθετους γενοτύ-
πους που φαίνονται στον Πίνακα ΙΙ. Στον ίδιο Πίνακα φαίνονται και οι σύνθετοι γενότυποι γνω-
στών ειδών και πληθυσµών Artemia από όλο τον κόσµο.   

 
Πίνακας II: Σύνθετοι γενότυποι που προέκυψαν από τις 8 ενδονουκλεάσες περιορισµού που χρησιµο-

ποιήθηκαν για τη γενετική ταυτοποίηση των εµπορικών δειγµάτων Artemia από Κίνα. n: αριθ-
µός ατόµων. 

Table II: Composite genotypes for the eight restriction endonucleases used for the genetic characteriza-
tion of the commercial Artemia samples from China. n: number of individuals. 

1 Από Baxevanis et al. (2005) 
2 Από Baxevanis & Abatzopoulos (2004) 

 
Η παρατήρηση των ενήλικων ατόµων έδειξε ότι τα δείγµατα ∆1, ∆4 και ∆5 ήταν αµιγώς αµ-

φιγονικά, ενώ τα δείγµατα ∆2 και ∆3 περιέχουν µικτούς πληθυσµούς αµφιγονικών και παρθενογενε-
τικών στελεχών. Από τον Πίνακα ΙΙ φαίνεται ότι τρία από τα πέντε δείγµατα εµπορικών στελεχών 
Artemia (∆είγµατα ∆1, ∆4 και ∆5) είναι αµιγή (δεν έχουν προσµείξεις κύστεων διαφορετικών ειδών 
Artemia). Από τα δείγµατα αυτά, τα ∆1 και ∆4 περιέχουν κύστεις που εµφανίζουν τον ίδιο σύνθετο 
γενότυπο µε το είδος A. franciscana, ενώ το δείγµα ∆5 εµφανίζει τον ίδιο σύνθετο γενότυπο µε το 
είδος A. sinica, που είναι αυτόχθονο αµφιγονικό είδος της ευρύτερης περιοχής. Tα δείγµατα ∆2 και 
∆3 περιέχουν κύστεις που εµφανίζουν τον ίδιο σύνθετο γενότυπο µε ένα παρθενογενετικό στέλεχος 
από την Ελλάδα (σε ποσοστό 16,5% και 2,5%, αντίστοιχα), ενώ οι υπόλοιπες κύστεις παρουσιά-
ζουν τον ίδιο γενότυπο µε το αµφιγονικό είδος του Νέου Κόσµου A. franciscana.  

Από τον Πίνακα Ι, φαίνεται ότι τα δείγµατα που περιέχουν αποκλειστικά κύστεις A. fran-
ciscana (∆1 και ∆4) εµφανίζουν τα µεγαλύτερα ποσοστά εκκόλαψης (94,44% και 90,31% αντίστοι-
χα), ενώ το δείγµα ∆5 (που περιέχει αποκλειστικά κύστεις A. sinica) εµφανίζει το µικρότερο ποσο-
στό εκκόλαψης (78,16%). Αντίθετα, τα δείγµατα που περιέχουν προσµείξεις κύστεων παρθενογενε-
τικών στελεχών και A. franciscana (∆2 και ∆3) εµφανίζουν ενδιάµεσα ποσοστά εκκόλαψης (86,61% 

 Eνδονουκλεάση περιορισµού 
Γενότυποι AluI BfaI DdeI DpnII HaeIII MspI NotI RsaI 
A. franciscana1 A A A A A A A A 
A. sinica1 C C C A A A A B 
A. salina1 A A A D C A A B 
A. urmiana1 D B A C A B A B 
A. persimilis1 B B B B B A B B 
A. tibetiana1 D B A C A B A B 
Παρθενογενετικό στέλεχος2 D B A A A C A B 
∆είγµα ∆1 (n=30) A A A A A A A A 
∆είγµα ∆2 (n=5) D B A A A C A B 
∆είγµα ∆2 (n=25) A A A A A A A A 
∆είγµα ∆3 (n=2) D B A A A C A B 
∆είγµα ∆3 (n=28) A A A A A A A A 
∆είγµα ∆4 (n=30) A A A A A A A A 
∆είγµα ∆5 (n=30) C C C A A A A B 



 4

και 84,86%, αντίστοιχα). Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η παρουσία κύστεων δυο διαφορετικών ειδών 
στο ίδιο εµπορικό δείγµα δε συνεπάγεται απαραίτητα τη συνύπαρξη των ειδών αυτών στο περιβάλ-
λον αλλά µπορεί να οφείλεται στη διαδικασία επεξεργασίας και εµπορίας κύστεων (π.χ. όχι σωστός 
καθαρισµός των ξηραντήρων κύστεων, εσκεµµένη ανάµιξη). Ωστόσο, το µεγάλο ποσοστό κύστεων 
A. franciscana σε εµπορικά δείγµατα από την Κινεζική επικράτεια επιβεβαιώνει την παρουσία του 
εισβολικού αυτού είδους στην Κίνα και τη γρήγορη εξάπλωσή του.  
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ABSTRACT 
Spiros Papakostas, Kalliopi Vassiliadou, Ilias Kappas, Alexander Triantafyllidis, Costas 
Trantaphyllidis, Theodore J. Abatzopoulos: Genetic identification of Brachionus rotifers 
used in European hatcheries. 

Samples of rotifers were collected from 10 hatcheries of 6 European countries and 
genetically identified using Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP) analysis of the 
16S rRNA mitochondrial region. Results point in most cases to the prevalence of a single 
species/biotype in each strain rather than a mixture of species. The prevalent biotype was B. sp. 
Cayman. It was found in 15 out of 20 strains examined, while in 12 of them was the unique 
biotype. These findings can be used in conjunction with other information from the hatcheries to 
examine relationships concerning the presence of each species/biotype and the performance of 
each strain. 
 
Keywords: υδατοκαλλιέργειες, 16S rRNA, µιτοχονδριακό DNA, RFLPs, γενετική ταυτοποίηση 
 
ΕIΣΑΓΩΓΗ 

Τα τροχόζωα του γένους Brachionus χρησιµοποιούνται σήµερα ευρέως ως τροφή για 
τα πρώτα νυµφικά στάδια πολλών ειδών ιχθύων (Fukusho 1989). Η εκτεταµένη καλλιέργεια σε 
εκκολαπτήρια παγκοσµίως έχει καταστήσει τον βραχίονο έναν οργανισµό σηµαντικό τόσο από 
επιστηµονική όσο και από οικονοµική άποψη. 

Μέχρι πρόσφατα, η διάκριση των τροχοζώων του γένους Brachionus βασιζόταν στη 
µορφολογία, µε το σύνολο των µελών του γένους αρχικά να κατατάσσεται σε δύο 
µορφότυπους, S και L (Fu et al. 1991a, b), και στη συνέχεια σε τρεις, SM, SS και L (Hagiwara 
et al. 1995). Τελευταία, λεπτοµερής φυλογενετική ανάλυση του γένους µε τη χρήση πυρηνικών 
και µιτοχονδριακών δεικτών απέδειξε την ύπαρξη συµπλέγµατος κρυπτικών ειδών (Gómez et 
al. 2002). Τα αποτελέσµατα αυτά επιβεβαιώθηκαν µε πρόσθετους µιτοχονδριακούς δείκτες που 
δίνουν πλέον τη δυνατότητα για γρήγορη και αξιόπιστη διάκριση των διάφορων 
ειδών/βιότυπων του γένους Brachionus (Papakostas et al. 2005). 

Τα παραπάνω δεδοµένα αναµένεται να αλλάξουν σε σηµαντικό βαθµό τον τρόπο 
διαχείρισης των καλλιεργειών στα διάφορα εκκολαπτήρια, παρέχοντας ταυτόχρονα πολύτιµες 
πληροφορίες για τη συχνότητα εµφάνισης και την κατανοµή των διαφορετικών ειδών/βιοτύπων. 
Επίσης, θα συνεισφέρουν στην καλύτερη κατανόηση των ιδιαίτερων συνθηκών καλλιέργειας 
που απαιτούνται για κάθε βιότυπο. Έτσι, ίσως δοθούν λύσεις στα σηµαντικά προβλήµατα 
ξαφνικής κατάρρευσης των καλλιεργειών βραχίονων που αντιµετωπίζουν οι 
ιχθυοκαλλιεργητικοί σταθµοί παγκοσµίως. Σκοπός της συγκεκριµένης εργασίας αποτελεί η 
γενετική ταυτοποίηση στελεχών που χρησιµοποιούνται σε εκκολαπτήρια.  
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Συνολικά εξετάστηκαν 20 στελέχη Brachionus από 10 εκκολαπτήρια Ευρωπαϊκών 
χωρών (Πίνακας I). Γενετικό υλικό αποµονώθηκε από 400 µεµονωµένα άτοµα 
χρησιµοποιώντας πρωτόκολλο βασισµένο στη ρητίνη Chelex (Gómez & Carvalho 2000, 
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Papakostas et al. 2005). Τα δείγµατα ήταν είτε ζωντανό υλικό είτε τροχόζωα συντηρηµένα σε 
καθαρή αιθανόλη. Για τη γενετική ταυτοποίηση επιλέχθηκε η περιοχή 16S rRNA του 
µιτοχονδριακού γενώµατος, η ενίσχυση της οποίας έγινε µε εκκινητές που σχεδιάστηκαν 
(Papakostas et al. 2005) µε βάση κατατεθειµένες ακολουθίες τροχοζώων (Garey et al. 1998). Η 
ανάλυση πολυµορφισµού µήκους περιοριστικών θραυσµάτων (RFLP) πραγµατοποιήθηκε µε 
κατάλληλες ενδονουκλεάσες περιορισµού (Papakostas et al. 2005). Συγκεκριµένα, για τη 
διάκριση των ειδών σε στελέχη των εκκολαπτηρίων χρησιµοποιήθηκαν τα ένζυµα AflII, ApoI, 
DraI, RsaI, ScaI, SspI, SwaI και TaqaI. Τα περιοριστικά πρότυπα αναλύθηκαν σε πηκτή 
αγαρόζης 2,5%. 
  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Τα αποτελέσµατα της γενετικής ταυτοποίησης έδειξαν ότι και στα 20 στελέχη τα οποία 
µελετήθηκαν, βρέθηκαν βραχίονοι του συµπλέγµατος ειδών Brachionus plicatilis. Ο βιότυπος 
B. sp. Cayman βρέθηκε σε 15 στελέχη, ενώ σε 12 από αυτά ήταν ο µοναδικός (Πίνακας Ι). Το 
B. plicatilis sensu stricto (s.s.) ήταν δεύτερο σε συχνότητα εµφάνισης µε παρουσία σε 5 
στελέχη, από τα οποία σε 3 ήταν το µοναδικό ή κυρίαρχο. Τέλος, τα στελέχη PL και Sintef 
ταυτοποιήθηκαν ως B. sp. Nevada, ενώ το στέλεχος GBA ως B. sp. Austria  (Πίνακας Ι). 
Χαρακτηριστική ήταν η παρουσία ενός µόνο είδους/βιότυπου σε 17 από τις 20 περιπτώσεις που 
εξετάστηκαν. 
 
Πίνακας Ι: Αποτελέσµατα γενετικής ταυτοποίησης βραχίονων σε Ευρωπαϊκά εκκολαπτήρια.  
Table I: Genetic identification of rotifers from different European hatcheries. 

Ταυτότητα ∆είγµατος Είδος/Βιότυπος 
Χώρα Εκκολαπτήριο Στέλεχος 

Άτοµα που 
µελετήθηκαν Pli Nev Aus Mnj Cay

ΙΝΑΛΕ 32 4    28 ΙΝΑΛΕ Interfish 32 9    23 
Υδατοκαλλιέργειες 

Λέσβου Μυτιλήνη 15     15 

P1 18     18 

Ελλάδα 

Plagton P2 15 15     
GBA 20   20   

IB 20     20 
J-L 20     20 
JSS 20     20 
LR 20     20 

MRS 20     20 

Ιταλία MRS 

U 20     20 
Turbot Turbot 10 10     

Γαλλία Cannes 
Aquaculture Cannes 25     25 

PS 30     30 Prodemar PL 30  30    Ισπανία 
Aquicultura Balear 

S.A.U Balear 24 20   3 1 

Πορτογαλία TiMar TiMar 12     12 
Sintef 20  20    Νορβηγία NTNU TF 20     20 

 
 

 

Pli = B. plicatilis s.s., Nev = B. sp. Nevada, Aus = B. sp. Austria, Mnj = B. sp. Manjavacas, Cay = B. 
sp. Cayman. 
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Η χρήση ενδονουκλεασών περιορισµού για τη γενετική ταυτοποίηση ειδών και 
στελεχών (Εικόνα 1) χρησιµοποιείται όλο και περισσότερο (Karaiskou et al. 2003, Baxevanis & 
Abatzopoulos 2004). Τα αποτελέσµατά µας υποστηρίζουν αυτή την άποψη, αφού διαπιστώνεται 
ότι η ανάλυση πολυµορφισµού µήκους περιοριστικών θραυσµάτων στην 16S rRNA περιοχή 
του µιτοχονδριακού γενώµατος µπορεί να δώσει γρήγορα και ασφαλή αποτελέσµατα για το 
είδος/βιότυπο κάθε στελέχους.  

Πολλές φορές τα εκκολαπτήρια, στην προσπάθειά τους να ανταποκριθούν στις ανάγκες 
της ζήτησης, αγοράζουν ή ανταλλάσουν στελέχη τροχοζώων µε βάση καθαρά µορφολογικά ή 
ακόµη και εµπειρικά δεδοµένα. Παρά τη σχετικά εκτεταµένη γενετική απόκλιση στο 
σύµπλεγµα Brachionus, η αντίστοιχη µορφολογική διαφοροποίηση µεταξύ ειδών/βιοτύπων 
είναι εξαιρετικά περιορισµένη (Gómez et al. 2002) και ανιχνεύσιµη µόνο µε σύγχρονες 
µεθόδους µικροσκοπίας και βιοµετρικής ανάλυσης. Επιπλέον, κάθε είδος/βιότυπος 
ενδεχοµένως απαιτεί διαφορετικές συνθήκες καλλιέργειας, λόγω διαφορετικών προσαρµογών 
και οικολογικών προτιµήσεων. Τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη µια 
και µπορούν να επηρεάζουν καθοριστικά την καλλιέργεια τροχοζώων. Η χρήση µοριακών 
εργαλείων γενετικής ταυτοποίησης µπορεί να συµβάλλει σηµαντικά στην αναγνώριση των 
διαφορετικών ειδών/βιοτύπων και κατ’ επέκταση στην καλύτερη γνώση του τρόπου 
καλλιέργειας των τροχοζώων του γένους Brachionus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ. 1: Παράδειγµα πέψης µε την ενδονουκλεάση περιορισµού DraI σε δείγµατα του στελέχους 

ΙΝΑΛΕ. Τα πρότυπα κοπής (σε ζεύγη βάσεων) είναι 146, 141, 84, 7 για το B. sp. Cayman  
και 172, 146, 53, 7 για το B. plicatilis s.s.. Με έντονα γράµµατα συµβολίζονται τα κοµµάτια 
DNA που µπορούν να παρατηρηθούν στην φωτογραφία. 

Fig. 1: Example of digestion using restriction endonouclease DraI on INALE strain. The restriction 
profiles (in base pairs) are 146, 141, 84, 7 for B. sp. Cayman and 172, 146, 53, 7 for B. 
plicatilis s.s.. Bold indicates DNA fragments observable in the photograph. 

 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Η συγκεκριµένη µελέτη χρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του 
προγράµµατος “Genetic implications in the production of rotifers in commercial finfish 
hatcheries” (Q5RS-2002-01302). Ευχαριστούµε το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, τις 
Εταιρείες Plagton Α.Ε. και Υδατοκαλλιέργειες Λέσβου Α.Ε. καθώς και όλους τους υπεύθυνους 
των εκκολαπτηρίων για την αποστολή δειγµάτων. 
  
 
 

DraI 
ενδονουκλεάση 

άπεπτο  
16S rRNA 
(378 βάσεις) 

πρότυπο pli πρότυπο cay 

cay: B. sp. Cayman, pli: B. plicatilis s.s. 
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ABSTRACT 
Evridiki Boukouvala, Laurence Favre-Krey, Alex Obach, Guiliermo Bores, Gregorios 
Krey: Alternative diets in farmed sea bream (Sparus aurata) and their effects in the tissue 
expression profile of the PPARs and presumed PPAR-target genes. 
 Modern aquaculture depends to a great extend on research on fish nutrition providing 
solutions for the optimisation of the health and growth of the farmed animal and of its 
nutritional value for the human consumer. Two main issues in modern aquaculture are the 
deposition of excess lipid in the carcass of fish and the identification of suitable alternatives to 
fish oils in farmed fish feeds. Since nutritional requirements are depended upon the 
biochemistry and physiology of the animal, applied studies must be supported by biochemical 
and molecular studies. The study of piscine PPARs could provide a clearer understanding of the 
physiological mechanisms that determine lipid homeostasis in fish species. In the present study, 
juvenile gilthhead sea breams were fed with six different experimental diets for 12 weeks (fish 
oil, rapessed oil, linseed oil, soybean oil and fish oil supplemented with conjugated linoleic acid 
(CLA) at 2% and 4%). We examined the effects of the diets in the expression profile of the 
PPAR isotypes and four presumed PPAR-target genes, GSTA, CPTI, ∆-6 desaturase, and fatty 
acyl elongase. It appears that the vegetal oils and CLA diets do not induce dramatic long-term 
changes in the expression profile of PPARs and there is no direct evidence that any of these 
genes are actually PPAR-regulated in the tissues tested. 
  
Keywords: Sparus aurata, PPARs, fish alternative diet, CPTI, GSTA1, DES, ELO 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 Η αυξανόµενη ζήτηση της αγοράς για ψάρια τα τελευταία χρόνια, οδήγησε στη 
ραγδαία ανάπτυξη των ιχθυοκαλλιεργειών, η οποία έγινε εφικτή µε την παραγωγή τεχνητών 
τροφών, κατασκευασµένων ώστε να εξασφαλίζουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη 
µέγιστη δυνατή ανάπτυξη των ψαριών.  

Τα λιπίδια και ιδιαίτερα τα λιπαρά οξέα είναι πολύ σηµαντικά για τα ψάρια, καθώς 
αποτελούν τη βασική πηγή ενέργειάς τους. Η πρόσληψη µεγάλου ποσοστού λιπαρών οξέων 
µέσω της διατροφής, σε συνδυασµό µε τις γενικότερες συνθήκες διαβίωσης των ψαριών στις 
ιχθυοκαλλιέργειες, οδηγεί στη συσσώρευσή τους στο λιπώδη ιστό, στο ήπαρ και στη σάρκα των 
ψαριών και αποτελεί ένα από τα βασικά προβλήµατα των σύγχρονων ιχθυοκαλλιεργειών. 
Ιδιαίτερα µεγάλες προσπάθειες καταβάλλονται τα τελευταία χρόνια και για την αντικατάσταση 
των ιχθυελαίων από φυτικά έλαια, τα οποία δε θα επηρεάζουν τη φυσιολογία και την ανάπτυξη 
των ψαριών καθώς και τη διατροφική αξία του προϊόντος για τον καταναλωτή. 

Η προσέγγιση και η µελέτη αυτών των θεµάτων σε βιοχηµικό και µοριακό επίπεδο 
ανοίγει ιδιαίτερα ελπιδοφόρους ορίζοντες στον τοµέα των ιχθυοκαλλιεργειών. Στην παρούσα 
εργασία ανακοινώνονται αποτελέσµατα της µελέτης των υποδοχέων PPARs (Peroxisome 
Proliferator-Activated Receptors) στην τσιπούρα, Sparus aurata (Linnaeus 1758), σε σχέση µε 
τα βασικά προβλήµατα της σύγχρονης εντατικής ιχθυοκαλλιέργειας. Οι PPARs είναι 
µεταγραφικοί παράγοντες που ενεργοποιούνται από συγκεκριµένες χηµικές ενώσεις – 
προσδέτες και ανήκουν στην υπεροικογένεια των πυρηνικών ορµονικών υποδοχέων. Η δοµή 
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τους, όπως και όλων των πυρηνικών υποδοχέων, χαρακτηρίζεται από τέσσερις λειτουργικές 
περιοχές. Έχουν αναγνωριστεί τρεις τύποι PPAR, οι α, β ή δ και γ στα θηλαστικά, στα πτηνά 
και στα αµφίβια. Κάθε τύπος είναι προϊόν διαφορετικού γονιδίου και εκφράζεται σε 
διαφορετικούς ιστούς. Οι PPARs θεωρούνται βασικοί ρυθµιστές της οµοιόστασης των λιπιδίων 
στα θηλαστικά (Desvergne & Wahli 1999). Μελέτες οδήγησαν στην αναγνώριση αρκετών 
φυσικών και συνθετικών ουσιών που αποτελούν προσδέτες των PPAR, όπως ακόρεστα λιπαρά 
οξέα, εικοσανοειδή, υπολιπιδαιµικά και αντιδιαβητικά φάρµακα (Krey et al. 1997).  
 Μέχρι σήµερα έχουν χαρακτηριστεί αρκετά από τα γονίδια-στόχοι των PPARs. Τα 
περισσότερα από αυτά σχετίζονται µε το µεταβολισµό των λιπιδίων και της γλυκόζης. Τα cDNA 
των τριών τύπων των υποδοχέων PPAR από την τσιπούρα, S.aurata, έχουν αποµονωθεί (Leaver 
et al. 2005). Συγκεκριµένα σε αυτήν την εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της 
επίδρασης των πειραµατικών τύπων δίαιτας στην έκφραση των PPARs και γονιδίων που 
ενδεχοµένως να ρυθµίζονται από αυτούς, όπως στα θηλαστικά, και συγκεκριµένα η παλµιτοϋλ-
τρανσφεράση-1 της καρνιτίνης (CPTI), η τρανσφεράση της γλουταθειόνης Α (GSTA), η ∆-6 
αποκορεσµάση των λιπαρών οξέων (DES) και η επιµηκάση των λιπαρών οξέων (ELO). 
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
Πειραµατικές δίαιτες στην τσιπούρα 
 Έξι δίαιτες µε την ίδια βασική σύνθεση, αλλά εµπλουτισµένες µε έξι διαφορετικά έλαια 
(καθαρά ή µείγµατα) προετοιµάστηκαν στην εταιρία Nutreco Technology Centre (Stavanger, 
Norway). Τα έλαια που χρησιµοποιήθηκαν ήταν : ιχθυέλαιο (FO), έλαιο ελαιοκράµβης (RO), 
λιναρέλαιο (LO), σογιέλαιο (SO) και ιχθυέλαιο µε την προσθήκη συζευγµένου λινολεϊκού 
οξέος σε ποσοστά 2% και 4% (CLA 2%, CLA 4%). Οι δίαιτες ρυθµίστηκαν, ώστε να περιέχουν 
24% λίπη και 48% πρωτεΐνες.  
Πίνακας I: Η βασική σύνθεση των διάφορων πειραµατικών διαίτων στην τσιπούρα.  
Table I: Basal composition of the experimental diets for sea bream. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νεαρά ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας συλλέχθηκαν σύµφωνα µε το µέγεθος και την απουσία 
ανατοµικών παραµορφώσεων. Για τον εγκλιµατισµό τους, παρέµειναν για 20 ηµέρες στις 
πειραµατικές εγκαταστάσεις. Οµάδες αποτελούµενες από 90 ψάρια η κάθε µία, τοποθετήθηκαν 
σε δεξαµενές και εκτράφηκαν µε τις πειραµατικές δίαιτες για 12 εβδοµάδες (25 Ιουλίου έως 16 
Οκτωβρίου, 2003). (H εκτροφή των τσιπούρων έγινε στη Torre de la Sal, Castellon, Spain). 
Μελέτη της έκφρασης των PPARs και των πιθανών γονιδίων στόχων τους 

Ολικό RNA αποµονώθηκε από ήπαρ, έντερο, λιπώδη ιστό και λευκό µυ µε τη βοήθεια 
του RNeasy Mini kit (Qiagen). Τα δείγµατα αποκτήθηκαν 24 ώρες µετά το τελευταίο τάισµα 
των ψαριών, της τελευταίας ηµέρας της πειραµατικής διαδικασίας, δηλαδή την 85η ηµέρα. Η 
έκφραση των γονιδίων µελετήθηκε µε το RNase Protection kit (Roche). Για τους PPARs 
χρησιµοποιήθηκαν ως ραδιενεργά σηµασµένοι ανιχνευτές η περιοχή D από τον καθένα και 
επιλεγµένα τµήµατα από τα cDNAs των υπολοίπων γονιδίων. Ως µάρτυρας χρησιµοποιήθηκε 
τµήµα της β-ακτίνης (Leaver et al. 2005). Όλοι οι RNA ανιχνευτές σηµάνθηκαν ραδιενεργά µε 
[α-32Ρ]CTP (800 Ci/mmol, Amersham Biotech). Τα «προστατευµένα», δίκλωνα RNA 
διαχωρίστηκαν σε πηκτή πολυακρυλαµίδης 6%, που περιείχε και 7Μ ουρίας. Τα ραδιενεργά 
σήµατα ανιχνεύθηκαν µε αυτοραδιογραφία και ποσοτικοποιήθηκαν. Τα αποτελέσµατα της 
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έκφρασης των PPARs και των άλλων γονιδίων οµαλοποιήθηκαν µε τα αποτελέσµατα  της 
έκφραση της β-ακτίνης.  

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Το ήπαρ, το έντερο, το λίπος και ο λευκός µυς, είναι ιστοί µε καθοριστική σηµασία 
τόσο για τη φυσιολογία των ψαριών, όσο και για την ποιότητα του προϊόντος που φτάνει στον 
καταναλωτή. Στηριζόµενοι και στη µελέτη των προτύπων ιστοειδικής έκφρασης των PPARs 
και των πιθανών γονιδίων στόχων τους, στην τσιπούρα, Sparus aurata, (Leaver et al. 2005; 
Final Report, fPPARs project 2004), µελετήθηκαν οι επιδράσεις των εναλλακτικών τύπων 
δίαιτας στους τέσσερις συγκεκριµένους ιστούς. 
Επίδραση των εναλλακτικών τύπων δίαιτας στην έκφραση των υποδοχέων PPARs 
 Στο λιπώδη ιστό και στο έντερο ποσοτικοποιήθηκαν µόνο οι εκφράσεις των PPAR β 
και γ, καθώς ο PPARα ήταν µόλις ανιχνεύσιµος. Καµιά από τις πειραµατικές δίαιτες δεν είχε 
σηµαντικές επιδράσεις στην έκφραση και των τριών τύπων PPAR στο ήπαρ (Εικ. 1). Στο 
λιπώδη ιστό, σε όλες τις δίαιτες παρατηρήθηκε αύξηση της έκφρασης του PPARγ, ενώ η 
έκφραση του PPARβ αυξήθηκε µόνο κατά τη δίαιτα SO. Στο λευκό µυ, η εµπλουτισµένη δίαιτα 
µε 2% CLA ενεργοποίησε την έκφραση του PPARβ, ενώ καµία από τις δίαιτες δεν παρουσίασε 
κάποια στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση στην έκφραση του PPARα. Στο συγκεκριµένο 
ιστό, η έκφραση του PPARγ αυξήθηκε µόνο από τη δίαιτα SO. Στο έντερο, µε εξαίρεση τη 
δίαιτα RO, που αύξησε την έκφραση του PPARβ, καµιά άλλη σηµαντική διαφοροποίηση της 
έκφρασης των PPAR β και γ δεν παρατηρήθηκε. Φαίνεται λοιπόν, ότι καµιά από τις δίαιτες µε 
φυτικά έλαια δεν επάγει σηµαντικές µακροπρόθεσµες αλλαγές στο πρότυπο της έκφρασης των 
τριών τύπων PPAR στους τέσσερις ιστούς της τσιπούρας που εξετάστηκαν. Οι εµπλουτισµένες 
µε CLA δίαιτες, φαίνεται να επάγουν ιδιαίτερα την έκφραση των PPARα στο λευκό µυ και του 
PPARβ στο έντερο και στο λευκό µυ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ. 1: Επίδραση των διαφορετικών διαίτων στην έκφραση των PPARs στους ιστούς, Α: ήπαρ, Β: 

λιπώδη ιστό, C: µυ και D: έντερο της τσιπούρας. Η τιµή 100 δόθηκε στη δίαιτα FO για 
κάθε τύπο. Όλες οι τιµές είναι µέσοι όροι τουλάχιστον τριών διαφορετικών πειραµάτων. Οι 
λευκές ράβδοι αντιπροσωπεύουν τον PPARα, οι µαύρες ράβδοι τον PPARβ και οι λευκές 
µε τις ραβδώσεις τον PPARγ. Οι αστερίσκοι δηλώνουν τις στατιστικά σηµαντικές 
διαφορές (Ρ<0.05) από τη δίαιτα FO. 

Fig. 1: Effects of the different experimental diets on PPAR tissue expression in sea bream. A: liver, 
B: adipose, C: muscle, D: intestine. The mRNA abundance of each PPAR subtype in the 
FO diet fed fish was given the arbitrary value of 100. All values are means with standard 
deviation of at lest three independent experiments. Empty bars are PPARα, filled bars are 
PPARβ, striped bars are PPARγ. Asterisks indicate significant differences (P<0.05) as 
compared to FO diet. 

 
Επίδραση των εναλλακτικών τύπων δίαιτας στην έκφραση των πιθανών γονιδίων στόχων των 
PPARs (Εικ.2) 
 Η µελέτη της έκφρασης της GSTA στο ήπαρ, λόγω των µεγάλων αποκλίσεων ανάµεσα 
στα δείγµατα, δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή συµπερασµάτων για την επίδραση των διαφόρων 
διαίτων. Στο έντερο παρατηρήθηκε σηµαντική ελάττωση της έκφρασης του γονιδίου µε τη 
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χρησιµοποίηση της LO δίαιτας. Η έκφραση της CPTI στο λευκό µυ επηρεάστηκε µόνο από τη 
RO δίαιτα, όπου παρατηρήθηκε σηµαντική µείωση των επιπέδων του mRNA του γονιδίου. 
Όλες οι δίαιτες µε τα φυτικά έλαια είχαν σηµαντικές και σταθερές στο χρόνο, επιδράσεις στην 
έκφραση του γονιδίου της DES στο ήπαρ της τσιπούρας. Τα επίπεδα του mRNA της DES 
αυξήθηκαν µέχρι και 10 φορές µε τις δίαιτες που περιείχαν πολυακόρεστα λιπαρά οξέα 
(λινολενικό και λινολεϊκό οξέα στις δίαιτες LO και SO αντίστοιχα), ενώ το ολεϊκό οξύ (το 
βασικό λιπαρό οξύ στη RO δίαιτα) παρουσίασε πιο µετριοπαθείς επιδράσεις. Αντίθετα, οι 
εµπλουτισµένες µε CLA δίαιτες, ελάττωσαν σηµαντικά την έκφραση του γονιδίου. Οι RO και 
εµπλουτισµένες µε CLA δίαιτες οδήγησαν σε σηµαντική µείωση της έκφρασης του γονιδίου της 
ELO στο ήπαρ. Στο έντερο, η ίδια επίδραση παρατηρήθηκε µόνο στην εµπλουτισµένη µε 4% 
CLA δίαιτα.  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω αποτελέσµατα είναι ξεκάθαρο ότι η χρήση εναλλακτικών 
τύπων δίαιτας στη διατροφή της τσιπούρας, επηρεάζει το πρότυπο ιστοειδικής έκφρασης τόσο 
των PPARs όσο και των πιθανών γονιδίων στόχων τους. Βέβαια, είναι απαραίτητη η διεξαγωγή 
περαιτέρω µελετών για την αποσαφήνιση του ρόλου των PPARs στη µεταγραφική 
ενεργοποίηση των συγκεκριµένων γονιδίων.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ. 2: Επίδραση των διαφορετικών διαίτων στην έκφραση τεσσάρων γονιδίων στόχων των 

PPARs. I : GSTA, Α: ήπαρ, Β: έντερο, II : CPTI, λευκός µυς,  III: DES, ήπαρ και IV : 
ELO, Α: ήπαρ, Β: έντερο. Η τιµή 100 δόθηκε στη δίαιτα FO για κάθε γονίδιο. Οι 
αστερίσκοι δηλώνουν τις στατιστικά σηµαντικές διαφορές (Ρ<0.05) από τη δίαιτα FO. 

Fig. 2: Effects of the different experimental diets on four presumed PPAR-target genes expression. 
I: GSTA , Α: liver, Β: intestine, II : CPTI, muscle,  III: DES, liver and IV : ELO, Α: liver, 
Β: intestine. The mRNA abundance of each PPAR subtype in the FO diet fed fish was given 
the arbitrary value of 100. Asterisks indicate significant differences (P<0.05) as compared 
to FO diet. 
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Πειραµατική µόλυνση χιόνας (Diplodus puntazzo Cetti, 1777) µε το 
µυξοσπορίδιο Enteromyxum leei Diamant, Lom & Dykova, 1994 
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ABSTRACT  
Eleni Golomazou1, Ilias Tsantilas1, Eudokia Karagouni2, Stiliani Vagianou1, Aggelos 
Triantafillis3, Fotini Athanassopoulou1: Experimental transmission of Enteromyxum leei 
Diamant, Lom & Dykova, 1994 in sharpsnout seabream, Diplodus puntazzo C.   
 Enteromyxum leei, has been implicated in outbreaks in sharpsnout seabream, causing a 
serious economic impact on Mediterranean fish farming. Information about transmission and 
life cycles of marine myxosporea is scarce. Direct transmission of the infection was achieved by 
cohabitation of infected and test fish. The progress of the infection was monitored for parasites. 
Other developmental stages of E. leei in addition to spores were responsible for the successful 
transmission of the sharpsnout seabream enteromyxosis. Direct fish-to-fish transmission of the 
disease explains the rapid spreading of E. leei in Mediterranean fish farming.   
 
Keywords: Enteromyxum leei, Diplodus puntazzo C., direct transmission  
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Enteromyxum leei Diamant, Lom & Dykova, 1994 (πρώην Myxidium leei, 
Palenzuela et al. 2002) είναι ένα µυξοσπορίδιο, η παρασίτωση του οποίου είναι υπεύθυνη για 
σηµαντικές απώλειες στις Μεσογειακές Ιχθυοκαλλιέργειες. Μεγάλες επιδηµίες έχουν 
παρατηρηθεί κυρίως στο είδος χιόνα, σε βαθµό που να έχουν καταστήσει το είδος αυτό 
ασύµφορο για εντατική καλλιέργεια µε πιο σηµαντική τo 1997, προκαλώντας απώλειες σε 
χιόνα και τσιπούρα Sparus aurata, Linnaeus 1758 που έφτασαν µέχρι και 80% της παραγωγής 
στην Ελλάδα (Χριστοφιλογιάννης pers. comm). Οι πληροφορίες σχετικά µε τη µετάδοση και 
τον βιολογικό κύκλο των θαλάσσιων µυξοσποριδίων είναι λιγοστές. Μέχρι σήµερα δεν έχει 
περιγραφεί για τα θαλάσσια µυξοσπορίδια ένας ολοκληρωµένος βιολογικός κύκλος. Η παρούσα 
έρευνα αποτελεί την πρώτη πειραµατική µόλυνση που γίνεται σε χιόνα και αποδεικνύει την 
άµεση µετάδοση του µυξοσποριδίου E. leei σε αυτή, ακολουθώντας το µοντέλο της ανάπτυξης 
των µυξοσποριδίων που έχει µέχρι τώρα παρατηρηθεί και σε άλλα θαλασσινά ψάρια. 
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Πειραµατικά ψάρια:  Τα ψάρια τα οποία χρησιµοποιήθηκαν στις συγκεκριµένες 
πειραµατικές µολύνσεις ήταν χιόνες (D. puntazzo C.). Σαν ψάρια µολυσµένα (δότες), 
χρησιµοποιήθηκαν χιόνες Μ.Β.: 60 g, προερχόµενες από µονάδα πάχυνσης στον Αµβρακικό 
Κόλπο, οι οποίες εξετάστηκαν και βρέθηκαν µολυσµένες µε το µυξοσπορίδιο E. leei σε 
ποσοστό προσβολής 100%. Τα ψάρια τα οποία χρησιµοποιήθηκαν σαν ψάρια ‘‘δέκτες’’ ήταν 
ψάρια υγιή (µη µολυσµένα) Μ.Β: 50 g (προερχόµενα από πειραµατικό stock, η ανάπτυξη των 
οποίων έγινε αποκλειστικά σε νερό γεώτρησης). Σε όλη τη διάρκεια των πειραµατικών 
µολύνσεων, όλα τα ψάρια ταΐζονταν έξι φορές την εβδοµάδα µε κανονικές ποσότητες τροφής 
υπό µορφή σύµπηκτων, σύµφωνα µε εµπορικό πρόγραµµα διατροφής, ενώ οι δεξαµενές 
καθαρίζονταν όταν κρινόταν απαραίτητο. Σε όλες τις πειραµατικές δεξαµενές, το νερό το οποίο 



 2

χρησιµοποιήθηκε ήταν υφάλµυρο νερό γεώτρησης, θερµοκρασίας 21 °C η οποία διατηρήθηκε 
σε όλη τη διάρκεια του πειράµατος. 

Πειραµατικές µολύνσεις: ∆ηµιουργήθηκε µία πειραµατική τσιµεντένια δεξαµενή (Α) 
ανοιχτού κυκλώµατος και χωρητικότητας 8 m3. Η πειραµατική δεξαµενή χωρίστηκε σε δύο 
µέρη, µε διάτρητο πλαίσιο το οποίο επέτρεπε την κυκλοφορία του νερού. Στο ένα µέρος 
τοποθετήθηκαν τα µολυσµένα ψάρια ενώ στο άλλο τα υγιή ψάρια, µε αναλογία 1:3 (1 
µολυσµένο ψάρι : 3 υγιή ψάρια). Στην δεξαµενή Α πραγµατοποιήθηκε πειραµατική µόλυνση σε 
120 υγιείς χιόνες (Μ.Β. 50 g) µε συνύπαρξη στην ίδια δεξαµενή µε 40 χιόνες, µολυσµένες µε το 
µυξοσπορίδιο E. leei. Επίσης δηµιουργήθηκε και µία δεύτερη δεξαµενή Β στην οποία 
διατηρήθηκαν 100 ψάρια υγιή (µη µολυσµένα) Μ.Β: 50g (προερχόµενα από πειραµατικό stock, 
η ανάπτυξη των οποίων έγινε αποκλειστικά σε νερό γεώτρησης). Τα ψάρια αυτά στην διάρκεια 
του πειράµατος αναφέρονται σαν µάρτυρες.  

