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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

1.1 Μειοπανίδα - γενική θεώρηση και ιστορία  
 

 

Ο όρος "μειοπανίδα" αναφέρθηκε για πρώτη φορά το 1942 από την Μ. F. 

Mare (βλ. Giere, 1993) προκειμένου να προσδιοριστεί ένα σύνολο βενθικών 

ασπόνδυλων οργανισμών (μειοβένθος) διαχωρίζοντάς τους από αυτούς του 

μακροβένθους με βάση το μικρό τους μέγεθος. Προγενέστερες μελέτες είχαν ήδη 

αναφερθεί στους τυπικούς μειοβενθικούς οργανισμούς με τον όρο "μικροπανίδα", 

ενώ κατά το μέσο του 19ου αιώνα, δημοσιεύτηκαν διάφορες ζωολογικές και 

ταξινομικές περιγραφές μειοβενθικών ασπονδύλων. Μεταξύ των πρώτων που 

ασχολήθηκαν με τη μελέτη των μειοπανιδικών οργανισμών και με βάση στοιχεία 

που συγκεντρώνονται από τον Giere (1993) περιλαμβάνεται ο Dujardin που το 

1851 ασχολήθηκε για πρώτη φορά με τα κινόρρυγχα, ο Kovalevsky ο οποίος το 

1901 μελέτησε την οικογένεια Microhedylidae των γαστεροπόδων στην 

Ανατολική Μεσόγειο, ενώ ο Giard to 1904 ασχολήθηκε με τη συστηματική των 

αρχιδακτυλιοσκωλήκων περιγράφοντας για πρώτη φορά το Protodrilus sp. στις 

ακτές της Νορμανδίας. Στις εργασίες των Petersen (1913) και Mortensen (1925) 

(στοιχεία από Giere, 1993) περιγράφονται για πρώτη φορά κατάλληλοι 

δειγματολήπτες για τη δειγματοληψία υποπαλιρροιακών περιοχών, και έτσι τόσο η 

αφθονία όσο και η ποικιλότητα των μικρών βενθικών οργανισμών προσεγγίστηκε 

περισσότερο. Ο Remane (1933, βλ. Giere, 1993) αναγνώρισε την μειοπανίδα ως 

μία βιοκοινωνία που χαρακτηρίζεται από μία συγκεκριμένη οικοθέση σε σχέση και 

με τις ξεχωριστές προσαρμογές που αναπτύσσει καθώς επίσης περιέγραψε 

διάφορες μειοπανιδικές ομάδες όπως τα γαστρότριχα, τα τροχόζωα, τους 

αρχιδακτυλιοσκώληκες και τα κινόρρυγχα στις βόρειες ακτές της Γερμανίας. Ο 

Swedmark (1964, βλ. Giere, 1993) περιέγραψε επίσης πολλά άγνωστα ως τότε είδη 

μειοπανιδικών οργανισμών στις ακτές της Νορμανδίας, ενώ ανασκόπησε πολλές 

σχετικές μειοπανιδικές μελέτες, δημοσιεύοντας την εργασία "The Intersitial Fauna 
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of Marine Sand " η οποία έχει θεωρηθεί ως μία από τις κλασσικές στη σχετική 

βιβλιογραφία.  

 

Σε πρόσφατες μελέτες, τα κριτήρια ως προς το μέγεθος προκειμένου 

κάποιοι οργανισμοί να θεωρηθούν ως μειοβενθικοί βασίζονται στη συγκράτηση 

αυτών από συγκεκριμένης διαμέτρου οπής κόσκινα, θεωρώντας το μέγεθος των 

500μm ως ανώτατο όριο και τα 42, 63 ή και 38 μm ως κατώτερο. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις χρησιμοποιούνται ακόμη μικρότερα όρια ως κατώτερα (32, 30 μm), 

κυρίως σε μελέτες βαθιάς θάλασσας, εξαιτίας των φαινομένων ναννισμού που 

συχνά παρατηρούνται σε τέτοια περιβάλλοντα. Όλοι οι βενθικοί οργανισμοί που 

διέρχονται από το μεγαλύτερης οπής κόσκινο αλλά συγκρατούνται από αυτό της 

μικρότερης θεωρούνται σήμερα ως μειοβενθικοί. 

 

Τα περισσότερα από τα φύλα των μεταζώων διαθέτουν μειοβενθικούς 

αντιπροσώπους. Επίσης, κάποιες ομάδες πρωτοζώων (τρηματοφόρα, αμοιβάδες, 

βλεφαριδοφόρα) ανήκουν στην κατηγορία των μειοβενθικών οργανισμών και 

συχνά εμφανίζουν υψηλές αφθονίες. Οι νηματώδεις αποτελούν κατά κανόνα την 

αφθονότερη ομάδα, ενώ τα κωπήποδα ή τα τρηματοφόρα βρίσκονται στη δεύτερη 

θέση ως προς τα επίπεδα πυκνότητάς τους. Τα τρηματοφόρα, αν και συνήθως 

αποτελούν κυρίαρχα μέλη του μειοβένθους (Widbom, 1983˙ Gooday, 1988˙ 

Josefson & Widbom, 1988), εντούτοις σε κάποιες περιπτώσεις δεν 

συμπεριλαμβάνονται στις αναλύσεις βενθικής μειοπανίδας. Το γεγονός αυτό 

οφείλεται είτε στο ότι ορισμένες μελέτες αναφέρονται κυρίως στην κατανομή μόνο 

των φύλων των μεταζώων, ή ακόμα εξαιτίας της χρονοβόρας διαλογής (sorting) 

των τρηματοφόρων από το ίζημα συγκριτικά με τις απλούστερες μεθόδους 

εξαγωγής των μειοβενθικών μεταζώων.  

 

Οι μειοπανιδικοί οργανισμοί χαρακτηρίζονται από μια σχετικά ευρεία 

κατανομή τόσο σε οριζόντια όσο και σε κατακόρυφη κλίμακα. Τα επίπεδα 

αφθονίας και βιομάζας τους ρυθμίζονται τόσο από βιοτικούς όσο και αβιοτικούς 

παράγοντες όπως είναι η κοκκομετρία του ιζήματος και ο τύπος του 

υποστρώματος, η θερμοκρασία, η αλατότητα, το pH και το δυναμικό 
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οξειδοαναγωγής (Eh) του ιζήματος, το διαθέσιμο οξυγόνο, το σωματιδιακό 

οργανικό υλικό κ.λ.π. (Coul, 1988˙ Giere, 1993). Γενικά, ο τύπος του ιζήματος 

καθώς και η παροχή τροφής φαίνεται να αποτελούν τους περιοριστικούς 

παράγοντες για την ανάπτυξη του μειοβένθους (Hulings & Gray, 1971˙ Thiel, 

1983˙ Heip et al., 1985˙ Giere et al., 1988). Έτσι, μεταβολές στη διάρθρωση των 

μειοβενθικών βιοκοινωνιών σχετίζονται συχνά με τη διαθεσιμότητα της τροφής 

όπως η πρωτογενώς διαθέσιμη, η μικροβιακή βιομάζα, το περιεχόμενο στο ίζημα 

οργανικό υλικό καθώς και οι διάφορες ασταθείς οργανικές ενώσεις. 

 

Δεδομένης της επίδρασης των περιβαλλοντικών παραμέτρων στην κατανομή 

των μειοπανιδικών οργανισμών, είναι ενδιαφέρουσα η μελέτη της πυκνότητας, της 

βιομάζας αλλά και της ποικιλότητας αυτών και σε ακραία περιβάλλοντα. Οι 

μελέτες της οικολογίας του μειοβένθους αφορούν συχνά ακραίους περιβαλλοντικά 

βιοτόπους, όπως λίμνες μεγάλου υψομέτρου μέχρι ιζήματα βαθιάς θάλασσας, ή 

τροπικές μέχρι πολικές θαλάσσιες περιοχές. Το μειοβένθος χαρακτηρίζεται από 

ένα σημαντικό ρόλο στην ανακύκλωση των θρεπτικών συστατικών κατέχοντας 

έτσι μία καθοριστική θέση στην τροφική αλυσίδα και συνεισφέροντας σημαντικά 

στην ολική βενθική βιομάζα (Soyer, 1985), ενώ παράλληλα αποτελεί τη βασική 

πηγή τροφής πολλών μακροβενθικών οργανισμών. Κάποιες ομάδες αποτελούν 

ακόμα τροφή καλλιεργούμενων ειδών σε συστήματα υδατοκαλλιεργειών όπως 

διάφορα είδη ψαριών και καρκινοειδών (Warwick, 1987). Υψηλές τιμές 

παραγωγής μειοπανίδας χαρακτηρίζουν συχνά κάποιες περιοχές όπως συμβαίνει 

στην περιοχή Fladen Ground στη Βόρεια Θάλασσα, όπου η ετήσια παραγωγή σε 

μειοπανίδα έχει εκτιμηθεί σε 4,2 g (DW) m -2 yr -1 και η οποία ισοδυναμεί με το 

27,5% της διαθέσιμης ενέργειας κατά τις ανοιξιάτικες φυτοπλαγκτονικές ανθήσεις 

(Faubel et al., 1983). 

 

Αρκετές εργαστηριακές αλλά και μελέτες στο πεδίο έχουν διεξαχθεί με 

σκοπό να εξετάσουν τη διάρθρωση της μειοβενθικής βιοκοινωνίας σε ρυπασμένες 

περιοχές. Οι μειοπανιδικοί οργανισμοί γενικά αναπτύσσουν πλεονεκτήματα σε 

σχέση με τους μακροβενθικούς σε περιοχές ρύπανσης (Heip, 1980˙ Josefson & 

Widbom 1988˙ Ott & Novak, 1989˙ Hicks, 1991˙ Warwick, 1993). Υψηλές τιμές 
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μειοπανιδικής αφθονίας και ποικιλότητας έχουν καταγραφεί σε αρκετές 

περιπτώσεις ευτροφισμού με επακόλουθη υποξία και σχηματισμό υδροθείου, όπου 

η μακροβενθική βιοκοινωνία συχνά διαταράσσεται αρκετά ή ακόμα και εκλείπει. 

Εντούτοις, κάποιες μειοβενθικές ομάδες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες σε τέτοιες 

συνθήκες όπως είναι τα κωπήποδα και τα οστρακώδη και τα οποία συχνά 

αξιοποιούνται ως δείκτες κατά την εξέταση τέτοιων περιοχών. 

 

 

1.2 Τρηματοφόρα (Foraminifera) 
 

 

Τα τρηματοφόρα είναι μονοκύτταροι οργανισμοί (Πρώτιστα) και αποτελούν 

Τάξη της Κλάσης των Ριζοπόδων του φύλου των Πρωτοζώων. Περιλαμβάνουν 

γύρω στα 35000 είδη, το 80% των οποίων αποτελεί απολιθωμένες μορφές 

θαλάσσιων, γλυκών και υφάλμυρων αποθέσεων που χρονολογούνται από την 

εποχή του Παλαιοζωικού αιώνα. Παρά το γεγονός ότι η οργάνωση του 

κυτταροπλάσματος και τα χαρακτηριστικά των ψευδοποδίων τους μοιάζουν με τα 

αντίστοιχα των αμοιβάδων, τα τρηματοφόρα αναπτύσσουν επιπλέον ένα 

προεξέχον δίκτυο ψευδοποδίων με λεπτά, κοκκώδη ριζοπόδια και φιλοπόδια τα 

οποία εξέρχονται από το κυτταρικό σώμα. Τόσο η συνθετότητα των κελυφών, τα 

οποία περιλαμβάνουν πολύπλοκες προσαρμοστικές δομές, όσο το 

διαμερισματοποιημένο κυτταρόπλασμα και η συχνή ανάπτυξη συμβιωτικών 

σχέσεων με άλλους οργανισμούς (φύκη), τα υποδεικνύουν ως περισσότερο 

"εξελιγμένους" οργανισμούς αν και ιεραρχικά και φυλογενετικά έχουν ταξινομηθεί 

ως πρωτόγονοι (Sleigh, 1989˙ Anderson & Lee, 1991).  

 

Ο κύκλος ζωής των τρηματοφόρων χαρακτηρίζεται από εναλλαγή απλοειδών 

και διπλοειδών κύκλων (Sleigh, 1989). Το σχήμα του πυρήνα είναι σφαιρικό ή 

σφαιροειδές και διαφέρει μεταξύ των ειδών και ανάλογα με τη φυσιολογική 

κατάσταση του κυττάρου. Το κυτταρόπλασμα χαρακτηρίζεται από εσωτερική 

διαμερισματοποίηση και  εξωτερικά εξαρτήματα ή οπές που διευκολύνουν τη 

κυτταροπλασματική συνέχεια (Anderson, 1984, από Anderson & Lee, 1991). Από 
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το στόμιο του κελύφους εξέρχονται κοκκώδεις και δικτυωτές πρωτοπλασματικές 

προεξοχές - τα ψευδοπόδια που εξυπηρετούν στην κίνηση των οργανισμών και τη 

σύλληψη της τροφής (Murray, 1979˙ Travis & Bowser, 1991) 

 

Η σύνθεση και η δομή του κελύφους διαφέρει μεταξύ των ειδών. Τα 

περισσότερα τρηματοφόρα αναπτύσσουν κελύφη (tests) με έναν ή περισσότερους 

θαλάμους στους οποίους εγκλείεται το κυτταρόπλασμα. Διάφορες μορφές 

χαρακτηρίζουν τα κελύφη (Anderson & Lee, 1991): (i) ασβεστολιθικά, 

αποτελούμενα από κρυστάλλους ανθρακικού ασβεστίου το οποίο παράγεται σε 

εσωτερικές κοιλότητες του κυττάρου και αποτίθεται στην επιφάνεια ή (ii) 

σχηματίζεται εξωκυτταρικά (iii) κελύφη αποτελούμενα από αραγωνίτη (iv) 

συμφυρματοπαγή, στα οποία διάφορα τεμάχια ξένου υλικού όπως κόκκοι άμμου, 

θραύσματα κελυφών άλλων τρηματοφόρων ή βελόνων σπόγγων κ.τ.λ. 

συγκολλούνται σχηματίζοντας το κυτταρικό περίβλημα˙ τα τρηματοφόρα που 

αναπτύσσουν τις παραπάνω μορφές κελυφών χαρακτηρίζονται ως "σκληρά" (hard-

shelled foraminifera) ενώ (v) κάποια είδη παράγουν χιτινώδη μονοθάλαμα κελύφη 

με ένα ή περισσότερα στόμια εμφανίζοντας μια διάφανη όψη εξεταζόμενα στο 

στερεοσκόπιο (soft-shelled foraminifera). Τα κελύφη αυτού του είδους 

αποτελούνται είτε από πρωτεϊνούχο υλικό είτε από μια εσωτερική οργανική 

στρώση με προσκολλημένα ξένα τεμαχίδια (άμμου, θραυσμάτων κελυφών κ.τ.λ.), 

μικρά και ασθενώς συγκολλημένα ώστε να διατηρείται η ευκαμψία του κελύφους 

(Nyholm, 1954˙ 1955˙ Loeblich & Tappan, 1988, από  Gooday, 1990˙ Gooday, 

1986˙ Gooday, 1990). 

 

Από άποψη μεγέθους, τα περισσότερα τρηματοφόρα χαρακτηρίζονται από 

μειοβενθικά μεγέθη. Επιπλέον, άτομα με μέγεθος μεγαλύτερο από 12 εκατοστά 

έχουν βρεθεί σε αρκετές περιπτώσεις. Συναντώνται τόσο βενθικές όσο και 

πλαγκτονικές μορφές αλλά οι βενθικοί πληθυσμοί είναι οι πιο άφθονοι και οι 

ποικιλότεροι. Αβιοτικοί παράγοντες όπως η θερμοκρασία, η αλατότητα, η 

πυκνότητα του νερού, οι συγκεντρώσεις των θρεπτικών ιόντων, η φωτεινότητα, τα 

ρεύματα κ.τ.λ. ρυθμίζουν την κατανομή των πλαγτονικών μορφών (Murray, 1991). 

Η κατανομή των βενθικών μορφών καθορίζεται κυρίως από τον τύπο του 
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υποστρώματος, ενώ δύο είναι οι κύριοι τύποι υποστρώματος στο οποίο οι βενθικές 

μορφές αναπτύσσονται (Kitazato, 1988˙ Wetmore, 1988, από Travis & Bowser, 

1991): επίπεδες επιφάνειες όπως επιφάνειες οστράκων ή φυκών και αμμώδη ή 

ιλυώδη ιζήματα. Κάποια αναπτύσσονται επιβενθικά (πάνω στην επιφάνεια του 

ιζήματος), ημι-ενδοβενθικά (κατά διαστήματα κάτω και κάποτε πάνω από την 

επιφάνεια του ιζήματος, ενδοβενθικά (μέσα στο ίζημα) - διαχωρισμός από Murray 

(1991). Χαρακτηριστικές κυκλικές κινήσεις των οργανισμών με σκοπό τη 

μετακίνηση μέσα στο ίζημα έχουν παρατηρηθεί σε μελέτη στη Βόρεια Θάλασσα  

(Langer et al, 1989), ενώ ποικιλίες μορφών επίσης συχνά αναπτύσσονται ως 

αποτέλεσμα της επίδρασης περιβαλλοντικών παραγόντων (Boltovskoy et al., 

1991). 

 

Τα τρηματοφόρα συναντώνται σε όλα τα θαλάσσια βενθικά περιβάλλοντα 

(Widbom, 1983˙ Gooday, 1988˙ Josefson & Widbom, 1988˙ Murray, 1991) και 

συνιστούν ένα κύριο κομμάτι του μειοβένθους. Σε ολιγοτροφικές ωκεάνιες 

περιοχές όπου τα μετάζωα αναπτύσσονται ασθενέστερα αποτελούν ένα σημαντικό 

τμήμα της βενθικής βιοκοινωνίας, και συχνά την ποικιλότερη ομάδα (Gooday, 

1998), φτάνοντας το 50-80% της ολικής αφθονίας και το 30 - 50% της ολικής 

βιομάζας (Coull et al., 1977˙ Shirayama & Horikoshi 1989, από Giere, 1993˙ 

Gooday et al., 1992). Σε μελέτη που έγινε στο βαθύτερο τμήμα της υφαλοκρηπίδας 

στην αρκτική περιοχή St. Anna υπολογίστηκε βιομάζα ίση με 1,7 g (WW) m-2 

(Korsun et al., 1998). 

 

Το βάθος στο ίζημα στο οποίο τα τρηματοφόρα ζουν γενικά ποικίλλει, ενώ 

έχει παρατηρηθεί ότι γενικά η αφθονία τους μειώνεται στα βαθύτερα στρώματα 

του ιζήματος (Murray, 1991). Εντούτοις, σε κάποιες περιπτώσεις έχουν μετρηθεί 

αυξημένες τιμές αφθονίας σε βαθύτερα τμήματα ως αποτέλεσμα της βιοανάδευσης 

που πραγματοποιείται από τους μακροπανιδικούς οργανισμούς (Langer et al., 

1989˙ Moodley & Hess, 1992). Μεγάλες τιμές αφθονίας έχουν ακόμα παρατηρηθεί 

και βαθύτερα από την επιφάνεια οξυγόνωσης του ιζήματος (Moodley, 1990˙ 

Bernhard & Reimers, 1991). Στις ακτές Northumberland στην Μ. Βρεττανία 

μετρήθηκε υψηλή τιμή αφθονίας σε βάθος 11 εκατοστών στο ίζημα (Collison, 
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1980), ενώ οι Jorissen et al. (1992) έδειξαν ότι η κατακόρυφη ροή το οργανικού 

υλικού η οποία ελέγχει και τη σχέση μεταξύ διαθεσιμότητας τροφής και οξυγόνου 

αποτελεί ένα βασικό ρυθμιστικό παράγοντα για την κατακόρυφη κατανομή των 

βενθικών μορφών στο ίζημα.  

 

Αρκετές εργασίες εστιάζονται στις παραμέτρους που ρυθμίζουν την 

κατανομή των τρηματοφόρων ενώ παράλληλα, η ανθεκτικότητα αυτών σε χαμηλές 

συγκεντρώσεις οξυγόνου ή σε καταστάσεις ανοξίας έχει επίσης πειραματικά 

εξεταστεί (Moodley & Hess, 1992˙ Bernhard, 1993˙ Moodley et al,1997˙ Moodley 

et al, 1998) καθώς και η ανθεκτικότητά τους σε αυξημένες συγκεντρώσεις 

υδροθείου (Moodley et al., 1998). Έτσι, τόσο εργαστηριακά πειράματα όσο και 

εργασίες πεδίου έχουν δείξει την αντοχή και επιβίωση αυτών σ΄ένα ευρύ φάσμα 

συγκεντρώσεων οξυγόνου (Bernhard, 1989˙ 1993˙ Moodley, 1990˙ Sen Gupta et 

al, 1993˙ Jannink et al., 1998).  

 

 

1.3 Η Μαύρη Θάλασσα 
1.3.1 Γεωμορφολογία και υδρολογία της λεκάνης 

 

 

Η Μαύρη Θάλασσα βρίσκεται στην περιοχή βύθισης μεταξύ δύο αλπικών 

ζωνών ρηγμάτωσης, ανάμεσα στα όρη του Πόντου στο Νότο και του Καυκάσου 

στα βορειοανατολικά. Το βόρειο τμήμα της συνδέεται με τη Αζοφική Θάλασσα 

μέσω των στενών του Kerch (Kerchenskiy Proliv) καθώς και με τη Θάλασσα του 

Μαρμαρά και έπειτα με τη Μεσόγειο Θάλασσα (Βόρειο Αιγαίο) μέσω των στενών 

του Βοσπόρου.  

