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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η µικρή φυσική λίµνη του Κουρνά βρίσκεται στη ∆υτική Κρήτη στις παρυφές των Λευκών Ορέων. Τα 

τελευταία χρόνια λόγω αλλαγών στα  υδρολογικά δεδοµένα της περιοχής αλλά και αύξησης των 

ανθρωπίνων δραστηριοτήτων αυτή αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα. Εκτός από την τουριστική 

ανάπτυξη, η περιοχή παρουσιάζει παράλληλα εξάπλωση της αρδευόµενης ελαιοκαλλιέργειας και της 

κτηνοτροφίας. 
Επίσης παρατηρούνται περιστατικά, όπως η πρόσφατη "τυχαία" εισαγωγή του ενός ξενικού είδους 

ιχθυοπανίδας, του κοινού χρυσόψαρου (Carassius auratus). 'Ολα αυτά τείνουν να διαταράξουν, αν δεν 

το έχουν ήδη πράξει, την οικολογική ισορροπία του µοναδικού αυτού υδάτινου οικοσυστήµατος της 

Κρήτης. Πρώτοι στον κατάλογο της απειλούµενης πανίδας της λίµνης οι µοναδικοί πληθυσµοί της 

αθερίνας (Atherina boyeri) και της ποταµοσαλιάρας (Blennius fluviatilis). 

 

Συνοπτικά  η µελέτη των παραπάνω πληθυσµών κατέδειξε ότι ο πρώτος ανήκει στον λιµνοθαλάσσιο 

οικότυπο, µε (Tlmax= 90 mm), το καλοκαίρι. Η περίοδος ωοτοκίας του είναι παρατεταµένη και η 

απόθεση αβγών τµηµατικά από τις αρχές της Άνοιξης µέχρι το τέλος του Φθινοπώρου. 

Κύρια τροφή της αθερίνας αποτελούν α) τα κλαδοκεραιωτά της οικογένειας Chydoridae και β) τα 

έντοµα (ώριµα και προνύµφες τους) µε διαφορετική συχνότητα (fo) κατά εποχή. Παρόντα επίσης σε 

αξιόλογο ποσοστό συχνότητας εµφάνισης (fo) τα αβγά ψαριών, πιθανότατα του ίδιου είδους. 

 

Ο δεύτερος εµφάνισε TL=60 mm και φαίνεται να µην διαφέρει σε κάτι από τον αντίστοιχο της 

Τριχωνίδας. Το καλοκαίρι υπάρχει έντονη αναπαραγωγική δραστηριότητα σε αντίθεση µε το χειµώνα 

(Τριχωνίδα) στον ίδιο βαθµό και για τα 2 φύλα, µε φώλιασµα των αρσενικών σε βραχάκια της ρηχής 

παρόχθιας ζώνης. Στη διατροφή παρατηρείται µεγάλο ποσοστό κενότητας (V=34.8%), αλλά και υψηλό 

ποσοστό κανιβαλισµού αβγών (fo=20%). 

Κύριο ρόλο στη διατροφή πρέπει να παίζουν µικροσκοπικοί οργανισµοί, όπως τα διάτοµα (40%) κ.α.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 
                     Στόχος αυτής της διπλωµατικής εργασίας για την απόκτηση τίτλου 
µεταπτυχιακών σπουδών στην ειδικότητα της «∆ιαχείρισης Θαλάσσιων & Χερσαίων 
Βιολογικών Πόρων , δεν ήταν άλλος παρά η  πληρέστερη γνώση για τον βιοτικό 
πλούτο της Κρητικής γης που µας φιλοξενεί. Ένας πλούτος που εφ � όσον αναδειχθεί, 
σε συνδυασµό µε την σωστή τουριστική ανάπτυξη, θα αποτελέσει τον κυρίαρχο πόλο 
ανάπτυξης της οικονοµίας του νησιού στο µέλλον . 
 
                Η εργασία περιλάµβανε µια σειρά στόχων σε σχέση  µε την βιολογία των 
ειδών αυτών που συναντάµε σε εσωτερικά νερά της χώρας µας και άλλων 
παραµεσόγειων χωρών  γενικότερα. Τελικός στόχος της προσπάθειας αυτής ήταν  η 
συγκέντρωση στοιχείων για την καλύτερη διαχείριση και προστασία των  πληθυσµών 
αυτών που είναι µοναδικοί στην Κρήτη. 
 
               Οι µορφοµετρικές και µεριστικές µετρήσεις  των ατόµων  και της δοµής των  
δύο πληθυσµών (της αθερίνας ,Atherina boyeri, Risso 1810, και της ποταµοσαλιάρας 
(Βlennius.fluviatis, Asso 1801) έγιναν αντικείµενο συγκρίσεων  µε τις αντίστοιχες 
των ανάλογων πληθυσµών µιας άλλης λίµνης του ελλαδικού χώρου , της  Τριχωνίδας 
. Για τον παραπάνω λόγο ,ιδιαίτερη σηµασία είχε  και το γεγονός ότι ενώ ο 
πληθυσµός της  αθερίνας αλιεύεται εντατικά στην Τριχωνίδα , ο πληθυσµός της 
λίµνης του Κουρνά (ή Κορησίας)  είναι αδιατάρακτος από αλιευτική άποψη µιας και  
δεν ασκείται κανενός είδους αλιεία στη περιοχή . 
 
Οργάνωση της έρευνας. 
 
Η έρευνα ακολούθησε  τα εξής στάδια: 
α) Μελέτη βιολογίας Αθερίνας & Ποταµοσαλιάρας  λιµνών Κουρνά και Τριχωνίδας 
1) Συλλογή στοιχείων δοµής πληθυσµού (π.χ κλάσεις µήκους ανάλογα φύλου) µε 
εφάπαξ (στην Τριχωνίδα) ή εποχιακή δειγµατοληψία πολλών ατόµων (στον Κουρνά) 
 2) Συλλογή µεριστικών και µορφοµετρικών δεδοµένων & στοιχείων διατροφής . 
3) Συλλογή στοιχείων για την αναπαραγωγή και γονιµότητα των θηλυκών ατόµων. 
 4) Εξέταση βιολογικών παραµέτρων (π.χ σχέση µήκους -βάρους και γονιµότητας ) 
 5) Συγκέντρωση οικολογικών στοιχείων σε σχέση µε συµπεριφορά και πυκνότητα 
του πληθυσµού στο βιότοπο και τα ενδιαιτήµατα τους.(όσον αυτό ήταν δυνατόν) 
 
β) Φυσικοχηµικές παράµετροι  περιοχής λίµνης Κουρνά  
 Συσχέτισή τους µε την φυσική κατάσταση του πληθυσµού της λίµνης κατά την 
διάρκεια του έτους . 
 
γ) Συγκρίσεις των ειδών των δυο λιµνών  
- Μορφολογικές διαφορές 
- Βιολογικές διαφορές 
- Οικολογικές διαφορές  
 
 δ ) Συγκέντρωση βιβλιογραφίας  
      Έγινε προσπάθεια καταγραφής  όσων δεδοµένων έχουν αναφερθεί     
      κατά καιρούς για την περιοχή και την βιολογία των 2 ειδών.  
 



 

 

 
Προβλήµατα - δυσκολίες εγχειρήµατος  
 
             Στην πορεία για την πραγµατοποίηση των παραπάνω στόχων 
παρουσιάστηκαν ορισµένα προβλήµατα , όσον αφορά την δυνατότητα λήψης 
επαρκών δειγµάτων την χειµερινή περίοδο και για τα δύο είδη, δεδοµένης της 
έλλειψης κατάλληλων µέσων για την σύλληψη ατόµων κύρια της  ποταµοσαλιάρας 
(Bl.fluviatilis). Συγχρόνως υπήρξε αδυναµία λήψης ιδιαίτερα αξιόπιστων δειγµάτων 
νερού κατά  τις επιτόπιες ή εργαστηριακές φυσικοχηµικές αναλύσεις. Οι λόγοι ήταν 
τεχνικοί και οφείλονταν στην µη έγκαιρη παραλαβή και ενεργοποίηση των οργάνων 
πεδίου της υπηρεσίας Αλιείας Ν.Α Ηρακλείου . 
    
          Έτσι η µελέτη βασίστηκε σε ενδεικτικές µετρήσεις που έγιναν µε τη βοήθεια 
«test kits»της εταιρίας  Red Sea Fish pHarm Ltd. που διέθετε η παραπάνω υπηρεσία 
για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Καθώς επίσης και στις µετρήσεις ορισµένων 
παραµέτρων που συγκεντρώνει σε τακτά χρονικά διαστήµατα το Παράρτηµα Κρήτης 
του Ινστιτούτου Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) , οι οποίες µου 
παραχωρήθηκαν ευγενικά από τους αρµόδιους κ.κ Κνιθάκη (∆/ντη ) και Παυλίδου . 
        
 
                           Ηράκλειο Ιούνης 2001 
 
 
                     Γιώργος  Τίγκιλης 
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στην αποστολή πολύτιµου βιβλιογραφικού υλικού, για τα οποία την ευχαριστώ 
θερµά. Για τον ίδιο λόγο ευχαριστώ τον συνάδελφο ∆ρ.Γιάννη Λεονάρδο , καθηγητή 
των ΤΕΙ Μεσολογγίου. 
 
          Ευχαριστώ επίσης ιδιαιτέρως τον Νοµάρχη κ. Γιάννη Γαρεφαλάκη , τον 
Αντινοµάρχη κ. Σήφη Αγγελιδάκη και τα µέλη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου της 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου , για την δυνατότητα που µου έδωσαν να 
παρακολουθήσω το διετές Μεταπτυχιακό ∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα Σπουδών του 
Παν/µιου Κρήτης και Α.Π.Θ και να φέρω σε πέρας την εργασία µου αυτή, 
εγκρίνοντας και χορηγώντας την εκπαιδευτική µου άδεια.  
      
        Ευχαριστώ ακόµη τους συναδέλφους µου στην Υπηρεσία Αλιείας της 
Ν.Α.Ηρακλείου αλλά και των Χανίων, κι εκείνους του Ιχθυοκαλλιεργητικού Κέντρου 
Αχελώου (ΙΧΘΥΚΑ ) κ.κ Αθανασόπουλο Θάνο και ∆ηµητρίου Βαγγέλη, στο 
Μεσολόγγι   για την συµπαράσταση και σε ορισµένες περιπτώσεις βοήθεια (συλλογή 
υλικού από τις λίµνες) στην προσπάθειά µου αυτή (Μπαρµπούνη Μαργαρίτα & 
Μπιγιάκη Σταύρο) 
      
         Τέλος θα ήθελα να  τονίσω την πολύτιµη βοήθεια των κ.κ Καββαλάκη Μανώλη 
και Κοτζαλοϊτζόγλου Απόστολο,αλιέων του Ηρακλείου και της οικογένειας Μιχάλη 
Φραγκιαδάκη στον Κουρνά , στη συλλογή υλικού από την λίµνη Κουρνά . 
 



 

 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 I .  Η ΙΧΘΥΟΠΑΝΙ∆Α ΚΑΙ Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ . 
  
      Είναι γνωστό ότι η παρουσία µέχρι σήµερα ή  η εξαφάνιση  ειδών ιχθυοπανίδας 
έχει άµεση σχέση µε την πρόσφατη γεωλογική ιστορία της κάθε περιοχής.. Το ίδιο  
και η κατάσταση των πληθυσµών για τα υφιστάµενα είδη. 
      
       Πολύχρονες έρευνες έχουν οδηγηθεί στο συµπέρασµα ότι οι παγετώνες της 
Πλειστοκαίνου έπαιξαν σηµαντικό ρόλο και τελικά αρνητικό αποτέλεσµα  στην 
αφθονία των ενδηµικών ειδών σε γλυκά νερά ποταµιών  περιοχών του Βόρειου 
Ηµισφαίριου. Αντίθετα λεκάνες που βρίσκονται σε ερηµικές περιοχές της ευρύτερης 
υποτροπικής ξηράς ζώνης έχουν ένα ασυνήθιστα υψηλό βαθµό ενδηµισµού. 
(Oberdorff & L.Guegan ,1999). 
  
           Σύµφωνα µε γενετικές έρευνες (σε µιτοχονδριακό DNA) Νεαρκτικών και 
Παλαιαρκτικών ειδών ανάδροµης ιχθυοπανίδας και σε συσχέτιση µε τα παραπάνω 
γεγονότα (Πλειστοκαινικοί παγετώνες) καταδείχτηκε ότι οι  φυλογεωγραφικοί 
γενετικοί χάρτες ( phylogeographic patterns)  έδειξαν φοβερή οµοιότητα µεταξύ των 
νότιων ειδών , απ΄ότι εκείνα από τις περιοχές που είχαν καλυφθεί από παγετώνες. 
Ανάλυση σε 42 είδη έδειξε µεγάλες διαφορές στην ενδοειδική γενετική απόκλιση σε 
σχέση µε το γεωγραφικό πλάτος και µάλιστα ταυτισµένο µε τα όρια των παγετώνων. 
Ακόµη εντοπίστηκε µια πρόσφατη έκρηξη ειδογένεσης στις περιοχές όπου 
υποχώρησαν οι παγετώνες. Έτσι η παρατηρούµενη παράλληλη εξέλιξη ζευγών 
συµπατρικών «βόρειων» ειδών στις προπαγετωνικές περιόδους , συνιστά ότι η 
διαφοροποίηση µορφότυπων  (morphotypes) µέσα στο ίδιο είδος προκλήθηκε από την 
οικολογική «απελευθέρωση» (Bernatchez & Nilson , 1998).  
 
     Η γεωλογική ιστορία στα Νότια Βαλκάνια την περίοδο του Άνω Τριτογενούς και 
του Τεταρτογενούς , εξηγεί γιατί τα περισσότερα υδάτινα οικοσυστήµατα κύρια στα 
νότια και δυτικά της χώρας µας είναι αποµονωµένα και περιορισµένης 
εξάπλωσης.(Οικονοµίδης Π.,1995)   
 
      Πολλά είδη της ιχθυοπανίδας του γλυκού νερού έχουν το πρόβληµα των 
περιορισµένων ορίων ενδιαίτησης  , κύρια για αναπαραγωγικούς σκοπούς. 
Συγχρόνως αυτά τα ενδιαιτήµατα δέχονται µε την σειρά τους την ανθρώπινη 
τροποποίηση. (Cote I. et. al ,1998)  Οι µισές από τις τάξεις της ευρωπαϊκής ενδηµικής 
ιχθυοπανίδας εντοπίζεται σήµερα σε ένα µοναδικό υγροβιότοπο ή λίγους τέτοιους 
στην ίδια χώρα.(Crivelli & Maitland 1995). Επιπρόσθετα τα περισσότερα ποτάµια και 
υγροβιότοποι της Μεσογείου έχουν υποστεί αλλαγές προκειµένου  να ταιριάζουν στις 
ανθρώπινες απαιτήσεις σ� ένα ξηρό κλίµα (π.χ δηµιουργία πολλών φραγµάτων κλπ) 
(Pearce -Crivelli , 1995). 
 
     Για τον λόγο αυτό ιδιαίτερα την τελευταία 6ετία έχουν γίνει εκτενείς έρευνες προς 
την κατεύθυνση του εντοπισµού των γενικά και τοπικά απειλούµενων ειδών 
ιχθυοπανίδας καθώς και εκείνων που σπανίζουν ή κινδυνεύουν. Έτσι φαίνεται ότι η 
οικογένεια των Cyprinidae , είναι  εκείνη που περιλαµβάνει τα είδη που 
αντιµετωπίζουν τα πλέον οξυµένα προβλήµατα σήµερα ( Cambray, 2000).   



 

 

       Συνεπώς η παρουσία δύο σπάνιων πληθυσµών ιχθυοπανίδας για τα δεδοµένα της 
Κρήτης και της νησιωτικής Ελλάδας γενικότερα , στη φυσική λίµνη του Κουρνά, έχει 
ιδιαίτερη οικολογική σηµασία αλλά και βιολογική σε σχέση µε την γεωλογική 
ιστορία της ευρύτερης µεσογειακής λεκάνης. 
 

 

 
Εικόνα 1: Tην Πλειστόκαινο παρατηρείται το φαινόµενο των αλλεπάλληλων παγετωνικών εποχών που καλύπτουν µε 

πάγο το βόρειο ηµισφαίριο.(από Οικολογική εγκυκλοπαίδεια Μπουκουµάνη 1976) 

 
       Στην Ελλάδα σήµερα ο κατάλογος της ιχθυοπανίδας του γλυκού νερού 
περιλαµβάνει 112 είδη ( µε αµφιβολίες  για  5 από αυτά). Από αυτά τα 91είναι 
καθαρά γλυκού νερού και τα 21 ευρύαλα είδη. Από τα 91, τα 11 είναι ξενικά και 
προέρχονται από κατά καιρούς εισαγωγές. Τα υπόλοιπα 80 είδη  περιλαµβάνουν 
ουσιαστικά 39 καθαρά ενδηµικά  στην χώρα µας  (που συναντώνται και στις νότιες 
περιοχές των γειτονικών χωρών της Βαλκανικής) και 41 υποείδη. (Οικονοµίδης Π. 
και συν.1995 και Economides P., 2000)  
 
        Στο Παράρτηµα ΙΙ της Κοινοτικής Οδηγίας 92/43 «περί προστασίας ευαίσθητων 
βιοτόπων -Natura 2000» ,µεταξύ άλλων αναφέρεται ότι η οικογένεια των Blenniidae , 
εκπροσωπούµενη µόνο από το είδος Blennius (Salaria) fluviatilis , υπάρχει µόνο στο 
6% των υπό παρακολούθηση από την Ε.Ε περιοχών και µάλιστα στον κατάλογο των  
«Άλλων Σηµαντικών Ειδών» (Οικονοµίδης και συν. 1995). 



 

 

II . Η ΛΙΜΝΗ ΤΟΥ ΚΟΥΡΝΑ 
 
Γενικά 
 
           Στην εργασία αυτή όπως προαναφέρθηκε έγινε προσπάθεια να µελετηθούν  2 
µοναδικοί πληθυσµοί  αυτόχθονης ιχθυοπανίδας στην επίσης µοναδική περιοχή της 
φυσικής λίµνης του Κουρνά  της Επαρχίας Αποκόρωνα στα ανατολικά του Νοµού 
Χανίων και πλησίον των ορίων του µε τον νοµό Ρεθύµνης. (Βλ. απόσπασµα χάρτη)  
Η µοναδικότητα της λίµνης στηρίζεται , στο ότι είναι µια από τις λίγες αν όχι η µόνη 
φυσική λίµνη σε νησί της Μεσογείου και µάλιστα στο νοτιότερο σηµείο της 
Ευρώπης. 
 
 

 

Εικόνα 2 : Χάρτης περιοχής Έπαρχίας Αποκορώνου Χανίων 

 
         Μάλιστα σύµφωνα µε τα ιστορικά στοιχεία , η λίµνη κατά το παρελθόν πρέπει 
να ονοµαζόταν Κορησία (µε ύπαρξη στην περιοχή ναού της Κορησίας Αθηνάς, το 
ιερό µάλιστα φαίνεται να ήταν αφιερωµένο στον Ιππο ή/και την Κόρη. Εξ ου και η 
λέξη Ιπποκόρωνας που φαίνεται να είναι η πρόδροµη ονοµασία της επαρχίας 
Αποκορώνου ή Αποκόρωνα). Η αλλαγή του ονόµατος πιθανά να οφείλεται στους 
άραβες , καθότι η λέξη «κουρνά» στα αραβικά σηµαίνει λουτήρα και λίµνη. Κατ� 
άλλους όµως η νέα ονοµασία πρέπει να οφείλεται σε παράφραση της ελληνικής λέξης 
κρουνός (βρύση) , εξ αιτίας της ύπαρξης της µεγάλης πηγής στο νότιο σηµείο, το 
περίφηµο µάτι ή Αµάτι της λίµνης (Καϊναδάς  κ.συν.1985, Μιχελάκης 1994)..(βλ. 
φωτογραφία). 

 

Φωτογραφία 1: ∆ιακρίνεται το σκοτεινό "µάτι" των  πηγών της λίµνης (Τίγκιλης '99) 

 
       Ο τύπος  αυτής της λίµνης είναι προϊόν καρστικού φαινοµένου και κατατάσσεται 
στις εγκατακρηµνισιγενείς ( collapse sink) δολίνες , όπου το πλάτος είναι µεγαλύτερο 
του βάθους . Η συγκέντρωση   µόνιµα νερού  και ο σχηµατισµός λίµνης µέσα στην 
δολινολεκάνη  οφείλεται στη παρουσία πλούσιου υδροφόρου ορίζοντα στην ευρύτερη 
περιοχή.(Παπαπέτρου-Ζαµάνη ,1977).  
 
 
 
Περιγραφή περιοχής 
 
 
         Η λίµνη απέχει 2,5 χλµ από την θάλασσα. Σύµφωνα µάλιστα µε τα στοιχεία της 
«έρευνας και µελέτης αξιοποίησης του υδάτινου δυναµικού ∆υτ.Κρήτης» που 
δηµοσιεύτηκε στην Αθήνα το 1972 (Παυλάκης κ.ά -Υ∆ΡΟΓΑΙΑ) και την οποία 
αναφέρουν κι άλλοι µελετητές της περιοχής (Survey team ,Un.of East Anglia,1976 , 
Παπαπέτρου -Ζαµάνη 1977) λόγω της µεγάλης διακύµανσης που παρουσιάζει η 
στάθµη της , η έκταση  της λίµνης µεταβάλλεται σηµαντικά κατά την διάρκεια του 
έτους. Έτσι άλλοτε  αναφέρεται αυτή  περίπου 0,45 τ. χλµ. µε διάµετρο από Ανατολή 
προς ∆ύση 800 µ. (Παπαπέτρου -Ζαµάνη ,1977) , άλλοτε 0,579 τ.χλµ. στη θερινή 
στάθµη  την οποία υπολογίζουν σε υψόµετρο +19µ.. µε µέγιστο τα +22,5 µ. (δηλ. + 



 

 

3,5 µ.) εξ αιτίας της ύπαρξης φράγµατος στο σηµείο της χειµερινής υπερχείλισης στο 
βορειοδυτικό άκρο (Καϊναδάς -Βαλλιάνος κ.συν.1985, Μιχελάκης 1994) (βλ. 
φωτογραφία & διάγραµµα ανώτατης και κατώτατης στάθµης λίµνης από ΙΓΜΕ ). 

 

Φωτογραφία 2: Το µικρό φράγµα από σκυρόδεµα (ύψους 3.5 µ.) συγκρατεί όλες τις φερτές ύλες 
που εισρέουν στην λεκάνη της λίµνης (Τίγκιλης '00) 

 
          
          Σε γενικές γραµµές η λίµνη  παρουσιάζει ένα σχεδόν στρογγυλό σχήµα , που 
οµοιάζει περισσότερο µε αχλάδι , που το «κοτσάνι» του αντιστοιχεί στο αυλάκι 
απορροής . Αυτό διακόπτεται στα βόρεια από ένα τσιµέντινο φράγµα.,που 
κατασκευάστηκε στην περιοχή από την Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων (ΥΕΒ) του 
Υπουργείου Γεωργίας το 1962 .(βλ. φωτογραφία και ακόλουθη εικόνα ) 
 

 

Φωτογραφία 3 :  Το αυλάκι υπερχείλισης της λίµνης στα Β. πλούσιο σε υδροχαρή φυτά  

(Τίγκιλης '00) 

 
Εικόνα 3 : Το σχήµα της λίµνης Κουρνά σε κάτοψη ( από Μελέτη Καϊναδά-Βαλλιάνου κ. συν.      

1984-85)  

 
 



 

 

         Η ανάβλυση των νερών γίνεται από το «µάτι» της πηγής στα ΝΝΑ (βλ. θέση Β 
παραπάνω εικόνας ) της λίµνης µέσω καρστικών σηράγγων των Λευκών Ορέων που 
δεσπόζουν στη περιοχή. Παράλληλα στα δυτικά της όχθης στην κατώτατη στάθµη 
υπάρχουν καταβόθρες απ� όπου το νερό διοχετεύεται προς παράκτιες πηγές (Un.East 
Anglia , 1976,Παπαπέτρου -Ζαµάνη, 1977) . ( βλ. σχέδια)   
 

 
Εικόνα 4: Σχέδιο τοµών περιοχής Κουρνά όπου διακρίνονται τα πετρώµατα και τα σηµεία 
εισροής (inflow) και απορροής υδάτων (outflow)  (από έκθεση Παν/µιου East Anglia 1976) 

 
      Αυτή ήταν η αιτία και κατασκευάστηκε το προαναφερθέν φράγµα ,ώστε να 
προλαβαίνει την σύλληψη και κατόπιν άντληση των νερών υπερχείλισης από τον 
Οργανισµό Ανάπτυξης ∆υτικής Κρήτης (ΟΑ∆ΥΚ, 1994). Όµως το θέµα δεν τόσο 
απλό γιατί σύµφωνα µε µετρήσεις οι απώλειες λόγω των καταβόθρων είναι ταχύτερες 
λόγω υδροστατικής πίεσης ,όσο αυξάνει η στάθµη της λίµνης. Έτσι τα νερά που 
αποταµιεύονται στη διάρκεια συνεχών χειµερινών βροχοπτώσεων χάνονται την 
άνοιξη µέσα σε λιγότερο από 10 µέρες , διότι οι προαναφερθείσες καταβόθρες 
βρίσκονται στο ίδιο υψόµετρο µε τη βάση (!!) του φράγµατος (Γ.Κατσαδωράκης, 
1985) 
 
       Έτσι σύµφωνα µε µετρήσεις , όταν η λίµνη φτάνει σε υψόµετρο +21µ. οι 
απώλειες ακολουθούν τις παρακάτω ταχύτητες: 
α) από +21 έως +19 µ.   .... 7,5 µ3/sec 
β) από +19 έως  + 17 µ. .... 3,5 µ3/ sec 



 

 

γ) από + 16 έως  + 15 µ. .... 1,1 µ3/sec  
 
      Επίσης µετρήθηκαν οι εισδοχές 129 εκατ. κυβ.µέτρων νερού ,στη µέγιστη στάθµη 
και 41 εκατ. κυβ. µέτρα στην ελάχιστη στάθµη (Παπαπέτρου -Ζαµάνη, 1977) . 
Ενδεικτικές είναι επίσης οι µέσες  τιµές  βροχοπτώσεων , ανώτατης ,κατώτατης και 
µέσης στάθµης της λίµνης για τις υδρολογικές περιόδους 1958-68 ( Παυλάκης κ.ά 
1972, Un.East Anglia , 1976) (βλ. ακόλουθο διάγραµµα), οι οποίες συγκρινόµενες µε 
τα υδρολογικά στοιχεία των τελευταίων ετών , φαίνεται να διαφέρουν στην 
µετατόπιση των περιόδων βροχής και ξηρασίας. Αποτέλεσµα η συνεχώς αυξανόµενη 
ζήτηση του νερού για αρδευτικούς και τουριστικούς σκοπούς τους θερινούς µήνες , 
να οδηγεί σε αύξηση της άντλησης  νερού από την λίµνη πέραν των ποσοτήτων που 
παροχετεύονται φυσιολογικά. 
 

 
Εικόνα 5 : Υδρολογικά στοιχεία περιοχής Κουρνά περιόδου 1958-68. 

 
        Το βάθος επίσης της λίµνης όπως είναι φανερό κυµαίνεται ανάλογα µε την 
ανώτατη και κατώτατη παρατηρούµενη στάθµη κάθε χρόνο. Ετσι είναι 
χαρακτηριστικό ότι υπάρχουν αναφορές για βάθη από 20 - 35 µέτρα (Καιναδάς κ.συν. 
1985, Sioulas A.,1980). Η διαφορά όµως αυτή αν την εξετάσει κανείς προσεκτικά δεν 
µπορεί να αποδοθεί στην διαφορετική στάθµη της λίµνης , γιατί το ανώτατο όριο 
καθορίζεται από την υπερχείλιση του φράγµατος. Εξετάζοντας λοιπόν την 
βυθοµετρία (βλ. σκαρίφηµα  λιµνολεκάνης της Υπηρ.Εγγείων Βελτιώσεων 



 

 

Υπ.Γεωργίας, 1985 ) και τις προγενέστερα διεξαχθείσες βυθοµετρήσεις (βλ. πίνακα 1 
& εικόνα 7, Sioulas, 1980) είναι φανερό ότι η λίµνη σε διάστηµα 7 µόνο ετών 
φαίνεται να έχει χάσει πάνω από 10 µέτρα βάθος !!  

 
 

Εικόνα 6 : Βυθοµετρία της ΥΕΒ (από Καϊναδά κ. συν. 1984-85) 
 



 

 

 
Αν κανείς συνδυάσει τις πληροφορίες ιζηµατογένεσης που µας δίνει ο Sioulas (1980) 
για έρευνα το 1978 (βλ. σκαρίφηµατα  και σχέδια λίµνης) ,των πληροφοριών που  

Πίνακας 1 : Στοιχεία βυθοµετρήσεων λίµνης το 1978 ( Sioulas ,1980) 

 

 
Εικόνα 7 : Θέσεις βυθοµέτρησης λίµνης το 1978 (Sioulas , 1980) 

 
συλλέχτηκαν από την οµάδα Βαλλιάνου- Καϊναδά  το 1984-85 και  τις πληµµυρικές  
καταστάσεις που παρατηρούνται τελευταία , φαίνεται ότι η κατασκευή του 
φράγµατος το 1962, παίζει σηµαντικό ρόλο στην συσσώρευση µεγάλων ποσοτήτων 
ανόργανων φερτών υλών. Αν τα πράγµατα είναι έτσι και δεν έχει γίνει κάποιο λάθος 



 

 

στις προαναφερόµενες βυθοµετρήσεις , τότε η λίµνη κινδυνεύει να προσχωθεί 
εντελώς στο άµεσο µέλλον , µε ότι αυτό συνεπάγεται!   
 