∆ειγµατοληψίες: Το πείραµα διήρκησε 55 ηµέρες. Πραγµατοποιήθηκαν 
δειγµατοληψίες στις ηµέρες 0, 5, 12, 19, 26, 40, 55. Σε όλα τα υπό εξέταση ψάρια 
καταγράφονταν θνησιµότητες καθηµερινά.  

Παρασιτολογία: Πραγµατοποιήθηκε µακροσκοπική και παρασιτολογική εξέταση µετά 
από παρατήρηση στο µικροσκόπιο νωπών παρασκευασµάτων από ξέσµατα βραγχίων, νεφρών, 
χοληδόχου κύστης και εντερικού επιθηλίου και ξέσµατα των ιστών βάφτηκαν επίσης και µε 
ειδική µέθοδο Giemsa για επιχρίσµατα.  
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 Στη διάρκεια των 55 ηµερών που διήρκησε η πειραµατική µόλυνση, 10 ψάρια 
εξετάζονταν παρασιτολογικά, από κάθε µία από τις 2 δεξαµενές σε κάθε δειγµατοληψία. Στον 
πίνακα Ι, και στα διαγράµµατα 1 & 2 συνοψίζονται τα αποτελέσµατα που αφορούν τα συνολικά 
ποσοστά µόλυνσης των δύο πειραµατικών µολύνσεων και της δεξαµενής µε τους µάρτυρες. 
Ψάρια µολυσµένα µε το E. leei άρχισαν να παρατηρούνται από την 5η ηµέρα σε ποσοστό 20%, 
ενώ την 19η ηµέρα το συνολικό ποσοστό µόλυνσης έφτασε το 100%. Σε όλα τα ασθενή ψάρια 
τα οποία εξετάστηκαν, το έντερο παρουσίαζε διάταση και πολτώδες, τυροειδές περιεχόµενο και 
η χοληδόχος κύστη ήταν επίσης διατεταµένη, ενώ δεν παρατηρήθηκαν εµφανείς εξωτερικές 
αλλοιώσεις. Τόσο ανώριµες µορφές του µυξοσποριδίου όσο και ώριµοι σπόροι βρέθηκαν να 
παρασιτούν κυρίως στο έντερο. Συγκεκριµένα την 5η ηµέρα άρχισαν να εµφανίζονται οι πρώτοι 
τροφοζωίτες, ενώ από την 12η ηµέρα άρχισαν να εµφανίζονται οι πρώτοι σπόροι σε ποσοστό 
20%, ποσοστό το οποίο την 40η ηµέρα είχε φτάσει το 100%. Η παρασίτωση ξεκίνησε µε 
χαµηλή ένταση 1+ (1-3 µυξ/δια ανά οπτικό πεδίο 40x) για όλα τα στάδια του παρασίτου, ενώ 
την 26η και 40η ηµέρα παρατηρήθηκε µέγιστη ένταση τροφοζωιτών και σποροβλαστών, 
αντίστοιχα που έφτασε το 4+ (>15 µυξ/δια ανά οπτικό πεδίο 40x). Η ένταση των σπόρων 
έφτασε το 3+ (11-15 µυξ/δια ανά οπτικό πεδίο 40x) στο τέλος του πειράµατος. Ελάχιστοι 
ώριµοι σπόροι παρατηρήθηκαν στις χοληδόχους κύστες του 20% των ψαριών που εξετάστηκαν 
την 55η ηµέρα. Σε όλη τη διάρκεια του πειράµατος παρατηρήθηκε µόνο ένα νεκρό ψάρι στη 
δεξαµενή Α, την 54η ηµέρα. Το ψάρι αυτό παρουσίαζε απίσχναση και απώλεια λεπιών στη 
ραχιαία και πλευρική επιφάνεια του σώµατος. Στα ψάρια της δεξαµενής Β (µάρτυρες) δεν 
παρατηρήθηκε ποσοστό µόλυνσης.  
 
Πίνακας Ι: Συνολικά ποσοστά µόλυνσης. 
Table I: Total prevalence. 
 Πειραµατική 

∆εξαµενή Α 
Πειραµατική 
∆εξαµενή Β 
(µάρτυρες) 

 Πειραµατική 
∆εξαµενή Α 

Πειραµατική 
∆εξαµενή Β 
(µάρτυρες) 

ΗΜΕΡΑ 0 0% 0% ΗΜΕΡΑ 26 100% 0% 
ΗΜΕΡΑ 5 20% 0% ΗΜΕΡΑ 40 100% 0% 
ΗΜΕΡΑ 12 60% 0% ΗΜΕΡΑ 55 100% 0% 
ΗΜΕΡΑ 19 100% 0%    
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Στην παρούσα πειραµατική µόλυνση αποδείχθηκε άµεση µετάδοση του µυξοσποριδίου 

E. leei στην περίπτωση της χιόνας, µέσω συνύπαρξης. Ο ίδιος τρόπος µετάδοσης έχει 
αποδειχθεί και στις περιπτώσεις των πειραµατικών µολύνσεων της τσιπούρας (Diamant 1997, 
Diamant & Wajsbrot 1997) και του είδους Sciaenops ocellatus Linnaeus 1766 (Diamant 1998) 
µε το ίδιο µυξοσπορίδιο. Η παρασιτική µόλυνση ήταν επιτυχής σε ποσοστό 100%, στις µη 
µολυσµένες χιόνες (∆εξαµενή Α), γεγονός που επιβεβαιώθηκε τόσο από την εξέταση νωπών 
παρασκευασµάτων όσο και µονιµοποιηµένων µετά από χρώση Giemsa. Οι ώριµοι σπόροι 
παρατηρήθηκαν σε µικρότερο ποσοστό συγκριτικά µε τα άλλα στάδια ανάπτυξης του 
µυξοσποριδίου, ακόµα και σε προχωρηµένες µολύνσεις. Συγκεκριµένα, από την 19η ηµέρα της 
πειραµατικής µόλυνσης που το συνολικό ποσοστό µόλυνσης έφτανε το 100%, µόνο στο 60% 
του δείγµατος που εξετάστηκε παρατηρήθηκαν ώριµοι σπόροι. Επίσης αν και στην αρχή της 
παρασίτωσης η ένταση όλων των σταδίων ανάπτυξης του µυξοσποριδίου ήταν χαµηλή, από την 
26η ηµέρα αυξήθηκε απότοµα η ένταση των τροφοζωιτών και ακολούθησε η αύξηση της 
έντασης των ώριµων σπόρων, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι σπόροι δεν είναι υπεύθυνοι 
αποκλειστικά για την µετάδοση του παρασίτου σε µη µολυσµένα ψάρια. Ο ισχυρισµός αυτός 
έρχεται σε συµφωνία µε προηγούµενη πειραµατική προσπάθεια άµεσης µόλυνσης άλλου είδους 
του ίδιου γένους µυξοσποριδίων όπως του Enteromyxum scophthalmi Palenzuela et al. 2002 
στο καλκάνι, Scophthalmus maximus Linnaeus 1758, (Redondo et al. 2002), είδος 
µυξοσποριδίου το οποίο ανήκει στο ίδιο γένος µε το E. leei, (πρώην Myxidium leei) (Palenzuela 
et al. 2002). Στην παρούσα πειραµατική µόλυνση χιόνας από E. leei όπως καi στην περίπτωση 
παρασίτωσης από E. scophthalmi, οι σπόροι ήταν λιγοστοί και η πληθώρα άλλων σταδίων 
ανάπτυξης, κυρίως αρχικών κυττάρων µε δευτερογενή ή και τριτογενή κύτταρα (plasmodia), 
είναι αξιοσηµείωτη. Αυτά τα στάδια που θεωρούνται σαν οι µορφές πολλαπλασιασµού του 
παρασίτου και τα µολυσµατικά στάδια που προκαλούν µετάδοση της παρασίτωσης σε άλλα 
ψάρια, µπορεί να προέρχονται τόσο από ώριµους σπόρους όσο και από σποροβλάστες 
(Marques, pers. comm.). Το γεγονός ότι τα παράσιτα αυτά βρίσκονται στο εντερικό επιθήλιο, 
ευνοεί την απελευθέρωσή τους στο νερό, επιτρέποντας την διείσδυσή τους στον οργανισµό του 
ψαριού µέσω του στόµατος προκαλώντας καινούριες µολύνσεις. Αυτά τα στάδια είναι ικανά να 
επιζήσουν στο θαλασσινό νερό για κάποιο χρονικό διάστηµα. Είναι πιθανό τα βλεννογόνα 
υπολείµµατα τα οποία απελευθερώνονται από µολυσµένα ψάρια, να τα προστατεύουν 
διατηρώντας τη ζωτικότητά τους στο θαλασσινό νερό.  

Η άµεση µετάδοση του E. leei ευνοεί την ραγδαία εξάπλωση της παρασίτωσης, 
προκαλώντας έτσι σοβαρές απώλειες στην παραγωγή, µε σηµαντικές οικονοµικές επιπτώσεις. Η 
µετάδοση από ψάρι σε ψάρι που πραγµατοποιείται, αυξάνει το ενδεχόµενο της πιθανής 
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Εικ. 1: Ποσοστά µόλυνσης συνολικά & για 
τα διάφορα στάδια ανάπτυξης του 
E. leei (∆εξαµενή Α)  

Fig. 1: Total prevalence and prevalence of 
different stages of E. leei (Tank A) 

Εικ. 2: Μεταβολή της έντασης παρασίτωσης 
για τα διάφορα στάδια ανάπτυξης του 
E. leei (∆εξαµενή Α). 

Fig 2: Intensity profile of E. leei infection due 
to different parasite stages (Tank A). 
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εµπλοκής άγριων ψαριών σαν φορείς της ασθένειας, ενώ δεν αποκλείεται η συµµετοχή 
ενδιάµεσων ξενιστών. Στην περίπτωση του E. leei, περισσότερα από 20 είδη ψαριών τα οποία 
ανήκουν σε 10 διαφορετικές οικογένειες, είναι ύποπτα για αυτό το παράσιτο (Padrós et al. 
2001), γεγονός το οποίο µπορεί να ευνοεί την µετάδοση της παρασίτωσης, σε συνδυασµό µε 
την αυξηµένη θερµοκρασία (Αθανασοπούλου et al. 1998, Rigos et al. 1999), την υψηλή σε 
λιπαρά διατροφή (Nengas et al. 2000) και την πιθανή ύπαρξη ενδιάµεσων ξενιστών. 
Απαραίτητη είναι η έγκαιρη διάγνωση της παρασίτωσης, έτσι ώστε να περιοριστούν οι 
θνησιµότητες. Όπως προέκυψε από την παρούσα έρευνα για το χρονικό διάστηµα των δύο 
µηνών οι θνησιµότητες ήταν µηδενικές, γεγονός που θα µπορούσε να ευνοήσει τη χορήγηση 
προληπτικής θεραπευτικής αγωγής, µειώνοντας έτσι σηµαντικά απώλειες στην παραγωγή.  
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Χορήγηση Lactococcus lactis σε ιχθύδια λαβρακιού µέσω 
βιοενσωµάτωσης σε ναυπλίους Artemia µε σκοπό την προστασία έναντι 

της δονακίωσης (από Vibrio anguillarum) 
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ABSTRACT 
Michail Koziotis, Karamanlidou Gherda, Maria Touraki: Bioencapsulation of Lactococcus 
lactis in Artemia nauplii against V. anguillarum. Bioencapsulation and protection of 
seabass (Dicentrarchus labrax) larvae against vibriosis. 

In the present study the possible inhibitory effects of the lactic acid bacterium 
Lactococcus lactis against the fish pathogen Vibrio anguillarum were examined. In vitro 
experiments showed that the supernatant of the L. lactis cultures induces inhibition on the 
growth of V. anguillarum.. Following the administration of L. lactis to Artemia nauplii no 
probiotic induced toxicity was observed. The administration of Artemia nauplii enriched with L. 
lactis to seabass larvae for five days, showed increased survival of the fish larvae following 
their challenge with the pathogen V. anguillarum. 

 
Keywords: Probiotics, Lactococcus lactis, Vibrio anguillarum, Dicentrarchus labrax, Artemia 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι ασθένειες των ψαριών αποτελούν ένα σοβαρό κίνδυνο στις σύγχρονες 
υδατοκαλλιέργειες. Η δονακίωση είναι µια από τις σηµαντικότερες από αυτές, µε σοβαρές 
οικονοµικές επιπτώσεις στις ιχθυοκαλλιεργητικές µονάδες και οφείλεται στο παθογόνο 
βακτήριο Vibrio anguillarum (Olafsen 2001). 

O συνήθης τρόπος αντιµετώπισης των ασθενειών περιλαµβάνει τη χρήση διαφόρων 
αντιβιοτικών και χηµειοθεραπευτικών, µε τον κίνδυνο την εµφάνιση βακτηριακής 
ανθεκτικότητας στις χορηγούµενες ουσίες (Le Moullac et al. 2003). Αυτό οδήγησε στην 
αναζήτηση νέων µεθόδων προφύλαξης, µεταξύ των οποίων ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 
χρήση των προβιοτικών βακτηρίων. Ως προβιοτικό αναφέρεται οποιοδήποτε ζωντανό 
µικροβιακό διατροφικό συµπλήρωµα, το οποίο επηρεάζει ευεργετικά το ζώο-ξενιστή 
βελτιώνοντας τη µικροβιακή ισορροπία του εντερικού συστήµατος (Fuller 1991). 

Τα βακτήρια γαλακτικού οξέος είναι η οµάδα βακτηρίων που έχει µελετηθεί 
περισσότερο για την προβιοτική τους δράση στα ψάρια (Ringo & Gatesoupe 1998). Συνδέονται 
στα επιθήλια των περισσοτέρων ζώων (Rikinen et al. 2003), παράγουν ανασταλτικές ουσίες και 
είναι ασφαλή για την ανθρώπινη υγεία και για τους λόγους αυτούς χρησιµοποιούνται ως πιθανά 
προβιοτικά στον χώρο των υδατοκαλλιεργειών (Nikoskelainen et al. 2001).  

Ένας τρόπος µεταφοράς προβιοτικών στα ψάρια είναι µέσω εµπλουτισµένων ναυπλίων 
Artemia οι οποίοι αποτελούν ζώντανη τροφή των ψαριών και έχουν χρησιµοποιηθεί ως φορείς 
συγκεκριµένων ουσιών, όπως θρεπτικών ουσιών, αντιµικροβιακών παραγόντων (Touraki et al 
1994, 1999), εµβολίων και προβιοτικών βακτηρίων (Le Moullac et al. 2003).  

 
 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
1.Έλεγχος για την παραγωγή ουσιών µε ανασταλτική δράση στο υπερκείµενο 
καλλιεργειας L. lactis  

Αρχικά, καλλιεργείται L. lactis σε αποστειρωµένο θρεπτικό µέσο (Brain Heart Infusion 
ή Nutrient Broth) που περιέχει 2% NaCl. ∆είγµα από την καλλιέργεια (t=0h) φυγοκεντρείται 
και φυλάσσεται σε ψυγείο (4 0C). Η υπόλοιπη καλλιέργεια επωάζεται στους 30 0C, µε συνεχή 
ανακίνηση στις 220 rpm. Από κάθε φιάλη λαµβάνονται δείγµατα των 5 ml, κάθε 24 ώρες τα 
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οποία φυγοκεντρούνται (3600 rpm, 6 λεπτά). Τα υπερκείµενα διηθούνται (φίλτρο 0,45 µm) και 
φυλάσσονται στους 4 οC. Μετά το πέρας της συλλογής δειγµάτων παρασκευάζεται εναιώρηµα 
V. anguillarum σε φυσιολογικό ορό και τιτλοποιούνται 100 µl από αυτό. 

Ακολούθως, παρασκευάζονται δείγµατα που περιέχουν 900 µl από το κάθε υπερκείµενο 
και 100 µl από το εναιώρηµα Vibrio. Ως µάρτυρα (control) χρησιµοποιούµε δείγµα µε 900 µl 
θρεπτικό µέσο (BHI ή NB) που περιέχει 2% NaCl και 100 µl από το εναιώρηµα. Όλα τα 
δείγµατα επωάζονται σε ανακινητή στους 300 C, στις 220 rpm και από το καθένα λαµβάνουµε 
100 µl κάθε 24 ώρες, και η οπτική πυκνότητα µετράται σε φασµατοφωτόµετρο Microplate 
Autoreader EL311 (BIO-TEK INSTRUMENTS) στα 630 nm. Η δειγµατοληψία και η 
φωτοµέτρηση διαρκούν συνήθως 3 ηµέρες. 
2. Χορήγηση του L. lactis σε ναυπλίους Artemia σταδίου ΙΙ 

Σε αποστειρωµένο θρεπτικό µέσο (V~1000 ml) ενοφθαλµίζουµε αποικίες L. lactis. Οι 
καλλιέργειες τοποθετούνται για επώαση σε ανακινητή στους 300 C (220 rpm για 24 ώρες), 
κατόπιν φυγοκεντρούνται (10 min, 3000 rpm) και συλλέγεται το ίζηµα, 100 µl από το οποίο 
χρησιµοποιούνται για τιτλοποίση. 

Οι ναυπλίοι Artemia χωρίζονται σε δύο οµάδες. Η πρώτη οµάδα αποτελεί τον µάρτυρα, 
ενώ στους ναυπλίους της δεύτερης οµάδας χορηγούµε το προβιοτικό L. lactis (3 x 109 cfu) σε 
χρόνους t0+4h και t0+12h καθηµερινά (όπου t0 ο χρόνος συλλογής ναυπλίων). Για να ελεγχθει η 
τοξικότητα του µικροβιακού στελέχους στην Artemia µετρώνται καθηµερινά οι ζωντανοί 
ναύπλιοι. Την τρίτη ηµέρα δείγµα ναυπλίων οµογενοποιείται, επιστρώνεται σε τριβλία µε 
διάφορα θρεπτικά µέσα (ΒΗΙ, McConkey) και επωάζεται.  
3. ∆οκιµή του προβιοτικού σε ιχθύδια λαβρακιού (D. labrax) 

Ιχθύδια λαβρακιού, 60 ηµερών, µετά από εγκλιµατισµό τους επί 10 ηµέρες, χωρίζονται 
σε 12 ενυδρεία των 20 ατόµων. Κάθε ενυδρείο περιέχει 3,5 λίτρα θαλασσινό νερό (38 ppt, 21 
0C, pH 8, 12 ώρες φως / 12 ώρες σκοτάδι) µε συνεχή αερισµό (80% Ο2). Τα ενυδρεία 
χωρίζονται σε τέσσερις οµάδες, στην πρώτη οµάδα (µάρτυρας) και στην τρίτη (challenge), στα 
ιχθύδια χορηγούνται µη-εµπλουτισµένοι ναύπλιοι Artemia, στην δεύτερη (µάρτυρας L. lactis) 
και στην τέταρτη τα ιχθύδια δέχονται τις πρώτες 5 ηµέρες ναυπλίους εµπλουτισµένους µε L. 
lactis και στη συνέχεια τρέφονται µε µη-εµπλουτισµένους ναύπλιους. Χορηγούνται καθηµερινά 
14 000 ναύπλιοι/ιχθύδιο. Μετά την πέµπτη ηµέρα, τα ιχθύδια της τρίτης και τέταρτης οµάδας 
επιµολύνονται µε V. anguillarum 3x107/ml επί 2 h. Ακολουθεί έκπλυση των ιχθυδίων και 
επανατοποθέτηση στα ενυδρεία για παρατήρηση επί οκτώ ηµέρες στη διάρκεια των οποίων 
γινόταν καθηµερινή µέτρηση του αριθµού των νεκρών ιχθυδίων και µακροσκοπική 
παρατήρηση των νεκρών ατόµων. 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

1. Αναστολή ανάπτυξης V. anguillarum  
Από τα πειράµατα που πραγµατοποιήσαµε, διαπιστώσαµε ότι το υπερκείµενο 

καλλιέργειας L. lactis προκαλεί αναστολή στην ανάπτυξη του V. anguillarum. Από την (Εικ.1) 
µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι το υπερκείµενο της καλλιέργειας L. lactis εµφανίζει έντονη 
ανασταλτική δράση ενάντια στο V. anguillarum, η ανασταλτική δράση των υπερκειµένων 
διαρκεί και τις 72 ώρες του πειράµατος και µπορεί να φτάσει µέχρι το 48%. Επίσης, 
παρατηρούµε ότι το υπερκείµενο των 24 ωρών παρουσιάζει µία ελαφρώς πιο έντονη 
ανασταλτική δράση. Τα αποτελέσµατά µας φαίνεται να συµφωνούν µε αποτελέσµατα των 
Harzevilli et al. (1998) όπου παρατηρήθηκε in vitro ανασταλτική δράση του L. lactis ενάντια 
στο V. anguillarum. Η έντονη ανασταλτική δράση του L. lactis µπορεί να εξηγηθεί από την 
παρουσία ουσιών µε ανασταλτικό χαρακτήρα στο υπερκείµενο της καλλιέργειάς του. Είναι 
γνωστό ότι το βακτήριο L. lactis παράγει στο υπερκείµενο του µια σειρά από ανασταλτικές 
ουσίες, µε γνωστότερη τη νισίνη (Hurst 1981, Lee et al. 1999).  

 
 
 
 



 

 

 

3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 1: Ανάπτυξη του V. anguillarum σε υπερκείµενο καλλιέργειας L. lactis, 24 και 48 h. 
Fig. 1: Growth of V. anguillarum in the supernatant of L. lactis of 24 and 48 h culture. 

 
2. Χορήγηση του L. lactis σε ναυπλίους Artemia σταδίου ΙΙ 

 Από τα αποτελέσµατα που φαίνονται στον (Πιν.Ι) µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι το 
βακτήριο L. lactis δεν είναι τοξικό για τους ναυπλίους της Artemia. Συγκεκριµένα, ακόµα και 
µετά την χορήγηση τεσσάρων δόσεων L. lactis, η θνησιµότητα διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα. 
Σε ανάλογα πειράµατα σε Brachionus plicatilis, βρέθηκε (Harzevilli et al. 1998) ότι το L. lactis, 
όχι µόνο δεν επηρεάζει αρνητικά την αύξηση του, αλλά την ευνοεί. Μετά το τέλος του 
πειράµατος διαπιστώθηκε ότι το L. lactis είχε περάσει και είχε εγκατασταθεί στο εσωτερικό των 
ναυπλίων. 
Πίνακας Ι: Επίδραση του L. lactis στη θνησιµότητα (%) των ναυπλίων Artemia.  
Τable Ι: Effect of L. lactis on the mortality (%) of Artemia nauplii. 

 
  
 
 
 
 
 

 
3.  Επίδραση του L. lactis στα ιχθύδια λαβρακιού (D.labrax) και παροχή προστασίας 
ενάντια στο V. anguillarum 

  Το L. lactis δεν επηρεάζει σηµαντικά τη βιωσιµότητα των ιχθυδίων δεδοµένου ότι µετά 
τη χορήγηση του L. lactis µέσω ναυπλίων Artemia, για πέντε ηµέρες στα ιχθύδια, η 
βιωσιµότητα (86.67 ± 4.71), διατηρείται στα επίπεδα του µάρτυρα (95,00 ± 4,08) (P=0,0816, 
µη σηµαντική διαφορά, t-test). Το γεγονός αυτό βρίσκεται σε συµφωνία µε άλλα πειράµατα, στα 
οποία βρέθηκε ότι η χορήγηση βακτηρίων γαλακτικού οξέος και ζύµης µέσω ναυπλίων Artemia 
δεν επηρέαζε τη βιωσιµότητα των ψαριών (Gatesoupe 2002 , Tovar et al. 2002).  

 Την έκτη ηµέρα του πειράµατος πραγµατοποιήσαµε την επιµόλυνση των ιχθυδίων µε 
το V. anguillarum. Από τον Πίνακα ΙΙ φαίνεται οτί το L. lactis βελτιώνει σηµαντικά τη 
βιώσιµότητα των ιχθυδίων όταν αυτά µολυνθούν από το V. anguillarum.  

 
Πίνακας ΙΙ: Θνησιµότητα ιχθυδίων µετά τη µόλυνση µε Vibrio µε ή χωρίς χορήγηση προβιοτικών.  
Table ΙΙ: Mortality of fish larvae following challenge with Vibrio with or without prior 

administration of probiotics. 
Ηµέρες Βιωσιµότητα 
 Control Control L. lactis Challenge Challenge L. lactis 
6η -14η 96,76 ± 2,36 91,67 ± 2,36 23,77 ± 2,71 80,13 ± 13,11 

 Η δράση αυτή του L. lactis µπορεί να οφείλεται είτε στη παραγωγή ανασταλτικών 
ουσιών που παρατηρήσαµε in vitro, είτε σε άλλες δράσεις των προβιοτικών (π.χ. ανταγωνισµός 
για θέσεις σύνδεσης και θρεπτικά, διέγερση του ανοσοποιητικού). Είναι σηµαντικό να 
αναφέρουµε ότι ελάχιστες αναφορές βρέθηκαν στη βιβλιογραφία σχετικά µε δοκιµές χρήσης 

∆όσεις 
L. lactis 

 Θνησιµότητα (%) 
( Αριθµός ναυπλίων) 

 Control Ίζηµα 
0 (t0) 0 % (52500)  0% (43750) 

1η+2η δόση 2,4% (51250) 2,9% (42500) 
3η+4η δόση 2,4% (51250) 5,7% (41250) 
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του βακτηρίου L. lactis στα ψάρια και αυτές αναφέρονται είτε σε ενήλικα άτοµα ψαριών 
(Villamil et al. 2002) είτε σε ενδογενή βακτήρια (Hagi et al. 2004). Εντούτοις τα αποτελέσµατά 
µας φαίνεται να συµφωνούν µε πειράµατα που έγιναν µε το βακτήριo γαλακτικού οξέος 
Carnobacterium divergens, οπότε παρατηρήθηκε µείωση της θνησιµότητας ψαριών από το V. 
anguillarum (Ringo & Gatesoupe 1998, Gildberg & Mikkelsen 1998).  
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Βιοενσωµάτωση του Bacillus subtillis σε ναυπλίους Αrtemia. O ρόλος 
της ενάντια στη δονακίωση που προκαλεί το Vibrio anguillarum  

 
Πηνελόπη Καραβίδα, Χέρντα Καραµανλίδου, Στέφανος Κολιάης, Μαρία Τουράκη 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τµήµα Βιολογίας, Τοµέας Γενετικής Ανάπτυξης 

και Μοριακής Βιολογίας, 54126 Θεσσαλονίκη 
 
ABSTRACT 
Penelope Karavida, Gherda Kramanlidou, Stefanos Koliais, Maria Touraki: 
Bioencapsulation of Bacillus subtillis in Artemia nauplii: its role against vibriosis caused by 
Vibrio anguillarum.  

In this study the toxicity of the probiotic bacteria B. subtillis against V. anguillarum, a 
potential fish pathogen, was examined. It was found that the probiotic inhibited the growth of V. 
anguillarum. Artemia nauplii instar II enriched with both bacteria survived from the toxicity of 
B. subtillis and could resist V. anguillarum.  
 
Keywords: probiotics, Bacillus subtillis, Vibrio anguillarum, Artemia 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στις εντατικές υδατοκαλλιέργειες εµφανίζονται συχνά µαζικοί θάνατοι που οφείλονται 
σε βακτήρια που εισάγονται στο πεπτικό σύστηµα µέσω της τροφής (Makridis et al. 2000). Μία 
από τις σηµαντικότερες ασθένειες είναι η δονακίωση που οφείλεται σε βακτήρια του γένους 
Vibrio. Η έξαρσή της σχετίζεται άµεσα µε περιβαλλοντικούς παράγοντες και µε τις δυσµενείς 
συνθήκες που επικρατούν στις εντατικές καλλιέργειες των ψαριών. Οι τρόποι καταπολέµησής 
της σήµερα είναι τα αντιβιοτικά που χορηγούνται στα ψάρια, αλλά και ο εµβολιασµός των 
µεγαλύτερων σε ηλικία ατόµων. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται πλέον στην αποφυγή χρήσης 
αντιβιοτικών και µία µέθοδος προφύλαξης ενδέχεται να αποτελεί η χρήση προβιοτικών. 
«Προβιοτικό», είναι ένα «ζωντανό µικροβιακό συµπλήρωµα τροφής, το οποίο επηρεάζει θετικά 
το ζώο-ξενιστή βελτιώνοντας την µικροβιακή ισορροπία του εντερικού συστήµατος» 
(Gatesoupe 1999). Ο Bacillus subtillis σχετικά πρόσφατα άρχισε να χρησιµοποιείται για την 
προφύλαξη και θεραπεία από γαστρεντερικές διαταραχές τόσο στον άνθρωπο, όσο και σε ζώα 
(Green et al. 1999).  

Η Artemia αποτελεί συνήθη φορέα χορήγησης ουσιών στα ψάρια. Χρησιµοποιείται στις 
υδατοκαλλιέργειες για τη χορήγηση θρεπτικών ουσιών (Makridis et al. 2000) και 
αντιµικροβιακών παραγόντων (Touraki et al. 1994, 1999) στα ψάρια, µετά από βιοενσωµάτωσή 
τους σε ναυπλιακά στάδια. 
  Σκοπός της συγκεκριµένης εργασίας ήταν να βρεθεί, αν ο Bacillus subtillis προκαλεί 
αναστολή στην ανάπτυξη του Vibrio anguillarum, να ελεγχθεί αν ο Bacillus subtillis και το 
Vibrio anguillarum είναι τοξικά για την Artemia και να εξεταστεί αν ο Bacillus subtillis 
προστατεύει την Artemia από το Vibrio anguillarum. 
 
ΥΛΙΚΑ-ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
1. Έλεγχος αναστολής ανάπτυξης V. anguillarum από το B. subtillis 

Παρασκευάστηκαν τρία δείγµατα καλλιέργειας όπως: Μάρτυρας 1 (950 µl BHI 
broth+2% NaCl +50 µl Vibrio), Μάρτυρας 2 (950 µl BHI broth+2% NaCl +50 µl Β. subtillis), 
∆είγµα (950 µl Β. subtillis +50 µl Vibrio). Ακολούθησε τιτλοποίηση των δειγµάτων (t0) και τα 
δείγµατα τοποθετήθηκαν για επώαση σε κινούµενη πλάκα (220 rotations/min, 30 °C) επί 6 
ηµέρες. Καθηµερινά γινόταν τιτλοποίηση, έτσι ώστε να παρακολουθείται η ανάπτυξη των 
µικροβίων. 
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2. Έλεγχος πιθανής τοξικότητας των εκκρινόµενων ουσιών από το B. subtillis 
Σε αποστειρωµένο υγρό θρεπτικό µέσο (Nutrient broth) προστέθηκαν αποικίες 

µικροβίων B. subtillis, και συλλέχτηκαν 3 δείγµατα (1,5 ml). Τα δείγµατα φυγοκεντρήθηκαν 
και τα υπερκείµενα διατηρήθηκαν σε ψυγείο (4 οC). Η αρχική καλλιέργεια επωάστηκε στους 30 
οC για 95 ώρες συνολικά και συλλέχθηκαν δείγµατα ανά 12 ώρες, φυγοκεντρήθηκαν και το 
υπερκείµενό τους διατηρήθηκε σε ψυγείο. O συµβολισµός των υπερκειµένων έγινε ως εξής:  
Yπερκείµενα B. subtillis : S1 (t=0 h), S2 (t=12 h), S3 (t=24 h), S4 (t=36 h), S5 (t=48 h), S6 (t=60 
h), S7 (t=72 h), S8 (t=95 h) από τα οποία επιλέχθηκαν τα S1, S3, S5, S7, S8. Κατόπιν 
σχηµατίστηκε εναιώρηµα V. anguillarum σε φυσιολογικό ορό 100 µl και τα δείγµατα 
τιτλοποιήθηκαν. Στη συνέχεια παρασκευάστηκαν 6 δείγµατα τα οποία περιείχαν 500 µl BHI 
broth+2% NaCl, 50 µl Vibrio, και 450 µl από υπερκείµενο S1, S3, S5, S7 και S8 για τα 
δείγµατα 2, 3, 4, 5 και 6 αντιστοίχως, ενώ στο δείγµα 1 (µάρτυρας) προστέθηκαν 450 µl Η2Ο. 
Τα δείγµατα επωάστηκαν στους 25 0C επί 5 µέρες (120 h), ενώ κάθε µέρα γινόταν τιτλοποίηση 
για να παρακολουθείται η ανάπτυξη των µικροβίων. 
Βιοενσωµάτωση B. subtillis σε ναυπλίους Artemia 

Χρησιµοποιήθηκαν κύστεις Artemia fransiscana (EG grade, Great Salt Lake strain, 
batch 11, 119.03) της INVE Aquaculture C.N.V (Artemia Systems, Baasrode, Belgium). 
Σκοπός του πειράµατος που ακολούθησε ήταν να ελεγχθεί αν ο B. subtillis είναι τοξικός για την 
Artemia καθώς και αν µπορεί να της προσφέρει προστασία έναντι του V. anguillarum. Οι 
κύστεις εκκολάφθηκαν (Lavens and Sorgeloos, 1996) και ακολούθησε ενσωµάτωση του B. 
subtillis στην Artemia. .Η χορήγηση προβιοτικών έγινε σε τέσσερις δόσεις σε t0+4h ώρες µετά 
την εκκόλαψη, σε t0+12 ώρες και σε t0+28h και to+36h. Η συνολική διάρκεια του εµπλουτισµού 
ήταν 48h και χρησιµοποιήθηκε ίζηµα από καλλιέργεια B. subtillis µε τίτλο 3*109 cfu/ml. Τα 
δείγµατα εµπλουτισµού ναυπλίων ήταν ο µάρτυρας, δείγµα στο οποίο χορηγήθηκε υπερκείµενο 
καλλιέργειας B. subtillis, δείγµα στο οποίο χορηγήθηκε 150 µl ίζηµα B. subtillis και δείγµα στο 
οποίο χορηγήθηκε 75 µl ίζηµα B. subtillis. Στο τέλος του εµπλουτισµού προσδιορίστηκε ο 
αριθµός των ζωντανών ναυπλίων. 

Την τέταρτη µέρα, µέρος των ναυπλίων από κάθε δείγµα οµογενοποιήθηκε, 
τιτλοποιήθηκε και επιστρώθηκε σε τριβλία µε Nutrient agar. Οι υπόλοιποι ναύπλιοι µετά από 
έκπλυση µε νερό µεταφέρθηκαν σε καινούρια δοχεία µε τεχνητό, θαλασσινό νερό και αφέθηκαν 
µια µέρα χωρίς τάισµα. Παράλληλα καλλιέργεια V. anguillarum σε ΒΗΙ broth εµπλουτισµένο 
µε 2% NaCl επωάστηκε στους 25 οC επί 48 h, και από αυτή χορηγήθηκαν στους ναυπλίους, την 
έκτη ηµέρα 150 µl 2,12*109 cfu/ml και την έβδοµη ηµέρα 150 µl 6,8*109 cfu/ml. Ακολουθούσε 
οµογενοποίηση των ναυπλίων , επίστρωση σε τριβλία που περιείχαν Nutrient agar, επώαση 25 
0C και µέτρηση του αριθµού των αποικιών V. anguillarum. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 Όπως φαίνεται στην εικόνα 1, η ανάπτυξη του B. subtillis είναι µεγαλύτερη από του V. 
anguillarum τις πρώτες 48 ώρες. Μετά από 96 ώρες όµως το Vibrio σχεδόν διπλασιάζει την 
συγκέντρωση του, ενώ η συγκέντρωση του Β. subtillis ελαττώνεται. Μετά από 192 ώρες η 
συγκέντρωση του B. subtillis επανέρχεται σε επίπεδα υψηλότερα αυτής του Vibrio. Τα 
αποτελέσµατα υποδηλώνουν πιθανό ανταγωνισµό µεταξύ των βακτηρίων, ο οποίος αφορά 
χηµικές ουσίες, διαθέσιµη ενέργεια ή ακόµα και έκκριση αντιβιοτικών ουσιών από το B. 
subtillis (Gildberg & Mikkelsen 1998).  
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Εικ. 1: Ανάπτυξη των V. anguillarum και B. subtillis σε µονοκαλλιέργεια και σε µικτή καλλιέργεια 

(Vibrio/ Bacillus =1/20). 
Fig. 1: Growth of V. anguillarum και B.subtillis in monocultures and in a simultaneous culture 

(Vibrio/Bacillus=1/20). 
Σχετικά µε την επίδραση των υπερκειµένων της υγρής καλλιέργειας Β. subtillis βρέθηκε ότι 
αυτά προκαλούν αναστολή στην κανονική ανάπτυξη του Vibrio και τα υπερκείµενα µε µέγιστη 
ανασταλτική δράση ήταν τα S7 και S8 (Εικ. 2). Τα υπερκείµενα αυτά αντιστοιχούν σε 
καλλιέργεια Βacillus στην οποία τα βακτήρια έχουν τη µορφή σπορίων. Η αναστολή 
πραγµατοποιείται κυρίως τις πρώτες 48 ώρες.  
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Εικ. 2: Επίδραση υπερκείµενου καλλιέργειας B. subtillis στο V. anguillarum. 
Fig. 2: Εffect of the supernatant of B. subtillis culture on V. anguillarum. 
Ο Β. subtillis, µπορεί να αποβεί τοξικός για την Artemia (Eικ.3), και το συνολικό ποσοστό 
θνησιµότητας ναυπλίων φθάνει το 67,9%. Η Παρουσία υπερκείµενου από την καλλιέργεια Β. 
subtillis η θνησιµότητα των ναυπλίων φτάνει το 100%, πιθανώς λόγω της ύπαρξης κάποιας 
τοξικής ουσίας που εκκρίνεται από το Β. subtillis. 
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 Εικ. 3: Επίδραση καλλιέργειας B. subtillis σε ναυπλίους Artemia. 
 Fig. 3: Effect of the culture of B. subtillis on Artemia nauplii. 
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Οι ναύπλιοι όµως οι οποίοι επιβιώνουν από την τοξική δράση του Β .subtillis αποκτούν 
ανθεκτικότητα απέναντι στο Vibrio, δεδοµένου ότι η θνησιµότητα στο µάρτυρα µετά την 
επίδραση του Vibrio είναι αισθητά µεγαλύτερη από αυτή των δειγµάτων που δέχθηκαν την 
επίδραση του Β. Subtillis (subtillis και subtillis 50%) πριν την επίδραση του Vibrio.  
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Εικ. 4: Επίδραση V. anguillarum σε ναυπλίους Artemia εµπλουτισµένους µε προβιοτικό. 
Fig. 4: Effect of V. anguillarum on probiotic enriched Artemia nauplii. 
 