 

Η ολική έκταση εκτιμάται γύρω στα 420000 km2, από την οποία 

περισσότερο από το 30% χαρακτηρίζεται από βάθη μεγαλύτερα από 2000 μέτρα. 

Το 27% της λεκάνης είναι ρηχότερο από 200 μέτρα και βρίσκεται στα 

βορειοανατολικά. Ο συνολικός όγκος της υδάτινης μάζας υπολογίζεται περίπου 

στα 537000 km3 ενώ το 87% αυτού χαρακτηρίζεται από ανοξικά τμήματα.  
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Κατά το Κάτω Τεταρτογενές, η Μαύρη Θάλασσα ήταν μια ρηχή, υφάλμυρη 

λίμνη. Στο Μέσο Τεταρτογενές συνδέθηκε για πρώτη φορά με τη Μεσόγειο 

Θάλασσα, γεγονός που οδήγησε στην αύξηση της αλατότητάς της. Η σύνδεση 

όμως αυτή έκλεισε αργότερα και κατά την τελευταία εποχή των παγετώνων η 

Μαύρη Θάλασσα ήταν μια λίμνη γλυκού νερού χωρίς τη σημερινή βαθιά ανοξική 

ζώνη (Sorokin, 1983). Τα σύγχρονα γεωμορφολογικά της χαρακτηριστικά 

διαμορφώθηκαν κατά το Άνω Τεταρτογενές όταν η σύνδεση με τη Μεσόγειο 

αποκαταστάθηκε και πάλι. Η αλατότητα των βαθύτερων τμημάτων αυξήθηκε 

καθώς υψηλότερης αλατότητας νερά εισήχθησαν από τη Θάλασσα του Μαρμαρά, 

ενώ μειώθηκε η αλατότητα των επιφανειακών τμημάτων της καθώς η τήξη των 

πάγων είχε ως αποτέλεσμα την εισαγωγή γλυκού νερού. Το γεγονός αυτό οδήγησε 

στην έντονη κάθετη στρωματοποίηση της υδάτινης μάζας, την απομόνωση των 

βαθύτερων στρωμάτων από τα υπερκείμενα και συνεπώς την ελλιπή τους 

οξυγόνωση και τη βαθμιαία επικράτηση ανοξικών συνθηκών και σχηματισμό 

υδροθείου. 

 

Τα σημερινά υδρολογικά χαρακτηριστικά της Μαύρης Θάλασσας 

καθορίζονται από τρεις βασικούς παράγοντες: την επίδραση των τριών κύριων 

ποταμών Δούναβη, Δνείπερου και Δνείστερου, την εισροή και εκροή υδάτων από 

και προς την Αζοφική Θάλασσα και τη Θάλασσα του Μαρμαρά, ενώ αυξήσεις ή 

απώλειες στο υδατικό ισοζύγιο προκαλούνται επίσης από τις βροχοπτώσεις και την 

εξάτμιση (Soljankin, 1963, βλ. Sorokin, 1983).  

 

Τα στενά του Βοσπόρου, ένας στενός και ρηχός δίαυλος 31 km μήκους και 

35,8 m μέσου βάθους αποτελούν από τη μια τη θέση εκροής των επιφανειακών 

υδάτων από τη Μαύρη Θάλασσα προς τη Θάλασσα του Μαρμαρά εξαιτίας της 

υψηλότερης στάθμης που τα χαρακτηρίζει σε σχέση με τη Μεσόγειο, και αφετέρου 

την περιοχή εισροής νερού προς το Βορρά, η οποία οφείλεται στη διαφορά της 

πυκνότητας του νερού μεταξύ των δύο υδάτινων μαζών. Έτσι, ο ρυθμός 

ανταλλαγής του νερού καθορίζεται τόσο από τη διαφορά στη στάθμη της 

επιφάνειας της θάλασσας όσο και από τη διαφορά στην πυκνότητα του νερού 

(Latif et al., 1991˙ Murray et al., 1991˙ Yuce, 1996).  
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Η Μαύρη Θάλασσα συνδέεται επίσης με την Αζοφική Θάλασσα μέσω των 

στενών του Kerch, μια ρηχή υδάτινη περιοχή συνολικής επιφάνειας 38000 km2 και 

συνολικού όγκου 320 km3 όπου πραγματοποιείται συνεχής ροή υφάλμυρων νερών 

προς τα επιφανειακά τμήματα της Μαύρης Θάλασσας. Η ετήσια μεταφορά  νερού 

ανάμεσα στις δύο θαλάσσιες μάζες στην περιοχή έχει υπολογιστεί ότι ανέρχεται 

στα 84 km3 το χρόνο (Tolmazin, 1985). 

 

Οι κυριότεροι από άποψη μεγέθους ποταμοί όπως ο Δούναβης, ο Δνείπερος 

και ο Δνείστερος επηρεάζουν το οικοσύστημα της Μαύρης Θάλασσας καθώς 

εκφορτώνουν σημαντικές ποσότητες γλυκού νερού. Ο Δούναβης εκβάλλει στο 

βορειοδυτικό τμήμα μέσω ενός καλά σχηματισμένου δέλτα, ενώ ο Δνείπερος και ο 

Δνείστερος εκβάλλουν στην ίδια περιοχή σχηματίζοντας μικρότερες 

λιμνοθάλασσες. Κατά το τέλος του φθινοπώρου, σαφή όρια μεταξύ των 

κιτρινοπράσινων ποτάμιων νερών και των μπλε θαλάσσιων είναι ορατά στην 

περιοχή εκβολής των παραπάνω ποταμών (Tolmazin, 1985). Το 75 % της 

συνολικής εισαγωγής ποτάμιων υδάτων προκαλείται από το Δούναβη ο οποίος 

αποτελεί και την κύρια πηγή οργανικού υλικού, θρεπτικών ιόντων και ρυπαντών 

(Popa, 1993) ενώ υψηλές συγκεντρώσεις φωσφορικών και πυριτικών ιόντων 

καθώς και αμμωνίας (0,05-0,6, 5,2-6,4 και 2,6-4,5 mM m-2 d-1 αντίστοιχα) έχουν 

μετρηθεί στην περιοχή των δέλτα των ποταμών Δούναβη και Δνείστερου (Friedl et 

al., 1998). Οι Humborg et al. (1997) παρουσίασαν αποτελέσματα μελέτης που 

έδειξε σημαντικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια στις συγκεντρώσεις των θρεπτικών 

και επομένως και στην αναλογία αζώτου/πυριτίου στη Μαύρη Θάλασσα.  

 

Οι μεταβολές αυτές στις συγκεντρώσεις των θρεπτικών ευθύνονται και για 

τις παρατηρούμενες φυτοπλαγκτονικές ανθήσεις και τη μεταβολή στη σύνθεση 

των ειδών των φυτοπλαγκτονικών κοινοτήτων, από κοινότητες διατόμων ως 

επικρατούντες οργανισμοί (πυριτικής σύστασης) σε κοινότητες που 

χαρακτηρίζονται από την κυριαρχία δινομαστιγωτών και κοκκολιθοφόρων (μη 

πυριτικής σύστασης) ειδικά στο βορειοδυτικό τμήμα της λεκάνης, στο οποίο 

μεταβολές στη σύνθεση των ζωοπλαγκτονικών πληθυσμών έχουν επίσης 

παρατηρηθεί, όπως για παράδειγμα η αύξηση των ζωοπλαγκτονικών ειδών 
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ζελατινοειδούς δομής και η αντικατάσταση των μεγάλων καρκινοειδών από 

μικρότερα. Η μείωση της διαύγειας του νερού είχε επίσης ως αποτέλεσμα και την 

υποβάθμιση και του πληθυσμού των μακροφυκών (Zaitsev & Alexandrov, 1997).  

 

 

1.3.2 Υδρο- και γεωχημεία της λεκάνης 

 

 

Ως προς την ιοντική τους σύσταση, τα νερά της Μαύρης Θάλασσας είναι 

όμοια προς αυτά των ωκεάνιων περιοχών ενώ διαφορές εντοπίζονται κυρίως ως 

προς την αυξημένη αλκαλικότητα, κυρίως στα βαθύτερα τμήματα. Οι εκβολές 

προϊόντων από τους τρεις κύριους ποταμούς στα επιφανειακά τμήματα προκαλούν 

αύξηση στις συγκεντρώσεις των ανθρακικών ιόντων η οποία είναι εντονότερη στα 

βαθύτερα στρώματα εξαιτίας της αποικοδόμησης του οργανικού υλικού. Το 

κυριότερο όμως χαρακτηριστικό της λεκάνης είναι η συγκεριμένη κατακόρυφη 

κατανομή των συγκεντρώσεων του διαλυμένου οξυγόνου και του υδροθείου. Οι 

παράμετροι αυτές ρυθμίζουν την κατακόρυφη μεταβολή των τιμών του 

οξειδοαναγωγικού δυναμικού καθώς και το σχηματισμό τριών ζωνών (Sorokin, 

1983): (i) μιας οξυγονωμένης ζώνης που εκτείνεται από την επιφάνεια μέχρι 100 - 

200 μέτρα βάθος˙ (ii) μιας ενδιάμεσης ζώνης που τοποθετείται κάτω από το 

πυκνοκλινές και χαρακτηρίζεται από τη βιολογική και χημική οξείδωση 

ανηγμένων χημικών ενώσεων˙ (iii) μιας βαθύτερης ζώνης αυξημένων 

συγκεντρώσεων υδροθείου στην οποία επικρατούν ανοξικές συνθήκες με 

παράλληλη μικροβιακή αποικοδόμηση του οργανικού υλικού. Οι τιμές του 

οξειδοαναγωγικού δυναμικού κυμαίνονται μεταξύ (+350) και (+430) mV στην 

ανώτερη οξυγονωμένη ζώνη και μεταξύ (+150) και (-50) mV στην ενδιάμεση, ενώ 

πολύ χαμηλότερες (αρνητικές) τιμές επικρατούν σε μεγαλύτερα βάθη 

(περισσότερο από 250 μέτρα). 

 

Έπειτα από διάφορες ερευνητικές αποστολές στη Μαύρη Θάλασσα έχουν 

αποκτηθεί νέες πληροφορίες ως προς τις επικρατούσες περιβαλλοντικές συνθήκες, 

από τις οποίες έχει προκύψει ότι διάφορες σημαντικές μεταβολές έχουν κατά 
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καιρούς συμβεί ως προς τη θέση της διαχωριστικής επιφάνειας μεταξύ 

οξυγονωμένης και ανοξικής ζώνης (oxic / anoxic interface) και η οποία έχει 

παρατηρηθεί ότι έχει μετακινηθεί τα τελευταία χρόνια προς ανώτερα επίπεδα στην 

υδάτινη στήλη, ενώ παράλληλα μια νέα ζώνη υποξίας έχει σχηματιστεί πάνω από 

τη βαθύτερη ανοξική ζώνη. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε φαινόμενα μίξης των 

υδάτινων τμημάτων, ενώ παράλληλα οι ποικίλες ανθρωπογενείς επιδράσεις που 

σχετίζονται με την εισροή γλυκών νερών στις παράκτιες περιοχές θα πρέπει να 

ληφθούν επίσης σοβαρά υπόψη (Murray et al., 1989˙ Jannasch, 1991).  

 

Οι συγκεντρώσεις των θρεπτικών ιόντων ρυθμίζονται γενικά από την 

εποχιακή ανάπτυξη του φυτοπλαγκτού και την κατακόρυφη ανάμιξη του νερού. 

Στην ανοξική ζώνη συσσωρεύονται μεγάλες ποσότητες αμμωνίας, ως αποτέλεσμα 

της αναερόβιας αποικοδόμησης του σωματιδιακού οργανικού υλικού που 

προέρχεται από την ανώτερη ζώνη, ενώ η δράση αζωτοποιητικών βακτηρίων 

οδηγεί στην αύξηση των επιπέδων νιτρικών-νιτρωδών αλάτων στην ενδιάμεση 

ζώνη (Sorokin, 1983). Μεταβολές στις συγκεντρώσεις των θρεπτικών ιόντων 

έχουν επίσης παρατηρηθεί εξαιτίας ανθρωπογενών παρεμβάσεων. Οι Codispoti et. 

al. (1991) παρατήρησαν αυξημένες συγκεντρώσεις φωσφορικών και νιτρικών 

ιόντων στο κεντρικό τμήμα της λεκάνης. Επιπλέον, οι εκφορτώσεις μεγάλων 

ποσοτήτων γλυκού νερού από τον ποταμό Δούναβη ευθύνονται για ένα μεγάλο 

μέρος των μεταβολών στις συγκεντρώσεις των θρεπτικών (Humborg et al., 1997˙ 

Gomoiu, 1992). Η εντατικοποίηση των αγροκαλλιεργητικών δραστηριοτήτων στην 

ξηρά σε συνδυασμό με τη χρήση μικροβιοκτόνων και απορρυπαντικών με βάση 

διάφορες φωσφορικές ενώσεις έχει οδηγήσει στην αύξηση των συγκεντρώσεων 

φωσφόρου και ανόργανου αζώτου στα νερά του ποταμού Δούναβη και συνεπώς 

και στις εκβολές τους στη θάλασσα (περίπου 60 x 103 τόνοι φωσφόρου και 340 x 

103 τόνοι αζώτου το χρόνο), και η οποία οδήγησε σε απότομη άνοδο των επιπέδων 

των θρεπτικών στη Μαύρη Θάλασσα (Mee, 1992).  

 

Ο πυθμένας της Μαύρης Θάλασσας αποτελείται από ανθρακικά ιζήματα, 

ιζήματα σαπροπηλού πλούσια σε οργανικό υλικό καθώς και ευξινικά ιζήματα που 

αποτέθηκαν την περίοδο κατά την οποία η λεκάνη ήταν μια μεγάλη λίμνη γλυκού 
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νερού. Τα επιφανειακά ιζήματα είναι κατά κανόνα λεπτόκοκκα. Συχνά μικροβιακή 

δράση λαμβάνει χώρα στην επιφάνεια με αποτέλεσμα το σχηματισμό ενός 

λεπτόκοκκου μαύρου επιφανειακού ιζήματος (Sorokin, 1983) ενώ τα ανθρακικά 

ιζήματα χαρακτηρίζονται από αργούς ρυθμούς αναγωγής του υδροθείου κάτω από 

την επιφάνεια (Calvert & Karlin, 1991˙ Lyons & Berner, 1992).  

 

Οι Wijsman et al. (1999) παρατήρησαν χαμηλότερες συγκεντρώσεις των 

ανθρακικών ιόντων στο ίζημα στην περιοχή των εκβολών του Δούναβη ενώ η 

αναλογία C/N ήταν χαμηλότερη στην περιοχή του προ-δέλτα (9.73 mol mol -1 ) 

καθώς και στο νοτιότερο τμήμα της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας. Υψηλότερες 

τιμές στην αναλογία C/N (15,36 mol mol -1 ) μετρήθηκαν στα βαθύτερα τμήματα. 

Ο ρυθμός κατανάλωσης του οξυγόνου στο ίζημα ήταν μεγαλύτερος στην παράκτια 

περιοχή (32,1 mM O2 m-2 d-1) ενώ οι μικρότερες τιμές μετρήθηκαν στα σημεία 

χαμηλών συγκεντρώσεων οξυγόνου (< 5 mM O2 m-2 d-1), καθώς και στην 

επιφάνεια επαφής οξυγονωμένης και ανοξικής ζώνης.  

 

 

1.3.3 Μειοβένθος 

 

 

Κατά την τελευταία δεκαετία έχουν διεξαχθεί διάφορες μελέτες όσον αφορά 

στο μειοβένθος της Μαύρης Θάλασσας και διάφορες ομάδες οργανισμών έχουν 

μελετηθεί. Οι περισσότερες εργασίες έχουν πραγματοποιηθεί από ερευνητικά 

Ινστιτούτα των γειτονικών χωρών (Βουλγαρίας, Γεωργίας, Ρουμανίας, Ουκρανίας) 

με στόχο την απόκτηση γνώσης σχετικά με τη βιοποικιλότητα και τους 

βιολογικούς πόρους στον τοπικό θαλάσσιο χώρο. Οι περισσότερες από αυτές τις 

μελέτες διαχωρίζουν τους μειοβενθικούς οργανισμούς από τους μακροβενθικούς 

με βάση το μέγεθός τους και ορίζοντάς το μεταξύ 500μm ως ανώτερο και 100 μm 

ή και 200 μm ως κατώτερο. Πρόσφατες όμως και αναλυτικές έρευνες 

υποστηρίζουν τη χρήση μικρότερου ορίου ως κατώτερο (63, 45 ή 38 μm ) με 

σκοπό την ακριβέστερη ποσοτική εκτίμηση με στόχο να συμπεριληφθούν ακόμα 
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και τα μικρότερα μειοβενθικά άτομα (Schwinghamer, 1981˙ Warwick, 1984˙ 

Warwick et al, 1986, βλ. Giere, 1993).  

 

Αν και το ζωοβένθος έχει μελετηθεί στις παράκτιες ακτές της Βουλγαρίας με 

περιγραφές περισσοτέρων από 1300 είδη και περιλαμβάνοντας αρκετές ομάδες 

μεταζώων (νηματώδεις, πολύχαιτους, καρκινοειδή), κάποιες άλλες ομάδες 

(πρωτόζωα, ολιγόχαιτοι, στροβιλιστικοί πλατυέλμινθες) δεν έχουν μελετηθεί 

ιδιαίτερα (στοιχεία από Konsulov, 1998). Διάφορες μειοβενθικές κοινότητες έχουν 

περιγραφεί τόσο στην υποπαραλιακή όσο και στη μεσοπαραλιακή και 

υπερπαραλιακή ζώνη. 

 

Η Kiseleva (1965, βλ. Zaitsev & Alexandrov, 1998) διεξήγαγε μια από τις 

πρώτες μελέτες στην περιοχή της υφαλοκρηπίδας της Ουκρανίας στη Μαύρη 

Θάλασσα κατά την οποία διαφορετικές μειοπανιδικές ομάδες μελετήθηκαν. 

Διάφορες έρευνες στην περιοχή αυτή έχουν δώσει πληροφορίες για τον πληθυσμό 

των νηματωδών και εκτιμούν την αφθονία τους μεταξύ 22 x103 - 49 x103 ind m-2 

και 100 x103 -120 x103 ind m-2 σε αμμώδη και ιλυώδη ιζήματα αντίστοιχα, ενώ η 

μέγιστη αφθoνία τους υπολογίζεται σε 2 x106 - 3 x106 ind m-2 (στοιχεία από 

Zaitsev & Alexandrov, 1998). Η κατανομή των γαστρότριχων έχει επίσης 

μελετηθεί σε αλλούβιες αποθέσεις ακτών της Ουκρανίας με μέγιστη αφθονία 395 

ind m-2 (Vorobyova, 1992˙ Zaitsev, 1992˙ Kulakova, 1992, βλ. Zaitsev & 

Alexandrov, 1998). Οι κοινότητες των κωπηπόδων έχουν μελετηθεί στις ακτές της 

Κριμαίας όπου γύρω στα 100 είδη έχουν αναγνωριστεί (Kolesnikova, 

1979˙1981˙1983˙1991, βλ. Zaitsev & Alexandrov, 1998). Επίσης, τα τελευταία 

χρόνια έχουν μελετηθεί και οι πληθυσμοί των οστρακωδών σε αμμώδεις παραλίες 

της Ουκρανίας (Vorobyova˙ Zaitsev˙ Kulakova, 1992, βλ. Zaitsev & Alexandrov, 

1998). Ο Yanko (1987, βλ. Zaitsev & Alexandrov, 1998) μελέτησε πρώτος την 

οικολογία και την ποικιλότητα των τρηματοφόρων στο βορειοδυτικό τμήμα της 

Ουκρανικής υφαλοκρηπίδας περιγράφοντας περίπου 36 είδη και αναφέροντας ως 

κυρίαρχο το είδος Ammonia beccarii, εκτιμώντας παράλληλα ως μέγιστη ολική 

αφθονία 4 x106 - 5 x106 ind m-2. Οι νηματώδεις και τα τρηματοφόρα έχει βρεθεί 

ότι κυριαρχούν αριθμητικά στο μειοβένθος στη θαλάσσια περιοχή της Ουκρανίας 
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και συγκεκριμένα στην παράκτια περιοχή συνιστούν το 87,5 - 100% της ολικής 

μειοβενθικής αφθονίας (στοιχεία από Zaitsev & Alexandrov, 1998) ενώ οι 

υψηλότερες τιμές έχουν εντοπιστεί κυρίως σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από 

εποχιακές φυτοπλαγκτονικές ανθήσεις.  

 

Τόσο συστηματικές όσο και οικολογικές έρευνες έχουν επίσης 

πραγματοποιηθεί στην περιοχή της Ρουμανίας, περιγράφοντας την ομάδα των 

νηματωδών ως την πιο άφθονη, με μέση πυκνότητα 250 x103 ind m-2 . Η ομάδα 

των ολιγοχαίτων έχει επίσης μελετηθεί, και αφθονίες της τάξης των 15 x103 - 250 

x103 ind m-2 έχουν καταγραφεί, καθώς και τα καρκινοειδή, αλλά και η ομάδα των 

στροβιλιστικών πλατυέλμινθων η οποία κατέχει δευτερεύοντα ρόλο αναφορικά με 

την σχετική τους πυκνότητα (στοιχεία από Petranu, 1997). Σύμφωνα με τον 

Gomoiu (1971) τα τρηματοφόρα αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι του 

μειοβένθους στην περιοχή των ακτών της Ρουμανίας και η αφθονία τους έχει 

εκτιμηθεί στα πλαίσια της παραπάνω μελέτης σε 4,5 x106 ind.m-2 ενώ το είδος 

Ammonia beccarii έχει καταγραφεί ως κυρίαρχο είδος. 