 
Εικόνα 8 : ∆ιαδικασία ιζηµατογένεσης στη λίµνη Κουρνά ( Sioulas , 1980) 

 
Κατά το παρελθόν µάλιστα η λίµνη θεωρείτο ότι είχε «τεράστιο» βάθος λόγω του  
σκούρου σκοτεινού χρώµατος που παρουσιάζει στο κυρίως κεντρικό τµήµα της και 
που περιγράφεται πολύ γλαφυρά από τον Βενετό περιηγητή και γεωγράφο 
Buodelmonti στην περιοχή το 1415. «...από την άλλη πλευρά των βουνών αυτών 
είδαµε µια µικρή  αλλά βαθιά λίµνη (Κουρνά) της οποίας το τεράστιο βάθος µπορεί 
κανείς να εκτιµήσει από την µαυρίλα του σκοτεινού της χρώµατος....» Παρακάτω 
επίσης αναφέρεται και στην ιχθυοπανίδα της (!). « ..τα χιόνια και οι βροχές των 
βουνών κατεβαίνουν σ΄αυτή την κοιλάδα όπου ζουν µεγάλα χέλια». Το χρώµα βέβαια 
που παίρνει κάθε φορά η λίµνη εξαρτάται σηµαντικά από τον φυσικό υπερτροφισµό 
της που συνδέεται κάθε φορά µε το είδος και την ποσότητα των µικροφυκών και 
βακτηρίων  που αναπτύσσονται (όπως τα κυανοφύκη, πυρροφύκη, ξανθοφύκη και 
χλωροφύκη) (Καϊναδάς κ.συν. 1985, Μιχελάκης ,1994)  



 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1 
 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΙΧΘΥΟΠΑΝΙ∆ΑΣ ΛΙΜΝΗΣ  
 
 
Α. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΘΕΡΙΝΑΣ 
 
 
Α.1.Συστηµατική κατάταξη - Οικογένεια Atherinidae 
 
           Η οικογένεια των Atherinidae στην οποία κατατάσσεται η αθερίνα του Boyer ( 
Atherina boyeri, Risso, 1810) µαζί µε τα συγγενή της είδη αρχικά είχε περιληφθεί 
στην τάξη των Mugiliformes (Κεφαλοειδή κ.ά) . Σήµερα όµως κατατάσσεται σε 
ξεχωριστή Τάξη ,εκείνη των Atheriniformes , µαζί µε τις οικογένειες των 
Cyprinodontidae, Belonidae ,Excoetidae, και πολλές άλλες  οικογένειες που 
περιλαµβάνουν θαλασσινά και γλυκέων υδάτων είδη. 
 
         Η οικογένεια των Atherinidae περιλαµβάνει 29 είδη και περίπου 150 είδη 
σύµφωνα µε τον Nelson (1976) µε παγκόσµια κατανοµή. Κυρίως µάλιστα µικρόσωµα 
είδη των τροπικών και υποτροπικών θαλασσών µε πολύ λίγους αντιπροσώπους στις 
εύκρατες περιοχές. Μερικά απ� αυτά συναντώνται τόσο σε λιµνοθάλασσες ,όσο και 
σε εκβολικά συστήµατα , λίµνες και ποτάµια. (Gon & Ben-Tuvia, 1983). 
 
       Το κύριο χαρακτηριστικό της οικογένειας αποτελεί η έντονη και εµφανής 
πλευρική γραµµή που βρίσκεται µέσα σε µια επιµήκη αργυρόχρωµη λωρίδα . Το 
στόµα τους διαθέτει δόντια στις γνάθους και την υπερώα, ενώ η διάµετρος των 
µατιών είναι µεγάλη σε σχέση µε τα λοιπά σωµατικά χαρακτηριστικά . Τα λέπια είναι 
κυκλοειδή µικρού µεγέθους  , ενώ οι βραγχιακές ακτίνες κυµαίνονται από 5-7. (FAO 
1971, Muus & Dahlstroem 1971, Γρηγορίου κ. συν. 1996). 
 

 
Εικόνα 9: Χαρακτηριστικός αντιπρόσωπος της οικογένειας η αθερίνα του Boyer (FAO , 1971) 

 
 
 
A.2  Το είδος Atherina boyeri (Risso, 1810)  



 

 

 
      H  A. boyeri  είναι ένας χαρακτηριστικός αντιπρόσωπος ευρύαλου διάδροµου 
είδους (Οικονοµίδης 2000) . Είναι ένα µικρό πελαγικό είδος τελεόστεου µε µια 
κατανοµή που καλύπτει όλες τις παράκτιες περιοχές της Μεσογείου  και της Μαύρης 
Θάλασσας  (Muus& Dahlstroem,1971 , Οµάδα FAO 1971). 
 
      Είναι  είδος κοινό στις παράκτιες περιοχές του ανατολικού Ατλαντικού , της 
Μεσογείου, της Μαύρης Θάλασσας και της Λίµνης Αράλης σχηµατίζοντας τοπικά 
υποείδη (FAO 1971, Οικονοµίδης 2000). Συνιστά ένα σηµαντικό πανιδικό στοιχείο 
µέσα στις λιµνοθάλασσες και τα εκβολικά συστήµατα , καθώς και τις λίµνες και τα 
ποτάµια της παραµεσογείου λεκάνης . Ακόµη συναντάται σε γλυκά νερά ποτάµιων 
και λιµναίων οικοσυστηµάτων της Σαρδηνίας ( Bianco & Taraborelli, 1988)και της 
Κρήτης ( Un.of East Anglia1976 ,Kατσαδωράκης 1985, Τίγκιλης 1999 & 2000). 
      
      Στην ίδια περιοχή συναντάµε ακόµη το είδος Pranesus pinguis (Lacepέde) , ένα 
λεσσεψιανό είδος , που περιορίζεται στη θάλασσα της Λεβαντίνης αλλά έχει µεγάλη 
εξάπλωση στον Ινδοειρηνικό Ωκεανό (Ben-Tuvia 1978, Gon & Ben-Tuvia 1983)  
Στα ανατολικά της Μεσογείου δεν υπάρχουν αναλυτικές αναφορές παρά µόνο από 
περιοχές  της Αιγύπτου, όπως η παράκτια περιοχή Bardawil στο Σινά  [Gon & Ben-
Tuvia 1983] και τη λίµνη Karoun ( El Zarka , 1968) καθώς  και µέσα στο κανάλι του 
Σουέζ µέχρι τις Πικρές λίµνες (Bitter Lakes) µε περιοριστικό παράγοντα την µεγάλη 
αλατότητα (44 ppt-110 ppt) [Fouda 1995]. 
 
       Ακόµη φαίνεται ότι τοπικά σε περιοχές που εκβάλλουν ζεστά νερά από 
Ηλεκτρικούς σταθµούς αναπτύσσονται ικανοποιητικά πληθυσµοί της A.boyeri ή/ και 
A. presbyter (Palmer et al. 1979) . Eτσι  στον Ατλαντικό την συναντάµε από τα 
παράλια του Μαρόκου ,την Ν.Μαδέιρα , την Πορτογαλία και βορειότερα µέχρι τις 
δυτικές ακτές της Αγγλίας και Ουαλίας ( Muus & Dahlstroem 1971,Palmer et al. 
1979, Gon & Ben-Tuvia 1983, Creech 1992 )   
 
 

Εικόνα 10 : Η Atherina presbyter ή ένας οικότυπος της Α. boyeri ;  (FAO 1971) 

 
     Έρευνες για την βιολογία του είδους έχουν γίνει στην πάνω Αδριατική (περιοχή 
κόλπου Βενετίας ) από τον Boscolo (1970) , στο Arcachon Ν.Γαλλίας από τον Castel 
k.συν. (1977), σε υφάλµυρες λίµνες και λιµνοθάλασσες στη περιοχή Herault από 
Kohler (1976) , στη λίµνη Αράλης από τον Markevich (1977) , στη λίµνη Trasimeno 
Ιταλίας από τον Moretti k.συν. (1959), τον υγροβιότοπο της Camargue στη ΝΑ 
Γαλλία από τους Rossecchi & Crivelli (1992)  καθώς και στην υπέραλη 
λιµνοθάλασσα Bardawil του Σινά από τους Gon & Ben-Tuvia (1983). 
 
        Αυτό που συµπεραίνει κανείς από το σύνολο αυτών των ερευνών είναι ότι οι 
τοπικοί πληθυσµοί εµφανίζουν υψηλό βαθµό πολυµορφισµού αλλά και 
διαφορετικούς τύπους και βαθµό παρασιτισµού (π.χ µικροσποριδιάση ) ( Beverbi et 
al. 1980) . 
 
 
Α.3  Ο πολυµορφισµός της Atherina boyeri και τα σχετικά προβλήµατα. 
 
 



 

 

      Σύµφωνα µε τις αναφορές των Marfin (1982), Tortonese (1975) και των Kiener & 
Spillmann (1962)  το είδος αυτό σχηµατίζει θαλάσσιους και λιµνοθαλάσσιους 
πληθυσµούς των οποίων τα βιοµετρικά χαρακτηριστικά ποικίλουν από τόπο σε τόπο. 
Κι αυτός ο πολυµορφισµός είναι άρρηκτα συνδεδεµένος µε τα τοπικά 
χαρακτηριστικά . Στο θέµα πολύ χαρακτηριστική είναι η έρευνα που διενεργήθηκε 
από την οµάδα των Trabelsi, Quignard  & Kartas σε άτοµα  , ολικού µήκους (TL) από 
45-100 mm ,από την Κορσική (Γαλλία) και τις ακτές της Τυνησίας. Η οµάδα 
εξετάζοντας µορφοµετρικά και ανατοµικά [σχήµα λεπιού, µέγεθος οφθαλµού , σχήµα 
αριθµό σπονδύλων & βραγχιακών ακάνθων, σχήµα προγναθικού τµήµατος 
(premaxilla) ] τους δύο πληθυσµούς συµπέρανε ότι πρόκειται για δύο συµπατρικούς 
µεσογειακούς (βλ. σχήµατα & πίνακα) (Trabelsi et al. 1994) 
 

 
Εικόνα 11 : Tύποι λεπιών και προγναθικού σχηµατισµού (premaxila) από 2 περιοχές της 
Μεσογείου (Trabelsi et al. 1994) 

 

 

 

 

 

Πίνακας 2: Μετρήσεις που δείχνουν την ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών διαφορών µεταξύ 2 
συµπατρικών πληθυσµών της αθερίνας (Trabelsi et al. 1994) 

 
 
 
 
       Από την άλλη στην περιοχή της Μεσογείου αλλά και τα ανατολικά παράλια του 
Ατλαντικού, εκτός από το υπό µελέτη είδος της A. boyeri , συναντάµε την Atherina 
hepsetus (Linaeus, 1758)  και την Atherina presbyter (Valenciennes). Για την 
τελευταία , τα συµπεράσµατα ορισµένων  µορφοµετρικών ερευνών σε ώριµα άτοµα 
αλλά και λάρβες  υποστηρίζουν το ενδεχόµενο να ταυτίζεται µε την A. boyeri 
(Bamber & Henderson,1985, Daoulas et al ,1996) , ενώ άλλοι υποστηρίζουν το 



 

 

αντίθετο µετά από ηλεκτροφορητικές αναλύσεις ενζύµων αλλά και πολυπαραγοντική 
ανάλυση πολλών µορφοµετρικών στοιχείων (βλ. σχήµα) [ Creech, 1991, 1992].  
 

Εικόνα 12: Μετρήσεις που έγιναν στο σώµα , βάσει 12 σταθερών σηµείων, για την 
πολυπαραγοντική ανάλυση πληθυσµών της Α. boyeri & A. presbyter (Creech 1991) 

 
       Ετσι έχουν καταγραφεί οι ποικιλίες : Αtherina mochon (Cuvier, 1829) A. 
presbyter  pontica ( Eichwald 1831) ή A. pontica , A.lacustris (Bonaparte, 1836 ) A. 
boyeri caspia  καθώς και άλλες που πιστεύεται ότι αποτελούν οικότυπους ή υποείδη 
του ίδιου είδους ( Ath. boyeri) σε διαφορετικά περιβάλλοντα (Μεσόγειο , Μαύρη 
Θάλασσα και Κασπία), (Gon & Ben-Tuvia,1983, Daoulas et al. 1996) 
 
        Κατά τον Marfin (1982)  η διάκριση σε 2 µορφολογικούς τύπους 
(λιµνοθαλάσσιο και θαλάσσιο) στηρίζεται στις παρακάτω διαφορές:  
 
��Ο θαλάσσιος είναι πιο λεπτόσωµος και µε στόµα λιγότερο κυρτό. 
��Η πλευρική ασηµί γραµµή στον ίδιο είναι πιο φαρδυά (κατά 1/3 περίπου). 
��Το µέγεθός του είναι µεγαλύτερο από τον λιµνοθαλάσσιο (SL µέχρι 91 mm έναντι 

82 mm)  
��Kι ο ραχιαίος χρωµατισµός είναι πιο σκούρος λόγω της παρουσίας περισσότερων 
χρωµατοφόρων. 

��∆ιαφέρουν ακόµη και στο σχήµα του προγναθικού οστού (premaxilla), στον 
αριθµό των δοντιών και την διάταξή τους  µπροστά και την υπερώα.(βλ. σχήµατα) 

��∆ιαφέρουν στον αριθµό των βραγχιακών ακτίνων καθώς και στον αριθµό και το 
σχήµα των λεπιών (βλ. σχήµα) της πλευρικής γραµµής ( από 43-52 στον 
Λιµνοθαλ/σιο και από 46-52 στον Θαλάσσιο)  

 
 
 

 
Εικόνα 13 : ∆ιαφορετικοί τύποι λεπιών λιµνοθαλάσσιου (Α) και θαλάσσιου (Β)  οικότυπου ( από 

Marfin -Γρηγορίου κ.συν.1996) 

 
 
 
      Η εξήγηση για ορισµένες από τις διαφορές δίδονται από τον ίδιο ερευνητή 
σχετικά µε την δίαιτα που ακολουθεί ο κάθε οικότυπος στα διαφορετικά 
περιβάλλοντα. Έτσι οι θαλάσσιοι αντιπρόσωποι , όντας περισσότερο πλαγκτονοφάγοι 
έχουν µεγαλύτερο στοµατικό άνοιγµα και πιο ανεπτυγµένο βραγχιακό φίλτρο. Επίσης 
η οδόντωση είναι πιο απλή απ�ότι του λιµνοθαλάσσιου τύπου ,που ακολουθεί 
βενθοπλαγκτονική διατροφή . Επίσης παρατηρήσεις του ιδίου ερευνητή έδειξαν ότι η 



 

 

θαλάσσια ποικιλία δεν συλλέχτηκε ποτέ µέχρι τώρα  µέσα σε γλυκά νερά , όπου 
αναπαράγεται όµως εκείνη του λιµνοθαλάσσιου τύπου. Έτσι δεν αναµειγνύονται 
κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής .Αυτό τα «προστατεύει» από την γονιδιακή 
ανάµείξη και τελικά έτσι διατηρούνται οι µορφολογικοί χαρακτήρες . (Γρηγορίου 
κ.συν.1996). 
 
      Την άποψη αυτή ενισχύουν και οι βιοχηµικές αναλύσεις σε πληθυσµούς της 
A.boyeri στις εκβολές  του Ροδανού ποταµού (στη Ν.Γαλλία) (Rosecchi & Crivelli 
1992). Η µορφοµετρική διακύµανση για τον προσδιορισµό των ειδών µέσα σ� ένα 
γένος µελετήθηκε από τους Chernoff et al. (1981) και Trabelsi et al. (1994). O Creech 
(1992)  µε την µέθοδο CVA (Canonical Variates Analysis) έδειξε ότι όντως υπάρχουν 
σηµαντικές αποκλίσεις στην σωµατική µορφολογία µεταξύ Á.boyeri και A. presbyter 
και µάλιστα εµφανέστερη στα θηλυκά παρά στα αρσενικά.. Ειδικότερα  στα αρσενικά 
η διαφοροποίηση ήταν εξαρτηµένη από την διακύµανση (variance)  του «σχήµατος». 
Αναλυτικότερα η διαφορά εµφανιζόταν στο σχήµα του κεφαλιού και του σχήµατος 
σώµατος µεταξύ των 2 ειδών. Το ίδιο καταδείχθηκε και µε την σηµαντική 
αλλοενζυµική διακύµανση 10 διαφορετικών πληθυσµών αθερίνας (Creech 1992).   
 



 

 

 
Α.4  Αναπαραγωγή 
 
Γενικά  
 
          Το είδος εµφανίζει φυλετικό διµορφισµό και οι γονάδες και των δυο φύλων 
αποτελούνται από ένα ενιαίο αδένα . Οι όρχεις εµφανίζονται µε λευκό χρώµα και όχι 
πολύ συµπαγή µάζα και οι ωοθήκες για όσο καιρό είναι ανώριµες επίσης λευκές.. Με 
την πάροδο του χρόνου καλύπτονται εξωτερικά µε ένα περιτόναιο (mesovarium) που 
στην αρχή έχει µαύρες κηλίδες-σηµάδια (χρωµατοφόρα) και κατόπιν µε την 
ωρίµανση αποκτούν το µαύρο χρώµα. (βλ. πίνακα φωτογραφιών -slide αρ. 18) Στην 
έρευνα µάλιστα στο Σινά οι ανώριµες ωοθήκες περιγράφονται ως µικρές κυλινδρικές 
που καταλαµβάνουν την δεξιά πλευρά της σωµατικής κοιλότητας (Gon & Ben-Tuvia 
1983). 
 
        Τα ώριµα ωάρια , µε ορατές στο εσωτερικό τους σταγονές ελαίου ,διαµέτρου  
από 1.5-1.9 mm (ή 1.2-1.5 mm σε 4% φορµόλη) που συναντάµε σε ετοιµόγεννες 
θηλυκές αθερίνες έχουν ελαφρά κίτρινο χρώµα και είναι ηµιδιάφανα µε ρυτιδιασµένη 
κολλώδη επιφάνεια µε µακρυά επίσης κολλώδη νηµάτια . Τα τελευταία σε 
µονιµοποιηµένο υλικό δεν είναι συνήθως διακριτά.(Gon & Ben-Tuvia 1983, Daoulas 
et al. 1996). (βλ. φωτογραφίες)  
 

 
Φωτογραφία 4 :  ∆ιακρίνονται τα ώριµα αβγά (α) µε τις σταγόνες ελαίου δείγµα 41D (100X), (β) σε ηµιδιάφανη 
κατάσταση ρυτιδιασµένη, δείγµα 37D (250X) , (γ) µε τα κολλώδη νηµάτια δείγµα 35D (160X) (Τίγκιλης '00) 

        Οι λάρβες µετά την εκκόλαψη των αβγών, παρουσιάζουν πελαγική εξάπλωση 
και συχνά τις συναντάµε σε σµήνη κοντά στην ακτή και µάλλον στα πιο ρηχά και 
ζεστά νερά όπου αφθονεί η τροφή .Τα σµήνη αυτά παρουσιάζουν φωτοτακτισµό 
.(Daoulas et al. 1996). Το παραπάνω φαινόµενο παρατηρήθηκε υποβρύχια από τον 
γράφοντα σε παρόµοια θέση της λίµνης του Κουρνά και σε συγκεκριµένη εποχή 
(Νοέµβριο 1999).  
 
       Σύµφωνα µε έρευνες  που έχουν γίνει σε  αποστραγγιστικά κανάλια που 
συνδέουν την υφάλµυρη λιµνοθάλασσα του Etang du Vaccare (ΝΑ Γαλλία) οι 
αθερίνες αποθέτουν τα ώριµα ωάρια για γονιµοποίηση πάνω σε µικρά κλαριά της 
υδρόβιας βλάστησης και τα οποία προσκολλώνται µε την βοήθεια κολλοειδών 
τριχιδίων (Rossechi & Crivelli 1992), γεγονός που πρέπει να συµβαίνει και σ΄άλλες 
περιοχές αναπαραγωγής αθερινών ( π.χ πάνω σε κλάδους Ceratophyllum )στην 
Τριχωνίδα αλλά και αλλού που έχουν παρατηρηθεί οι ίδιες συµπεριφορές των 
σεξουαλικά ώριµων ατόµων  ,καθώς και η παρουσία κολλοειδών ώριµων ωαρίων µε 
τριχίδια στις ωοθήκες αθερινών περίπου παρόµοιες εποχές σε πάρα πολλά µέρη της 
Μεσογείου αλλά και έξω από αυτήν στις Βρεττανικές ακτές ( Gon & Ben-Tuvia 
1983, Daoulas et al. 1996)  (βλ.ακόλουθο πίνακα) 
 
Περιοχή Συγγραφέας Αναπαραγωγική 

περίοδος 
Εποχή µέγιστης 
αναπαρ..δράσης 

Μέση διάµετρος 
αβγών (mm) 

Εκβολές 
Guadalquivir 
(Iσπανία) 

Fernandez-Delgado 
et al. 1988 

Παρατεταµένη Απρίλης-Μάης  

Κόλπος Βενετίας 
(Β.Αδριατική) 

Boscolo 1970 Μάης-Αυγουστος   

Λιµνοθ. Bardawil Gon & Ben-Tuvia Μάρτης-Σεπτέµβης  1.2-1.5 (in 



 

 

(Χερσον.Σινά 
Αίγυπτος) 

1983 formalin) & 1.5 - 
1.9  (νωπά)  

Λιµνοθ. Αberthaw 
(Nοτ.Ουαλία ) 

Creech 1992    

Τενάγη Υφαλµ 
Arcachon 
(Ν.Γαλλία) 

Castell et al. 1977 τέλη Απριλίου- τέλη 
Ιούνη & Σεπτέµβρη  

  

Oldbury ακτές 
Glousesterhire 
(Αγγλία) 

Palmer & Culley 
1983 

παρατεταµένη   

Λιµνοθ. Αιτωλικού 
& Μεσολογγίου  

Λεονάρδος & Σίνης 
2000 , Λεονάρδος 
κ.ά 1993 

Αρχές Μάρτη- Τέλη 
Ιούλη 

Μάης  

Λ. Τριχωνίδα 
Αιτ/νιας 

Στουµπούδη κ.ά 
1997 & Νταουλάς 
κά 1996) 

Μάρτης-Ιούνης & 
Σεπτ-Οκτώβρη 

Απρίλης-Μάης & 
Σεπτέµβρη (λιγότερο) 

 

Εκβολές ποτ. 
Neretva (Κροατία) 

Jardas 1996 µακρά περίοδος    

Λ. Karoun 
(Aίγυπτος) 

El Zarka 1968 χειµώνα & άνοιξη   

Λιµνοθ. & Κανάλια 
Etang du Vaccare 
(NA Γαλλία) 

Rossechi & Crivelli 
1992 

Μαρτ-Ιούλης Ανοιξη  

Αλµυρές Λίµνες 
Σουέζ  

Fouda 1995 Φθινόπωρο-
Χειµώνα 

  

Κόλπος Νάπολι 
(Ιταλία) 

Jorne-Safriel & 
Shaw 1966 

Απρίλη-Ιούλη   

 
      Όπως φαίνεται κι από τον παραπάνω πίνακα η περίοδος αναπαραγωγής είναι 
µακρά και το πότε αρχίζει και πότε τελειώνει διαφέρει σε κάθε πληθυσµό . 
 
Η αναπαραγωγή αθερίνας σε ελληνικές περιοχές 
 
Στη χώρα µας , η βιολογία κι ο αναπαραγωγικός κύκλος της αθερίνας έχει µελετηθεί 
τα τελευταία χρόνια στην περιοχή της Λιµνοθάλασσας του Αιτωλικού - Μεσολογγίου 
καθώς και στην γειτονική λίµνη της Τριχωνίδας. Η τελευταία αποτελεί την 
µεγαλύτερη λίµνη του ελλαδικού χώρου µε έκταση περίπου 98 τ.χλµ. και ένα µέσο 
βάθος περί τα 30,5 µέτρα. Το µεγαλύτερο βάθος της υπολογίζεται σε 57 µ. και 
βρίσκεται σε υψόµετρο +15 µ. Θεωρείται ως µεσότροφη λίµνη µε γλυκό νερό. 
 
 
 

 

Εικόνα 14: Χάρτης περιοχής Αιτωλοακαρνανίας µε τις λίµνες της. (Οδικός οδηγός περιοδικού 
ΕΙΚΟΝΕΣ 1987-88) 

 
 
       Η λίµνη µαζί µε εκείνες της γειτονικής Λυσιµαχίας και του Οζερού ,θεωρούνται 
υπολείµµατα της παλιάς µεγάλης λίµνης που υπήρχε στην περιοχή της 
Αιτωλοακαρνανίας την Πλειόκαινο περίοδο και η οποία επικοινωνούσε µέσω του 
Αχελώου ποταµού  µε την θάλασσα. Σήµερα η Τριχωνίδα «ξεχειλίζει» µέσω ενός 
αγωγού µήκους 6 χλµ. στη Λυσιµαχία. Κι αυτή µέσω άλλου αγωγού µήκους 9 χλµ. 
επικοινωνεί µε τον Αχελώο ποταµό. Όµως η επικοινωνία των διάδροµων ειδών όπως 
η αθερίνα µε την θάλασσα έχει διακοπεί από το 1969 οπότε κατασκευάστηκε το 
γνωστό φράγµα Αχελώου . (Leonardos et al.1993, Leonardos-Sinis 2000). 
 



 

 

     Η λίµνη σήµερα  φιλοξενεί σηµαντικά  ιχθυαποθέµατα αθερίνας αλλά και άλλων 
ειδών που υφίστανται την ανθρώπινη αλιευτική πίεση µε δυναµικά εργαλεία όπως 
συγκροτήµατα γρι-γρι και βιντζότρατες. Παράλληλα στην περιοχή ασκείται αλιεία κι 
από µικρά σκάφη µε αθερινόδιχτα. Συνολικά η δηλωµένη παραγωγή της το 1992 
ήταν περί τους 45 τν. αν και το Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΚΘΕ ) εκτιµά  
ότι αυτή κυµαίνεται στους 280-300 τν. αθερίνας ( Λεονάρδος 1993) 
 
       Σε είδη όπως η αθερίνα µε σύντοµο κύκλο ζωής οι πληθυσµοί αποτελούνται από 
λίγες κλάσεις ηλικίας. Αυτά τα άτοµα λοιπόν είναι προσαρµοσµένα να ζουν κάτω από 
συνθήκες υψηλής και µεταβαλλόµενης θνησιµότητας. Η αναπαραγωγική 
συµπεριφορά του πληθυσµού έχει τέτοια µορφή ( δηλ. πρώιµη ωοτοκία  και 
αναπαραγωγή από τον 1ο χρόνο ζωής) ,ώστε να εξασφαλίζεται η γρήγορη 
αποκατάσταση του ιχθυοαποθέµατος εάν και εφ� όσον διαταραχθεί η ισορροπία του. 
Γι� αυτό και στις περιπτώσεις τέτοιων πληθυσµών τα νεοεισερχόµενα άτοµα 
αποτελούν ίσως το µεγαλύτερο µέρος τους.(Leonardos-Sinis 2000).  
  
        Σύµφωνα µε τις µελέτες που έγιναν σε θηλυκά άτοµα της A. boyeri στην 
Τριχωνίδα, η αύξηση των λεκιθικών κυττάρων παρατηρείται από τον ∆εκέµβριο 
µέχρι την Άνοιξη µε µέγιστο την περίοδο Απριλίου -Μαϊου. Ακολούθως µειώνεται  
τον Ιούνιο µέχρι Αύγουστο και αυξάνεται ξανά τον Σεπτέµβριο µε πτώση το 
διάστηµα Οκτωβρίου -Νοεµβρίου. Καταµετρώντας ξεχωριστά τα µεγαλύτερα 
ωοκύτταρα (ώριµα αβγά) διαµέτρου άνω του 1.4 mm , που αναµενόταν η απόθεσή 
τους πολύ σύντοµα , παρατηρήθηκε ότι αυτά είναι παρόντα σε ωοθήκες τους µήνες 
Μάρτιο µέχρι Ιούνη και ξανά από Σεπτέµβριο -Οκτώβριο . Το µέγιστο της παρουσίας 
τους που εκφράζεται µε το % ποσοστό τους επί του συνόλου των λεκιθικών ωαρίων 
ταυτίζεται µε τη µέγιστη µέση διάµετρο ωοκυττάρων την περίοδο Απριλίου -Μαίου. 
Τον Σεπτέµβριο ενώ το % ποσοστό επί των λεκιθικών µοιάζει µε εκείνο του Απρίλη η 
µέση διάµετρος ωοκυττάρων είναι σαφώς χαµηλότερη.(Στουµπούδη κ.συν.1997)  
 
      Τα παραπάνω οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η αναπαραγωγική περίοδος στην 
Τριχωνίδα αρχίζει τέλη Μαρτη µε µέγιστο τον Απριλοµάη  και επαναλαµβάνεται σε 
λιγότερο βαθµό (µικρότερη απόθεση) τον Σεπτέµβριο. (Στουµπούδη κ. συν.  1997). 
Τα αποτελέσµατα αυτά ταιριάζουν µε εκείνα που αφορούν την παρουσία λαρβών 
αθερίνας σε αφθονία την περίοδο Απριλοµάη και λιγότερο τον Σεπτέµβριο ( Daoulas 
et al. 1996).     