Συµπερασµατικά από τα παραπάνω πειράµατα θα µπορούσαµε να πούµε ότι ο B. subtillis δρα 
ανασταλτικά στην ανάπτυξη του Vibrio, µε µέγιστη δράση στα υπερκείµενα των καλλιεργειών 
όπου έχουν σχηµατιστεί σπόρια. Ενδέχεται λοιπόν, η αντιµικροβιακή δράση του B. subtillis να 
οφείλεται στα σπόρια (Spinosa et al. 2000). Ορισµένα στελέχη βακτηρίων µπορούν να 
αποικίσουν το σώµα της Artemia και να εµποδίσουν την ανάπτυξη ευκαιριακών µικροβίων 
(Verschuere et al. 1999) και πιθανώς ο B. subtillis δρα µε αυτόν τον τρόπο (Makridis et al. 
2000). 
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ABSTRACT 
G. Savvidis, C. Anatoliotis, Z. Kanaki: First appearance, course and current status of the 
Lactococcal Exophthalmus disease in the greek rainbow trout culture. 

The first description of epizootic episodes of lactococcosis in Greece is reported in this 
paper. The desease causes severe mortalities in cultured rainbow trout associated with high 
water temperatures (>13º- 14 ºC). The outbreaks occurred during the warm seasons of 2003 and 
2004 and affected mainly the fish over 20g b.w.. The disease was diagnosed in units located at 
the two main trout-culturing areas of Greece (Epirus and Macedonia). The taxonomic study of 
the isolates obtained, indicated that they belong to Lactococcus garvieae and this identification 
was confirmed by PCR amplification. The findings indicate that lactococcosis caused by L. 
garvieae is an emerging disease for the Greek trout culture and appropriate measures including 
vaccination, should be taken to avoid its spread to other areas of the country. 
 
Keywords: rainbow trout cultures, Lactococcus garvieae, Greece 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 Ο µικροοργανισµός Lactococcus garvieae, αιτιολογικός παράγοντας του νοσήµατος 
του Λακτοκοκκικού Εξώφθαλµου της Πέστροφας (lactococcosis, pop-eye disease), είναι ένας 
από τους σηµαντικότερους Gram-θετικούς κόκκους που είναι παθογόνοι για τα ψάρια. Η 
συστηµατική νόσος που προκαλείται είναι αρκετά διαδεδοµένη σχεδόν σε όλο τον κόσµο και 
προσβάλλει εκτρεφόµενα ψάρια, τόσο θαλασσίων (Ιαπωνία, Seriola quinqueradiata-yellowtail) 
όσο και γλυκέων υδάτων (Ευρώπη και Αυστραλία, Onchorhynchus mykiss-rainbow trout) 
(Kusuda et al. 1991, Ceschia et al. 1992, Toranzo et al. 1994, Eldar et al. 1999, Pereira et al. 
2004). Στις µεσογειακές ευρωπαϊκές χώρες (Ισπανία, Ιταλία) ή ασθένεια εµφανίστηκε κατά τα 
πρώτα χρόνια της δεκαετίας του ’90, θεωρούµενη σήµερα ως µια από τις πλέον επικίνδυνες 
στην οργανωµένη πεστροφοκαλλιέργεια, ιδιαίτερα κατά την διάρκεια των θερινών µηνών.  
 Εκτός από τα ψάρια ο µικροοργανισµός έχει αποµονωθεί κατά καιρούς από αγελάδες 
και βουβάλια (Texeira et al. 1996) ενώ σχετικά πρόσφατα ο L. garvieae αποµονώθηκε στην 
Ταϊβάν από ασθενείς γαρίδες του γλυκού νερού Macrobrachium rosembergii (Chen et al. 
2001). Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν τόσο την ικανότητα της γεωγραφικής διασποράς της 
προκαλούµενης νόσου, όσο και την δυνατότητα προσβολής πολλών ειδών του ζωικού 
βασιλείου, τόσο του χερσαίου όσο και του υδατικού περιβάλλοντος. 
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
 Κατά το χρονικό διάστηµα από τον Αύγουστο του 2003 µέχρι τον Μάρτιο του 2005 
παρελήφθησαν µε επιτόπιες µεταβάσεις ή απεστάλησαν στο εργαστήριο 320 ψάρια 
κατανεµηµένα σε 42 συνολικά δείγµατα (περίπου 8 ψάρια ανά δείγµα), προερχόµενα στην 
πλειονότητά τους από το σύνολο σχεδόν των προσβληθέντων µονάδων. Από τα 42 τα 37 
δείγµατα (15 το 2003, 17 το 2004 και 5 µέχρι το Μάρτιο του 2005) προέρχονταν από 
προσβληθείσες από τη νόσο µονάδες (9 µονάδες συνολικά, 8 από τους νοµούς Ιωαννίνων και 
Πρέβεζας και 1 από το Ν. Σερρών), ενώ τα υπόλοιπα 5 δείγµατα (2 το 2003 και 3 το 2004) από 
µονάδες µε ιστορικό απουσίας της νόσου (3 µονάδες συνολικά, 2 από το Ν. Ιωαννίνων και 1 
από το Ν. Ηµαθίας). Υπήρξε µέριµνα ώστε στο δείγµα να συµπεριληφθούν όλες οι ηλικίες και 
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τα βάρη των εκτρεφόµενων ψαριών (<20 g, >20 g - 150 g, >150 g). Τέλος σχετικά µε την 
κατανοµή των δειγµάτων, στα 37 θετικά συµπεριλαµβάνονται 8 δείγµατα τα οποία 
συλλέχθηκαν κατά την διάρκεια των χειµερινών µηνών των ετών 2003 και 2004 από 4 
προσβεβληµένες µονάδες του Ν. Ιωαννίνων, οι οποίες κατά τα άλλα στο παραπάνω χρονικό 
διάστηµα δεν παρουσίαζαν ούτε σαφή κλινική συµπτωµατολογία της νόσου ούτε θνησιµότητα. 
  Στο εργαστήριο έγιναν οι µικροβιολογικές εξετάσεις των εσωτερικών παρεγχυµατικών 
οργάνων (ήπαρ, νεφρός, σπλήνας), του εγκεφάλου, καθώς και του ενδοφθαλµικού 
περιεχοµένου. Για την ανάπτυξη του υπεύθυνου µικροοργανισµού σε συνθήκες εργαστηρίου 
χρησιµοποιήθηκαν κοινά θρεπτικά υποστρώµατα όπως TSA (Trypticase Soy Agar) και 
Αιµατούχο Άγαρ. Η εµφάνιση των µικροβιακών αποικιών παρατηρήθηκε µετά από παρέλευση 
48 h σε θερµοκρασία 22 ºC, ενώ η ταυτοποίηση των αποµονωθέντων στελεχών έγινε µε βάση 
κατ’ αρχήν την µορφολογία τους και στη συνέχεια µε την συµπεριφορά τους σε σειρά 
ορολογικών και βιοχηµικών δοκιµασιών. Εκτός από αυτές τις εξετάσεις, η τελική επιβεβαίωση 
έγινε µε την βοήθεια PCR.  
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 Η νόσος εµφανίστηκε για πρώτη φορά τον Αύγουστο του 2003 και αφορούσε 
σηµαντικό αριθµό µονάδων παραγωγής πέστροφας που βρίσκονται εγκατεστηµένες κατά µήκος 
του ποταµού Λούρου στους νοµούς Ιωαννίνων και Πρέβεζας. Η ίδια νόσος µετά από δίµηνο, 
παρατηρήθηκε σε ανάλογη µονάδα της Κ. Μακεδονίας (Ν. Σερρών) όπου διαπιστώθηκε ότι 
πριν την εκδήλωση του περιστατικού προηγήθηκε µεταφορά ασθενών ψαριών από 
προσβεβληµένη µονάδα της Ηπείρου.  
 Το σηµαντικότερο και πλέον έκδηλο εξωτερικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των 
ασθενών ψαριών είναι ο συνήθως αµφοτερόπλευρος εξώφθαλµος, δηλαδή µια εξαιρετικά 
έντονη πρόπτωση των οφθαλµών συνοδευόµενη από παρουσία αιµορραγιών και θόλωσης του 
φακού και εξελισσόµενη πολλές φορές σε πλήρη απόπτωσή τους. Πέραν των ανωτέρω και 
σχετικά µε ευρήµατα εντοπιζόµενα στην εξωτερική επιφάνεια του σώµατος των νοσούντων 
ψαριών, δεν διαπιστώθηκε κάτι που να είναι άξιο µνείας. Η κολυµβητική συµπεριφορά των 
ασθενών ψαριών δεν δείχνει να επηρεάζεται εµφανώς, εκτός βέβαια από µια σχετική αδυναµία 
σε ότι αφορά την ταχύτητα διαφυγής κατά την σύλληψής τους. 
 Η εµφάνιση των περιστατικών είναι άµεσα συνυφασµένη µε την εποχή του έτους και 
εποµένως µε την θερµοκρασία του νερού των δεξαµενών εκτροφής, η οποία κατά τους θερινούς 
µήνες που αποτελούν το κρίσιµο χρονικό διάστηµα αιχµής, διαµορφώνεται σχεδόν πάντα σε 
επίπεδα µεγαλύτερα των 13-14º C και σε ορισµένες περιπτώσεις µέχρι τους 18 και πλέον ºC. 
(Pereira et al. 2004, Altun et al. 2004). 
 Αναφορικά µε το βάρος των νοσούντων ψαριών υπογραµµίζεται ιδιαίτερα ότι, στα 
αλλεπάλληλα περιστατικά που µελετήθηκαν και διαγνώσθηκαν στην χώρα µας αλλά και από τα 
αντίστοιχα δεδοµένα άλλων µεσογειακών χωρών (Ceschia et al. 1992, Muzquiz et al. 1999, 
Altun et al. 2004), προσβάλλονται από την νόσο ψάρια σωµατικού βάρους µεγαλύτερου 
συνήθως των 20 g περίπου και κυρίως ψάρια που είναι έτοιµα να διοχετευθούν στην 
κατανάλωση. Για το λόγο αυτό η ασθένεια είναι ιδιαίτερα επώδυνη για τους παραγωγούς, αφού 
προσβάλλει ψάρια µεγάλου µεγέθους και βάρους τα οποία έχουν διανύσει το σύνολο σχεδόν 
της πορείας εκτροφής τους και έχουν ήδη επιβαρύνει τον παραγωγό και την µονάδα µε 
σηµαντικές δαπάνες. 
 Η µακροσκοπική εξέταση των ασθενών ψαριών στο εργαστήριο, εκτός από την εµφανή 
εξωτερική εικόνα (έντονη πρόπτωση αλλά και απόπτωση των οφθαλµών), συµπληρώνεται µε 
τα ευρήµατα στην κοιλιακή κοιλότητα, όπου είναι σταθερή η διαπίστωση παρουσίας 
αιµορραγικού εξιδρώµατος στην περιτοναϊκή κοιλότητα, διαφόρου βαθµού αποχρωµατισµού 
του ήπατος, καθώς και διόγκωση του σπληνός µε φανερή τη µεταβολή του χρώµατός του προς 
το σκουρότερο. Τα παραπάνω ευρήµατα είναι σε συµφωνία µε εκείνα που περιγράφονται και σε 
ανάλογα περιστατικά άλλων χωρών (Ceschia et al. 1992, Muzquiz et al. 1999).  
 Οι µικροβιολογικές εξετάσεις που ακολούθησαν στο εργαστήριο σε εσωτερικά 
παρεγχυµατικά όργανα (ήπαρ, νεφρό, σπλήνα), εγκέφαλο, καθώς και ενδοφθαλµικό 
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περιεχόµενο, είχαν ως αποτέλεσµα την αποµόνωση σε καθαρή καλλιέργεια ενός θετικού κατά 
Gram κοκκοειδούς µικροοργανισµού (κόκκοι ωοειδούς σχήµατος). Στο σηµείο αυτό τονίζεται 
ιδιαίτερα ότι στα δείγµατα των χειµερινών µηνών που προέρχονταν από αποδεδειγµένα 
προσβεβληµένες µονάδες µε σηµαντικές απώλειες κατά την διάρκεια των θερινών µηνών, η 
αποµόνωση του υπεύθυνου µικροοργανισµού ήταν επιτυχής µόνο από το ενδοφθαλµικό 
περιεχόµενο και όχι από τα εσωτερικά όργανα των ψαριών, ενώ βέβαια δεν υπήρξε κανένα 
θετικό αποτέλεσµα σε δείγµατα από µονάδες που δεν είχαν ακόµη προσβληθεί. 
 Ο αποµονούµενος µικροοργανισµός δεν εµφανίζει ιδιαίτερες απαιτήσεις για την 
ανάπτυξή του σε συνθήκες εργαστηρίου (TSA, Αιµατούχο Άγαρ). Η ταυτοποίηση των 
στελεχών έγινε κατ’ αρχήν µε βάση την µορφολογία και κυρίως την συµπεριφορά τους σε σειρά 
ορολογικών και βιοχηµικών δοκιµασιών (Πιν. 1).  
Πίνακας 1: Βιοχηµικά χαρακτηριστικά των αποµονωθέντων ελληνικών στελεχών L. garvieae. 
Table 1: Biochemical characteristics of the isolated L. garvieae greek strains. 

Καταλάση  :  -  Αραβινόζη  : - 
Οξειδάση  : -  Ραφινόζη  : - 
O/F   :         +/+  Ξυλόζη              : -  
Κινητικότητα  : -  Αποκαβοξυλίωση της 
Παραγωγή νιτρικών : -  Λυσίνης (LDC) :  - 
Γλυκόζη  : +  Αποκαρβοξυλίωση της  
Παραγωγή αερίων     Ορνιθίνης (ODC) : - 
από γλυκόζη  : -  ∆ιϋδρόλυση της 
Μαλτόζη  : +  Αργινίνης (ADH) : + 
Μαννιτόλη  : +  Υδρόλυση της 
Λακτόζη  : -  Αισκουλίνης  : +  
Σακχαρόζη  : -  Ανάπτυξη σε BAA 
∆ουλσιτόλη  : -  (Bile AesculineAgar) : + 
Ινοσιτόλη  : -   
Ανάπτυξη σε  
περιβάλλον pH 9,6 : + 
Ανάπτυξη σε  
περιβάλλον NaCl 6,5 % : + 
 

Υπογραµµίζεται η αρνητική αντίδραση οξειδάσης και καταλάσης, η απουσία 
κινητικότητας, η µειωµένη γενικά επιθετικότητα στα σάκχαρα µε την γλυκόζη να διασπάται 
τόσο οξειδωτικά όσο και ζυµωτικά και κυρίως η δυνατότητα ανάπτυξης σε ακραία 
περιβάλλοντα pH (9,6) και αλατότητας (6,5 %), γεγονός που δηµιουργεί ερωτήµατα αναφορικά 
µε την πιθανή πρωταρχική πηγή προέλευσης του µικροοργανισµού (θαλασσινά ψάρια, 
ιχθυάλευρα, τροφές). Εκτός από τα παραπάνω ο µικροοργανισµός παρουσίασε αρνητική 
συµπεριφορά στο CAMP test, ενώ δεν εµφάνισε συγκόλληση µε καµία από τις δοκιµασθείσες 
στο εργαστήριο οµάδες Lancefield (A, B, C, D, E, F, G), επειδή πιθανόν να ανήκει στην οµάδα 
Ν για την οποία δεν έγινε η σχετική δοκιµή. 
  Το σύνολο των παραπάνω χαρακτηριστικών γνωρισµάτων συνηγορεί απόλυτα στην 
ταυτότητα του µικροοργανισµού ως Lactococcus garvieae αιτιοπαθογόνου παράγοντα του 
νοσήµατος του Λακτοκοκκικού Εξώφθαλµου (Lactococcosis) που προβληµατίζει, ιδιαίτερα 
κατά την τελευταία δεκαετία, την µεσογειακή πεστροφοκαλλιέργεια µε περιστατικά στην 
Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Τουρκία (Ceschia et al. 1992, Muzquiz et al. 1999, 
Pereira et al. 2004, Altun et al. 2004) και σχετικά πρόσφατα την χώρα µας. Επιπλέον για την 
τυπική αλλά και οριστική επιβεβαίωση της ταυτότητας του µικροοργανισµού, έγινε µοριακή 
ταυτοποίηση του στελέχους µε την µέθοδο PCR (Kimron Veterinary Institute, Israel) µε την 
εξαγωγή θετικού τελικού αποτελέσµατος.  

Τέλος στα αντιβιογράµµατα που έγιναν διαπιστώθηκε η ευαισθησία του στελέχους 
στην οξυτετρακυκλίνη, την αµοξυσυλλίνη και την ερυθροµυκίνη, πλην όµως κατά την 
χορήγηση των παραπάνω αντιβιοτικών στην πράξη, διαπιστώνεται γρήγορα η µειωµένη 
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αποτελεσµατικότητα ανάλογων θεραπευτικών παρεµβάσεων (Pereira et al. 2004, ίδιος 
πειραµατισµός).  

Κατά το πρώτο έτος εµφάνισης της νόσου στις προσβληθείσες µονάδες (καλοκαίρι 
2003) οι απώλειες ήσαν αρκετά σηµαντικές παρά την χορήγηση θεραπείας. Το ποσοστό των 
συνολικών απωλειών καθ’ όλο το τετράµηνο χρονικό διάστηµα παρουσίας και έξαρσης της 
νόσου, ήταν διαφορετικό από µονάδα σε µονάδα κυµαινόµενο µεταξύ 20 και 40 % περίπου. 
Στην πρόσφατη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται ανάλογα ποσοστά κατά µέσο όρο, πλην όµως 
υπάρχουν αναφορές µε πολύ πιο σηµαντικές απώλειες που φθάνουν και το 90 % (Pereira et al. 
2004). Υπογραµµίζεται στο σηµείο αυτό ότι κατά την ανάλογη κρίσιµη χρονική περίοδο του 
2004, οι απώλειες στις προσβληθείσες µονάδες ήσαν µειωµένες (περίπου στο µισό), ενώ 
αποτελεί ενθαρρυντική εξέλιξη µέχρι τώρα η απουσία διασποράς της νόσου σε µη 
προσβεβληµένες µονάδες, τόσο της ίδιας ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής όσο και σε 
αντίστοιχες άλλων αποµεµακρυσµένων περιοχών. 

Οι υπάρχουσες στην πράξη δυσχέρειες ως πρός την αποτελεσµατικότητα των 
θεραπευτικών µέσων, καθιστούν ιδιαίτερα σηµαντική την σηµασία της εφαρµογής των 
γενικότερων προληπτικών µέτρων. Μεταξύ των τελευταίων αναφέρονται, η αποφυγή εισόδου 
µολυσµένων ψαριών-φορέων στην µονάδα, η σταθερή και σχολαστική περισυλλογή και 
αποµάκρυνση (ταφή ή καύση) των νεκρών ψαριών από τις δεξαµενές εκτροφής, οι τακτικές και 
επιµελείς απολυµάνσεις υλικού – υποδοµής, η τήρηση των κανόνων καλής διαχείρισης 
(αποφυγή µεγάλων ιχθυοφορτίσεων, υπερδοσίας τροφής, κ.ά.) και τέλος οι εµβολιασµοί. 
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ABSTRACT 
Leonidas Vardakas, Maria-Demetra Polyzoy, Athanasios Chantzaropoulos: Sturgeon: The 
present state in Greece.  

Sturgeons live in sea and fresh water, mainly in Europe, N.E. Asia and North America. 
Their tasty meat and caviar made them very popular in fish markets and leaded to intensive 
fishing. This, along with pollution and structures such as dams, resulted to the destruction of 
their spawning grounds and a sharp decrease of their natural populations. Four species were 
recorded in Greece: Acipenser sturio, Acipenser naccarii, Acipenser stellatus and Ηuso huso. 
Acipenser naccarii, Acipenser gueldenstaedtii and Acipenser baeri were also used for natural 
stocking programs in the river Kalamas (Northwestern Greece), in the Marathia dam in the 
island of Mykonos and in the lake of Aoos in Metsovo (Northwestern Greece) respectively. In 
1992 the culture of sturgeon started with the import of Acipenser ruthenus broodstock in the 
Hatchery of the Lake of Ioannina. The objective of this study is to record the ways and the 
results of farming sturgeons in Greece, their natural presence in Greek waters as well as their 
potential, so as to have a clear view of the situation and the problems of culturing sturgeon in 
Greece.  
 
Keywords: Sturgeon, fishculture, natural stocking, Greece 
  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Οι οξύρυγχοι ζουν σε αλµυρά και γλυκά νερά κυρίως στην Ευρώπη, στην Β.Α. Ασία 
και στην Β. Αµερική. Η υψηλή εµπορική αξία των ειδών της οικογένειας των Acipenseridae, 
εξαιτίας της εύγευστης σάρκας τους αλλά και του χαβιαριού τους, οδήγησαν στην υπεραλιεία, 
όπου σε συνδυασµό µε την καταστροφή των φυσικών πεδίων αναπαραγωγής είχε ως 
αποτέλεσµα την µείωση των φυσικών πληθυσµών (Πάσχος 2002). 

Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί τα είδη Acipenser sturio (Linaeus, 1758) (στουργιόνι), 
Acipenser naccarii (Bonaparte, 1837) (Αδριατικό στουργιόνι), Acipenser stellatus (Pallas, 
1771) (sevruga) και το Ηuso huso (Forster, 1767) (beluga), κυρίως στα Βόρεια και 
Βορειοδυτικά της χώρας. Επίσης τα είδη Α. naccarii, Acipenser gueldenstaedtii (Brandt & 
Ratzeberg, 1833) (Russian sturgeon) και Acipenser baeri (Brandt, 1869) (Siberian sturgeon) 
έχουν χρησιµοποιηθεί για εµπλουτισµούς στις περιοχές του ποταµού Καλαµά, της Μυκόνου και 
του Μετσόβου αντίστοιχα. Η εκτροφή οξύρυγχων στην χώρα µας άρχισε το 1992, µε τον 
Ιχθυογεννητικό Σταθµό της Λίµνης Ιωαννίνων να εισάγει γεννήτορες του είδους Acipenser 
ruthenus (Linaeus, 1758) (sterlet) και αργότερα και άλλων ειδών. Η συνέχεια όµως της 
προσπάθειας εκτροφής δεν ήταν η αναµενόµενη.  

Αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι η συγκέντρωση των δεδοµένων της 
γεωγραφικής κατανοµής, των φυσικών πληθυσµών και των υδάτινων οικοσυστηµάτων όπου 
πραγµατοποιήθηκαν εµπλουτισµοί καθώς και η καταγραφή των µονάδων που ασχολούνται µε 
τον οξύρυγχο στην χώρα µας, ώστε να δοθεί µια εικόνα της παρουσίας του στην χώρα µας και 
να επισηµανθούν τα προβλήµατα που σχετίζονται µε την εκτροφή και εµπορία του. 
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Τα στοιχεία συλλέχθηκαν ύστερα από επιτόπιες επισκέψεις, συνεντεύξεις µε τους 
εργαζόµενους και τους υπεύθυνους των µονάδων εκτροφής καθώς και από την διερεύνηση της 
βιβλιογραφίας. Σε αρκετές περιπτώσεις έγινε προσπάθεια προσέγγισης των αρχείων των 
αρµόδιων φορέων ή µονάδων που ασχολήθηκαν ή ασχολούνται µε τον οξύρυγχο. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
1) Φυσικοί πληθυσµοί 
Στην χώρα µας έχουν καταγραφεί τέσσερα είδη οξύρυγχων: 
α) A. sturio: Το είδος Α.sturio κατέχει την µεγαλύτερη γεωγραφική κατανοµή από όλα τα είδη 
των Acipenseridae στα ευρωπαϊκά ύδατα (Holcik 1989, Economidis et al. 2000). Οι αναφορές 
του είδους στην Ελλάδα παρουσιάζονται στον Πίνακα Ι. 
 
Πίνακας Ι: Γεωγραφική κατανοµή του A. sturio στην Ελλάδα (από Economidis et al. 2000, 

Οικονοµίδης 2001). 
Table I: Geographical distribution of A. sturio in Greece (from Economidis et al. 2000, 2001). 
 

Περιοχή Αναφορά 
Κέρκυρα Αποστολίδης 1883, 1907 

Έβρος ποταµός 
Kovatshev 1921, Konsuloff & Drensky 1943, Drensky 1948, 
1951, Berg 1948, Belloc 1948, Stancovic 1960, Οικονοµίδης 
1973, 1974 

Στρυµόνας 
ποταµός Drensky 1948, 1951, Belloc 1948, Stancovic 1960 

Εκβολές Πηνειού Παναγιωτόπουλος 1916, Αθανασόπουλος 1917 
Αχελώος ποταµός Οικονοµίδης 1999 (δηµοσιεύτηκε 2001) 

 
β) A. naccarii: Σύµφωνα µε τους Ondrias (1971) και Economidis (1991) και µαρτυρίες 
κατοίκων της περιοχής της Λευκάδας, των παράλιων της Θεσπρωτίας και της Κέρκυρας, το 
είδος φαίνεται να υπήρχε στο ποταµό Καλαµά, στην περιοχή της Λευκάδας και πιθανόν στην 
Κέρκυρα. Η τελευταία µαρτυρία (δεν έχει επιβεβαιωθεί) έχει καταγραφεί στην περιοχή της 
Λευκάδας το 1989, µε την σύλληψη ενός ατόµου, βάρους 70kg (Πάσχος 2002).  
γ) A. stellatus: Η παρουσία του είδους Α. stellatus στο Αιγαίο πέλαγος ήταν αµφισβητήσιµη 
(Economidis et al. 2000). Υπάρχουν αναφορές για το sevruga στους ποταµούς Έβρο και 
Στρυµόνα (Economidis et al. 2000). Στις 20 Μαρτίου 1999 επιβεβαιώνεται η παρουσία του 
είδους στα ελληνικά ύδατα µε την σύλληψη ενός ατόµου µε µήκος 47.6cm στο Θρακικό 
πέλαγος στην ακτή του Φανουρίου (Economidis et al. 2000, Οικονοµίδης 2001). 
δ) H. huso: Το είδος φαίνεται να είναι περιστασιακός επισκέπτης στα ελληνικά ύδατα, αφού 
εξαιτίας των υψηλών τιµών θερµοκρασίας, αλατότητας καθώς και της έλλειψης µεγάλων 
εκβολικών συστηµάτων, αδυνατεί να εγκατασταθεί (Economidis et al. 2000). 
 
2) Εµπλουτισµοί 
α) A. naccarii: Το 2000 έγινε εµπλουτισµός (µε ευθύνη του ΤΕΙ Ηπείρου µέσω του 
προγράµµατος LIFE 1999-ΘΥΑΜΙΣ) του ποταµού Καλαµά (Νοµοί Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας) µε 
το είδος A. naccarii. Εισήχθησαν 2000 άτοµα γόνου του είδους A. naccarii από την Ιταλία 
βάρους 1,2 gr και µήκους 2,5 cm (Πάσχος et al. 2001). Ο γόνος απελευθερώθηκε σε διάφορα 
επιλεγµένα σηµεία του ποταµού Καλαµά (Παρακάλαµος, Βροντισµένη, Βουτσαράς) τα οποία 
ήταν περιοχές αποµακρυσµένες από ρυπογόνες εστίες, µε χαµηλή ροή νερού και µε σχετική 
βλάστηση. Περίπου 6 µήνες αργότερα έγινε µια πρώτη εκτίµηση του εµπλουτισµού. Σύµφωνα 
µε τους Πάσχο et al. (2001), η επιβίωση κυµαινόταν κοντά στο 50%. 
β) A. gueldenstaedtii και A. baeri: Ο ∆ήµος Μυκόνου το 1999 προµηθεύτηκε από τον 
Ιχθυογεννητικό Σταθµό Λίµνης Ιωαννίνων 3.000 άτοµα A. gueldenstaedtii για τον εµπλουτισµό 
του φράγµατος Μαραθιά. Την ίδια χρονιά ο ∆ήµος Μετσόβου προµηθεύτηκε, για τον 
εµπλουτισµό της τεχνητής Λίµνης Αωού, 5.000 άτοµα A. baeri και A. gueldenstaedtii από τoν 
Ιχθυογεννητικό Σταθµό Λίµνης Ιωαννίνων (από τα αρχεία της ∆.Ε.Λ.Ι Α.Ε. και από προσωπική 
επικοινωνία). Περαιτέρω στοιχεία όµως, δεν υπάρχουν για τους δύο αυτούς εµπλουτισµούς. 
Περιστασιακά αναφέρθηκε αλιεία ατόµων από την τεχνητή λίµνη Αώου (προσωπική 
επικοινωνία µε ερασιτέχνες ψαράδες). 
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3) Μονάδες εκτροφής 
α) Ιχθυογεννητικός Σταθµός Λίµνης Ιωαννίνων (∆.Ε.Λ.Ι. Α.Ε.) 
Η ∆.Ε.Λ.Ι. Α.Ε ιδρύθηκε το 1984 και βρίσκεται στην περιοχή της Ανατολής Ιωαννίνων. Το 
1992 εισήγαγε για πρώτη φορά στην Ελλάδα γεννήτορες του είδους A. ruthenus από την 
Ουγγαρία. Στις εγκαταστάσεις της πραγµατοποιήθηκε αναπαραγωγή του συγκεκριµένου είδους. 
Το 1995 εισήχθησαν τα είδη Polyodon spathula (Walbaum, 1792) (paddlefish) (γονιµοποιηµένα 
ωάρια από τις Η.Π.Α.), το A. gueldenstaedtii από την Ρωσία, το υβρίδιο bester (A. ruthenus Χ 
H. huso) ενώ υπάρχουν και στοιχεία για την εισαγωγή του είδους H. huso την ίδια χρονιά. Το 
1996 εισήχθηκε και το είδος A. baeri.  
Το A. ruthenus ήταν το µοναδικό είδος που έφτασε στην γεννητική ωριµότητα. Η προσαρµογή 
των ειδών σε συνθήκες εντατικής εκτροφής ήταν επιτυχής, µε τα Α. gueldenstaedtii και Α. baeri 
ύστερα από 18 µήνες εκτροφής να ξεπερνούν τα 1,9 και 3,0 kg αντίστοιχα. Το βάρος του A. 
ruthenus µετά από 18 µήνες εκτροφής έφτασε τα 0,5–1,3 kg ενώ το είδος H. huso στο ίδιο 
χρονικό διάστηµα έφτασε τα 4 kg. 
β) Χ.ΕΛ.ΠΑ. A.E 
Η εταιρεία Χ.ΕΛ.ΠΑ. Α.Ε βρίσκεται στις Μπάρδες Κολοµοδίων του Νοµού Άρτας. Ξεκίνησε 
µε την εκτροφή χελιού, αλλά το 1997 η εταιρία επεκτάθηκε και στην εκτροφή του οξύρυγχου. 
Αρχικά προµηθεύτηκε 150 άτοµα γόνου του είδους Α. ruthenus από τον Ιχθυογεννητικό Σταθµό 
Λίµνης Ιωαννίνων µε σκοπό την πιλοτική εκτροφή. Η πολύ καλή ανάπτυξη του και η 
προοπτική του χαβιαριού ώθησαν τα στελέχη της το 1998, να προµηθευτούν άλλα 1500 άτοµα 
του ίδιου είδους. Κατά την διάρκεια των ετών 1999 και 2000 η εταιρία εισάγει άτοµα γόνου του 
είδους A. gueldenstaedtii από τον Ιχθυογεννητικό Σταθµό Λίµνης Ιωαννίνων και την Ρωσία. Το 
2001, επιτεύχθηκε η παραγωγή µικρής ποσότητας χαβιαριού (1,5 kg). Το χαβιάρι προήλθε από 
την πιλοτική εκτροφή του A. ruthenus. Η εταιρία σήµερα εκτρέφει τα είδη: A. gueldenstaedtii, 
A. ruthenus, A. baeri και το υβρίδιο bester. Η Χ.ΕΛ.ΠΑ. Α.Ε διαθέτει το προϊόν της (περίπου 
20 tn/χρόνο) σε Γερµανία, Ιταλία και Ολλανδία ενώ τα τελευταία δύο χρόνια διακινεί το ψάρι 
και στην ελληνική αγορά (περίπου 2 tn/χρόνο).  
γ) ΡΑΠΤΗΣ Ι. A.E. 
Η εταιρεία «ΡΑΠΤΗΣ Ι. Α.Ε.» εδρεύει στην Σίνδο Θεσσαλονίκης και ειδικεύεται στην εκτροφή 
χελιού, µε ετήσια παραγωγή 80–100 tn. Το 1999 η εταιρεία αποφάσισε να ασχοληθεί µε την 
εκτροφή οξύρυγχου, αγοράζοντας από τον Ιχθυογεννητικό Σταθµό Λίµνης Ιωαννίνων 10.000 
ιχθύδια του είδους A. gueldenstaedtii. Η διάρκεια της εκτροφής ήταν περίπου ένας χρόνος, 
διάστηµα στο οποίο το µέσο βάρος κυµάνθηκε στα 1,5–2,5 kg. Σταδιακά η εκτροφή ατόνησε. 
δ) ΜΑΛΑΚΑΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε  
Η εταιρία «ΜΑΛΑΚΑΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» βρίσκεται στο χωριό ∆ήµητρα του Νοµού 
Γρεβενών. Το 1998 προµηθεύτηκε από τον Ιχθυογεννητικό Σταθµό Λίµνης Ιωαννίνων 2000 
άτοµα A. gueldenstaedtii και υβρίδια bester µε απώτερο σκοπό την παραγωγή χαβιαριού. Η 
εκτροφή συνεχίζεται ακόµα, αλλά µε περιορισµένο αριθµό ατόµων πλέον. 
ε) Άλλες µονάδες εκτροφής 
Μετά από έρευνα που πραγµατοποιήθηκε, κατά τους µήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2005, 
εντοπίστηκαν επιπλέον µονάδες εκτροφής οξύρυγχων στην Ελλάδα, στις οποίες όµως η 
εκτροφή είναι περιστασιακή.  
 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Σύµφωνα µε τις ιστορικές αναφορές το A. sturio και το A. stellatus είναι τα είδη που 
εµφανίζονται πιο συχνά στα ελληνικά ύδατα. Η παρουσία του H. huso στα ελληνικά χωρικά 
ύδατα παραµένει ανεπιβεβαίωτη. Ο µόνος περιορισµός για την ύπαρξη του, έχει να κάνει µε την 
αδυναµία προσαρµογής του στην υψηλή αλατότητα (Tortonese 1989, Economidis et al. 2000). 
Αντίθετα, το A. sturio φαίνεται να είναι ανθεκτικό στην υψηλή αλατότητα (Holcik 1989). Αυτή 
η ικανότητα πιθανόν να εξηγεί την ευρεία κατανοµή του είδους κατά µήκος της βόρειας 
ακτογραµµής της Μεσογείου. 
 Οι φυσικοί πληθυσµοί των ειδών A. sturio και A. stellatus έχουν σχεδόν εξαφανισθεί 
από την χώρα µας (Οικονοµίδης 2001). Αν και το θέµα έχει πολλές φορές αποτελέσει 



 

 4

αντικείµενο συζήτησης, δεν έχει ληφθεί κανένα µέτρο για την επαναφορά των πληθυσµών τους 
στα προηγούµενα επίπεδα.  
 Η επανένταξη του A. naccarii στον ποταµό Καλαµά θεωρείται επιτυχηµένη. ∆υστυχώς 
όµως, το πρόγραµµα δεν είχε συνέχεια και η ανεξέλεγκτη αλιεία στον ποταµό δεν αφήνει 
περιθώρια αισιοδοξίας για τα άτοµα που επέζησαν. Όσον αφορά τους άλλους εµπλουτισµούς 
δεν υπάρχουν στοιχεία για την εξέλιξη της όλης διαδικασίας, γεγονός που καταδεικνύει την 
προχειρότητα του σχεδιασµού των συγκεκριµένων εµπλουτισµών.  
 Η προσαρµογή των ειδών A. gueldenstaedtii, A. ruthenus και A. baeri µε σκοπό την 
εκτροφή ήταν θετική (Τσουµάνη et al. 2000, Πάσχος 2002). Συγκρίνοντας µε αντίστοιχες 
µονάδες στην Ευρώπη, στην χώρα µας καταγράφεται ο υψηλότερος ρυθµός αύξησης (έως και 
30%) (Τσουµάνη et al. 2000). Παρατηρείται όµως σοβαρή υστέρηση στην εµπορία του 
προϊόντος και στην έλλειψη κατάλληλης τεχνολογίας σε πολλές από τις µονάδες.  
 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 Ευχαριστούµε τον Καθηγητή Yδατοκαλλιεργειών κ. Πάσχο Iωάννη, την κ. Γκούβα 
Ευαγγελία ιχθυολόγο, τον κ. Μίντζα ∆/ντη της ΧΕΛΠΑ Α.Ε, τον κ. Καρίπογλου ιχθυολόγο, την 
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Επίδραση της αντικατάστασης των ιχθυάλευρων µε σόγια στην αύξηση 
της συναγρίδας, Dentex dentex (Linnaeus, 1758)  

 
Ειρήνη Πολεµίτου1, Σταύρος Χατζηφώτης2, Αθανάσιος Τσίκληρας1, Pascal 
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2 Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσιών Ερευνών Κρήτης,  

ΤΘ 2214, 71 003, Ηράκλειο 
 
ABSTRACT 
Polemitou I., S. Chatzifotis, A.C. Tsikliras, P. Divanach, E. Antonopoulou: The effect of 
fishmeal substitution with soy on the growth of the common dentex, Dentex dentex (Linnaeus, 
1758). 

The common dentex (Dentex dentex), a commercially important fish with high trophic level 
(4.5) was fed with three isoprotein and isoenergetic diets to study the effect of partial substitution of 
fishmeal by soymeal (0, 25 and 40%) on its growth. Feed intake, specific growth rate and protein 
retention ratio decreased with increasing soy content, while feed conversion rate increased with 
increasing soy content. The low feed intake and hence the lower final weight and the lower growth 
rate with increasing soy content might be due to the low palatability of soy and some of its 
properties that have negative effect on fish growth such as lower digestible energy, methionin-
cystine deficiency, phytate having with low phosphorus availability to fish, protease inhibitors, 
lectins, soyasaponis, antigenic factors. 
 
Keywords: fishmeal, soy, diet, growth rate, Dentex dentex 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η αύξηση της παραγωγής στις υδατοκαλλιέργειες τα τελευταία χρόνια (FAO 1999) και η 
αρνητική επίδραση που έχει στα αποθέµατα των ψαριών (Naylor et al. 2000) οδήγησε στην ανάγκη 
αντικατάστασης των ιχθυάλευρων και ιχθυελαίων µε άλλες πηγές πρωτεϊνών και ελαίων στις 
ιχθυοτροφές. Η πρωτεΐνη αποτελεί το σηµαντικότερο συστατικό στην διατροφή των ψαριών 
(Halver & Hardy 2002) γι’ αυτό και γίνονται προσπάθειες για την αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών 
πρωτεΐνης µε χαµηλότερο κόστος στις ιχθυοτροφές.  