 

 

1.4 Σκοπός της μελέτης 
 

 

Η Μαύρη Θάλασσα αποτελεί τα τελευταία χρόνια αντικείμενο 

ερευνητικού ενδιαφέροντος για διάφορους επιστημονικούς φορείς, εξαιτίας αφενός 

των ιδιόμορφων φυσικοχημικών χαρακτηριστικών της μια και αποτελεί μία 

εσωτερική θάλασσα με ανεπαρκή κυκλοφορία και ανανέωση υδάτων, και 

αφετέρου της υποβάθμισης του οικοσυστήματος εξαιτίας εισερχόμενων ρυπαντών 

από την ξηρά δια μέσου των κυρίων ποταμών Δούναβη, Δνείπερου και Δνείστερου 

οι οποίοι εκβάλλουν σ' αυτήν. Ο επακόλουθος ευτροφισμός στις παράκτιες 

περιοχές και κυρίως στο βορειοδυτικό τμήμα της λεκάνης καθώς και η δημιουργία 

ανοξικών συνθηκών και ο σχηματισμός υδροθείου σε βάθη μεγαλύτερα από 150 - 

200 μέτρα λόγω αυξημένης αποικοδόμησης της οργανικής ύλης και ανεπαρκούς 

ανάμιξης και οξυγόνωσης των υδάτων έχει οδηγήσει κατά καιρούς στον 
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προβληματισμό ως προς την ανάγκη λήψης μέτρων για τον περιορισμό των 

επιπτώσεων και την ανάκαμψη του θαλάσσιου οικοσυστήματος. 

 

Η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας αποτελεί ένα κατάλληλο και φυσικό 

"εργαστήριο" για τη μελέτη των μειοβενθικών βιοκοινωνιών μια και 

χαρακτηρίζεται από μεγάλη έκταση σε κατακόρυφη κλίμακα και επομένως 

ποικιλία βαθυμετρίας και επιπλέον από αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες, 

δεδομένου και του γεγονότος ότι οι μειοβενθικοί οργανισμοί αναπτύσσουν 

πλεονεκτήματα επί των μακροβενθικών σε καταστάσεις αυξημένου ευτροφισμού ή 

και υποξίας ή ακόμα και ανοξίας. Πέραν τούτου, αποτελεί περιοχή στην οποία το 

μειοβένθος (τόσο οι μεταζωικοί οργανισμοί αλλά κυρίως τα τρηματοφόρα στα 

οποία εντοπίζεται και το περισσότερο ενδιαφέρον της παρούσας διατριβής) δεν 

έχει επαρκώς μελετηθεί με εξαίρεση μόνο την έρευνα που έχει διεξαχθεί από τους 

τοπικούς ερευνητικούς φορείς των γειτονικών χωρών και με την αξιοποίηση ως 

τώρα μεγαλύτερων ορίων μεγέθους από αυτά που υποδεικνύονται για τη μελέτη 

του μειοβένθους από τη σύγχρονη βιβλιογραφία. 

 

Η παρούσα εργασία λοιπόν έχει ως στόχο τη μελέτη του μειοβένθους στη 

Μαύρη Θάλασσα μέχρι και το οριακό μέγεθος των 38μm, δίνοντας περισσότερη 

έμφαση στη βιοκοινωνία των τρηματοφόρων. Για το σκοπό αυτό εξετάζονται 

πέντε σταθμοί δειγματοληψίας κατά μήκος μιας διατομής η οποία εκτείνεται από 

την παράκτια περιοχή και συγκεκριμένα από την περιοχή δέλτα του ποταμού 

Δούναβη (26m) προς τα βαθύτερα σημεία της λεκάνης, μέχρι και την ισοβαθή των 

1500 μέτρων, περιοχή η οποία χαρακτηρίζεται από μακροχρόνια και μόνιμη 

ανοξία. Η παρούσα εργασία αποβλέπει στον προσδιορισμό των διαφορετικών 

ενδεχομένως κατανομών των επιμέρους μειοβενθικών ομάδων καθώς και στη 

σύγκριση των κατανομών αυτών, σε σχέση και με τις επικρατούσες 

περιβαλλοντικές συνθήκες. Τόσο η ιδιομορφία του περιβάλλοντος όσο και η 

γνωστή από πειραματικές εργασίες ανάπτυξη ορισμένων μειοβενθικών ομάδων 

όπως οι νηματώδεις και τα τρηματοφόρα ακόμα και σε χαμηλές συγκεντρώσεις 

οξυγόνου δημιουργεί επίσης ερωτήματα ως προς την κατανομή των μειοβενθικών 

οργανισμών στη συγκεκριμένη περιοχή και την πιθανότητα ανάπτυξης αυτών στο 
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βαθύ ανοξικό σταθμό αλλά και ως προς τη σύνθεση στην περιοχή του συνόλου του 

μειοβένθους και ειδικότερα της βιοκοινωνίας των τρηματοφόρων.  
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2 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
 

 

2.1 Περιοχή δειγματοληψίας 

 
 

Στα πλαίσια του έργου EROS-21 Eutrophication που χρηματοδοτήθηκε 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Netherlands Institute of Ecology (ΝΙΟΟ) με 

επιστημονικό υπεύθυνο τον J. Wijsman ανέλαβε τη συνολική μελέτη του βενθικού 

συστήματος στη βορειοδυτική Μαύρη Θάλασσα. Το προαναφερόμενο Ινστιτούτο 

προσέφερε για τους σκοπούς της παρούσας διατριβής τη δυνατότητα ανάλυσης 

δειγμάτων από αυτά που είχαν ήδη συλλεχθεί κατά την ερευνητική αποστολή στη 

Μαύρη Θάλασσα το Μάιο του 1997. Πέντε σταθμοί επιλέχθησαν κατά μήκος μιας 

διατομής από το δέλτα του ποταμού Δούναβη και προς τα νοτιοανατολικά (Εικ. 

2.1). Τα βάθη των σταθμών κατά μήκος της διατομής κυμαίνονται από 26m έως 

1500m και έτσι, η συγκεκριμένη διατομή που επιλέχθηκε παρείχε τη δυνατότητα 

μελέτης του βενθικού οικοσυστήματος σε μια βαθμιαία μεταβολή περιβαλλόντων, 

από το ρηχό σταθμό στην περιοχή δέλτα του Δούναβη, μέχρι και το βαθύ σταθμό 

των 1500m στη ζώνη ανοξίας των βαθύτερων στρωμάτων της Μαύρης Θάλασσας. 

 

 

2.2 Στρατηγική δειγματοληψίας και μέτρηση των 

περιβαλλοντικών παραμέτρων 
 

 

Κατά την αποστολή δειγματοληψίας στην περιοχή, δείγματα ιζήματος 

είχαν συλλεχθεί με τη χρήση δειγματολήπτη τύπου Reineck box corer (διαστάσεων 

60 x 30 x 30 cm). Ακολούθησε υποδειγματοληψία πυρήνων ιζήματος και λήψη 2 

αντιγράφων δειγμάτων (replicates) για την ανάλυση του μειοβένθους, με χρήση 

πλαστικών πυρηνοληπτών εσωτερικής διαμέτρου 3,6 cm. Οι πυρήνες ιζήματος που 

ελήφθησαν τεμαχίστηκαν σε δύο στρώματα: ένα επιφανειακό (0-0,5 cm) και ένα 
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υποεπιφανειακό (0,5-5 cm). Στη συνέχεια, τα δείγματα συντηρήθηκαν με 

προσθήκη εξουδετερωμένου με βόρακα (Na2B4O7.10H2O) διαλύματος 

φορμαλδεΰδης 4% σε θαλασσινό νερό. Η εξουδετέρωση του διαλύματος 

πραγματοποιήθηκε προκειμένου να αποφευχθεί η διάβρωση των ασβεστολιθικών 

κελυφών των τρηματοφόρων εξαιτίας του όξινου χαρακτήρα των διαλυμάτων 

φορμαλδεΰδης.  
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Εικ. 2.1: Χάρτης της περιοχής μελέτης στο βορειοδυτικό τμήμα της Μαύρης 

Θάλασσας (από Wijsman et al., 1999) με τη διατομή των σταθμών 

δειγματοληψίας που εξετάζονται στην παρούσα εργασία. 

 
Fig. 2.1: Map of the study area in northwestern part of Black Sea (after Wijsman et 

al., 1999) with the examined sampling transect. 
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Σε κάθε δείγμα προστέθηκαν επίσης 2 ml διαλύματος Ερυθρού της 

Βεγγάλης (Rose Bengal) συγκέντρωσης 0,5 g l-1 με σκοπό τη χρώση των 

τρηματοφόρων και των μεταζωικών οργανισμών και τη διευκόλυνση με τον τρόπο 

αυτό της διαλογής τους από τους κόκκους του ιζήματος. Δείγματα ιζήματος είχαν 

επίσης ληφθεί για την ανάλυση των αβιοτικών παραμέτρων και τη μέτρηση του 

ρυθμού κατανάλωσης οξυγόνου στο ίζημα, τα αποτελέσματα των οποίων 

διατέθηκαν από τον J. Wijsman για τους σκοπούς της διατριβής. Εκτενής 

περιγραφή της σχετικής μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε παρατίθεται σε 

σχετική δημοσίευση των Wijsman et al. (1999). Παρακάτω αναφέρονται 

συνοπτικά τα βασικότερα σημεία της μεθοδολογίας σχετικά με την ανάλυση των 

διαφόρων αβιοτικών παραμέτρων καθώς και τον τρόπο μέτρησης του ρυθμού 

κατανάλωσης του οξυγόνου στο ίζημα. 
 

• Η κοκκομετρική ανάλυση του ιζήματος και ο υπολογισμός του ποσοστού 

ιλύος-αργίλου πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο διάθλασης ακτίνων lazer με τη 

χρήση σωματιδιακού μετρητή τύπου Malvern, αφού προηγουμένως είχαν 

αφαιρεθεί τα ανθρακικά συστατικά και το οργανικό περιεχόμενο του ιζήματος με 

προσθήκη διαλύματος υπεροξειδίου συγκέντρωσης 10N και υδροχλωρικού οξέος 

συγκέντρωσης 1N. 

 

• Ο υπολογισμός του ποσοστού των κενών οστράκων και θραυσμάτων αυτών 

(shell fraction) που περιέχονται στο ίζημα πραγματοποιήθηκε με διαχωρισμό 

αυτών από το ίζημα με τη χρήση κοσκίνου διαμέτρου οπής 600μm.  

 

 

• Η συγκέντρωση της χλωροφύλλης a στο ίζημα μετρήθηκε με τη μέθοδο της 

υγρής χρωματογραφίας (HPLC) και εκφράστηκε σε g g-1 ιζήματος. 

 

• Το ποσοστό των συγκεντρώσεων του οργανικού άνθρακα και ολικού αζώτου 

στο ίζημα μετρήθηκε με τη χρήση σωματιδιακού αναλυτή τύπου Carlo Erba NA 

1500, έπειτα από οξίνιση των δειγμάτων στο πεδίο με τη χρήση διαλύματος 
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υδροχλωρικού οξέος συγκέντρωσης 8N ώστε να απομακρυνθούν τα ανόργανα 

ανθρακικά συστατικά (Nieuwenhuize et al., 1994). 

 

• Ο ρυθμός κατανάλωσης οξυγόνου στο ίζημα (Sediment Community Oxygen 

Consumption - SCOC) μετρήθηκε τοποθετώντας αδιατάρρακτους πυρήνες 

ιζήματος σε ειδικούς θαλάμους (benthic chambers - Plexiglas σωλήνες 

εσωτερικής διαμέτρου 10,3 cm και μήκους 30 cm). Οι πυρήνες διατηρήθηκαν 

πάνω στο ερευνητικό σκάφος απουσίας φωτός και σε αντίστοιχη με το βενθικό 

περιβάλλον λήψης τους θερμοκρασίας για 4 - 8 ώρες. Ο ρυθμός κατανάλωσης 

του οξυγόνου στο ίζημα υπολογίστηκε από τη γραμμική παλινδρόμηση της 

μείωσης της συγκέντρωσης του οξυγόνου στο ίζημα σε συνάρτηση με το χρόνο, 

και εκφράστηκε σε mM m-2 day -1. 

 

 

2.3 Εργαστηριακή επεξεργασία δειγμάτων μειοβένθους 

2.3.1 Διαλογή τρηματοφόρων 

 

 

Τα δείγματα υποβλήθηκαν σε υγρό κοσκίνισμα με τη χρήση δύο κοσκίνων 

500 μm και 38μm. Το ίζημα (και οι περιεχόμενοι σε αυτό οργανισμοί) που 

διαπέρασε το κόσκινο των 500μm έχοντας επομένως μέγεθος μικρότερο από 

500μm αλλά συγκρατήθηκε σε αυτό των 38 μm τοποθετήθηκε σε τρυβλίο μαζί με 

μικρή ποσότητα φιλτραρισμένου νερού (32μm) και εξετάστηκε με τη χρήση 

στερεοσκοπίου τύπου Olympus SZ40. Κατά το κοσκίνισμα πραγματοποιήθηκε 

επίσης διαχωρισμός του δείγματος σε υποκλάσματα (με τη χρήση κοσκίνων 200, 

100 και 63 μm) με σκοπό τη διευκόλυνση της διαδικασίας διαλογής των 

οργανισμών. Όλα τα άτομα των τρηματοφόρων των οποίων το κυτταρόπλασμα 

είχε χρωματιστεί βαθύ ερυθρό θεωρήθηκαν ως ζωντανά κατά τη στιγμή της 

δειγματοληψίας και συλλέχθησαν με τη βοήθεια ενός μαλακού πινέλου. Άτομα με 

κενά κελύφη ή με ελαφριά χρώση θεωρήθηκαν ως νεκρά κατά τη στιγμή της 

δειγματοληψίας και δεν συλλέχθησαν, ούτε καταμετρήθηκαν. Επιπλέον, κάποια 

άτομα με αβέβαιη χρώση εξετάστηκαν ως προς την ύπαρξη κυτταροπλάσματος 
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στο εσωτερικό του κελύφους έπειτα από την προσθήκη διαλύματος 3% HCl και 

την διάλυση των ασβεστολιθικού τμήματος των ατόμων. Τα τρηματοφόρα που 

συλλέχθησαν από το ίζημα αναγνωρίστηκαν και καταμετρήθηκαν σε επίπεδο 

γένους και κρατήθηκαν σε γυάλινα φιαλίδια σε φιλτραρισμένο νερό (32μm) στην 

κατάψυξη (-20 o C) για μετέπειτα μέτρηση της βιομάζας. Το ίζημα που απέμεινε 

έπειτα από την επεξεργασία κάθε δείγματος αποθηκεύτηκε και πάλι σε διάλυμα 

φορμαλδεΰδης 4% για τη μετέπειτα εξαγωγή και καταμέτρηση των μεταζωικών 

οργανισμών. 

 

 

2.3.2 Διαχωρισμός και καταμέτρηση των μεταζώων 

 

 

Τα δείγματα του ιζήματος (έπειτα από τη συλλογή των τρηματοφόρων) 

τοποθετήθηκαν σε μικρές πλαστικές φιάλες με προσθήκη Ludox TM (κολλοειδές 

πυριτικό πολυμερές πυκνότητας 1,15). Τα δείγματα φυγοκεντρίστηκαν για 15 

λεπτά στις 1500 στροφές / δευτερόλεπτο για τρεις επαναλαμβανόμενες φορές με 

τη χρήση μηχανήματος φυγοκέντρησης τύπου Harrier 15/80 και το επιπλέον 

(υπερκείμενο) τμήμα κάθε φυγοκέντρησης διαχωρίστηκε από το βαρύτερο κλάσμα 

και με τη χρήση κοσκίνου 38μm. Όλοι οι οργανισμοί καταμετρήθηκαν και 

προσδιορίστηκαν σε επίπεδο κυρίων ταξινομικών βαθμίδων με τη χρήση 

στερεοσκοπίου τύπου Olympus SZ40. Στη συνέχεια, τα δείγματα ιζήματος με τους 

περιεχόμενους σε αυτά οργανισμούς αποθηκεύτηκαν και αυτά στην κατάψυξη (-20 
o C) για μετέπειτα μέτρηση της βιομάζας των μεταζώων. 

 

 

2.3.3 Μέτρηση βιομάζας 

 

 

Η βιομάζα μετρήθηκε για τις κυρίαρχες ταξινομικές ομάδες του μειοβένθους 

όπως προέκυψε έπειτα από τη μέτρηση της αφθονίας τους, με τη μέτρηση του 

περιεχομένου οργανικού άνθρακα στους οργανισμούς. Για το σκοπό αυτό 
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συλλέχθηκε με τυχαία δειγματοληψία ένας ικανοποιητικός αριθμός ατόμων για τις 

κύριες μειοβενθικές ομάδες των μεταζώων και συγκεκριμένα για τους νηματώδεις, 

τα κωπήποδα (ενήλικα και ανήλικα άτομα - ναύπλιοι), τα οστρακώδη και τους 

στροβιλιστικούς πλατυέλμινθες ενώ για τα τρηματοφόρα η μέτρηση της βιομάζας 

έγινε ξεχωριστά για τα μικρού και μεγάλου μεγέθους άτομα μαλακού κελύφους 

(Οικ. Allogromiidae) καθώς και για τα κυρίαρχα ευρεθέντα γένη των ατόμων με 

σκληρό κέλυφος (ενήλικα και ανήλικα άτομα). Εξαιτίας του γεγονότος ότι στα 

συλλεχθέντα άτομα παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ τους ως προς το μέγεθος, 

πραγματοποιήθηκε και μέτρηση του μέσου μήκους των ατόμων με σκοπό την 

εκτίμηση της τάξης μεγέθους των συλλεχθέντων προς μέτρηση της βιομάζας 

οργανισμών.  

 

Από όλα τα άτομα απομακρύνθηκαν κόκκοι ιζήματος, συσσωματώματα 

ιλύος, θραύσματα ή οργανικά υπολείμματα που συχνά προσκολλώνται πάνω στους 

οργανισμούς, και στη συνέχεια ξεπλύθηκαν με milliQ νερό και μεταφέρθηκαν με 

μέσα σε ασημένιες κάψουλες οι οποίες προηγουμένως είχαν υποστεί θέρμανση 

στους 400 o C με σκοπό την καύση της πιθανότατα περιεχόμενης σ' αυτές 

οργανικής ύλης. Στα δείγματα των οργανισμών προστέθηκε διάλυμα 

υδροχλωρικού οξέος για τη διάλυση του ανθρακικού ασβεστίου των κελυφών των 

τρηματοφόρων και των οστρακωδών καθώς και των σκελετικών στοιχείων των 

κωπηπόδων (χρησιμοποιήθηκε διάλυμα συγκέντρωσης 3% για τα τρηματοφόρα 

και τα κωπήποδα και διάλυμα συγκέντρωσης 5% για τα οστρακώδη). Κατόπιν, τα 

δείγματα καταψύχθηκαν στους -20 o C για 12 ώρες, και στη συνέχεια 

ψυκτοξηράχθηκαν για τις επόμενες 12 ώρες. 

 

Η μέτρηση του περιεχομένου οργανικού άνθρακα πραγματοποιήθηκε με 

αναλυτή τύπου Carlo Erba ΝΑ 1500. Οι μετρήσεις ενός τέτοιου τύπου αναλυτή 

αναφέρονται είτε σε ποσοστό περιεχομένου οργανικού άνθρακα είτε σε μετρήσεις 

ανά μονάδα επιφάνειας. Το περιεχόμενο σε οργανικό άνθρακα ενός δείγματος 

οργανισμών υπολογίζεται από τις μετρήσεις ανά μονάδα επιφάνειας ουσίας 

γνωστής περιεκτικότητας σε οργανικό άνθρακα (π.χ. acetanilide) σε σχέση με τις 

αντίστοιχες τιμές του δείγματος.  
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2.4 Ανάλυση των αποτελεσμάτων 
 

 

Για την αποθήκευση, τη διαχείριση και τη γραφική παρουσίαση των 

δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η βάση επεξεργασίας δεδομένων Microsoft Excel 97 

για Windows 95, ενώ για την οπτική παρουσίαση των εικόνων και των 

φωτογραφιών χρησιμοποιήθηκε το πακέτο Corel Draw 7 και Corel Photo-Paint 7. 

Μονοπαραγοντική και πολυπαραγοντική στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε 

για τις διάφορες μεταβλητές που χαρακτηρίζουν το μειοβένθος από την άποψη της 

συνολικής βιοκοινωνίας και την κατανομή των κυρίων ταξινομικών βαθμίδων των 

μεταζώων, όσο και για τη μελέτη της κατανομής των ατόμων μεταξύ των 

διαφορετικών γενών των τρηματοφόρων.  

 

Το επίπεδο σημαντικότητας (p-value) των διαφορών μεταξύ των σταθμών 

δειγματοληψίας ελέγχθηκε με την εφαρμογή ανάλυσης διακύμανσης ενός 

παράγοντα (1 way anova) κατά την οποία οι διαφορές των τιμών ελέγχθηκαν με 

βάση το κριτήριο του σταθμού δειγματοληψίας. Οι τιμές που ελέγχθησαν (x) είχαν 

προηγουμένως λογαριθμοποιηθεί με υπολογισμό του νεπέριου λογαρίθμου ln(x+1) 

δεδομένου ότι με τη λογαριθμοποίηση επιτυγχάνεται κανονικότερη κατανομή των 

ελεγχόμενων τιμών. Στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες βρέθηκαν 

σημαντικές διαφορές των τιμών μεταξύ των σταθμών, ακολούθησε εφαρμογή της 

δοκιμής πολλαπλών συγκρίσεων post hoc Tukey (Honest Significant Difference-

HSD) με σκοπό να αναζητηθούν σημαντικές διαφορές μεταξύ των σταθμών ανά 

ζεύγη. Για τις περιπτώσεις επίσης ελέγχου ζεύγους τιμών ανεξαρτήτων δειγμάτων 

προκειμένου να αναζητηθούν διαφορές μεταξύ τους εφαρμόστηκε η δοκιμασία t-

test και υπολογίστηκε το επίπεδο σημαντικότητας (p-value) των διαφορών. 