 

 

  
Εικόνα 15 : Λάρβες  αθερίνας µήκους   9.9-10.3 mm (NL) & 11.3-17.3 mm (SL)  

[Daoulas et al. 1997] . 

 
 
         Από την άλλη η µελέτη του λιµνοθαλάσσιου πληθυσµού αθερίνας Αιτωλικού-
Μεσολογγίου (περιοχών µε  βάθη 12-33 µ.& 0.5-2 µ. αντίστοιχα)  παρουσίασε 
στρατολόγηση νεαρών ιχθυδίων (γόνου) την περίοδο µεταξύ Μάη και Οκτώβρη, 
(Leonardos & Sinis 2000) γεγονός που ταιριάζει µε το προαναφερθέν µοντέλο 
αναπαραγωγής αθερίνας στην Τριχωνίδα. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

A.5 ∆ιατροφή της  Α.boyeri 
 
 
       Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η συµπεριφορά του είδους για την διατροφή και 
αναπαραγωγή του. Οι Jorka et al. 1966 συνέκριναν αντίστοιχα αποτελέσµατα 
συµπεριφοράς του Show (1960-61) στο συγγενικό είδος Menidia της Αµερικής , ενώ 
οι Hobscu & Chess (1973) µελέτησαν το επίσης συγγενικό είδος Prasenius pinguis  
στις Νήσους Marshall. Ετσι καταγράφηκε ότι άτοµα µε µήκος µεγαλύτερο των 35 
mm  ήταν αδρανή σε ρηχά παράκτια νερά την ηµέρα αλλά µε την δύση του ηλίου 
κινούνταν προς τα βαθύτερα για να τραφούν από ζωοπλαγκτόν. Ακόµη ο Hubbs 
(1976) περιέγραψε ένα ηµερήσιο αναπαραγωγικό κύκλο σε κάποιο είδος Menidia sp. 
(που µελετάται συστηµατικά για γενετικούς λόγους (Κεντούρη 1999,Fostier 1999). 
      Από την µελέτη των κατά καιρούς δηµοσιεύσεων πάνω στην διατροφή του είδους 
αυτού βλέπουµε ότι υπάρχει παντού ως κοινός παρονοµαστής η παρουσία 
ζωοπλαγκτού και ζωοβένθους . Οι διαφορές που παρουσιάζονται αφορούν διαφορές 
στα ποσοστά που συµµετέχουν οι παραπάνω δυο οµάδες στο διαιτολόγιο των ψαριών 
ανάλογα µε την εποχή αλίευσης των δειγµάτων κι ανάλογα από το αν προέρχονται 
από θαλάσσιες ή λιµνοθαλάσσιες περιοχές (και σπανιότερα  λιµναίες ή ποτάµιες) . 
 

Εικόνα 16 : ∆ιακρίνονται τα  είδη Atherina presbyter ή κατ� άλλους ο οικότυπος της A. boyeri 
(αριστερα) και τo  είδος  Menidia menidia  (δεξιά)  (από έκδοση της E.E Commission , 1993) 
 
     Ετσι στην περίπτωση του λιµνοθαλάσσιου τύπου (περιοχή Σινά )έχουµε διατροφή 
µε ζωοπλαγκτόν (µε κύριο αντιπρόσωπο τα κωπήποδα) και µε ζωοβένθος (µε κύριο 
αντιπρόσωπο τα αµφίποδα) .Αξιόλογη επίσης η παρουσία εντόµων  (της οικογένειας 
των Chironomidae) στο πεπτικό σύστηµα, καθώς επίσης και φυτικών σπόρων οι 
οποίοι θεωρούνται ότι καταναλώθηκαν τυχαία σε ένα περιβάλλον µε πλούσια 
υδρόβια βλάστηση ( Gon & Ben-Tuvia, 1983). Ακόµη παρατηρήθηκαν περιπτώσεις 
καννιβαλισµού  (σε 6 δείγµατα επί συνόλου 130) Στην παρεµφερή περίπτωση του 
λιµναίου τύπου (περιοχή Αλµυρών Λιµνών Σουέζ) επικρατούν τα κωπήποδα σ΄ένα 
πληθυσµό ηλικίας επίσης 1-2 ετών ( Fouda 1995).  
 
      Σε τενάγη που γειτονεύουν µε εκβολικά συστήµατα και υγροβιότοπους όπως η 
περιοχή του Etang du Vaccare (ΝΑ Γαλλία) και που είναι γεµάτα µε υδρόβια 
µακρόφυτα και µικρότερη ιχθυοφόρτιση απ� ότι τα κανάλια µε το γλυκό νερό , 
παρατηρήθηκε η διατροφή των αθερινών µε µεγάλες µορφές ζωοπλαγκτονικών 
οργανισµών. Γεγονός που οι ερευνητές το απέδωσαν στην ευχέρεια των 
µικροοργανισµών αυτών να προλάβουν να αναπτυχθούν πριν καταναλωθούν 
(Rosecchi & Crivelli ,1992). 
  
       Στις εκβολές Bourdigue της Γαλλικής µεσογειακής ακτής , ο Marfin παρατήρησε 
�ότι η δίαιτα µεταβάλλεται µε την εποχή ανάλογα µε την διαθέσιµη τροφή.Έτσι αυτή 
εναλλάσσεται από επιφυτικά βενθικά καρκινοειδή σε πλαγκτόν µε κύρια τροφικά 
στάδια την άνοιξη και το φθινόπωρο όπου φαίνεται ότι εκτυλίσσεται η 
αναπαραγωγική διαδικασία. Αντίθετα το καλοκαίρι στη περιοχή του Σινά, η 
διατροφική δραστηριότητα µειώνεται και τον χειµώνα ελαχιστοποιείται (Gon & Ben-
Tuvia 1983). 
 



 

 

      Στην Ελλάδα οι έρευνες στην Τριχωνίδα έδειξαν ότι κύριο ρόλο στη διατροφή 
παίζει το ζωοπλαγκτόν και δευτερευόντως τα βενθικά ασπόνδυλα. (Daoulas et al. 
1996- Στουµπούδη κ.συν.1997). 
 
       Είναι φανερό ότι οι κλιµατολογικές και περιβαλλοντικές συνθήκες γενικότερα 
καθορίζουν την ποιότητα και ποσότητα της διατιθέµενης τροφής κάθε φορά. Καθώς 
επίσης και τα όρια εποχιακής διακύµανσης των παραπάνω. 



 

 

Β. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΠΟΤΑΜΟΣΑΛΙΑΡΑΣ  
 
 
Β.1 Συστηµατικη κατάταξη - Οικογένεια Blenniidae 
 
 
           Η ποταµοσαλιάρα ή σαλιάρα του γλυκού νερού ,όπως αποκαλείται σήµερα 
στη χώρα µας, ανήκει στο γένος Blennius , και κατά άλλους (Bath ,1977) πρόσφατα 
στο γένος Salaria , της οικογένειας των Blenniidae .( Οικονοµίδης ,1999, Aidlin et al. 
1994, Perdices et al. 2000) 
  
        Η οικογένεια αυτή είναι µια µεγάλη κοσµοπολιτική οµάδα µικρόσωµων ψαριών 
που έχουν προσαρµοστεί στη διαβίωση τον περισσότερο χρόνο της ζωής τους σε 
βραχώδεις ή πετρώδεις περιοχές µεταξύ της ανώτατης και κατώτατης παλιρροιακής 
στάθµης  . Τα είδη της οικογένειας είναι όλα θαλάσσια , µε µοναδική εξαίρεση το υπό 
εξέταση είδος, που το συναντάµε σε καθαρά γλυκά νερά και σύµφωνα µε πρόσφατες 
µελέτες , ενδέχεται να προέρχεται από ένα  προγονικό συγγενές θαλάσσιο είδος  που  
µετακινήθηκε προς τα άναντη των εκβολών ποταµών και να προσαρµόστηκε , κάποια 
γεωλογική εποχή. Σύµφωνα µε τους ειδικούς αυτό ενδεχόµενα να συνέβη στην  
Μεσσήνιο της Μειοκαίνου Περιόδου  (πριν από µερικές δεκάδες εκατοµµύρια 
χρόνια), οπότε η Μεσόγειος «στέγνωσε»  (Breder-Rosen, 1966). 
 

 
 
Β.2  Το  είδος   Blennius fluviatilis, Asso 1801. 
 
        To συγκεκριµένο λοιπόν είδος , παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο βιογεωγραφικό 
πρόβληµα και συνάµα ενδιαφέρον, εξαιτίας της κατοίκησης ξεχωριστών περιοχών 
γύρω από την Μεσόγειο (Perdices et al. 2000) . Το είδος έχοντας σηµαντικές 
ευρύαλες αντοχές , όπως διαπιστώθηκε από πολλά  πειράµατα µεταβολισµού & 
ωσµορύθµισης  (Muller et al. 1973,  Plaut 1998 &1999) προτιµά το µέσο και 
κατώτερο τµήµα των ποταµών , κύρια ρηχά νερά µε πετρώδη βυθό και µέτρια εως 
µεγάλη ρευµατική κίνηση (Elvira, 1995, Persat 2000, Freeman et al. 1990) 
       Επίσης το είδος συναντάται και σε λίµνες που επικοινωνούσαν ή επικοινωνούν 
σήµερα µε ποτάµια.  Στην πεδιάδα του Πάδου στην Βόρεια Ιταλία ( Bernini et al. 

 
Εικόνα 17 : Η σαλιάρα του γλυκού νερού και η παραµεσογειακή εξάπλωσή της (FAO, 1971) 



 

 

1990), στη λίµνη Lugano της Ελβετίας (Muller-Meng, 1992) , σε γλυκά νερά της 
Ανατολικής Σικελίας (Ferrito & Tigano , 1997), σε ποτάµια και λίµνες της Ισπανίας , 
όπου και θεωρείται ιδιαίτερα απειλούµενο (endangared) είδος (Elvira 1995, Godinho 
et al.1997). Επίσης υπάρχουν αναφορές από την Πορτογαλία ( Oliveira et al. 1992). 
Παρόµοια αναφορές  υπάρχουν κι από την Μέση Ανατολή , περιοχή Ιορδάνη 
ποταµού και λίµνη Τιβεριάδα (Kinneret) (Mir, 1990, Aidlin et al, 1994).  
 
      Στη χώρα µας  σύµφωνα µε αναφορές του Π.Οικονοµίδη (1991) ,την συναντάµε 
σε ποτάµια και λίµνες της Πελοποννήσου (Μύρας ποτ.), της Αιτωλοακαρνανίας 
(όπως ο Αχελώος κι η Τριχωνίδα) , της Ηπείρου, της Μακεδονίας ( ∆οϊράνη) και της  
Θράκης  (Economides 1995, Ψαρράς κ.συν.,1997, Perdices et al. 2000) .Πρόσφατα 
υπήρξε και επίσηµη αναφορά από την Κρήτη στην υπό µελέτη λίµνη του Κουρνά  
(Τίγκιλης 1999 & 2000). 
 
 
 
 
 
Β.3  Η ποταµοσαλιάρα και ο γρίφος της  εξέλιξής  της. 
 
        Όπως προαναφέρθηκε η ιδιάζουσα βιογεωγραφική παρουσία του ψαριού αυτού 
που παρουσιάζει πολλά κοινά βιολογικά  χαρακτηριστικά µε τα συγγενικά του 
θαλάσσια  είδη, προβληµατίζει σοβαρά την επιστηµονική κοινότητα. Ετσι τελευταία  
αξιοποιώντας τις σύγχρονες βιοχηµικές µεθόδους  έγιναν  προσπάθειες για σύγκριση 
των πληθυσµών της ποταµοσαλιάρας από διάφορες περιοχές (όπως µεταξύ Ιβηρικής 
και Ελληνικής χερσονήσου) αλλά και µε πληθυσµούς συγγενικών θαλάσσιων  ειδών, 
όπως το Blennius (Salaria) pavo. (Perdices et al. 2000) . 
 
       Ετσι σε πρόσφατη έρευνα που περιλάµβανε την σύγκριση δειγµάτων 
ποταµοσαλιάρας από ποτάµια και λίµνες της Ελλάδας  και της Ισπανίας, 
παρατηρήθηκαν τα εξής:  
1ον) η µεγαλύτερη διαφοροποίηση στο mitDNA υπήρχε µεταξύ των πληθυσµών των 
λιµνών Τριχωνίδας και Guidera  της Ιβηρικής. 
2ον)  υπήρχε συσχέτιση µεταξύ της  γενετικής απόστασης στα ισπανικά ποτάµια 
3ον) υπήρξε σηµαντική οµοιότητα σε τµήµα του γενετικού υλικού (locus) των 
λιµναίων σαλιαρών της Τριχωνίδας & Guidera µε εκείνο της θαλάσσιας σαλιάρας 
Salaria pavo. 
4ον) Μικρή γενετική απόσταση διακρίνει τους ποταµο-πληθυσµούς ανεξαρτήτου 
περιοχής. (βλ. ακόλουθο δενδρόγραµµα A,B,C) 



 

 

 
 

        Τα παραπάνω συνηγορούν στα ακόλουθα συµπεράσµατα: 
1ον) Ότι οι λιµναίοι πληθυσµοί διαχωρίστηκαν πρώιµα από τον κυρίως προγονικό 
πληθυσµό   
2ον) Ο τυχόν κοινός πρόγονος θα µπορούσε να είναι ένα ευρύαλο είδος που εισέβαλε 
στα γλυκά νερά αλλά µετά εξαπλώθηκε και στην θάλασσα. 
3ον) Eνδεχόµενα µονοφυλετικοί πληθυσµοί µπορούν να προέλθουν κι από ένα κοινό 
πρόγονο γλυκού νερού που να επωφελήθηκε µια εποχιακή πτώση της αλατότητας 
ενός συγκεκριµένου θαλάσσιου όγκου (π.χ Μεσόγειος) που να συνοδεύτηκε µε 
πτώση  της θαλάσσιας στάθµης και την αποµόνωση κάποιων περιοχών από την 
θάλασσα.   
 
       Την άποψη αυτή στηρίζουν  το γεγονός ότι το θαλάσσιο είδος S. Pavo είναι το 
πλέον κοντινό συγγενές θαλάσσιο είδος της οικογένειας , µε παρόµοια εξάπλωση στη 
Μεσόγειο , Μαύρη θάλασσα και  Ανατολικές ακτές Ατλαντικού , σύµφωνα µε τους 
Ζander (1972) & Tortonese (1975) [ Plaut 1998, 1999 Perdices et al. 2000]. 
Επίσης οι Kosswig (1967) & Zander (1972) υποστηρίζουν ότι η εξελικτική εκκίνηση 
της ποταµοσαλιάρας βρίσκεται κάπου στο Πλειστόκαινο (πριν 5 εκατ. χρόνια 
περίπου) από ένα θαλάσσιο πρόγονο που κατοικούσε στην ίδια περιοχή από την 
περίοδο της Μειόκαινου (πριν από 23,8-5,3 εκατ. χρόνια περίπου). Τα παραπάνω 
σύµφωνα µε τους Steiniger & Rogl (1984) συνδυαζόµενα µε τα  παλαιογεωγραφικά 
δεδοµένα ταυτίζονται µε το άνοιγµα των Στενών του Γιβραλτάρ και την επάνοδο των 
θαλάσσιων συνθηκών στη Μεσόγειο.  



 

 

 
4ον) Άλλο ενδεχόµενο είναι η διαφοροποίηση των πληθυσµών γλυκού νερού να 
προέρχεται από ένα κοινό θαλάσσιο πρόγονο  που όµως εποίκισε τα γλυκά νερά 
πολλές φορές σε διαφορετικούς χρόνους. Αυτή η άποψη οδηγεί στο σενάριο του 
ασυνήθιστου πολυφυλετικού µοντέλου , γνωστού διεθνώς ως «phylogeneric raceme» 
από τους Williams (1992) και τους Bell & Foster (1994) που το εισήγαγαν. Η άποψη 
αυτή  όµως προ-υποθέτει ένα «ζώντα» πρόγονο απ΄όπου θα ξεπηδάνε νέοι 
πληθυσµοί. Και τέτοιος δεν έχει εντοπιστεί µέχρι σήµερα.  
 
       Τελικά όλα τα   παραπάνω συνδυάζονται  µε το σενάριο των πολλαπλών 
επεισοδίων εποίκισης και ακόλουθα την εξάπλωση και διαφοροποίηση στα νέα 
υδάτινα οικοσυστήµατα. (Perdices et al. 2000). 
 
 
Β.4 Οικολογία της Ποταµοσαλιάρας 
 
      Η ποταµοσαλιάρα όντας ένα µικρόσωµο ψάρι (συνήθως µήκους < 10 cm) που 
κατοικεί σε  ρηχά βραχώδη και πετρώδη µέρη  επηρεάζεται άµεσα από τις µεγάλες 
µεταβολές της στάθµης των νερών που οφείλονται στα φαινόµενα της ξηρασίας ή των 
πληµµυρών. Ιδιαίτερα η πρώτη προκαλεί την δραστική µείωση της πτώσης της 
στάθµης ενός ποταµού ή λίµνης  και συνεπώς την αποκάλυψη κρίσιµων θέσεων του 
είδους για την αναπαραγωγή του.  
 
        Σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στην Τιβεριάδα λίµνη του Ισραήλ , 
καταδείχτηκε ότι η µεγάλη πτώση της στάθµης την  περίοδο ξηρασίας 1986-91 , 
προκάλεσε την µείωση των διαθέσιµων κατάλληλων  οικολογικών θέσεων κατά 90% 
και  κατ� επέκταση την αύξηση της πυκνότητας των ατόµων σ΄αυτές τις θέσεις 
Πυκνότητα που αρχικά είχε εκτιµηθεί ότι µεταβάλλεται φυσιολογικά κατά την 
διάρκεια των  εποχών  του χρόνου µε χαρακτηριστικό µέγιστο την άνοιξη έως και το 
καλοκαίρι και απότοµη πτώση το φθινόπωρο µε ελάχιστο κατά τον χειµώνα.(Aidlin et 
al 1994)  . 
 
      Στην Τριχωνίδα το ψάρι αυτό είναι διάσπαρτο περιµετρικά  κοντά στις ακτές το 
περισσότερο διάστηµα του χρόνου. Φαίνεται ότι προτιµά να χώνεται στην υδρόβια 
βλάστηση και κάτω από πέτρες ή αντικείµενα . Τον χειµώνα αποµακρύνεται λίγο από 
την ακτή αλλά σε σχετικά µικρά βάθη . (Ψαρράς κ. συν 1997). 
 
     Κάτι ανάλογο παρατηρήθηκε και στην Λίµνη Κουρνά  µε την έννοια ότι µόνο 
όταν η θερµοκρασία του νερού ανέβηκε σηµαντικά στα τέλη της Άνοιξης , ήταν 
ορατά άτοµα σαλιάρας στα ρηχά και γύρω από πέτρες αρχικά ή πάνω και µέσα σε 
τρύπες των βράχων την θερινή περίοδο. Το φθινόπωρο όµως παρατηρούνταν λίγα  
και µικρά άτοµα ή και καθόλου στα ίδια σηµεία. Τον χειµώνα δεν έγινε δυνατή η 
παρατήρησή τους στην  παράκτια ζώνη. 
 
      Επίσης σ΄όλο το διάστηµα των παρατηρήσεων που έγιναν σε µικρό ενυδρείο του 
εργαστηρίου , τα άτοµα προτιµούσαν να κάθονται πάνω στο βυθό κοντά σε 
αντικείµενα ή να «χάνονται» µέσα  στην τεχνητή υδρόβια βλάστηση.  
 
 
Β.5  Αναπαραγωγή  



 

 

 
      Το είδος χαρακτηρίζεται από φυλετικό διµορφισµό .Το αρσενικό χαρακτηρίζεται 
από το µεγαλύτερο συνήθως µέγεθος (µέγιστα µήκη από 8-15 εκατοστά) , την 
τρόπιδα  στο πάνω µέρος της κεφαλής και τις σαρκώδεις προεξοχές πίσω από την 
ουρογεννητική οπή .(βλ.πίνακα φωτογραφιών -slides αρ. 19 & σχέδιο) .  
 
 
 

 
Εικόνα 18 : ∆ιακρίνεται η χαρακτηριστική τρόπιδα στα αρσενικά και οι βλεφαρίδες  

(Muus-Dahlstroem, 1971) 
 
     Το τελευταίο ενδέχεται να συνδέεται και µε την αναπαραγωγική συµπεριφορά. 
Επίσης το είδος φέρει χαρακτηριστικές βλεφαρίδες και δόντια ισχυρά υπό τύπον 
κοπτήρων µε χαρακτηριστικούς άνω και κάτω κυνόδοντες  (Muus & Dahlstoem , 
1971, Breder & Rosen 1966) 
      
      Ο τρόπος αναπαραγωγής  της ποταµοσαλιάρας είναι παρόµοιος µε τα 
περισσότερα είδη της οικογένειας. Ετσι παρατηρείται το φαινόµενο της πατρικής κι 
όχι µητρικής φροντίδας των αβγών στη φωλιά. Οι θηλυκές γεννούν ,κατά τον Soin 
(1968) αβγά σφαιρικά , χρώµατος βιολετί, µε πολυάριθµα σταγονίδια ελαίου . Όταν 
όµως προσκολληθούν µετατρέπονται σε ελλειψοειδή (0.95 Χ 0.68 mm) ( Ψαρράς κ. 
συν.1997).(βλ. φωτογραφίες)  
 



 

 

 
Φωτογραφία 5 : Σφαιρικά αβγά από θηλυκιά Bl. fluviatilis , Ιούνιος�00 (δείγµα 7L- 160X) 

 [ Tίγκιλης '00] 
 
         Τα αβγά φυλάσσονται και αερίζονται από τα αρσενικά , που καταλαµβάνουν 
την στενή φωλιά µε την ουρά προς τα µέσα και την κεφαλή στο άνοιγµα. Ιδιαίτερη 
οµοιότητα έχει παρατηρηθεί µε εκείνη του θαλασσινού Salaria pavo. Ετσι τα 
αρσενικά αφήνουν το σπέρµα να επιπλέει µέσα στην φωλιά που περιφρουρούν , έτσι 
ώστε να εξασφαλίζεται η γονιµοποίηση των αβγών που αφήνουν περισσότερες της 
µιας  επισκέπτριες θηλυκές σαλιάρες .Στο συµπέρασµα αυτό οδηγήθηκαν οι 
ερευνητές , εξαιτίας του γεγονότος ότι τα αβγά της ίδιας φωλιάς, ήταν σε διαφορετικά 
στάδια ανάπτυξης  Κατά τον Wickler (1957) πάλι τα κολλοειδή αβγά (µεγέθους µέχρι 
1,2 mm) προσκολλώνται στο ταβάνι των κοιλοτήτων , που έχουν επιλέξει τα 
αρσενικά το διάστηµα από Απρίλη µέχρι Ιούλη και εκκολάπτονται σε διάστηµα 7 
ηµερών  µέσα σε νερό θ= 30 οC ή σε 14 ηµέρες σε νερό θ=20οC (Breder & Rosen 
1966). 
 
       Σ� αυτό το διάστηµα τα αρσενικά άτοµα «καθαρίζουν» την φωλιά από τα 
µολυσµένα µε µύκητες αβγά ή τα αγονιµοποίητα . Πάντως ο καννιβαλισµός 
άρρωστων και υγιών αβγών δεν είναι ξεκάθαρο σε τι ωφελεί ακριβώς .Είναι όµως 
σίγουρο ότι τα αρσενικά στηρίζονται σ� αυτή την πηγή τροφής προς το τέλος της 
αναπαραγωγικής περιόδου. Έτσι εξηγείται πιθανά το γιατί αυτά πεθαίνουν κατά µέσο 
όρο αργότερα από τα θηλυκά την περίοδο αυτή (Vinyoles, 1994 & 1999) 
 
      Ανάλογες παρατηρήσεις στη λίµνη Τιβεριάδα του Ισραήλ έδειξαν ότι το ψάρι 
αυτό αναπαράγεται  συνέχεια στην περιοχή µε  µεγιστοποίηση της δραστηριότητας το 
διάστηµα Απριλίου µέχρι Αύγουστο. Τα δε αρσενικά καθαρίζουν και προστατεύουν 
την φωλιά ωοτοκίας πολλών θηλυκών µε εκτίµηση απόθεσης από 3500-8000 αβγά σε 
καθεµιά. Επίσης άτοµα που αιχµαλωτίστηκαν την χειµερινή περίοδο και 
µεταφέρθηκαν σε ενυδρείο γέννησαν τον Απρίλη  σε νερό θ=21-22οC που 
εκκολάφτηκαν µετά από 11-13 ηµέρες.( Aidlin et al. 1994). Ανάλογα σε έρευνες σε 
γλυκά νερά της Ισπανίας, η αναπαραγωγή διαρκεί από Μάη µέχρι και Ιούλη 
(Vinyoles, 1993). 



 

 

 
     Παρόµοια συµπεριφορά  των αρσενικών παρατήρησα και επιβεβαίωσα κι εγώ 
κατά την διάρκεια όλου του καλοκαιρινού διαστήµατος δειγµατοληψιών (από Ιούνιο-
Αυγουστο 2000). Γεγονός που σταµατούσε το Φθινόπωρο , όταν επιχειρήθηκε πάλι η 
σύλληψη ατόµων (Νοέµβριο 2000) . Είναι επίσης χαρακτηριστική η αναφορά 
Αγγλων ερευνητών για παρατήρηση σαλιαρών και µέσα σε κάλυκες 
χρησιµοποιηµένων  κυνηγετικών φυσιγγιών , το καλοκαίρι του 1974 στη λίµνη.( East 
Anglia Univ. Report -1976). To παραπάνω δεν  επιβεβαιώθηκε κατά την  εν λόγω 
µελέτη , επειδή λόγω απαγόρευσης της θήρευσης των παρυδάτιων  πτηνών , δεν 
γίνεται πλέον απόρριψη τέτοιων αντικειµένων µέσα στη λίµνη.  
  
     Στην Τριχωνίδα φαίνεται ότι τα ψάρια να ωριµάζουν σεξουαλικά σε µέγεθος 
ολικού µήκους (TL) άνω των 40 mm. Παράλληλα ο παρατηρούµενος 
γοναδοσωµατικός δείκτης (GSI) φαίνεται να αυξάνει και στα δύο φύλα από τον 
Μάρτη και να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα µέχρι και τον Ιούλη (βλ. διάγραµµατα). 
 
 

 
Εικόνα 19: Στοιχεία από Ψαρρά κ. συν 1997. 

 
   
         Οσον αφορά την συµπεριφορά των λαρβών και µεταλαρβών παρατηρήσεις από 
Ισραηλινούς έδειξε ότι η πελαγική ζωή αυτών διαρκεί 5-6 εβδοµάδες και µέχρι 
µήκους 17-27 mm σε ρηχά νερά (<20 εκατ.) µε πετρώδες και αµµώδες υπόστρωµα. 
Κατόπιν µετατρέπονται σε βενθικά ψάρια. 
 



 

 

 
Εικόνα 20 :  Πρώτα οντογενετικά στάδια  ποταµοσαλιάρας α) έµβρυο 1ης ηµέρας & β) λαρβικό 
τελευταίο στάδιο µήκους 15.5 mm (SL) [ Ψαρράς κ. συν. 1997] . 

 
 
       Ανάλογα στα νερά της ισπανικής λίµνης Banyoles οι λάρβες  της σαλιάρας 
εµφανίζονται για διάστηµα 14-15 εβδοµάδων (µέσα Μάη έως αρχές Αυγούστου ) στη 
λιµνιτική - πελαγική (limnetic) ζώνη ,βάθους 4-4,5 µ. και στη παράλιο (littoral) ζώνη 
, βάθους 0- 0,5 µ. την ηµέρα. Οι λάρβες αυτές εµφανίζονταν πλαγκτονικές για το 
µέγεθος των 3,5-14 mm (TL) πριν την βενθική εγκατάσταση ( Vila-Gisbert & 
Moreno- Amich.,1998). 
    
      Από την άλλη έρευνες Ισπανών σε ποτάµια της Καταλωνίας (ΒΑ Ισπανία) 
έδειξαν ότι κατά την βενθική ζωή καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του χώρου 
ενδιαίτησης  παίζει το βάθος και η ταχύτητα του νερού. Κατά την αναπαραγωγική 
περίοδο η παρουσία πετρωδών σχηµατισµών είναι απαραίτητη για το φώλιασµα των 
αρσενικών (Freeman et al. 1990). 
 
 
 
 
Β.6  ∆ιατροφή της σαλιάρας. 
 
      Όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο της αναπαραγωγής την περίοδο αυτή η 
κύρια τροφή της ποταµοσαλιάρας τα µακρο-βένθοασπόνδυλα (όπως υδρόβια έντοµα 
µε κύριο αντιπρόσωπο τις προνύµφες των Chironomidae) σε ποτάµια της Β.Ισπανίας, 
µειώνεται δραµατικά. Παρ� όλα αυτά όµως η φυσική κατάσταση των αρσενικών 
αυξάνεται. Συγχρόνως παρατηρείται ο κανιβαλισµός αβγών από τα αρσενικά 
αυξανόµενος µε την πάροδο του χρόνου , αλλά διατηρούµενος κατά µέσο όρο σε 
χαµηλά επίπεδα. Παράλληλα η ευρωστία αρσενικών , κανίβαλων και µη, δεν 
συσχετιζόταν µε τον αριθµό αβγών που είχαν καταναλωθεί , πριν την σύλληψη. 
Χαρακτηριστική επίσης είναι έρευνα µεταξύ πολύ νεαρών ατόµων (2-3 µηνών) και 
µεγαλύτερων (ηλικίας 1+) όπου κανένα από τα νεαρά άτοµα δεν είχε φάει αβγά την 
περίοδο Ιουλίου - Αυγούστου. Το σίγουρο πάντως είναι ότι ο κανιβαλισµός έχει 
σίγουρα να κάνει µε την περίοδο φύλαξης των επωαζόµενων αβγών , τον καθαρισµό 
της φωλιάς από άρρωστα αβγά και την δυνατότητα ή όχι ικανοποιητικής βόσκησης 
των αρσενικών (Vinyoles 1993, Vinyoles et al. 1999). 
 



 

 

     Σε ίδια έρευνα διατροφής στα νερά ποταµού της Ισπανίας , µετρήθηκε η αφθονία 
δύο κατηγοριών τροφής ( των Chironomidae σε προνυµφικό και ώριµο στάδιο) και τα 
υπόλοιπα µακροβενθικά ασπόνδυλα) την περίοδο Καλοκαίρι-φθινόπωρο, ξεχωριστά 
για κάθε φύλο. Παρατηρήθηκε ότι η µείωση της αφθονίας αυτών ήταν ιδιαίτερα 
αισθητή στα θηλυκά παρά στα αρσενικά  άτοµα. Ενώ αβγά βρέθηκαν σε στοµάχια 
αρσενικών την περίοδο Ιουνίου -Ιουλίου µε αυξανόµενη τάση (Vinyoles et al. 1999). 
        
         Στην Τριχωνίδα ,πρόσφατες µελέτες, έδειξαν ότι η επικρατούσα δίαιτα του 
είδους περιέχει τα µύδια του γλυκού νερού (Dreissena polymorpha) ,τα µακρόουρα 
δεκάποδα, τα αµφίποδα (κύρια του γένους Gammarus), διάφορα γαστερόποδα , αβγά 
ασπονδύλων και ψάρια µικρά (και του ίδιου είδους). Σε µικρότερο ποσοστό 
συµµετέχουν τα έντοµα (του γένους Chironomus sp.) και τα βενθικά κυκλοποειοδή 
κωπήποδα. Επίσης υπάρχει αφθονία φυτικής ύλης και µικροί έγχρωµοι λίθοι, (Ψαρράς 
κ. συν. 1997).Ενδεχόµενα ως παρεµπίπτουσα τροφή. 
  
     Καµµία έρευνα όµως δεν δείχνει εποχιακή τάση στη δίαιτα αλλά οντογενετική. 
∆ηλαδή όσο πιο µεγάλα άτοµα , τόσο πιο µεγάλη λεία. Έτσι τα µικρότερα ψάρια 
καταναλώνουν αβγά ασπονδύλων και δίθυρα ή κωπήποδα , τα µεγαλύτερα 
γαστερόποδα , έντοµα και αµφίποδα , ενώ τα πιο µεγάλα τρέφονται µε δεκάποδα και 
ψάρια.(Ψαρράς κ. συν.1997)  
  
      Στη λίµνη Κουρνά , η οµάδων Αγγλων ερευνητών που έκανε παρατηρήσεις το 
Καλοκαίρι του 1974, αναφέρει στην σχετική προκαταρκτική έκθεση αφθονία 
µακροασπόνδυλων της οµάδας των γαστεροπόδων (Neritid) πάνω στα κλαδιά των 
υδρόβιων φυτών του είδους Potamogeton , καθώς επίσης και λάρβες ∆ίπτερων 
Χειρονοµιδών (Chironomidae) µέσα στη λάσπη στα ρηχά νερά. Για τις τελευταίες 
αναφέρουν ότι ενδέχεται να ανήκουν σε κάποιο είδος Stempellina sp. (Tanytarsini). 
Επίσης αναφέρουν την παρουσία και ειδών ύδρας (Hydra spp) κολληµένων πάνω σε 
φύκη. ( Univ.East Anglia, 1976). 
  
     Τα παραπάνω σε συνδυασµό µε τις παρατηρήσεις που έγιναν στα στοµάχια 23 
ατόµων σαλιάρας από δείγµατα που πήρα το καλοκαίρι του 2000 στη λίµνη 
ενισχύουν την πιθανότητα τα είδη αυτά να ταυτίζονται µε εκείνα που 
προσδιορίστηκαν και ορισµένα που δεν προσδιορίστηκαν  και αναφέρονται 
αναλυτικά στο κεφάλαιο των αποτελεσµάτων και της συζήτησης της εργασίας αυτής. 



 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
 
Α. ∆είγµατα  νερού λίµνης Κουρνά. 
 
       Οι δειγµατοληψίες νερού έγινε προσπάθεια να έχουν τακτικό χαρακτήρα και να 
καλύπτουν όσο το δυνατόν πιο µεγάλη χρονική περίοδο. ∆υστυχώς όµως η έλλειψη 
διαθέσιµου πλωτού µέσου κατά την χειµερινή περίοδο δεν επέτρεψε την λήψη 
τέτοιων δειγµάτων σε βάθη µεγαλύτερα των 40-50 εκατοστών ,προκειµένου να είναι 
πιο αξιόπιστα και να µην επηρεάζονται  οι µετρήσεις από τις ηµερήσιες κλιµατικές 
µεταβολές .  
 
       Ακόµη ένα πρόβληµα που αντιµετώπισα ήταν η έλλειψη διαθέσιµων 
βαθµονοµηµένων οργάνων για τις επιτόπιες µετρήσεις των περισσότερων 
παραµέτρων του νερού. Παρ� όλα αυτά έγινε προσπάθεια ενδεικτικών µετρήσεων 
ορισµένων φυσικοχηµικών παραµέτρων (θερµοκρασία νερού , pΗ, αλκαλικότητας ) 
και συγκεντρώσεων ιόντων , χαρακτηριστικών για την ποιότητα του νερού της λίµνης 
(όπως π.χ φωσφορικών , νιτρικών , κλπ) µε την βοήθεια θερµόµετρου χειρός και 
αντιδραστηρίων σε «test kit» της εταιρίας  Red Sea Fish pHarm Ltd . 
 
       Τα στοιχεία αλατότητας (σε µετρήσεις χλωρίων )  που χρησιµοποιήθηκαν µου 
προσφέρθηκαν ευγενικά από τους αρµόδιους του ΙΓΜΕ Ρεθύµνου όπου επί σειρά 
ετών παρακολουθούνται τα υδρολογικά στοιχεία της λίµνης και ορισµένα 
φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά του νερού.(Κνιθάκης , Παυλίδου ,1998)  
 
      Επίσης έγινε προσπάθεια καταγραφής και όλων των κατά καιρούς αναφορών στις 
ίδιες παραµέτρους από προγενέστερες µελέτες ή εργασίες ( Un.East Anglia, 1976, 
Malicky, 1977, Καϊναδάς κ.συν. 1985 , Τίγκιλης ,1999). 
 
 
 
Β.∆είγµατα ιχθύων 
 
      Τα ψάρια συλλέχτηκαν από τον Νοέµβρη 1999 µέχρι και τον Αύγουστο του 
επόµενου έτους. Για τη λήψη δειγµάτων του είδους Atherina boyeri , έγινε χρήση 
αθερινόδιχτου µε άνοιγµα µατιού 7 mm  στην Β-ΒΑ περιοχή της λίµνης ( που είναι 
και η ρηχότερη , βλ. βόρεια θέση E στην εικόνα 3 της εισαγωγής ) όπου είχε 
εντοπιστεί από το καλοκαίρι του 1999  ότι συγκέντρωνε την προτίµηση σηµαντικού 
αριθµού ατόµων αυτού του είδους , πιθανά για αναπαραγωγικούς σκοπούς (Τίγκιλης 
1999).  
 
       Η επιλεκτικότητα όµως αυτού του εργαλείου ήταν αρνητική για τα πολύ µικρά 
ιχθύδια αθερίνας . Όπως επίσης δεν είχε και καµµία επιτυχία στη σύλληψη ατόµων 
οποιούδεποτε µεγέθους από το δεύτερο µελετούµενο είδος ιχθυοπανίδας , Blennius 
(Salaria) fluviatilis , κοινώς ποταµοσαλιάρα ή σαλιάρα του γλυκού νερού. Επίσης η 
χρήση µανωµένου διχτυού κατά την Άνοιξη και το Καλοκαίρι δεν είχε καµµία 
επιτυχία στη σύλληψη  ατόµων αθερίνας και σαλιάρας , παρά µόνο χελιών (Anguilla 
anguilla) και χρυσόψαρων (Carassius auratus). 



 

 

 
      Επίσης η δοκιµαστική χρήση διαλύµατος υδροχλωρικού οξέος (χλωρίνης) του 
εµπορίου , µε σκοπό την αναισθητοποίηση ή δηλητηρίαση των ψαριών, δεν είχε 
καµία επιτυχία στη σύλληψη ατόµων σαλιάρας την περίοδο που αυτά βρίσκονταν στα 
ρηχά . 
    
       Τα παραπάνω οδήγησαν στην επίπονη προσπάθεια συλλογής λίγων σχετικά 
ατόµων (περίπου 40) σαλιάρας µε απόχες µε δίχτυ µικρού ανοίγµατος (1-2 
χιλιοστών).Από αυτά ένα µέρος διατηρήθηκε ζωντανό σε ενυδρείο για την µελέτη 
συµπεριφοράς τους σε κατάσταση αιχµαλωσίας , λόγω της ανθεκτικότητας που 
επέδειξαν κατά την µεταφορά τους στο εργαστήριο στο Ηράκλειο. Σ� αυτή την 
προσπάθεια έγινε χρήση συµπληρωµατικά  φωτογραφικής µηχανής και βίντεο-
κάµερας. 
  
 
 
Γ. Επεξεργασία  ιχθυολογικού υλικού 
 
     Λόγω του ενδιαφέροντος για λήψη δειγµάτων προκειµένου να µελετηθεί και να 
συγκριθεί το  mitDNA ή/και τα αλλοένζυµα από τα κύτταρα των πληθυσµών της 
λίµνης του Κουρνά και Τριχωνίδας, επιδιώχτηκε ορισµένα από τα συλλεγόµενα 
άτοµα της αθερίνας να µην τοποθετηθούν άµεσα σε βασικό διάλυµα φορµαλδεύδης 
4-5% , για την συντήρηση αλλά  η µεταφορά και κατάψυξή τους στο εργαστήριο. 
Αυτό δεν επιτεύχθηκε για την σαλιάρα ,λόγω του περιορισµένου τελικού αριθµού 
δειγµάτων . 
 
     Επίσης σε ορισµένες περιπτώσεις χρησιµοποιήθηκε και διάλυµα αλκοόλης (70%) 
για την µονιµοποίησή δειγµάτων αθερίνας και την παράλληλη σύγκριση των 
αποτελεσµάτων στα δύο αυτά χηµικά µέσα συντήρησης ιχθύων. 
 
      Για τις µετρήσεις και παρατηρήσεις στο εργαστήριο , χρησιµοποιήθηκαν οι 
παρακάτω εξοπλισµοί: 
 
α) ζυγός ακριβείας Mettler PM6100  για τη µέτρηση του βάρους των ψαριών (νωπών 
ή/και συντηρηµένων) και των 2 ειδών µε ακρίβεια εκατοστού του γραµµαρίου. 
 
β) ζυγός ακριβείας  Sartorious -Research R 160 P-*F1 για τη µέτρηση του βάρους 
των γονάδων και στόµαχου  (νωπών ή/ και συντηρηµένων) και των 2 ειδών 
ιχθυοπανίδας αλλά και του ηπατικού βάρους µόνο για το είδος Bl. Fluviatilis (µέχρι 
υποδιαίρεση 0,00000 του γραµµαρίου). 
 
γ) Στερεοσκόπιο Olympus B 071 µε προσοφθάλµιο µικροµετρικό φακό10Χ και 
αντικειµενικούς φακούς µεγέθυνσης 6.4Χ , 10Χ, 25Χ , 40Χ. Στο σώµα του 
στερεοσκόπιου ήταν προσαρµοσµένη φωτογραφική µηχανή τύπου Leica Wild MPS 
48.  
 
δ) Ιχθυόµετρο µε ξύλινη βάση ,αριθµηµένο σε πλαστική κλίµακα µε υποδιαίρεση 
χιλιοστόµετρου. 
 



 

 

ε) Κλίβανος µικροκυµάτων Sharp για την προετοιµασία του ζεόλιθου του ζυγού 
ακριβείας Σαρτόριους. 
 
     Στα συλλεγέντα δείγµατα έγιναν οι ακόλουθες µετρήσεις  µορφοµετρικών 
(πλαστικών) και µεριστικών στοιχείων : 
 
α) Στην Αθερίνα 
Μετρήσεις µηκών : 
��σταθερό µήκος µέχρι βάση ουράς (SL) , 
��ολικό µήκος µέχρι άκρη µεγαλύτερου ουραίου λοβού (TL),  
��µήκος κεφαλής (Lc), 
�� µέγιστο ύψος σώµατος (H), 
�� µήκος από ρύγχος µέχρι βάση 1ου ραχιαίου πτερυγίου (pd1)  
��µήκος  από ρύγχος  µέχρι  βάση 2ου ραχιαίου (pd2) , 
 
 

Εικόνα 21: ∆ιακρίνεται ο τρόπος µέτρησης των βασικών µηκών (SL & TL) (από Jurah Holcik) 
 
 
Μετρήσεις βάρους : 
��ολικό βάρος (νωπό ή/και συντηρηµένο), 
�� βάρος γονάδων  (νωπό ή/και συντηρηµένο), 
��βάρος πεπτικού συστήµατος (στοµάχι και εντερικός σωλήνας µαζί),  
(νωπό ή/και συντηρηµένο), (Ws) 
��βάρος στοµαχικού περιεχοµένου, 
Μεριστικά 
�� αριθµός λεπιών πλευρικής γραµµής {βλ. ακόλουθο σχήµα} 
 
β) στην Σαλιάρα   
Μετρήσεις µηκών : 
��σταθερό µήκος µέχρι βάση ουράς (SL) , 
��ολικό µήκος µέχρι άκρη µεγαλύτερου ουραίου λοβού (TL),  
��µήκος κεφαλής (Lc),  
��µέγιστο ύψος σώµατος (H) ,  
��διάµετρος οφθαλµών (Οh), 
�� απόσταση µεταξύ οφθαλµών (IO) , 
��  µήκος βλεφαρίδων,  
��απόσταση  των σαρκωδών προεδρικών προεξοχών από έµπροσθεν άκρο (Lpa), 
(βλ. πίνακα φωτογραφιών- slides αρ.20 και ακόλουθη εικόνα ) 
 



 

 

 
Εικόνα 22 : ∆ιακρίνονται τα µετρούµενα µορφοµετρικά µεγέθη , ως εξής Νο 5 = pd , No 10 = 
σκληρές ακτίνες ραχιαίου πτερυγίου, Νο 14 = αρθρωτές ακτίνες ραχιαίου , Νο 16= Oh , No 19 = 
H , No 20= αριθµός λεπιών πλευρικής γραµµής. 
 
Μετρήσεις βάρους :  
��ολικό βάρος (νωπό ή /και συντηρηµένο),  
�� βάρος γονάδων  (νωπό ή /και συντηρηµένο), 
��βάρος πεπτικού συστήµατος (στοµάχι και εντερικός σωλήνας µαζί) (νωπό ή/και 
συντηρηµένο), (Ws) 

��βάρος στοµαχικού περιεχοµένου, 
�� βάρος ήπατος (νωπό ή/και συντηρηµένο) , (Wh)          
 
 
 Μεριστικά :  
��αριθµό σκληρών ακτίνων και αρθρωτών ακτίνων ραχιαίου πτερυγίου (Dorsal) , 
�� αριθµό διακλαδιζόµενων ακτίνων ουραίου πτερυγίου (Caudal) . [βλέπε ακόλουθα 
σχήµατα] 

��παρουσία πόρων και µήκος πλευρικής γραµµής ( βλ. φωτογραφία) 
 
 
 

Φωτογραφία 6: ∆ιακρίνονται οι πόροι της πλευρικής γραµµής (Τίγκιλης' 00) 

 
 
 
 



 

 

 
Εικόνα 23 : τρόπος γραφής των σκληρών & αρθρωτών ακτίνων ραχιαίων (dorsal) πτερυγίων 
 



 

 

 
Εικόνα 24 : Mέτρηση και καταγραφή των αρθωτών κλπ διακλαδιζόµενων ακτίνων στα κοιλιακά  
(pelvic) , θωρακικά( pectoral) πτερύγια και το ουραίο (caudal)  (από Holzik) 

 
      Παράλληλα  έγιναν παρατηρήσεις για την παρουσία  παράσιτων καθώς και 
µετρήσεις του µεγέθους των ωοκυττάρων στις ωοθήκες ορισµένου αριθµού θηλυκών 
ατόµων, προκειµένου να γίνει µια πρώτη εκτίµηση της γονιµότητας κατά την  
περιόδο αναπαραγωγής των ειδών αυτών στη λίµνη. 
 
      Η τεχνική  που ακολουθήθηκε περιλαµβάνει την µεθοδολογία των I.Tuck & 
R.Smith (από C.J Smith ,   IMBC/FRI-Protocol 1997) στα διδακτορικά τους  για την 
εκτίµηση της δυνητικής και πραγµατικής γονιµότητας των αστακοκαραβίδων, όπως 
προσαρµόστηκε από τον εµένα σύµφωνα µε τα µορφολογικά χαρακτηριστικά των 
ωοθηκών και του περιεχόµενου ,των 2 υπό εξέταση ειδών ιχθυοπανίδας  Ακόλουθα 
γίνεται η περιγραφή της. 
Α) ∆υνητική ή εν δυνάµει Γονιµότητα  (Potential Fecundity - Fp)                                 
   Τεχνική  (Από µετρήσεις ωοκυττάρων)                   
     H «σκλήρυνση» των ωοθηκών  επιτυγχάνεται µε την εµβάπτισή τους σε διάλυµα  
4% φορµαλδεϋδης τουλάχιστον  για 24 Η (και µετά προαιρετικά µεταφορά τους σε  
διάλυµα οινοπνεύµατος 70% ) .Η ζύγιση των νωπών ωοθηκών και του περιβλήµατός  
(mesovarioum) τους γίνεται µε ακρίβεια χιλιοστού του γραµµαρίου (0,00001)                                  
Κατοπιν διαχωρίζεται ένα τµήµα της ωοθήκης, και µετρώνται τα ωοκύτταρα  



 

 

(oocytes).Για λόγους αποφυγής λάθους επιδιώκεται η καταµέτρηση ανάλογου   
αριθµού  ωοκυττάρων και η ζύγιση αυτού του κλάσµατος (subsample) ,που αργότερα  
ανάγεται στο συνολικό  βάρος .Ετσι υπολογίζεται ο συνολικός αριθµός των  
ωοκυττάρων (total number of oocytes) 
 
Β. Πραγµατική Γονιµότητα (Real Fecundity) 
  
      Ο υπολογισµός της πραγµατικής γονιµότητας γίνεται από ανάλογες µετρήσεις  
του ποσοστού των ώριµων αβγών που είναι έτοιµα να εξέλθουν από το σώµα της 
θηλυκιάς (που ανάλογα στο είδος τα αποκαλούµε λεκιθικά ωοκύτταρα και διαθέτουν  
µέγεθος άνω του 1 mm ή 1.4 mm στις αθερίνες) 
 
      Επίσης έγιναν παρατηρήσεις στο περιεχόµενο του στοµάχου και του εντερικού 
σωλήνα περιορισµένου αριθµού ατόµων από κάθε δειγµατοληψία για εκτίµηση της 
δίαιτας και των τροφικών προτιµήσεων των ειδών αυτών της ιχθυοπανίδας στη 
διάρκεια του έτους. 
       
      Ιδιαίτερα για την εκτίµηση του βάρους της τροφής και του δείκτη πληρότητας , 
απαιτήθηκε η ζύγιση ξεχωριστά του τοιχώµατος του στοµάχου , αφού είχε αφαιρεθεί 
η τροφή. Το εγχείρηµα οµολογουµένως είχε σηµαντικές δυσκολίες γιατί έγινε µετά 
την στερέωση των στοµάχων για πολύ διάστηµα . Γεγονός που αποδείχτηκε ότι 
επηρέασε σηµαντικά την εύκολη µεταχείριση του περιεχόµενου του πεπτικού 
σωλήνα. 
 
 
Εποχή δειγµατοληψίας Αριθµός 

 
εξετασθέντων δειγµάτων Περιοχή 

 Ωοθήκες Πεπτικοί σωλήνες Γονιµότητα  
Φθινόπωρο 50 46 12 Κουρνάς 
Άνοιξη 29 20 22 -«- 
Καλοκαίρι 41 25 14 -«- 
Χειµώνας 132   Τριχωνίς 
 
Προσδιορισµός φύλου 
 
Ι. Αθερίνα 
 
      Η  A.boyeri  παρότι παρουσιάζει φυλετικό διµορφισµό , η αναγνώριση του φύλου 
από εξωτερικά γνωρίσµατα είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Γι� αυτό και ο προσδιορισµός 
του φύλου απαιτεί την εξέταση των γονάδων  δηλ. των πρωτευόντων φυλετικών 
χαρακτηριστικών.   
 
      Οι γονάδες όπως προαναφέρθηκε  και των δυο φύλων αποτελούνται από ένα 
ενιαίο αδένα . Οι όρχεις εµφανίζονται µε λευκό χρώµα και όχι πολύ συµπαγή µάζα 
και οι ωοθήκες για όσο καιρό είναι ανώριµες επίσης λευκές.. Με την πάροδο του 
χρόνου καλύπτονται εξωτερικά µε ένα περιτόναιο (mesovarium) που στην αρχή έχει 
µαύρες κηλίδες-σηµάδια (χρωµατοφόρα) και κατόπιν µε την ωρίµανση αποκτούν το 
µαύρο χρώµα. (Gon & Ben-Tuvia 1983). (βλ. πίνακα µε φωτογραφίες- slides αρ.11 - 
30 - 15 -18) 
 



 

 

ΙΙ. Σαλιάρα 
 
      Σύµφωνα µε συγκριτική µελέτη στα αρσενικά αναπαραγωγικά όργανα 6 
µεσογειακών ειδών της οικογένειας των Blenniidae επιβεβαιώθηκε ο δίλοβος 
χαρακτήρας των όρχεων µε σπερµατοδόχους αγωγούς µε τυφλές ενθυλακώσεις .Οι 
διαφορές αφορούν µόνο τον όγκο των επιµέρους τµηµάτων (δηλ. αγωγούς, αδένες 
κλπ) (Richtarski & Patzner 2000). Ανάλογη δηλ. µε την περιγραφή της Vinyoles 
(1993) στη διδακτορική της µελέτη για την ποταµοσαλιάρα που επιβεβαιώθηκε από 
µέρους µου και στα άτοµα του Κουρνά. (βλ.πίνακα φωτογραφιών µε αρ 12 και 14) 
Ανάλογο σχήµα εµφανίζουν κι οι ωοθήκες. (βλ. φωτογραφία) 
 
 

Φωτογραφία 7:  Ωοθήκη δίλοβη σαλιάρας , δείγµα Κουρνά 10L (64Χ) (Τίγκιλης '00) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∆. Στατιστική Επεξεργασία  
 
        Αυτή έγινε στα δεδοµένα που συλλέχθηκαν µε τους πιο πάνω τρόπους και 
µεθόδους Χρησιµοποιήθηκε στατιστικό πρόγραµµα Excel 7.0 και Graphics για 
Windows 95 . Επίσης η ψηφιοποίηση των σχηµάτων έγιναν µε σαρωτή Agfa type 
SnapScan 1212. 
 



 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3  
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 
 
3. 1 ∆ΟΜΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ 
 
3.1 α  Κατά µήκος σύνθεση  
 
       Για την µελέτη της δοµής των πληθυσµών χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της κατά 
µήκος σύνθεσής τους και µάλιστα βάσει της % συχνότητας των µεγεθών (µήκους) 
όπως διατυπώθηκε από τον Petersen. Η µέθοδος αυτή στηρίζεται στην τεχνική της 
ταξινόµησης των µηκών των δειγµάτων σε κλάσεις µεγέθους , µε αποτέλεσµα να 
εντοπίζονται οι κορυφές (peaks) δηλ. τα  µεγέθη εκείνα που εµφανίζουν την 
µεγαλύτερη συχνότητα.(Τσιµενίδης 1993,1999) . 
 
      Με την διαδικασία αυτή µπορούµε να εξετάσουµε τις µεταβολές του 
ιχθυοπληθυσµού , διότι είναι εµφανείς οι διαδικασίες στρατολόγησης και 
θνησιµότητας .Ακόµη µπορούν να διασταυρωθούν µε αυτή τη µέθοδο τα 
αποτελέσµατα ηλικίας των δειγµάτων µε την ανάγνωση των λεπιών ή ωτολίθων . 
Οι αδυναµίες της µεθόδου εστιάζονται : 
��στην περίπτωση που η επιλεκτικότητα του αλ/κου εργαλείου είναι µικρή  
��στην περίπτωση που τα άτοµα οργανώνονται σε σµήνη µε συγκεκριµένη ηλικία 
κατά εποχές µε σκοπό την αναπαραγωγή  ή την ανεύρεση  τροφής. 

��όταν η περίοδος ωοτοκίας είναι παρατεταµένη και η απόθεση των αβγών ή 
ωαρίων τµηµατική. 

��όταν έχουµε µικρού µεγέθους µεταναστευτικά ψάρια 
�� όταν εξετάζονται άτοµα µεγάλων ηλικιών , οπότε έχουµε αλληλεπικαλύψεις. 
��κι όταν υπάρχει µεγάλη διακύµανση στο εύρος του µήκους του ατόµου στην ίδια 
κλάση ηλικίας. (Γρηγορίου κ. συν.1996) 

 
 
 
 
Α. ∆οµή πληθυσµού αθερίνας  
 
        Ειδικότερα χρησιµοποιήθηκαν τα σταθερά µήκη (SL)  από περίπου 100 άτοµα 
κάθε εποχιακής δειγµατοληψίας στη Λ. Κουρνά και περίπου 150 άτοµα από την 
χειµερινή δειγµατοληψία στην Τριχωνίδα . Αυτά ταξινοµήθηκαν σε κλάσεις µηκών 
µε µεσοδιάστηµα 1 mm.  Ακολούθως δίνονται τα διαγράµµατα της σύνθεσης του 
πληθυσµού κατά φύλο και κατά εποχή και συνολικά . 
 
 



 

 

Σύνθεση κατά µήκος & κατά φύλο (Φθινόπωρο)
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Σύνθεση κατά µήκος και κατά φύλο (Ανοιξη)
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Σύνθεση κατά µήκος και φύλο (Καλοκαίρι)
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Σύγκριση της κατά µήκος σύνθεσης % δειγµάτων αθερίνας 
στον Κουρνά (1999-00) 
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Ακολούθως δίνεται διάγραµµα της κατά µήκος σύνθεσης όπου τα µήκη έχουν 
οµαδοποιηθεί κατά ενότητες µηκών εύρους 5 mm. Με πρώτη την οµάδα Α (45-49 
mm) κ.ο.κ    (βλ. διάγραµµα ) 
 
       Από την µελέτη της συνολικής (αρσενικά και θηλυκά άτοµα) αλλά και της κατά 
φύλο κατά µήκος σύνθεσης του πληθυσµού στη λίµνη του Κουρνά είναι φανερό ότι  
��η γραµµή συχνότητας µετατοπίζεται σε όλο και περισσότερα µικρότερα ψάρια  µε 

µικρή παρουσία µεγάλων ατόµων  (>60 mm) γενικότερα. 
��την άνοιξη περιορίζονται τα µεγάλου µήκους θηλυκά άτοµα , ενώ µετά την 
ανοιξιάτικη αναπαραγωγική περίοδο το καλοκαίρι αυξάνεται η παρουσία µικρών 
ατόµων (µήκους από 45-53 mm) .Ενδεχόµενα αυτή η οµάδα να αντιπροσωπεύει 
την 1η κλαση ηλικίας. 

��η µικρή σε ποσότητα φθινοπωρινή γενιά που στρατολογείται νωρίτερα από εκείνη 
της επόµενης άνοιξης ,προλαβαίνει να αναπτυχθεί (µέχρι µήκη 58-65 mm) και να 
δώσει αυξηµένη συχνότητα σε αυτά τα µήκη αθροιζόµενα µε τις προγενέστερες 
γενιές ή και µεγαλύτερης ηλικίας (2η και ενδεχόµενα 3η κλάση ηλικίας)    

��από τις κατά φύλο εποχιακές συνθέσεις φαίνεται ότι ο αρσενικός πληθυσµός από 
πλευράς ποσότητας σε γενικές γραµµές είναι παρόµοιος κατά την άνοιξη και το 
φθινόπωρο ενώ εµφανίζεται µειωµένος κατά το καλοκαίρι. Σε αναλογία όµως 
είναι ίσος την άνοιξη (1/1) µε την έντονη αναπαραγωγική δραστηριότητα και 
µειώνεται το φθινόπωρο. Αντίθετα τα θηλυκά επικρατούν ιδιαίτερα το καλοκαίρι 
αλλά µε µικρότερου µήκους άτοµα συγκριτικά απ΄ότι τις άλλες 2 εποχές που 
έχουµε εντονότερη σεξουαλική δραστηριότητα. 