Ανάµεσα στις διάφορες φυτικές πρωτεΐνες, η σόγια είναι ποιοτικά και ποσοτικά αποδεκτή 
ως υποκατάστατο της πρωτεΐνης των ιχθυάλευρων, έχει χαµηλό κόστος παραγωγής, ενώ η σύνθεση 
των αµινοξέων που διαθέτει ικανοποιεί σε µεγάλο βαθµό τις απαιτήσεις των καλλιεργούµενων 
ειδών σε αµινοξέα (Watanabe 2002).  

Η συναγρίδα (common dentex), Dentex dentex (Linnaeus 1758), είναι βενθοπελαγικό ψάρι 
µε υψηλό τροφικό επίπεδο (Troph=4,5) που τρέφεται µε ψάρια και κεφαλόποδα (Stergiou & 
Karpouzi 2002). Η συναγρίδα, εξαιτίας του υψηλού ρυθµού αύξησης και της µεγάλης εµπορικής 
της αξίας αποτελεί πιθανό είδος για µαζική καλλιέργεια στην Ελλάδα, ενώ ήδη καλλιεργείται σε 
πειραµατικό στάδιο (Rueda & Martinez 2001). 

Στην παρούσα εργασία µελετήθηκε η επίδραση της µερικής αντικατάστασης των 
ιχθυάλευρων µε σόγια (0, 25 και 40%) στις παραµέτρους που σχετίζονται µε την αύξηση (Halver & 
Hardy 2002), όπως δείκτης µετατρεψιµότητας - Feed conversion ratio (FCR), πρόσληψη τροφής - 
Feed intake (FI), αποδοτικότητα πρωτεΐνης - Protein efficiency ratio (PER) της συναγρίδας. 
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
Τα πειράµατα έγιναν στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Υδατοκαλλιεργειών του 

Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ) Κρήτης, στο Ηράκλειο. Η διάρκεια του 
πειράµατος ήταν 12 εβδοµάδες (Οκτώβριος-∆εκέµβριος 2004). Χρησιµοποιήθηκαν τρεις 
ισοθερµιδικές (22 kJ/g) και ισοπρωτεϊνικές (50%) τροφές, οι οποίες περιείχαν ποσοστά σόγιας 0 
(FM), 25 (SM 25) και 40% (SM 40) (Πίνακας I). Η ποσότητα πρωτεΐνης και ενέργειας των τροφών 
επιλέχθηκαν σύµφωνα µε τους Skalli et al. (2004). Τα συστατικά των τροφών µορφοποιήθηκαν σε 
σύµπηκτο µε κρεατοµηχανή.   

Η αλατότητα του νερού ήταν 39‰ και η θερµοκρασία κυµάνθηκε από 24-17 ˚C. Η 
ανανέωση  του νερού της δεξαµενής ήταν 200% την ώρα και ο κορεσµός του οξυγόνου ήταν 
σταθερά πάνω από 70%. Χρησιµοποιήθηκαν 9 δεξαµενές (3 τροφές × 3 επαναλήψεις) 
χωρητικότητας 0,5 m3 και σε κάθε µια τοποθετήθηκαν 20 ψάρια µε µέσο βάρος 39,1 ± 0,7. Η 
φωτοπερίοδος καθ’ όλη την διάρκεια του πειράµατος ήταν 13 h φως/11 h σκοτάδι. 

Πριν την έναρξη του πειράµατος τα ψάρια αφέθηκαν για προσαρµογή στις νέες συνθήκες 
για περίοδο 7 ηµερών. Τα ψάρια ταΐζονταν µε το χέρι 2 φορές την µέρα (9:00, 17:00) µέχρι 
κορεσµού. Κάθε 30 µέρες τα ψάρια αναισθητοποιούνταν µε διάλυµα ethyl glucol monophenyl ether 
(1:2000 v/v) και ζυγίζονταν.  

Ο ρυθµός αύξησης υπολογίστηκε ως SGR=Ln(Wf)-Ln(Wi)×100/t, η πρόσληψη τροφής ως 
FI=Fg/(Wf+Wi)/2×t, ο δείκτης µετατρεψιµότητας ως FER=(WWG/Fg), και η αποδοτικότητα 
πρωτεΐνης ως PER=(WWG/Pg), όπου Wi και Wf είναι η αρχική και η τελική βιοµάζα (g) 
αντίστοιχα, t η διάρκεια του πειράµατος σε ηµέρες (d), Fg είναι η πρόσληψη τροφής (g), WWG 
είναι η αύξηση σε υγρό βάρος (g) και Pg η πρόσληψη πρωτεΐνης (g).  

Οι µέσες τιµές από τις τρεις επαναλήψεις στις τρεις πειραµατικές δίαιτες των παραµέτρων 
αύξησης συγκρίθηκαν για διαφορές µεταξύ τους µε την ανάλυση ελάχιστης σηµαντικής διαφοράς 
του Fisher (Least Significant Difference, LSD) (Zar 1999). 
 
Πίνακας Ι: Συστατικά των πειραµατικών τροφών (FM: ιχθυάλευρο, SM 25: 25% σόγια, SM 40: 40% 

σόγια). 
Table Ι: Ingredient of the experimental diets (FM: fish meal, SM 25: 25% soy, SM 40: 40% soy). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η µερική αντικατάσταση των ιχθυάλευρων µε σόγια είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση της 
πρόσληψης τροφής ανεξάρτητα από το ποσοστό σόγιας στη δίαιτα (Πίνακας II, Εικ. 1). Εντούτοις, 
η πρόσληψη τροφής ήταν σηµαντικά χαµηλότερη στη δίαιτα SM 40 σε σχέση τόσο µε την FM 
(Fisher’s LSD=0,109, P<0,05) όσο και µε την SM 25 (Fisher’s LSD=0,074, P<0,05). 

 Η µετατρεψιµότητα της τροφής παρουσίασε θετική συσχέτιση ενώ αντίθετα, η 
αποδοτικότητα της πρωτεΐνης µειώθηκε µε την αύξηση της σόγιας στη δίαιτα των ψαριών (Πίνακας 

Συστατικά (g/kg) FM SM 25 SM 40 
Ιχθυάλευρο 696,38 522,28 417,83 
Σόγια 0 223,21 357,14 
α-άµυλο  80  40    20 
Βιταµίνες και ιχνοστοιχεία*  20   20    20 
Αλγινικό οξύ  20  20    20 
Χλωριούχος χολίνη 4   4     4 
Ιχθυέλαιο  148,89   155,16     157,15 
Κυτταρίνη  30,73       15,34         3,87 
*: Roche vitamin and mineral for aquaculture No 5024  
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II). Η δίαιτα SM 40 διέφερε σηµαντικά τόσο από την FM (FCR: Fisher’s LSD=-0,467, P<0,05, 
PER: Fisher’s LSD=0,391, P<0,05) όσο και από την SM 25 (FCR: Fisher’s LSD=-0,367, P<0,05, 
PER: Fisher’s LSD=0,278, P<0,05). 

Το µέσο τελικό βάρος και συνεπώς ο ρυθµός αύξησης µειώθηκαν µε την αύξηση του 
ποσοστού της σόγιας στη δίαιτα της συναγρίδας (Πίνακας II, Εικ. 2). Η διαφορά του ρυθµού 
αύξησης στη δίαιτα SM 40 διέφερε στατιστικά µόνο από τη δίαιτα FM (Fisher’s LSD=0,080, 
P<0,05) ενώ οι υπόλοιπες σχέσεις δεν παρουσίασαν στατιστικά σηµαντικά διαφορές (P>0,05). 

 
Πίνακας II: Επίδραση των διαιτητικών τροφών στην επίτευξη της αύξησης και διαφορετικών δεικτών 

στην συναγρίδα. 
Table II: Effects of different feeding diets on the growth performance and various indices of the 

common dentex. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H χαµηλή πρόσληψη τροφής και κατ’ επέκταση το χαµηλότερο τελικό βάρος και ο 
µειωµένος ρυθµός αύξησης µε την αύξηση της περιεκτικότητας της τροφής σε σόγια, πιθανώς να 
οφείλεται στην χαµηλή δεκτικότητα της σόγιας καθώς επίσης και σε παράγοντες της σόγιας που 
έχουν αρνητική επίδραση στην αύξηση, όπως π.χ. χαµηλή περιεκτικότητα σε µεθειονίνη και 
κυστεΐνη, παρουσία φωσφόρου φυτικού οξέως µε χαµηλή διαθεσιµότητα, αναστολείς 
πρωτεολυτικών ενζύµων, λεκτίνων, αντιγονικών παραγόντων κ.ά. Η µερική αντικατάσταση του 
ιχθυάλευρου µε σόγια και η ταυτόχρονη προσθήκη ελκυστικού γεύσης (µίγµα αµινοξέων ή µόνο 
ταυρίνη) στο λαβράκι (European seabass) Dicentrarchus labrax (Linnaeus 1758), έδειξαν ότι η 

  Τροφή  
 FM SM 25 SM 40 
Αρχικό µέσο βάρος (g) 39,05 ± 0,20 39,80 ± 0,80 38,80 ± 0,90 
Τελικό µέσο βάρος (g) 98,60 ± 6,60 95,40 ± 9,90 84,00 ± 6,50 
Πρόσληψη τροφής (FI)   0,23 ± 0,02   0,20 ± 0,00   0,12 ± 0,03 
Ρυθµός αύξησης (SGR)   1,01 ± 0,07   0,95 ± 0,09   0,84 ± 0,09 
Μετατρεψιµότητα τροφής (FCR)   1,31 ± 0,11   1,41 ± 0,09   1,77 ± 0,27 
Αποδοτικότητα πρωτεΐνης (PER)   1,54 ± 0,12   1,43 ± 0,08   1,15 ± 0,19 
Θνησιµότητα (%)   6,70 ± 5,80   8,90 ± 8,40 33,00 ± 17,3 

Εικ. 2: Ρυθµός αύξησης των ατόµων συναγρίδας 
που τρέφονται µε τρεις διαφορετικές 
δίαιτες (FM: ιχθυάλευρα, SM25: 25% 
σόγια, SM40: 40% σόγια). 

Fig. 2: Specific growth rates in common dentex fed 
with three different diets (FM: fish meal, 
SM25: 25% soy, SM40: 40% soy). 

Εικ. 1: Πρόσληψη τροφής των ατόµων συναγρίδας 
που τρέφονται µε τρεις διαφορετικές 
δίαιτες (FM: ιχθυάλευρα, SM25: 25% 
σόγια, SM40: 40% σόγια). 

Fig. 1: Feed intake common dentex fed with three 
different diets (FM: fish meal, SM25: 25% 
soy, SM40: 40% soy). 
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πρόσληψη τροφής αυξάνεται και κατά συνέπεια αυξάνεται και ο ρυθµός αύξησης (Dias et al. 1997, 
Martinez et al. 2004). Αντίθετα, αντικατάσταση µε σόγια έως και 60% και προσθήκη µεθειονίνης ή 
λυσίνης δεν µείωσε την πρόσληψη τροφής, γεγονός που δείχνει ότι πιθανόν η πρόσληψη τροφής 
µειώνεται εξαιτίας της έλλειψης µεθειονίνης (Tibalti et al. 1999). Έτσι, η ερευνητική τάση που 
επικρατεί σήµερα είναι προς την κατεύθυνση της ολικής αντικατάστασης των ιχθυάλευρων από 
συνδυασµό φυτικών πρωτεϊνών που να ικανοποιούν τις ανάγκες των ψαριών σε αµινοξέα. 
Αποτελέσµατα αντίστοιχων πειραµάτων είναι θετικά για το λαβράκι (Kaushik et al. 2004) όχι όµως 
και για την τσιπούρα (gilthead seabream), Sparus aurata (Linnaeus 1758) (Gomez-Requeni et al. 
2004).  
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ABSTRACT 
Chrisa K. Doxa, Ioannis E. Papadakis, Pascal Divanach, Maroudio Kentouri: Effect of 
feeding delay on growth and feeding behaviour of the red porgy (Pagrus pagrus, L. 1758) 
under self-feeding conditions. 

Red porgies, Pagrus pagrus (L. 1758), of approximately 20g were reared under 
different self feeding conditions. The effect of four different time intervals, between the self 
feeder activation and the food dispensation (90sec, 30sec, 7sec, control - 0sec), on growth and 
feeding behaviour were studied. The feeding delay was attained by means of a feeding delay 
system. Growth, food conversion index, daily feeding ratio, specific growth rate, and condition 
factor were calculated, and were found to be similar in the four conditions. On the other hand, 
red porgy’s feeding behaviour presented great difference between the populations of the four 
conditions. The results are discussed with reference to feeding behaviour and its flexibility. 
 
Keywords: Pagrus pagrus, feeding delay, feeding behaviour, growth 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το φαγκρί, Pagrus pagrus (L., 1758) αποτελεί ένα είδος µε µεγάλη οικονοµική 
σηµασία για την βιοµηχανία των υδατοκαλλιεργειών λόγω της ευρείας γεωγραφικής του 
εξάπλωσης (Μεσόγειος θάλασσα, Ανατολικός και ∆υτικός Ατλαντικός ωκεανός), της υψηλής 
εµπορικής του ζήτησης και των υψηλών ρυθµών αύξησης που εµφανίζει σε συνθήκες εντατικής 
εκτροφής (Manooch & Hassler 1978, Kentouri et al. 1995). Η µαζική παραγωγή του δεν µπορεί 
να συναγωνισθεί ακόµη αυτή των άλλων θαλάσσιων ψαριών που εκτρέφονται στο χώρο της 
Μεσογείου, λόγω της δυσχρωµίας που εµφανίζει υπό συνθήκες εντατικής εκτροφής που το 
καθιστούν µη εµπορεύσιµο (Kentouri et al. 1995, Pavlidis et al. 2002). Η δυσχρωµία αυτή 
φαίνεται να επηρεάζεται, πέραν από την διατροφή και διάφορους παράγοντες που κατά 
τεκµήριο προκαλούν καταπόνηση στα ψάρια, από τις περιβαλλοντικές συνθήκες εκτροφής που 
εφαρµόζονται στις εντατικές καλλιέργειες και ιδιαίτερα από τις συνθήκες φωτισµού και πίεσης 
οι οποίες δεν συνάδουν µε την βενθική κατανοµή του είδους στο φυσικό περιβάλλον (Van der 
Salm et al. 2004). Για το λόγο αυτό γίνονται προσπάθειες εκτροφής του φαγκριού σε 
βυθιζόµενους κλωβούς, όπου οι συνθήκες που επικρατούν (πίεση, φωτισµός κ.α.) προσεγγίζουν 
αυτές του φυσικού περιβάλλοντος διαβίωσής του. 

Όµως, υπό αυτές τις συνθήκες, το ηµερήσιο τάισµα των ψαριών αποτελεί πρόβληµα για 
την επίλυση του οποίου δεν έχει ακόµη προταθεί κάποια αξιόπιστη τεχνολογία. Μπορεί όµως 
να υποθέσει κανείς ότι τα συστήµατα που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν θα είχαν 
περισσότερες πιθανότητες να είναι επιφανειακά παρά υποβρύχια, γεγονός που αναπόφευκτα 
συνδέεται µε την ύπαρξη µιας χρονικής υστέρησης από τη στιγµή που απελευθερώνεται η 
τροφή από το χώρο αποθήκευσής της µέχρι την στιγµή που γίνεται αντιληπτή και 
καταναλώνεται από τα ψάρια. Η καθυστέρηση αυτή µπορεί να επηρεάσει την λήψη της τροφής, 
την αύξηση και τη συµπεριφορά του φαγκριού, κυρίως όταν η χορήγησή της γίνεται υπό 
συνθήκες αυτοδιατροφής. 
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Η παρούσα εργασία εντάσσεται στα πλαίσια αυτού του προβληµατισµού και έχει στόχο 
να µελετήσει την επίδραση της χρονικής υστέρησης, µεταξύ της ενεργοποίησης της ταΐστρας 
από τα ψάρια και της λήψης της τροφής, στην αύξηση και στη συµπεριφορά του φαγκριού. 

 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
Πειραµατικές εγκαταστάσεις και πειραµατικός πληθυσµός 

Τα πειράµατα διεξήχθησαν στο Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 
Κρήτης, σε 12 κυλινδροκωνικές δεξαµενές χωρητικότητας 500 l που τροφοδοτούνταν από 
ανοικτό κύκλωµα παροχής νερού µε ανανέωση 400%/h. Η συνολική διάρκεια του πειράµατος 
ήταν 51 ηµέρες. Η φωτοπερίοδος (14 L/10 D) και η αλατότητα (38‰) παρέµειναν σταθερές 
καθ’ όλη τη διάρκεια του πειράµατος ενώ ο κορεσµός του Ο2 ήταν πάντοτε µεγαλύτερος από 
90%. Χρησιµοποιήθηκαν συνολικά 240 άτοµα που χωρίστηκαν σε 12 πληθυσµούς των 20 
ατόµων και ταΐζονταν µε ξηρή βιοµηχανική τροφή (Skretting 1st period). Σε κάθε δεξαµενή 
τοποθετήθηκε µηχανική ταΐστρα αυτοδιατροφής, όµοια µε αυτή που περιγράφηκε από τους 
Kentouri et al. (1986). 

Πειραµατική διαδικασία και σύστηµα χρονικής  
υστέρησης 

Εξετάστηκαν τρεις διαφορετικοί χρόνοι 
υστέρησης µεταξύ της ενεργοποίησης του 
µοχλού και της απελευθέρωσης της τροφής µέσα 
στην δεξαµενή: 7 sec, 30 sec και 90 sec, ενώ 
υπήρχε και µάρτυρας (0 sec). Κάθε συνθήκη 
εξετάστηκε σε τρεις επαναλήψεις. Για την 
επίτευξη της επιθυµητής καθυστέρησης 
χρησιµοποιήθηκε το σύστηµα που απεικονίζεται 
στην εικόνα 2 στο οποίο ο χρόνος καθυστέρησης 
(∆t) είναι συνάρτηση του µήκους του σωλήνα (l) 
και της ταχύτητας ροής (U) του νερού. 

              ),( Uft l=∆   
Η θερµοκρασία και η κατανάλωση 

τροφής καταγράφονταν καθηµερινά. H βιοµάζα 
των ψαριών ζυγιζόταν κάθε εβδοµάδα (n=20 σε 
κάθε οµάδα), ενώ ατοµικές µετρήσεις του ολικού 
µήκους (TL) και του βάρους πραγµατοποιούνταν 
κάθε δυο εβδοµάδες. 

 
Εικ. 1: Σύστηµα καθυστέρησης. Αποτελείται 
από σωλήνα που είναι τοποθετηµένος στη βάση 
κυλινδρο-κωνικού δοχείου, όπου καταλήγει η 
τροφή από την ταΐστρα αυτο-χειρισµού, και το 
νερό από το σύστηµα παροχής νερού. 

Fig. 1: Feeding delay system. It consists of a 
pipe placed at the bottom of a cylindroconical 
vessel, wherein food and water drops from the 
self feeder and the water renewal system. 

Για τη µελέτη της συµπεριφοράς των ψαριών, πραγµατοποιήθηκε µια ψηφιακή 
καταγραφή διάρκειας 40 λεπτών σε κάθε δεξαµενή, κατά την διάρκεια του πειράµατος, και µια 
δεύτερη ψηφιακή καταγραφή διάρκειας 30 λεπτών, µετά το τέλος του πειράµατος και αφού 
προηγήθηκε νηστεία µιας εβδοµάδας. Οι καταγραφές έγιναν µε τη βοήθεια υποβρύχιας 
ψηφιακής κάµερας συνδεδεµένης µε φορητό υπολογιστή που διέθετε το κατάλληλο λογισµικό.  
Ερµηνεία των δεδοµένων και στατιστική ανάλυση 

Για τον υπολογισµό της αύξησης, της µετατρεψιµότητας της τροφής, του ηµερήσιου 
ρυθµού ταΐσµατος και του συντελεστή ευρωστίας χρησιµοποιήθηκαν οι ακόλουθες 
µαθηµατικές σχέσεις: 

 Ειδικός ρυθµός αύξησης (SGR): SGR=[ln(MBτελ)-ln(MBαρχ)]*100/(t2-t1) 
 Μετατρεψιµότητα τροφής (FCR): FCR=F/[(Bτελ+Bd)-Bαρχ] 
 Ηµερήσιος ρυθµός ταΐσµατος (DFC): DFC = F*100/{([Bτελ+Bd+Bαρχ]/2)* (t2-t1)} 
 Συντελεστής ευρωστίας (CF): CF =Wi/TL^3 

Όπου:Wi = Βάρος (g), Bαρχ = Βιοµάζα αρχική (g), Bτελ = Βιοµάζα τελική (g), Bd = Βιοµάζα νεκρών (g), ΜΒαρχ = 
Μέσο βάρος αρχικό (g) , ΜΒτελ = Μέσο βάρος τελικό (g), F = Βάρος τροφής που καταναλώθηκε (g), TL = 
Ολικό µήκος (cm), t1= Χρόνος αρχικός σε ηµέρες, t2 = Χρόνος τελικός σε ηµέρες. 
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Η ανάλυση των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε µε µονοπαραγοντική ανάλυση 
διασποράς (1-way ANOVA), όπου πληρούνταν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, ενώ όπου δεν 
πληρούνταν, µε εφαρµογή της µη παραµετρικής δοκιµής των Kruskal-Wallis. Το επίπεδο 
σηµαντικότητας στο οποίο ελέγχθηκαν τα δεδοµένα µας ήταν 5%.  
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα Ι, ενώ στην εικόνα 3 
απεικονίζεται η διακύµανση της θερµοκρασίας κατά την διάρκεια των πειραµάτων (µεταξύ 23,8 
και 27,5 οC) και η αύξηση του µέσου βάρους. 
Πίνακας Ι: Τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται αφορούν τους µέσους όρους (± τυπική απόκλιση) 

του αρχικού και τελικού µέσου βάρους, του συντελεστή µετατρεψιµότητας της τροφής σε 
βιοµάζα ψαριών (FCR), του ειδικού ρυθµού αύξησης (SGR) και του αρχικού και τελικού 
συντελεστή ευρωστίας (CF).   

Table Ι: Initial and final mean weight, food conversion rate (FCR), specific growth rate (SGR) and 
initial and final condition factor (CF) under different condition of feeding delay . Values 
given are treatment means (±SD, n=3) 

Χρόνος 
καθυστέρησης 

90 sec 30 sec 7 sec Μαρτυρας 
(0 sec) 

Στατιστική σύγκριση µεταξύ 
των τεσσάρων συνθηκών 

Αρχικό Μέσο Βάρος 
Initial Mean Weight 

21,98 ±2,06 20,47 ±0,6 21,02 
±0,72 

19,01 ±0,54 P=0,073 ANOVA 

Τελικό Μέσο Βάρος 
Final Mean Weight 

37,71 
±2,33 

36,62 
±2,73 

38,15 
±1,26 

37,87 
±0,31 

P=0,776 ANOVA 

FCR 1,31 ±0,17 1,14 ±0,03 1,2 ±0,03 1,19 ±0,06 P=0,22 Kruskal-Wallis 
DFC 1,25 ±0,12 1,2 ±0,08 1,3 ±0,1 1,4 ±0,06 P=0,118 ANOVA 
SGR 1,04 ±0,23 1,12 ±0,09 1,15 ±0,03 1,33 ±0,07 P=0,123 ANOVA 

Αρχικός CF 
Initial CF 

0,023 ±0,0008 0,023 
±0,0003 

0,023 
±0,0002 

0,023 
±0,0007 

P=0,256 ANOVA 

Τελικός CF 
Final CF 

0,022 ± 
0,0003 

0,023 ± 
0,0003 

0,023 
±0,0004 

0,022 
±0,0009 

P=0,265 ANOVA 

Καµία στατιστικά σηµαντική 
διαφορά δεν παρατηρήθηκε όσον αφορά 
στην αύξηση των ψαριών στις τέσσερις 
διαφορετικές συνθήκες (Εικ. 3), ούτε και 
στον ειδικό ρυθµό αύξησης, τη 
µετατρεψιµότητα της τροφής και τον 
ηµερήσιο ρυθµό ταΐσµατος (Πιν. 1). 
Επίσης, ο συντελεστής ευρωστίας των 
ψαριών δεν διέφερε µεταξύ των 
συνθηκών και δεν παρουσίασε καµία 
µεταβολή µε την πάροδο του χρόνου. 

 Αντίθετα, η συµπεριφορά των 
ψαριών κατά τη διάρκεια του ταΐσµατος 
διέφερε στις 4 διαφορετικές συνθήκες. 
Στις συνθήκες του µηδενικού και του 
χαµηλού (0sec, 7sec) χρόνου υστέρησης, 
τα ψάρια αµέσως µετά την ενεργοποίηση 
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Εικ. 2: Απεικονίζονται οι µέσοι όροι του µέσου 

βάρους των ψαριών σε κάθε δειγµατοληψία 
ανά συνθήκη υστέρησης σε συνάρτηση µε τη 
θερµοκρασία.  

Fig. 2: Growth performance of the four different 
treatments and water temperature over the 
8-week period. 

του µοχλού παρέµεναν σχεδόν στάσιµα και περίµεναν την πτώση της τροφής, ενώ στις 
συνθήκες µεγαλύτερης υστέρησης (30 sec, 90 sec), τα ψάρια ενεργοποιούσαν το µοχλό, 
αποµακρύνονταν και λίγα δευτερόλεπτα πριν την πτώση της τροφής στη δεξαµενή, προσέγγιζαν 
εκ νέου το σηµείο πτώσης της τροφής και περίµεναν έως ότου φάνε (Εικ. 3).  

Πρόσφατες θεωρίες υποστηρίζουν ότι η συµπεριφορά των περισσότερων ζώων είναι 
προϊόν της αλληλεπίδρασης µεταξύ της κληρονοµικότητας και της µάθησης. Παρά το γεγονός 
ότι η συµπεριφορά επηρεάζεται από κληρονοµικούς µηχανισµούς, η ικανότητα αναζήτησης της 
τροφής και γενικότερα η διατροφική συµπεριφορά είναι άµεσα συνδεδεµένες µε την ικανότητα 
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µάθησης (Gibbons et al., 2005). Το φαγκρί µαθαίνει γρήγορα να χειρίζεται τις ταΐστρες  αυτό-
διατροφής και µπορεί να προσαρµοσθεί σε διαφορετικές συνθήκες διατροφής όσον αφορά τα 
χρονικά διαστήµατα του εικοσιτετραώρου (time windows) κατά τα οποία είναι δυνατή η 
χορήγηση της τροφής (Maragoudaki et al., 2001). 

 

 
Εικ. 3: Η συµπεριφορά ταίσµατος στη συνθήκη των 90 sec καθυστέρησης. Πάνω αριστερά: Απεικόνηση της δεξαµενής, L: 

µοχλός, PE: Έξοδος της τροφής στη δεξαµενή, P: σωλήνας. Πάνω κέντρο: Το άτοµο FA ενεργοποιεί το µοχλό τη 
χρονική στιγµή Τ=0. Πάνω δεξιά: 3 sec µετά την ενεργοποίηση το άτοµο FA αποµακρύνθηκε. Κάτω αριστερά: 30 
sec µετά την ενεργοποίηση, τα ψάρια παραµένουν µακρυά από την έξοδο της τροφής. Κάτω κέντρο: 84 sec µετά 
την ενεργοποίηση τα ψάρια προσεγγίζουν την έξοδο της Τροφής. Κάτω ∆εξιά: 90 sec µετά την ενεργοποίηση η 
τροφή φθάνει στη δεξαµενή, και τα ψάρια την καταναλώνουν. 

Fig. 3: Feeding behaviour of the fish under a 90 sec feeding delay. Top left: Illustration of the tank, L: pendulum, P: pipe, 
PE: the end of the pipe. Top centre: The fish FA activating the self feeder (T=0). Top right: 3 sec after the self 
feeder activation (T=3), the fish (FA) which activated the self feeder sheered away from this area. Bottom left: 30 
sec after the self feeder activation (T=30) the fish are still away from this area. Bottom centre: 84 sec after the self 
feeder activation (T=84) the fish re-approached the area. Bottom right: 90 sec after the self feeder activation 
(T=90) the food arrives through the pipe into the tank where the fish are gathered waiting for the food. 

Επίσης, όπως φαίνεται, από τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας η µνήµη και η 
µάθηση είναι ιδιαίτερα ανεπτυγµένες στο φαγκρί, αφού δύναται να προσαρµόζει την 
διατροφική του συµπεριφορά σε συνθήκες χρονικής υστέρησης µεταξύ ζήτησης και χορήγησης 
της τροφής, χωρίς να µεταβάλλονται οι βασικοί δείκτες εκτροφής του. Το γεγονός αυτό καθιστά 
προφανή την δυνατότητα χρήσης νέων τεχνολογιών, όπως οι βυθιζόµενοι κλωβοί για την 
εκτροφή του οι οποίες πιθανόν να συντελούσαν στην ποιοτική και ποσοτική βελτίωση των 
αποτελεσµάτων εκτροφής του.  

Η γνώση της διατροφικής συµπεριφοράς καθώς και των ορίων της προσαρµοστικότητας 
του φαγκριού, βοηθά στην κατανόηση των βιολογικών εκείνων παραµέτρων που πρέπει να 
συνυπολογίζονται κατά την εκτροφή ενός είδους ενώ, σε κάθε περίπτωση, η γνώση αυτή είναι 
απαραίτητη για την σχεδίαση και την υποστήριξη τεχνολογιών εκτροφής νέων, υποψήφιων για 
εισαγωγή στην Μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια, ειδών όπως είναι ο βλάχος (Polyprion 
americanus, Bloch & Schneider, 1801) και ο µπαλάς (Dentex macrophthalmus, Bloch 1791) 
που απαιτούν για την επιτυχή εκτροφή τους χαµηλές θερµοκρασίες και µεγάλα βάθη. 
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ABSTRACT 
Aliki Karoussou, Vassilis M. Papadakis, Maroudio Kentouri: Study of the behavioral 
response of red porgy (Pagrus pagrus, L. 1758) to a sound stimulus: Preliminary results.  

Reaction of red porgy to an underwater sound stimulus was studied in an aquarium with 
10 fish. The frequency of 200 Hz in 250 mV was examined. After 3 short sounds were emitted, 
fish were fed during a last short sound stimulus. For the purpose of analyzing and quantifying 
data, specially designed software was used. Red porgies seem to react to the particular sound 
frequency by immediately approaching the sound source. The use of sound to attract reared fish 
in tanks or even in open-sea cages could facilitate feeding practices, medication through feeding 
and maintenance operations. Besides, the use of underwater sound as an attractive stimulus 
could contribute to the sea-ranching in reservoirs or lagoons.  
 
Keywords: Pagrus pagrus, sound stimulus, aggregation, fish movement 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ακούνε τα ψάρια; Και αν ακούνε ποιος είναι ο µηχανισµός και ποιο το φάσµα των 
ακουστικών συχνοτήτων που αντιλαµβάνονται; Τα ψάρια προσλαµβάνουν τα ηχητικά 
ερεθίσµατα µέσω της πλευρικής γραµµής, ενώ πολύ σηµαντικό ρόλο παίζουν η νηκτική κύστη 
και το εσωτερικό αυτί (von Frisch 1936, Blaxter & Denton 1976). ∆ιακρίνονται σε δύο µεγάλες 
κατηγορίες, τους ειδικούς «ακροατές» µε απόκριση σε ευρύτερο φάσµα συχνοτήτων και τους 
γενικούς «ακροατές» ή µη ειδικούς, µε πιο περιορισµένη αντίληψη συχνοτήτων (Popper & Fay 
1993). Τόσο στη µία όσο και στην άλλη κατηγορία οι συχνότητες που γίνονται καλύτερα 
αντιληπτές είναι µικρότερες των 2000 Hz (von Frisch 1936, Tavolga & Wodinsky 1963, 
Kenyon et al. 1998). Ωστόσο, υπάρχουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις µεταξύ των ειδών τόσο 
στο εύρος των συχνοτήτων, όσο και στη δοµή του ακουστικού συστήµατος (Popper & Lu 
2000). Τέλος, τα ψάρια αντιδρούν στα ηχητικά ερεθίσµατα µε τρόπο θετικό ή αρνητικό (Wang 
& Takemura 1992, Knudsen et al. 1997, Popper 2003), ενώ διαθέτουν την ικανότητα 
συσχέτισης ενός ερεθίσµατος µε συγκεκριµένη ανταµοιβή (π.χ. τροφή) (Anraku et al. 1997, 
Paspatis et al. 2002, Zhang et al. 2004).  

Η παρούσα µελέτη έχει ως αντικείµενο την αναγνώριση ηχητικού σήµατος από το 
φαγκρί (Pagrus pagrus, L. 1758), και την προσπάθεια συσχέτισης αυτού µε τη χορήγηση 
τροφής. Το φαγκρί έχει υψηλή εµπορική αξία, ενώ θεωρείται κατάλληλο για εκτροφή γιατί 
είναι ανθεκτικό στους χειρισµούς και τις ασθένειες (Manooch & Hassler 1978, Kentouri et al. 
1995). Θετική απόκριση σε ηχητικό ερέθισµα µπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη µεθόδου που 
θα επιτρέπει την προσέλκυση των ψαριών προκειµένου να χορηγηθεί τροφή, ώστε να µειωθεί 
το κόστος εκτροφής καθώς και η πιθανότητα περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από τη µη 
καταναλώσιµη τροφή.  
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ  

Τα πειράµατα συµπεριφοράς και αντίληψης ηχητικών ερεθισµάτων προϋποθέτουν 
κατάλληλο εξοπλισµό ώστε να είναι δυνατή η καταγραφή των κινήσεων των ψαριών χωρίς την 
ανθρώπινη παρουσία, η οποία επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό τη συµπεριφορά τους. Ένας τέτοιος 
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εξοπλισµός περιλαµβάνει τα εξής επιµέρους συστήµατα: (α) κάµερα, (β) σύστηµα καταγραφής, 
(γ) παραγωγής ήχου και (δ) εκποµπής ήχου. Για τα πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν 
χρησιµοποιήθηκε αδιάβροχη κάµερα και φορητός υπολογιστής για την καταγραφή της εικόνας 
και φορητή γεννήτρια, ενισχυτής και αδιάβροχο ηχείο για την παραγωγή και εκποµπή του 
ηχητικού σήµατος αντίστοιχα. Εναλλακτικά, χρησιµοποιήθηκε ψηφιακή φορητή κάµερα για 
εξωτερικές λήψεις.  

Τα πειράµατα έγιναν στο εργαστήριο Ιχθυοκαλλιεργειών του τµήµατος Βιολογίας του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης, σε ενυδρεία από πολυεστέρα µε τη µια µεγάλη πλευρά 
κατασκευασµένη από γυαλί. Οι διαστάσεις του ενυδρείου είναι 130 cm (µήκος) x 40 cm (ύψος) 
x 38 cm (πλάτος) µε όγκο νερού 120 l. Κάθε ενυδρείο περιλάµβανε συσκευή εξωτερικού 
φίλτρου για τον καθαρισµό του νερού, σύστηµα αερισµού για παροχή οξυγόνου και σύστηµα 
ηλεκτρικής ταΐστρας µε διακόπτη (Εικόνα 1). Η παρατήρηση έγινε µε ψηφιακή κάµερα που 
τοποθετήθηκε εξωτερικά απέναντι από την διάφανη πλευρά του ενυδρείου. Σε όλη τη διάρκεια 
των πειραµάτων υπήρχαν 3 ενυδρεία, ένα µε εγκατεστηµένο ηχείο για την παρακολούθηση της 
συµπεριφοράς και απόκρισης των ψαριών στο 
ηχητικό ερέθισµα, ένα δεύτερο που είχε το ρόλο 
του µάρτυρα χωρίς ηχείο και τέλος, ένα τρίτο 
στο οποίο συντηρούνταν πληθυσµός ψαριών 
κάτω από τις ίδιες συνθήκες. Οι συνθήκες 
θερµοκρασίας, αλατότητας, φωτισµού και 
χορήγησης τροφής παρέµειναν σταθερές σε όλη 
τη διάρκεια του πειράµατος και ήταν οι ίδιες και 
στα 3 ενυδρεία.  

 Το βασικό πρωτόκολλο καταγραφής 
στηρίζονταν στο συνδυασµό εκποµπής ήχου και 
χορήγησης τροφής και περιλάµβανε : 
  • εκποµπή 3 σύντοµων ηχητικών σηµάτων τα 
οποία έπαιζαν προειδοποιητικό ρόλο για τα 
ψάρια 
  • σύντοµη παύση 
  • επανάληψη του ηχητικού σήµατος και ταυτόχρονη χορήγηση τροφής µε το σύστηµα 
αυτόµατης ταΐστρας µε διακόπτη.  

Γίνονταν 2 καταγραφές τη µέρα, µία το πρωί και µία το απόγευµα. Η ποσότητα τροφής 
που χορηγούνταν, ζυγιζόταν και ήταν συγκεκριµένη ανάλογα µε το βάρος των ψαριών. Ο 
αριθµός των ψαριών ήταν επίσης συγκεκριµένος, 10 σε κάθε ενυδρείο και γύρω στα 30 στο 
ενυδρείο αποθέµατος. Το µέσο βάρος των ψαριών ήταν 1,7 g. Το ηχητικό σήµα που 
δοκιµάστηκε ήταν συχνότητας 200 Hz σε 250 mV. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η ανάλυση και επεξεργασία των καταγραφών έγινε αυτόµατα µε ειδικό λογισµικό που 
σχεδιάστηκε για το σκοπό αυτό προκειµένου να είναι δυνατή η συνεχής παρακολούθηση της 
κίνησης των ψαριών. Συγκεκριµένα, το πρόγραµµα αναλύει την καταγραφή και για κάθε ένα 
στιγµιότυπο αυτής µας δίνει τη δυνατότητα εντοπισµού της θέσης κάθε ψαριού (αδηµοσίευτα 
αποτελέσµατα). Επίσης, υπολογίζει την µέση απόσταση του συνόλου των ατόµων από 
δεδοµένο σηµείο, δηλαδή στη συγκεκριµένη µελέτη το ηχείο. Η µέση απόσταση των ψαριών 
απεικονίζεται µε τη µορφή γραφικής παράστασης όπου φαίνεται η µετακίνηση αυτών καθ’ όλη 
τη διάρκεια της εγγραφής (Εικόνα 2).  
 

 

Εικ. 1: Ενυδρείο παρατήρησης 
συµπεριφοράς ψαριών σε ηχητικό 
ερέθισµα  

Fig. 1: Aquarium for observation of fish 
reaction to sound stimulus 
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Εικ. 2: Απεικόνιση της µεταβολής της µέσης θέσης των ψαριών ως προς το ηχείο, κατά τη διάρκεια 

του χρόνου εγγραφής. Με τα βέλη σηµειώνονται τα 3 ηχητικά σήµατα. Το µεγαλύτερο 
βέλος αντιστοιχεί στο τελευταίο σήµα µε ταυτόχρονη χορήγηση τροφής.  