 

Προκειμένου να ελεγθεί ο βαθμός συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών του 

μειοβένθους και των περιβαλλοντικών παραμέτρων πραγματοποιήθηκε γραμμική 

παλινδρόμηση (linear regression) αυτών με έμφαση στις μεταβλητές που αφορούν 

στην ολική μειοβενθική βιοκοινωνία και στις κύριες ταξινομικές βαθμίδες αυτής. 

Με την εφαρμογή της γραμμικής παλινδρόμησης υπολογίστηκε ο συντελεστής 
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παλινδρόμησης μεταξύ των ανεξάρτητων και εξαρτημένων μεταβλητών (R2) 

καθώς και το επίπεδο σημαντικότητας της παλινδρόμησης (p-value). H ανάλυση 

διακύμανσης και η δοκιμή t-test καθώς και η γραμμική παλινδρόμηση 

εφαρμόστηκαν με τη χρήση του στατιστικού πακέτου Statistica 99 για Windows 

95, Kernel Release 5.5, StatSoft Inc. 

 

Ανάλυση πολυμεταβλητών (multivariate analysis) πραγματοποιήθηκε 

επίσης με σκοπό να εξεταστούν οι πιθανές διαφορές ανάμεσα στους σταθμούς 

δειγματοληψίας σε σχέση με την σύνθεση της κοινωνίας των τρηματοφόρων και 

την κατανομή των ατόμων στα διαφορετικά γένη. Για το σκοπό αυτό 

δημιουργήθηκε βάση δεδομένων που περιελάμβανε τους αριθμούς των ατόμων για 

κάθε γένος και για κάθε σταθμό δειγματοληψίας μετασχηματισμένους στην 

τετραγωνική τους ρίζα και εξετάστηκε η ομοιότητα μεταξύ κάθε ζεύγους τιμών. Ο 

βαθμός ομοιότητας μεταξύ των σταθμών δειγματοληψίας υπολογίστηκε με το 

δείκτη ομοιότητας Bray - Curtis (Βray & Curtis, 1957) και παρουσιάστηκε 

γραφικά με την κατασκευή δενδρογράμματος. Ο συγκεκριμένος δείκτης 

ομοιότητας υπολογίζεται από τη σχέση  

 

p        p 
Sjk =100{1-(      |yij - yik|  /        |yij + yik|)} 

    i=1       i=1 
 

όπου  Sjk η τιμή του δείκτη μεταξύ των δειγμάτων j και k 

 yij η τιμή της αφθονίας ή βιομάζας του είδους i στο δείγμα j  

και  yik η τιμή της αφθονίας ή βιομάζας του είδους i στο δείγμα k 

 

και επιλέχθηκε αφενός διότι ο υπολογισμός του λαμβάνει υπόψην ιδιαίτερα τις 

αφθονότερες ομάδες και αφετέρου δεν επηρεάζεται από πιθανές μηδενικές τιμές 

των ομάδων. Με τη χρησιμοποίηση της μεθόδου διάταξης MDS (Multi-

Dimensional Scaling) ομαδοποιήθηκαν στο χώρο τα δείγματα των σταθμών 

ανάλογα με τη σύστασή τους ως προς τα γένη των τρηματοφόρων, ενώ 

υπολογίστηκε επίσης και η τιμή stress προκειμένου να αξιολογηθεί η διάταξη των 

δειγμάτων με τη συγκεκριμένη μέθοδο. 
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Προκειμένου να εκτιμηθεί η ποικιλότητα των δειγμάτων ως προς τη σύνθεση 

των γενών των τρηματοφόρων, υπολογίστηκε ο δείκτης ποικιλότητας Shannon - 

Wiener H(s) (Shannon & Weaver, 1949) ο οποίος γενικά εκφράζει την ετερογένεια 

της βιοκοινωνίας και εξαρτάται τόσο από τον αριθμό των ειδών του δείγματος όσο 

και από την κατανομή (ισομερή ή όχι) του συνολικού αριθμού των ατόμων στα 

διάφορα είδη. Υπολογίστηκε επίσης και ο βαθμός της ισομερούς κατανομής των 

ατόμων στα διάφορa γένη (δείκτης ομοιομορφίας - eveness J). 

 

Ο δείκτης ποικιλότητας Shannon - Wiener H(s) γενικά υπολογίζεται από τη 

σχέση: 

        s 
H =  -    pilnpi 

      i=1 
 

όπου  s είναι ο αριθμός των ειδών 

και pi το ποσοστό του συνολικού αριθμού ατόμων που ανήκουν στο i 

είδος 

 

ενώ ο βαθμός της ισομερούς κατανομής (δείκτης ομοιομορφίας) μετριέται 

ως: 

 

J = Η / Ηmax 

 

όπου  H είναι η μετρηθείσα τιμή του δείκτη ποικιλότητας 

και Ηmax η μέγιστη τιμή του δείκτη δηλαδή όταν εμφανίζεται ισομερής 

κατανομή 

 

Η κυριαρχία των άφθονων γενών των δειγμάτων εκτιμήθηκε με τη χρήση 

του δείκτη Berger-Parker (d) (Berger & Parker, 1970), ο οποίος αποτελεί έναν 

απλό ως προς τον υπολογισμό δείκτη και βασίζεται γενικά στη σχετική πυκνότητα 

του περισσότερο άφθονου είδους. Η μέτρηση του δείκτη Berger-Parker προκύπτει 

από τη σχέση 
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d =Νmax / N 

 

όπου  Nmax είναι η πυκνότητα του κυρίαρχου είδους 

και Ν η ολική πυκνότητα του δείγματος 

 

Ο υπολογισμός του δείκτη ομοιότητας Bray-Curtis, του δείκτη 

ποικιλότητας Shannon - Weaver και του δείκτη κυριαρχίας Berger-Parker καθώς 

και η κατασκευή του δενδρογράμματος ομοιότητας των σταθμών δειγματοληψίας 

πραγματοπoιήθηκαν με τη χρήση του προγράμματος BioDiversity Professional 

Betam1, 1997, Nat. Hist. Mus. & Scot. Assoc. Mar. Science, UK. Η διάταξη των 

δειγμάτων στο χώρο με τη μέθοδο MDS έγινε με χρήση του πακέτου Primer 

(Plymouth Routines in Multivariate Ecological Research). 
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3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

 

3.1 Αβιοτικές παράμετροι  
 

 

Η συγκέντρωση σε οξυγόνο στο νερό στον πυθμένα της υδάτινης στήλης 

ήταν μέγιστη στο Σταθμό 10 (71,5 m - 284 μΜ [O2]) και ελάχιστη στο Σταθμό 24 

(136,8m - 190 μΜ [O2]) ο οποίος βρίσκεται στην επιφάνεια επαφής μεταξύ 

οξυγονωμένης και ανοξικής ζώνης. Η επιφάνεια αυτή αντιστοιχεί στη 

διαχωριστική επιφάνεια μεταξύ των μόνιμα ανοξικών βαθύτερων τμημάτων της 

Μαύρης Θάλασσας και του υπερκείμενου οξυγονωμένου στρώματος και 

παρουσιάζει άλλοτε υποξία ή και ανοξία και άλλοτε μεγαλύτερες τιμές 

συγκέντρωσης οξυγόνου στο νερό ακριβώς πάνω από την επιφάνεια του ιζήματος, 

ανάλογα με τις ανοδικές κινήσεις του νερού από τα βαθύτερα προς τα ανώτερα 

στρώματα και το βαθμό ανάμιξης της στήλης. Κατά την τρέχουσα δειγματοληψία 

λοιπόν (Μάιος 1997) η διαχωριστική αυτή επιφάνεια δεν εμφάνιζε τιμές 

συγκέντρωσης οξυγόνου στο νερό που να αντιστοιχούν σε επίπεδα ανοξίας ή 

υποξίας. Χαμηλότερη συγκέντρωση οξυγόνου συγκριτικά με τις άλλες 

δειγματοληπτικές θέσεις παρουσίασε επίσης ο παράκτιος Σταθμός 2 (207 μΜ 

[O2]). O βαθύς Σταθμός 22 (1500m) αντίθετα, χαρακτηρίστηκε από ανοξία όπως 

έδειξε η μέτρηση της συγκέντρωσης του οξυγόνου στον πυθμένα της στήλης του 

νερού (Εικ. 3.1).  

 

Στον πίνακα 3.1 συνοψίζονται οι τιμές όλων των αβιοτικών παραμέτρων 

που μετρήθηκαν στο ίζημα. Οι τιμές αυτές αναφέρονται στο επιφανειακό στρώμα 

του ιζήματος (5 εκατοστά) δεδομένου ότι η παρούσα εργασία μελετά την 

κατανομή της μειοβενθικής κοινωνίας σ' αυτό το στρώμα του ιζήματος. Σε όλες τις 

θέσεις δειγματοληψίας, τα επιφανειακά ιζήματα ήταν ιλυώδη. Η διάμετρος των 

κόκκων υπολογίστηκε σε 0,016mm κατά μέσο όρο και κυμάνθηκε μεταξύ 

0,010mm στο Σταθμό 2 και 0,021mm στους Σταθμούς 10 και 24. (Εικ. 3.2a). 

Διαφορετικές τιμές μεταξύ των σταθμών όμως παρουσίασε η περιεκτικότητα του 
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επιφανειακού ιζήματος σε κενά όστρακα και θραύσματα η οποία βρέθηκε να είναι 

μηδέν στον παράκτιο Σταθμό (Στ. 2) και στο βαθύ Σταθμό (Στ. 22) αλλά υψηλή σε 

ποσοστό επί του συνολικού ιζήματος στους Σταθμούς 9, 10 και 24 (34,47, 36,20 

και 24,36% αντίστοιχα - Εικ. 3.2b). 
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Εικ. 3.1: Συγκέντρωση οξυγόνου στον πυθμένα της στήλης του νερού.  

 

Fig. 3.1: Bottom water oxygen content.  

 

 

Η περιεκτικότητα σε οργανικό άνθρακα και ολικό άζωτο βρέθηκε ότι ήταν 

μεγαλύτερη στο βαθύτερο σταθμό (Εικ. 3.3a). Υψηλότερες τιμές μετρήθηκαν στο 

βαθύτερο (ανοξικό) Σταθμό 22 (6,67 % και 0,62 % οργανικός άνθρακας και άζωτο 

αντίστοιχα) ενώ ο Σταθμός 24 παρουσίασε τις χαμηλότερες τιμές (2,07 % 

περιεκτικότητα σε οργανικό άνθρακα και 0,24 % σε ολικό άζωτο). Η 

περιεκτικότητα του επιφανειακού ιζήματος σε χλωροφύλλη a κυμάνθηκε μεταξύ 

0,09 μg g-1 στο Σταθμό 24 και 8,26 μg g-1 στον παράκτιο Σταθμό 2 (Εικ. 3.3b). 

 

Ο ρυθμός κατανάλωσης οξυγόνου στο ίζημα ήταν μέγιστος στον παράκτιο 

Σταθμό 2 (32,65 mM m-2 day-1) ενώ παρουσίασε μείωση με την αύξηση του 

βάθους των σταθμών και βρέθηκε να έχει ελάχιστη τιμή στο Σταθμό 24 (3,12 mM 

m-2 day1 - Εικ. 3.4).  
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Πίνακας 3.1. Τιμές φυσικοχημικών και ιζηματολογικών παραμέτρων 

επιφανειακού ιζήματος (0-5 cm) και ρυθμού κατανάλωσης 

οξυγόνου στο ίζημα. 

 

Στ. 2 Στ. 9 Στ. 10 Στ. 24 Στ. 22

Bάθος (m) 26 57 71,5 136,8 1500

[O2] στον πυθμένα της
στήλης του νερού (μΜ)

207 243 284 190 ανοξικός

διάμετρος κόκκων
ιζήματος χωρίς τα

περιεχόμενα όστρακα
και θραύσματα (mm)

0,010 0,012 0,021 0,021 0,014

ποσοστό οστράκων και
θραυσμάτων  (%) 0,00 34,47 36,20 24,36 0,00

οργανικός άνθρακας (%
ξηρού ιζήματος) 2,38 2,74 3,08 2,07 6,67

ολικό άζωτο (% ξηρού
ιζήματος) 0,26 0,32 0,34 0,24 0,62

Chl a (μg g-1ξηρού
ιζήματος)

8,27 2,05 0,55 0,09 3,95

Ρυθμός κατανάλωσης
οξυγόνου στο ίζημα

(mM m2 day-1)
32,65 11,57 10,97 3,12 ανοξικός

ιζηματολογικές παράμετροι επιφανειακού ιζήματος (0-5 cm)
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Εικ. 3.2: a: Μέση διάμετρος κόκκων (mm) και b: Ποσοστό περιεκτικότητας κενών 

οστράκων και θραυσμάτων στο επιφανειακό στρώμα ιζήματος (0-5 cm). 

 

Fig. 3.2: a: Median grain-size (mm) and b: Shells content (%) measured at the 

upper five cm of the sediment core. 
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Εικ. 3.3: a: Περιεκτικότητα ιζήματος σε οργανικό άνθρακα και ολικό άζωτο (%), 

b: Περιεκτικότητα σε χλωροφύλλη a (μg g-1). Οι τιμές οργανικού 

άνθρακα, αζώτου και χλωροφύλλης a αναφέρονται σε μετρήσεις που 

έγιναν επί του ξηρού βάρους του επιφανειακού ιζήματος (0-5 cm). 

 

Fig. 3.3: a: Organic Carbon and Nitrogen content (%), b: Chlorophyll a content (μg 

g-1) . Concentrations of organic carbon, nitrogen and chlorophyll a refer to 

dry weight of the superficial sediment of 0-5 cm. 
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Εικ. 3.4: Ρυθμός κατανάλωσης οξυγόνου στο (mM m2 day-1).  

 

Fig. 3.4: Sediment Community Oxygen Consumption (mM m2 day-1).  

 

 

3.2 Αφθονία μειοβένθους 
3.2.1 Δομή ολικής βιοκοινωνίας 

 

 

Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που καταμετρήθηκαν στο ίζημα ήταν 

27028 άτομα (19127 μετάζωα και 7883 τρηματοφόρα) στο σύνολο όλων των 

δειγμάτων που αναλύθηκαν και οι κύριες τυπικές (permanent) μειοβενθικές ομάδες 

που αναγνωρίστηκαν ήταν: νηματώδεις, κωπήποδα, στροβιλιστικοί 

πλατυέλμυνθες, γαστρότριχα και κινόρρυγχα μεταξύ των μεταζώων καθώς επίσης 

και τα τρηματοφόρα από το φύλο των πρωτοζώων. Διάφορες άλλες ταξινομικές 

ομάδες που ανήκουν στο προσωρινό (temporary) μειοβένθος όπως βρυόζωα, 

κνιδόζωα, πολύχαιτοι, ολιγόχαιτοι καθώς και ένας μικρός αριθμός μη 

αναγνωρίσιμων ατόμων καταμετρήθηκαν επίσης. 

 

Ο παράκτιος Σταθμός (Στ. 2) χαρακτηρίστηκε από την υψηλότερη 

μειοβενθική αφθονία  (8x106 ind m-2 κατά μέσο όρο) ενώ αυτή ήταν μικρότερη 

στους βαθύτερους απ' αυτόν σταθμούς (Εικ. 3.5) και παρουσίασε ελάχιστη τιμή 
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στο Σταθμό 10 (106 ind m -2 κατά μέσο όρο). Η υψηλή τιμή αφθονίας που βρέθηκε 

στον παράκτιο σταθμό αντιστοιχεί ουσιαστικά σε υψηλές τιμές αφθονίας τόσο της 

ομάδας των νηματωδών όσο και των τρηματοφόρων οι οποίες συνιστούν το 90% 

του συνολικού μειοβένθους στο σταθμό αυτό.  

 

Ο βαθύτερος σταθμός της ελεγχθείσας διατομής (Στ. 22, 1500m) που 

βρίσκεται στη βαθύτερη και ανοξική ζώνη της υδάτινης μάζας, χαρακτηρίστηκε 

από πλήρη απουσία οργανισμών τόσο μεταζώων όσο και τρηματοφόρων. Ο 

σταθμός αυτός ελέγχθηκε επίσης και ως προς την πιθανή παρουσία κενών 

κελυφών τρηματοφόρων ή άλλων οργανισμών τα οποία θα υποδείκνυαν 

πιθανότατα την παρουσία ζωντανών ατόμων σε διαφορετική εποχή από αυτή της 

τρέχουσας δειγματοληψίας, όμως ούτε και τέτοιες ενδείξεις βρέθηκαν. Στον 

πίνακα 3.2 αναφέρονται οι μέσες τιμές αφθονίας όλων των ταξινομικών ομάδων 

που καταμετρήθηκαν 
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Εικ. 3.5. Μέση ολική αφθονία μειοβένθους. 

 

Fig. 3.5. Mean standing stock of total meiobenthos. 

 

Οι νηματώδεις αποτέλεσαν την κυριότερη μειοβενθική ομάδα σε όλους 

τους δειγματοληπτικούς σταθμούς, συνιστώντας το 45 - 85% του συνολικού 

μειοβένθους. Η υψηλότερη τιμή αφθονίας τους βρέθηκε στο Σταθμό 2 (3,7 x106 
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ind m-2) ενώ η ελάχιστη στο Σταθμό 10 (0,6x106 ind m-2). Η δεύτερη σε πυκνότητα 

ομάδα ήταν τα τρηματοφόρα στους Σταθμούς 2, 9 και 24 και τα κωπήποδα στο 

Σταθμό 10. Η συνεισφορά των τρηματοφόρων στη συνολική μειοβενθική αφθονία 

κυμάνθηκε μεταξύ 7 - 43% του συνόλου με μέγιστη αφθονία στο Σταθμό 2 (3,5 

x106 ind m-2) και ελάχιστη στο Σταθμό 10 (0,07 x106 ind m-2). Η μέγιστη αφθονία 

όσον αφορά στα κωπήποδα παρατηρήθηκε στο Σταθμό 2 (0,8x106 ind m-2) και η 

ελάχιστη στο Σταθμό 24 (0,04x106 ind m-2), συμπεριλαμβανομένων και των 

ανήλικων ατόμων (ναύπλιοι) οι οποίοι βρέθηκαν ότι συνιστούν ένα σημαντικό 

κομμάτι του πληθυσμού των κωπηπόδων (38 - 66%). Η μέση τιμή της συνολικής 

αφθονίας όλων των μεταζωικών ομάδων κυμάνθηκε μεταξύ 0,9 x106 ind m-2 (Στ. 

10) και  4,6 x106 ind m-2 (Στ. 2), (Εικ. 3.6, 3.7).  

 

Πίνακας 3.2: Μέσες τιμές αφθονίας (x10 6 ind m-2) των διαφόρων μειοβενθικών 

ομάδων στους σταθμούς δειγματοληψίας. 

 

Στ.  2 Στ.  9 Στ.  10 Στ.  24 Στ.  22

βάθος (m) 26 57 71,5 136,8 1500

μόνιμα μειοβενθικές ομάδες (permanent meiobenthos)

τρηματοφόρα (foraminifera) 3,5 0,2 0,1 0,1 -
στροβιλιστικοί πλατυέλμυνθες (turbellaria) 0,1 0,03 0,01 0,01 -
γαστρότριχα (gastrotricha) - - 0,01 - -
κινόρυγχα (kinoryncha) - 0,002 0,003 - -
νηματώδεις (nematodes) 3,7 2,4 0,6 1,2 -
οστρακώδη (ostracods) - 0,03 0,002 - -
κωπήποδα (copepods) 0,8 0,2 0,3 0,04 -
άλλα μη αναγνωρ. (unidentified) 0,003 0,002 0,01 0,003 -

προσωρινά μειοβενθικές ομάδες
(temporary meiobenthos)

0,01 0,01 0,02 0,01
-

σύνολο 8,1 2,9 1,1 1,4 -
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Εικ.3.6: Αφθονίες κυρίων μειοβενθικών ομάδων στους σταθμούς δειγματοληψίας. 

 

Fig. 3.6: Major meiobenthic groups' densities at sampling stations. 
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Εικ. 3.7: Ποσοστιαία συμμετοχή των μειοβενθικών ομάδων στην ολική 

μειοβενθική αφθονία. 

 

Fig. 3.7: Contribution of meiobenthic groups to total meiobenthos density. 