��Σύµφωνα µε τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι στη περιοχή συγκεντρώνονται οι 
µεγάλες αθερίνες περισσότερο για να αναπαραχθούν παρά για να βοσκήσουν 
στην τοπική υποβρύχια υδρόβια βλάστηση (που αντιπροσωπεύεται κύρια από 
χαροφύκη του είδους Chara sp.) 

 
Β. ∆οµή πληθυσµού σαλιάρας 
 
     Εδώ εξαιτίας της αστοχίας στη σύλληψη ψαριών καθόλη την περίοδο του χρόνου 
δίνονται µόνο οι επιµέρους κατά µήκος συνθέσεις  για τους µήνες Ιούλιο και 



 

 

Αύγουστο του 2000 και εκείνη του Νοεµβρίου 2000 ,που αφορούσε όµως µόνο 2 
άτοµα. Είναι όµως χαρακτηριστική γιατί την περίοδο αυτή παρατηρήθηκαν µόνο 
τέτοιου µεγέθους ψάρια στη περιοχή µελέτης. 
 
 

Κατά µήκος σύνθεση πληθυσµού σαλιάρας 
Κουρνάς - Ιούλης 2000
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Κατά µήκος σύνθεση πληθυσµού  σαλιάρας 
Κουρνάς - Αύγουστος'00
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Κατά µήκος σύνθεση πληθυσµού 
σαλιάρας 

 Τριχωνίς - Γενάρης '00
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3.1 β  Σύνθεση κατά φύλο  
 
 
      Στην πλειονότητα των ειδών η αναλογία των δύο φύλων σε κάθε πληθυσµό είναι 
κοντά στην αναλογία 1:1 , όµως στην πραγµατικότητα ανάλογα µε το είδος , την 
περιοχή που διαβιεί ο πληθυσµός του και την χρονική περίοδο παρατηρούνται 
διαφορές από τον πιο πάνω γενικό κανόνα. Γενικά η γνώση παραµέτρων όπως το 



 

 

φύλο και η αναλογία αρσενικών -θηλυκών  ατόµων που έχουν µελετηθεί κατά µήκος, 
µπορεί να µας δείξει διαφορές στην κατανοµή και µετακίνηση των 2 φύλων ανάλογα 
µε την εποχή και τον τόπο δειγµατοληψίας (Μαχιάς , 1999). Γι΄αυτό ο Nickolsky 
(1963) εισήγαγε τον υπολογισµό της διακύµανσης αυτής µε την µέθοδο του 
κριτηρίου χ2 , σύµφωνα µε την ακόλουθη εξίσωση: 
 
 
χ2 =  ( παρατηρούµενα αρσενικά άτοµα - αναµενόµενα αρσενικά) 2 /  αναµενόµενα   αρσενικά  +  
                                                                   ( παρατηρούµενα θηλυκά άτοµα - αναµενόµενα θηλυκά ) 2 / αναµενόµενα θηλυκά     
 
 
       Όπου αναµενόµενα αρσενικά ή θηλυκά άτοµα είναι πάντα τα µισά του δείγµατος. 
Τέλος, αφού υπολογιστεί το χ2 , µε την βοήθεια ειδικών στατιστικών πινάκων 
βρίσκουµε το επίπεδο σηµαντικότητας (Ρ). Έτσι µπορούµε να αποφανθούµε αν 
υπάρχει σηµαντική στατιστική διαφορά στην κατανοµή του πληθυσµού.(Γρηγορίου 
κ. συν. 1996) 
 
 
Α. Αναλογία φύλου στην Αθερίνα  
  
Ακολούθως δίδονται σε πίνακα τα αποτελέσµατα της ανάλυσης του πληθυσµού στις 
δύο λίµνες και ιδιαίτερα για εκείνον της Κρήτης κατά εποχή. 
∆είγµατα αρσενικά 

άτοµα 
θηλυκά 
άτοµα 

σύνολο 
ατόµων 

αναλογία  
ΑΡΣ/ΘΗΛ 

Τιµή  
  χ2 

Φθινόπωρο 
Κουρνάς 

30 65 95 (*) 0.46 12.895 

¨Ανοιξη 
Κουρνάς 

50 50 100 (*) 1 0 

Καλοκαίρι 
Κουρνάς 

28 85 113 (*) 0.33 28.752 

Χειµώνας 
Τριχωνίς 

99 48 147 (**) 2.06 17.694 

      
(*) Η σύλληψή τους έγινε µε αθερινόδιχτο , µεσηµεριανές & απογευµατινές ώρες. 
(**) Η σύλληψή τους έγινε µε γριγρι , βραδινές ή πολύ πρωϊνές ώρες. 
 
       Ακολούθως  δίνεται το ιστόγραµµα µε τις επί  % αναλογίες των φύλων κατά 
εποχή δειγµατοληψίας, σύµφωνα µε τα στοιχεία του πίνακα . 
 

Αναλογία Αρρενων & Θήλεων ατόµων ΑTh.boyeri
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     Ακόµη  βλέπουµε ότι στην περιοχή δειγµατοληψίας υπάρχει µια σαφής 
επικράτηση των θηλυκών ατόµων έναντι των αρσενικών  το καλοκαίρι µειούµενη το 
φθινόπωρο και µε εξισορρόπηση την άνοιξη στην αναµενόµενη αναλογία 1/1 . 



 

 

 
Β. Αναλογία φύλου στη σαλιάρα 
 
      Κατ� αναλογία δίδονται και τα αποτελέσµατα της ανάλυσης προσδιορισµού του 
φύλου και των αναλογιών τους στον πληθυσµό της σαλιάρας στις 2 λίµνες . 
 
∆είγµατα αρσενικά 

άτοµα 
θηλυκά 
άτοµα 

σύνολο 
ατόµων 

αναλογία  
ΑΡΣ/ΘΗΛ 

Τιµή  
  χ2 

Κουρνάς 
Καλοκαίρι 

13 16 29 (*) 0.81 0.31 

Τριχωνίς 
Χειµώνας 

64 39 103 (**) 1.64 6.068 

      
(*)  Η σύλληψη έγινε απογευµατινές ώρες κύρια µε απόχη. 
(**) Η σύλληψη έγινε µε γριγρι βραδινές ή πολύ πρωινές ώρες. 
 
 
 



 

 

3. 2  ΗΛΙΚΙΑ - ΑΥΞΗΣΗ 
 
3.2 α  Ηλικία 
 
Το στοιχείο της ηλικίας στον βιολογικό κύκλο ενός ψαριού είναι σηµαντικό γιατί 
όταν το γνωρίζει ο ερευνητής µπορεί να υπολογίσει τον χρόνο που αποκτά ένας 
πληθυσµός την γεννητική του ωριµότητα και το εµπορικό του µέγεθος (κατά µέσο 
όρο) . Στοιχεία κλειδιά στην διαµόρφωση προτάσεων διαχείρισης συγκεκριµένων 
ιχθυοαποθεµάτων αλλά και προστασίας βιοτόπων που φιλοξενούν απειλούµενα  είδη 
(όπως π.χ κάποιο είδος ψαριών σε µια λίµνη ή κάποιο υγροβιότοπο). 
 
3.2.β  Μέθοδοι προσδιορισµού ηλικίας  
 
Οι µέθοδοι προσδιορισµού της ηλικίας είναι πολλοί. Οι πλέον αξιόπιστοι  
στηρίζονται στους οµόκεντρους δακτύλιους που παρουσιάζονται σε λέπια ή σε τοµές 
ωτολίθων  και οστέινων σχηµατισµών του σκελετού των ιχθύων (όπως οι άκανθες 
πτερυγίων , κλείδες κ. ά) (Αποστολοπούλου 1979, Lagler et. al 1979, Τσιµενίδης 
1993) (βλ. σχήµα ) 
 

 
Εικόνα 25 : Ετήσιοι δακτύλιοι πάνω σε οστείνους σχηµατισµούς (σπόνδυλοι κλπ) ( Lagler et al. 
1979) 
 
         Μια άλλη µέθοδος, που προαναφέρθηκε ,είναι εκείνη της συχνότητας µεγεθών 
(Petersen) µε τα σοβαρά µειονεκτήµατα . Σε ψάρια µε µικρό βιολογικό κύκλο και 
µικρό µέγεθος (όπως η αθερίνα) συνηθίζεται η µέθοδος της παρατήρησης λεπιών για 
τον προσδιορισµό της ηλικίας. 
 
 



 

 

 
 

 
Εικόνα 26  : Παρατηρήσεις σε λέπια αθερίνας για τον προσδιορισµό ηλικίας (Γρηγορίου κ.συν. 
1996) 
 
        Τα πιο κατάλληλα λέπια λαµβάνονται συνήθως στο µπροστινό πλαϊνό τµήµα του 
σώµατος , ακριβώς πίσω από το κεφάλι και στο ύψος της πλευρικής γραµµής, στην 
περιοχή που ορίζεται µεταξύ του τέλους του θωρακικού πτερυγίου και της αρχής του 
1ου ραχιαίου πτερυγίου(Λεονάρδος ,1993)  
  
       Στην A. boyeri  τα λέπια είναι κυκλοειδή µε µικρό µέγεθος και συνήθως 
πεντάγωνο σχήµα. (βλ. εικόνα & πίνακα µε φωτογραφίες slides - αρ. 1-9). 
 
        Αντιθέτως η σαλιάρα δεν διαθέτει λέπια και απαιτείται πιο δύσκολη µέθοδος για 
τον προσδιορισµό της ηλικίας των µικρόσωµων αυτών ψαριών. 
 



 

 

 
 
 
      Οι µέχρι σήµερα αναφορές σχετικά µε την µέγιστη παρατηρούµενη ηλικία αλλά 
και τους ρυθµούς αύξησης στα διαφορετικά περιβάλλοντα ,για το είδος της αθερίνας,  
συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα: 
 
Πίνακας 
 
Περιοχή Ερευνητές Κλάσεις ηλικίας Μέγιστο 

παρατηρηθέν µήκος 
& µήκος σεξ. 
Ωρίµανσης 

Υγροβιότοπος Etang 
du Vaccare (ΝΑ 
Γαλλία) 

Rosecchi & Crivelli 
1992 

0+,1+,2+,3+,4+  
(5 χειµώνες) 

 

Λ. Τριχωνίς Leonardos et.al.1999 µεχρι 4+ (συνήθως  
3χρόνια) επικράτηση 
ατόµων 2+  

TLmax = 130 mm 

Λιµνοθαλασσα 
Bardawil (Σινά) 

Gon & Ben-Tuvia 1983 0+,1+ SL max= 63 mm  
SL sex.mat.=34 (τέλος 
1ου ετους) 

Ν. Ουαλία  Creech 1991 0+, 1+, 2+ (?) SL max=93 mm 
SL s.m= 39 mm 

Λιµν. Αιτωλικού-
Μεσολόγγι 

Leonardos & Sinis 
2000 

0+,1+,2+,3+ επικρατείς 
οι 2 πρώτες 

TLmax= 103 (Fem) 
TLmax= 83,1(Mal) 

Εκβολές Neretva 
(Kroatia) 

Jardas 1996 3 χρόνια   

Κόλπος Βενετίας  
Ιταλία 

Boscolo 1970  TL max=120  

Λ. Καρούν (Αιγυπτος) El Zarka 1968  TL max=95  
 
 
 
3. 2 γ  Αύξηση 



 

 

 
         Σύµφωνα µε τον King (1995) ,από την τροφή που προσλαµβάνει κάθε 
οργανισµός ,η µεγαλύτερη ποσότητα ( %) της παραγόµενης ενέργειας 
χρησιµοποιείται στην διατήρηση των ζωτικών του λειτουργιών, τις καθηµερινές του 
δραστηριότητες και την αναπαραγωγή του και µόνο ένα µικρό µέρος αυτής (λιγότερο 
από το 1/3 του συνόλου) καταναλώνεται για την αύξησή του. Ετσι ένα πολύπλοκο 
σύστηµα εξελικτικών επιλογών θα καθορίσει τελικά αν µικρότερο ή µεγαλύτερο 
ποσοστό    από την συνολικά παραγόµενη ενέργεια οδεύει στην αύξηση του 
οργανισµού σε βάρος άλλων βασικών λειτουργιών όπως π.χ η κίνηση ή η 
αναπαραγωγή (Τσερπές 1999). 
 
        Σχηµατικά η ροή ενέργειας δίδεται πολύ παραστατικά στο ακόλουθο σχήµα  
(Χατζηφώτης, 1999). 
 

 
 
 
3. 2. δ  Μέθοδοι προσδιορισµού αύξησης 
 
      Αυτές είναι πολλές και εφαρµόζονται ανάλογα µε την περίπτωση του πληθυσµού 
που θέλουµε να µελετήσουµε, αλλά και τα µέσα που διαθέτει κάθε ερευνητής. 
Ετσι έχουµε µεθόδους που βασίζονται στην άµεση παρατήρηση και συγκρίσεις (µεσα 
σε ενυδρεία κλπ) ή µαρκαρίσµατα και επανασυλλήψεις . Ακόµη χρησιµοποιείται η 
κατά Petersen ανάλυση της συχνότητας των µεγεθών ή η ανάλυση των κοορτών 
(cohort). 



 

 

 
     Οι πλέον όµως δηµοφιλείς µέθοδοι είναι: 
��Εκείνη του υπολογισµού της ανάδροµης αύξησης (Back calculation)  
Αυτή βασίζεται στον προσδιορισµό της ηλικίας µέσω δακτυλίων σε λέπια ή 
ωτόλιθους και κατόπιν εκτίµησης του µεγέθους του ψαριού σε µικρότερες ηλικίες 
από εκείνη της σύλληψης βάσει της εξίσωσης :  Ln/Sn =L/S          (βλ. σχήµα ) 
 

 
 
 
όπου  L= το µήκος του αλιευµένου δείγµατος 
         S= η ολική ακτίνα σχηµατισµού (λέπι ή ωτόλιθος ή άλλο) 
         Ln= το µήκος του δείγµατος όταν σχηµατίστηκε ο δακτύλιος n 
         Sn= η ακτίνα του κύκλου-δακτυλίου n 
 
��και εκείνες του υπολογισµού της αύξησης µε διάφορα µοντέλα  (π. χ µοντέλο von 

Bertalanffy , λογιστικό µοντέλο , το µοντέλο καµπύλης Gompertz κ.ά) 
     (Τσιµενίδης 1993, Τσερπές 1999) 
 



 

 

3. 2 ε  Παράγοντες που επηρεάζουν την αύξηση 
 
Οι πιο σηµαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αύξηση είναι: 
α) η θερµοκρασία του περιβάλλοντος όπου διαβιεί ένας οργανισµός 
β) η αλατότητα του περιβάλλοντος (ιδιαίτερα για ευρύαλους οργανισµούς όπως η 
αθερίνα και η σαλιάρα. και άλλα θρεπτικά ιόντα που επηρεάζουν την πρωτογενή 
παραγωγή και δευτερογενώς την διαθεσιµότητα φυτοπλαγκτονικής & 
ζωοπλαγκτονικής  τροφής. 
γ) η διαθεσιµότητα τροφής 
δ) η ηλικία και ωριµότητα των ατόµων 
ε) η παρουσία τυχόν παράσιτων 
στ) η φωτοπερίοδος (δηλ. διάρκεια της ηµέρας) που µεταβάλλεται κατά τις εποχές 
του χρόνου. (Τσιµενίδης 1993) 
 
 
α) Θερµοκρασία  νερού 
 
Η σηµασία της θερµοκρασίας είναι µεγάλη εξ αιτίας του γεγονότος ότι αυτή συχνά 
έχει έµµεση επίδραση στη δοµή και το µέγεθος της βιοµάζας ενός ιχθυοπληθυσµού , 
επειδή επηρεάζει την διαθεσιµότητα της τροφής (βλ. παρακάτω εικόνα ), το φύλο και 
την αναλογία του κλπ .  
 
 

 
Εικόνα 27 : Θερµοκρασία περιβάλλοντος και διαθεσιµότητα τροφής (Lagler et al. 1979) 
 
 
         Ιδιαίτερα για τον καθορισµό του φύλου για την οικογένεια των Atherinidae , 
έχει µελετηθεί αρκετά ένας χαρακτηριστικός αντιπρόσωπός τους στον Ατλαντικό , το 
είδος Menidia menidia , o οποίος παρουσιάζει έντονο φυλοκαθορισµό ανάλογα µε 
την επικρατούσα θερµοκρασία.(Κεντούρη 1999,Fostier, 1999) (βλ. ακόλουθο  
σχετικό διάγραµµα)  



 

 

 
Εικόνα 28 : H αύξηση των αρσενικών στον πληθυσµό του είδους Menidia menidia είναι 
χαρακτηριστική µε την αύξηση της θν (βλ. γραµµή διαγράµµµατος µε στίξη )   (Fostier, 1999) 

 
        Γι� αυτό κατά την διάρκεια της έρευνας στον Κουρνά, έγινε προσπάθεια οι 
δειγµατοληψίες να συνοδεύονται από θερµοµετρήσεις ,ώστε να συσχετιστεί η 
κατάσταση του πληθυσµού µε τις επικρατούσες όλο τον χρόνο θερµοκρασίες. 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της περιόδου 1999-2000 στο νερό της  λίµνης επικρατούσαν  
οι παρακάτω θερµοκρασιακές συνθήκες. 
 
 

Μεταβολή της θερµοκρασίας νερού λίµνης Κουρνά (1999-2001)
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β) Αλατότητα  και άλλοι χηµικοί παράγοντες 
 
     Από τα στοιχεία που µας διέθεσε το ΙΓΜΕ Ρεθύµνου, διακρίνουµε ότι  η 
διακύµανση της αλατότητας ακολουθεί  αξιοπρόσεκτες αυξοµειώσεις αντιστρόφως 
ανάλογες από την στάθµη της λίµνης σε απόλυτο υψόµετρο. Αυτό εξηγείται µε το 
γεγονός ότι όταν έχουµε πτώση της στάθµης , έχουµε ξηρασία και υψηλές 
θερµοκρασίες .Ουσιαστικά πάντως η αλατότητα είναι πολύ µικρή σε απόλυτες τιµές 
ώστε  να δηµιουργεί οσµωτικά «stress» στους οργανισµούς της λίµνης. (βλ. 
ακόλουθα ολοσέλιδα διαγράµµατα). 
 
      Οσον αφορά τα πιο σηµαντικά θρεπτικά όπως τα νιτρικά και φωσφορικά , 
φαίνεται ότι την άνοιξη αυξάνεται απότοµα η παρουσία τους στο νερό(βλ. 
διαγράµµατα) , ενδεχοµένως µετά την έκπλυσή των λιπασµάτων που µπαίνουν 
κυρίως στις γειτνιάζουσες ελαιοκαλλιέργειες τους πρώτους µήνες του χρόνου 
(Ιανουάριος-Μάρτιος). 
 

Μεταβολή συγκέντρωσης νιτρικών ιόντων 
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Μεταβολή συγκέντρωσης φωσφορικών ιόντων - Κουρνάς 
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γ) ∆ιαθεσιµότητα τροφής 
 
   Η παρουσία  ικανών συγκεντρώσεων αλάτων φωσφορικών και νιτρικών σε 
συνδυασµό µε το κλίµα της περιοχής, το ρΗ ή /και την αλκαλικότητα του νερού 



 

 

έχουµε τις κατάλληλες συνθήκες για την παραγωγικότητα και συνεπώς την 
διαθεσιµότητα τροφής στη λίµνη. 
 
    Γι � αυτό έχει επίσης ενδιαφέρον η  µέτρηση &  η  διακύµανση της οξύτητας και 
της αλκαλικότητας του νερού  (βλ. ακόλουθα διαγράµµατα). 
 
 

Μεταβολή ρΗ - Κουρνάς  (περίοδος 1999-2000)
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Μεταβολή Αλκαλικότητας νερού - Κουρνάς 1999-00
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     Γνωρίζοντας ότι στα φυσικά νερά µε την αλλαγή του ρΗ µπορεί να παρέχεται 
ανόργανος άνθρακας ( C) για φωτοσύνθεση χωρίς να αλλάζει απαραίτητα η 
αλκαλικότητα . (Στεφάνου ,1999) , βλέπουµε ότι στη λίµνη  το ρΗ το διάστηµα 1999-
01 κυµάνθηκε από 7.8-8.2. Συγχρόνως από προγενέστερες αναφορές σ� αυτή την 
παράµετρο βλέπουµε ότι αυτή κυµαίνεται σε παρόµοιες τιµές µε αυτές που µέτρησα  
(δηλ. από 7.4-8.0 , Καιναδάς κ.συν.1985, Un.East Anglia,1976). 
 
      Σύµφωνα µε το παρακάτω διάγραµµα , η αλκαλικότητα σ� αυτές τις τιµές 
καθορίζεται κύρια από την [HCO3-] και λιγότερο από την [CO 2] ή [CO 3 2- ] . 
 



 

 

 
Εικόνα 29 : Στα φυσικά νερά µε ρΗ 7-8 την Αλκαλικότητα καθορίζει η συγκ. οξ. ανθρακικών 

αλάτων (Στεφάνου 1999) 
 
    
     ∆οθέντος ότι η αλκαλικότητα χρησιµοποιείται και ως µέτρο της παραγωγικότητας 
των υδάτινων οικοσυστηµάτων( Στεφάνου, 1999) , η παρατηρούµενη µείωσή της το 
καλοκαίρι στη λίµνη υποδηλώνεται την περίοδο αυτή µια µείωση της παραγωγής 
βιοµάζας πρωτογενώς και δευτερογενώς.  
 



 

 

3. 2. στ  Σχέση  Ολικού µήκους (ΤL) και σταθερού µήκους (SL) 
  
Α.  Αθερίνα 
 
    Το γεγονός ότι συχνά υπήρχαν καταστροφές στο τµήµα της ουράς των δειγµάτων 
µε οδήγησε στο να µην χρησιµοποιήσω το πρώτο στην ανάλυση των σχέσεων µε 
άλλους µορφοµετρικούς χαρακτήρες ή µε παραµέτρους όπως το βάρος γονάδων , 
στοµάχου κλπ. 
 
        Όµως η ανάγκη διαπίστωσης σηµαντικής ή όχι σχέσης των δύο αυτών 
µορφολογικών χαρακτήρων , µε οδήγησε στο να µελετήσω και την σχέση µεταξύ 
τους. Επί του προκειµένου χρησιµοποιήθηκε δείγµα από τον Κουρνά ,αποτελούµενο 
από συνολικά 318 άτοµα  και των δύο φύλων . Καθώς και δείγµα 150 ατόµων από 
Τριχωνίδα και 71 άτοµα από δείγµα εµπορίου (πιθανά Αιτωλικού) .Η απλή γραµµική 
παλινδρόµηση έδωσε την καλύτερη προσαρµογή.  
 
∆είγµατα Φθινόπωρο  Άνοιξη  Καλοκαίρι Χειµώνας  Χειµώνας 
 Κουρνάς Κουρνάς Κουρνάς Τριχωνίς Αιτωλικό? 
Πλήθος 
ατόµων 

98 107 113 150 71 

b 1.147 1.116 1.064 1.171 1.162 
a 1.516 4.265 7.156 1.597 0.349 
R2 (%) 93.3 94.05 97.36 98.81 98.58 
Εξίσωση 
 TL=a + b SL 

1.147 SL + 
1.516 

1.116 SL + 
4.265 

1.064 SL + 
7.156 

1.171 SL + 
1.597 

1.162 SL + 
0.349 

      
 
       Τα αποτελέσµατα της επεξεργασίας δίδονται µε τα ακόλουθα  
λογαριθµοποιηµένα διαγράµµατα κατά εποχή , κατά περιοχή δειγµατοληψίας 
(Κουρνά - Τριχωνίδα -καθώς και µε ένα  τρίτο δείγµα , που προµηθεύτηκα από την 
αγορά για εξοικείωση  και το οποίο κατά δήλωση του ιχθυοπώλη προερχόταν από την 
περιοχή Αιτωλικού). 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Τέλος το  µέγιστο µήκος  που παρατηρήθηκε στα διάφορα δείγµατα (TLmax) της 
αθερίνας δίδεται ακολούθως  
 



 

 

∆είγµατα Φθινόπωρο  Άνοιξη  Καλοκαίρι Χειµώνας  Χειµώνας 
 Κουρνάς Κουρνάς Κουρνάς Τριχωνίς Αιτωλικό? 
TL max 
(mm) 

85 81 90 103 103 

      
 
Β. Σαλιάρα 
  
    Στη σαλιάρα παρότι δεν υπάρχουν σηµαντικά προβλήµατα φθορών ή 
τραυµατισµών στις ουρές , χρησιµοποιήθηκε πάλι το σταθερό µήκος για τις διάφορες 
στατιστικές συσχετίσεις και συγκρίσεις βιοµετρικών στοιχείων. Παρ� όλα αυτά έγινε 
και εδώ η στατιστική σύγκρισή του µε το ολικό (TL) µήκος. 
 

Σχέση  SL/TL  στις 2 λίµνες
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Επίσης καταγράφηκαν τα ακόλουθα TL max 
 
∆είγµατα Χειµώνας 

2000 
Καλοκαίρι  
2000 

 Τριχωνίς Κουρνάς 
TL max 74 60 
   
 
 



 

 

3. 2 .ζ  Μορφολογία   & Σύγκριση πλαστικών χαρακτήρων  
 
Α. Αθερίνα 
 
         Για τη µελέτη της αύξησης των ατόµων της αθερίνας και την σύγκριση των 
πλαστικών χαρακτήρων των πληθυσµών της αθερίνας του   Κουρνά και της 
Τριχωνίδας έγιναν συµπληρωµατικά µετρήσεις του µήκους της κεφαλής (Lc) , καθώς 
και της απόστασης των ραχιαίων πτερυγίων (D1 & D2) από το ρύγχος του ψαριού 
(pd1 & pd2). Σ� όλες τις περιπτώσεις η γραµµική παλινδρόµηση δίνει την καλύτερη 
προσαρµογή.  
 

SL/ Lc ανα φύλο Φθινόπωρο' 99
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Σχέση SL/ Lc (Spring) 

y = 0.1831x + 4.0764
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Σχέση SL & Lc  ανα φύλο (Καλοκαίρι)

y = 0.2563x + 0.6968
R2 = 0.7345
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Σχέση SL & Lc  ανά φύλο -Τριχωνις -Χειµώνας '00
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Συνοπτικά η σύγκριση τις 3 εποχές στον Κουρνά αλλά και µεταξύ των 2 λιµναίων 
πληθυσµών φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα. 
 
∆είγµατα Φθινόπω

ρο 
 Ανοιξη  Καλο-

καίρι 
 Χειµώ-

νας 
 

περιοχή Κουρνάς      Τριχωνι s 
 Θηλ αρσεν θηλ αρσεν θηλ αρσεν θηλ αρσεν 
R 2 45.54 55.58 38.63 27.93 68.63 73.45 95.36 76.3 
Εξίσωση 
Lc=a + b * 
SL 

0.215 + 
0.249 * 
SL 

- 1.786 
+ 0.281 
* SL 

2.918 + 
0.205 * 
SL 

4.076 + 
0.183 * 
SL 

1.312 + 
0.239 * 
SL 

0.697 + 
0.256 * 
SL 

-0.428 + 
0.257 * 
SL 

-0.093 
+ 0.256 
* SL 

         
 
    Από τα παραπάνω βλέπουµε ότι στην Τριχωνίδα τον χειµώνα και λιγότερο τις 
άλλες εποχές στον Κουρνά έχουµε πολύ καλή η συσχέτιση είναι καλύτερη στα 
θηλυκά άτοµα απ� ότι στα αρσενικά . Εξαίρεση παρουσιάζει το δείγµα του 
φθινοπώρου. θεωρώ ότι αυτό οφείλεται διαφορετικές ενεργειακές ανάγκες για την 
προετοιµασία της σεξουαλικής ωρίµανσης και την αναπαραγωγική περίοδο των 2 
φύλων. Ισως η αντιστροφή το φθινόπωρο να µπορεί να αποδοθεί στο ότι ο πληθυσµός 
µπαίνει σε αναπαραγωγική ύφεση και η ενέργεια του λίπους που είχαν συσσωρεύσει 
τα αρσενικά το καλοκαίρι αποδίδεται περισσότερο σε κατά µήκος αύξηση . Ενώ τα 



 

 

θηλυκά λόγω αναπαραγωγής δεν διαθέτουν αρκετά ενεργειακά αποθέµατα . 
Ενδεχόµενα όµως η διαφοροποίηση του φθινόπωρου να οφείλεται και σε 
δειγµατοληπτική αστοχία, 
  
    Τα αποτελέσµατα για την συσχέτιση SL/ pd1 και SL/pd2  δίδονται ακόλουθα: 
 
 

Συσχέτιση SL µε pD1& pD2 
(Φθινόπωρο '99)
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Σχέση SL & pD1/ pD2 (Ανοιξη)
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Συσχέτιση SL µε pd1,pd2 ,H (Καλοκαίρι)
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 (*) Στο παραπάνω διάγραµµα περιλαµβάνεται και η συσχέτιση SL/H , που αναφέρεται παρακάτω για 
τις υπόλοιπες τοπικές (Τριχωνίς) και εποχικές (Φθινόπωρο & Άνοιξη) δειγµατοληψίες. 
 