Fig. 2: Position of fish relative to sound source during one recording. Arrows indicate sound 
stimulus and the big arrow last sound stimulus and feeding. 
 
Η καταγραφή είχε διάρκεια 15 λεπτών κατά την οποία καταγράφονταν 15 εικόνες/ sec. 

Έτσι, κάθε µέτρηση αποτελείται από 13500 σηµεία στον άξονα του χρόνου (1/67 msec). Για 
την καλύτερη κατανόηση των µετρήσεων απεικονίζουµε γραφικά τις µετρήσεις /sec. Στο 
παραπάνω γράφηµα φαίνεται να διακρίνονται 3 φάσεις δραστηριότητας των ψαριών: η πρώτη 
είναι εκείνη κατά την οποία τα ψάρια µετακινούνται σε όλο το ενυδρείο. Στη συνέχεια 
ακούγονται 3 ηχητικά σήµατα διάρκειας 30 sec το καθένα και µε παύση 30 sec µεταξύ τους. Τα 
σήµατα αυτά «προειδοποιούν» για την επικείµενη χορήγηση τροφής, η οποία θα γίνει αυτόµατα 
από την ηλεκτρική ταΐστρα που βρίσκεται 20 cm αριστερά του ηχείου. Τα ψάρια φαίνεται να 
αντιλαµβάνονται τα 3 αυτά σήµατα ως προειδοποίηση, αφού κατά τη διάρκειά τους περιορίζουν 
την κίνησή τους περί τα 20 cm γύρω από το ηχείο. Ακολουθεί το τελευταίο σήµα µε 
ταυτόχρονη χορήγηση τροφής. Όλα τα άτοµα συγκεντρώνονται στα 20 cm από το ηχείο, 
δηλαδή στη θέση όπου πέφτει η τροφή. Το σύστηµα αερισµού που υπάρχει στο ενυδρείο 
δηµιουργεί ένα ρεύµα το οποίο µεταφέρει τους κόκκους της τροφής στο ηχείο, αλλά και σε όλη 
την επιφάνεια του νερού. Έτσι, τα ψάρια πηγαίνουν αφενός στο ηχείο προκειµένου να 
καταναλώσουν την τροφή που έχει παρασυρθεί εκεί (µέση απόσταση πληθυσµού ψαριών 0 cm), 
και αφετέρου διασκορπίζονται σε όλο το ενυδρείο (επιφάνεια και πυθµένας) ψάχνοντας για 
τροφή.  

Η συγκέντρωση των ψαριών κοντά στο ηχείο κατά τη διάρκεια των ηχητικών σηµάτων 
απεικονίζεται ως πτώση της καµπύλης αφού η απόστασή τους από αυτό µειώνεται. Αντίθετα, 
σε διαφορετικές χρονικές στιγµές, από την έντονη µεταβλητότητα της µέσης απόστασης των 
ψαριών από το ηχείο, φαίνεται ότι υπάρχει µια τυχαία µη-προσανατολισµένη κίνηση. 
Εποµένως, το φαγκρί δείχνει ότι ανταποκρίνεται στο συγκεκριµένο ηχητικό ερέθισµα και έχει 
τη δυνατότητα να το συνδυάσει µε τη χορήγηση τροφής. Αξίζει να µελετηθεί αν µπορεί να 
αποκριθεί και σε άλλες συχνότητες, προκειµένου να ελεγχθεί αν είναι ένας γενικός ή ειδικός 
«ακροατής» (Popper & Fay 1993).  

Η θετική απόκριση σε ηχητικό σήµα που εµφανίζει το φαγκρί µπορεί να αξιοποιηθεί 
ώστε να αναπτυχθεί µια µέθοδος προσέλκυσης ατόµων αυτού του είδους σε δεδοµένο σηµείο. 
Μια τέτοια µέθοδος θα µπορούσε πιθανόν να εφαρµοστεί σε µεγαλύτερες δεξαµενές εκτροφής 
ψαριών ή και σε κλωβούς ανοιχτής θαλάσσης (Zhang et al. 2004), µε αποτέλεσµα να 
χορηγείται τροφή µε µικρότερες απώλειες και περιορισµένο οικολογικό κόστος. Παράλληλα, 
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θα µπορούσε να εφαρµοστεί για αποτελεσµατική φαρµακευτική αγωγή µέσω της χορήγησης 
τροφής, ή για διευκόλυνση των χειρισµών εκτροφής.  

Η διεύρυνση της χρήσης µιας τέτοιας µεθόδου και σε άλλα είδη ψαριών, σε φυσικές 
ελεγχόµενες περιοχές, θα µπορούσε πιθανώς να συµβάλει σε προσπάθειες αναπληθυσµού ή sea-
ranching.  
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ABSTRACT:  
C.C. Mylonas, M. Papadaki, A. Belmonte, A. Garcia, C. Bridges, H. Rosenfeld, A. Medina, 
A. Corriero, G. Demetrio, C. Fauvel, R. Vassallo-Agius, Y. Zohar, H. Gordin: Induction of 
reproductive maturation in bluefin tuna (Thunnus thynnus, Linnaeus) using GnRHa 
implants and production of larvae using in vitro fertilization. 

Wild bluefin tuna (Thunnus thynnus) were maintained in sea cages and were implanted 
using a skin diver with GnRHa implants.  Two to 8 days afterwards, all implanted females were 
found to be in the stage of final oocyte maturation or ovulation.  Two females were found to be 
ovulated and the eggs obtained from the ovarian cavity were fertilized in vitro using sperm from 
sacrificed males.  Larvae hatched 26 h afterwards and the larvae were cultured for 5 days.  The 
results demonstrated that bluefin tuna can mature reproductively in captivity and that GnRHa 
implants can be used to induce ovulation, resulting in fertilizable eggs. 

 
Keywords: bluefin tuna, Thunnus, reproduction, GnRHa, induced spawning 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι τόνοι αποτελούν το ψάρι µε τη µεγαλύτερη εµπορική αξία στην παγκόσµια αλιεία 
και στη Μεσόγειο Θάλασσα, το πιο σηµαντικό είδος είναι ο κυανόπτερος τόνος (Thunnus 
thynnus, Linnaeus). Την τελευταία δεκαετία, έχει αναπτυχθεί µια µορφή καλλιέργειας του 
κυανόπτερου τόνου σε διάφορες µεσογειακές χώρες, που βασίζεται σε αναπαραγωγικά ώριµα 
άτοµα (δηλ. γεννήτορες) που συλλέγονται από την αλιεία και τοποθετούνται σε ιχθυοκλωβούς 
για περίοδο 2 µηνών ως και 2 ετών µε σκοπό την πάχυνση τους (FAO, 2004). Λόγω της 
αυξανόµενης ζήτησης αυτού του µοναδικού ψαριού από την αγορά της Ιαπωνίας, Αµερικής και 
Ευρώπης, η δραστηριότητα της πάχυνσης του κυανόπτερου τόνου µε τον τρόπο που 
πραγµατοποιείται σήµερα, θεωρείται απειλητική για τα φυσικά ιχθυοαποθέµατα. Έτσι υπάρχει 
µεγάλο ενδιαφέρον για τη δηµιουργία µεθόδων διαχείρισης γεννητόρων, ελέγχου της 
αναπαραγωγής και παραγωγής ιχθυδίων σε συνθήκες ιχθυοκαλλιέργειας. Ο στόχος της 
παρούσας µελέτης ήταν η ανάπτυξη ορµονικών µεθόδων πρόκλησης της τελικής ωρίµανσης 
γαµετών και η παραγωγή γονιµοποιηµένων αυγών, από άγριους γεννήτορες που διατηρούνταν 
σε συνθήκες καλλιέργειας.   

Η διαχείριση των αναπαραγωγικών λειτουργιών και η επαγωγή της τελικής ωρίµανσης 
και ωοτοκίας µπορεί να επιτευχθεί µε διάφορες ορµονικές µεθόδους (Zohar & Mylonas, 2001). 
Από τις διαθέσιµες ορµόνες, τα συνθετικά ανάλογα της γοναδολιµπερίνης (gonadotropin-
releasing hormone agonist, GnRHa) έχουν σηµαντικά πλεονεκτήµατα λόγω της υψηλής τους 
δραστικότητας, της απουσίας ειδο-ειδικών διαφορών στην αποτελεσµατικότητά τους και, τέλος, 
της πρόκλησης τόσο της σύνθεσης όσο και της έκλυσης των ενδογενών γοναδοτροπινών από 
την υπόφυση. Η θεραπεία µε GnRHa µπορεί να γίνει µε την µορφή απλής ένεσης, ή σαν 
σκευάσµατα ελεγχόµενης έκλυσης (Donaldson, 1996; Crim & Bettles, 1997; Zohar & Mylonas, 
2001). Επειδή η γοναδολιµπερίνη µεταβολίζεται γρήγορα και εξαφανίζεται από το 
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κυκλοφοριακό σύστηµα µε χρόνο ηµιζωής µόνο 10-23 min µία ένεση γοναδολιµπερίνης 
προκαλεί βραχυπρόθεσµη αύξηση στη συγκέντρωσης της ωχρινοποιητικής ορµόνης (luteinizing 
hormone, LH), της γοναδοτροπίνης που προκαλεί την τελική ωρίµανση και ωορρηξία 
(Nagahama et al., 1994). Αντίθετα, η συνεχής και ελεγχόµενη έκλυση GnRHa από 
εµφυτεύµατα και µικροσφαίρες προκαλεί τη µακροπρόθεσµη απελευθέρωση LH από την 
υπόφυση για διάστηµα µερικών ηµερών µέχρι και αρκετών εβδοµάδων µετά από µόνο µία 
θεραπείa (Mylonas & Zohar, 2001).  Εµφυτεύµατα και µικροσφαίρες GnRHa έχουν αποδειχθεί 
χρήσιµα εργαλεία στην πρόκληση της τελικής ωρίµανσης, ωορρηξίας και ωοτοκίας σε πολλά 
είδη ψαριών. 
  
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Στα πλαίσια της µελέτης αυτής, άγριοι γεννήτορες διατηρήθηκαν για περίοδο 2-3 
χρόνων σε θαλάσσιους ιχθυοκλωβούς και κατά την αναπαραγωγική περίοδο τους έγινε 
εµφύτευση µε συστήµατα ελεγχόµενης απελευθέρωσης GnRHa. Τα σκευάσµατα ελεγχόµενης 
έκλυσης GnRHa αναπτύχθηκαν µε τη χρήση συν-πολυµερούς αιθυλενίου – οξικού βινυλίου 
(Ethylene-Vinyl Acetate), και κατασκευάστηκαν στη µορφή κυλινδρικών εµφυτευµάτων 
διαµέτρου 3 mm και µήκους 3 mm. Κάθε εµφύτευµα περιείχε 3 mg GnRHa, και σε κάθε ψάρι 
δόθηκαν δύο εµφυτεύµατα, µε στόχο η θεραπευτική δόση να κυµαίνεται µεταξύ 40 και 80 µg 
GnRHa Kg-1 σωµατικού βάρους. Το βάρος των γεννητόρων κυµαινόταν µεταξύ 76 και 200 Kg.  
Τα εµφυτεύµατα τοποθετήθηκαν σε ειδικά διαµορφωµένο βέλος ψαροτούφεκου (Εικ. 1) και µε 
τη βοήθεια δύτη σε ελεύθερη κατάδυση εµφυτεύτηκαν στο άνω-πίσω µέρος του ψαριού.  
Συνολικά, έγινε εµφύτευση στα µισά άτοµα από δύο ιχθυοκλωβούς, ενώ τα υπόλοιπα 
χρησιµοποιήθηκαν ως µάρτυρες. ∆ύο, τρεις και οχτώ ηµέρες µετά την εµφύτευση µε GnRHa, 
όλα τα ψάρια θανατώθηκαν ένα προς ένα, µε σκοπό την συλλογή αίµατος και γονάδων για 
εκτίµηση της επίδρασης του εµφυτεύµατος.   
 
 

    
 
Εικ. 1: Ειδικά διαµορφωµένη σαΐτα ψαροντούφεκου (A), στην άκρη της οποίας υπάρχει το 

εµφύτευµα GnRHa, στερεωµένο µε πλαστικό νήµα σε ειδικό βέλος.  Στο ίδιο νήµα είναι 
περασµένος συνδυασµός από έγχρωµα πλαστικά σωληνάκια µε σκοπό την ατοµική 
ταυτοποίηση κάθε ατόµου µετά την εµφύτευση (Β, βέλη). 

Fig. 1: Specially developed speargun and spear (A), used to administer the GnRHa implant, which 
is attached to an arrow using monofilament.  On the same monofilament, a combination of 
colored tubing was used to identify the implanted fish individually (B, arrows). 

 
 
 

Α Β 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Εξετάζοντας τα εµφυτεύµατα µετά την θανάτωση των ψαριών, το ποσοστό επιτυχούς 

εµφύτευσης εκτιµήθηκε στα 84%.  Τα περισσότερα από τα αρσενικά ψάρια ήταν στη φάση της 
σπερµίασης, δηλαδή της παραγωγής σπέρµατος το οποίο µπορούσε να απελευθερωθεί µετά από 
πίεση των γονάδων. Το σπέρµα είχε καλή κινητικότητα µε ποσοστά µέχρι και 100% και 
διάρκεια κινητικότητας πέραν των 3 λεπτών. ∆εν φάνηκε να υπήρχαν διαφορές µεταξύ των 
αρσενικών που έφεραν εµφύτευµα και αυτών του µάρτυρα, όσον αφορά την ποιότητα 
σπέρµατος και την ιστολογική δοµή των όρχεων. Αντίθετα, υπήρχαν σηµαντικές διαφορές στα 
θηλυκά, αφού σχεδόν όλα τα άτοµα µε εµφύτευµα GnRHa βρίσκονταν είτε στη φάση της 
τελικής ωρίµανσης των ωοκυττάρων, είτε είχαν στις ωοθήκες τους άδεια ωοθυλάκια, ένδειξη 
ότι είχαν ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο ωοτοκίας. Αντίθετα, κανένα από τα θηλυκά του 
µάρτυρα δεν βρίσκονταν σε φάση ωρίµανσης, και οι ωοθήκες τους περιείχαν ωοκύτταρα στη 
φάση της λεκιθογένεσης, µε αυξηµένα µάλιστα ποσοστά απόπτωσης. 

∆ύο θηλυκά µετά από εµφύτευση µε GnRHa βρέθηκαν να έχουν ώριµα αυγά στις 
γονάδες, τα οποία αφαιρέθηκαν και γονιµοποιήθηκαν τεχνητά, χρησιµοποιώντας σπέρµα από 
αρσενικά που θανατώθηκαν προηγουµένως. Μόνο από το ένα θηλυκό παράχθηκαν 
γονιµοποιηµένα αυγά, και αυτά σε σχετικά µικρό ποσοστό (<10%), αφού τα αυγά φάνηκαν ότι 
ήταν υπερώριµα όταν έγινε η τεχνητή γονιµοποίηση. Από τα γονιµοποιηµένα αυγά, οι νύµφες 
εκκολάφθηκαν µετά από 26 ώρες στους 23 βαθµούς C (Εικ. 2) και απορρόφησαν την λέκιθο σε 
διάστηµα 2-3 ηµερών. 
 
 

   
 
Εικ. 2:  Γονιµοποιηµένα αυγά (Α) και προ-νύµφη (Β) κυανόπτερου τόνου (Thunnus thynnus) 1 

ηµέρα µετά την εκκόλαψη. 
Fig. 2  Fertilized eggs (A) and pre-larvae (B) of bluefin tuna (Thunnus thynnus) 1 d after hatching. 
 

Εµφυτεύµατα και µικροσφαίρες GnRHa έχουν αποδειχθεί χρήσιµα εργαλεία στην 
πρόκληση της τελικής ωρίµανσης, ωορρηξίας και ωοτοκίας σε πολλά είδη ψαριών (Mylonas 
and Zohar, 2001). Τέτοια παραδείγµατα αποτελούν η τσιπούρα (Sparus auratus) (Barbaro et al., 
1997), το καλκάνι (Scopthalmus maximus) (Mugnier et al., 2000), ο ροφός (Epinephelus 
marginatus) (Marino et al., 2003), το µυλοκόπι (Umbrina cirrosa) (Mylonas et al., 2004a) και 
το µαγιάτικο (Seriola dumerili) (Mylonas et al., 2004b). Τα αποτελέσµατα από την παρούσα 
εργασία δείχνουν ότι ο κυανόπτερος τόνος µπορεί να ωριµάσει αναπαραγωγικά σε συνθήκες 
ιχθυοκαλλιέργειας σε παράκτιους κλωβούς, µε τα αρσενικά να φτάνουν µέχρι και το στάδιο της  
παραγωγής σπέρµατος, ενώ τα θηλυκά ολοκληρώνουν την λεκιθογένεση, αλλά αδυνατούν να 
µπούν στη φάση της τελικής ωρίµανσης των ωοκυττάρων. Η χρήση εµφυτευµάτων της 
αναπαραγωγικής ορµόνης GnRHa είναι ικανή να προκαλέσει την τελική ωρίµανση των 
ωοκυττάρων και την παραγωγή γονιµοποιήσιµων αυγών. Παραµένει ακόµα το ερώτηµα εάν τα 
ψάρια µετά την ωορρηξία, θα προχωρούσαν στην εναποθέτηση των γαµετών τους και τη 

Α Β 
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φυσική γονιµοποιήση µέσα στους ιχθυοκλωβούς.  ∆υστυχώς, λόγω των υδροδυναµικών 
συνθηκών στους ιχθυοκλωβούς, η συλλογή αυγών δεν είναι δυνατή στο παρόν στάδιο.  
Πιστεύουµε ότι το επόµενο βήµα πρέπει να είναι η κατασκευή χερσαίων εγκαταστάσεων για 
γεννήτορες κυανόπτερου τόνου, όπου και οι περιβαλλοντικές συνθήκες θα µπορούν να 
ελέγχονται απόλυτα (π.χ. θερµοκρασία και φωτοπερίοδος), αλλά και τα αυγά θα µπορούν να 
συλλεχθούν εύκολα. Αυτές οι συνθήκες θα µας βοηθήσουν να αναπτύξουµε αποτελεσµατικές 
µεθόδους ελέγχου της αναπαραγωγής, µε σκοπό την έναρξη µελετών νυµφικής καλλιέργειας 
για τη µετεξέλιξη της ιχθυοκαλλιέργειας του τόνου από βασιζόµενη στη συλλογή αλιευµάτων 
που είναι σήµερα, σε καλλιέργεια ολόκληρου του κύκλου ζωής του είδους αυτού. 
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ABSTRACT 
Stelios Katsanevakis, Nikos Protopapas, Sofia Stephanopoulou, Helen Miliou, Maria 
Apostolopoulou, George Verriopoulos: Metabolic rates of the common octopus (Octopus 
vulgaris). 

Τhe combined effects of temperature (T) and body mass (M) on the routine oxygen 
consumption rate (R) and ammonia excretion rate (U) in O. vulgaris were quantified. The 
experiments were conducted in a closed seawater system. The following predictive equations 
were evaluated: 901.08.695224.25e)/( MhrmolR aT ⋅= −µ  at temperatures between 13-28 oC and 

896.07.432477.14)/( MehrmolU aT ⋅= −µ  at temperatures between 15.5-26 oC (Ta is degrees Kelvin 
and M in gram). O/N ratios showed that O. vulgaris has a protein-dominated metabolism. No 
significant relationship between the O/N ratio and body mass or temperature was found. For 
other octopod species, the dependence of metabolic rate on temperature does not differ with that 
for O. vulgaris. The effect of temperature on the specific dynamic action (SDA) of the common 
octopus, Octopus vulgaris, was evaluated, by measuring the temporal pattern of oxygen 
consumption rates of octopuses, after feeding, at two constant temperatures, 20 oC and 28 oC. At 
20 oC, the relative increase in the oxygen consumption rate after feeding (relative SDA) was 
significantly greater than at 28 oC. The peak of the relative SDA occurred 1hr after feeding, and 
it was 64% at 20 oC and 42% at 28 oC. However, the SDA absolute peak, SDA duration (9.5 h) 
and SDA magnitude (the integrated postprandial increase in oxygen uptake) did not differ 
significantly between the two temperatures, indicating that the energetic cost of feeding was the 
same at both temperatures.  
 
Keywords: allometric scaling law, ammonia excretion rate, metabolism, Octopus vulgaris, 
oxygen consumption rate, specific dynamic action, temperature 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το είδος Octopus vulgaris (Cuvier 1797), κοινό χταπόδι (common octopus), είναι από 
τα πιο µελετηµένα Κεφαλόποδα. Σηµαντική έρευνα έχει γίνει στη βιολογία, φυσιολογία και 
συµπεριφορά του είδους (Mangold 1983). Τα τελευταία χρόνια υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για 
την εκτροφή του είδους και σηµαντικά βήµατα έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση (Vas-
Pirez et al. 2004). Η εκτροφή του O. vulgaris έχει εµπορικό ενδιαφέρον λόγω των υψηλών 
ρυθµών αύξησης, της καλής µετατρεψιµότητας της τροφής αλλά και της υψηλής του τιµής. 
Ωστόσο, τα χαµηλά ποσοστά επιβίωσης των προνυµφών παραµένουν το σηµαντικότερο 
εµπόδιo για την εκτροφή του είδους. 

Για τον υπολογισµό του ενεργειακού ισοζυγίου του χταποδιού, είναι απαραίτητος ο 
υπολογισµός των ρυθµών κατανάλωσης οξυγόνου R και απέκκρισης αµµωνίας U σε σχέση µε 
τη σωµατική µάζα M και τη θερµοκρασία T, ωστόσο δεν υπάρχει δηµοσιευµένη µελέτη που να 
δίνει τις σχέσεις R (ή U) = f(M, T). Στην παρούσα εργασία υπολογίζονται οι εν λόγω σχέσεις 
αναδροµής όσον αφορά στον ‘συνήθη’ µεταβολισµό του χταποδιού. Επίσης, γίνεται µέτρηση 
της ‘ειδικής δυναµικής δράσης’ (SDA), δηλαδή της αύξησης του αναπνευστικού ρυθµού λόγω 
της διατροφής, που οφείλεται στο σύνολο των µηχανικών, φυσιολογικών και βιοχηµικών 
διαδικασιών που συνιστούν τη διατροφή.  
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Η συλλογή των πειραµατοζώων έγινε µε αυτόνοµη και ελεύθερη κατάδυση στον 
Σαρωνικό Κόλπο από τον Απρίλιο 2000 έως τον Ιούνιο 2003. Τα πειραµατόζωα µεταφέρθηκαν 
στα δύο κλειστά κυκλώµατα θαλασσινού νερού του Τοµέα Ζωολογίας – Θαλάσσιας Βιολογίας, 
τα οποία περιγράφονται αναλυτικά από τον Κατσανεβάκη (2004). Τα πειράµατα έγιναν σε 6 
θερµοκρασίες για την εκτίµηση του R=f(M,T), σε 4 θερµοκρασίες για την εκτίµηση του 
U=f’(M,T), και σε 2 θερµοκρασίες για την εκτίµηση του SDA. Σε κάθε περίπτωση, για να 
αποφευχθεί το θερµικό στρες και µεγάλοι χρόνοι εγκλιµατισµού, η θερµοκρασία των 
πειραµάτων δεν διέφερε πάνω από 2 oC από την εκάστοτε επιφανειακή θερµοκρασία της 
θάλασσας. Υπήρχε φωτοπερίοδος 12L:12D και η αλατότητα του νερού ήταν σταθερή στα 38,5 

psu. Το pH κυµάνθηκε µεταξύ 7,7 και 8,1. Οι µέσες και µέγιστες τιµές αντίστοιχα των 
συγκεντρώσεων της αµµωνίας ήταν 2,9 και 6,5 µmol l-1, των νιτρωδών 1,2 και 2,9 µmol l-1, των 
νιτρικών 5,1 και 7,4 mmol l-1 και των φωσφορικών 0,17 και 0,25 mmol l-1. 

Στα πειράµατα για τη µέτρηση των R και U σε σχέση µε τη µάζα και τη θερµοκρασία, 
τα χταπόδια ταΐζονταν την προηγούµενη το µεσηµέρι και η µέτρηση γινόταν την επόµενη το 
πρωί, µετά από παρέλευση περίπου 18 ωρών. Σε κάθε πειραµατόζωο, οι µεταβολικοί ρυθµοί 
µετρήθηκαν 3 φορές σε διαδοχικές µέρες και ελήφθη ο µέσος όρος των µετρήσεων.  Συνολικά 
εκτιµήθηκαν 108 τιµές για το R και 68 τιµές για το U σε διαφορετικές συνθήκες Μ, Τ. Για την 
εκτίµηση του SDA γινόταν επαναλαµβανόµενη µέτρηση του R , πριν το τάισµα και αµέσως 
µετά το τάισµα για περίπου ένα 24ωρο, ενώ ως µάρτυρες χρησιµοποιήθηκαν πειραµατόζωα που 
µετρήθηκαν µε την ίδια ακριβώς διαδικασία αλλά χωρίς να ταϊστούν. Συνολικά έγιναν 34 
µετρήσεις στις δύο θερµοκρασίες.  

Για τη διεξαγωγή των µετρήσεων, γινόταν αποµόνωση του ενυδρείου στο οποίο 
βρίσκονταν το εκάστοτε χταπόδι. Η εκτίµηση του R γινόταν µε καταγραφή της µείωσης της 
συγκέντρωσης του οξυγόνου µε πολαρογραφικό ηλεκτρόδιο (Cellox 325, WTW) για 2,5 ώρες. 
Η εκτίµηση του ρυθµού έκκρισης αµµωνίας γινόταν µε λήψη δειγµάτων νερού κατά την έναρξη 
του πειράµατος και µετά από 2,5 ώρες και ανάλυσή τους ως προς τη συγκέντρωση αµµωνίας µε 
τη µέθοδο των Liddicoat et al. (1975). 

Η εξάρτηση των µεταβολικών ρυθµών από τη µάζα δίνεται από έναν αλλοµετρικό νόµο 
κλίµακας της µορφής MbaYMYY b loglog0 +=⇔= , όπου Υ = R ή U (Bertalanffy 1957). 

Οι κανονικοποιηµένοι ως προς τη µάζα µεταβολικοί ρυθµοί RbMRR =0 και 
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Εικ. 2: Μετρήσεις του ρυθµού απέκκρισης 
αµµωνίας (U) σε σχέση µε τη σωµατική 
µάζα (M) και τη θερµοκρασία (T). 

Fig. 2: Results of the ammonia excretion rate (U) 
measurements in relation to body mass 
(M) and temperature (T).  
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Εικ. 1: Μετρήσεις του ρυθµού κατανάλωσης 
οξυγόνου (R) σε σχέση µε τη σωµατική 
µάζα (M) και τη θερµοκρασία (T). 

Fig. 1: Results of the oxygen consumption rate 
(U) measurements in relation to body 
mass (M) and temperature (T).  
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UbMUU =0 επηρεάζονται από τη θερµοκρασία και η εξάρτηση αυτή προσεγγίζεται πολύ 
καλά από τη σχέση (Gillooly et al. 2001): 

a

ikTE

Tk
EcURcUR ai

1log)orlog(e)or( 0000 ⋅−=⇔⋅= −  

όπου Εi είναι η ενέργεια ενεργοποίησης, -15 K eV10618.8 −⋅=k  η σταθερά του Boltzmann και 
Τα η απόλυτη θερµοκρασία (σε βαθµούς Κ). Για κάθε άτοµο χωριστά υπολογίστηκε ο λόγος 
Ο/Ν ως το πηλίκο R(µmol h-1)/U(µmol h-1).  
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων των R και U δίνονται στις Εικ. 1 και Εικ. 2 
αντίστοιχα. Με εφαρµογή της µεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων στα λογαριθµισµένα 
δεδοµένα Μ και R (ή U), προσδιορίστηκαν οι εκθέτες των αλλοµετρικών νόµων κλίµακας για 
κάθε θερµοκρασιακό επίπεδο χωριστά. Καθώς δεν βρέθηκαν σηµαντικές διαφορές στις τιµές 
του bR ή του bU µεταξύ των διαφορετικών θερµοκρασιών (ANOVA, p=0,56 και p=0,35 
αντίστοιχα), υπολογίστηκαν οι κοινές κλίσεις των ευθειών αναδροµής: bR = 0,901 ± 0,019 και 
bU = 0,896 ± 0,036. Στη συνέχεια υπολογίστηκαν οι ευθείες αναδροµής µεταξύ των 
κανονικοποιηµένων µεταβολικών ρυθµών και της θερµοκρασίας και προσδιορίστηκαν οι 
ενέργειες ενεργοποίησης Ei(R)=0,599 ± 0,07 eV και Ei(U)=0,373 ± 0,160 eV, καθώς και οι 
εξισώσεις που δίνουν την συνδυασµένη επίδραση της σωµατικής µάζας και της θερµοκρασίας 
στους µεταβολικούς ρυθµούς: 

901.08.695224.25901.08.695280.21
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όπου η µάζα είναι σε g και η θερµοκρασία σε Κ. Η εξίσωση για το R ισχύει στο θερµοκρασιακό 
εύρος 13-28oC (286,1-301,1K) και η εξίσωση για το U στο εύρος 15,5-26oC (288,6-299,1K). Ο 
λόγος Ο/Ν δεν βρέθηκε να συσχετίζεται µε τη θερµοκρασία ή τη σωµατική µάζα (multiple 
regression, p=0,66, R2=1,3%), άρα θεωρήθηκε σταθερός. Οι µετρούµενες τιµές Ο/Ν 
κυµάνθηκαν µεταξύ 3 και 15 και είχαν µέση τιµή (± τυπική απόκλιση) = 5,5 ± 2.4. Από τις 
τιµές αυτές προκύπτει ότι στο χταπόδι κυριαρχεί ο πρωτεϊνικός καταβολισµός (Mayzaud and 
Conover 1988). 

Για να συγκριθεί η τιµή του Ei(R) που εκτιµήθηκε στην παρούσα εργασία, µε δεδοµένα 
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Εικ. 3: Κανονικοποιηµένοι ρυθµοί κατανάλωσης οξυγόνου (για µάζα 350 g, µε bR=0,901) 
συναρτήσει του 1/Τα για διάφορα είδη χταποδιών. ∆ίνεται η ευθεία αναδροµής των 
δεδοµένων της βιβλιογραφίας και η αντίστοιχη για το Ο. vulgaris της παρούσας εργασίας. 1. 
Paraledone charcotti (Daly & Peck 2000), 2. Eledone cirrhosa (Daly & Peck 2000), 3. Octopus 
californicus (Seibel & Childress 2000), 4. Octopus bimaculoides (Seibel & Childress 2000), 5. 
Octopus micropyrsus (Seibel & Childress 2000), 6. Octopus dofleini (O’Dor & Wells 1987), 7. 
Octopus briareus (Borer & Lane 1971), 8. Octopus vulgaris (Wells et al. 1983), 9. Octopus 
cyanea (Van Heukelem 1976), 10.Octopus maya (Segawa & Hanlon 1988), 11. Octopus cyanea 
(Maginniss & Wells 1969). 
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για άλλα είδη χταποδιών, υπολογίστηκε η ευθεία αναδροµής που προσαρµόζεται σε ζεύγη 
τιµών [1/Τα, lnR0] χρησιµοποιώντας δεδοµένα από τη βιβλιογραφία (Εικ. 3). Από την κλίση της 
ευθείας αναδροµής υπολογίστηκε η αντίστοιχη ενέργεια ενεργοποίησης Ei = 0,56 ± 0,13 eV 
(95% διάστηµα εµπιστοσύνης), που είναι στατιστικά ίση µε την τιµή για το Ο. vulgaris. 
Προκύπτει, λοιπόν, ότι οι µεταβολικοί ρυθµοί των διαφόρων ειδών χταποδιών εξαρτώνται µε 
παρόµοιο τρόπο από τη θερµοκρασία. Άρα, οι σχέσεις για την εξάρτηση του µεταβολικού 
ρυθµού του Ο. vulgaris από τη θερµοκρασία, που αναφέρονται στην παρούσα εργασία, 
µπορούν (σε µια πρώτη προσέγγιση) να γενικευτούν και για τα υπόλοιπα είδη χταποδιών.  

Και στις 2 θερµοκρασίες του πειράµατος για τη µέτρηση της ειδικής δυναµικής δράσης 
(20 και 28 οC), το µέγιστο του σχετικού SDA εµφανίστηκε κατά την πρώτη ώρα µετά το τάισµα 
και ήταν 64% στους 20 οC και 42% στους 28 oC. Το σχετικό SDA στους 20 οC ήταν σηµαντικά 
µεγαλύτερο από εκείνο στους 28 οC (n=5, t=4,75, p=0,0045). Και στις 2 θερµοκρασίες η 
διάρκεια του SDA είναι περίπου 9,5 hr, ενώ το µέγεθος του SDA (ολοκλήρωµα της αύξησης 
του R καθ’όλη τη διάρκεια του SDA) δεν διέφερε σηµαντικά µεταξύ των δύο θερµοκρασιών 
(t=1,67, p=0,11), υποδεικνύοντας ότι το ενεργειακό κόστος της διατροφής ήταν το ίδιο και στις 
δύο θερµοκρασίες. Η µικρή διάρκεια του SDA είναι ενδεικτική της ικανότητας του O. vulgaris 
να πέπτει και να αφοµοιώνει γρήγορα και αποδοτικά την τροφή του. 
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ABSTRACT 
Myrsini Fintikaki, Triantafillos Kountouris, Helen Miliou, George Verriopoulos: 
Combined effect of temperature and body weight on the growth indices of the common 
octopus, Octopus vulgaris Cuvier 1797. 

Octopus vulgaris is considered a serious candidate for rearing, in terms of its biological 
and market potential. The aim of this study was to examine the combined effects of temperature 
and body weight on specific growth rate (SGR, % day-1) and feed efficiency (FE, %). The 
experiments were performed in a close system with controlled temperature (15, 20, 25 οC). The 
octopuses were fed on squids (Loligo vulgaris). In the multiple regression equations estimated 
for SGR and FE, the linear and quadratic effects of temperature, as well as the linear effects of 
body weight and the interaction effects of temperature and body weight were significant. The 
temperature optimum for growth decreased with increasing size, being 25 οC for octopuses of 
50-150 g and 15 οC for animals of 200-600 g. It is concluded that temperature should be 
adjusted according to the body weight of O. vulgaris for optimizing the economic viability of 
rearing. Therefore, O. vulgaris should be reared in close systems with temperature control. 
 
Keywοrds: Octopus vulgaris, temperature, growth, body weight 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το κοινό χταπόδι, Octopus vulgaris (Cuvier 1797), χαρακτηρίζεται από γρήγορη 
αύξηση (Mangold 1983, Iglesias et al. 1997) και ικανοποιητική αξιοποίηση της τροφής 
(Mangold & Von Boletsky 1973). Η αύξηση του χταποδιού καθώς και η εκµετάλλευση της 
τροφής του σε σχέση µε τη θερµοκρασία και το µέγεθος των ζώων έχει ιδιαίτερη σηµασία για 
την ορθολογική διαχείριση της παραγωγής στις Υδατοκαλλιέργειες. 

Η συνδυασµένη επίδραση της θερµοκρασίας και του µεγέθους στην αύξηση του βάρους 
έχει αποδειχθεί σε διάφορα είδη ιχθύων (Buckel et al. 1995, Imsland et al. 1996). Η παρούσα 
εργασία είχε ως σκοπό να διερευνήσει τη συνδυασµένη αυτή επίδραση στους δείκτες αύξησης, 
όπως στο ρυθµό αύξησης του βάρους (SGR) και στο συντελεστή αξιοποίησης της τροφής (FE) 
σε χταπόδια που εκτράφηκαν σε κλειστό κύκλωµα και να αναπτυχθούν µαθηµατικά µοντέλα 
για τον υπολογισµό των παραπάνω δεικτών σε διαφορετικά σωµατικά βάρη.  

 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Άτοµα του είδους O. vulgaris συλλέχθηκαν µε ελεύθερη κατάδυση στο Σαρωνικό 
Κόλπο από το Φεβρουάριο έως το Νοέµβριο του 2002. Τα πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν σε 
κλειστό κύκλωµα θαλασσινού νερού, στον Τοµέα Ζωολογίας και Θαλάσσιας Βιολογίας του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, σε τρεις θερµοκρασίες (15, 20, 25 οC), που αντιπροσωπεύουν το 
θερµοκρασιακό εύρος που παρατηρείται στην περιοχή του Σαρωνικού Κόλπου (Siokou-Fragou 
et al. 1993). 

Πριν την έναρξη των πειραµάτων τα χταπόδια διένυαν µια περίοδο προσαρµογής 30 
ηµερών. Μετά την περίοδο αυτή, οι δείκτες αύξησης δεν επηρεάζονται από το χρόνο εκτροφής, 
όπως αποδείχθηκε από προκαταρτικά πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν κάτω από τις ίδιες 
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συνθήκες. Η εκτροφή των χταποδιών ήταν ατοµική διότι αφενός παρατηρείται έντονος 
κανιβαλισµός (Aguado Giménez & García García 2002), αφετέρου επιτρέπει την διεξαγωγή 
ασφαλών συµπερασµάτων όσον αφορά την αύξηση του βάρους και την κατανάλωση της 
τροφής. Τα πειραµατόζωα ταΐζονταν σε ένα γεύµα µε καλαµάρι (Loligo vulgaris), σε επίπεδο 
διατροφής 3% του σωµατικού τους βάρους (επίπεδο σχεδόν κορεσµού). Οι συνθήκες διατροφής 
καθορίσθηκαν από προπειραµατικές δοκιµασίες. 

Η πειραµατική περίοδος ήταν 30 ηµέρες για κάθε χταπόδι. Συνολικά χρησιµοποιήθηκαν 
50 χταπόδια, µε αρχικό βάρος από 40-621 g. Ο ειδικός ρυθµός αύξησης του βάρους (SGR, % 
day-1) υπολογίστηκε σύµφωνα µε τον τύπο: SGR = 100(lnWt-lnWo) t-1, όπου Wt= είναι το τελικό 
βάρος (g) Wo= αρχικό βάρος (g) και t η χρονική διάρκεια του πειράµατος. Ο συντελεστής 
αξιοποίησης της τροφής (FE, %) υπολογίστηκε από τον τύπο: FE = 100 (Wt-Wo) FΙ-1 όπου FI 
είναι η συνολική κατανάλωση τροφής (g). 