 

 

 
3.2.2 Τρηματοφόρα 

 

 

Ο συνολικός αριθμός των τρηματοφόρων (στο σύνολο όλων των αντιγράφων 

-replicates δειγμάτων ιζήματος) που βρέθηκαν να έχουν υποστεί χρώση και 

επομένως θεωρήθηκαν ως ζωντανά άτομα κατά τη στιγμή της δειγματοληψίας 

ήταν 7,8 x106 ind. Αναγνωρίστηκαν συνολικά 7 διαφορετικά γένη τρηματοφόρων 

(Egerella, Esosyrinx, Fissurina, Lagena, Laryngosigma, Ammonia, Elphidium) που 

ανήκουν σε πέντε διαφορετικές οικογένειες (Allogromiidae, Ataxophragmiidae, 

Nodosariidae, Rotalliidae, Elphidiidae) και αυτές σε τρεις διαφορετικές υποτάξεις 

(Allogromiina, Textulariina και Rotaliina). Στο σύνολο των προαναφερόμενων 

ταξινομικών βαθμίδων εντοπίστηκαν ουσιαστικά τρεις κύριοι τύποι από άποψη 

μορφολογίας και δομής του κελύφους στοιχείο το οποίο αποτελεί και το βασικό 

διαγνωστικό χαρακτηριστικό για την συστηματική των ατόμων (Φωτ. 3.1, 3.2). Η 
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υπόταξη Allogromiina περιλαμβάνει άτομα με μονοθάλαμο, μαλακό χιτινώδες 

κέλυφος από τα οποία βρέθηκαν τόσο επιμήκεις μορφές όσο και άτομα κυκλικού 

σχήματος με εξωτερικό κέλυφος που χαρακτηρίζεται από "διάφανη" όψη (soft-

shelled foraminifera). Οι άλλες δύο υποτάξεις που αναγνωρίστηκαν στη 

συγκεκριμένη διατομή περιλαμβάνουν αντιπροσώπους με σκληρό κέλυφος (hard-

shelled foraminifera) είτε ασβεστιτικό (Υπόταξη Rotaliina) είτε συμφυρματοπαγές 

με προσκολλημένα ξένα σωματίδια κόκκων ιζήματος ή θραυσμάτων κελυφών 

(Υπόταξη Textulariina) (Πίνακες 3.3, 3.4). Η ολική αφθονία κυμάνθηκε μεταξύ 

0,07 x106 (Στ. 10) και 3,5 x106 ind m-2 (Στ. 2), ενώ στο βαθύ ανοξικό σταθμό (Στ. 

22) δεν βρέθηκαν καθόλου τρηματοφόρα ούτε και κενά κελύφη αυτών.  

 

Το πιο άφθονο γένος στο Σταθμό 2, ήταν το γένος Ammonia (A. beccarii) 

(52,99%) όπου βρέθηκαν επίσης αντιπρόσωποι του γένους Elphidium (E. 

excavatum) καθώς επίσης και ανήλικα άτομα καθώς και τρηματοφόρα μαλακού 

κελύφους (Εικ. 3.8). Όλα τα άτομα ασβεστιτικού κελύφους (Ammonia, Elphidium 

και ανήλικα άτομα) που βρέθηκαν στο επιφανειακό στρώμα του ιζήματος στο 

συγκεκριμένο σταθμό είχαν υποστεί πλήρη διάβρωση του κελύφους, γεγονός που 

παρατηρήθηκε και στα δύο επαναληπτικά δείγματα (replicates) που ελήφθησαν. 

Εντούτοις, η αναγνώρισή τους σε επίπεδο γένους ήταν εφικτή, με βάση την 

οργάνωση του κυτταροπλάσματος σε θαλάμους και της περιφερειακής οργανικής 

επιφάνειας του κυτταροπλάσματος, στοιχεία που διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των 

γενών των τρηματοφόρων. Στο βαθύτερο στρώμα του ιζήματος αλλά και στους 

υπόλοιπους Σταθμούς που εξετάστηκαν δεν παρατηρήθηκε αντίστοιχο φαινόμενο. 

 

Σε αντίθεση με την παράκτια περιοχή, οι Σταθμοί 9, 10 και 24 

χαρακτηρίστηκαν από την κυριαρχία των τρηματοφόρων μαλακού κελύφους 

(62,27, 72,66 και 64,44 % αντίστοιχα επί της ολικής αφθονίας των 

τρηματοφόρων). Στους Σταθμούς 9 και 10, βρέθηκαν επίσης αντιπρόσωποι του 

γένους Ammonia (A. beccarii), Elphidium (E. excavatum), Fissurina (F. eliptica, 

F. lucida, and F. marginata). Επί πλέον, το γένος Egerella (E. scabra) καθώς και 

Lagena (L. vulgaris) αναγνωρίστηκαν στο Σταθμό 24 (Εικ. 3.8).  
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Φωτ. 3.1: Γένη τρηματοφόρων "σκληρού κελύφους" (hard-shelled foraminifera) 

που βρέθηκαν στους σταθμούς της εξεταζόμενης διατομής στη Μαύρη 

Θάλασσα. 

 

Phot. 3.1: Hard - shelled foraminifera genera found at stations of examined 

transect at Black Sea. 

1a-d: Elphidium, 2a-b: Ammonia (dorsal - ventral side), 3a-b: juveniles (dorsal - 

ventral side) 4 a-b: Fissurina 5: Laryngosigma 6: Esosyrinx 7: Egerella 

 

1a
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Φωτ. 3.2: Άτομα τρηματοφόρων "μαλακού κελύφους" (soft-shelled foraminifera) 

της οικογένειας Allogromiidae που βρέθηκαν στους σταθμούς της 

εξεταζόμενης διατομής στη Μαύρη Θάλασσα. 

 

Phot. 3.2: Soft - shelled foraminifera (Fam. Allogromiidae) found at stations of 

examined transect at Black Sea. 

1a-b: τύπος Ι (type I) 

2a-c: τύπος IΙ (type II) 

Πίνακας 3.3: Μέση τιμή αφθονίας ταξινομικών ομάδων τρηματοφόρων στους 

σταθμούς δειγματοληψίας (x 106 ind m-2). 
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Στ. 2 Στ. 9 Στ. 10 Στ. 24 Στ. 22

τρηματοφόρα μαλακού κελύφους (soft-shelled foraminifera)

Υπόταξη ALLOGROMIINA

Οικ. Allogromiidae 0,1 0,2 0,1 0,1

τρηματοφόρα σκληρού κελύφους (hard-shelled foraminifera)

Υπόταξη TEXTULARIINA

Οικ. Ataxophragmiidae

Γένος Egerella (E. scabra) 0,01

Υπόταξη ROTALIINA

Οικ. Nodosariidae

Γένος Esosyrinx 0,001 0,002

Γένος Fissurina  (F. lucida, F.
eliptica, F. marginata ) 0,002 0,01 0,03

Γένος Lagena  (L. vulgaris ) 0,002
Γένος Laryngosigma 0,002 0,006 0,005

Οικ. Rotaliidae

Γένος Ammonia  (A. beccarii ) 1,8 0,01 0,01

Οικ. Elphiidae

Γένος Elphidium
(E. excavatum ) 0,7 0,1 0,001

ανήλικα άτομα (juveniles) 0,9 0,02 0,003
μη αναγνωρ.(unident. specimens) 0,001 0,001 0,002
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Πίνακας 3.4: Ποσοστιαία συμμετοχή επί του συνόλου των τρηματοφόρων των 

διαφόρων ταξινομικών ομάδων στους σταθμούς δειγματοληψίας. 

 

Στ. 2 Στ. 9 Στ. 10 Στ. 24 Στ. 22

τρηματοφόρα μαλακού κελύφους (soft-shelled foraminifera)

Υπόταξη ALLOGROMIINA

Οικ. Allogromiidae 1,91 62,27 72,66 64,44

τρηματοφόρα σκληρού κελύφους (hard-shelled foraminifera)

Υπόταξη TEXTULARIINA

Οικ. Ataxophragmiidae

Γένος Egerella (E. scabra) 3,87

Υπόταξη ROTALIINA

Οικ. Nodosariidae

Γένος Esosyrinx 1,44 1,06

Γένος Fissurina  (F. lucida, F.
eliptica, F. marginata ) 0,61 15,11 19,37

Γένος Lagena  (L. vulgaris ) 1,06
Γένος Laryngosigma 0,81 8,63 3,52

Οικ. Rotaliidae

Γένος Ammonia  (A. beccarii ) 52,99 2,64 3,87

Οικ. Elphiidae

Γένος Elphidium
(E. excavatum ) 19,08 27,18 0,72

ανήλικα άτομα (juveniles) 26,02 6,29 1,76
μη αναγνωρ.(unident. specimens) 0,20 1,44 1,06
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Εικ. 3.8: Ποσοστιαία συμμετοχή των διαφόρων ομάδων στη συνολική αφθονία 

των τρηματοφόρων. 

 

Fig. 3.8: Contribution of different foraminiferal taxa to total foraminiferal standing 

stock. 

 

 

Η μεταβολή της αφθονίας των τρηματοφόρων με μαλακό κέλυφος 

(υπόταξη Allogromiina) μεταξύ των σταθμών δεν ήταν αντίστοιχη με αυτή των 

άλλων ομάδων του σκληρού κελύφους (Οικ. Ataxophragmiidae, Nodosariidae, 

Rotaliidae, Elphiidae). Η αφθονία των τελευταίων βρέθηκε να μειώνεται αισθητά 

στους βαθύτερους του παράκτιου σταθμούς δειγματοληψίας σε αντίθεση με αυτή 

της υπόταξης Allogromiina η οποία δεν εμφάνισε αξιόλογη μεταβολή. Επομένως, 

η γενικότερη μείωση της ολικής αφθονίας των τρηματοφόρων στους βαθύτερους 

σταθμούς προκλήθηκε από τη μείωση των υποτάξεων Textulariina και Rotalina 

(Εικ. 3.9). 
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Εικ. 3.9: Διαφορετική μεταβολή στις τιμές αφθονίας τρηματοφόρων μαλακού (Υπ. 

Allogromiina) και σκληρού κελύφους κατά μήκος της διατομής 

δειγματοληψίας. 
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Fig. 3.9: Differential change in density of soft- and hard-shelled foraminifera along 

the transect. 

 

 

3.2.3 Κατακόρυφη κατανομή στο ίζημα 

 

 

Η κατανομή του μειοβένθους δεν ήταν όμοια στα δύο στρώματα ιζήματος 

που εξετάστηκαν, στο επιφανειακό στρώμα (0-0,5 cm) και στο βαθύτερο (0,5-5 

cm). Σε γενικές γραμμές παρατηρήθηκαν μικρότερες τιμές πυκνότητας των 

μειοβενθικών ομάδων ανά μονάδα όγκου ιζήματος (ind cm-3) στο υποεπιφανειακό 

στρώμα, σε όλους τους σταθμούς που εξετάστηκαν (Εικ. 3.10). Οι νηματώδεις 

αποτέλεσαν τη μοναδική εξαίρεση στο Σταθμό 2 όπου παρουσίασαν μεγαλύτερη 

πυκνότητα στο βαθύτερο στρώμα (56 και 76 ind. cm -3 για το επιφανειακό και 

υποεπιφανειακό στρώμα αντίστοιχα). Η πυκνότητα των κωπηπόδων βρέθηκε να 

είναι μικρότερη στο επιφανειακό στρώμα ενώ οι στροβιλιστικοί πλατυέλμινθες 

(turbellaria) απουσίαζαν τελείως από το βαθύτερο στρώμα σε όλους τους 

Σταθμούς. Όσο αφορά στα τρηματοφόρα, αν και τα αναγνωρισθέντα γένη 

εντοπίστηκαν και στα δύο στρώματα ιζήματος, η συνολική πυκνότητα ανά μονάδα 

επιφάνειας βρέθηκε επίσης να είναι μεγαλύτερη στο επιφανειακό στρώμα (μεταξύ 

0,87 και 94,70 ind. cm-3 στους Σταθμούς 10 και 2 αντίστοιχα). 0-0.5 cm
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Εικ. 3.10: Πυκνότητα ανά μονάδα όγκου των μειοβενθικών ομάδων (ind cm-3) στα 

δύο στρώματα ιζήματος (0-0,5 και 0,5-5 cm) που εξετάστηκαν. 

 

Fig. 3.10: Meiobenthic density (ind cm-3) at the two depth layers within the 

sediment (0-0.5 and 0.5-5 cm).  

Στο επιφανειακό στρώμα 0-0,5 cm, η μικρότερη τιμή ολικής μειοβενθικής 

πυκνότητας μετρήθηκε στο Σταθμό 24 (24 ind cm-3), και η μεγαλύτερη στο 

Σταθμό 2 (305 ind cm-3). Στο υποεπιφανειακό στρώμα του ιζήματος, η ολική 

πυκνότητα κυμάνθηκε μεταξύ 10 ind cm-3 στο Σταθμό 10 και 146 ind cm-3 στο 

Σταθμό 2. 

 

Παρ' όλο που οι τιμές πυκνότητας ανά μονάδα επιφάνειας (ind cm-3) των 

κυρίων μειοβενθικών ομάδων ήταν μικρότερες στο υποεπιφανειακό στρώμα, 

εντούτοις η πλειοψηφία του πληθυσμού κάποιων ομάδων εντοπίστηκε σ' αυτό το 

στρώμα ιζήματος. Στο Σταθμό 2, το 92% των νηματωδών καθώς και το 86% του 

πληθυσμού των τρηματοφόρων βρέθηκε στο βαθύτερο τμήμα. Αντίθετα, στο 

σταθμό αυτό τα κωπήποδα εντοπίστηκαν κατά το μεγαλύτερο μέρος του 

πληθυσμού τους (85%) στην επιφάνεια του ιζήματος (Εικ. 3.11). 
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Εικ. 3.11: Σχετική (%) αφθονία του συνολικού πληθυσμού των τρηματοφόρων, 

νηματωδών και κωπηπόδων στα δύο στρώματα ιζήματος 0-0,5 και 

0,5-5 cm στον παράκτιο σταθμό 2. 

 

Fig. 3.11: Relative (%) abundance of the population of foraminifera, nematodes 

and copepods within the two sediment layers of 0-0.5 and 0.5-5 cm at 

Station 2. 

3.3 Βιομάζα μειοβένθους 
 

 

Η βιομάζα υπολογίστηκε για τις κύριες ομάδες του μειοβένθους με βάση την 

περιεκτικότητα σε οργανικό άνθρακα ανά άτομο και το συνολικό αριθμό ατόμων 

για κάθε μειοβενθική ομάδα. Η ολική μειοβενθική βιομάζα παρουσίασε μεταβολή 

μεταξύ των σταθμών δειγματοληψίας αντίστοιχη με αυτή της αφθονίας. 

Υψηλότερη τιμή υπολογίστηκε στο Σταθμό 2 (5,2 x 103 g C m-2 ) ενώ η μικρότερη 

βρέθηκε στο Σταθμό 10 (0,7 x 103 g C m-2). Οι νηματώδεις αποτέλεσαν τη 

σημαντικότερη ομάδα από άποψη βιομάζας σε όλους τους σταθμούς 

δειγματοληψίας, συνιστώντας το 51% (Στ. 2) έως το 93% (Στ. 24) της ολικής. Τα 

τρηματοφόρα ή τα κωπήποδα αποτέλεσαν τη δεύτερη σε κυριαρχία ομάδα ως προς 

τη συμμετοχή τους στη μειοβενθική βιοκοινωνία από άποψη βιομάζας (Εικ. 3.12, 

Πίνακες 3.5, 3.6) 
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Εικ. 3.12: Μειοβενθική βιομάζα. Ολική, καθώς και των διαφόρων μειοβενθικών 

ομάδων (g C m-2). 

 

Fig. 3.12: Total, as well as different meiobenthic groups' biomass (g C m-2). 

 

Πίνακας 3.5: Μέσες τιμές βιομάζας (g C m-2) για τις κύριες μειοβενθικές ομάδες 

και για κάθε σταθμό δειγματοληψίας. Οι τιμές αναφέρονται σε όλο 

το δείγμα ιζήματος για κάθε σταθμό (0-5 cm). 

 

Στ. 2 Στ. 9 Στ. 10 Στ. 24 Στ. 22

βάθος (m) 26 57 71,5 136,8 1500

τρηματοφόρα (foraminifera) 2,10 0,09 0,01 0,03 -
στροβιλιστικοί πλατυέλμινθες (turbellaria) 0,07 0,02 0,005 0,006 -
νηματώδεις (nematodes) 2,64 1,70 0,44 0,88 -
οστρακώδη (ostracods) - 0,004 0,0002 - -
κωπήποδα (copepods) 0,5 0,2 0,2 0,03 -

σύνολο 5,3 2,0 0,7 0,9 -

 

 

Πίνακας 3.6. Συμμετοχή (%) των διαφόρων μειοβενθικών ομάδων στη συνολική 

μειοβενθική βιομάζα. Τα ποσοστά αναφέρονται στο συνολικό 

δείγμα ιζήματος (0-5 cm) για κάθε σταθμό. 

Στ. 2 Στ. 9 Στ. 10 Στ. 24 Στ. 22

βάθος (m) 26 57 71,5 136,8 1500

τρηματοφόρα (foraminifera) 37,8 4,0 2,1 3,3 -
στροβιλιστικοί πλατυέλμινθες (turbellaria) 1,3 1,0 0,8 0,6 -
νηματώδεις (nematodes) 51,1 86,6 66,0 92,9 -
οστρακώδη (ostracods) - 0,2 0,0 - -
κωπήποδα (copepods) 9,8 8,2 31,0 3,2 -
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Εκτός από τον υπολογισμό της βιομάζας σε επίπεδο κυρίων ταξινομικών 

βαθμίδων, υπολογισμός έγινε επίσης και για τα διάφορα γένη των τρηματοφόρων 

καθώς και για τις δύο κλάσεις μεγεθών που διακρίθηκαν για τα άτομα της 

οικογένειας Allogromiidae αντίστοιχα (Πίν. 3.7). Στο Σταθμό 2, η βιομάζα του 

γένους Ammonia (Α. beccarii) αποτέλεσε το μεγαλύτερο τμήμα της ολικής 

βιομάζας των τρηματοφόρων, απαρτίζοντας το 76% του συνόλου, ενώ το γένος 

Elphidium ήταν κυρίαρχο από άποψη βιομάζας στο Σταθμό 9 (52%). Τα 

τρηματοφόρα της Οικ. Allogromiidae βρέθηκαν να είναι κυρίαρχα από άποψη 

βιομάζας στους Σταθμούς 10 και 24 συνιστώντας το 92 και 74% της ολικής 

βιομάζας των τρηματοφόρων αντίστοιχα (Εικ 3.13). 

 

Πίνακας 3.7: Τιμές βιομάζας (g C m-2) γενών και Οικ. Allogromiidae 

τρηματοφόρων στους διάφορους σταθμούς δειγματοληψίας. 

Στ. 2 Στ. 9 Στ. 10 Στ. 24 Στ. 22

τρηματοφόρα μαλακού κελύφους 0,02 0,04 0,01 0,02 -
(Οικ. Allogromiidae)

τρηματοφόρα σκληρού κελύφους
g. Eggerella - - - 0,002 -
g. Fissurina - <0,001 0,001 0,001 -
g. Ammonia 1,59 0,01 - 0,005 -
g. Elphidium 0,48 0,05 <0.001 0,000 -
ανήλικα άτομα (juveniles) 0,010 <0,001 - <0,001 -
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Εικ. 3.13: Συμμετοχή των διαφόρων ταξινομικών βαθμίδων στη συνολική βιομάζα 

των τρηματοφόρων. 

 

Fig. 3.13: Contribution of different taxa to total foraminiferal biomass. 

Όσον αφορά στα τρηματοφόρα, τα μεγαλύτερα άτομα της οικογένειας 

Allogromiidae καθώς και τα γένη Elphidium και Ammonia παρουσίασαν τις 

υψηλότερες τιμές περιεκτικότητας σε οργανικό άνθρακα ανά άτομο (2,077, 1,0854 

και 0,8598 μg C ind-1). Όσον αφορά στις ομάδες των μεταζώων, η περιεκτικότητα 

σε οργανικό άνθρακα ανά άτομο κυμάνθηκε από 0,153 μg C ind-1 (οστρακώδη) 

μέχρι 0,794 μg C ind-1 (ενήλικα άτομα κωπηπόδων). Στον πίνακα 3.8 

συγκεντρώνονται οι τιμές περιεκτικότητας σε οργανικό άνθρακα που μετρήθηκαν 

ανά άτομο καθώς και τα εύρη των μεγεθών των ατόμων που συλλέχθησαν για τη 

μέτρηση της περιεκτικότητας σε οργανικό άνθρακα για κάθε άτομο. 

 

 

Πίνακας 3.8: Τιμές περιεκτικότητας σε οργανικό άνθρακα ανά άτομο καθώς και 

εύρος μηκών των ατόμων που συλλέχθησαν για τις μετρήσεις. 
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βιομάζα
(μg C  ind -1)

εύρος μηκών
(μm)

τρηματοφόρα (foraminifera)
Οικ. Allogromiidae
τύπος Ι (μικρότερα άτομα) 0,051 96-144
τύπος ΙΙ (μεγαλύτερα άτομα) 2,077 576-624
g. Eggerella 0,313 588-600
g. Fissurina 0,054 120-144
g. Ammonia 0,860 300-600
g. Elphidium 1,085 216-288
ανήλικα άτομα (juveniles) 0,011 120-168

μετάζωα (metazoa)
στροβιλιστικοί πλατυέλμυνθες (turbellaria) 0,721 288-456
νηματώδεις (nematodes) 0,712 600-1650
οστρακώδη (ostracods) 0,153 240-360
κωπήποδα (copepods) 0,794 450-750
ανήλικα άτομα κωπηπόδων (copepods' nauplii) 0,543 168-192

 

3.4 Στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων 
3.4.1 Μονοπαραγοντικές αναλύσεις 

 

 

Το επίπεδο σημαντικότητας των διαφορών που παρατηρήθηκαν μεταξύ των 

δειγματοληπτικών σταθμών ελέχθηκε με εφαρμογή ανάλυσης διασποράς ενός 

παράγοντα (1 way anova) ως προς τις τιμές ολικής μειοβενθικής αφθονίας και 

βιομάζας. Όμοια ανάλυση πραγματοποιήθηκε επίσης και για τη μεταβολή των 

τιμών αφθονίας των κυρίων ταξινομικών βαθμίδων του μειοβένθους. Τα 

τρηματοφόρα μαλακού χιτινώδους κελύφους (υπόταξη Allogromiina) και σκληρού 

κελύφους (ασβεστολιθικού, υπόταξη Rotaliina και συμφυρματοπαγούς, υπόταξη 

Textulariina) θεωρήθηκαν ως δύο διαφορετικές ομάδες εξαιτίας διαφορετικής 

δομής των οργανισμών και η μεταβολή των παραμέτρων των πληθυσμών τους 

αναλύθηκε ξεχωριστά.  
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Η ανάλυση διασποράς έδειξε ότι η ολική αφθονία και ολική βιομάζα του 

μειοβένθους διέφερε σημαντικά μεταξύ των Σταθμών 2, 9, 10 και 24 καθώς επίσης 

και οι ολικές τιμές αφθονίας των κυρίων μειοβενθικών ομάδων που εξετάστηκαν 

και συγκεκριμένα των νηματωδών, των κωπηπόδων και των τρηματοφόρων 

(Πίνακας 3.9). Διαφορετικά αποτελέσματα έδωσε η ανάλυση διασποράς για τις 

δύο ομάδες τρηματοφόρων που εξετάστηκαν (υποτάξεις Textulariina, Rotaliina και 

υπόταξη Allogromiina) δεδομένου ότι η πρώτη μόνο παρουσίασε σημαντική 

μεταβολή στην αφθονία της μεταξύ των δειγματοληπτικών σταθμών ενώ η 

μεταβολή της δεύτερης δεν ήταν στατιστικά σημαντική. 