 
 

Σχέση SL & pd1 -pd2 (trichonis)
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      Ακόλουθα δίδεται το συνοπτικό διάγραµµα συσχέτισης SL και pd1 ,pd2 για το 
σύνολο του πληθυσµού του Κουρνά σ� όλο το διάστηµα δειγµατοληψιών (από 
Νοέµβριο 1999 µέχρι Αύγουστο 2000). 
 
 



 

 

Σχέση SL & pd1-pd2 στο σύνολο πληθυσµού Λ.Κουρνά 
(Νοέµβριος'99-Αυγουστος' 00)
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Συνοπτικά η σύγκριση τις 3 εποχές στον Κουρνά αλλά και µεταξύ των 2 λιµναίων 
πληθυσµών φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα. 
 
∆είγµα-
τα 

Φθινό-
πωρο 

 Ανοιξη  Καλο-
καίρι 

 Χειµώ-
νας 

 

περιοχή Κουρνάς      Τριχωνι s 
 pd1 pd2 pd1 pd2 pd1 pd2 pd1 pd2 
R 2 83.15 84.69 79.26 90.79 88.7 96.45 94.06 97.93 
Εξίσωση 
pd1=a + 
b * SL 

0.985 + 
0.446 
*SL 

 0.96 + 
0.436 * 
SL 

 0.952 + 
0.439 * 
SL 

 0.446 * 
SL  

 

pd2= a + 
b * SL 
 

 -1.593 + 
0.692 * 
SL 

 0.339 + 
0.659 * 
SL 

 0.352 + 
0.665 * 
SL  

 0.662 * 
SL 

         
 
      Από τον πίνακα διακρίνουµε ότι η 2η απόσταση (Pd2) εµφανίζει καλύτερη 
γραµµική συσχέτιση µε την κατά µήκος ανάπτυξη του σώµατος , µε µείωση αυτής 
κατά το φθινόπωρο και την άνοιξη. Ενδεχόµενα η κατά µήκος ανάπτυξη τις 
περιόδους αυτές να «φρενάρεται» από τις άλλες λειτουργικές ανάγκες του 
οργανισµού. 
 
      Επίσης µελετήθηκε και η αύξηση κατά το µέγιστο ύψος (Η) των ατόµων στις 
διάφορες εποχές και µεταξύ των πληθυσµών των 2 λιµνών.  
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

3. 2. η.  Αύξηση κατά βάρος 
 
Γενικά  
 
       Για την µελέτη αυτής της αύξησης έχει επιλεγεί η σχέση µήκους - βάρους  και η 
οποία παρίσταται από τον τύπο 
 
        W = a L b     
όπου a και b  συντελεστές που διαφέρουν από είδος σε είδος αλλά και από απόθεµα 
σε απόθεµα του ιδίου είδους . 
 
     Συχνά χρησιµοποιείται η λογαριθµικά µετασχηµατισµένη εξίσωση : 
                            log W = log a + b log L 
 
     Ετσι το «a» συχνά µεταβάλλεται µε την εποχή , την ώρα της ηµέρας και από τόπο 
σε τόπο. Ενώ το «b»  µεταβάλλεται ανάλογα µε το στάδιο ανάπτυξης του ατόµου. 
Όταν το b=3 , τότε η ανάπτυξη είναι ισοµετρική , αλλά τις περισσότερες φορές αυτό 
είτε είναι < 3, είτε >3 , οπότε έχουµε αλλοµετρική ανάπτυξη.( Αποστολοπούλου 
1980, Τσιµενίδης 1993). 
 
Α. Αθερίνα 
 
       Τα αποτελέσµατα της επεξεργασίας δίδονται µε τα ακόλουθα διαγράµµατα κατά 
εποχή δειγµατοληψίας αλλά και µεταξύ των 2 περιοχών (Κουρνά - Τριχωνίδα) . 
 
 
Συνολικά δίδεται το ακόλουθο διάγραµµα για τις 3 εποχές στον Κουρνά. 
 

Συσχέτιση µήκους SL µε ολικό βάρος
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Σχέση σταθερού µήκους (SL) & ολικού βάρους  (Τριχωνίς) 
Ιανουάριος 2000
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SL/ Total weight (1999-00) Lake Kourna -Trichonis
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     Για πιο αξιόπιστα όµως αποτελέσµατα  της σχέσης µήκους - βάρους θα πρέπει να 
µελετηθεί και ως προς το καθαρό βάρος (NW) αλλά και ξεχωριστά για κάθε φύλο  
Ενδεχόµενα και για κάθε πληθυσµιακό υποσύνολο µε κάποιο σηµαντικό 
χαρακτηριστικό γνώρισµα  , όπως π.χ άτοµα που παρουσιάζουν παρασιτική 
προσβολή . 
 

Σχέση SL & NW (καθαρό βάρος) 
Φθινόπωρο 1999 -Κουρνάς
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Σχέση SL & NW 
 Άνοιξη 2000 - Κουρνάς
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Σχέση SL & NW 
 Καλοκαίρι 2000 - Κουρνάς

y = 0.0001x2.4652

R2 = 0.6975
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Σχέση SL & NW  Χειµώνας 2000 - Τριχωνίς

y = 6E-06x3.1795

R2 = 0.9785
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   Παρατηρήσουµε την σχέση µήκους /ολικού βάρους µε εκείνη του καθαρού βάρους  
σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα  
 
∆είγµατα Φθινό πωρο Άνοι ξη Καλο καίρι Χειµώ νας 
 Κουρνάς      Τριχωνίς  
 SL/TW SL/NW SL/TW SL/NW SL/TW SL/NW SL/TW SL/NW 
πλήθος 
ατόµων 

98 <98 107 <107 110 <110 150 80 

b 1.891 2.455 2.166 2.003 2.136 2.465 3.316 3.179 
a 0.0011 0.0001 0.0004 0.0006 0.0004 0.0001 3*10-6 6* 10-6 
R2 (%) 54.98 62.41 65.04 71.38 72.98 69.75 98.49 97.85 
Εξίσωση 0.0003 * 0.0001* 0.0004 0.0006 * 0.0004 0.0001 * 3*10-6 * 6* 10-6* 



 

 

W=a L b L 2.238 L  2.455 *L  2.166 L  2.003 *L  2.136 L  2.465 L 3.316 L 3.179 
 
     Παρατηρώντας τον πίνακα βλέπουµε ότι : 
��καταρχήν ότι στην Τριχωνίδα το χειµώνα υπερισχύει η κατά βάρος αύξηση 
υπερισχύει της κατά µήκος (b>3) , ενώ στον Κουρνά και τις 3 εποχές υπερισχύει 
η κατά µήκος αύξηση . Ειδικά εξετάζοντας τα δεδοµένα του καθαρού βάρους 
(NW) την άνοιξη  αυτό είναι ιδιαίτερα αισθητό ( b= 2) . Τι ς άλλες εποχές υπάρχει 
µια ενδιάµεση κατάσταση (b= 2.5 περίπου).  

��κατά δεύτερον βλέπουµε ότι η συσχέτιση είναι µεγαλύτερη στη δυναµική 
ανάλυση και ήταν κάτι το αναµενόµενο .Επίσης βλέπουµε  ότι η συσχέτιση 
παρουσιάζει µια αυξητική µεταβολή το Φθινόπωρο και Άνοιξη (από +7% σε 6%)  
.Ενώ το Καλοκαίρι  παρατηρείται αρνητική µεταβολή (- 3% περίπου) 

�� Την εξαίρεση σ΄αυτό  το δείγµα του καλοκαιριού που εµφανίζει µια µικρή πτώση 
, µπορεί κανείς να αποδόσει στο εξής. Φαίνεται ότι την εποχή αυτή στο δείγµα 
περιλαµβάνονται άτοµα µε µικρότερη οµοιογένεια  εξαιτίας διαφορετικής τους 
ηλικίας. Οπότε το ολικό βάρος  που περιλαµβάνει το στοµαχικό βάρος µε 
ενδεχόµενα µεγάλες αποκλίσεις σε σχέση µε το καθαρό βάρος τις υπερκαλύπτει. 

 
 

SL/ NW (ανα φύλο)  Φθινόπωρο '99 -Κουρνάς
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SL/ NW (ανα φύλο)  Άνοιξη ' 00 - Κουρνάς
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SL/ NW (ανα φύλο)  Καλοκαίρι ' 00 - Κουρνάς 
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SL / NW (ανά φύλο)  Χειµώνας '00 - Τριχωνίς
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Συνοπτικά οι παραπάνω δυναµικές παλινδροµίσεις συσχέτισης µας δίνουν τα 
παρακάτω αποτελέσµατα. 
 
∆είγµατα Φθινόπω ρο Άνοιξη  Καλοκαί ρι Χειµώ 

 
νας 

SL/NW  Κουρνάς  Κουρνάς  Κουρνάς  Τριχωνίς 
 Αρσεν Θηλυκα Αρσεν Θηλυκά Αρσεν Θηλυκα Αρσεν θηλυκά 
A 0.0019 3* 10-5 0.0009 0.0006 2* 10-5 0.0002 4*10-6 7*10-6 
B 1.77 2.746 1.903 2.022 2.843 2.273 3.287 3.114 
R 2 50.96 64.9 55.4 75.84 60.17 79.28 97.23 98.46 
NW= 
a* SL b 

        

 
      Χρήσιµος σ� αυτό το σηµείο είναι κι ο ρυθµός επένδυσης (Dressing Rate) που 
φαίνεται πόση τροφή µετατρέπεται σε σάρκα . 
 



 

 

Σύγκριση του ρυθµού σωµατικής ανάπτυξης 
(Dressing Rate) κατά φύλο και εποχή στις 2 λίµνες 

Περίοδος 1999-2000
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   Από το παραπάνω ιστόγραµµα παρατηρούµε ότι : 
��όλες τις εποχές και στις 2 λίµνες έχουµε καλύτερο ρυθµό επένδυσης στα αρσενικά 
παρά στα θηλυκά . Η διαφορά βέβαια ,στην Τριχωνίδα τον χειµώνα είναι πολλή 
µικρή και στατιστικά ίσως µη σηµαντική. 

��Είναι φανερό ότι την περίοδο που δεν παρατηρείται  έντονη (Φθινόπωρο) ή 
καθόλου (Χειµώνας)  αναπαραγωγική δραστηριότητα ο δείκτης αυτός µεγαλώνει. 
Ενώ την Άνοιξη µε το µέγιστο της αναπαραγωγής  εµφανίζεται χαµηλός.  

��Ο δείκτης (DR) αρχίζει πάλι να αυξάνει µε την πτώση της δραστηριότητας το 
καλοκαίρι , που είναι ιδιαίτερα ορατή στα θηλυκά . 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ενδοπαρασιτισµός  
  
       Ιδιαίτερα για την αθερίνα έχουν γίνει κατά καιρούς µελέτες σχετικά µε τα 
ενδοπαράσιτα καθώς έχει παρατηρηθεί σε συγκεκριµένους πληθυσµούς σηµαντική 
προσβολή τους ( Γρηγορίου κ. συν. 1996)  
     
       Ετσι στη λιµνοθάλασσα του Bardawil , οι αθερίνες του είδους αυτού , βρέθηκαν 
να παρασιτούνται από ενδοπαρασιτικά Τρηµατώδη , Ακανθοκέφαλους και 
Νηµατώδεις µε παρουσία µετακερκάριων στο µεσεντέριο και το συκώτι. Το δείγµα 
αποτελούνταν από ψάρια µήκους άνω των 22 mm κι ο παρασιτισµός αφορούσε το 
100% του πληθυσµού από Ακανθοκέφαλους και 80% από Τρηµατώδεις. Ενώ µόνο 
στο 4.4% του πληθυσµού παρατηρήθηκαν Νηµατώδεις. ( Gon & Ben-Tuvia 1983) 
 
       Η οµάδα του Παν/µιου East Anglia επίσης εντόπισε παρασιτισµό σε άτοµα 
αθερίνας της λίµνης Κουρνά σε µια προκαταρκτική έρευνα που είχε κάνει τον 
Αύγουστο του 1974. Συγκεκριµένα  αναφέρουν ότι εντόπισαν τα προνυµφικά στάδια 
(post-larval) κάποιου Κεστώδους , ενδεχοµένως του Bacciger sp. που έχει 
παρατηρηθεί και σε άλλα µέρη της Μεσογείου.(Un.East Anglia , 1976) 
   
      Στα δείγµατα του Κουρνά εντοπίστηκε µικρό αναλογικά ποσοστό παρασιτισµού 
στις ίδιες περιοχές του σώµατος των ψαριών . Ειδικά την Άνοιξη παρατηρήθηκε µόνο 
ένα άτοµο παρασιτούµενο. Ενδεχόµενα να βρίσκονταν τα παράσιτα σε πολύ πρώιµο 
στάδιο και να µην ήταν ιδιαίτερα ορατά στις µεγεθύνσεις του στερεοσκοπίου που 
χρησιµοποίησα για την εξέταση του υλικού. 



 

 

    
     Ακολούθως δίνεται πίνακας φωτογραφιών των παράσιτων που παρατηρήθηκαν  
µέσα στην κοιλιακή χώρα ή µέσα στον πεπτικό σωλήνα αθερινών για ενδεχόµενη 
αξιοποίησή τους από εξειδικευµένους στην παρασιτολογία ερευνητές. 
 
Πίνακας 
Αποτελέσµατα σχετικά µε παρασιτισµό στα δείγµατα µελέτης. 
 
∆είγµατα Κουρνάς   Τριχωνίς 
 Φθινόπωρο Άνοιξη Καλοκαίρι Χειµώνας 
πλήθος ατόµων 98 107 110 150 
άτοµα υγιή 92   (93.87%) 106   

(99.04 %) 
108 
  (98.2%) 

 

άτοµα µε παράσιτα Θηλ.  4 
Αρσ.   2 
6  (6.12%) 

Θηλ. 0 
Αρσ. 1 
 1 (0.96%)   

Θηλ. 0 
Αρσ.  2 
 2  (1.8%) 

Θηλ. 0 
Αρσ. 3 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Β. Σαλιάρα  
 
     Ακολούθως  δίδονται  οι αντίστοιχες συσχετίσεις µεταξύ SL και Ολικού ή 
Καθαρού βάρους κατά φύλο στο είδος της σαλιάρας. 
 
 

SL / Tot W  per sex 
 Kournas Summer '00
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SL/ Tot W  per sex 
Trichonis Winter' 00
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SL/NW per sex  Kournas'00

y = 0.2055x0.4171
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SL/ NW per sex  Trichonis'00

y = 8E-06x3.2127

R2 = 0.9781

y = 9E-06x3.1764

R2 = 0.9566
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       Οι παραπάνω δυναµικές παλινδροµίσεις εµφανίζουν τα ακόλουθα αποτελέσµατα 
που συνοψίζονται στον πίνακα :  
 
∆είγµα-
τα 

Καλοκαίρι Κουρνάς   Χειµώνα
ς 

 Τριχωνί
ς 

  

 SL/TW  SL/NW  SL/TW  SL/NW   
 Αρσεν Θηλ Αρσεν θηλ αρσεν θηλ αρσεν θηλ  



 

 

πλήθος 
ατόµων 

11 12 8 5 64 39 61 37  

b 2.987 2.261 3.424 0.417 3.218 3.247 3.213 3.176  
a 2* 10 -5  0.0002 3* 10 -6 0.206 9 *10 -6 7*10 -6 8*10 -6 9*10 -6  
R2 (%) 90.11 51.24 21.62 4.04 97.67 95.41 97.81 95.66  
Εξίσω-
ση 
W=a L b 

         

 
      Από την παραπάνω ανάλυση είναι φανερό ότι το πολύ µικρό δείγµα σαλιάρας από 
Κουρνά δεν είναι ικανοποιητικό για την εξαγωγή ακριβών συµπερασµάτων. Πάντως 
λόγω της υπερίσχυσης των αρσενικών ατόµων  και στους 2  πληθυσµούς  έχουµε µια 
καλύτερη συσχέτιση στο φύλο αυτό. Αυτή µάλιστα τείνει να είναι ισοµετρική στη 
σχέση SL/TW  Κουρνά ενώ στην Τριχωνίδα φαίνεται ότι τα ψάρια τρέφονται 
εντονότερα και επιδιώκουν να αποκτήσουν απόθεµα ενέργειας ενόψει της 
αναπαραγωγικής περιόδου. Γι΄αυτό και το b παίρνει τιµές µεγαλύτερες του 3 . 
Έχουµε δηλ. καλύτερη ανάπτυξη κατά βάρος κι όχι κατά µήκος. 
 



 

 

3.3 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ - ∆ΙΑΤΡΟΦΗ 
 
3.3.α Γενικά 
 
            Για την διερεύνηση της αναπαραγωγικής και διατροφικής δραστηριότητας του 
πληθυσµού της  αθερίνας και της σαλιάρας  στη λίµνη του Κουρνά, έγιναν 
συσχετίσεις πολλών βιοµετρικών χαρακτήρων και παραµέτρων , όπως το  σταθερό 
µήκος (SL) , το µέγιστο ύψος (Η) , , µε εκείνες του  ολικού βάρους ( Τ W) , του 
βάρους των γονάδων  (GW) και του πεπτικού σωλήνα (που αναφέρεται ως στοµαχικό 
βάρος (Ws)  ή µεταξύ  τους  δηλ. SL/ GW ,  SL/Ws , &  TW/ GW, 
TW /Ws , TW/H  κλπ. 
 
       Επίσης έγινε προσπάθεια  εντοπισµού της διακύµανσης της έντασης  των 
παραπάνω δραστηριοτήτων κατά τις διάφορες εποχές δειγµατοληψίας , µέσω 
παραµέτρων, όπως ο γοναδοσωµατικός δείκτης, (GSI) , ο ηπατοσωµατικός δείκτης 
(HSI), o  δείκτης στοµαχικού κορεσµού ή πληρότητας (Fullness Index / FI) , η 
δυνητική και πραγµατική γονιµότητα  (Potential & Real fecundity) που εκφράζεται µε 
το συνολικό αριθµό ωοκυττάρων ή ώριµων αβγών που βρίσκονται στην ωοθήκη ή το 
µέγιστο παρατηρούµενο µέγεθος ώριµων αβγών  ( max egg diameter). 
 
       Για τα παραπάνω χρησιµοποιήθηκαν δεδοµένα σύµφωνα µε τον παρακάτω 
πίνακα:  
 
∆είγµατα Αριθµός ατό  µων εξετα σθέντων για   
 GW  Ws  HW  Max 

oocyte 
Diameter 

Κρητη Αθερ Σαλ Αθερ Σαλ Αθερ Σαλ Αθερ σαλ 
Φθιν  65   ---  38  ---  ----  ---  46  --- 
Ανοιξη  59  ---  30  ---  ---  ---  47  --- 
Καλοκ  40   18  36  16  --- 17  29   5 
Τριχων         
Χειµ  132  107  87  95   --- 102   ---   --- 
Συνολ         
Κουρνάς  164   18    104  16   0   17  122   5 
 
       Τέλος επιδιώχτηκε η διερεύνηση  συσχέτισης µεταξύ του βάρους γονάδων και 
του στοµαχικού βάρους µε ενδιαφέροντα αποτελέσµατα. 
 
 
 
3.3 β. Ηπατοσωµατικός ∆είκτης 
 
O δείκτης αυτός που δίδεται από την σχέση : 
 
             HSI = HW * 100 /  NW 
 
όπου ΗW = βάρος συκωτιού και  
         ΝW= σωµατικό βάρος ψαριού 
 
        Ο  δείκτης αυτός , σύµφωνα µε την βιβλιογραφία , επηρεάζεται από την 
διατροφή  και τα γεννητικά  προϊόντα  καθότι η λέκιθος αποτελείται κύρια από 



 

 

λεκιθογεννίνη (µια πρωτεϊνη) που παράγεται στο συκώτι .Ενδέχεται επίσης να 
επηρεάζεται από τυχόν παρασιτισµό , αν αυτός σχετίζεται µε τις ηπατικές λειτουργίες 
(Γρηγορίου κ. συν.1996) 
      
        Έτσι  έµµεσα  ο δείκτης αυτός µας  βοηθά να συµπεράνουµε την διατροφική  , 
ενεργειακή και αυξητική κατάσταση του κάθε ατόµου. Συνήθως όταν µειώνεται ο 
δείκτης αυτός ,αυξάνει η γονιµότητα. Έτσι µπορούµε να εντοπίσουµε την 
αναπαραγωγική εποχή κάθε είδους. Τα αποτελέσµατα της επεξεργασίας που 
αφορούσαν , όπως προαναφέρθηκε µόνο το είδος της σαλιάρας αποδίδονται µε τα 
ακόλουθα διαγράµµατα κατά εποχή δειγµατοληψίας  και για τις  2 περιοχές, του 
Κουρνά  & της Τριχωνίδας . 
 
 

Σύγκριση Ηπατοσωµατικού δείκτη (HSI)  
σαλιάρας Κουρνά και Τριχωνίδας κατά φύλο 

(Καλοκαίρι -Χειµώνας 2000)
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      Μελετώντας το παραπάνω διάγραµµα βλέπουµε : 
 
�� ότι το Καλοκαίρι ο δείκτης αυτός είναι σαφέστατα µικρότερος του αντίστοιχου 
της Τριχωνίδας (χειµώνας) και στα 2 φύλα (παρότι το δείγµα του Κουρνά ήταν 
αναλογικά µικρό) . Άρα επιβεβαιώνεται ότι όταν αυξάνεται η αναπαραγωγική 
δραστηριότητα µειώνεται ο δείκτης αυτός.  

��Επίσης ανάµεσα στα 2 φύλα  υπάρχει µικρή αλλά σαφής διαφορά του δείκτη και 
στις δύο περιοχές . 

��Αυτή η διαφορά ενδεχόµενα να είναι µόνο στατιστική κι όχι πραγµατική . Για 
εξαγωγή σωστών συµπερασµάτων απαιτείται περαιτέρω έρευνα του θέµατος. 

 
   
3.3 γ . Γοναδοσωµατικός ∆είκτης  
 
      Ένας έµµεσος τρόπος να εκτιµήσει κανείς την κατάσταση των γονάδων  και της 
αναπαραγωγικής δραστηριότητας των ατόµων είναι ο υπολογισµός του 
γοναδοσωµατικού δείκτη (GSI) , από την σχέση : 
 
             GSI = GW * 100 /  NW  (ή TW) 
όπου  GW = βάρος γονάδων και  
          ΝW= το σωµατικό βάρος ψαριού    ή TW = Ολικό βάρος 
 
 



 

 

      Ιδιαίτερα χρήσιµος είναι στην εκτίµηση του χρόνου της µέγιστης 
αναπαραγωγικής δραστηριότητας και του εύρους της περιόδου αυτής του βιολογικού 
κύκλου ενός πληθυσµού. 
 
     Τα αποτελέσµατα της επεξεργασίας δίδονται µε τα ακόλουθα διαγράµµατα κατά 
εποχή δειγµατοληψίας , κατά περιοχές (Κουρνά - Τριχωνίδα) ,καθώς και µε ένα τρίτο 
δείγµα (ίσου αριθµού ατόµων περίπου) που προµηθεύτηκα από την αγορά , στις 8-12-
99, για εξοικείωση  και το οποίο κατά δήλωση του ιχθυοπώλη προερχόταν από την 
περιοχή Αιτωλικού. 
 
 

Σύγκριση γοναδοσωµατικού δείκτη (GSI) σε διάφορες εποχές 
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       Από την διακύµανση του παραπάνω δείκτη  , παρατηρούµε ότι:  
��το µέγιστο της αναπαραγωγικής δραστηριότητας είναι την Άνοιξη και µάλιστα σε 

µεγαλύτερο βαθµό στα αρσενικά άτοµα  απ΄ ότι στα θηλυκά. Η διαφορά αυτή 
είναι πιο εµφανής το καλοκαίρι.. 

�� Η δραστηριότητα αυτή συνεχίζεται µειούµενη προς το φθινόπωρο.  
 στα χειµερινά δεδοµένα  της Τριχωνίδας , υπάρχει µια αντιστροφή στο βαθµό 
ωρίµανσης  των θηλυκών γονάδων  έναντι των αρσενικών. 
 



 

 

 
3.3.δ  ∆υνητική και πραγµατική Γονιµότητα 
 
      Όσον αφορά την δυνητική ή πραγµατική γονιµότητα  σε συνδυασµό µε τις 
µέγιστες παρατηρούµενες διαµέτρους ωοκυττάρων- και ώριµων αβγών 
,παρατηρήθηκαν τα εξής αποτελέσµατα υπό µορφήν  των ακόλουθων διαγραµµάτων 
διασποράς   ( SL/ Tot number of oocyte or eggs). 
 
Α. Αθερίνα 
 

Σχέση SL & δυνητικής γονιµότητας (Φθινόπωρο)
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Σχέση SL & µεγ.ωοκυτταρικής διαµέτρου (Φθινόπωρο)
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SL/ Potencial Fecundity (Spring) Kournas'00
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SL/ max oocyte diameter (Spring) Kournas'00
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Σχέση SL & ∆υνητικής Γονιµότητας 
 (Καλοκαίρι) ΚΟΥΡΝΆΣ 14-8-00
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Σχέση SL & µέγιστης διαµέτρου ωοκυττάρων (Καλοκαίρι)
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      Τα συµπεράσµατα  της επεξεργασίας των δεδοµένων σε µικρό τυχαίο δείγµα από 
κάθε εποχή δίδονται ακολούθως:  
��Τα άτοµα που εµφανίζουν πολύ µεγάλο αριθµό ωοκυττάρων  µικρού µεγέθους 
είναι σε πρώιµη φάση αναπαραγωγική ς ικανότητας. Σύµφωνα µε το δεδοµένο ότι 
και στα ώριµα άτοµα που βρίσκονται σε φάση απελευθέρωσης ώριµων αβγών     ( 
διαµέτρου > 1.2 mm) συνυπάρχει µεγάλος αριθµός παρόµοιου µεγέθους 
ωοκυττάρων , οδηγούµαστε στο συµπέρασµα ότι τα  γεννητικά  αυτά κύτταρα  
δεν  ωριµάζουν στο σύνολό τους   

��Στα  δείγµατα  του φθινοπώρου  που έγινε ανάλυση γονιµότητας  & µέτρηση της 
διαµέτρου αβγών και ωοκυττάρων διακρίνουµε ότι ώριµα λεκιθικά αβγά µε 
τριχίδια προσκόλλησης διαθέτουν µόνο άτοµα  µήκους σταθερού από 53-65 mm 
Η αυξητική τάση είναι σχετικά µικρή σε συνάρτηση µε το µήκος. Έµµεσα 
συνάγεται ότι την περίοδο αυτή µόνο ένα µέρος των θηλυκών ατόµων 
αναπαράγεται στη περιοχή. 

�� Την άνοιξη , τα πράγµατα είναι λίγο συγκεχυµένα , επειδή φαίνεται ότι 
σεξουαλικά ώριµα είναι όλα τα άτοµα  του δείγµατος ( µε SL=50-67) . 

�� Το καλοκαίρι  φαίνεται ότι η αναπαραγωγική δράση συνεχίζεται αµείωτη και 
µάλιστα από µεγαλύτερη γκάµα µεγεθών ( µήκη από 48-77  και βάρη από  2 -7.4 
γραµ.) ψαριών του είδους αθερίνας. 

�� Οσον αφορά την µεγάλη τιµή δυνητικής γονιµότητας που εµφανίζει ένα δείγµα 
του φθινοπώρου , κρίνω ότι προέκυψε από το γεγονός ότι το υποδείγµα  της 
ωοθήκης όπου µετρήθηκαν τα ωοκύτταρα ήταν µικρό κι έτσι έχουµε 
υπερεκτίµηση του συνολικού αριθµού ωοκυττάρων. 

��Την άνοιξη που έχει προχωρήσει σηµαντικά η γεννητική ωρίµανση δεν υπάρχουν 
πολλά µικρά ωοκύτταρα και στο σύνολό τους αυτό ανταποκρίνεται σε µικρότερη 
δυνητική γονιµότητα (το Φθιν <8000, το Καλοκαίρι < 8000 και την άνοιξη < 
1800) από τις άλλες εποχές. 

��Αντίθετα λόγω του γεγονότος ότι τις άλλες περιόδους (φθινόπωρο και Καλοκαίρι) 
έχουµε άτοµα διαφορετικής γεννητικής ωρίµανσης ,εξαιτίας του γεγονότος ότι 
στον πληθυσµό έχουν προστεθεί και τα σεξουαλικά ώριµα νεαρά άτοµα (0+,1+) 
που γεννήθηκαν την προηγούµενη χρονιά, εµφανίζεται µικρό ποσοστό ατόµων µε 
ώριµα αβγά (µε διάµετρο > 1.2 mm) στην ωοθήκη τους  (36% το φθινόπωρο και 
23% το καλοκαίρι) Βέβαια το θέµα χρειάζεται περισσότερη διερεύνηση σε 
µεγαλύτερο αριθµό δειγµάτων.  