Η εξίσωση που χρησιµοποιήθηκε για να περιγραφεί η σχέση µεταξύ των δεικτών SGR, 
FE (Y) και του βάρους (W) των χταποδιών σε κάθε θερµοκρασία είναι της γραµµικής µορφής: 
lnY= a + blnW. Για την περιγραφή της συνδυασµένης επίδρασης του βάρους (W), της 
θερµοκρασίας (Τ, oC) και του φύλου (S) στους δείκτες SGR και FE (Y) χρησιµοποιήθηκε η 
εξίσωση της µορφής: lnY = lna + b1lnW + b2TlnW + b3T + b4T2 + b5S. Η εκθετική επίδραση του 
βάρους δεν περιλήφθηκε στην εξίσωση, καθώς µία γραµµική σχέση µεταξύ του βάρους και των 
δεικτών αύξησης έχει αποδειχθεί για τα περισσότερα ζώα (Wooton et al. 1980, Liu et al. 1998) 
συµπεριλαµβανοµένων και των χταποδιών (Aguado Giménez & García García 2002). 

Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων έγινε µε το στατιστικό πρόγραµµα 
Statgraphics (Plus 4) µε ανάλυση συνδυασµένης διακύµανσης (ANCOVA) και δοκιµασία 
Tukey HSD, καθώς και µε πολυπαραγοντική ανάλυση. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Στον Πίνακα Ι αναγράφονται οι γραµµικές εξισώσεις των συσχετίσεων µεταξύ των 
δεικτών αύξησης (SGR, FE) και του βάρους των χταποδιών (W), και στην Εικόνα 1 
απεικονίζεται η γραφική τους παράσταση. Όλες οι παραπάνω εξισώσεις ήταν στατιστικά 
σηµαντικές (P<0.001). Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα στους 20 οC και ακόµα περισσότερο 
στους 25 οC, όσο αυξανόταν το σωµατικό βάρος µειώνονταν οι δείκτες SGR και FE, ενώ στους 
15 οC συνέβαινε το αντίθετο. 

Στον Πίνακα ΙΙ αναγράφονται οι εξισώσεις των δεικτών SGR και FE σε σχέση µε τη 
συνδυασµένη επίδραση του σωµατικού βάρους και της θερµοκρασίας, καθώς και η 
σηµαντικότητα των παραγόντων αυτών. Με βάση τις πολυωνυµικές αυτές εξισώσεις 
εκτιµήθηκε η καλύτερη θερµοκρασία για κάθε δείκτη αύξησης. Ειδικότερα, τα χταπόδια βάρους 
50 – 160 g παρουσιάζουν καλύτερους δείκτες αύξησης στους 25 οC, ενώ για άτοµα βάρους 170 
– 600 g η καλύτερη θερµοκρασία φαίνεται να είναι αυτή των 15 οC. 
 
Πίνακας Ι: Συσχετίσεις µεταξύ του σωµατικού βάρους (W, g) και των δεικτών αύξησης SGR (% 

day-1) ή FE (%) σε τρεις διαφορετικές θερµοκρασίες. 
Table Ι: Relationships between body weight (W, g) and the growth indices SGR (% day-1) or FE 

(%) at three different temperatures. 
 

T (oC) Εξίσωση Συσχέτισης N R2 P 
15 
20 
25 

lnSGR = -2,0342 + 0,3936lnW 
lnSGR = 1,5091 – 0,3106lnW 
lnSGR = 2,9832 – 0,5842lnW 

16 
17 
17 

89,51 
91,92 
97,59 

*** 
*** 
*** 

15 
20 
25 

lnFE = 1,3911 + 0,4618lnW 
lnFE = 4,6212 – 0,2020lnW 
lnFE = 6,1824- 0,4897lnW 

16 
17 
17 

90,01 
57,93 
93,68 

*** 
** 
*** 

                        **: P<0,001, ***P<0,0001 
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Εικ. 1: Συσχέτιση των δεικτών αύξησης SGR (a) και FE (b) µε το σωµατικό βάρος (W). 
Fig. 1: Regression of the growth indices SGR (a) and FE (b) versus body weight (W). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας ΙΙ: Αποτελέσµατα της ανάλυσης πολλαπλής συσχέτισης lnY = lna + b1lnW + b2TlnW + b3T 

+ b4T2, όπου Y: SGR ή FΕ (lna, b1 έως b4: συντελεστές, S.E.: τυπικό σφάλµα, S.E.E.: τυπικό 
σφάλµα εκτίµησης). 

Table ΙΙ: Results of multiple regression analysis lnY = lna + b1lnW + b2TlnW + b3T + b4T2, where Y: 
SGR or FE (lna, b1 up to b4: coefficients; S.E.: standard error; S.E.E.: standard error of 
estimation). 

 
 

 
lna 
S.E. 

P 

b1 
S.E. 

P 

b2 
S.E. 
P 

b3 
S.E. 
P 

b4 
S.E. 

P 

 
R2adj.(%) 

S.E.E. 

ANOVA 
F 
P 

SGR -7,1930 
  0,7791 

  *** 

1,7096 
0,1158 

*** 

-0,0933 
0,0056 

*** 

0,3087 
0,0623 

*** 

0,0042 
0,0014 

* 

 
87,73 
0,1184 

 
88,62 
*** 

FE -2,7115 
  0,8944 

  * 

1,7646 
0,1329 

*** 

-0,0917 
0,0064 

*** 

0,2003 
0,0715 

* 

0,0065 
0,0016 

** 

 
82,86 
0,1360 

 
60,24 
*** 

              *: Ρ<0,05, **: P<0,001, ***P<0,0001 

Το φύλο δεν επηρέασε στατιστικά σηµαντικά (b5: P>0,05) κανέναν από τους δείκτες 
αύξησης, γιατί τα χταπόδια που µελετήθηκαν ήταν ανώριµα.  

Η αλληλεπίδραση του βάρους του κοινού χταποδιού και της θερµοκρασίας 
αποδείχθηκε στατιστικά σηµαντική (b2: P<0,0001). Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι η βέλτιστη 
θερµοκρασία για την αύξηση του κοινού χταποδιού εξαρτάται από το σωµατικό βάρος του 
ζώου, και είναι χαµηλότερη για τα µεγαλύτερα χταπόδια (>170 g). Η συνδυασµένη επίδραση 
της θερµοκρασίας και του βάρους στην αύξηση του χταποδιού O. vulgaris δεν φάνηκε να είναι 
σηµαντική σε προηγούµενες µελέτες (Aguado Giménez & García García 2002), πιθανόν διότι 
τα χταπόδια ήταν µεγαλύτερα από 170 g. Όσον αφορά στα διάφορα είδη ιχθύων τα 
αποτελέσµατα είναι διφορούµενα. Αναλυτικότερα, η αλληλεπίδραση θερµοκρασίας και βάρους 
είναι σηµαντική στα Scophthalmus maximus (Imsland et al. 1996), Pomatomus saltatrix 
(Buckel et al. 1995) και Channa argus (Liu et al. 1998), ενώ δεν αποδείχθηκε σηµαντική στα 
Casterosteus aculeatus, Phoxinus phoxinus (Wooton et al. 1980) και Siniperca chuatsi (Liu et 
al. 1998). Η συνδυασµένη αυτή επίδραση µπορεί να υπονοεί µια οντογενετική µεταβολή της 
βέλτιστης θερµοκρασίας για αύξηση σε σχέση µε τo βάρος των ιχθύων (Cuenco et al. 1985, 
Pederson & Jobling 1989, Bjornsson & Tryggvadottir 1996, Imsland et al. 1996, Liu et al. 
1998). Πράγµατι, η χαµηλή βέλτιστη θερµοκρασία (15 οC) για αύξηση στα µεγαλύτερα 
σωµατικά βάρη, που παρατηρήθηκε στην παρούσα εργασία, συµφωνεί µε την κατανοµή του 
κοινού χταποδιού στην Ανατολική Μεσόγειο ανάλογα µε το µέγεθός του (Katsanevakis & 
Verriopoulos 2004). Η θερµοκρασιακή ανοχή που παρατηρήθηκε στα χταπόδια βάρους 150 - 
200 g µπορεί να εξηγηθεί από το µεγάλο θερµοκρασιακό εύρος που παρουσιάζει η Ανατολική 
Μεσόγειος την περίοδο της φθινοπωρινής ανακατάταξης των υδάτων, όπου τα χταπόδια αυτού 
του βάρους είναι άφθονα στις νηριτικές περιοχές (Katsanevakis & Verriopoulos 2004).  

Οι Aguado Giménez & García García (2002) παρατήρησαν θνησιµότητα και µείωση 
βάρους σε χταπόδια που αλιεύθηκαν στη ∆. Μεσόγειο και εκτράφηκαν σε θερµοκρασίες >21 οC 
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και σηµείωσαν ότι το κοινό χταπόδι µπορεί να εκτραφεί σε θερµοκρασίες µεταξύ 16 και 21 οC. 
Το εύρος αυτό είναι πολύ στενό αν λάβουµε υπόψη το µεγάλο θερµοκρασιακό εύρος (12-29 οC) 
που παρατηρείται σε ορισµένες περιοχές της Μεσογείου. Στην παρούσα εργασία βρέθηκε ότι το 
θερµοκρασιακό εύρος, που µπορεί να εκτραφεί το κοινό χταπόδι της Α. Μεσογείου, 
επεκτείνεται σε 15-25 οC, αφού δεν παρατηρήθηκε θνησιµότητα και ο συντελεστής 
αξιοποίησης της τροφής ήταν υψηλότερος από 20% σε όλες τις περιπτώσεις. Εντούτοις, η 
θερµοκρασία θα πρέπει να ρυθµίζεται ανάλογα µε το βάρος των χταποδιών και να είναι 
αυξηµένη (25 οC) για χταπόδια βάρους 50-150 g και να µειώνεται βαθµιαία, έτσι ώστε τα άτοµα 
µεγαλύτερα των 200 g να εκτρέφονται σε χαµηλότερες θερµοκρασίες (15 οC). 
Συµπερασµατικά, το Ο. vulgaris θα πρέπει να εκτρέφεται σε κλειστό κύκλωµα µε ελεγχόµενη 
θερµοκρασία. 

 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας, σηµαντική ήταν η οικονοµική υποστήριξη 
της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας, του Νηρέα ΑΒΕΕ και του Ι.K.Y.  
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ABSTRACT 
Triantafillos Kountouris, Myrsini Fintikaki, Helen Miliou, George Verriopoulos: 
Combined effect of temperature and body weight on biochemical composition and diet 
protein utilization of the common octopus, Octopus vulgaris Cuvier, 1797. 

The common octopus, Octopus vulgaris is a potential candidate for rearing, however it 
is necessary to achieve an efficient product management. The aim of this study was to examine 
the combined effect of temperature and body weight on the biochemical composition, protein 
retention efficiency (PRE: [g protein gain g protein ingested–1]x100), energy retention efficiency 
(ERE: [kJ gain kJ ingested-1]x100) and P/E ratio (protein/energy). In the multiple regression 
equations estimated for PRE and ERE, the linear and quadratic effects of temperature, as well as 
the linear effects of body weight and the interaction effects of temperature and body weight 
were significant. The temperature optimum for PRE and ERE decreased with increasing size, 
being 25 οC for individuals of 50 - 150 g and 15 οC for thoses of 200 - 600 g. The biochemical 
composition and P/E ratio were not affected by temperature or body weight.  

 
Keywοrds: Octopus vulgaris, temperature, growth, body weight, protein utilization 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Για την ορθολογική διαχείριση της παραγωγής του κοινού χταποδιού, Octopus vulgaris 
Cuvier, 1797 (common octopus) στις υδατοκαλλιέργειες είναι απαραίτητη η γνώση της 
βιοχηµικής σύστασης του σώµατός του, καθώς και η ικανότητα του είδους να αξιοποιεί την 
τροφή που του χορηγείται. Το κοινό χταπόδι είναι σαρκοφάγο είδος και η πρωτεΐνη αποτελεί 
την κύρια πηγή ενέργειάς του (Aguado Giménez & García García, 2002). Η ικανότητα των 
Κεφαλόποδων ως προς το µεταβολισµό των λιπών είναι πολύ περιορισµένη (Navarro & 
Villanueva, 2000). Η παρούσα εργασία είχε ως σκοπό να διερευνήσει τη συνδυασµένη 
επίδραση της θερµοκρασίας και του σωµατικού βάρους στο συντελεστή κατακράτησης 
πρωτεΐνης (PRE, %), στο συντελεστή κατακράτησης ενέργειας (ERE, %), στη βιοχηµική 
σύσταση και στο λόγο πρωτεΐνη/ενέργεια (P/E) σε χταπόδια που εκτράφηκαν σε κλειστό 
κύκλωµα. Επίσης, αναπτύχθηκαν µαθηµατικά µοντέλα για τον υπολογισµό των παραπάνω 
συντελεστών ανάλογα µε το σωµατικό βάρος και τη θερµοκρασία.  

 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Άτοµα του κοινού χταποδιού συλλέχθηκαν µε ελεύθερη κατάδυση στο Σαρωνικό 
Κόλπο από το Φεβρουάριο έως το Νοέµβριο του 2002. Τα πειράµατα εκτροφής 
πραγµατοποιήθηκαν σε κλειστό κύκλωµα θαλασσινού νερού σε τρεις θερµοκρασίες (15, 20 και 
25 οC). Η διάρκεια κάθε πειράµατος ήταν 30 ηµέρες µετά από µία περίοδο προσαρµογής 30 
ηµερών. Κάθε πειραµατόζωο ήταν τοποθετηµένο σε χωριστό ενυδρείο. Κατά τη λήξη των 
πειραµάτων, τα πειραµατόζωα (n=50) θανατώνονταν και ακολουθούσε οµογενοποίηση (αφού 
είχαν αποµακρυνθεί τα εσωτερικά τους όργανα) και λυοφυλίωσή τους. Για τον καθορισµό της 
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βιοχηµικής σύστασης έγιναν τρεις επαναλήψεις ανά άτοµο. Για τον προσδιορισµό του ξηρού 
βάρους (Ξ.Β.) τα δείγµατα ξηράθηκαν σε κλίβανο (θερµοκρασία 105 οC για 24 ώρες), ενώ για 
τον προσδιορισµό της τέφρας χρησιµοποιήθηκε αποτεφρωτής (θερµοκρασία 550 οC για 24 
ώρες). Επίσης, έγινε ποσοτικός προσδιορισµός των πρωτεϊνών (Hach et al., 1985) και του 
λίπους (Folch et al. 1975). Η συνολική ενέργεια υπολογίστηκε µε βάση τους συντελεστές 
ενέργειας των Miglavs και Jobling (1989): πρωτεΐνες 23,6 kJ και λίπος 38,9 kJ.  

Ο συντελεστής κατακράτησης πρωτεΐνης (PRE, %) υπολογίστηκε (g αύξησης της 
πρωτεΐνης g πρωτεΐνης που καταναλώθηκε–1) σύµφωνα µε τον τύπο: PRE = 100[(PtWt-
P0W0)(PfFI)-1], όπου Pt = αρχική συγκέντρωση πρωτεΐνης Pt = τελική συγκέντρωση πρωτεΐνης 
και Pf είναι η συγκέντρωση πρωτεΐνης της τροφής (% Ξ.Β.), Wt = είναι το τελικό βάρος (g) W0 
= αρχικό βάρος (g) και FI η συνολική κατανάλωση τροφής (g). Ο συντελεστής κατακράτησης 
ενέργειας (ERE, %) υπολογίστηκε (kJ αύξησης της ενέργειας kJ ενέργειας που καταναλώθηκε–

1) σύµφωνα µε τον τύπο: ΕRE = 100[(GEtWt-GE0W0)(GEfFI)-1], όπου GEt = αρχική ενέργεια 
GEt = τελική ενέργεια και GEf είναι η ενέργεια της τροφής (% Ξ.Β.) Bendisken et al. 2003).  

Προκαταρκτικά πειράµατα έδειξαν ότι η βιοχηµική σύσταση των χταποδιών δεν 
επηρεάζεται σηµαντικά από το χρόνο εκτροφής. Η παρατήρηση αυτή επέτρεψε τον υπολογισµό 
των PRE και ΕRΕ θεωρώντας ότι η αρχική και τελική συγκέντρωση της βιοχηµικής σύστασης 
του σώµατος των πειραµατόζωων είναι παρόµοια σε κάθε µελετούµενη θερµοκρασία. 

Η εξίσωση που χρησιµοποιήθηκε για να περιγραφεί η σχέση µεταξύ των συντελεστών 
PRE ή ERE (Y) και του βάρους (W) των χταποδιών σε κάθε θερµοκρασία είναι γραµµικής 
µορφής: lnY= a +blnW. Για την περιγραφή της επίδρασης του βάρους (W), της θερµοκρασίας 
(Τ, oC) και του φύλου (S) στους συντελεστές PRE και ERE (Y) χρησιµοποιήθηκε η εξίσωση της 
µορφής: lnY = lna + b1lnW + b2TlnW + b3T + b4T2 + b5S. (Aguado Giménez & García García 
2002).Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων έγινε µε το στατιστικό πρόγραµµα 
Statgraphics (Plus 4) µε ανάλυση συνδυασµένης διακύµανσης (ANCOVA, Tukey HSD) και µε 
πολυπαραγοντική ανάλυση. 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Στον Πίνακα Ι αναγράφεται η βιοχηµική σύσταση του κοινού χταποδιού και του 
καλαµαριού Loligo vulgaris Lamarck, 1798 (common squid) το οποίο χρησιµοποιήθηκε ως 
τροφή. ∆εν υπήρχε στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των χταποδιών που εκτράφηκαν στις 
τρεις θερµοκρασίες µε αποτέλεσµα ο λόγος P/E του κοινού χταποδιού να είναι παρόµοιος. Στον 
Πίνακα ΙΙ αναγράφονται οι γραµµικές σχέσεις µεταξύ των συντελεστών PRE ή ERE και του 
βάρους των χταποδιών (W), οι οποίες απεικονίζονται στην Εικόνα 1. Όλες οι παραπάνω 
συσχετίσεις ήταν στατιστικά σηµαντικές (P<0,001). Στους 20 οC και ακόµα περισσότερο στους 
25 οC, όσο αυξανόταν το σωµατικό βάρος µειώνονταν οι συντελεστές PRE και ERE, ενώ στους 
15 οC συνέβαινε το αντίθετο. Στον Πίνακα ΙΙΙ αναγράφονται οι εξισώσεις των συντελεστών 
PRE και ERE, που αφορούν στη συνδυασµένη επίδραση του σωµατικού βάρους και της 
θερµοκρασία, καθώς και η σηµαντικότητα αυτών των παραγόντων. Με βάση τις παραπάνω 
εξισώσεις εκτιµήθηκε η καλύτερη θερµοκρασία για κάθε συντελεστή ανάλογα µε το σωµατικό 
βάρος. Το φύλο δεν επηρέασε στατιστικά σηµαντικά κανέναν από τους δύο συντελεστές. 
Πίνακας Ι: Βιοχηµική σύσταση (% του νωπού βάρους, µέσος όρος ± S.E) του κοινού καλαµαριού 

και του κοινού χταποδιού. 
Table Ι: Proximate composition (% wet weight, mean ± S.E.) of the common squid and the common 

octopus. 

 Loligo vulgaris  Octopus vulgaris 
 

n=3 S.E.M 
 15(oC) 

n=16 
20(oC) 
n=17 

25(oC) 
n=17 S.E.M F P 

Ξηρό βάρος 17,72 0,079  18,89 ± 0,186 18,94 ± 0,180 18,73 ± 0,180 0,072 0,75 n.s. 
Πρωτεΐνες 13,82  0,002  15,27 ± 0,490 15,23 ± 0,462 15,00 ± 0,462 0,073 1,36 n.s. 
Λίπος 1,86 0,042  0,82 ± 0,015 0,81 ± 0,015 0,83 ± 0,015 0,003 2,24 n.s. 
Τέφρα 0,95 0,020  2,02 ± 0,032 1,99 ± 0,031 1,91 ± 0,031 0,009 0,47 n.s. 

P/E 34,68   38,93 38,96 38,83    
n.s: µη σηµαντική επίδραση (P>0,05). 
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Πίνακας ΙΙ: Συσχετίσεις µεταξύ του σωµατικού βάρους (W, g) και των συντελεστών PRE (%) ή 
ERE (%) σε τρεις διαφορετικές θερµοκρασίες. 

Table ΙΙ: Relationships between body weight (W, g) and PRE (%) or ERE (%) at three different 
temperatures. 

 
T (oC) Εξίσωση Συσχέτισης n R2 P 
15 
20 
25 

lnPRE = 1,4248 + 0,4622lnW 
lnPRE = 4,6789 – 0,2051lnW 
lnPRE = 6,1936 – 0,4837lnW 

16 
17 
17 

89,08 
58,33 
92,76 

*** 
** 
*** 

15 
20 
25 

lnERE = 1,2986 + 0,4638lnW 
lnERE = 4,5462 – 0,2028lnW 
lnERE = 5,9837 – 0,4673lnW 

16 
17 
17 

89,40 
57,22 
93,40 

*** 
** 
*** 

                          **: P<0,001, ***P<0,0001 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ. 1: Γραφική παράσταση των συντελεστών PRE (a) και ERE (b) σε σχέση µε το σωµατικό βάρος 

(W) σε τρεις διαφορετικές θερµοκρασίες (♦ 15 oC   ■ 20 oC    ▲ 25 oC). 
Fig. 1: Regression curves of PRE (a) and ERE (b) versus body weight (W) at three different 

temperatures (♦ 15 oC   ■ 20 oC    ▲ 25 oC). 
 
 

Πίνακας ΙΙΙ: Αποτελέσµατα από την ανάλυση πολλαπλής συσχέτισης lnY = lna + b1lnW + b2TlnW + 
b3T + b4T2, όπου Y: PRE ή ERΕ (lna, b1-b4: συντελεστές; S.E.: τυπικό σφάλµα; S.E.E.: 
τυπικό σφάλµα εκτίµησης). 

Table ΙΙΙ: Results of multiple regression analyses lnY = lna + b1lnW + b2TlnW + b3T + b4T2, where Y: 
PRE or ERE (lna, b1-b4: coefficients; S.E.: standard error; S.E.E.: standard error of 
estimation). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*: P<0,05, **: P<0,001, ***P<0,0001 
 
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας φαίνεται ότι στα µικρά χταπόδια 

(50-150 g) ο συντελεστής κατακράτησης πρωτεΐνης ήταν καλύτερος στους 25 οC. Στην ίδια 
θερµοκρασία παρατηρήθηκε και ο υψηλότερος ρυθµός αύξησης του σωµατικού βάρους 
(Κουντούρης, 2005). Αντίθετα, στα µεγαλύτερα χταπόδια (200-600 g) ο συντελεστής 
κατακράτησης πρωτεΐνης ήταν καλύτερος στους 15 οC. Οι Kibria et al. (1997) παρατήρησαν ότι 
η πέρκα Bidyamus bidyamus (Mitchell, 1838) (silver perch), που εκτρέφεται στη θερµοκρασία 
που παρατηρείται η καλύτερη αύξηση του βάρους της, κατακρατεί και το µεγαλύτερο ποσοστό 
του αζώτου της τροφής σε σχέση µε τα άτοµα που εκτρέφονται σε άλλες θερµοκρασίες.  

 
 

     lna 
     S.E. 

    P 

     b1 
     S.E. 

    P 

    b2 
    S.E. 
    P 

     b3 
     S.E. 
    P 

    b4 
    S.E. 

   P 

 
R2adj.(%) 

S.E.E. 

ANOVA 
F 
P 

PRE -2,6701 
0,9213 

* 

1,7571 
0,1369 
*** 

-0,0913 
0,0066 
*** 

0,2013 
0,0737 

* 

0,0065 
0,0017 

** 

 
81,78 
0,1401 

 
55,97 
*** 

ERE -2,7650 
0,9178 

* 

1,7613 
0,1364 
*** 

-0,0914 
0,0066 
*** 

0,1971 
0,0734 

* 

0,0066 
0,0017 

** 

 
81,92 
0,1395 

 
56,52 
*** 

3.1

3.6

4.1

4.6
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2.9

3.4
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Η αυξηµένη ικανότητα αξιοποίησης πρωτεϊνών µε παράλληλα τη µεγαλύτερη 
κατακράτηση της ενέργειας, που παρατηρήθηκε στα µικρά χταπόδια στις υψηλές θερµοκρασίες, 
δείχνει ότι το επίπεδο πρωτεϊνών του καλαµαριού ικανοποιούσε τις ανάγκες του κοινού 
χταποδιού σε αµινοξέα για την πρωτεϊνοσύνθεση. Πράγµατι, οι Peres & Oliva-Teres 
(1999), παρατήρησαν ότι στο λαβράκι, Dicentrarchus labrax Lineus 1758 (European Sea Bass) 
όταν το επίπεδο των πρωτεϊνών της τροφής ήταν χαµηλότερο από το απαιτούµενο, τότε η 
αξιοποίηση των πρωτεϊνών ήταν καλύτερη στους 15 οC, ενώ ο καλύτερος ρυθµός αύξησης του 
σωµατικού βάρους και η καλύτερη αξιοποίηση της τροφής παρατηρήθηκαν στους 25 οC. 

Οι O’Dor et al. (1984) ισχυρίστηκαν ότι η καλύτερη αναλογία πρωτεΐνη/ενέργεια (P/E) 
της τροφής για το κοινό χταπόδι είναι περίπου 35. Στην παρούσα εργασία ο λόγος P/E του 
καλαµαριού είναι 34.68, δηλαδή πολύ κοντά στην άριστη τιµή. Αντίστοιχα οι Aguado Giménez 
& García García (2002) εκτίµησαν το λόγο P/E της γόπας Boops boops Lineus 1758 (Bogue) 
και της σαρδέλας, Sardina pilchardus Walbaum, 1792 (European pilchard) που 
χρησιµοποίησαν ως τροφή για την εκτροφή του κοινού χταποδιού, και ήταν πολύ χαµηλότερο 
από αυτό του καλαµαριού (27,70 και 15,02 αντίστοιχα). Το αποτέλεσµα αυτό ενισχύει την 
άποψη ότι το καλαµάρι είναι καλή τροφή για το κοινό χταπόδι, λαµβάνοντας παράλληλα υπόψη 
τους καλύτερους δείκτες αύξησης του βάρους και αξιοποίησης της τροφής, που παρατηρήθηκαν 
σε προηγούµενη εργασία (Κουντούρης 2005), χταποδιών που εκτράφηκαν µε καλαµάρι σε 
σχέση µε χταπόδια που εκτράφηκαν µε ψάρι (Aguado Giménez & García García 2002). 

 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας, σηµαντική ήταν η οικονοµική υποστήριξη 
της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας, του Νηρέα ΑΒΕΕ και του Ιδρύµατος 
Κρατικών Υποτροφιών. 
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Ηµερήσια διακύµανση των ρυθµών κατανάλωσης οξυγόνου και 
απέκκρισης αµµωνίας στο κοινό χταπόδι 
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ABSTRACT 
Dimitra Petza, Stelios Katsanevakis, George Verriopoulos: Diurnal variation of oxygen 
consumption and ammonia excretion rates of the common octopus (Octopus vulgaris). 

Oxygen consumption rate (R) and ammonia excretion rate (U) of the common octopus, 
Octopus vulgaris were studied during 24-hour periods. The experimental study was carried out 
in a closed seawater system, under steady conditions (20oC temperature, 38.5±0.2 psu salinity, 
7.8-8.1 pH). Octopuses were fed ad libitum once per day with frozen anchovy. The rise and fall 
of oxygen consumption and ammonia excretion, which followed the meals, were monitored in a 
24-hour basis. In particular, ammonia excretion peak (6 hours after feeding) followed the one of 
oxygen consumption (1hour after feeding). The values of oxygen per nitrogen (O:N) ratio 
indicated a protein-dominated metabolism for O. vulgaris. 
 
Keywords: Octopus vulgaris, oxygen consumption rate, ammonia excretion rate, O:N ratios 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Octopus vulgaris (Cuvier 1797), κοινό χταπόδι (common octopus), είναι αρκετά 
συνηθισµένο στους ελληνικούς βυθούς και αποτελεί ένα από τα πιο µελετηµένα κεφαλόποδα. 
Εκτενείς µελέτες έχουν διενεργηθεί για την οικολογία (Κατσανεβάκης 2004), τη βιολογία, τη 
φυσιολογία, τη συµπεριφορά (Mangold 1983) και το µεταβολισµό (Wells et al. 1983α, 1983β) 
του είδους. Αρκετές έρευνες επικεντρώθηκαν στη διατροφή, τις διατροφικές συνήθειες, την 
αύξηση και την αναπαραγωγή του (Mangold & Boletzky 1973, Mangold 1983). Υπάρχει έντονο 
ενδιαφέρον τις τελευταίες δεκαετίες για την επίτευξη εντατικής εκτροφής του O. vulgaris. 

 Αρκετές µελέτες έχουν πραγµατοποιηθεί σχετικά µε τους παράγοντες, που επηρεάζουν 
τους ρυθµούς κατανάλωσης οξυγόνου και απέκκρισης αµµωνίας στο Ο. vulgaris. Συγκεκριµένα 
ο ρόλος της θερµοκρασίας και της µάζας στους ρυθµούς κατανάλωσης οξυγόνου και απέκρισης 
αµµωνίας µελετήθηκαν από τους Katsanevakis et al. (2005), ενώ οι Wells et al. (1983a, 1983β) 
αναφέρθηκαν στην επίδραση της χορηγούµενης τροφής και της δραστηριότητας των ζώων στον 
ρυθµό κατανάλωσης οξυγόνου. Αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι η µελέτη της 
µεταβολής των ρυθµών κατανάλωσης οξυγόνου και απέκκρισης αµµωνίας κατά τη διάρκεια 
του εικοσιτετραώρου.  

  
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ  

 Έξι πειραµατόζωα του O. vulgaris βάρους 114 έως 642 g, συλλέχθηκαν µε ελεύθερη 
και αυτόνοµη κατάδυση από το Σαρωνικό Κόλπο τον Οκτώβριο του 2003. Αµέσως µετά τη 
συλλογή τους τα ζώα τοποθετήθηκαν σε πλαστικά δοχεία, στα οποία χορηγούταν επαρκής 
αερισµός µε φορητές αεραντλίες έως τη µεταφορά τους στο εργαστήριο, όπου τοποθετήθηκαν 
ξεχωριστά το καθένα σε δεξαµενές των 110 lt, συνδεδεµένες µε κλειστό κύκλωµα θαλασσινού 
νερού, συνολικού όγκου 2000 lt. Το κλειστό κύκλωµα και το σύστηµα ανακύκλωσης 
περιγράφονται λεπτοµερειακά από τον Κατσανεβάκη (2004). Τα πειραµατόζωα, πριν από τη 
διεξαγωγή των πειραµάτων, υποβλήθηκαν σε εγκλιµατισµό για ένα µήνα, προκειµένου να 
προσαρµοστούν στο καινούργιο περιβάλλον και να συνηθίσουν ως τροφή τον κατεψυγµένο 
γαύρο (Engraulis encrasicolus), που τους χορηγούταν την περίοδο αυτή σε ποσότητα 3% του 
σωµατικού τους βάρους µία φορά την ηµέρα (στις 13:00). 
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Κατά την περίοδο διεξαγωγής των πειραµάτων, η θερµοκρασία διατηρήθηκε στους 20,0 
± 0,5 oC, η αλατότητα στα 38,5 ± 0,2 psu και το pH κυµάνθηκε µεταξύ 7,8 και 8,1. 
Εφαρµόστηκε φωτοπερίοδος 12 h φως – 12 h σκοτάδι, µε περίοδο φωτός από 7:00 π.µ. έως 
7:00 µ.µ. Προκειµένου να περιοριστεί το στρες, τοποθετήθηκε σε κάθε δεξαµενή από ένα 
πλαστικό θαλάµι, οι πλευρές των δεξαµενών καλύφθηκαν εξωτερικά µε µαύρο αυτοκόλλητο 
κάλυµµα και δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή ώστε ο λόγος του όγκου του νερού της δεξαµενής προς 
το βάρος του ζώου να είναι µεγαλύτερος από 50 lt kg-1. 

Για κάθε πειραµατόζωο πραγµατοποιήθηκαν µέσα σε χρονικό διάστηµα 10 ηµερών, 3 
εικοσιτετράωρες µετρήσεις του ρυθµού κατανάλωσης οξυγόνου (R σε mg h-1) και του ρυθµού 
απέκκρισης αµµωνίας (U σε µmole h-1). Κάθε εικοσιτετράωρο διαιρέθηκε σε 16 διαστήµατα 1 
h, στα οποία γίνονταν οι µετρήσεις, µεταξύ των οποίων παρεµβάλλονταν 16 διαστήµατα 
ηρεµίας 0,5 h. Στην έναρξη κάθε διαστήµατος 1 h η δεξαµενή του υπό πειραµατισµού ζώου 
αποµονωνόταν από το κλειστό κύκλωµα και επανασυνδεόταν στη λήξη του ίδιου διαστήµατος. 
Τα χταπόδια ταΐζονταν καθηµερινά σε κορεσµό στις 13:00, µε κατεψυγµένο γαύρο (Engraulis 
encrasicolus). 

Κατά τη διάρκεια των διαστηµάτων 1 h λαµβάνονταν από τη δεξαµενή δείγµατα νερού 
όγκου 500 ml ανά 15 min και γινόταν µέτρηση της συγκέντρωσης του διαλυµένου οξυγόνου, µε 
πολαρογραφικό ηλεκτρόδιο οξυγόνου τύπου Cellox 325 WTW, συνδεδεµένο µε καταγραφικό 
όργανο MultiLine P4, ενώ το δείγµα υποβαλλόταν σε αργή ανάδευση µε µαγνητικό 
αναδευτήρα. Μετά από κάθε µέτρηση το δείγµα νερού επέστρεφε αδιατάραχτο στη δεξαµενή µε 
φυσική ροή. Στις περιπτώσεις που η συγκέντρωση του οξυγόνου έπεφτε κάτω από 3,0 mg lt-1, η 
µέτρηση διακοπτόταν πριν τη 1h, καθώς κάτω από τα 2,0 mg lt-1 τα χταπόδια δείχνουν σηµάδια 
στρες και η κατανάλωση οξυγόνου µειώνεται (Maginis & Wells 1969). Στην αρχή και το τέλος 
κάθε διαστήµατος 1h λαµβάνονταν 3 δείγµατα νερού όγκου 50 ml από κάθε δεξαµενή, σε 
πλαστικά δοχεία µε πώµα, τα οποία καταψύχονταν αµέσως µετά τη λήψη τους. Μετά το πέρας 
του δεκαηµέρου στα δείγµατα έγινε προσδιορισµός της συγκέντρωσης της αµµωνίας, µε 
εφαρµογή της αναλυτικής µεθόδου των Liddicoat et al. (1975) και υπολογίστηκε ο µέσος όρος 
από κάθε τριπλέτα δειγµάτων.  
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Ο ρυθµός κατανάλωσης του οξυγόνου (R) εκτιµήθηκε από τη µείωση της 
συγκέντρωσης του οξυγόνου στο νερό των ενυδρείων. Όπως προκύπτει από τη βιβλιογραφία το 
οξυγόνο µειώνεται γραµµικά µε το χρόνο (Maginniss & Wells 1969, Boucher-Rodoni & 
Mangold 1985), καθώς το κοινό χταπόδι είναι ρυθµιστής του αναπνευστικού του ρυθµού 
(metabolic regulator) µέχρι συγκέντρωσης οξυγόνου 2 mg lt-1. Το (R) προσδιορίστηκε από την 
κλίση της ευθείας αναδροµής, που προσαρµόστηκε µε τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων 
στα πειραµατικά σηµεία των µετρήσεων του περιεχόµενου οξυγόνου σε mg (που υπολογίστηκε 
πολλαπλασιάζοντας τη µετρούµενη συγκέντρωση του οξυγόνου του δείγµατος µε τον όγκο του 
ενυδρείου) στο ενυδρείο κάθε πειραµατόζωου ως συνάρτηση του χρόνου (σε h), για κάθε 
διάστηµα µέτρησης 1h. 

Η έκκριση της αµµωνίας στο O.vulgaris γίνεται γραµµικά µε το χρόνο, κυρίως µε 
διάχυση από τα βράγχια (Boucher-Rodoni & Mangold 1985). Ο ρυθµός απέκκρισης αµµωνίας 
(U) προσδιορίστηκε από τη διαφορά της αρχικής από την τελική συγκέντρωση αµµωνίας στο 
νερό της δεξαµενής, πολλαπλασιαζόµενη µε τον όγκο της δεξαµενής και διαιρούµενη µε το 
χρονικό διάστηµα 1h.  

Τα αποτελέσµατα των R και U, για το O. vulgaris κατά τη διάρκεια του 
εικοσιτετραώρου, απεικονίζονται στην Εικ.1. Οι ρυθµοί εκφράζονται µε τη µορφή R/R0 και 
U/U0 (όπου R0, U0 οι ρυθµοί στο χρόνο 0) και αντιστοιχούν στο µέσο όρο των αντίστοιχων 
τιµών, που σηµειώθηκαν στα τρία εικοσιτετράωρα και για τα έξι πειραµατόζωα. Ο χρόνος 
µηδέν (0) αναφέρεται στο χρονικό διάστηµα 12:00 µε 13:00, 1 h δηλαδή πριν το τάισµα των 
χταποδιών. Η χρησιµοποίηση των αδιάστατων λόγων R/R0 και U/U0 αντί των R και U είναι 
αναγκαία για να έχει νόηµα η εξαγωγή µέσων όρων στους µεταβολικούς ρυθµούς διαφορετικών 
πειραµατόζωων.  
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Εικ. 2: ∆ιακύµανση  του λόγου Ο:Ν για το O. 
vulgaris κατά τη διάρκεια του 24ώρου. Ο 
χρόνος 0 αντιστοιχεί σε 1h πριν το τάισµα, 
δηλ. στις 12:00 π.µ.. Οι κάθετες µπάρες 
αντιστοιχούν στην τυπική απόκλιση.  

Fig. 2: Oxygen nitrogen ratios variation of O. 
vulgaris during a 24-hours period, i.e. 12:00 
p.m. Time 0 represents 1h before feeding 
and the horizontal bars the standard 
deviation. 
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Εικ. 1: ∆ιακυµάνσεις του ρυθµού κατανάλωσης 
οξυγόνου (R/R0) και του ρυθµού έκκρισης 
αµµωνίας (U/U0) για το O. vulgaris κατά τη 
διάρκεια του 24ώρου. Ο χρόνος 0 αντιστοιχεί 
σε 1h πριν το τάισµα, δηλαδή στις 12:00 π.µ, 
το αστέρι στη χρονική στιγµή του ταΐσµατος 
& το κουτί στην περίοδο σκότους.  