 

Η δοκιμή πολλαπλών συγκρίσεων post hoc Τukey που ακολούθησε στις 

περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες παρατηρήθηκαν σημαντικές στατιστικά 

διαφορές μεταξύ των σταθμών έδωσε τα ακόλουθα αποτελέσματα (Πίν. 3.10): i) 

ως προς την ολική μειοβενθική αφθονία, οι σταθμοί δειγματοληψίας διέφεραν 

στατιστικά μεταξύ τους και ανά ζεύγη, με εξαίρεση το ζεύγος των Σταθμών 10 και 

24 μεταξύ των οποίων δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά (a)˙ ii) ως προς την 

αφθονία στο σύνολο του πληθυσμού των τρηματοφόρων όλα τα ζεύγη των 

σταθμών που αναλύθηκαν βρέθηκαν να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους˙ 

αντίθετα, σημαντικές διαφορές ως προς την αφθονία της ομάδας των υποτάξεων 

Textulariina και Rotaliina εντοπίστηκαν μόνο μεταξύ του παράκτιου σταθμού (Στ. 

2) και των υπολοίπων καθώς και μεταξύ των Σταθμών 9 και 10 (Πίν. bi, ii)˙ iii) ο 

Σταθμός 2 βρέθηκε να διαφέρει σημαντικά με τους Σταθμούς 10 και 24 ως προς 

την αφθονία των νηματωδών, καθώς επίσης και ο Σταθμός 9 σε σχέση με το 

Σταθμό 10 (c) iv) ως προς την αφθονία των κωπηπόδων, μόνο ο Σταθμός 24 

διέφερε σημαντικά από τους Σταθμούς 2 και 9 (d) v) ως προς την ολική βιομάζα 

του μειοβένθους, όλοι οι σταθμοί παρουσίασαν μεταξύ τους σημαντικές διαφορές, 

με εξαίρεση τους Σταθμούς 10 και 24 (e). 

 

Πίνακας 3.9: Αποτελέσματα ανάλυσης διασποράς (1 way anova) για τον έλεγχο 

των διαφορετικών τιμών των μεταβλητών του μειοβένθους στους 

σταθμούς δειγματοληψίας που αναλύθηκαν (ns : μη σημαντικό, * : 

σημαντικό, p < 0,05, ** πολύ σημαντικό, p < 0,01). 
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Ελεγχόμενη μεταβλητή
όριο 

εμπιστοσύνης 
(conf. limit)

επίπεδο 
σημαντικότητας 

(p-level)

ολική μειοβενθική αφθονία **
ολική αφθονία τρηματοφόρων **
αφθονία υποτάξεων Rotaliina, Textulariina **
αφθονία υπόταξης Allogromiina ns
αφθονία νηματωδών **
αφθονία κωπηπόδων *
ολική μειοβενθική βιομάζα **

95%

 

Οι διαφορετικές τιμές πυκνότητας ανά μονάδα όγκου που εντοπίστηκαν 

στα δύο στρώματα του ιζήματος (0-0,5) cm και (0,5-5) cm ως προς την ολική αλλά 

και την αφθονία των κυρίων μειοβενθικών ομάδων ελέγχθησαν ως προς το επίπεδο 

σημαντικότητάς τους με εφαρμογή της δοκιμής t-test. Ως προς την ολική 

πυκνότητα, στατιστικά σημαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν στους Σταθμούς 10 

και 24. Ως προς τις σχετικές πυκνότητες των επιμέρους ομάδων σημαντικές 

διαφορές βρέθηκαν για όλες τις ομάδες Σταθμό 24, για τις υποτάξεις Rotaliina και 

Textulariina των τρηματοφόρων και για τα κωπήποδα στο Σταθμό 2, για τα 

κωπήποδα στο Σταθμό 9 και για όλες τις ομάδες πλην των κωπηπόδων στο Σταθμό 

10 (Πίν. 3.11) 

 

Πίνακας 3.10: Αποτελέσματα δοκιμής post hoc Tukey ως προς την a: ολική 

αφθονία μειοβένθους b (i): αφθονία τρηματοφόρων, b(ii): αφθονία 

υπoτάξεων Rotaliina και Textulariina c: αφθονία νηματωδών και d: 

αφθονία κωπηπόδων e: ολική βιομάζα μειοβένθους (ns: μη 

σημαντικό, * : σημαντικό, p < 0,05, ** πολύ σημαντικό, p < 0,01). 

a

Στ. 2 Στ. 9 Στ. 10

Στ. 2
Στ. 9 *
Στ. 10 ** *
Στ. 24 ** * ns
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Όμοια ανάλυση πραγματοποιήθηκε επίσης και για τον έλεγχο των 

διαφορών ως προς το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των κυρίων 

μειοβενθικών ομάδων σε κάθε στρώμα ιζήματος (Πίν. 3.12). Σημαντικές 

στατιστικά διαφορές παρατηρήθηκαν μόνο στους Σταθμούς 2 (τρηματοφόρα, 

νηματώδεις) και 24 (νηματώδεις). 
b (i) b (ii)

Στ. 2 Στ. 9 Στ. 10 Στ. 2 Στ. 9 Στ. 10

Στ. 2 Στ. 2
Στ. 9 ** Στ. 9 **
Στ. 10 ** ** Στ. 10 ** *
Στ. 24 ** * * Στ. 24 ** ns ns

c d

Στ. 2 Στ. 9 Στ. 10 Στ. 2 Στ. 9 Στ. 10

Στ. 2 Στ. 2
Στ. 9 ns Στ. 9 ns
Στ. 10 ** ** Στ. 10 ns ns
Στ. 24 * ns ns Στ. 24 * * ns

e

Στ. 2 Στ. 9 Στ. 10

Στ. 2
Στ. 9 *
Στ. 10 ** *
Στ. 24 ** * ns

 

Πίνακας 3.11: Αποτελέσματα t-test για τον έλεγχο των διαφορετικών τιμών 

πυκνότητας μεταξύ των δύο στρωμάτων ιζήματος (ns: μη 

σημαντικό, * : σημαντικό, p < 0,05, ** πολύ σημαντικό, p < 

0,01). 
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Στ. 2 Στ. 9 Στ. 10 Στ.24

ολική αφθονία μειοβένθους ns ns * *

αφθονία τρηματοφόρων (υπ. Allogromiina) ns ns * *

αφθονία τρηματοφόρων (υπ. Rotaliina, Textulariina) * ns * *

αφθονία νηματωδών ns ns * *

αφθονία κωπηπόδων * * ns *

Ελεγχόμενη μεταβλητή επίπεδο σημαντικότητας (p-level)

 

Πίνακας 3.12: Αποτελέσματα t-test για τον έλεγχο των διαφορετικών τιμών 

ποσοστιαίας συμμετοχής του πληθυσμού των κυρίων 

μειοβενθικών ομάδων στο επιφανειακό και υποεπιφανειακό 

στρώμα ιζήματος (ns: μη σημαντικό, * : σημαντικό, p < 0,05, ** 

πολύ σημαντικό, p < 0,01). 

 

Στ. 2 Στ. 9 Στ. 10 Στ.24

% αφθονία τρηματοφόρων ** ns ns ns

% αφθονία νηματωδών * ns ns *

% αφθονία κωπηπόδων ns ns ns ns

Ελεγχόμενη μεταβλητή επίπεδο σημαντικότητας (p-level)

3.4.2 Γραμμική παλινδρόμηση (linear regression) 

 

 

Ο βαθμός συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών της μειοβενθικής 

βιοκοινωνίας με τις αβιοτικές παραμέτρους ελέγχθηκε με εφραμογή γραμμικής 

παλινδρόμησης των επιμέρους τιμών των μεταβλητών. Τις ελεγχθείσες μεταβλητές 

αποτέλεσαν η ολική μειοβενθική αφθονία καθώς επίσης και η αφθονία των 

νηματωδών, των τρηματοφόρων και των κωπηπόδων μια και οι ομάδες αυτές 

αποτέλεσαν το μεγαλύτερο τμήμα της συνολικής μειιοβενθικής βιοκοινωνίας. 

Επίσης, οι δύο ομάδες τρηματοφόρων (μαλακού χιτινώδους κελύφους - υπόταξη 

Allogromiina και σκληρού κελύφους - υποτάξεις Rotaliina, Textulariina) 
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ελέγχθησαν ξεχωριστά, με στόχο να ερμηνευτούν πιθανές διαφορετικές 

συσχετίσεις των δύο αυτών ομάδων με τους περιβαλλοντικούς παράγοντες, 

δεδομένου ότι η μεταβολή της αφθονίας τους μεταξύ των σταθμών 

δειγματοληψίας ήταν διαφορετική για καθεμία από τις δύο αυτές ομάδες. Οι 

περιβαλλοντικές παράμετροι με τις οποίες ελέγχθηκε η συσχέτιση ήταν η 

περιεκτικότητα σε χλωροφύλλη a και οργανικό άνθρακα ως ένδειξη παροχής 

τροφής στο ίζημα, η περιεκτικότητα του επιφανειακού ιζήματος σε όστρακα και 

θραύσματα ως ένδειξη του τύπου του υποστρώματος καθώς και ο ρυθμός 

κατανάλωσης του οξυγόνου στο ίζημα. 

 

Η γραμμική παλινδρόμηση των μεταβλητών του μειοβένθους με τις τιμές 

της χλωροφύλλης a (Εικ. 3.14) έδειξε θετική και σημαντική στατιστικά συσχέτιση 

για την αφθονία των υποτάξεων Rotaliina, Textulariina των τρηματοφόρων (R2 = 

0,949, p = 0,026) καθώς επίσης και για την ολική αφθονία των τρηματοφόρων (R2 

= 0,951, p = 0,025) αλλά και την ολική μειοβενθική αφθονία (R2 = 0,896, p = 

0,053). Οι υπόλοιπες μειοβενθικές ομάδες, αν και παρουσίασαν θετική συσχέτιση 

με εξαίρεση την υπόταξη Allogromiina των τρηματοφόρων, εντούτοις το επίπεδο 

σημαντικότητας της παλινδρόμησης δεν ήταν στατιστικά σημαντικό (p > 0,05). 

Ανάλογη συσχέτιση παρουσίασαν οι μειοβενθικές παράμετροι και με τις τιμές του 

ρυθμού κατανάλωσης οξυγόνου στο ίζημα (Εικ. 3.15), σε καμία όμως από τις 

περιπτώσεις αυτές η παλινδρόμηση δεν ήταν στατιστικά σημαντική (p > 0,05).  
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Εικ. 3.14: Γραμμική παλινδρόμηση τιμών χλωροφύλλης a ιζήματος και αφθονίας 

ολικού μειοβένθους και επιμέρους ταξινομικών ομάδων. 

 

Fig. 3.14: Linear regression plots between chlorophyll sediment content and total 

as well as major meiobenthic groups' density.  

 

Όσο αφορά στην περιεκτικότητα του επιφανειακού ιζήματος σε οργανικό 

άνθρακα, η παλινδρόμηση δεν έδειξε συσχέτιση. Όσο αφορά στην περιεκτικότητα 

του επιφανειακού ιζήματος σε όστρακα και θραύσματα παρουσίασε αρνητική 

συσχέτιση χωρίς όμως αυτή να είναι στατιστικά σημαντική (Εικ. 3.15). 
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Εικ. 3.15: Γραμμική παλινδρόμηση ρυθμού κατανάλωσης οξυγόνου στο ίζημα και 

περιεχομένων κελυφών και θραυσμάτων με τις μειοβενθικές αφθονίες. 

 

Fig. 3.15: Linear regression plots between sediment community oxygen 

consumption level and shells fraction with meiobenthic groups' density. 

3.4.3. Ανάλυση Πολυμεταβλητών 

Δείκτης ομοιότητας Bray Curtis 
 
 

Η ανάλυση πολυμεταβλητών εφαρμόστηκε προειμένου να ανιχνευτούν 

διαφορές μεταξύ των σταθμών δειγματοληψίας ως προς την κατανομή των ατόμων 

στις διάφορες ταξινομικές ομάδες. Για την εφαρμογή της ανάλυσης αυτής έγινε 

χρήση των μέσων τιμών για κάθε σταθμό και θεωρώντας και τα δύο στρώματα 

ιζήματος ως ένα δείγμα. Στην εικόνα 3.16 παρουσιάζεται το δενδρόγραμμα 

ομοιοτήτων που προέκυψε από τον υπολογισμό του δείκτη ομοιότητας Bray Curtis 

μεταξύ των σταθμών με βάση την κατανομή των ατόμων α) μεταξύ των 

δαφορετικών ταξινομικών ομάδων του μειοβένθους (νηματώδεις, τρηματοφόρα, 

κωπήποδα, στροβιλιστικοί πλατυέλμινθες, γαστρότριχα, κινόρυγχα, οστρακώδη) 

και β) μεταξύ των διαφορετικών γενών των τρηματοφόρων που αναγνωρίστηκαν. 

 

Όπως προέκυψε από τον υπολογισμό του δείκτη ομοιότητας Bray Curtis 

και όπως φαίνεται και στα δενδρογράμματα, οι Σταθμοί 9 και 24 παρουσιάζουν το 

μεγαλύτερο ποσοστό ομοιότητας (~75 %) ως προς τη σύνθεση των βασικών 

ταξινομικών βαθμίδων και οι Σταθμοί 9 και 10 (~65 %) ως προς τη σύνθεση των 

γενών ενώ η μικρότερη τιμή του δείκτη παρουσιάστηκε μεταξύ του Σταθμού 2 και 

των υπολοίπων (~ 55 % και 20 % αντίστοιχα για τις περιπτώσεις α και β) ο οποίος 

ουσιαστικά φαίνεται να διαχωρίζεται από τους βαθύτερους σταθμούς. 

 

 

3.4.4. Ποικιλότητα και κυριαρχία 
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Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την καταμέτρηση των 

τρηματοφόρων και την αναγνώριση αυτών σε επίπεδο γένους αναλύθηκαν και ως 

προς την κατανομή των ατόμων μεταξύ των διαφόρων γενών στους τέσσερις από 

τους πέντε δειγματοληπτικούς σταθμούς στους οποίους βρέθηκαν, προκειμένου να 

εκτιμηθεί και η ποικιλότητα της βιοκοινωνίας των τρηματοφόρων.  
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Eικ. 3.16: Δενδρόγραμμα με βάση το δείκτη ομοιότητας Bray Curtis που 

υπολογίστηκε a) μεταξύ των τιμών αφθονίας των βασικών 
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μειοβενθικών ομάδων και b) ως προς τη σύνθεση των γενών των 

τρηματοφόρων στους σταθμούς δειγματοληψίας.  

 

Fig. 3.16: Dendrogram for station clustering of Bray Curtis similarities of a) 

distribution of individuals among meiobenthic taxa and b) distribution 

of individuals among foreminiferal genera. 

 

Τα δύο στρώματα για το μέσο δείγμα από τα δύο αντίγραφα δειγμάτων 

που ελήφθησαν σε κάθε σταθμό θεωρήθηκαν μαζί ως ένα ενιαίο δείγμα, και οι 

τιμές ποικιλότητας και κυριαρχίας υπολογίστηκαν με τη χρήση δύο δεικτών, του 

δείκτη ποικιλότητας Shannon - Wiener (Η) και του δείκτη κυριαρχίας Berger-

Parker (d). Υπολογίστηκε επίσης ο δείκτης ομοιομορφίας (J) καθώς και ο αριθμός 

των γενών (g) σε κάθε Σταθμό (Εικ. 3.17). Ο Σταθμός 24 παρουσίασε τον 

μεγαλύτερο αριθμό γενών τρηματοφόρων (8), καθώς και την υψηλότερη τιμή του 

δείκτη Shannon - Wiener (1,64). Από άποψη κυριαρχίας των γενών, η ισχυρότερη 

κυριαρχία παρουσιάστηκε στο Σταθμό 10 (Οικ. Allogromiidae, 72,66%). 

Εντονότερα ισομερής κατανομή αντίθετα παρατηρήθηκε στο Σταθμό 2 όπου ο 

δείκτης ομοιομορφίας (J) παρουσίασε μέγιστη τιμή (0,778). Επίσης, ο σταθμός 

αυτός χαρακτηρίστηκε από την ασθενέστερη κυριαρχία ως προς τα συμμετέχοντα 

γένη (d = 0,530). 
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Eικ. 3.17: Τιμές δεικτών ποικιλότητας Shannon - Wiener (Η), ομοιομορφίας (J) 

και κυριαρχίας Berger - Parker (d) και αριθμός γενών τρηματοφόρων. 

 

Fig. 3.17: Values of Shannon - Wiener Index of diversity (Η), Eveness (J) Berger - 

Parker Index of dominance (d) as well as number of foraminiferal 

genera. 

 

 

3.4.5. Μέθοδος διάταξης MDS (Multi-Dimensional Scaling) 

 

 
Με τη χρησιμοποίηση της μεθόδου διάταξης MDS (Multi-Dimensional 

Scaling) οι τέσσερις σταθμοί δειγματοληψίας στους οποίους εντοπίστηκε η ύπαρξη 

μειοβενθικών οργανισμών (Σταθμοί 2, 9, 10 και 24) τοποθετήθηκαν στο χώρο 

ανάλογα με την ομοιότητά τους ως προς την σύσταση της βιοκοινωνίας των 

τρηματοφόρων, με τη χρήση των μέσων τιμών αφθονίας για όλο το δείγμα 

ιζήματος (0-5) cm για τον κάθε σταθμό.  

Στ. 10 (71.5m)

Στ. 24 (136.86m)

Στ. 9 (57m)

Στ. 2 (26m)

Stress = 0.00
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Eικ. 3.18: Διάταξη των σταθμών στο χώρο με τη μέθοδο MDS (Multi-

Dimensional Scaling). 

 

Fig. 3.18: Multi-Dimensional Scaling (MDS) for sampling stations according to 

foraminiferal communities. 

 

Όπως έδειξε η διάταξη των σταθμών στο χώρο (Εικ. 3.18), οι Σταθμοί 10 

(71,5m) και 24 (136,5m) τοποθετούνται κοντά μεταξύ τους ενώ σε απόσταση 

βρίσκεται ο παράκτιος Σταθμός 2 (26m), ο οποίος εξάλλου διαφοροποιήθηκε τόσο 

στην περίπτωση του ελέγχου ομοιότητας Bray-Curtis όσο και με την εφαρμογή της 

ανάλυσης διακύμανσης και της δοκιμής post hoc Tukey όπου βρέθηκε να διαφέρει 

σημαντικά από τους υπολοίπους ως προς την ολική μειοβενθική αφθονία και την 

αφθονία των τρηματοφόρων. 
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4 ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

 

4.1 Μειοβενθικές κοινότητες - Δομή της βιοκοινωνίας των 

τρηματοφόρων  
 

 

Οι μειοβενθικές κοινότητες που περιγράφει η παρούσα μελέτη, είναι 

ανάλογες με αυτές που έχουν κατά καιρούς περιγραφεί σε άλλες περιοχές καθώς 

και σε προηγούμενες μελέτες στη Μαύρη Θάλασσα (Kiseleva, 1965, βλ. Zaitsev & 

Alexandrov, 1998˙ Gomoiu, 1971 αδημ.δεδ.˙ Yanko, 1987, βλ. Zaitsev & 

Alexandrov, 1998). Η αντιστοιχία αυτή εκφράζεται τόσο ως προς την σύσταση του 

μειοβένθους σε επίπεδο κυρίων ταξινομικών ομάδων, όσο και ως προς την 

κοινότητα των τρηματοφόρων που αποτέλεσε και το κύριο ενδιαφέρον αυτής της 

μελέτης. Ο Gomoiu (αδημ. εργ.) έχει επίσης αναφέρει όμοια σύνθεση ως προς την 

κοινότητα των τρηματοφόρων, μελετώντας ολόκληρη την περιοχή του 

βορειοδυτικού τμήματος της Μαύρης Θάλασσας κατά τις αποστολές σ' αυτήν τα 

έτη 1995 και 1997 και περιλαμβάνοντας και τη συγκεριμένη διατομή 

δειγματοληψίας. Το είδος Ammonia becarrii έχει αναφερθεί ως κυρίαρχο είδος ενώ 

διάφορα άλλα συνοδά είδη έχουν επίσης περιγραφεί όπως τα Elphidium haagensis, 

Elphidium ponticum, Elphidium pulvereum, Elphidium incertum, Protelphidium 

subgranosus, Protelhidium martcobi, Nonion depressulum, Laryngosigma 

williamsoni, Esosyrinx jatzkoi, Fissurina lucida, Fissurina fragilis, και 

αντιπρόσωποι των περισσοτέρων αναγνωρίστηκαν σε επίπεδο γένους και στην 

παρούσα εργασία. 
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Ειδικότερα όσον αφορά στα τρηματοφόρα, η βιοκοινότητα του είδους 

Ammonia beccarii που βρέθηκε να κυριαρχεί στην παράκτια περιοχή, έχει επίσης 

περιγραφεί από τον Murray (1991) ως χαρακτηριστική για τις παράκτιες περιοχές 

τόσο της Ανατολικής Μεσογείου όσο και της Μαύρης Θάλασσας. Ως συνοδά είδη 

αναφέρονται τα Nonion depressulus, Haynesina germanica, Elphidium poeyanum, 

Discorbis villardeboanus, Jadammina macrescens.  