 

 

��Παρατηρώντας µαζί τα διαγράµµατα γονιµότητας και µέγιστης παρατηρούµενης 
διαµέτρου ωοκυττάρων και αβγών  βλέπουµε ότι κατά µέσο όρο η δυνητική 
γονιµότητα βρίσκεται για το φθινόπωρο σε αριθµούς µικρότερους των 4000 µε 
την πραγµατική γονιµότητα να αντιστοιχεί στο 30% περίπου δηλ. 1200 αβγά 
περίπου. Ενώ την άνοιξη και το καλοκαίρι η δυνητική γονιµότητα βρίσκεται σε 
επίπεδα µικρότερα των 2000-1800 ωοκυτάρων. Με την πραγµατική να 
αντιστοιχεί στο 90% περίπου αυτής δηλ. 1600 αβγά περίπου  την άνοιξη  και στο 
58% περίπου δηλ. 1050-1200 αβγά περίπου κατ΄άτοµο. 

 
 

SL/OvW (Autumn 2-11-99)
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SL/Ov W
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SL/ GW per sex  Kournas  -Spring' 00
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SL / GW  ανά φύλο  Καλοκαίρι' 00

y = 2E-07x3.2414
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Σχέση SL & βάρος γονάδων (GW) 
Τριχωνίς 2000
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      Μετά την παράθεση των επιµέρους εποχιακών συσχετίσεων SL και βάρους 
γονάδων (GW)  ξεχωριστά για κάθε φύλο , παρατίθεται κι ένα συνοπτικό 
προκειµένου να γίνουν οι κατάλληλες παρατηρήσεις. 
 

SL/ Gonad weight (Kουρνάς - Τριχωνίς 1999-00)
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Παρατηρώντας τα διαγράµµατα διασποράς της σχέσης SL & βάρους γονάδων 
συµπεραίνουµε τα εξής:  
��Το φθινόπωρο ένα µικρό σχετικά µέρος των συλληφθέντων ατόµων παρουσιάζει 
αναπαραγωγική δραστηριότητα (14-21% στα 2 δείγµατα Νοεµβρίου) . Τα 
περισσότερα  από τα θηλυκά φαίνεται να βρίσκονται σε αναπαραγωγική ύφεση. 
Πιο ορατή είναι η εικόνα αυτή µεταξύ  ατόµων , µάλλον νεότερων , µικρότερου 
µήκους (58-64mm) ,και ατόµων  µακρύτερων  (> 70 mm)  και σίγουρα 
γηραιότερων . Η τάση αυτή µείωσης της αναπαραγωγής  είναι εµφανής και στο 
µικρό διάστηµα των 15 ηµερών που µεσολάβησε  ανάµεσα στις 2 δειγµατοληψίες 
του  Νοεµβρίου (2 και 17/11/99). 

�� Την άνοιξη διακρίνουµε  µια σαφή διαφορά  µεταξύ του βάρους των αρσενικών 
και των θηλυκών γονάδων. υπέρ των δεύτερων αλλά µε µεγάλες διακυµάνσεις. 
Αντίθετα οι µικρότερου βάρους όρχεις είναι  σχετικά οµοιογενείς κατά βάρος 
στον πληθυσµό. 

�� Επίσης στο σύνολο του πληθυσµού ( αρσενικών και θηλυκών) βλέπουµε την 
ύπαρξη δύο υποκλάσεων  µε σταθερά µήκη από 52-67 και 52-62  από τις οποίες η 
2η εµφανίζεται µε διπλάσιο γοναδικό βάρος.  

��Το καλοκαίρι παρατηρείται µια ενδιάµεση κατάσταση  µικρότερης έντασης  απ� 
ότι εκείνης της άνοιξης.  

��Αντίθετα µε τον Κουρνά  στην Τριχωνίδα τον χειµώνα , παρατηρείται σηµαντική 
διακύµανση του βάρους των ορχεων ( R2=56.39 %) και µεγαλύτερη  οµοιγένεια 
στις ωοθήκες  (R2= 82%).  

��Παρατηρώντας το κοινό διάγραµµα ( SL/ GW) και από τις 2 λιµναίες περιοχές  , 
βλέπουµε ότι η αδυναµία της περιορισµένης επιλεκτικότητας του αλιευτικού 
εργαλείου (αθερινόδιχτο) στον Κουρνά , µας αποκρύπτει την συνολική εικόνα 
δυναµικής συσχέτισης  κι όχι γραµµικής ή άλλου µοντέλου. Συσχέτιση που είναι 
εµφανής στην Τριχωνίδα  λόγω ύπαρξης και µικρού µεγέθους ατόµων.  

 



 

 

   
Ακολούθως δίδονται οι συσχετίσεις µεταξύ TW και GW  τις 4 εποχές στις 2 περιοχές  
 

ΣΧέση Ολικού βάρους & γονάδων 
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Σχέση ολικού βάρους & βάρους γονάδων (νωπών & 
συντηρηµένων) 
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TW/ GW per sex  Kournas Summer'00
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Σχέση ολικού βάρους & γονάδων 
 Τριχωνίς
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     Από την προσεκτική εξέταση των διαγραµµάτων διασποράς  µεταξύ ολικού και 
γοναδικού βάρους , που έµµεσα αποδίδει κι ο GSI  , παρατηρείται  
 
��ότι ένα µέρος θηλυκών (βλ. σειρά 1 µε µπλε χρώµα) διατηρεί µεγάλες γονάδες το 
φθινόπωρο (δηλ. φέρουν ώριµα αβγά) , ενώ οι όρχεις έχουν περισσότερο 
οµοιογένεια µε τάση συρρίκνωσης (περίπου προς το µηδέν) . Η εικόνα µάλιστα 
µεταξύ των δύο δειγµάτων Νοεµβρίου δείχνει σαφώς την τάση µείωσης των 
θηλυκών ατόµων µε µεγάλο ωοθηκικό βάρος ( > 0.1 γρµ.) σε διάστηµα 15 
ηµερών (από 2-17/11). 

��Στην Άνοιξη , µε την έντονη αναπαραγωγική δραστηριότητα , η σχέση αυτή 
εµφανίζεται πιο οµοιογενής (εξεταζόµενη ξεχωριστά κατά φύλο) , µε µια 
εξαίρεση στα µεγάλου µεγέθους άτοµα , που πιθανόν να είναι µεγαλύτερης 
ηλικίας, όπου παρατηρείται µια σαφής πτώση του βάρους της ωοθήκης και κατ� 
επέκταση της γονιµότητας (fecundity) . 

��Το καλοκαίρι τα θηλυκά εµφανίζουν µια γραµµική καλή συσχέτιση , ενώ τα 
αρσενικά  εµφανίζουν µικρή αλλά δυναµική συσχέτιση. Ισως αυτό αποδίδεται ότι 
τα αρσενικά δεν ασχολούνται αυτή την περίοδο µε την αναπαραγωγή αλλά µε την 
διατροφή , ενώ τα περισσότερα θηλυκά συνεχίζουν να γεννάνε. 

��Στο χειµερινό δείγµα της Τριχωνίδας τα αντίστοιχα δεδοµένα εµφανίζουν πιο 
οµοιογενή σχέση  (περισσότερο στα θηλυκά και λιγότερο στα αρσενικά)  

 



 

 

 
 
 
 
Β. Σαλιάρα  
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SL/Potential Fecundity
 Kournas'00  Bl.fluviatilis
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SL/ Real fecundity Kournas 00
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Από τα παραπάνω διαγράµµατα , που είναι µόνο ενδεικτικά λόγω του πολύ µικρού 
αριθµού δειγµάτων , είναι χαρακτηριστικό ότι 
��στα θηλυκά υπάρχει µια διαρκής ωρίµανση και ενδεχόµενα απελευθέρωση 
ώριµων αβγών στις φωλιές των αρσενικών µέσα ή από κάτω από τα βραχάκια στα 
ρηχά της λίµνης του Κουρνά , όλο το διάστηµα του καλοκαιριού (Ιούνιος -
Αύγουστος) . 



 

 

��Η δυνητική και πραγµατική γονιµότητα έχουν αυξητική τάση σε σχέση µε το SL, 
ενδεχόµενα της τάξης των 200-600 ωοκυττάρων ή των 50-120 αβγών (25% 
περίπου)  

 

SL/ GW per sex  Kournas '00
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SL/ GW per sex  Trichonis - Winter '00
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Συγκρίνοντας τα παραπάνω διαγράµµατα της σχέσης SL/GW βλέπουµε ότι; 
 
��το καλοκαίρι ενώ τα αρσενικά παρουσιάζουν οµοιογένεια σε σχέση µε το µήκος 
τα θηλυκά έχουν εντονότερη αύξηση του ωοθηκικού βάρους λογω της 
αναπαραγωγικής έξαρσης. Τα λίγα άτοµα του δείγµατος δεν µας επιτρέπουν να 
έχουµε σωστή δυναµική παλινδρόµιση όπως θα αναµέναµε. 

��Στην Τριχωνίδα όµως το χειµώνα λόγω του ότι δεν έχουµε αναπαραγωγική 
δραστηριότητα δεν παρατηρείται σε κανένα άτοµο (είτε θηλυκό είτε αρσενικό 
σηµαντικό βάρος γονάδας.  

 



 

 

SL/ HW per sex Kournas'00
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SL/ HW per sex  TRichonis '00
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Μελετώντας τώρα το βάρος του ήπατος στο ψάρι αυτό βλέπουµε: 
��µεγάλο εύρος τιµών στα αρσενικά (R 2=2,2%) , αν και το δείγµα είναι πολύ µικρό 
για ασφαλή συµπεράσµατα, ενώ στα θηλυκά έχουµε καλύτερη σχέση  

(R 2=25,2%). Η κακή συσχέτιση στα αρσενικά οφείλεται πιθανά και στην  
απουσία ατόµων µικρού µήκους (< 32 mm) στο δείγµα . 
��πάντως το απολυτο βάρος του είναι πολύ µικρό , αφού έχουµε αναπαραγωγική 
δραστηριότητα. 

το χειµώνα που δεν υπάρχει διαφοροποίηση αναπαραγωγική οι τιµές είναι αυξηµένες 
και συσχετισµένες καλύτερα και στα 2 φύλα.(R 2 =69,13% Αρσενικά/ 68,06%  
θηλυκά). 



 

 

 
3.3 ε  ∆ιατροφή - ∆είκτης πληρότητας στοµάχου  
 
      Για την µελέτη των διατροφικών συνηθειών  έγιναν ποιοτικές και ποσοτικές 
εργασίες τα αποτελέσµατα των οποίων συνοψίζονται στα ακόλουθα διαγράµµατα 
συσχέτισης SL/Ws , TW/Ws. Επίσης  υπολογίστηκε ο δείκτης πληρότητας στοµάχου 
ή στοµαχικού κορεσµού ( πεπτικού σωλήνα για την ακρίβεια) , που συσχετίστηκε µε 
το SL. 
 
 
Α. Αθερίνα 
 
 

Σχέση SL & στοµαχικού βάρους (Ws)
 (Φθινόπωρο) 2-11-99
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SL/stomach weight (in Spring)
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Σχέση SL & στοµαχικού βάρους (Ws) 
Τριχωνις Χειµώνας'00
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SL/ Stomach weight (Kournas-Trichonis 1999-00)
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Παρατηρώντας τα παραπάνω διαγράµµατα βλέπουµε ότι : 
��συγκρίνοντας αφ� ενός τα στοιχεία του Κουρνά , αφ� ετέρου της Τριχωνίδας είναι 
φανερή η αστοχία της πλήρους εικόνας και µερικής απεικόνησης της δυναµικής 
συσχέτισης SL/ Ws  στον Κουρνά εξαιτίας της επιλεκτικότητας του εργαλείου 
που χρησιµοποιηθηκε, εξαιτίας της απουσίας µικρών µεγεθών στα πρώτα. 

�� ακόµη τον Χειµώνα , η συσχέτιση είναι οµαλή και µας δίνει αλλοµετρική 
δυναµική παλινδρόµηση µε R2 = 91,6% και b= 3,3   για τα θηλυκά και  R 2=52%  
µε b=2,79 για τα αρσενικά. Η διαφορά αυτή πιθανά να σχετίζεται µε την 
διαφορετική ώρα σύλληψης  του δείγµατος στην Τριχωνίδα κι όχι µε διατροφικές 
συνήθειες λόγω εποχής . Ενδεχόµενα να οφείλεται και στην έλλειψη µικρών 
αρσενικών ατόµων στο δείγµα. 

��το καλοκαίρι η συσχέτιση είναι πολλή κακή και πρέπει να οφείλεται στο 
περιορισµένο δείγµα όπου λείπουν κι εδώ τα πολύ µικρά άτοµα . Εξ άλλου την 
περίοδο αυτή στη θέση δειγµατοληψίας συναντούµε µεγαλόσωµα ψάρια. (βλ. 
δοµή πληθυσµού κεφάλαιο 3.1)  

 
 



 

 

  Ακόλουθα δίδονται τα αποτελέσµατα των συσχετίσεων ολικού βάρους & 
στοµαχικού βάρους 
 
 

Σχέση Ολικού βάρους & στοµαχικού (Ws) 
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Σχέση ολικού βάρους & βάρους στοµάχου (νωπού & 
συντηρηµένου) Ανοιξη ΄00 - Κουρνάς
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TW/ Ws  per sex  Kournas - Summer'00
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Σχέση ολικού βάρους (W) & στοµαχικού (Ws) 
Τριχωνίς
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Tot weight/ Stomach weight (Kournas-Trichonis 1999-00)
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      Σε γενικές γραµµές βλέπουµε ότι δεν υπάρχει καλή συσχέτιση των 2 µεγεθών στα 
δείγµατα του Κουρνά µε διακυµάνσεις ανάλογα στην εποχή και το φύλο.  
��Ετσι παρατηρούµε καλύτερη δυναµική προσαρµογή το φθινόπωρο απ� ότι την 
άνοιξη . 



 

 

��Το καλοκαίρι είναι σαφές ότι διατρέφονται καλύτερα τα µικρότερα άτοµα , απ� 
ότι τα µεγαλύτερα αρσενικά , ενώ τα θηλυκά ακολουθούν διαφορετική σχέση. 

��Στην Τριχωνίδα απεναντίας η δυναµική προσαρµογή είναι πολύ καλύτερη µε 
συντελεστή συσχέτισης ( R) που κυµαίνεται σηµαντικά µεταξύ των 2 φύλων       ( 
0.95 θηλ/ 0.56 αρσεν) 

 
 
 
      Για τον υπολογισµό του δείκτη πληρότητας ή στοµαχικού κορεσµού (Fullness 
Index) απαιτήθηκε η ζύγιση σ� ένα αριθµό δειγµάτων αφενός του συνολικού βάρους 
του πεπτικού σωλήνα  αφετέρου του καθαρού βάρους του. Προϊόν των 2 µετρήσεων 
η εκτίµηση του βάρους της αχώνευτης τροφής. Κατόπιν χρησιµοποιώντας τον 
ακόλουθο τύπο  που εισήγαγε ο Blegvad (1917) υπολογίστηκε ο δείκτης αυτός  (FI) :  
 
         FI= βάρος περιεχόµενου στοµάχου * 10.000 / TW      (Ricker, 1971)  
 
  
Ετσι στην αθερίνα έχουµε 
 

Συσχέτιση SL & ∆είκτη στοµαχικού κορεσµού 
(Φθινόπωρο)
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ΣΧέση SL & ∆είκτη στοµαχικού κορεσµού  (Ανοιξη) 
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Σχέση SL & Πληρώτητας πεπτικού σωλήνα 
(καλοκαίρι 14-8-00)
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Από την µελέτη των παραπάνω διαγραµµάτων  παρατηρούµε ότι :  
��Το φθινόπωρο έχουµε µια ανοµοιοµορφία στο περιέχόµενο του πεπτικού σωλήνα 
που κυµαίνεται από 40-250ο/οοο . Το γεγονός αυτό πρέπει να αποδοθεί  α) στο 
ότι πολλά ψάρια πρέπει να βρίσκονταν σε φάση χώνεψης της λείας που είχαν 
συλλάβει τις πρώτες πρωινές ωρες της ηµέρας πριν την αλίευσή τους από 10.30-
13.00 µµ. (βλ. αναλυτικά στοιχεία ωρών αλίευσης στον πίνακα δειγµατοληψιών 
νερού στο παράρτηµα)  , β)  στο ότι όσα ψάρια βρίσκονται ακόµη σε φάση 
αναπαραγωγής τρέφονται λιγότερο τις ώρες αυτές . Στο ίδιο συµπέρασµα κανείς 
οδηγείται από τα ακόλουθα διάγρα µµατα συσχέτισης των παραµέτρων GW & 
Ws (το δεύτερο ως % ποσοστό του πρώτου) όπου έχουµε ολοφάνερη αρνητική 
δυναµική συσχέτιση. 

��Την άνοιξη η προαναφερθείσα ανοµοιοµορφία είναι παρούσα και σε µεγάλο 
βαθµό µεταξύ ατόµων του ίδιου µήκους (από 20-200ο/οοο) . Αυτό πρέπει να 
σηµαίνει  ότι η διατροφική ανάγκη ακολουθεί διαφορετικά µονοπάτια σε µια 
περίοδο έντονης αναπαραγωγικής δραστηριότητας . Πάντως πρέπει η διατροφή να 
γίνεται τακτικότερα και σε µικρότερες δόσεις. Στο αντίστοιχο ακόλουθο 
διάγραµµα  GW/ Ws η συσχέτιση είναι πάλι αρνητική µε τάση  σύλληψης 
περισσότερης τροφής από τα θηλυκά. 

��Το καλοκαίρι υπάρχει σαφής αύξηση του µέσου βάρους του περιεχόµενου του 
πεπτικού σωλήνα σε σχέση µε εκείνου την άνοιξη  µε τάση να γίνει όµοιο µε του 
φθινοπώρου.  

��Χαρακτηριστική είναι πάντως η σηµαντική ανοµοιογένεια µεταξύ των δύο φύλων 
στη συσχέτιση GW/ Ws που ακολουθεί. 

 



 

 

Σχέση βάρους θήλεων - άρρενων γονάδων και στοµαχικού 
περιεχόµενου (σε % του προηγούµενου) 
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Σχέση βάρους θήλεων -άρρενων  γοναδων & στοµαχικού 
βάρους (σε % προηγούµενου)
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Σχέση βάρους θήλεων - άρρενων γονάδων & βάρους 
στοµάχου (σε % του πρώτου)  
Καλοκαίρι '00 - Κουρνάς 
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Β. Σαλιάρα 
 
Στη σαλιάρα τα αντίστοιχα αποτελέσµατα  για τις εργασίες που έγιναν παραπάνω για 
την αθερίνα δίνονται από τα ακόλουθα διαγράµµατα 
 
 

SL/ Ws per sex Kournas '00
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SL/ Ws per sex  Trichonis' 00
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 Παρατηρούµε ότι :  
��στον Κουρνά τα  λίγα δεδοµένα δεν µπορούν να µας δείξουν ξεκάθαρα αν 
υφίσταται κάποια σχέση µεταξύ µήκους και βάρους τροφής. 

��ενώ στη Τριχωνίδα που δεν έχουµε αναπαραγωγή τα πράγµατα είναι πιο 
ξεκάθαρα . Η συσχέτιση δίνεται καλύτερα µε την δυναµική προσαρµογή. 
Οµοιόµορφη και στα 2 φύλα. 

 
 



 

 

TW/ Ws per sex Kournas Summer'00
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TW/ Ws  per sex Trichonis - Winter '00
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Ανάλογα µε τα διαγράµµατα συσχέτισης SL/ Ws και τα διαγράµµατα TW/Ws µας 
δίνουν τα παρακάτω στοιχεία:  
 
��Οµοια στον Κουρνά  τα λίγα άτοµα δεν βοηθούν στην εκτίµηση της σχέσης των 
αρσενικών. Όµως αυτό ενδέχεται να σχετίζεται µε την συµπεριφορά των 
αρσενικών λόγω µικρών απουσιών από τις φωλιές και την περιορισµένη βόσκηση 
, αν κι εφόσον δεν ασκούν µεγάλης κλίµακας κανιβαλισµό στα αβγά που 
φυλάσσουν. 

��Αντίθετα στα θηλυκά υπάρχει µια καλή γραµµική προσαρµογή 
��Στα δείγµατα της Τριχωνίδας η κατάσταση είναι ανάλογη µε την σχέση SL/Ws , 

µε οµοιογένεια στη συσχέτιση των µεγεθών και στα 2 φύλα. Εδώ έχουµε 
καλύτερη δυναµική προσαρµογή. 

 



 

 

SL/ Fullness Index   Kournas '00
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Gw/ Ws per sex  Kournas - Summer'00
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GW/ Ws per sex Trichonis - Winter '00
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     Εδώ τα διαγράµµατα GW/ Ws  µας δίνουν καλύτερη γραµµική προσαρµογή το 
Καλοκαίρι στον Κουρνά , ενώ δυναµική προσαρµογή στην Τριχωνίδα µε καλύτερη 
οµοιογένεια  στα θηλυκά παρά στα αρσενικά. Ενδεχόµενα το δείγµα του Κουρνά 
είναι µικρό για την εξαγωγή σωστών συµπερασµάτων. 
 



 

 

 
Ποιοτική  σύνθεση οργανισµών τροφής 
 
 
      Το δείγµα των ψαριών από τα οποία εξετάστηκε το στοµαχικό περιεχόµενο , 
λήφθηκε από ένα τυχαίο υποσύνολο (subsample) από τα άτοµα που συλλέχτηκαν  σε 
µια συγκεκριµένη θέση της υπό µελέτη περιοχής σε τρεις διαφορετικές εποχές 
(Φθινόπωρο -Άνοιξη - Καλοκαίρι) . 
 
      Η παρουσίαση των αποτελεσµάτων έγινε µε την µέθοδο  του Blegvad (1928) µε 
την χρησιµοποίηση των παρακάτω δεικτών σύµφωνα µε τους Hureau (1966) & 
Daniel (1975) [Καραγκίτσου & Τσιµενίδης,1977] : 
 
��Συχνότητα συνάντησης (frequency of occurence) κάθε είδους τροφής σε στοµάχια  
 µε      f (ή fo) =N*100/ T-E 
��∆είκτης κενότητας   
 µε      V=E* 100/T 
��∆είκτης σχέσεως βάρους σώµατος και βάρους στοµαχικού περιεχοµένου    
       µε       Βς=s*100/B   
 
      όπου Ν= αριθµός εξετασθέντων στοµάχων που περιέχουν κάποια λεία , 
               Τ  = σύνολο εξετασθέντων στοµάχων 
               Ε    = αριθµός κενών στοµάχων 
                s     = βάρος στοµαχικού περιεχόµενου 
                Β      = Βάρος ψαριού 
 
      
Α. Αθερίνα 
 
 Τα αποτελέσµατα των παρατηρήσεων αυτών για την αθερίνα δίνονται ακολούθως µε 
τους πίνακες 1 και 2 
. 

Πίνακας 1 
Αριθµός εξετασθέντων στοµάχων και δείκτες κενότητας (V) κατά εποχή. 

 
Μήνες 
δειγµατοληψίας 

Νοέµβριος� 99 
(Φθινόπωρο) 

Άπρίλης � 00 
(Άνοιξη) 

Αυγουστος� 00 
(Καλοκαίρι) 

Σύνολο 

Εξετασθέντες 
στόµαχοι 

49 19 29 97 

Κενοί στόµαχοι 3 1 0 4 
Στόµαχοι 
περιέχοντες τροφή 

46 18 29 93 

Ποσοστό % κενών 
στοµάχων (V) 

6,12 5,26 0 4.12 

Ποσοστό % 
στοµάχων µετά 
τροφής 

93,88 94,74 100 95.88 

 
 
 

Πίνακας 2 



 

 

Ποιοτική σύνθεση τροφής αθερίνας στη Λίµνη Κουρνά κατά κατηγορία τροφής και 
εποχή σε δείκτες κατά Hureau (1966)  

 
 Φθινόπω ρο        Άνοι ξη   Καλοκαί ρι 
 Ν  f N f N f 
Κλαδοκεραιωτά 
(Chydoridae) 

39 84.78 11 61.11 5 17.2 

Κωπήποδα 3 6.52 1 5.5 2 6.9 
Τροχόζωα 1 2.17 7 38.88 3 10.3 
Προνύµφες εντόµων 32 69.56 9 50 12 41.4 
Ωριµα έντοµα 22 47.8 7 38.88 14 48.3 
Αβγά ιχθύων 5 10.87 5 27.77 3 10.3 
Φύκη -κυανοφύκη 3 6.52 1 5.5 2 6.9 
Πυροφύκη (δινοµαστιγωτά) 0 0 0 0 3 10.3 
Νηµατώδεις (παράσιτα?) 6 17.39 0 0 2 6.9 
Ιχθείς 0 0 0 0 1 3.4 
Αµφίποδα 2 4.35 0 0 3 10.3 
Βδέλλες? 4 8.7 4 22.22 2 6.9 
Οστρακώδη 1 2.17 0 0 5 17.2 
Γαστερόποδα 1 2.17 0 0 2 6.9 
∆ιάτοµα 0 0 0 0 1 3.4 
Απροσδιόριστα -άγνωστα 6 13.05 7 38.88 26 89.6 
 
     Είναι καταρχήν φανερό από τον χαµηλό δείκτη κενότητας (V) κ.µ.ο περίπου 4% 
ότι στην περιοχή δειγµατοληψίας υπάρχει αρκετή διαθέσιµη τροφή. Αυτό µπορεί να 
αποδοθεί στο γειτνιάζον υποβρύχιο λειβάδι υδρόβιων φυτών (π.χ  χαρόφυτα κ.ά) 
Ιδιαίτερα την άνοιξη η αυξηµένη ανάγκη σε ενέργεια οδηγεί πιθανά σε συνεχή 
διατροφή των ατόµων της αθερίνας που βόσκουν στη περιοχή. 
 
     Ακόµη από τον πίνακα συχνοτήτων λείας φαίνεται ότι βασική τροφή το 
φθινόπωρο είναι τα ζωοπλαγκτονικά κλαδοκεραιωτά της οικογένειας Chydoridae (f= 
84,8%) και τα έντοµα . Είτε ώριµα (47,8%), είτε ως προνύµφες τους (69,6%).  Σε 
µικρότερο ποσοστό εµφανίζονται τα αβγά ψαριών (10,9%), οι νηµατώδεις (17,4%) 
που ενδεχόµενα να βρίσκονται στον πεπτικό σωλήνα ως παράσιτα κι όχι ως τροφή. 
 
      Την άνοιξη επικρατούν περισσότερο µικροσκοπικοί οργανισµοί , µέρος των 
οποίων δεν έγινε εφικτός ο προσδιορισµός τους (38,9%) µε κύριους αντιπρόσωπους 
πάλι τα κλαδοκεραιωτά (61,1%) , τα τροχόζωα (38,9%) κι ένα είδος που οµοίαζε µε 
βδέλλα (22,2%) (βλ. πίνακα φωτογραφίών λείας) . Επίσης παρόντα µε µεγάλο 
ποσοστό παραµένουν τα έντοµα , είτε ώριµα (38,9%) , είτε προνύµφες τους (50%). 
Επίσης τα αβγά ψαριών (πιθανότατα αθερίνας που είναι εκτεθειµένα πάνω στην 
υδρόβια βλάστηση) µε αυξηµένη συµµετοχή (27,8%) έναντι της συχνότητας 
φθινοπώρου. 
 
       Τέλος το καλοκαίρι επικρατούν και πάλι τα έντοµα , είτε ώριµα (48,3%) ,είτε οι 
προνύµφες τους (41,4%), ενώ τα κλαδοκεραιωτά µειώνονται σηµαντικά (17,2%). 
Συνολικά δηλ. µειώνονται οι αρχικά υπερισχύοντες οργανισµοί. Οι µικροοργανισµοί 
επικρατούν σε µεγαλύτερο βαθµό από την άνοιξη και µάλιστα µεγέθους κάτω από 
την διακριτική ικανότητα του στερεοσκόπιου ώστε να είναι εύκολος ο προσδιορισµός 
τους (89,6%). Η ποικιλία της λείας αυξάνει σηµαντικά και έτσι παρουσιάζονται µε 
µέτρια συχνότητα πολλοί «νέοι» οργανισµοί , όπως τα αµφίποδα (10,3%) ,τα 



 

 

πυροφύκη (10,3%), τα οστρακώδη (17,2%) κλπ Σε µικρότερη επίσης συχνότητα 
(10,3%) τα αβγά ψαριών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Β. Σαλιάρα 
 
Ακόλουθα δίνονται τα αποτελέσµατα των παρατηρήσεων για την σαλιάρα. σε  
ανάλογους πίνακες 3 και 4. 
 
 
 

 Πίνακας 3 
Αριθµός εξετασθέντων στοµάχων και δείκτης κενότητας (V) το καλοκαίρι 

 
 Καλοκαίρι (Αυγουστος� 00) κατά φύλο 
Εξετασθέντες στόµαχοι 23  
Κενοί στόµαχοι 8 4 + 4 
Στόµαχοι περιέχοντες τροφή 15  
Ποσοστό % κενών στοµάχων (V) 34.8 50+50 
Ποσοστό % στοµάχων µετά τροφής 65.2  
   
 
 
 

Πίνακας 4 
 Ποιοτική σύνθεση τροφής σαλιάρας στη Λίµνη Κουρνά κατά κατηγορία τροφής και 

εποχή σε δείκτες κατά Hureau (1966) 
 

Είδος τροφής Ν f  
αβγά 3 20  
διάτοµα 6 40  
ψάρια 1 6.66  

προνύµφες εντόµων 2 13.32  
γαστερόποδα 1 6.66  
οστρακώδη 1 6.66  

διάφορα απροσδιόριστα είδη 10 66.66  
 
Επίσης η κατανοµή της λείας στα διάφορα µεγέθη ψαριών δίνεται από τον ακόλουθο 
πίνακα . 
 