Fig. 1: Diurnal variation of oxygen consumption 
(R/R0) and ammonia excretion (U/U0) rates of 
O.  vulgaris. Time 0 represents 1h before 
feeding, i.e.  12:00 p.m. The star shows the 
feeding time and the box the night period. 
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Το µέγιστο του R/R0 βρέθηκε ίσο µε 

1,63±0,36 κατά το χρονικό διάστηµα 13:30 
έως 14:30, δηλαδή στην πρώτη ώρα µετά το 
τάισµα. Στο ίδιο αποτέλεσµα καταλήγουν 
και οι Wells et al. (1983β) για χταπόδια του 
ίδιου είδους, που τρέφονταν µε καβούρια 
µετά από περίοδο νηστείας, σε θερµοκρασία 
19-24 οC. Η αύξηση της κατανάλωσης του 
οξυγόνου µετά την πρόσληψη της τροφής, 
συνδέεται µε την επιπλέον ενέργεια, που 
απαιτείται, για τη µεταφορά της τροφής 
κατά µήκος του πεπτικού σωλήνα, την πέψη, 
την απορρόφηση και την µετα-µεταβολική 
της επεξεργασία (Jobling 1981). 

Στη συνέχεια το R/R0 µειώνεται 
σταδιακά και σταθεροποιείται µετά τη 
χρονική στιγµή t=15 h έως το χρόνο t=19,5 
h, όπου σηµειώνεται περαιτέρω µείωση. 
Αυτό πιθανότατα συνδέεται µε τη 
µετάβαση από την περίοδο σκότους στην 
περίοδο φωτός (ο χρόνος t=19,5 h 
αντιστοιχεί στην περίοδο 7:30 π.µ. έως 8:30 
π.µ. ενώ στις 7:00 π.µ. γινόταν η µετάβαση 
από το σκοτάδι στο φως), καθώς το κοινό 
χταπόδι O. vulgaris υπό φυσιολογικές 
συνθήκες είναι δραστήριο τη νύχτα (Wells 
et al. 1983α).  

  Το µέγιστο U/U0 = 2,50±0,93 σηµειώθηκε στο χρόνο t=7,5 h, έπεται δηλαδή κατά 6 h 
περίπου του µέγιστου του R/R0. Η µη συγχρονισµένη εµφάνιση των µέγιστων των ρυθµών 
κατανάλωσης οξυγόνου και απέκκρισης αµµωνίας είναι φαινόµενο που συναντάται και σε 
άλλους ασπόνδυλους οργανισµούς, όπως στον Jasus edwardsii, αστακός του βράχου της Νέας 
Ζηλανδίας (New Zealand rock lobster) (Radford et al. 2004).  

Η αύξηση του U µετά την πρόσληψη 
της τροφής, συνδέεται µε την αφοµοίωση των 
προϊόντων της πέψης. Ιστολογικές µελέτες 
έχουν δείξει ότι η µέγιστη απορρόφηση 
λαµβάνει χώρα 1½ έως 3 h µετά την 
χορήγηση της τροφής (Boucher-Rodoni & 
Mangold 1977). Αυτό επιβεβαιώνεται και 
από τα αποτελέσµατα της παρούσας 
εργασίας, καθώς ο µέγιστος ρυθµός έκκρισης 
της αµµωνίας, η οποία αποτελεί προϊόν 
µεταβολισµού των πρωτεϊνών και των 
νουκλεικών οξέων (που προσλαµβάνονται µε 
την τροφή) σηµειώθηκε σε χρονικό διάστηµα 
µεγαλύτερο των 3 h από το τάισµα (6 h).  

Για κάθε πειραµατόζωο 
υπολογίστηκε και ο λόγος οξυγόνο προς 
άζωτο (Ο:Ν), ως το πηλίκο R (µmol h-1)/U 
(µmol h-1), ο οποίος χρησιµοποιείται ως 
δείκτης για την εκτίµηση της πηγής 
ενέργειας του καταβολισµού. Στην Εικ. 2 
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δίνεται συνολικά η µέση τιµή του λόγου Ο:Ν για τα έξι ζώα, κατά τη διάρκεια του 
εικοσιτετραώρου. Η τιµή του λόγου Ο:Ν κυµάνθηκε από 3,6 έως 7,8 µε µέση τιµή ίση µε 5,0 ± 
1,17. Επειδή ο λόγος Ο:Ν βρέθηκε στην περιοχή µεταξύ 3 και 15, φαίνεται ότι το κοινό χταπόδι 
O. vulgaris χαρακτηρίζεται από τον καταβολισµό πρωτεϊνών σύµφωνα µε τους Mayzaud & 
Conover (1988), γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τους Katsanevakis et al. (2005). Η 
µέγιστη τιµή του λόγου σηµειώθηκε στη δεύτερη ώρα µετά το τάισµα, ενώ στη συνέχεια ο 
λόγος µειώνεται απότοµα και διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα. Επειδή η τιµή του λόγου Ο:Ν 
εξαρτάται από τον τύπο της τροφής, είναι πιθανό κάτω από διαφορετικές διατροφικές συνθήκες 
να σηµειώνονταν διαφορετικές τιµές του λόγου. Πράγµατι, έχουν σηµειωθεί υψηλές τιµές του 
λόγου Ο:Ν (7,19 και 14,5) για δύο άτοµα του O. vulgaris, που τρέφονταν µε ζωντανά καβούρια 
(Boucher-Rodoni & Mangold 1985).  
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Ενεργειακό ισοζύγιο στο κοινό χταπόδι Octopus vulgaris 
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ABSTRACT 
Dimitra Petza, Stelios Katsanevakis, George Verriopoulos: Energy balance in the 
common octopus, Octopus vulgaris.  

A complete energy balance equation was calculated for the common octopus Octopus 
vulgaris at 20oC. Energy used in growth, respiration and excretion of inorganic nitrogenous 
products and faecal waste was estimated, along with the total consumption of energy through 
food, for six specimens of O. vulgaris. It was found that 59% of the energy consumed is 
needed for respiration. Smaller amounts of energy are invested in somatic and gonadal growth 
(27%) or discarded through faeces (14%). The amount of energy utilized in inorganic 
nitrogenous waste excretion was less than 0.01% of the total energy losses. The mean 
assimilation efficiency was 87%.   
 
Keywords: assimilation effinciency, energy balance, energy budget, Octopus vulgaris 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Μελέτες σχετικά µε το ενεργειακό ισοζύγιο στα Κεφαλόποδα είναι σπάνιες. H πλήρης 
εξίσωση του ενεργειακού ισοζυγίου έχει προσδιοριστεί µόνο για δύο τροπικά είδη χταποδιών, 
τα Octopus cyanea και Octopus maya (Van Heukelem 1976) και για το χταπόδι της 
Ανταρκτικής Pareledone charcoti (Daly & Peck 2000). Συνδυάζοντας βιβλιογραφικά 
δεδοµένα οι O’Dor & Wells (1987) κατασκεύασαν ένα τµήµα του ενεργειακού ισοζυγίου του 
O. vulgaris (Cuvier 1797), κοινό χταπόδι (common octopus), ενώ οι  Wells & Clarke (1996) 
σε µία εκτενή µελέτη σχετικά µε το µεταβολισµό στα Kεφαλόποδα, προσέγγισαν θεωρητικά 
το ενεργειακό ισοζύγιο του ίδιου είδους.  

Στην παρούσα εργασία εκτιµήθηκε το ενεργειακό ισοζύγιο για το O. vulgaris, 
µετρώντας πειραµατικά όλες τις επιµέρους συνιστώσες. 

 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ  

Η εξίσωση του ενεργειακού ισοζυγίου, που χρησιµοποιήθηκε και αντιπροσωπεύει τη 
ροή της ενέργειας στο χταπόδι (Wells & Clarke 1996), είναι: FNSGPC ++++= , όπου 
C το συνολικό ενεργειακό περιεχόµενο της τροφής που καταναλώθηκε, P και G τα ενεργειακά 
ισοδύναµα αύξησης της σωµατικής µάζας και των γονάδων αντίστοιχα, S η ενέργεια που 
απαιτείται για την αναπνοή, Ν η ενέργεια που χάνεται µε τη µορφή αζωτούχων και άλλων 
συστατικών, που εκκρίνονται µε τα ούρα και F η ενέργεια που δεν αφοµοιώνεται και 
αποβάλλεται µε τα κόπρανα. 

Έξι πειραµατόζωα O. vulgaris, συλλέχθηκαν µε ελεύθερη και αυτόνοµη κατάδυση 
από το Σαρωνικό Κόλπο τον Οκτώβριο του 2003. Μετά τη συλλογή τους, τα ζώα 
µεταφέρθηκαν στο εργαστήριο και τοποθετήθηκαν ξεχωριστά σε ενυδρεία όγκου 110 l, 
συνδεδεµένα µε κλειστό κύκλωµα θαλασσινού νερού, συνολικού όγκου 2.000 l, το οποίο 
περιγράφεται από τον Κατσανεβάκη (2004).Τα πειραµατόζωα, πριν από τη διεξαγωγή των 
πειραµάτων, εγκλιµατίστηκαν στα ενυδρεία µέτρησης  για ένα µήνα. 

Κατά τη διεξαγωγή των πειραµάτων, η θερµοκρασία διατηρήθηκε στους 20±0,5 oC, η 
αλατότητα στους 38,5±0,2 psu και το pH κυµάνθηκε από 7,8 έως 8,1. Εφαρµόστηκε 
φωτοπερίοδος 12 h φως – 12 h σκοτάδι, µε περίοδο φωτός από 7:00 έως 19:00.  

Το ενεργειακό ισοζύγιο υπολογίστηκε για κάθε χταπόδι χωριστά, κατά τη διάρκεια 
διαστηµάτων 10 ηµερών. Τα υπό πειραµατισµό ζώα ζυγίστηκαν πριν και µετά τη λήξη του 
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διαστήµατος αυτού, χωρίς να αναισθητοποιηθούν. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε ώστε οι 
χειρισµοί κατά τη ζύγιση να είναι σύντοµοι, προκειµένου να µην καταπονούνται τα ζώα. Τα 
χταπόδια ταΐζονταν έως κορεσµού µία φορά την ηµέρα (στις 13:00) µε κατεψυγµένο γαύρο 
Encraulis encrasicolus. Μια ώρα αργότερα τα υπολείµµατα της τροφής συλλέγονταν, 
αποµακρύνονταν από τα ενυδρεία, ζυγίζονταν και καταγραφόταν η ποσότητα της τροφής που 
καταναλωνόταν καθηµερινά από κάθε χταπόδι. Τα κόπρανα κάθε χταποδιού συλλέγονταν 
καθηµερινά από τις απορροές των ενυδρείων µε νάιλον δίχτυ µε άνοιγµα µατιού 500 µm που 
είχε προσαρµοστεί κατάλληλα σε αυτές. Από τον πυθµένα και τις πλευρές του ενυδρείου τα 
κόπρανα συλλέγονταν µε τη µέθοδο του σιφωνισµού. 

Για κάθε ένα από τα πειραµατόζωα µετρήθηκε ο ρυθµός κατανάλωσης οξυγόνου (R σε 
mg h-1) και ο ρυθµός απέκκρισης αµµωνίας (U σε mg h-1) κατά τη διάρκεια τριών 
εικοσιτετράωρων πειραµάτων µέσα στο χρονικό διάστηµα των 10 ηµερών. Μετρήσεις σε ίδια 
ενυδρεία µε την ίδια διαδικασία αλλά χωρίς πειραµατόζωα, έδειξαν ότι η συγκέντρωση του 
οξυγόνου και της αµµωνίας δεν επηρεάστηκε σηµαντικά από βακτηριακή δραστηριότητα ή 
λόγω ανταλλαγής αερίων µε την ατµόσφαιρα. 

Σε κάθε εικοσιτετράωρο πείραµα, πραγµατοποιήθηκαν 16 µετρήσεις 1 h των R και U, 
µεταξύ των οποίων µεσολαβούσαν διαστήµατα ηρεµίας 0.5 h. Κατά τη διάρκεια κάθε 
διαστήµατος µέτρησης το ενυδρείο του υπό πειραµατισµού χταποδιού αποµονώνονταν από το 
κλειστό κύκλωµα και επανασυνδέονταν κατά το διάστηµα ηρεµίας. Στα διαστήµατα 1 h 
γινόταν 5 µετρήσεις (κάθε 15 min) της συγκέντρωσης του διαλυµένου οξυγόνου σε δείγµατα 
νερού των 500 ml µε τη χρήση πολαρογραφικού ηλεκτροδίου τύπου WTW Cellox 325. Μετά 
τη µέτρηση το δείγµα νερού επιστρέφονταν αδιατάραχτο µε φυσική ροή στο ενυδρείο. Το R 
αντιστοιχεί στο ρυθµό µείωσης της συγκέντρωσης του περιεχοµένου οξυγόνου στη δεξαµενή 
µέτρησης και για κάθε ωριαίο διάστηµα µέτρησης εκτιµήθηκε από την κλίση της ευθείας των 
ελαχίστων τετραγώνων που προσαρµόστηκε στη χρονοσειρά των µετρήσεων συγκέντρωσης 
οξυγόνου. 

Επιπλέον, 3 δείγµατα νερού των 50 ml λαµβάνονταν κατά την έναρξη και το τέλος 
κάθε διαστήµατος 1 h. Τα δείγµατα αυτά καταψύχονταν απευθείας και µετά το πέρας του 
διαστήµατος των 10 ηµερών µετρήθηκε η συγκέντρωση της αµµωνίας µε την αναλυτική 
µέθοδο των Liddicoat et al. (1975) και υπολογίστηκε η µέση τιµή κάθε τριπλέτας. Το U 
υπολογίστηκε από τη διαφορά της αρχικής από την τελική συγκέντρωση της αµµωνίας, 
πολλαπλασιάζοντας µε τον όγκο του ενυδρείου και διαιρώντας µε το χρονικό διάστηµα 1 h. 
Επειδή το χταπόδι είναι αµµωνοτελικός οργανισµός (η αµµωνία είναι το τελικό προϊόν του 
µεταβολισµού των πρωτεϊνών), η παράµετρος Ν προσεγγίζεται ικανοποιητικά από το 
ενεργειακό περιεχόµενο της αµµωνίας που εκκρίνει.  

Η συνολική κατανάλωση οξυγόνου και αππέκριση αµµωνίας κατά τη διάρκεια του 
δεκαηµέρου προέκυψε µε αριθµητική ολοκλήρωση (µε τη µέθοδο του τραπεζίου) των 
καµπυλών των ρυθµών κατανάλωσης οξυγόνου και αππέκρισης αµµωνίας αντίστοιχα ως 
συναρτήσεις του χρόνου. Λεπτοµέρειες σχετικά µε τις ηµερήσιες διακυµάνσεις των ρυθµών 
κατανάλωσης οξυγόνου και απέκρισης αµµωνίας δίνονται από τους Πέτζα et al. (2005). 

Το ενεργειακό περιεχόµενο των χταποδιών, της σάρκας του γαύρου και των κοπράνων 
κάθε χταποδιού µετρήθηκε µε τη χρήση θερµιδοµέτρου τύπου ΙΚΑ-Calorimetersystem C 4000 
A. Η ανάλυση του θερµιδικού περιεχοµένου πραγµατοποιήθηκε αφού πρώτα τα δείγµατα 
υπέστησαν λυοφίληση. Το ποσοστό υγρασίας της σάρκας των χταποδιών και του γαύρου 
προσδιορίστηκε µε ζύγιση δειγµάτων πριν και µετά την εφαρµογή λυοφίλησης και στη 
συνέχεια υπολογίστηκαν οι συντελεστές µετατροπής υγρού βάρους σε ξηρό.    

Εκτιµήθηκε ο ηµερήσιος ρυθµός αύξησης για κάθε πειραµατόζωο υπό τη µορφή του 
Ειδικού Ρυθµού Αύξησης (Specific Growth Rate, SGR), που δίνεται από τη σχέση: 
SGR=(lnWf-lnWi)*100/t, όπουWf το τελικό βάρος σώµατος σε g, Wi το αρχικό βάρος 
σώµατος σε g και t ο χρόνος σε ηµέρες. Επιπλέον υπολογίστηκε η Αποδοτικότητα 
Αφοµοίωσης (Assimilation Efficiency, AE) για κάθε πειραµατόζωο ξεχωριστά, η οποία 
εκφράζεται από τη σχέση: AE (%)=(C-F)*100/C. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Στον Πίνακα Ι δίνονται οι µέσοι ρυθµοί κατανάλωσης τροφής (σε g ηµέρα-1 ), αύξησης 

σωµατικής µάζας (µε τη µορφή του Ειδικού Ρυθµού Αύξησης, SGR), παραγωγής κοπράνων 
(σε mg ξ.β. ηµέρα -1), κατανάλωσης οξυγόνου (σε mg h-1) και απέκκρισης αµµωνίας (σε µmole 
h-1) για καθένα από τα 6 πειραµατόζωα για το χρονικό διάστηµα των 10 ηµερών.  

Τα αποτελέσµατα, που αναφέρονται στον Πίνακα ΙI και αφορούν τις παραµέτρους C, 
S, N, F, P+G, χρησιµοποιήθηκαν στην κατασκευή του ενεργειακού ισοζυγίου για κάθε ένα 
από τα πειραµατόζωα ξεχωριστά, µε τη χρήση συντελεστών µετατροπής που αναλύονται 
παρακάτω. Οι τιµές στον Πίνακα ΙI αναφέρονται σε όλο το χρονικό διάστηµα  των 10 ηµερών.  

Η είσοδος ενέργειας στον οργανισµό των ζώων µέσω της τροφής που καταναλώθηκε 
υπολογίστηκε από τη σχέση C=0,2268*20019 J g-1 *(νωπό βάρος καταναλισκώµενης τροφής 
σε g), όπου 0,2268 ο συντελεστής µετατροπής νωπού σε ξηρό βάρος τροφής και 20019 J g-1 ο 
συντελεστής που προέκυψε από τη θερµιδοµετρία σάρκας γαύρου. Το ενεργειακό κόστος της 
αναπνοής υπολογίστηκε από τη σχέση S=13,436 J mg-1*(ποσότητα καταναλισκόµενου 
οξυγόνου σε mg), όπου 13,436 J mg-1 συντελεστής που υπολογίστηκε µε βάση την 
περιεκτικότητα της τροφής σε πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και λίπη (Silva & Chamul 2000). Για 
τον υπολογισµό της ενέργειας που χάθηκε µέσω της απέκκρισης αζωτούχων προϊόντων 
εφαρµόστηκε η σχέση Ν=288,278 J mole-1*(ποσότητα αµµωνίας που εκκρίθηκε σε mole), όπου 
ο συντελεστής 288,278 J mole-1 δίνεται από τους Brafield & Soloman (1972). Η ενέργεια που 
χάθηκε µε τη µορφή κοπράνων υπολογίστηκε από τη σχέση F=Σκ*(ξηρό βάρος κοπράνων σε 
g), όπου Σκ οι συντελεστές µετατροπής των κοπράνων σε ενέργεια, που υπολογίστηκαν µε 
βάση τα αποτελέσµατα θερµιδοµέτρησης των κοπράνων των 6 ζώων και βρέθηκαν ίσοι µε: 
12282 J g-1 για το ζώο 1, 12504 J g-1 για το ζώο 2, 13459 J g-1 για το ζώο 3, 13654 J g-1 για το 
ζώο 4, 13919 J g-1 για το ζώο 5 και 14089 J g-1 για το ζώο 6. Τέλος για τον προσδιορισµό της 
ενέργειας που καταναλώθηκε για την αύξηση της µάζας του σώµατος και των γονάδων κάθε 
ζώου, χρησιµοποιήθηκε η σχέση P+G=0,1624*17522 J g-1*(νωπό βάρος αύξησης µάζας 
σώµατος σε g), όπου 0,1624 ο συντελεστής µετατροπής νωπού βάρους του ζώου σε ξηρό και 
17522 J g-1 ο συντελεστής, που προέκυψε από τη θερµιδοµέτρηση της σάρκας των χταποδιών. 

Στην Εικ. 1 περιγράφεται σχηµατικά το ενεργειακό ισοζύγιο για κάθε πειραµατόζωο 
ξεχωριστά. Οι συνιστώσες είναι εκφρασµένες σε ποσοστά επί τοις εκατό της συνολικής 
ενέργειας που κατανάλωσε κάθε ζώο στη διάρκεια των 10 ηµερών. Υπολογίζοντας τις µέσες 
τιµές των συνιστωσών του ενεργειακού ισοζυγίου, προκύπτει ότι 59% της συνολικής 
ενέργειας που καταναλώνει το O. vulgaris απαιτείται για την αναπνοή. Μικρότερο ποσοστό, 
ίσο µε 27% της συνολικής ενέργειας που καταναλώνει, χρησιµοποιείται στην αύξηση της 
σωµατικής µάζας και των γονάδων, ενώ ποσό ενέργειας που αντιστοιχεί στο 14% της 

Πίνακας Ι: Πειραµατικά δεδοµένα για κάθε ένα από τα 6 πειραµατόζωα Octopus vulgaris. Οι 
τιµές αναφέρονται συνολικά στο χρονικό διάστηµα 10 ηµερών.    

Table Ι: Experimental data for each of the six specimens of Octopus vulgaris. Values correspond 
to the whole 10 days interval.    

 ΖΩΟ 1 ΖΩΟ 2 ΖΩΟ 3 ΖΩΟ 4 ΖΩΟ 5 ΖΩΟ 6 
ΑΡΧΙΚΟ ΝΩΠΟ ΒΑΡΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ  (g) 114,00 642,00 523,00 350,00 318,00 414,00 
Ξηρό βάρος τροφής που καταναλώθηκε (g) 4,45 19,62 23,87 9,79 8,32 14,18 
Ξηρό βάρος αύξησης σώµατος  (g) 1,87 5,55 4,62 2,50 2,44 4,47 
Ξηρό βάρος κοπράνων (g) 0,68 2,98 5,86 2,74 1,80 2,25 
Ρυθµός κατανάλωσης τροφής  (g ηµέρα-1 ) 0,45 1,96 2,38 0,98 0,83 1,42 
Ειδικός Ρυθµόε Αύξησης, SGR (%) 0,95 0,52 0,53 0,43 0,45 0,64 
Ρυθµός κατανάλωσης οξυγόνου (mg h-1) 13,03 67,09 69,63 36,67 31,74 66,71 
Ρυθµός απέκκρισης αµµωνίας (µmole h-1) 104,39 451,42 901,96 223,18 221,94 420,37 
Ρυθµός παραγωγής κοπράνων  
(mg ηµέρα -1 ξηρού βάρους) 

67,50 298,00 585,76 274,34 180,00 225,00 

Αποδοτικότητα Αφοµοίωσης , AΕ(%) 90,68 90,51 83,50 80,88 84,96 88,83 

Πίνακας ΙΙ. Συνιστώσες της εξίσωσης του ενεργειακού ισοζυγίου για έξι άτοµα του Octopus 
vulgaris. Οι τιµές αναφέρονται συνολικά στο χρονικό διάστηµα 10 ηµερών.    

Table ΙΙ. Components of the energy balance equation for the six specimens of common octopus 
Octopus vulgaris. Values correspond to the whole 10 days interval.    

 ΖΩΟ 1 ΖΩΟ 2 ΖΩΟ 3 ΖΩΟ 4 ΖΩΟ 5 ΖΩΟ 6 
Ενέργεια τροφής ή C (J) 88990 392737 477868 195914 166629 283769 
Ενέργεια αύξησης µάζας ή P+G (J) 32834 97224 80989 43778 42684 78253 
Ενέργεια κοπράνων ή F  (J) 8290 37262 78837 37457 25054 31700 
Ενέργεια αναπνοής ή S (J) 42028 216352 224544 118251 102335 215126 
Ενέργεια αµµωνίας ή N (J) 7 31 62 15 15 29 
(P+G+F+S+N)/C 0,934 0,893 0,804 1,018 1,021 1,146 
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Εικ. 1: Συνιστώσες του ενεργειακού ισοζυγίου για έξι 
άτοµα του κοινού χταποδιού Octopus vulgaris, 
εκφρασµένες ως επί τοις εκατό ποσοστά (%) της 
συνολικής ενέργειας που καταναλώνεται. 

Fig. 1: Components of the energy budget for 6 specimens 
of the common octopus Octopus vulgaris, 
expressed as a percentage (%) of the total energy 
consumed.
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P+G F S Nσυνολικής ενέργειας που 
καταναλώνεται, αποβάλλεται από 
τον οργανισµό µέσω των κοπράνων. 
Τέλος το ποσοστό της ενέργειας 
που χάνεται µέσω της απέκκρισης 
αζωτούχων ενώσεων βρέθηκε 
σχεδόν µηδενικό (<0,01% του 
συνολικού ποσού απωλειών 
ενέργειας) και συνεπώς το λάθος, 
που προκύπτει από τη µέτρηση 
µόνο της αµµωνίας και όχι του 
συνόλου των αζωτούχων ενώσεων 
που αποβάλλουν τα χταπόδια, είναι 

αµελητέο (Hoeger et al. 1987). Ο 
λόγος (P+G+F+S+N)/C δε διαφέρει 
σηµαντικά από τη µονάδα (t-test, 
p=0.56) επιβεβαιώνοντας την 
ορθότητα της ακολουθούµενης 
µεθοδολογίας. 

Οι τιµές της 
Αποδοτικότητας Αφοµοίωσης της 
τροφής (Assimilation Efficiency, AC %), που υπολογίστηκαν για κάθε πειραµατόζωο και 
σηµειώνονται στον Πίνακα Ι, βρέθηκαν λίγο µικρότερες από εκείνες που υπολόγισαν οι Daly 
& Peck (2000) για χταπόδια του είδους P. charcoti, που ταΐζονταν µε µύδια (Mytilus edulis). 
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Η χρήση του γαριφαλέλαιου ως αναισθητικό στην ιριδίζουσα 
πέστροφα (Oncorynchus mykiss, Walbaum) και στο χρυσόψαρο 

(Carassius carassius, Linnaeus) 
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ABSTRACT 
Costas Perdikaris, Cosmas Nathanailides, Evangelia Gouva, Ageliki Paschou, Dimitrios 
Lenas, Ioannis Paschos: Use of clove oil as anaesthetic in rainbow trout (Oncorynchus 
mykiss) and goldfish (Carassius auratus). 

Clove oil was found to be effective in anaesthetising rainbow trout and goldfish in doses 
from 50 to 150 mg l-1 and 75 to 150 mg l-1, respectively. Higher doses produced more 
pronounced responses in both species, however induction progressed more rapidly in rainbow 
trout compared to goldfish. Recovery time was increased at higher doses for trout. Induction 
time was shown to be related to size in goldfish, with larger fish requiring more time to be 
anaesthetized. In the same species, recovery time increased with increasing size classes for the 
lower dose, but this pattern was reversed at higher doses. Repetitive application of clove oil in 
goldfish produced uniform induction and recovery patterns in all size classes. In all treatment 
groups in trout and goldfish experiments, clove oil concentrations did not exert any significant 
differences in haematocrit, serum glucose and calcium levels, even after repetitive exposure. 
Clove oil produced minimum stress and zero mortalities in all experimental groups. Therefore, 
due to its cost efficiency, ease of handle and 'eco-friendliness', it could be the anaesthetic of 
choice for aquaculturists and fish biologists.  
 
Keywords: clove oil, anaesthesia, rainbow trout, goldfish, haematocrit, glucose, calsium  
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα αναισθητικά χρησιµοποιούνται ευρέως στην ιχθυοκαλλιέργεια για την αποφυγή 
τραυµατισµών και τη διευκόλυνση των χειρισµών (Ross & Ross, 1999). Η χρήση ΄΄φιλικών΄΄ 
προς το περιβάλλον οργανικών αναισθητικών φυτικής προέλευσης, χωρίς τοξική δράση και µε 
χαµηλό κόστος, θα µπορούσε σταδιακά να αντικαταστήσει τα χηµικά αναισθητικά (MS-222, 2 
φαινοξυ-αιθανόλη, κιναλδίνη) µε παράλληλη µείωση ενδεχόµενων επιπτώσεων στους 
ιχθυοπληθυσµούς, στους χρήστες και στο περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται η 
διερεύνηση της αποτελεσµατικότητας κάθε υποψήφιου για χρήση νέου αναισθητικού, σύµφωνα 
µε τα κριτήρια των Summerfelt and Smith (1990) (ταχεία και οµαλή αναισθητοποίηση του 
ιχθυοπληθυσµού, ταχεία ανάνηψη, ευκολία στο χειρισµό της ουσίας, µειωµένη θνησιµότητα 
ακόµη και µετά από επαναληπτική χρήση και ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στη φυσιολογία, 
τη συµπεριφορά και την υγεία των ψαριών). Το γαριφαλέλαιο έχει µέχρι σήµερα 
χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία ως αναισθητικό στα είδη Carassius carassius (Linnaeus 1758), 
Oryzia latipes (Temminck & Schlegel, 1846), Carassius gibelio (Bloch 1782) (Endo et al. 
1972), Cyprinus carpio (Linnaeus 1758) (Hikasa et al. 1986), Siganus lineatus (Valenciennes, 
1835) (Soto & Burhanuddin 1995), Pomacentrus ambionensis (Bleeker, 1868) (Munday & 
Wilson 1997), Anguilla reinhardtii (Steindachner, 1867) (Walse & Pease 2002), Sparus aurata 
(Linnaeus 1758) (Tort et al. 2002), Oncorhynchus nerka (Walbaum 1792) (Woody et al. 2002), 
Oncorhynchus tshawytscha (Walbaum 1792) (Cho & Heath 2000) και Oncorhynchus mykiss 
(Walbaum 1792) (Keene et al. 1998, Tort et al. 2002, Pirhonen & Schreck 2002). Επιπλέον, για 
το συγκεκριµένο αναισθητικό δεν απαιτείται η διατήρηση χρόνου αναµονής και η 
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αποικοδόµηση στο φυσικό περιβάλλον είναι πιθανόν ταχύτατη. Είναι εύκολο στη χρήση (δεν 
απαιτεί διάλυση σε αιθανόλη σε θερµοκρασίες >15°C) και µε ιδιαίτερα χαµηλό κόστος (για 
κάθε εφαρµογή αναισθησίας σε δόση 50 mgl-1 σε δοχεία των 10 l, απαιτούνται 0,07, 0,88 και 3 
ευρώ για το γαριφαλέλαιο, την 2 φαινοξυ-αιθανόλη και το MS-222, αντίστοιχα).  

Οι στόχοι της παρούσας εργασίας είναι: α) να καθοριστούν οι αποτελεσµατικές δόσεις 
του γαριφαλέλαιου στην ιριδίζουσα πέστροφα και στο χρυσόψαρο β) να διερευνηθούν οι 
επιπτώσεις διαφορετικών δοσολογιών σε άτοµα διαφορετικού µεγέθους, καθώς και µετά από 
επαναληπτική χρήση και γ) να διαπιστωθεί εάν η χρήση του γαριφαλέλαιου επηρεάζει επι-
λεγµένες φυσιολογικές παραµέτρους (αιµατοκρίτη, επίπεδα γλυκόζης και ασβεστίου στο αίµα).   
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Σε ανεξάρτητες πειραµατικές οµάδες, χρησιµοποιήθηκαν ενήλικα άτοµα ιριδίζουσας 
πέστροφας (n=12) µε µέσο µεσουραίο µήκος 31,06 (s.d.±2,47) που διατηρούνταν σε κυκλική 
δεξαµενή (2 m3) συνδεδεµένη µε σύστηµα ανακύκλωσης-ψύξης του νερού και µέση 
θερµοκρασία 12°C (s.d. ±0,6). Τα χρυσόψαρα (n=24) διατηρούνταν σε κυκλικές δεξαµενές των 
200 l, µε µέση θερµοκρασία 18°C (s.d.±0,7) και πριν την εφαρµογή της αναισθησίας 
διαχωρίστηκαν σε τέσσερις οµάδες σύµφωνα µε το ολικό µήκος (1,5-2,5 cm, 5-7 cm, 11-15 cm 
και 20-25 cm). Για την εφαρµογή της αναισθησίας χρησιµοποιήθηκαν δοχεία µε νερό από τις 
δεξαµενές που διατηρούνταν τα δύο είδη. Το γαριφαλέλαιο προστέθηκε, αφού προηγουµένως 
προετοιµάστηκε µητρικό διάλυµα (1:10) σε αιθανόλη, σε τελικές δόσεις των 50, 100 και 150 
mgl-1 στις πέστροφες και 75, 100 και 150 mgl-1 στα χρυσόψαρα. Στις οµάδες των µαρτύρων 
χρησιµοποιήθηκε αιθανόλη σε συγκέντρωση 150 mgl-1, καθώς δεν παρατηρήθηκαν 
ανεπιθύµητες παρενέργειες σε αυτή τη δοσολογία. Τα άτοµα θεωρούνταν πλήρως 
αναισθητοποιηµένα από τη στιγµή που έχαναν την ισορροπία και την ικανότητα αντίδρασης σε 
εξωτερικό ερέθισµα (στάδιο 5, Summerfelt & Smith, 1990). Εν συνεχεία αποµακρύνονταν από 
τα δοχεία µε το αναισθητικό και επαναφέρονταν σε καθαρό νερό. Οι χρόνοι αναισθητοποίησης 
και ανάνηψης καταγράφονταν µε τη χρήση ψηφιακού χρονόµετρου. Η ανάνηψη θεωρούνταν 
πλήρης όταν τα άτοµα ανακτούσαν την κατακόρυφη στάση τους και κολυµπούσαν 
φυσιολογικά. Σε όλες τις πειραµατικές οµάδες των χρυσόψαρων εφαρµόστηκε µία 
επαναληπτική αναισθησία σε δοσολογία 100 mgl-1, 2 ώρες µετά την αρχική εφαρµογή του 
αναισθητικού. ∆ιενεργήθηκε αιµοληψία από την ουραία αορτή µε χρήση ηπαρινισµένων 
συριγγών στις πέστροφες και στην οµάδα µε τα µεγαλύτερου µεγέθους (20-25 cm) χρυσόψαρα, 
όταν τα άτοµα ήταν πλήρως αναισθητοποιηµένα. Ο αιµατοκρίτης υπολογίστηκε µετά από 
φυγοκέντρηση µικρής ποσότητας αίµατος στις 6000 σ.α.λ. για 5 λεπτά (Sigma 1-15 
microcentrifuge). Το υπόλοιπο αίµα τοποθετήθηκε σε φιαλίδια eppendorff και φυγοκεντρήθηκε 
στις 9000 σ.α.λ. για 13 λεπτά και ο υπερκείµενος ορός διατηρήθηκε στους -80°C για περαιτέρω 
ανάλυση. Τα επίπεδα γλυκόζης και ασβεστίου στον ορό µετρήθηκαν µε τη βοήθεια αυτόµατου 
αναλυτή (Olympus 600 Medicon Analyzer). Η στατιστική επεξεργασία έγινε µε τη χρήση 
students' test (Schwarzer Meta-Analysis Program). 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Α. Εφαρµογή του γαριφαλέλαιου στην ιριδίζουσα πέστροφα 
Το γαριφαλέλαιο έδρασε µε ταχύτητα (στάδιο 5) σε όλες πειραµατικές οµάδες. Η υψηλότερη 
δόση (150 mgl-1) προκάλεσε ΄΄βαθιά΄΄ αναισθησία µέσα σε 45 sec. Σε όλα τα άτοµα ο χρόνος 
ανάνηψης ήταν µικρότερος των 6min, αν και στις χαµηλότερες δόσεις η διαδικασία της 
ανάνηψης ήταν πιο ταχεία (Εικ. 1). 

Εικ. 1: Ταχύτητα αναισθη-
τοποίησης και ανάνηψης της 
ιριδίζουσας πέστροφας σε διαφο-
ρετικές δοσολογίες γαριφαλέλαιου. 

Fig 1: Anaesthesia induction and 
recovery time of rainbow trout at 
different clove oil concentrations. 0
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Β. Εφαρµογή του γαριφαλέλαιου στο χρυσόψαρο 
Η δράση του γαριφαλέλαιου ήταν ταχεία στην οµάδα των µικρού µεγέθους χρυσόψαρων (1,5-
2,5 cm), ανεξαρτήτως της δοσολογίας. Στη µικρότερη δοσολογία (75 mgl-1), η ταχύτητα της 
αναισθησίας εξαρτήθηκε σαφώς από το µέγεθος των ψαριών, σε σύγκριση µε την υψηλότερη 
δόση του αναισθητικού (150 mgl-1) όπου έδρασε σχετικά οµοιόµορφα (Εικ. 2). Tο µέγεθος των 
ψαριών επηρέασε εµφανώς το χρόνο ανάνηψης στη χαµηλότερη δόση (75 mgl-1), µε τα 
µεγαλύτερου µεγέθους άτοµα να επανέρχονται σε µικρότερο χρονικό διάστηµα συγκριτικά µε 
τα µικρότερου µεγέθους άτοµα. Αντίστροφα, στην υψηλότερη δόση (150 mgl-1), τα µικρότερα 
άτοµα που ανέκαµψαν ταχύτερα από όλες τις υπόλοιπες πειραµατικές οµάδες (Εικ. 3).  

Εικ. 2: Ταχύτητα αναισθητοποίησης για 
διαφορετικές κλάσεις µεγέθους και 
δοσολογίες στο χρυσόψαρο. 

Εικ. 3: Ταχύτητα ανάνηψης για διαφορετικές 
κλάσεις µεγέθους και δοσολογίες στο 
χρυσόψαρο. 

Fig. 2: Induction time for different length 
classes and clove oil concentrations in 
goldfish. 

Fig. 3: Recovery time for different length 
classes and clove oil concentrations 
in goldfish. 

 
Γ. Επαναληπτική χρήση του γαριφαλέλαιου στο χρυσόψαρο 
Η επαναληπτική χρήση του γαριφαλέλαιου σε δοσολογία των 100 mgl-1, είχε ως αποτέλεσµα 
την ταχύτατη και οµοιόµορφη αναισθητοποίηση των χρυσόψαρων µέσα σε χρόνο 111-133 sec 
(Εικ. 4). Αναφορικά µε το χρόνο ανάνηψης, τα άτοµα επανήλθαν στη φυσιολογική τους 
κατάσταση µέσα σε 130-160 sec, µε τα άτοµα της µεγαλύτερης κλάσης µεγέθους να απαιτούν 
περισσότερο χρόνο συγκριτικά µε τα µικρότερα άτοµα (Εικ. 5). 

Εικ. 4: Ταχύτητα αναισθητοποίησης µετά και 
από επαναληπτική χρήση του 
γαριφαλέλαιου (100 mgl-1) σε 
χρυσόψαρα διαφορετικών κλάσεων 
µεγέθους. 

Εικ. 5: Ταχύτητα ανάνηψης µετά και από 
επαναληπτική χρήση του 
γαριφαλέλαιου (100 mgl-1) σε 
χρυσόψαρα διαφορετικών κλάσεων 
µεγέθους. 

Fig. 4: Induction after repetitive application of 
clove oil (100 mgl-1) at different length 
classes in goldfish. 

Fig. 5: Recovery after repetitive application of 
clove oil (100mgl-1) at different length 
classes in goldfish. 