Ο Gomoiu (αδημ. εργ.) παρατήρησε υψηλότερες τιμές αφθονίας και 

βιομάζας στις παράκτιες περιοχές της Μαύρης Θάλασσας στα πλαίσια του ίδιου 

ερευνητικού προγράμματος (EROS 21) το 1997, καθώς επίσης και γενικότερη 

μείωση των επιπέδων της αφθονίας για το σύνολο του ζωοβένθους σε συνάρτηση 

με το βάθος. Σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα, και μελετώντας μόνο τα 

οξυγονωμένα τμήματα της λεκάνης, οι υψηλότερες αφθονίες του συνολικού 

ζωοβένθους παρατηρήθηκαν στις ρηχές περιοχές βάθους μικρότερου από 20 

μέτρα, ενώ οι μικρότερες σε βάθη 50 - 80 μέτρα με μικρή αύξηση στην επόμενη 

βαθυμετρική ζώνη των 120 - 150 μέτρων. Όμοια τάση στις τιμές αφθονίας 

παρατηρήθηκε και στην παρούσα εργασία για το μειοβένθος. Θα πρέπει όμως να 

αναφερθεί ότι συγκρίσεις ως προς τις τιμές αφθονίας αλλά και βιομάζας των 

μειοβενθικών κοινοτήτων σε σχέση με προγενέστερες εργασίες στη Μαύρη 

Θάλασσα είναι συχνά αναποτελεσματικές, δεδομένου ότι η ανάλυση των 

μειοβενθικών δειγμάτων είχε παλαιότερα βασιστεί στη χρήση μεγαλύτερης οπής 

κοσκίνων (100 ή και 200 μm). Εξάλλου, οι Kautsky et al. (1981) και οι Elmgren et 

al. (1984), (στοιχεία από Widbom, 1988) έχουν αντίστοιχα δείξει ότι το 35% ή το 

66% του συνολικού αριθμού μειοβενθικών οργανισμών διαπερνούν το κόσκινο 

οπής 100μm και συγκρατούνται από αυτό των 40μm. Επίσης, οι Rudnick et al. 

(1985) αναφέρουν τη μεταβολή στον αριθμό των συλλεχθέντων ατόμων με τη 

χρήση διαφόρων οπών κοσκίνων ως κατώτατο όριο. 

 

Οι υψηλές τιμές ολικής αφθονίας μειοβένθους που παρατηρήθηκαν στον 

παράκτιο Σταθμό 2 ( 8,1 x 106 ind m-2 ) έχουν παρατηρηθεί και σε άλλες παράκτιες 

περιοχές με παρόμοια φυσικοχημικά χαρακτηριστικά (Πίνακας 4.1). Υψηλές τιμές 

αφθονίας σε παράκτιες θέσεις παρατηρούνται συνήθως σε πλούσια σε τροφή 
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ιζήματα, καθώς η διαθεσιμότητα σε τροφή είναι ένας από τους βασικούς 

παράγοντες που ελέγχουν τους πληθυσμούς του μειοβένθους (Thiel, 1983˙ 

Widbom, 1988˙ Gomez Νoguera & Hendrickx, 1997˙ Soetaert et al., 1997). 

 

Από άποψη βιομάζας, οι τιμές που έχουν μετρηθεί σε διάφορες μελέτες για 

όλο το σύνολο του μειοβένθους αλλά και για τις επιμέρους μειοβενθικές ομάδες 

κατά κανόνα διαφέρουν, ως αποτέλεσμα της χρήσης διαφορετικής μεθοδολογίας 

(Rudnick et al., 1985). Γενικά, η βιομάζα των μειοβενθικών οργανισμών μετριέται 

είτε με απευθείας ζύγιση των ατόμων και υπολογισμό του ξηρού βάρους των 

διαφόρων ομάδων με ή χωρίς καύση της περιεχόμενης οργανικής ύλης, ή 

υπολογίζοντας τη βιομάζα από τον όγκο των ατόμων θεωρώντας μία συγκεριμένη 

τιμή βιομάζας για άτομα κανονικού σχήματος (Feller & Warwick, 1988). 

Επιπλέον, μια και η βιομάζα αντιστοιχεί ουσιαστικά στην περιεκτικότητα των 

οργανισμών σε οργανικό άνθρακα, ο υπολογισμός της γίνεται συχνά με απευθείας 

μέτρηση του περιεχομένου στους οργανισμούς οργανικού άνθρακα. Όλες οι 

μέθοδοι που περιγράφησαν παραπάνω εξαρτώνται επίσης από τον αριθμό και το 

μέγεθος των οργανισμών καθώς και τον αριθμό των επαναλαμβανόμενων 

μετρήσεων που πραγματοποιούνται για τον τελικό υπολογισμό.  

 

 

4.2 Κατανομή των τρηματοφόρων 
 

 

Ένας μεγάλος αριθμός σχετικών εργασιών έχει πραγματοποιηθεί σχετικά με 

την οικολογία των τρηματοφόρων στη βαθιά θάλασσα, καθώς τα τελευταία χρόνια 

έχει αποδειχεί ότι αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι του μειοβένθους, 

συνιστώντας το 50 - 90% της συνολικής αφθονίας και το 30% της συνολικής 

βιομάζας (Giere 1993˙ Gooday 1992). Πέραν τούτου, μεγάλες αφθονίες έχουν 

αναφερθεί και σε αρκετές παράκτιες περιοχές (Πίνακας 4.1). Στις περισσότερες 

περιπτώσεις οι νηματώδεις αποτελούν την κύρια ομάδα, ενώ σε αρκετές τα 

τρηματοφόρα αποτελούν τη δεύτερη και συνιστούν μαζί με τους νηματώδεις το 
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μεγαλύτερο τμήμα του μειοβένθους (Faubel et al., 1983˙ Rudnick et al., 1985˙ 

Widbom, 1988˙ Gomez Noguera & Hendrickx, 1997˙ Moodley et al., 1998). 

 

Στην παρούσα μελέτη, τα τρηματοφόρα αποτέλεσαν τη δεύτερη κατά σειρά 

αφθονίας ομάδας στους τρεις από τους τέσσερις σταθμούς στους οποίους 

βρέθηκαν οργανισμοί και μαζί με τους νηματώδεις αντιστοιχούν στο 45-85% του 

συνολικού μειοβένθους. Η αφθονία των κωπηπόδων (ενηλίκων και ανήλικων 

ατόμων) τόσο στην παρούσα μελέτη όσο και σε άλλες ήταν σε κάποιες 

περιπτώσεις σημαντικά μικρότερη, γεγονός που αξίζει να σημειωθεί δεδομένου ότι 

πολλές εργασίες που δεν περιλαμβάνουν καταμέτρηση των τρηματοφόρων 

θεωρούν τα κωπήποδα ως δεύτερη από άποψη κυριαρχίας ομάδα. 

 

Ιδιαίτερα υψηλή αφθονία όμως των τρηματοφόρων παρουσιάστηκε μόνο 

στον παράκτιο Σταθμό 2 (3,5 x106 ind m-2 ) ενώ στους υπόλοιπους σταθμούς αυτή 

μειώθηκε σημαντικά (p<0.01). Η σημαντική αυτή μείωση αντιστοιχεί ουσιαστικά 

στη μείωση των μορφών σκληρού κελύφους (Οικ. Ataxοphragmiidae, 

Nodosariidae, Rotaliidae, Elphiidae) δεδομένου ότι τα τρηματοφόρα μαλακού 

κελύφους (Οικ. Allogromiidae) δεν μεταβλήθηκαν σημαντικά μεταξύ των 

σταθμών (p>0,05), συνιστώντας μέχρι και το 73% του συνολικού πληθυσμού των 

τρηματοφόρων.  

 

Ως προς την κατακόρυφη κατανομή στο ίζημα, αν και η πυκνότητα που 

παρατηρήθηκε ανά μονάδα όγκου ήταν μικρότερη στο βαθύτερο στρώμα ιζήματος 

(0-0,5 cm) στους περισσότερους σταθμούς, εντούτοις περίπου το μισό (Στ. 9, 10) ή 

και το μεγαλύτερο (Στ. 2, 24) τμήμα του πληθυσμού τους παρατηρήθηκε στο 

βαθύτερο στρώμα. Σε αντίθεση με τα τρηματοφόρα, τα κωπήποδα ως περισσότερο 

ευαίσθητοι στη συγκέντρωση του οξυγόνου οργανισμοί παρουσίασαν το 

μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού τους στο ανώτερο στρώμα. Στον παράκτιο 

Σταθμό (Στ. 2) που χαρακτηρίστηκε από τις μέγιστες αφθονίες όλων των ομάδων, 

η πλειοψηφία των τρηματοφόρων αλλά και των νηματωδών (86 % και 92% 

αντίστοιχα) βρέθηκε στο βαθύτερο στρώμα (0,5-5 cm) του ιζήματος. Στον ίδιο 
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σταθμό, τα κωπήποδα περιορίστηκαν κατά το 85% στο ανώτερο (0-0,5cm) και 

περισσότερο οξυγονωμένο στρώμα.  

 

Από άποψη βιομάζας, μόνο στον παράκτιο σταθμό τα τρηματοφόρα 

αποτέλεσαν τη δεύτερη ομάδα μετά τους νηματώδεις συνιστώντας το 38% (2,01 g 

C m-2) της συνολικής ενώ στους βαθύτερους σταθμούς, η βιομάζα τους μειώθηκε 

σημαντικά ως αποτέλεσμα της σημαντικά μικρότερης αφθονίας, και δεδομένου ότι 

η βιομάζα μετρήθηκε ανά άτομο και υπολογίστηκε για το σύνολο του πληθυσμού.  
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Τα άτομα της οικογένειας Allogromiidae, που αποτελούν το 62 - 73% της 

αφθονίας των τρηματοφόρων ήταν κατά κανόνα μικρότερου μεγέθους (μέσο 

μήκος 120 μm), και χαρακτηρίστηκαν επομένως από μικρότερη τιμή 

περιεκτικότητας σε οργανικό άνθρακα (0,051 μg C), σε σχέση με άλλους 

μεγαλύτερους μειοβενθικούς οργανισμούς (0,860 μg C ανά άτομο Ammonia sp., 

0,712 μg C ανά άτομο νηματωδών.).  

 

Με βάση εξάλλου και τα αποτελέσματα της εξέτασης που 

πραγματοποιήθηκε για την ομοιότητα των σταθμών (Bray Curtis Similarity) και 

την σχετική του τοποθέτηση στο χώρο (Multi-Dimensional Scaling) ως προς τη 

σύνθεση της κοινότητας των τρηματοφόρων, ο παράκτιος Σταθμός 2 βρέθηκε να 

διαχωρίζεται έχοντας και το μικρότερο αριθμό γενών τρηματοφόρων, 

παρουσιάζοντας μικρή ομοιότητα (20%) σε σχέση με τους υπολοίπους, ενώ οι 

Σταθμοί 24 και 10 παρουσίασαν τη μεγαλύτερη ομοιότητα (65-70 %). Απ' ό,τι 

φαίνεται λοιπόν, η παράκτια και ρηχότερη περιοχή όπως παρουσιάζεται από τα 

δεδομένα του Σταθμού 2 διαφοροποείται σημαντικά σε σχέση με τους υπολοίπους 

σταθμούς τόσο ως προς τις συνολικές τιμές αφθονίας και βιομάζας, αλλά και ως 

προς τη σύνθεση της βιοκοινωνίας των τρηματοφόρων.  

 

Από προγενέστερες εργασίες στη Μαύρη Θάλασσα δεν έχουν αναφερθεί 

φαινόμενα διάβρωσης των "σκληρών" κελυφών των τρηματοφόρων όπως αυτό 

που παρατηρήθηκε στα επιφανειακά και μόνο στρώματα ιζήματος των δύο 

αντιγράφων δειγμάτων που εξετάστηκαν για τον Σταθμό 2. Τέτοιου τύπου 



 74

διάβρωση έχει παρατηρηθεί όμως από τον Murray (1992) σε τρηματοφόρα 

ασβεστολιθικού κελύφους στις ανατολικές ακτές της Μ. Βρεττανίας στη Β. 

Θάλασσα. 

 

4.3 Επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων 
 

 

Διάφοροι παράγοντες καθορίζουν τη δομή και τη σύσταση τόσο των 

μακροβενθικών όσο και των μειοβενθικών κοινοτήτων και αυτοί περιλαμβάνουν 

τόσο αβιοτικές παραμέτρους όσο και βιολογικές. Τέτοιοι παράγοντες είναι 

ιζηματολογικές και φυσικοχημικές παράμετροι, η διαθεσιμότητα σε τροφή, αλλά 

και τα φαινόμενα ανταγωνισμού και θήρευσης που επηρεάζουν με διαφορετικό 

τρόπο τις διάφορες ζωικές ομάδες, ανάλογα με τη βιολογία και τους διαθέσιμους 

μηχανισμούς προσαρμογής. Οι βενθικές μεταβολικές διεργασίες, που συχνά 

σχετίζονται και με την αποικοδόμηση της οργανικής ύλης στο ίζημα, καθορίζονται 

κυρίως από την παροχή τροφής σ' αυτό και σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία, το 

βάθος, το ρυθμό της πρωτογενούς παραγωγής και τις πιθανές εισροές συστατικών 

από την ξηρά (Hargrave, 1973˙ Suess, 1980˙ Rosenberg, 1995).  

 

Τα οικοσυστήματα στις παράκτιες περιοχές μέχρι και τα όρια της 

ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας σε αρκετές περιπτώσεις επηρεάζονται σημαντικά από 

τις εκβολές υδάτων μεγάλων ποταμών και εξαιτίας της αποβολής στο θαλάσσιο 

περιβάλλον αυξημένων συγκεντρώσεων θρεπτικών. Η επίδραση αυτή είναι 

ιδιαίτερα σημαντική στην περιοχή του δέλτα των ποταμών (Rhoads et al., 1985), 

όπου τόσο η συγκέντρωση των μεταφερομένων αιωρούμενων συστατικών καθώς 

και ο ρυθμός ιζηματαπόθεσης είναι σε υψηλά επίπεδα, ενώ παράλληλα 

εμφανίζονται και μεταβολές στα φυσικοχημικά και ιζηματολογικά χαρακτηριστικά 

του ιζήματος (περιεκτικότητα σε οργανικό υλικό και χλωροφύλλη a, αναλογία 

C/N, κοκκομετρία ιζήματος).  

 

Στην περίπτωση του βορειοδυτικού τμήματος της Μαύρης Θάλασσας όπου 

βρίσκεται και η διατομή μελέτης της παρούσας διατριβής, το οικοσύστημα της 
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ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας επηρεάζεται κυρίως από τον ποταμό Δούναβη ο 

οποίος είναι και η κύρια πηγή ρυπαντών και εισροών αυξημένων συγκεντρώσεων 

θρεπτικών στην περιοχή (Popa, 1993). Διαδοχικές περιβαλλοντικές ζώνες όπως 

έχουν γενικά περιγραφεί από τους Rhoads et al. (1985) εντοπίστηκαν επίσης και 

από τους Wijsman et al. (1999), ενώ παρατηρήθηκαν λεπτόκοκκα ιζήματα, υψηλοί 

ρυθμοί κατανάλωσης οξυγόνου στο ίζημα και επομένως υψηλές τιμές ροής 

οργανικού άνθρακα κυρίως στην περιοχή δέλτα του ποταμού. Τα αποτελέσματα 

που προέκυψαν από την αποστολή στη Μαύρη Θάλασσα τον Μάιο 1997, έδειξαν 

παρόμοια με προηγούμενη αποστολή επίπεδα όσον αφορά στους ρυθμούς 

κατανάλωσης οξυγόνου στο ίζημα και τα οποία ήταν ιδιαίτερα υψηλά στο Σταθμό 

2 στην περιοχή δέλτα (32,65 mM m-2 day-1 το 1997, 32,1 κατά μέσο όρο στην 

παράκτια περιοχή το 1995). Διαταράξεις ως προς τη οξυγόνωση του νερού 

(καταστάσεις υποξίας ή ανοξίας) δεν παρατηρήθηκαν μέχρι τα 137m βάθος, όπου 

εντοπίστηκε η διαχωριστική ζώνη μεταξύ του ανώτερου οξυγονωμένου στρώματος 

και των βαθύτερων ανοξικών στρωμάτων (oxic/anoxic interface).  

 

Οι τιμές αφθονίας των μειοβενθικών ομάδων όπως αναφέρθηκε και 

προηγουμένως ήταν αντίστοιχες με αυτές άλλων παράκτιων περιοχών που 

χαρακτηρίζονται από λεπτόκοκκα ιζήματα και υψηλούς ρυθμούς κατανάλωσης 

οξυγόνου στο ίζημα. Από άποψη δομής της κοινωνίας των τρηματοφόρων, 

παρουσιάζεται και πάλι αντιστοιχία με βιοκοινωνίες που έχουν περιγραφεί για 

περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου (Murray, 1991). Δεν παρατηρήθηκαν 

ασυνήθιστα ως προς τη σύσταση παρακτίων περιοχών είδη, ούτε δυσπλασίες 

μορφών που να σχετίζονται ενδεχομένως με αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες. 

Εξάλλου, η βιοκοινότητα του είδους Ammonia beccarii μαζί με διάφορα άλλα 

συνοδά είδη αποτελεί τυπική βιοκοινότητα περιοχών παράκτιων περιοχών και σε 

εκβολές ποταμών. Οι τυπικοί αντιπρόσωποι του μειοβένθους παρατηρήθηκαν σε 

όλους τους σταθμούς στο οξυγωνομένο τμήμα της συγκεκριμένης διατομής 

δειγματοληψίας, στους οποίους εξάλλου παρατηρήθηκαν και ομάδες περισσότερο 

ευαίσθητες ως προς τις μεταβολές στη συγκέντρωση του οξυγόνου, όπως είναι τα 

κωπήποδα, τα οστρακώδη καθώς και τα τρηματοφόρα μαλακού κελύφους. 
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Τόσο η ολική όσο και η επιμέρους αφθονία κάποιων μειοβενθικών ομάδων, 

βρέθηκε ότι συσχετίζεται θετικά με το ρυθμό κατανάλωσης οξυγόνου στο ίζημα αν 

και η συσχέτιση αυτή δεν ήταν στατιστικά σημαντική. Εξάλλου, η υψηλή τιμή του 

ρυθμού αυτού στον παράκτιο σταθμό (32,65 mM m-2 day-1) όπου παρατηρήθηκαν 

και οι υψηλότερες τιμές αφθονίας υποδεικνύει αυξημένη εισροή οργανικού υλικού 

στο ίζημα. Η περιεκτικότητα του ιζήματος σε χλωροφύλλη a μεταβλήθηκε 

σημαντικά μεταξύ των σταθμών και κυμάνθηκε μεταξύ 8,26 g g-1 στο Σταθμό 2 

όπου παρουσιάστηκαν και οι μέγιστες τιμές αφθονίας και 0,09 g g-1 στο Σταθμό 

24 όπου οι τιμές μειοβενθικής αφθονίας ήταν ελάχιστες. Η γραμμική 

παλινδρόμηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των τιμών αφθονίας και των τιμών 

περιεκτικότητας του ιζήματος σε χλωροφύλλη a έδειξε ότι υπάρχει σημαντικά 

θετική συσχέτιση με την ολική μειοβενθική αφθονία και αυτή των τρηματοφόρων, 

ιδιαίτερα μάλιστα για τα τρηματοφόρα σκληρού κελύφους (R2 = 0,9493 p = 

0,025). 

 

Η θετική συσχέτιση μεταξύ παροχής τροφής και αφθονίας βενθικής 

μειοπανίδας έχει παρατηρηθεί γενικά σε πολλές περιπτώσεις υποδεικνύοντας ότι η 

διαθεσιμότητα σε τροφή είναι ένας από τους κυριότερους παράγοντες που 

καθορίζουν την κατανομή της μειοπανίδας (Thiel, 1983˙ Widbom, 1988˙ Gomez 

Νoguera & Hendrickx, 1997˙ Soetaert et al., 1997). Ειδικά η αυξημένη αφθονία 

των τρηματοφόρων στο Σταθμό 2 μπορεί επίσης να αποδοθεί στην αυξημένη 

παροχή τροφής στη θέση αυτή μια και η αύξηση γενικά του αριθμού των 

τρηματοφόρων σε τέτοια ιζήματα πλούσια σε διαθέσιμη τροφή έχει αναφερθεί σε 

αρκετές περιπτώσεις (Benda & Puri, 1962, βλ. Moodley, 1990˙ Widbom, 1988˙) 

ενώ ο Moodley (1990) περιέγραψε επίσης τη θετική συσχέτιση αφθονίας και 

οργανικού άνθρακα σε επιφανειακά ιζήματα. Στην παρούσα εργασία ο οργανικός 

άνθρακας δεν έδειξε συγκεκριμένου τύπου συσχέτιση με τις βιολογικές 

παραμέτρους, εξάλλου δεν παρουσίασε σημαντική μεταβολή μεταξύ των 

δειγματοληπτικών σταθμών. Η παράμετρος αυτή εξάλλου έχει δειχθεί ότι συχνά 

δεν είναι η καταλληλότερη για την εκτίμηση της παροχής σε τροφή ενώ αντίθετα, 

η μέτρηση της περιεκτικότητας σε χλωροφύλλη a μπορεί και αποδίδει καλύτερα τη 

διαθεσιμότητα σε τροφή στο ίζημα (Van Duyl & Kop, 1994˙ Josefson & Conley, 
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1997˙ Soetaert, 1997). Η κατανομή της περιεκτικότητας του επιφανειακού 

ιζήματος σε χλωροφύλλη a μπορεί να εξηγήσει την κατανομή του μειοβένθους 

στην εξεταζόμενη διατομή μια και η συγκέντρωση του οξυγόνου στον πυθμένα της 

υδάτινης στήλης δεν αποτελεί περιοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη των 

μειοβενθικών οργανισμών στους τέσσερις πρώτους σταθμούς της διατομής (Στ. 2, 

9, 10 και 24). Οι συγκεντρώσεις του οξυγόνου στους σταθμούς αυτούς δεν 

παρουσίασαν χαμηλές τιμές που θα υποδείκνυαν καταστάσεις υποξίας ή και 

ανοξίας ακόμη. Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε ο βαθύτερος ανοξικός σταθμός (Στ. 