 
∆. Φυσιολογική αντίδραση στην πέστροφα και στο χρυσόψαρο. 
Αν και παρατηρήθηκε αύξηση των τιµών του αιµατοκρίτη σε όλες τις πειραµατικές οµάδες της 
πέστροφας, η αύξηση αυτή δεν ήταν στατιστικά σηµαντική σε σύγκριση µε τις τιµές στους 

0
100
200
300
400
500

1,5-2,5 5,0-7,0 11,0-15,0 20,0-25,0
Κλάσεις µήκους (cm)

Χρ
όν
ος

 
αν
αι
σθ

ητ
οπ

οί
ησ

ης
 (s

ec
) 100mg/ l

100mg/ l

0
100
200
300
400

1,5-2,5 5,0-7,0 11,0-15,0 20,0-25,0
Κλάσεις µήκους (cm)

Χ
ρό
νο
ς 
αν
άν
ηψ

ης
 (s

ec
) 100mg/ l

100 / l

0
100
200
300
400
500

75 100 150

Συγκέντρωση του γαριφαλέλαιου (mg/l)

Χρ
όν
ος

 α
να
ισ
θη
το
π
οί
ησ

ης
(s

ec
)

1,5-
2,5cm
5- 7cm

0
100
200
300
400

75 100 150
Συγκέντρωση του γαριφαλέλαιου (mg/l)

Χ
ρό
νο
ς 
αν
άν
ηψ

ης
(s

ec
)

1,5- 2,5cm
5- 7cm
11- 15cm
20- 25cm



 4

µάρτυρες (P>0,05). Στα επίπεδα της γλυκόζης και του ασβεστίου στο αίµα, δεν εντοπίστηκαν 
σηµαντικές διαφορές µεταξύ των µαρτύρων και των πειραµατικών οµάδων (P>0,05), τόσο στην 
πέστροφα, όσο και στο χρυσόψαρο, παρά το γεγονός ότι οι τιµές της γλυκόζης ήταν αυξηµένες 
στην οµάδα των χρυσόψαρων που εφαρµόστηκε επαναληπτική αναισθησία (Πίνακας Ι). 
 
Πίνακας Ι: Αποτελέσµατα φυσιολογικών παραµέτρων στην ιριδίζουσα πέστροφα και στο 

χρυσόψαρο (mean ±SEM). 
Table I: Results of physiological parameters in rainbow trout and goldfish (mean ±SEM). 

 Πέστροφα Χρυσόψαρο 
Πειραµατικές 

οµάδες 
Αιµατοκρίτης 

(%) 
Γλυκόζη Ασβέστιο Γλυκόζη Ασβέστιο 

Α 50,9 (±4,9) 103,0 (±7,6) 11,8 (±0,8) 125,7 (±13,6) 8,5 (±0,44) 
Β 58,9 (±4,4) 110,7 (±15,6) 10,6 (±1,0) 85,7 (±11,1) 9,3 (±0,92) 
Γ 53,8 (±2,5) 95,0 (±4,7) 10,9 (±1,0) 89,0 (±6,5) 8,9 (±0,1) 
Μ 45,6 (±5,3) 117,3 (±17,4) 12,2 (±0,4) 88,3 (±17,0) 8,3 (±0,47) 

B-επαναληπτική - - - 252,0 (±74) 8,9 (±0,25) 
Στατιστικά p>0,05* p>0,05* p>0,05* p>0,05* p>0,05* 

Μ: µάρτυρες, A, B και Γ: πειραµατικές οµάδες των 50, 100 και 150 mg l-1 στην πέστροφα και 75, 100 και 150 mg l-1 
στο χρυσόψαρο, αντίστοιχα. Β-επαναληπτική:  
* t-test µεταξύ µαρτύρων και πειραµατικών οµάδων, καθώς και µεταξύ των πειραµατικών οµάδων 
 

Συνοψίζοντας, το γαριφαλέλαιο έδρασε οµαλά και αποτελεσµατικά ως αναισθητικό 
στην ιριδίζουσα πέστροφα και στο χρυσόψαρο. Σε καµία πειραµατική οµάδα (πέστροφες και 
χρυσόψαρα) δεν παρατηρήθηκαν θνησιµότητες µέχρι και 24 ώρες µετά την ανάνηψη των 
ψαριών. Η αναισθητοποίηση προχώρησε µε ταχύτητα, ιδιαίτερα στην πέστροφα, πιθανόν λόγω 
της υψηλής λιποδιαλυτότητας της δραστικής ουσίας (ευγενόλη), που καθορίζει σε µεγάλο 
βαθµό και το ρυθµό απορρόφηση του αναισθητικού στα βράγχια (Keen et al. 1998), αλλά και 
λόγω των ταχύτερων αναπνευστικών ρυθµών των ψυχρόφιλων ειδών. Τα άτοµα της πέστροφας 
σε όλες τις πειραµατικές οµάδες αναισθητοποιήθηκαν µέσα σε 120 sec (Εικ. 1), χαρακτηριστικό 
ιδιαίτερα επιθυµητό σε συνθήκες παραγωγής. Ο χρόνος ανάνηψης στην πέστροφα ήταν 1,2-8,1 
φορές µεγαλύτερος από το χρόνο αναισθητοποίησης, γεγονός που σχετίζεται µε την επίδραση 
της ευγενόλης στο αναπνευστικό σύστηµα (Keen et al. 1998). Κατά συνέπεια, η µικρότερη 
δόση των 50 mgl-1, που συνοδεύτηκε από τον µικρότερο χρόνο ανάνηψης θα µπορούσε να είναι 
η επιθυµητή δόση για χρήση σε συνθήκες παραγωγής. Ο χρόνος αναισθητοποίησης στις 
πειραµατικές οµάδες των χρυσόψαρων, εξαρτήθηκε από το µέγεθος των ψαριών (Εικ. 2). Το 
γαριφαλέλαιο έδρασε µε µεγαλύτερη καθυστέρηση στα µεγαλύτερα άτοµα συγκριτικά µε τα 
µικρότερα, γεγονός που επιβεβαιώνει αντίστοιχα ευρήµατα των Woody et al. (2002) στο είδος 
Oncorhynchus nerka. Η µεγαλύτερη δόση των 150 mgl-1, προκάλεσε οµοιόµορφη χρονικά και 
ταχύτατη αναισθητοποίηση, γεγονός που υποδεικνύει ότι πιθανόν να υπερβαίνει την επιθυµητή 
αποτελεσµατική δόση. Ο χρόνος ανάνηψης στα χρυσόψαρα εξαρτήθηκε επίσης από το µέγεθος 
των ψαριών (Εικ. 3). Το γαριφαλέλαιο µετά από επαναληπτική χρήση έδρασε χρονικά 
οµοιόµορφα σε όλες τις κλάσεις µεγέθους στα χρυσόψαρα, τόσο στην αναισθητοποίηση όσο 
και στην ανάνηψη. Επιπλέον δεν παρατηρήθηκαν θνησιµότητες µετά από την επαναληπτική 
χρήση. Η χρήση του δεν επηρέασε σηµαντικά τα επίπεδα του αιµατοκρίτη (πέστροφα) και του 
ασβεστίου στο αίµα (πέστροφα και χρυσόψαρα) και παρά το γεγονός ότι τα επίπεδα της 
γλυκόζης ήταν αυξηµένα κατά την επαναληπτική εφαρµογή του αναισθητικού στα χρυσόψαρα, 
φαίνεται ότι δεν προκαλεί σηµαντικά επίπεδα στρες συγκριτικά µε τους µάρτυρες, 
συµπληρώνοντας προηγούµενες έρευνες στην τσιπούρα (Tort et al. 2002) και στο είδος 
Oncorhynchus tshawytscha (Cho & Heath 2000).  
 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Οι συγγραφείς ευχαριστούν τους σπουδαστές ∆ηµόπουλο Αθανάσιο και Μαργιάνο 
Κων/νο για τη σηµαντική βοήθειά τους κατά την πραγµατοποίηση των εργαστηριακών 
πειραµάτων.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τόσο ο ιχθυολόγος όσο και ο ψαράς, χρησιµοποιούν στην καθηµερινή τους εργασία τα 
ίδια αλιευτικά εργαλεία.  

Ο πρώτος τα χρησιµοποιεί µε σκοπό να ερευνήσει, να µελετήσει, να µάθει, ενώ ο 
δεύτερος , µε σκοπό κυρίως να καλύψει τις βιοτικές του ανάγκες. Ο πρώτος είναι επισκέπτης 
του οικοσυστήµατος, ενώ ο δεύτερος είναι ευρύτερα ζωτικό µέρος του οικοσυστήµατος. Άραγε 
κατά πόσο είναι δυνατόν η άποψη του ψαρά να προσεγγιστεί από την επιστηµονική έρευνα; Σε 
τι βαθµό µπορούν ο ψαράς και ο ιχθυολόγος να συνεννοηθούν; 

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να παρουσιασθούν οι απόψεις των ψαράδων πάνω σε 
βασικά θέµατα που αφορούν την λειτουργία των λιµνοθαλάσσιων οικοσυστηµάτων, σε 
παράθεση µε την επιστηµονική θεώρηση, µε σκοπό να βρεθεί ο βαθµός επικοινωνίας και 
προσέγγισης ανάµεσα στον ψαρά και τον ιχθυολόγο.  
 
ABSTRACT 
Vasiliki Vavarouta, Τheodoros Picoulas: fishermen and ichthyologists 

Both ichthyologist and fisherman, use in their daily work the same fishing tools. 
The first one uses them, in order to investigate, to study, to learn, while the second one 

uses them, in order to cover his biotic needs. The first one is a visitor of the ecosystem, while 
the second one is vital part of the ecosystem. In which point is it possible the opinion of the 
fisherman to be approached by the scientific research? In what degree can fisherman and 
ichthyologist come to an agreement? 

The purpose of this work is to present the opinions of fishermen on basic subjects 
concerning the proper functions of lagoon ecosystems, in relation to the scientific meaning, in 
order to find the degree of communication and approach between fisherman and ichthyologist. 
 
Keywords: Lagoon 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η εκτροφή των στουργιονιών σε παγκόσµιο επίπεδο ξεκίνησε τον 19αι. Στην  Ελλάδα η 
εκτροφή του οξύρρυγχου άρχισε το 1992 µε σκοπό την παρατήρηση  των δυνατοτήτων 
αναπαραγωγής και την προσαρµογή των ειδών της  οικογένειας των accipenseridae σε 
ελληνικές συνθήκες. 

Η θετική ανταπόκριση των ειδών ως προς την ένταξη τους, τα υψηλά ποσοστά ρυθµού 
ανάπτυξης που παρουσίασαν οι οξύρρυγχοι και η εύκολη προσαρµογή τους σε κάθε τύπο 
εκτροφής κέντρισε το ενδιαφέρον αρκετών επενδυτών µε αποτέλεσµα να στραφούν στην 
πιλοτική καλλιέργεια του οξύρρυγχου. Σήµερα υπάρχουν 2 µονάδες που ασχολούνται µε την 
εκτροφή των στουργιονιών. Η κατάσταση βρίσκεται σε εξέλιξη. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η συγκέντρωση των δεδοµένων που σχετίζονται 
µε τα είδη της οικογένειας των accipenseridae στην Ελλάδα καθώς και η διερεύνηση της 
εξελικτικής πορείας στον τρόπο εκτροφής τους στη χώρα µας.  

 
ABSTRACT 
Leonidas Vardakas, Maria-Dimitra Polizou: The aquaculture of sturgeon in Greece. 

Τhe sturgeons’ breeding began globally in the 19th century. In Greece, breeding the 
sturgeon started in 1992 aiming at the reproduction possibilities and adjustment of the 
accipenseridae family species within the Greek environment. The positive feedback of the 
species as far as their accession combined with high levels of development and their easy 
adjustment to any kind of breeding are concerned, attracted the attention of many investors who 
turned to a primary sturgeon cultivation. 

Nowadays there are 2 units in Greece engaged in breeding sturgeons. It has been 
observed that high cost of production together with limited demand scaled down the project of 
breeding the sturgeon in Greece. However, units product fresh sturgeon setting themselves the 
ultimate goal of caviar derivation. The situation is still on the run. 

The main objective of this study is both gathering all data concerning accipenseridae 
family species in Greece and evaluating the evolutionary progress related to their breeding types 
in Greece.  
 
Keywords: sturgeon, aquaculture, Greece 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Γονιµοποιηµένα ωάρια της ιριδίζουσας πέστροφας Oncorhynchus mykiss χωρίστηκαν 
σε δύο οµάδες. Η µία οµάδα είχε θερµοκρασία 16 οC (Οµάδα Α) και η άλλη 12 οC (Οµάδα Β). 
Συλλέχθηκαν δείγµατα στα στάδια της εκκόλαψης, της πρώτης κολύµβησης, της ελεύθερης 
κολύµβησης και της µεταµόρφωσης.  

Ο ρυθµός σωµατικής ανάπτυξης ήταν 3,02 και 2,36% για τις οµάδες Α και Β, 
αντιστοίχως. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι η θερµοκρασία επηρέασε την αποδοτικότητα του 
µεταβολισµού για τα αναπτυσσόµενα άτοµα.  

Συµπερασµατικά, οι θερµοκρασιακές συνθήκες κατά τα πρώτα στάδια ανάπτυξης, 
µπορούν να επηρεάσουν την αποδοτικότητα του µεταβολισµού (σχέση απορρόφησης του 
λεκιθικού σάκου και αύξησης του σωµατικού βάρους) στα αναπτυσσόµενα άτοµα.  
 
ABSTRACT 
 Fertilized eggs of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) were divided into two groups. 
One group was raised at 16 oC (group A) and another group at 12 oC (group B). Samples were 
taken at hatching, first swimming, free swimming and at completion of metamorphosis.  
 The specific growth rate was 3.02 and 2.36% in group A and B respectively. The results 
indicate that the temperature modulated the metabolic efficiency of the developing embryos. 
 In conclusion, thermal conditions during early life stages can influence the metabolic 
efficiency of developing embryos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Τεχνητή αναπαραγωγή του είδους Betta Splendens (µονοµάχος) 
 

Κηπουρός Κ. 
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (παράρτηµα Ηγουµενίτσας), Τµήµα Ιχθυοκοµίας – Αλιείας, 

Εργαστήριο Υδατοκαλλιεργειών & Εσωτερικών Υδάτων, 46100 Ηγουµενίτσα, 
e-mail: kipouros_k@yahoo.gr  

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Οι µονοµάχοι (Siamese Fighting Fish, ή Betta Splendens (Regan 1909), είναι δηµοφιλές 
είδος για το εµπόριο ενυδρείων λόγω των δυναµικών τους χρωµάτων, των µακριών και 
όµορφων ρεόντων ουρών και της σχετικά εύκολης συντήρησής τους. Οι µονοµάχοι στη φύση 
βρίσκονται σε λίµνες της Ν.Α Ασίας σε αρκετές χώρες όπως είναι η Ταϊλάνδη η Καµπότζη, η 
Ταϊβάν κλπ. 

Κάτω από ελεγχόµενες συνθήκες η αναπαραγωγή των µονοµάχων παρουσιάζει 
εξαιρετικό ενδιαφέρον. Στην παρούσα εργασία περιγράφεται η τεχνητή αναπαραγωγή των 
µονοµάχων µε τον τρόπο που επιτεύχθηκε στο Εργαστήριο Υδατοκαλλιεργειών & Εσωτερικών 
Υδάτων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. 
 
ABSTRACT 
K. Kipouros: Artificial reproduction of Betta Splendens (Siamese Fighting Fish). 

The Siamese Fighting Fish, or Betta Splendens (Regan 1909), is popular fish in the 
trade of aquariums because his dynamic colours, the long and beautiful flowing tails and his 
relatively easy maintenance. Naturally they are found in lakes of S.E Asia in many countries 
like Thailand Cambodia, Taiwan etc. 
 Betta Splendens mating presents exceptional interest under desired conditions. In this 
survey it is described the artificial reproduction of Betta Splendens that took place in 
aquaculture & inland laboratory of Technological Educational Institution of Epirus. 
 
Keywords: Betta Splendens, artificial reproduction 



Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου: Το ζενίθ και το ναδίρ της δραστηριότητας  
 

∆ήµητρα-Στέλλα Κουλµπαλόγλου, ∆ήµητρα Πέτζα  
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων 

Εργαστήριο Αλιευτικής Τεχνολογίας και Εφαρµογών 
Καραολή & ∆ηµητρίου 15, Πειραιάς, 18531 

e-mail: fishres@otenet.gr  
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Οι επισκέψεις στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου για την παρακολούθηση και την 
καταγραφή της αλιευτικής παραγωγής, που πραγµατοποιεί συστηµατικά το Ε.Α.Τ.Ε. τα 
τελευταία 17 χρόνια, έδωσαν το ερέθισµα για την παρούσα εργασία. Χρησιµοποιώντας ως µέσο 
τη φωτογραφική µηχανή, καταγράφηκαν όλες οι διαδικασίες που λαµβάνουν χώρα καθ’ όλη τη 
διάρκεια λειτουργίας µιας βάρδιας της Ιχθυόσκαλας. Συγκεκριµένα καταγράφηκε ο χώρος της 
Ιχθυόσκαλας εσωτερικά και εξωτερικά, η είσοδος των αλιευτικών σκαφών στην Ιχθυόσκαλα, η 
εκφόρτωση των αλιευµάτων από τα σκάφη, η τοποθέτηση των ιχθυοκιβωτίων στο χώρο 
αγοροπωλησίας, η πώληση των αλιευµάτων και η µεταφορά τους στα φορτηγά αυτοκίνητα. Στη 
συνέχεια ακολούθησε καταγραφή της τοποθέτησης των εναποµεινάντων αλιευµάτων στα 
ψυγεία της Ιχθυόσκαλας, ο καθαρισµός του χώρου και η προετοιµασία για την επόµενη βάρδια. 
 
ABSTRACT 
Dimitra-Stella Koulbaloglou, Dimitra Petza: Nadir and Zenith of Keratsini’s Fish-pier 
function.  
 The visits in Keratsini’s Fish-pier for the observation and the recording of the fish 
production that Fisheries Laboratory regularly carries out for the last 17 years, gave us the 
inspiration for the present project. Using a camera, all the procedures that took place through the 
whole duration of one shift, were recorded. In particular, the inside and the outside of the 
building, the entry of the fish-vessels to the port, the landing of the fishes, the arrangement of 
the fish-boxes in the market, the bargain of the products and their transportation into the trucks, 
along with the storing of those unsold into the fridges, the cleaning of the market and the total of 
procedures needed to welcome the next shift, were captured. 
            



Προσδιορισµός ολικού υδραργύρου σε ιστούς καρχαριών από τη 
Ανατολική Μεσόγειο και συσχέτιση µε βιολογικές παραµέτρους 

 
Βασιλική Κουστένη 

Τµήµα Βιολογίας, Τοµέας Ζωολογίας-Θαλάσσιας Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών, 
Πανεπιστηµιούπολη 15784 Αθήνα, ΕΛΛΑ∆Α. 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σε ιστούς σάρκας, συκωτιού και γονάδας δύο βενθικών καρχαριών, κορυφαίων θηρευτών 
στη τροφική αλυσίδα, προσδιορίστηκε ο ολικός υδράργυρος. Συνολικά συλλέχθηκαν 72 άτοµα 
από την Ανατολική Μεσόγειο, 54 κεντρόνια, Squalus acanthias, και 18 γαλέοι, Mustelus 
mustelus. Ο προσδιορισµός του υδραργύρου έγινε µε Φασµατοσκοπία Ατοµικής Απορρόφησης 
Ψυχρών ατµών. Ο έλεγχος της ακρίβειας της µεθόδου, πραγµατοποιήθηκε µε την ανάλυση των 
πιστοποιηµένων δειγµάτων αναφοράς καρχαρία (DORM-2) και τόνου (IAEA 350). Η ολική 
συγκέντρωση του υδραργύρου στον ιστό σάρκας κυµάνθηκε από …µg/g έως … µg/g w.w. Τα 
αποτελέσµατα συσχετίστηκαν µε τις βιολογικές παραµέτρους φύλου και ηλικίας µε σκοπό τη 
µελέτη πιθανής βιοσυσσώρευσης.  
 
ABSTRACT 
Vasiliki Kousteni: Total Mercury Concentration in different tissues of two Shark Species 
from the Eastern Mediterranean Sea in relation to biological parameters. 

Total mercury levels in muscle, liver and gonad tissue of two shark species was 
determined, since sharks as apex predators represent good indicators of the extent of mercury 
contamination in the marine ecosystems. A total of 54 spiny dogfish, Squalus acanthias, and 18 
smouthhound shark, Mustelus mustelus were collected during a one-year period in the Eastern 
Mediterranean. Total mercury was determined with Cold Vapor Atomic Absorption 
Spectrometry (CVAAS). Analysis was validated with two certified reference materials: DORM-
2 and IAEA 350. Mercury levels were found high in all of the tissues. In muscle tissue it ranged 
from …µg/g to … µg/g w.w. Relationships between mercury concentration and other 
parameters (sex and age) were examined to study possible biomagnification phenomena. 

 
 
 
 

  



Gambusia holbrooki (Girard, 1859) (Cyprinodontiformes: Poeciliidae) 
το είδος το οποίο έχει εισαχθεί στη λίµνη Βόλβη 

 
Νικόλαος Ε. Κούτσικος, ∆ηµήτριος Ε. Κοµµατάς 

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Παράρτηµα Ν. Μουδανιών, Τµήµα Τεχνολογίας Αλιείας & 
Υδατοκαλλιεργειών, Τ.Θ. 157, Τ.Κ. 63200, Ν. Μουδανιά, Χαλκιδική 

e-mail: koutsikos@gmail.com 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στη παρούσα εργασία εξετάσθηκε η συστηµατική κατάταξη ενός ξενικού είδους ψαριού 
του γένους Gambusia (Cyprinodontiformes: Poeciliidae), από την παραλιακή ζώνη της λίµνης 
Βόλβης. Οι δειγµατοληψίες πραγµατοποιήθηκαν κατά την περίοδο Ιούλιος - ∆εκέµβριος 2004, 
µε τη χρήση συσκευής ηλεκτραλιείας. Η ταξινοµική διαφοροποίηση του γένους Gambusia 
στηρίζεται στην δοµή του αρσενικού οργάνου σύζευξης (γονοπόδιο), σύµφωνα µε την οποία 
έγινε η διάκριση των δυο ειδών. Το είδος G. holbrooki φέρει ακανθίδια στην 3η ακτίνα του 
γονοποδίου, ενώ αντίθετα στο είδος G. affinis τα ακανθίδια απουσιάζουν. Επίσης, ο 
διαχωρισµός βασίστηκε και στον αριθµό των ακτινών του ραχιαίου και του εδρικού πτερυγίου. 
Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία το είδος στη λίµνη Βόλβη αναφέρεται ως G. affinis, ωστόσο η 
µελέτη της συστηµατικής κατάταξης έδειξε ότι πρόκειται για το G. holbrooki. 

 
ABSTRACT 
Nikolaos E. Koutsikos, Dimitrios E. Kommatas: Gambusia holbrooki (Girard, 1859) 
(Cyprinodontiformes: Poeciliidae) the introduced species of Lake Volvi (Macedonia, 
Greece). 

In the present study we examined the systematic taxonomy of an introduced species of 
the genus Gambusia (Cyprinodontiformes: Poeciliidae), from the littoral area of Lake Volvi 
(Macedonia, Greece). Samples were caught between July and December 2004, using 
electrofishing. The taxonomy of genus Gambusia traditionally has focused on the specialization 
of the male’s anal fin, so we determined the species according to the structure of male 
gonopodium. G. holbrooki usually has a gonopodium with prominent teeth on ray three, on the 
contrary the G. affinis lacks prominent teeth on gonopodial ray three. In addition, the two 
species were classified on the basis of number of dorsal and anal rays. According to the 
literature the species is reported as G. affinis, although the systematic analysis of this study 
clearly shows that it is G. holbrooki.  
 
Keywords: Gambusia holbrooki, Gambusia affinis, gonopodium, anal rays, dorsal rays, Lake 
Volvi 

 
 

 
 
 
 



Εξέλιξη και επέκταση του Λεσσεψιανού µεταναστευτικού ρεύµατος, 
όσον αφορά τα Decapoda και Stomatopoda Crustacea 

 
Ιωάννης Κυρµιτζόγλου  

Τοµέας Ζωολογίας, Τµήµα Βιολογίας 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 541 24, Θεσσαλονίκη 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Με στόχο τη µελέτη της εξέλιξης και πιθανής επέκτασης του Λεσσεψιανού ενδοµετα-
ναστευτικού ρεύµατος των Decapoda και Stomatopoda Crustacea, έγιναν εντατικές δειγµατο-
ληψίες µε δίχτυα, αυτόνοµη κατάδυση και παγίδες και συγκεντρώθηκαν πλούσια δείγµατα από 
παράκτιες περιοχές της Κύπρου, του Καστελόριζου, των ∆ωδεκανήσων και της Κρήτης (από 
ανατολικά προς δυτικά) και της Τουρκίας, και των ανατολικών νησιών του Αιγαίου µέχρι και 
τη Λέσβο (από νότια προς τα βόρεια). 

∆ιαπιστώθηκε η επέκταση της γεωγραφικής διανοµής ορισµένων Λεσσεψιανών ενδο-
µεταναστών και των δύο αυτών οµάδων, ενώ αξιολογήθηκε η απουσία ορισµένων ειδών και η 
σχέση της ή όχι µε τον τύπο των ενδιαιτηµάτων, στα οποία έγιναν οι δειγµατοληψίες. 

 
ABSTRACT 
Ioannis Kirmitzoglou: Progress and expansion of the Lessepsian migratory current re-
garding Decapoda and Stomatopoda Crustacea. 

In order to study the progress and possible expansion of the Lessepsian inter-migratory 
current of Decapoda and Stomatopoda Crustacea, intensive samplings were carried out with 
nets, SCUBA diving and traps and rich samples were collected from the coastal areas of Cyprus, 
Kastelorizo, Dodecanese islands and Crete (from east to west), Turkey and the eastern islands of 
the Aegean Sea as far as and including Lesvos island (from south to north). 

The expansion of the geographical distribution of certain Lessepsian emigrants of both 
these groups was ascertained, while the absence of certain species and its relation or not with 
the type of habitat, in which samplings were carried out, was assessed. 

 



«Έξυπνη» οπτική ανάγνωση ωτολίθων µε σκοπό την ταυτοποίηση 
ειδών και τον προσδιορισµό της ηλικίας των οστεϊχθύων 

 
∆ιονύσιος Λευκαδίτης1,2 

1University of Brighton, BN2 4AT, East Sussex, UK. 
2Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας-ΕΘΙΑΓΕ, Νέα Πέραµος, 640 07 Καβάλα 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η µελέτη των ωτολίθων είναι µια καθιερωµένη µέθοδος για τον προσδιορισµό της 
ηλικίας των οστεϊχθύων από τους ιχθυολόγους. Επίσης η µελέτη των ωτολίθων µπορεί να βρει 
ενδιαφέρουσα εφαρµογή στον προσδιορισµό των ειδών ψαριών από το στοµαχικό περιεχόµενο 
θαλάσσιων θηλαστικών, ψαριών και πτηνών, καθώς και από ευρήµατα ωτολίθων σε γεωλογικά 
ιζήµατα και προνεολιθικές αρχαιολογικές ανασκαφές παρέχοντας έτσι χρήσιµες πληροφορίες 
στην παλαιοντολογική έρευνα. 

Στην παρούσα εργασία προτείνεται µια νέα µέθοδος οπτικής αναγνώρισης ωτολίθων. 
Θα χρησιµοποιηθούν διάφορες διατάξεις νευρωνικών δικτύων (neural networks) και ασαφών 
συστηµάτων (fuzzy systems) για να πραγµατοποιηθεί ταυτοποίηση των ειδών και πιθανόν 
προσδιορισµός της ηλικίας των οστεϊχθύων. Η µεθοδολογία στηρίζεται στην ανάλυση εικόνων 
αποκτηµένων από στερεοσκοπικό µικροσκόπιο σχεδιασµένο σε ροµποτική βάση και 
εξοπλισµένο µε ψηφιακή κάµερα. Οι παραπάνω «έξυπνοι» αλγόριθµοι (intelligent algorithms) 
θα συνδυαστούν µε µια διαδικτυακή βάση δεδοµένων, που περιέχει «εµπειρικές» (expert) 
πληροφορίες συσχετισµού του κάθε είδους ψαριού και της ηλικίας του, µε εικόνες ωτολίθων. 
Έτσι θα εξασφαλιστεί η αξιοπιστία του συστήµατος, η οποία θα βελτιώνεται µε την προσθήκη 
περισσότερων πληροφοριών και δεδοµένων. 

Ο σκοπός του συστήµατος είναι να πραγµατοποιεί αυτόµατη ανάγνωση ωτολίθων 
χωρίς ανθρώπινη παρέµβαση, επιτρέποντας την µαζική επεξεργασία τους. Στην εργασία 
παρουσιάζεται η πορεία της έρευνας έως τώρα και παρατίθενται τα προκαταρκτικά 
αποτελέσµατα. 
 
ABSTRACT 
Dionisios Lefkaditis: Intelligent otolith classification for species recognition and age 
estimation of bony fish. 

The study of otoliths is an established method of age estimation for the ageing of bony 
fish. The study of otoliths can find interesting applications such as species recognition from 
otoliths found in the stomach contents of sea mammals, fish and birds. Moreover, they could 
even be sourced from geological sentiments as well as pre-neolithic archaeological excavations 
providing useful data to palaeontology research. 

In this paper, an alternative method of optical otolith recognition is suggested. Several 
existing and novel configurations of neural networks and fuzzy systems are going to be used to 
conduct species recognition and possibly ageing of bony fish. This methodology is based on the 
analysis of images acquired using a stereoscopic microscope equipped with a robotic stage and 
fitted with a digital camera. The above “intelligent” algorithms are going to be supported by an 
online database that contains “expert” information about fish species and their age associated 
with otolith images. This is going to ensure the system’s reliability, which can be improved by 
adding more data to the database. 

The goal of this system is to conduct automatic otolith analysis without human 
intervention; allowing, in this way, their batch processing. This paper introduces the course of 
this study up to this date and presents some preliminary results. 
 
Keywords: Otoliths, species identification, ageing, image processing, neural networks, fuzzy 
systems, intelligent signal processing 



Παραγωγή χρυσόψαρου σε θερµοκήπιο 
 

Θοδωρής Μαυραγάνης, Στάθης Γέµελος 
ΤΕΙ Ηπειρου, Τµήµα Ιχθυοκοµίας Αλιείας, Ηγουµενίτσα 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παραγωγή των διακοσµητικών ψαριών αναπτύσσεται παγκοσµίως. Στην παρούσα 
εργασία, περιγράφουµε τη διαδικασία εγκατάστασης µια µικρής µονάδας παραγωγής 
χρυσόψαρου σε ένα θερµοκήπιο. Σε σύγκριση µε τα ψάρια που εκτράφηκαν στο εργαστήριο, τα 
ψάρια που εκτράφηκαν στο θερµοκήπιο απόλαυσαν την υψηλότερη θερµοκρασία. Η 
σεξουαλική ωρίµανση και η αναπαραγωγική δραστηριότητα του γόνου εµφανίστηκαν νωρίτερα 
στο θερµοκήπιο. Με βάση τα αποτελέσµατα από την παρούσα µελέτη, τα πλεονεκτήµατα του 
θερµοκήπιου για την παραγωγή του χρυσόψαρου αναλύονται και βελτιώσεις για αυτήν την 
µέθοδο προτείνονται. 
 
ABSTRACT 
Theodoros Mavraganis, Stathis Gemelos: Goldfish fry production in a Greenhouse. 

The production of ornamental fish is thriving worldwide. In the present work, we 
describe the process of setting up and running a small Goldfish production unit in a greenhouse. 
In comparison to fish reared in the laboratory, the fish reared in the greenhouse enjoyed higher 
temperature. The sexual maturation and reproductive activity of the brood stock occurred earlier 
in the greenhouse. Based on the results from the present study, the advantages of using the 
greenhouse for the production of goldfish are analyzed and improvements for this method are 
suggested.  
 
 



ΟΣΤΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΠΟΝ∆ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ ΣΤΟ ΜΥΛΟΚΟΠΙ (Umbrina cirrosa, L.) 

 
Νεοφύτου Μαρία 

Εργαστήριο Ιχθυοκαλλιεργειών, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Κρήτης 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η εξέλιξη της σπονδυλικής στήλης και του σκελετού των εξαρτηµάτων του 
µυλοκοπιού, Umbrina cirrosa, (Linnaeus, 1758) µελετήθηκε σε 170 άτοµα, ολικού µήκους (TL) 
από 3,7 έως 30,2 mm. Η έναρξη της οντογένεσης της σπονδυλικής στήλης παρατηρείται στα 
3,4 και 4,0 mm TL, µε το σχηµατισµό των πρώτων χόνδρινων νευρικών και αιµατικών 
αποφύσεων αντίστοιχα, και ολοκληρώνεται στα 12,5 mm TL όπου σχηµατίζονται πλήρως οι 
νωτιαίες πλευρές. Τα κέντρα των σπονδύλων διαµορφώνονται µεταξύ 4,1 και 7,4 mm TL. Τα 
πρώτα στοιχεία πτερυγίων που σχηµατίζονται είναι τα στηρικτικά οστά των θωρακικών 
πτερυγίων (3,0 mm TL), και ακολουθούν τα στηρικτικά οστά του ουραίου (3,8 mm TL), των 
κοιλιακών (3,9 mm TL) και τελευταία του εδρικού και του ραχιαίου πτερυγίου ταυτόχρονα (4,5 
mm TL). Το ουραίο πτερύγιο στο µυλοκόπι είναι το πρώτο που εµφανίζει ακτίνες και το πρώτο 
που αποκτά τον πλήρη αριθµό λεπιδοτριχίων (4,5-6,8 mm TL), αλλά το τελευταίο που 
ολοκληρώνει τον πλήρη αριθµό των δερµατοτριχίων (6,9-17,5 mm TL). Τα επόµενα πτερύγια 
που εµφανίζουν ακτίνες, είναι κατά σειρά το ραχιαίο (5,3 mm TL), τα θωρακικά (5,6 mm TL) 
και τέλος το εδρικό και τα κοιλιακά ταυτόχρονα (5,7 mm TL). Μετά τα ουραία λεπιδοτρίχια 
(6,8 mm TL), η οντογένεση των πτερυγίων ολοκληρώνεται µε τη εξής σειρά: ραχιαίο, εδρικό 
(6,9 mm TL), κοιλιακά (7,4 mm TL), και θωρακικά (9,8 mm TL). Τελευταία από τα µεριστικά, 
σχηµατίζονται τα ουραία δερµατοτρίχια. Τα αποτελέσµατα αυτά έχουν µεγάλη σηµασία για τη 
διάγνωση σκελετικών παραµορφώσεων και την βελτίωση της ποιότητας των εκτρεφόµενων 
πληθυσµών µυλοκοπιού.  
 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Η µελέτη χρηµατοδοτήθηκε από το Πρόγραµµα Τεχνολογίας και Έρευνας (2003-05) µεταξύ 
των κυβερνήσεων Ελλάδας και Κύπρου (αριθµός πρωτοκόλλου 2206, 26 Φεβρουαρίου 2004). 
 
ABSTRACT 
Neofytou Maria: Osteological development of the vertebral column and of the fins in shi 
drum (Umbrina cirrosa, L.). 

The osteological development of the vertebral column and fins in shi drum, Umbrina 
cirrosa (Linnaeus, 1758) was studied in 170 individuals between 3.7 and 30.2 mm total length 
(TL). Vertebral ontogeny started at 3.4 mm TL and 4.0 mm TL, with the formation of the first 
cartilaginous neural and haemal spines respectively, and was completed by the full attainment of 
dorsal ribs (12.5 mm TL). The formation of vertebral centra occurred between 4.1 and 7.4 mm 
TL. Pectoral supports were the first fin elements that started to develop (3.0 mm TL), followed 
by those of the caudal fin (3.8 mm TL), of the pelvic fin (3.9 mm TL) and finally by those of the 
dorsal and anal fin (4.5 mm TL). The caudal fin of shi drum was the first to develop fin rays and 
attain the full count of lepidotrichia (4.5-6.8 mm TL), but the last to attain the full count of 
dermatotrichia (6.9-17.5 mm TL).The next fins starting to present rays were the dorsal (5.3 mm 
TL) and the pectoral fins (5.6 mm TL), while the anal and pelvic fins were the last (5.7 mm TL). 
Following the caudal lepidotrichia (6.8 mm TL), the dorsal, anal (6.9 mm TL), pelvic (7.4 mm 
TL) and pectoral fins (9.8 mm TL) were the next with fully completed ray counts. Finally, fin 
meristics were fully developed with the caudal dermatotrichia. The results are of great 
importance for detection of skeletal abnormalities and improvement of the quality of reared shi 
drum populations. 



Εξέλιξη και επέκταση του Λεσσεψιανού µεταναστευτικού ρεύµατος, 
όσον αφορά τα εχινόδερµα και τα ψάρια 

 
Θεόδωρος Τζώµος 

Τοµέας Ζωολογίας, Τµήµα Βιολογίας 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 541 24, Θεσσαλονίκη 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Με στόχο τη µελέτη της εξέλιξης και πιθανής επέκτασης του Λεσσεψιανού ενδοµετα-
ναστευτικού ρεύµατος των εχινοδέρµων και ψαριών, έγιναν εντατικές δειγµατοληψίες µε δί-
χτυα, αυτόνοµη κατάδυση και παγίδες και συγκεντρώθηκαν πλούσια δείγµατα από παράκτιες 
περιοχές της Κύπρου, του Καστελόριζου, των ∆ωδεκανήσων και της Κρήτης (από ανατολικά 
προς δυτικά) και της Τουρκίας, και των ανατολικών νησιών του Αιγαίου µέχρι και τη Λέσβο 
(από νότια προς τα βόρεια). 

∆ιαπιστώθηκε η επέκταση της γεωγραφικής διανοµής ορισµένων Λεσσεψιανών ενδο-
µεταναστών και των δύο αυτών οµάδων, ενώ αξιολογήθηκε η απουσία ορισµένων ειδών και η 
σχέση της ή όχι µε τον τύπο των ενδιαιτηµάτων, στα οποία έγιναν οι δειγµατοληψίες. 

 
ABSTRACT 
Theodoros Tzomos: Progress and expansion of the Lessepsian migratory current regard-
ing echinoderms and fishes. 

In order to study the progress and possible expansion of the Lessepsian inter-migratory 
current of echinoderms and fishes, intensive samplings were carried out with nets, SCUBA div-
ing and traps and rich samples were collected from the coastal areas of Cyprus, Kastelorizo, 
Dodecanese islands and Crete (from east to west), Turkey and the eastern islands of the Aegean 
Sea as far as and including Lesvos island (from south to north). 

The expansion of the geographical distribution of certain Lessepsian emigrants of both 
these groups was ascertained, while the absence of certain species and its relation or not with 
the type of habitat, in which samplings were carried out, was assessed. 
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