22, 1500m) στον οποίο δεν βρέθηκαν ούτε μεταζωικές (μακρο- ή μειοβενθικές) 

ομάδες ούτε και τρηματοφόρα, γεγονός που δείχνει ότι η παρατεταμένη ανοξία 

είναι απαγορευτική για την ανάπτυξη τόσο μακροβενθικών όσο και μειοβενθικών 

οργανισμών. Στο σταθμό εξάλλου αυτό δεν βρέθηκαν ούτε κελύφη ή άλλα 

υπολείμματα μεταζωικών οργανισμών ή τρηματοφόρων που θα υποδείκνυαν ίσως 

την παρουσία οργανισμών στη θέση αυτή σε άλλη χρονική περίοδο. 

 

Παρ' όλο που η αφθονία όλων των μειοβενθικών ομάδων μειώθηκε 

σημαντικά στους βαθύτερους του παράκτιου Σταθμούς 9, 10 και 24, ειδικά τα 

τρηματοφόρα παρουσίασαν ιδιαίτερα μικρές τιμές αφθονίας στους σταθμούς 

αυτούς, συγκρινόμενες μάλιστα με την υψηλή τιμή στον παράκτιο Σταθμό 2. 

Όμως, η σημαντική αυτή μείωση δεν παρατηρήθηκε και για τους δύο τύπους 

τρηματοφόρων, τα τρηματοφόρα σκληρού (Οικ. Ataxophragmiidae, Nodosariidae, 

Rotaliidae, Elphiidae) και μαλακού κελύφους (Οικ. Allogromiidae). Αν και η 

αφθονία των πρώτων μειώθηκε σημαντικά ( p< 0,05) από την παράκτια περιοχή 

προς τους βαθύτερους σταθμούς, αυτό δε συνέβη για τα τρηματοφόρα της Οικ. 

Allogromiidae (p = 0,07) και έτσι, οι γενικά χαμηλές τιμές αφθονίας των 

τρηματοφόρων στους σταθμούς 9, 10 και 24 οφείλονται στη δραστική μείωση των 

μορφών σκληρού κελύφους μόνο (Οικ. Ataxophragmiidae, Nodosariidae, 

Rotaliidae, Elphiidae).  

 

Η γραμμική παλινδρόμηση που πραγματοποιήθηκε σε σχέση με το ποσοστό 

κελυφών και θραυσμάτων στο ίζημα, έδειξε αρνητική συσχέτιση για την ολική 

μειοβενθική αφθονία, την αφθονία των τρηματοφόρων και μεταξύ αυτών για τα 
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τρηματοφόρα σκληρού κελύφους χωρίς όμως να είναι στατιστικά σημαντική. Οι 

τιμές της παραμέτρου αυτής ήταν υψηλές στους Σταθμούς 9, 10 και 24 (34,47, 

36,20, 24,36 % αντίστοιχα) όπου βρέθηκαν και οι μειωμένες αφθονίες των 

ομάδων, ενώ στον Σταθμό 2 όπου σημειώθηκαν οι μέγιστες, η τιμή της 

παραμέτρου αυτής ήταν μηδέν. Επιπλέον, η διάμετρος των κόκκων του 

επιφανειακού ιζήματος δεν μεταβλήθηκε σημαντικά μεταξύ των σταθμών 

δειγματοληψίας. Επομένως, ο τύπος του υποστρώματος - όχι τόσο ως προς την 

κατανομή του μεγέθους των κόκκων αλλά κυρίως ως προς την περιεκτικότητα 

αυτού σε όστρακα και θραύσματα που δημιουργούν συχνά ένα μη επιθυμητό 

υπόστρωμα για τους οργανισμούς που ζουν εντός του ιζήματος - και οποίος 

φαίνεται να διαφοροποιείται σημαντικά μεταξύ του παράκτιου σταθμού και των 

υπολοίπων αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα επιπλέον της χλωροφύλλης που θα 

μπορούσε να εξηγήσει την εντονότερη σε σχέση με τις άλλες μειοβενθικές ομάδες 

μείωση των τρηματοφόρων σκληρού κελύφους στους Σταθμούς 9, 10 και 24, με 

την παράλληλη όμως μη μεταβλητότητα αυτών της Οικ. Allogromiidae, η οποία 

φαίνεται να μην επηρεάζεται. Ενδεχομένως το εύκαμπτο και επίμηκες σώμα των 

τελευταίων, σε αντίθεση με τα σκληρά, συμπαγή ασβεστολιθικά κελύφη άλλων 

τρηματοφόρων να επιτρέπει την ανάπτυξή τους ακόμα και σε υποστρώματα όχι 

και τόσο προτιμητέα από τα τρηματοφόρα των μορφών σκληρού κελύφους. Αν και 

αρκετές εργασίες έχουν δημοσιευτεί περιγράφοντας την οικογένεια αυτή στη 

βαθιά θάλασσα, εντούτοις δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία ως προς την 

οικολογία αυτής της ομάδας στοιχείο που θα υποδείκνυε και τις προτιμήσεις της 

ως προς τις περιβαλλοντικές παραμέτρους. 
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5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 

Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, πέντε δειγματοληπτικοί σταθμοί 

εξετάστηκαν κατά μήκος μιας διατομής, από την περιοχή δέλτα του ποταμού 

Δούναβη (Σταθμός 2, βάθος 26m) προς το ανοξικό βαθύτερο τμήμα της Μαύρης 

Θάλασσας (Σταθμός 22, βάθος 1500m). Η ανάλυση των βενθικών βιοκοινωνιών 

αφορά στο μειοβένθος, εκτιμώντας τη μεταβολή των πληθυσμιακών παραμέτρων 

αφθονίας και βιομάζας των επιμέρους ομάδων καθώς και τη συμμετοχή των 

διαφόρων μεταζωικών ομάδων και των τρηματοφόρων επί του συνόλου. 

Παράλληλα, αντικείμενο μελέτης αποτέλεσε επίσης και η βιοκοινωνία των 

τρηματοφόρων από άποψη σύνθεσης των γενών.  

 

Όλοι οι σταθμοί που εξετάστηκαν χαρακτηρίζονταν από λεπτόκοκκα 

επιφανειακά ιζήματα με διάμετρο κόκκων μεταξύ 0,010 και 0,021 mm ενώ το 

περιεχόμενο στο ίζημα ποσοστό κελυφών και θραυσμάτων ήταν μηδέν στους 

Σταθμούς 2 και 22 αλλά υψηλό στους Σταθμούς 9, 10 και 24 (24,36-36,20 % 

αντίστοιχα επί του ξηρού βάρους ιζήματος). Δεν παρατηρήθηκε μεταβολή των 

τιμών του οργανικού άνθρακα μεταξύ των τεσσάρων πρώτων σταθμών στο 

οξυγονωμένο τμήμα της διατομής (Στ. 2, 9, 10, 24). Η περιεκτικότητα σε 

χλωροφύλλη a του ιζήματος μεταβλήθηκε μεταξύ των σταθμών δειγματοληψίας, 

και ήταν υψηλή στον παράκτιο Σταθμό 2 (8,26 g g-1) αλλά σημαντικά μικρότερη 

στους βαθύτερους σταθμούς (2,04, 0,5, 0,09 g kg-1 στους Σταθμούς 9, 10 και 24 
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αντίστοιχα). Η περιεκτικότητα σε χλωροφύλλη στον ανοξικό Σταθμό 22 ήταν 

επίσης υψηλή (3,95 mg kg-1). Υψηλός ρυθμός κατανάλωσης οξυγόνου στο ίζημα 

μετρήθηκε στην παράκτια περιοχή (32,65 mM m-2 day-1), υποδηλώνοντας 

αυξημένη εισροή οργανικού υλικού (32,65 mM m-2 day-1). 

 

Οι τιμές αφθονίας που μετρήθηκαν για το ολικό μειοβένθος, καθώς και η 

σύνθεση της ολικής μειοβενθικής βιοκοινωνίας και ειδικότερα αυτής των 

τρηματοφόρων ήταν γενικά παρόμοιες με προηγούμενες περιγραφές σε άλλες 

παράκτιες περιοχές και στην Μαύρη Θάλασσα. Στον παράκτιο Σταθμό 2 (26m) 

σημειώθηκαν οι μέγιστες τιμές ολικής μειοβενθικής αφθονίας και βιομάζας (8x 

106 ind m-2, 5,2 gC m-2) ενώ αυτές ήταν σημαντικά μικρότερες στους Σταθμούς 9, 

10 και 24, και ελάχιστες στο Σταθμό 10 (106 ind m-2, 0,7 gC m-2). Η κατανομή των 

κυρίων μειοβενθικών ομάδων (νηματώδεις, τρηματοφόρα, κωπήποδα) ως προς τις 

περιβαλλοντικές συνθήκες ήταν διαφορετική για τις επιμέρους ομάδες. Οι 

νηματώδεις αποτέλεσαν τη σημαντικότερη μειοβενθική ομάδα από άποψη 

αφθονίας και βιομάζας σε όλους τους σταθμούς δειγματοληψίας και τα 

τρηματοφόρα ή τα κωπήποδα τη δεύτερη. Στον παράκτιο σταθμό, οι επιμέρους 

αφθονίες των νηματωδών και τρηματοφόρων παρουσίασαν χαρακτηριστικά 

υψηλές τιμές (3,7 και 3,5 x106 ind m-2 αντίστοιχα) συνιστώντας στη θέση αυτή το 

89% του συνολικού μειοβένθους. Στους βαθύτερους του παράκτιου σταθμούς, οι 

αφθονίες των επιμέρους μειοβενθικών ομάδων ήταν σημαντικά μικρότερες. Ο 

βαθύς ανοξικός Σταθμός 22 (1500m) χαρακτηρίστηκε από πλήρη απουσία 

οργανισμών (μακρο- και μειοβενθικών) γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η 

μακροχρόνια ανοξία αποκλείει την ανάπτυξη μακρο- και μειοπανίδας. 

 

Η αφθονία και βιομάζα των τρηματοφόρων χαρακτηρίστηκε από 

αξιοσημείωτα χαμηλότερες τιμές στους Σταθμούς 9, 10 και 24. Η δραστική αυτή 

μείωση δεν αφορά και στα τρηματοφόρα μαλακού κελύφους της οικογένειας 

Allogromiidae των οποίων ο αριθμός βρέθηκε ότι δεν μεταβάλλεται σημαντικά 

μεταξύ των σταθμών δειγματοληψίας. Η σημαντική λοιπόν μείωση της ολικής 

αφθονίας και κατ' επέκταση βιομάζας των τρηματοφόρων προκλήθηκε ουσιαστικά 

από τη μείωση των μορφών σκληρού κελύφους (ασβεστολιθικές και 
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συμφυρματοπαγείς μορφές των οικογενειών Ataxophragmiidae, Nodosariidae, 

Rotaliidae, Elphiidae) στους Σταθμούς 9, 10 και 24.  

 

Η περιεκτικότητα του ιζήματος σε χλωροφύλλη a, ως καλύτερος δείκτης 

της διαθεσιμότητας σε τροφή στο ίζημα σε σχέση με το περιεχόμενο σε οργανικό 

άνθρακα, βρέθηκε ότι ήταν ο σημαντικότερος παράγοντας για την κατανομή των 

μειοβενθικών πληθυσμών,και ειδικά των τρηματοφόρων σκληρού κελύφους, ενώ 

δεν παρατηρήθηκε αξιόλογη συσχέτιση μεταξύ των πληθυσμιακών παραμέτρων 

και των τιμών του οργανικού άνθρακα. Το ποσοστό των περιεχομένων οστράκων 

και θραυσμάτων στο ίζημα ήταν ιδιαίτερα υψηλό στους βαθύτερους του 

παράκτιου σταθμούς, με αποτέλεσμα να μεταβάλλεται σημαντικά η δομή και ο 

τύπος του υποστρώματος, δημιουργώντας μη ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη 

της ομάδας των τρηματοφόρων σκληρού κελύφους. Εξάλλου, η συσχέτιση της 

ομάδας αυτής της ομάδας των τρηματοφόρων με την παραπάνω παράμετρο ήταν 

αρνητική. 

 

Ο τύπος λοιπόν του υποστρώματος φαίνεται να αποτελεί έναν επιπλέον 

παράγοντα για την κατανομή των τρηματοφόρων, ο οποίος στους Σταθμούς 2, 9, 

10 και 24 δεν ήταν ευνοϊκός τουλάχιστο για τη μια ομάδα των τρηματοφόρων 

(σκληρού κελύφους), η συμμετοχή των οποίων στο σύνολο του μειοβένθους είναι 

μικρότερη, ενώ οι μορφές μαλακού κελύφους της οικογένειας Allogromiidae δεν 

φαίνεται να επηρεάζονται καθόλου. Από άποψη σύνθεσης των ειδών, η 

βιοκοινότητα του είδους Ammonia beccarii με διάφορα άλλα συνοδά είδη έχει 

περιγραφεί ως συνήθης για περιοχές παράκτιες ή και κοντά σε εκβολές ποταμών 

με λεπτόκοκκα, οξυγονωμένα και πλούσια σε διαθέσιμη τροφή επιφανειακά 

ιζήματα. 
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6 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 
Προκειμένου να μελετηθεί το μειοβένθος στο βορειοδυτικό τμήμα της 

Μαύρης Θάλασσας, πέντε σταθμοί αναλύθηκαν κατά μήκος μιας διατομής η οποία 

εκτείνεται από την περιοχή δέλτα του ποταμού Δούναβη (26m) και προς το 

βαθύτερο τμήμα της λεκάνης μέχρι και την ισοβαθή των 1500m, παρέχοντας έτσι 

τη δυνατότητα μελέτης σε μια βαθμιαία μεταβολή περιβαλλόντων, από την 

παράκτια περιοχή στο δέλτα του Δούναβη μέχρι και το βαθύ ανοξικό τμήμα της 

Μαύρης Θάλασσας. Τα δείγματα που αναλύθηκαν είχαν ήδη συλλεχθεί από 

αποστολή του Netherlands Institute of Ecology (NIOO) στη Μαύρη Θάλασσα το 

1997, στα πλαίσια του έργου EROS-21 Eutrophication και διατέθηκαν για τους 

σκοπούς της παρούσας διατριβής. Καταμετρήθηκε ο αριθμός όλων των 

αντιπροσώπων των μεταζωικών ομάδων καθώς και των τρηματοφόρων που είχαν 

υποστεί χρώση και υπολογίστηκε η μέση τιμή αφθονίας για κάθε ταξινομική 

ομάδα σε κάθε σταθμό, ενώ τα τρηματοφόρα που αποτέλεσαν και το κύριο 

ενδιαφέρον της παρούσας διατριβής αναγνωρίστηκαν και καταμετρήθηκαν σε 

επίπεδο γένους. Μετρήθηκε επίσης η περιεκτικότητα σε οργανικό άνθρακα των 

οργανισμών για τις κύριες μειοβενθικές ομάδες και υπολογίστηκε έτσι η μέση τιμή 

βιομάζας σε κάθε σταθμό. 

 

Κατά την ανάλυση των βενθικών δειγμάτων εντοπίστηκαν οι συνήθεις 

μόνιμα μειοβενθικές ομάδες (νηματώδεις, τρηματοφόρα, κωπήποδα, οστρακώδη, 
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στροβιλιστικοί πλατυέλμινθες, γαστρότριχα, κινόρρυγχα) και αναγνωρίστηκαν 

συνολικά 7 διαφορετικά γένη τρηματοφόρων που ανήκουν σε 5 οικογένειες και 

περιλαμβάνουν αντιπροσώπους σκληρών κελυφών (ασβεστολιθικών και 

συμφυρματοπαγών) αλλά και μαλακών χιτινώδων της οικ. Allogromiidae. Στον 

ανοξικό βαθύ σταθμό δεν βρέθηκαν καθόλου μακρο- ή μειοβενθικοί οργανισμοί 

(μετάζωα ή τρηματοφόρα) γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η μακροχρόνια και 

μόνιμη ανοξία αποκλείει την ανάπτυξη του μακρο -ή του μειοβένθους.  

 

Οι νηματώδεις αποτέλεσαν την σημαντικότερη ομάδα σε όλους τους 

σταθμούς και τα τρηματοφόρα ή τα κωπήποδα σε κάποιες περιπτώσεις τη δεύτερη, 

από άποψη αφθονίας και βιομάζας. Η αφθονία και η βιομάζα για το σύνολο του 

μειοβένθους και για τις επιμέρους κύριες ομάδες (νηματώδεις, τρηματοφόρα, 

κωπήποδα) παρουσίασαν μέγιστες τιμές στον παράκτιο σταθμό ενώ μειώθηκαν 

σημαντικά στους υπολοίπους. Ειδικά στον παράκτιο σταθμό, οι νηματώδεις και τα 

τρηματοφόρα παρουσίασαν υψηλές τιμές αφθονίας (3,7 και 3,5 x106 ind m-2 

αντίστοιχα) συνιστώντας το 89% του συνολικού μειοβένθους. Ιδιαίτερα όμως τα 

τρηματοφόρα παρουσίασαν αισθητά μειωμένες τιμές αφθονίας και βιομάζας στους 

βαθύτερους του παράκτιου σταθμού που οφείλονται στη μείωση των μορφών του 

σκληρού κελύφους μόνο, σε αντίθεση με αυτά της Οικ. Allogromiidae των οποίων 

η αφθονία βρέθηκε ότι δε μεταβάλλεται σημαντικά μεταξύ των τεσσάρων πρώτων 

σταθμών.  

 

Η περιεχόμενη χλωροφύλλη στο ίζημα παρατηρήθηκε ότι είναι ο 

σημαντικότερος παράγοντας που ελέγχει την κατανομή του μειοβένθους, και η 

οποία βρέθηκε ότι συσχετίζεται θετικά με τις τιμές αφθονίας - ολική, νηματωδών, 

κωπηπόδων και ιδιαίτερα των τρηματοφόρων σκληρού κελύφους η οποία 

ερμηνεύει και την αισθητή μείωση των τελευταίων στους βαθύτερους του 

παράκτιου σταθμούς, σε συνδυασμό και με τις υψηλές περιεκτικότητες του 

ιζήματος στους σταθμούς αυτούς σε όστρακα και θραύσματα που δημιουργούν ένα 

μη κατάλληλο υπόστρωμα για την ανάπτυξη αυτών των μορφών τρηματοφόρων.  
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Differential response of major meiobenthic groups under the prevailing 

environmental conditions at the Northwestern Black Sea, with special 

reference to Foraminifera. 

 

ABSTRACT 

 

 

In order to study the meiobenthos at the Northwestern part of Black Sea, 

five stations were analysed along a transect, from the Danube delta area (26m) to 

the deeper anoxic parts of the basin (1500m). Those stations were sampled in May 

1997 in the framework of the EC project EROS-21 and samples were provided 

from Netherlands Institute of Ecology (NIOO) for the purposes of this study. 

Meiobenthic organisms (metazoa and stained foraminifera) were counted and 

biomass of the major meiobenthic taxa was also measured. Foraminifera were 

identified and counted in genus level.  

 

Permanent meiobenthic groups (nematodes, foraminifera, copepods, 

ostracods, turbellaria, gastrotricha, kinoryncha) were present at the oxic stations 

(St, 2, 9, 10, 24). In terms of foraminiferal community, seven genera were 

identified belonging to five families, including hard-shelled (calcareous, 

agglutinated tests) as well as  soft-shelled individuals (fam. Allogromiidae). No 

macro- or meiobenthic individuals (metazoa or foraminifera) were present at the 

deep anoxic Station 22, showing that long-term anoxia does not support the 

existence of any macro- or meiobenthic individuals. 
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Nematodes were the most abundant group at all the sampling stations 

while foraminifera or copepods were the second. Total meiobenthic as well as 

major groups' abundance and biomass were higher at coastal Station 2 and 

significantly lower at deeper stations 9, 10 and 24. At coastal Station 2, nematodes 

and foraminifera showed high abundances (3,7 and 3,5 x106 ind m-2 respectively) 

comprising 89% of the total meiobenthos. Total abundance of foraminifera was 

noticeably lower at Stations 9, 10 and 24 caused by the decrease in numbers of 

hard-shelled individuals, while soft-shelled foraminifera did not change 

significantly among sampling stations. 

 

Chlorophyll a content of the sediment found to be the most important 

factor controlling meiobenthos distribution, which found to be positively correlated 

with total meiobenthic abundance as well as with hard-shelled foraminiferal 

abundance. In addition, the increased shells fraction within the sediment at stations 

9, 10 and 24, causing unfavorable conditions at the substrate for the hard-shelled 

foraminifera may also explain the decrease of that group at those stations. 
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