 
 

Πίνακας 5 



 

 

Κατανοµή λείας κατά µέγεθος των ατόµων που την κατανάλωσε. 
 

Είδος λείας Ατοµα µε 
µήκος από 
30-35mm 

 
από 
35,1-40  

 
από 
40,1-45 

 
από  
45.1-50 

 
από 
50,1-55 

 
από 
55,1-60 

γαστερόποδα      1 
ψάρια   1    
προνύµφες 
εντόµων 

  1   1 

αβγά ψαριών 1  2  1  
οστρακώδη      1 
διάτοµα 1 2 1 1 1  
διάφορα 
απροσδιόριστα 
µικροσκοπικά 
(*) 

1 2 3 2 1 1 

       
(*) εδώ περιλαµβάνονται πολύ µικροσκοπικοί οργανισµοί ,ενδεχόµενα τροχόζωα, τρηµατοφόρα, 
διάτοµα, πυροφύκη , ξανθοφύκη κλπ που δεν ήταν ιδιαίτερα ορατοί στη µέγιστη µεγέθυνση (400Χ) 
του στερεοσκοπίου . 
 
     Όπως θα ανέµενε κανείς από προηγούµενες έρευνες  , έτσι και στον Κουρνά , την 
καλοκαιρινή περίοδο  παρατηρούνται αυξηµένα ποσοστά κενότητας (V= 34.8%) και 
σε ίση αναλογία θηλυκών -αρσενικών. Το τελευταίο βέβαια στοιχείο ελέγχεται λόγω 
του µικρού δείγµατος. 
 
    Οσον αφορά την σύνθεση της τροφής βλέπουµε ότι : 
��έχουµε πολλούς µικρούς οργανισµούς , όπως τα διάτοµα (40%)  Μεγάλο µέρος 
των οποίων πάλι δεν µπόρεσα να προσδιορίσω (66,7%) . 

��Σηµαντικό ποσοστό συχνότητας 20% έχουµε και σε αβγά ψαριών, ενδεχόµενα 
προϊόν κανιβαλισµού , όπως αναµένεται το καλοκαίρι από αρσενικά κύρια. 

��Οι προνύµφες εντόµων (13,3%) είναι επίσης παρόντες όπως στην αθερίνα. 
��Ο περιορισµένος αριθµός ατόµων του δείγµατος δεν µας επιτρέπει να βγάλουµε 
σηµαντικά συµπεράσµατα από τον τελευταίο πίνακα 5 , σχετικά µε την σχέση 
µεγέθους λείας και θηρευτή. Η γενική εικόνα απλώς δείχνει ότι µικροοργανισµοί , 
όπως τα διάτοµα ,είναι παρόντα, σε όλη την γκάµα του δείγµατος και τα αβγά στα 
περισσότερα µεγέθη  µήκους (30-35mm) και (40-45 mm) . 

�� Τέλος  υπόλειµµα  από ψάρι και ένα  (1) γαστερόποδο που είναι αφθονα στη 
λίµνη βρέθηκε στο στοµάχι µεγάλου θηρευτή (50-55 mm). 

 
       Στα στοµάχια των δειγµάτων της Τριχωνίδας δεν έγινε ανάλυση του 
περιεχόµενου , δεδοµένου ότι είχε προηγηθεί η πολύ αναλυτική εργασία των Ψαρρά 
κ. συν . 1997. Η δειγµατοληπτική µόνο έρευνα επιβεβαίωσε ότι σε πάρα πολλά 
στοµάχια περιλαµβάνονταν µύδια του γλυκού νερού (Dreissena polymorpha)[  βλ. 
πίνακα φωτογραφιών - slides αρ. 27-28]. 
 
      Σε σχέση επίσης µε τα ευρήµατα της παραπάνω έρευνας στην Τριχωνίδα, δεν 
επιβεβαιώθηκε η παρουσία στο στοµάχι έγχρωµων λίθων. Ενδεχόµενα γιατί δεν 
υπάρχουν τέτοιοι στον Κουρνά από πλευράς πετρωµάτων. Η παραπάνω πληροφορία 
όµως συνδυαζόµενη µε τα πειράµατα που διενέργησα  στο ενυδρείο του εργαστηρίου 



 

 

πιθανόν να προδίδει σκόπιµη συλλογή τους. Όπως π.χ στα πτηνά η καρακάξα µαζεύει 
διάφορα γυαλιστερά και φανταχτερά αντικείµενα στη φωλιά της. Η σκέψη αυτή 
διατυπώνεται γιατί κατά το τάισµα στο ενυδρείο τα ψάρια έδειχναν να διαθέτουν 
καλή όραση και να προσεγγίζουν την τροφή όταν κινείτο στην επιφάνεια ή 
βυθιζόµενη . Όταν όµως , δεν ήταν στη θέα της , δεν έδειχναν να διαθέτουν καθόλου 
καλή οσµή και να την πλησιάζουν , είτε στην επιφάνεια , είτε στο βυθό. Το αντίθετο 
µε τα κουνουπόψαρα ( Gambusia affinis) που βρίσκονταν στον ίδιο χώρο και 
έσπευδαν προς την λεία αµέσως. 
 
      Στη λίµνη Κουρνά ,όπως προαναφέρθηκε , οµάδων Αγγλων ερευνητών που έκανε 
παρατηρήσεις το Καλοκαίρι του 1974, αναφέρει στην σχετική προκαταρκτική έκθεση 
αφθονία µακροασπόνδυλων της οµάδας των γαστεροπόδων (Neritidae) πάνω στα 
κλαδιά των υδρόβιων φυτών του είδους Potamogeton , καθώς επίσης και λάρβες 
∆ίπτερων Χειρονοµιδών (Chironomidae) µέσα στη λάσπη στα ρηχά νερά. Για τις 
τελευταίες αναφέρουν ότι ενδέχεται να ανήκουν σε κάποιο είδος Stempellina sp. 
(Tanytarsini). Αναφέρεται επίσης η παρουσία και ειδών ύδρας (Hydra spp) 
κολληµένων πάνω σε φύκη. ( Univ.East Anglia, 1976). 
 
 
      Τα παραπάνω σε συνδυασµό µε τις παραπάνω παρατηρήσεις που έγιναν στα 
στοµάχια 97 ατόµων αθερίνας και  23 ατόµων σαλιάρας (από δείγµατα που πήρα το 
καλοκαίρι του 2000 στη λίµνη) ενισχύουν την πιθανότητα τα είδη αυτά να 
ταυτίζονται µε εκείνες τις λείες που προσδιορίστηκαν και ορισµένες που δεν 
προσδιορίστηκαν  και αναφέρονται αναλυτικά στο κεφάλαιο των αποτελεσµάτων και 
της συζήτησης της εργασίας αυτής. 
 



 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4  
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Γενικά  
 
        Η λίµνη του Κουρνά τα τελευταία χρόνια έχουν µειωθεί οι υδάτινες παροχές , 
όσον αφορά την κατανοµή τους  και την προέλευσή τους . Έτσι τα τελευταία χρόνια 
έχουµε µακροχρόνιες περιόδους ξηρασίας αλλά και περιόδους έντονων 
βροχοπτώσεων που προκαλούν πληµµύρες. Παράλληλα οι χιονοπτώσεις έχουν 
µειωθεί.  
 
          Επίσης στην περιοχή οι ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν µεταβληθεί 
σηµαντικά. Έτσι η περιοχή εκτός από την τουριστική ανάπτυξη , παρουσιάζει 
παράλληλα και εξάπλωση της αρδευόµενης ελαιοκαλλιέργειας αλλά και της 
κτηνοτροφίας . Τα παραπάνω καθώς και άλλα µεµονωµένα περιστατικά , όπως  η 
πρόσφατη «τυχαία» εισαγωγή  του ενός ξενικού είδους  ιχθυοπανίδας , του κοινού 
χρυσόψαρου (Carassius auratus) τείνουν να διαταράξουν , αν δεν το έχουν ήδη 
πράξει,  την οικολογική ισορροπία του µοναδικού αυτού φυσικού λιµναίου 
οικοσυστήµατος της Κρήτης . 
 
         Συγχρόνως µε τα παραπάνω η λίµνη , ενδεχοµένως να αντιµετωπίσει πολύ 
σύντοµα πρόβληµα πλήρους πρόσχωσης, αν είναι σωστές οι βυθοµετρήσεις που 
έγιναν στο πρόσφατο παρελθόν (1978 και 1984-85) από 2 µελετητικές οµάδες 
(Sioulas, 1980  και Καϊναδάς κ. συν. 1985). Οι επιτόπιες παρατηρήσεις µου  µε 
καταδύσεις ενισχύει την άποψη αυτή.   
 
         Στη λίµνη από το 1962, έχουν γίνει επεµβάσεις µε στόχο την εκµετάλλευση των 
ποσοτήτων νερού που υπερχειλίζουν από την λιµνο-λεκάνη προς την θάλασσα. Αυτό 
έγινε αφενός µε την κατασκευή µικρού φράγµατος και αφετέρου µε τη δηµιουργία 
συστήµατος άντλησης στις πηγές. Η κατασκευή φαίνεται ότι δεν έλαβε υπόψη το 
γεγονός ότι τα νερά ανάλογα µε το ύψος της στάθµης της λίµνης διαφεύγουν µέσω 
συστήµατος καταβοθρών µε µεγαλύτερη ή µικρότερη ταχύτητα λόγω υδροστατικής 
πίεσης.  
 
       Σήµερα η λίµνη φιλοξενεί 5 πληθυσµούς ισάριθµων ειδών ιχθυοπανίδας. Εκείνων 
της ποταµοσαλιάρας  (Blennius  fluviatilis) , της αθερίνας (Atherina boyeri), του 
ευρωπαϊκού χελιού (Anguilla anguilla) , του κουνουπόψαρου (Gambusia affinis) που 
εισήχθηκε προπολεµικά για την καταπολέµηση των κουνουπιών και τέλος ενός 
χρυσόψαρου (Carassius auratus) που πρέπει να εισήχθηκε τυχαία πριν από 2-3 
χρόνια. Τέλος δεν επιβεβαιώθηκε πλέον η παρουσία κέφαλων ( Mugil spp.) και 
πέστροφας ιριδίζουσας (Oncorhynchus mykiis) τα οποία υπήρχαν µέχρι το πρόσφατο 
παρελθόν (Κατσαδωράκης, 1985, Τίγκιλης 2000). 
 
        Πρώτοι στον κατάλογο της απειλούµενης πανίδας της λίµνης οι µοναδικοί 
πληθυσµοί  της ποταµοσαλιάρας  (Blennius  fluviatilis) και της αθερίνας (Atherina 
boyeri) .Το πρώτο είδος µάλιστα έχει ήδη µπει στον κατάλογο των απειλούµενων 
ειδών ιχθυοπανίδας σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες τα τελευταία χρόνια 
 



 

 

      Η µελέτη δειγµάτων αθερίνας και σαλιάρας από την Λίµνη µε την µεθοδολογία 
που περιγράφτηκε εκτενώς στο κεφάλαιο 2 (της παρούσας εργασίας), µε οδήγησε στα 
ακόλουθα συµπεράσµατα. 
 
Οσον αφορά τον πληθυσµό της αθερίνας: 
1)  ο πληθυσµός της ανήκει στον λιµνοθαλάσσιο οικότυπο , µε τα χαρακτηριστικά 
που έχει περιγράψει ο  Marfin το 1962 . Προβληµατίζει µόνο το γεγονός της 
έλλειψης συσχέτισης µεταξύ των  SL&  H   και µικρής σχετικά συσχέτισης 
µεταξύ των SL & Lc. 

2)  η εφαρµογή της µεθόδου Petersen , µε τις κατά µήκος επί τοις % συνθέσεις του 
πληθυσµού κατά εποχή σε συνδυασµό µε παραµέτρους και δείκτες σχετικούς µε 
την αναπαραγωγή και την διατροφή (GW, GSI, Μέγιστη παρατηρ.διάµετρο 
ώριµων αβγών, ποσοστό ώριµων ωοκυττάρων /λεκιθικών αβγών ,FI, κλπ) µε 
οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η τοποθεσία δειγµατοληψίας έχει άµεση σχέση µε τις 
βασικές αυτές δραστηριότητες. 

3)  Η περίοδος ωοτοκίας είναι παρατεταµένη και η απόθεση αβγών τµηµατικά από 
τις αρχές της Άνοιξης (πιθανόν τέλος ή µέσα Μάρτη ανάλογα µε τις 
κλιµατολογικές συνθήκες) µέχρι το τέλος του Φθινοπώρου (τέλη Νοεµβρίου). 

4)  Σύµφωνα µε τον γοναδοσωµατικό δείκτη (GSI) ,κύρια αναπαραγωγική περίοδος 
είναι η αρχή της άνοιξης και το καλοκαίρι. Η δραστηριότητα φαίνεται να 
συνεχίζεται σε ένα µέρος µόνο των ώριµων θηλυκών το φθινόπωρο (εκτιµάται σε 
περίπου 15-20%)  που αντιστοιχεί σε SL= 55-65 mm. 

5)  Η στρατολόγηση πολλών νεαρών ατόµων που γεννιούνται από καλοκαίρι µέχρι 
φθινόπωρο έχει ήδη γίνει την περίοδο του επόµενου καλοκαιριού. και είναι 
σεξουαλικά ώριµα.(βλ. ιστογράµµατα Κεφαλαίου 3.1 σε συνδυασµό µε τα 
διαγράµµατα SL/Fp,SL/GW,SL/max egg diam κ.ά) 

6)  Από το σύνολο των ωοκυττάρων που φαίνεται να λειτουργεί ως παρακαταθήκη , 
µέρος αυτών ωριµάζει κάθε φορά και δίδει ώριµα λεκιθικά αβγά , ηµιδιάφανα, µε 
σταγόνες ελαίου , τριχίδια προσκόλλησης και διάµετρο > 1.2 mm ή 1.4 mm (σε 
µονιµοποιηµένη ή νωπή κατάσταση αντίστοιχα).Το ποσοστό ωρίµανσης των 
ωοκυττάρων κάθε µονόλοβης ωοθήκης σε λεκιθικά αβγά φαίνεται να είναι πολύ 
υψηλό την άνοιξη (90%) και µικρότερο το φθινόπωρο (35% περίπου) και το 
καλοκάιρι (25%). Το παραπάνω σε συνδυασµό µε τον GSI  και την κατά µήκος % 
σύνθεση του πληθυσµού εξηγείται από το γεγονός ότι σ� αυτόν έχουν ήδη 
ενταχθεί νεαρά σεξ. ώριµα άτοµα που γεννήθηκαν προς το τέλος της 
προηγούµενης αναπαραγωγικής περιόδου µέχρι τα τέλη φθινοπώρου. Έτσι 
εξηγείται κι η κακή συσχέτιση και στα 2 φύλα στα διαγράµµατα SL/GW.    

7)  Η αναλογία του φύλου ταυτίζεται µε το αναµενόµενο 1: 1 , την άνοιξη. Ενώ τις 
άλλες περιόδους που σχετίζονται σε µικρότερο βαθµό µε την αναπαραγωγή και 
συνδυάζονται µε την ανεύρεση τροφής αυτή αλλάζει υπέρ των θηλυκών. Το 
φθινόπωρο 2/1 και το καλοκαίρι 3/1 περίπου. Στην Τριχωνίδα , που το δείγµα 
συλλέχθηκε άλλη εποχή (Χειµώνα) ,διαφορετικές ώρες και µε εργαλείο 
µικρότερης επιλεκτικότητας η αναλογία αντιστρέφεται υπέρ των αρσενικών (2/1). 
Ενδεχόµενα η µεταβολή της θερµοκρασίας νερού κατά εποχή και µάλιστα την 
περίοδο της σεξουαλικής ωρίµανσης να επιδρά στην αναλογία αυτή. 

8)   Η συσχέτιση των µεγεθών σταθερού και ολικού µήκους (SL & TL) έδωσε σ� 
όλες τις περιπτώσεις πολλή καλή γραµµική προσαρµογή (βλ. αναλυτικά πίνακα 
σελ.65 κεφάλαιο 3.2) 

9)  Επίσης το µέγιστο ολικό µήκος (TL) που µετρήθηκε στον Κουρνά ήταν το 
καλοκαίρι.( 90 mm), ενώ τις άλλες εποχές ήταν µικρότερα (Φθιν. 85 mm και 



 

 

άνοιξη 81 mm) . Το αντίστοιχο µήκος του δείγµατος της Τριχωνίδας ήταν 103 
mm και ταυτιζόταν µε εκείνο του δείγµατος του εµπορίου (Αιτωλικό ?).  

10) Η σύγκριση ανά ζεύγη και άλλων πλαστικών χαρακτήρων που καθορίζουν την 
µορφολογία ενός πληθυσµού µας έδωσε τις παρακάτω συµπληρωµατικές 
πληροφορίες  

��Σε γενικές γραµµές η συσχέτιση SL/Lc δεν ήταν ικανοποιητική , µε καλύτερη την 
γραµµική προσαρµογή . Αυξανόµενη από άνοιξη προς καλοκαίρι και µειούµενη 
από καλοκαίρι προς φθινόπωρο. Αντίθετα στην Τριχωνίδα η συσχέτιση ήταν 
πολλή ικανοποιητική (βλ. πίνακα σελ. 69 , κεφαλαίου 3.2). 

��Η συσχέτιση SL/ pd1 & SL/pd2 ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική µε καλύτερη την 
γραµµική προσαρµογή. Καλύτερος συντελεστής συσχέτισης (R ) υπολογίστηκε 
στο Pd2 (βλ. αναλυτικό πίνακα σελ. 72, κεφάλαιου 3.2) 

��Η συσχέτιση SL/H ήταν η µόνη που έδωσε στα δείγµατα Κουρνά τα χειρότερα 
αποτελέσµατα. Στην πιο καλή γραµµική προσαρµογή ο συντελεστής R2 
κυµάνθηκε από 7.8 (1% & 14% αρσ/θηλ) το φθινόπωρο σε 19.7% (16% & 
17.5%) την άνοιξη και 17.5% το καλοκαίρι. Είναι ένα θέµα που πρέπει να 
διερευνηθεί περισσότερο. Σε αντίθεση η Τριχωνίδα έδωσε πολύ καλή γραµµική 
προσαρµογή και στα 2 φύλα (85.6% και 96.5% αρσ/θηλ) 

11)  Σχετικά µε την ποιοτική σύνθεση  της τροφής  καταγράφηκαν τα εξής: 
��κύρια τροφή της αθερίνας αποτελούν α) τα κλαδοκεραιωτά της οικογένειας 

Chydoridae και β) τα έντοµα (ώριµα και προνύµφες τους ) µε διαφορετική 
συχνότητα (fo) κατά εποχή  . Τα κλαδοκεραιωτά ( Φθιν./84.8 -Άνοιξη/ 61.1 - 
Καλοκαίρι/ 17.2%) και τα έντοµα ( Ωριµα : 47.8 - 38.9 - 48.3%) + (προνύµφες : 
69.6 - 50 - 41.4% αντίστοιχα) 

��Παρόντα επίσης σε αξιόλογο ποσοστό συχνότητας εµφάνισης (fo) τα αβγά 
ψαριών , δηλ. 10.9- 27.8 - 10.3% ,που πιστεύω ότι είναι αθερίνας (γιατί αυξάνει η 
συχνότητα την περίοδο της άνοιξης που τα περισσότερα λεκιθικά αβγά 
ελευθερώνονται για προσκόλληση στα υδρόβια φυτά της περιοχής)  

��Την άνοιξη και κυρίως το καλοκαίρι υπάρχει πληθώρα µικροσκοπικών 
οργανισµών στη λεία, µέρος των οποίων δεν ήταν εύκολο να προσδιοριστεί. 

 
Οσον αφορά την σαλιάρα:  
1)  η εφαρµογή της µεθόδου Petersen , µε τις κατά µήκος επί τοις % συνθέσεις του 
πληθυσµού κατά µήνα , εξαιτίας του µικρού δείγµατος (περίπου 30) επιβεβαίωσε 
το γεγονός ότι τα µικρότερα άτοµα είναι θηλυκά και τα µεγαλύτερα αρσενικά.  

2)  Η αναλογία του φύλου στον Κουρνά είναι περίπου 1 υπέρ των θηλυκών (0.81/1), 
ενώ στην Τριχωνίδα υπέρ των αρσενικών (1.64/1) 

3)  Οµοια στο είδος η συσχέτιση των µεγεθών σταθερού και ολικού µήκους (SL & 
TL) έδωσε σ� όλες τις περιπτώσεις πολλή καλή γραµµική προσαρµογή (βλ. 
διάγραµµα  σελ.67, κεφάλαιου 3.2) 

4)  Και πάλι το µέγιστο ολικό µήκος της Τριχωνίδας ήταν µεγαλύτερο εκείνου από 
τον Κουρνά ( TL trich =74 > TL Kourna= 60). 

5)  Η σύγκριση ανά ζεύγη και άλλων πλαστικών χαρακτήρων που καθορίζουν την 
µορφολογία ενός πληθυσµού µας έδωσε τις παρακάτω συµπληρωµατικές 
πληροφορίες : 

��H συσχέτιση SL/Lpa ήταν αρκετά ικανοποιητική σε γραµµική προσαρµογή και 
στις 2 λίµνες µε συντελεστή R2  αντίστοιχα για Κουρνά (94.8% -74.5% Αρσ/θηλ) 
και Τριχωνίδα ( 91.6% - 91.2% αρσ/θηλ). 

��H συσχέτιση SL/Lc ήταν αρκετά ικανοποιητική σε δυναµική προσαρµογή και 
στις 2 λίµνες αλλά µε διαφορά ως προς το φύλο, µε συντελεστή R2  αντίστοιχα 



 

 

για Κουρνά (64.7%- 78.4% αρσ/θηλ) και για Τρχιωνίδα (83.7%- 
64.7%αντίστοιχα) 

��Η συσχέτιση SL/Oh  έδωσε ικανοποιητική γραµµική προσαρµογή , καλυτερη στο 
µεγαλύτερο δείγµα της Τριχωνίδας (57.4%- 81.5% αρσ/θηλ) παρά στον Κουρνά 
(61.6%-51.9%). 

��Η συσχέτιση SL/µήκους βλεφαρίδων δεν έδωσε καθόλου ικανοποιητικά 
αποτελέσµατα και στις 2 περιοχές . 

��Η συσχέτιση SL/IO έδωσε εν µερει ικανοποιητική δυναµική προσαρµογή στον 
Κουρνά (85.7%-65% αρσ/θηλ) έναντι της κακής προσαρµογής της Τριχωνίδας    ( 
31.7%-46.4) 

��Τέλος η συσχέτιση SL/H ήταν ικανοποιητική σε γραµµική προσαρµογή των 
δειγµάτων και των 2 περιοχών µε εξαίρεση τα θηλυκά του Κουρνά. Μάλλον αυτό 
οφείλεται στα πολύ λίγα άτοµα. (R2= 83.74 αρσ/ 16.95% θηλ) ενώ (89.2-86.7% 
στην Τριχωνίδα).   

6)  Από την σύγκριση των µεριστικών χαρακτήρων των δύο πληθυσµών φαίνεται να 
µην διαφέρουν σε κάτι που να τους χαρακτηρίζει. Ετσι έχουµε για  

       τον Κουρνά  ραχιαίο µεD XII-XIV (11)(14)15-18 και ουραίο µε C  6-10(11)(15) 
       και την Τριχωνίδα ραχιαίο µε  D XII-XIV(XV) (14)15-18 και ουραίοµε  C(6)7-9 
7)  Από την σύγκριση του ηπατοσωµατικού δείκτη (HSI) επιβεβαιώνεται ότι το 
καλοκαίρι (Κουρνά) υπάρχει έντονη αναπαραγωγική δραστηριότητα σε αντίθεση 
µε το χειµώνα (Τριχωνίδα) στον ίδιο βαθµό και για τα 2 φύλα. 

8)   Σε συνδυασµό µε την υπάρχουσα βιβλιογραφία και τα ενδεικτικά λίγα στοιχεία 
από τον Κουρνά επιβεβαιώνεται ότι όντως έχουµε αναπαραγωγή στη λίµνη το 
καλοκαίρι, µε φώλιασµα των αρσενικών στα βραχάκια στη ρηχή ζώνη της λίµνης 
, που όταν πέφτει η στάθµη το φθινόπωρο αποκαλύπτονται. 

9)  Η πραγµατική γονιµότητα (Fr) φαίνεται να έχει εκθετική συσχέτιση µε το SL  
κ.µ.ο της τάξης των 90-100 αβγών /ωοθήκη µε αρχική δυνητική (Fp) περίπου τα 
350-400 ωοκύτταρα/ωοθήκη , δηλ. περίπου 1/4.  

10) Ιδιαίτερη συσχέτιση µεταξύ SL & Ws (στοµαχικό βάρος) δεν φαίνεται να 
υφίσταται , σίγουρα όµως υπάρχουν ενδείξεις ότι τα αρσενικά ακολουθούν 
διαφορετική συµπεριφορά από τα θηλυκά και στις 2 περιοχές.   

11)  Σχετικά µε την ποιοτική σύνθεση  της τροφής  καταγράφηκαν τα εξής:  
��Το καλοκαίρι που τα ψάρια στον Κουρνά , προσεγγίζουν τα ρηχά νερά για την 
αναπαραγωγή τους παρατηρείται µεγάλο ποσοστό κενότητας  στα στοµάχια (V= 
34.8%) σ� ένα µικρό σχετικά δείγµα (n= 23) . 

��Επίσης όπως αναµενόταν , βάσει της βιβλιογραφίας, έχουµε υψηλό σχετικά 
ποσοστό κανιβαλισµού αβγών (fo=20%) αλλά κι ενός ψαριού (fo=6.7%) 

��Κύριο ρόλο στη διατροφή πρέπει να παίζουν µικροσκοπικοί οργανισµοί , όπως τα 
διάτοµα (40%) , οστρακώδη (6.7%) κ.ά  που δεν µπόρεσα να προσδιορίσω 
(66.7%) εξαιτίας της µικρής διακριτικής ικανότητας του διαθέσιµου 
στερεοσκοπίου σε σχέση µε το µέγεθός τους (µέγιστη µεγέθυνση 400Χ) 

��Τέλος παρούσες στη λεία ήταν πάλι οι προνύµφες εντόµων (f=13.3%) και τα 
γαστερόποδα  (f=6.7%) όχι όµως στο βαθµό που αναµενόταν. 

��Το θέµα απαιτεί περισσότερη διερεύνηση σε περισσότερα δείγµατα. 
 
 
 
 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ  
 
 



 

 

          Η  παράθεση αυτών των συµπερασµάτων για τους πληθυσµούς αυτούς σε 
σχέση µε αντίστοιχους από µια άλλη περιοχή λιµναία της χώρας µας  , πιστεύω ότι  
συνέβαλε στη διεύρυνση της γνώσης των βιοτικών πόρων της λίµνης του Κουρνά . 
Το  γεγονός ότι στατιστικές έρευνες έχουν δείξει ότι η ορνιθοπανίδα και η 
ιχθυοπανίδα είναι οι κύριες οµάδες από το σύνολο της άγριας πανίδας και χλωρίδας 
που µπορούν κινητοποιήσουν θετικά την κοινή γνώµη για ενέργειες προστασίας και 
διαχείρισης ευαίσθητων οικολογικά περιοχών (Czech et al 1998), σε συνδυασµό µε 
την  µοναδικότητα που παρουσιάζουν  τα είδη αυτά  για το νησί  αλλά και  τον 
υγροβιότοπο του Κουρνά στο σύνολό του  µε την σπάνια ορνιθοπανίδα που φιλοξενεί 
(∆ρεττάκης, 2000) , µε οδηγεί στην ανάγκη να προτείνω ένα γενικότερο πρόγραµµα 
ορθολογικής διαχείρισης του υγροβιότοπου στο οποίο θα περιλαµβάνεται και η 
δηµιουργία ενός τοπικού µουσείου -ενυδρείου φυσικής ιστορίας. Απώτερος στόχος 
αυτής της ενέργειας η «αειφόρος» οικο-τουριστική ανάπτυξη της περιοχής µέσα από 
µια οικολογικά ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων της ,του νερού και της  
παρυδάτιας &  υδρόβιας ζωής. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ - SLIDES 
 
Φωτο 1 - 2 -5   Λέπια αθερίνας δείγµα 37Α  , µεγέθυνση 160Χ ,. 
Φωτο 3 - 4      Το ίδιο δείγµα λεπιών σε µεγέθυνση 250Χ., διακρίνεται το  
                       κυκλοειδές      πεντάγωνο σχήµα του λιµνοθαλάσσιου τύπου.   
Φωτο 6-7        Λέπια  αθερίνας δείγµα 2Α , µεγέθυνση 400Χ , διακρίνονται οι 2  
                       ετήσιοι δακτύλιοι &  το κέντρο τους 
Φωτο  8       Λέπια αθερίνας δείγµα 2Α , µεγέθυνση 250Χ  
Φωτο  9       Λέπια αθερίνας δείγµα 6Α , µεγέθυνση 250Χ 
Φωτο 10      Κεφάλι αθερίνας από Τριχωνίδα  , δείγµα 22Β, µεγέθυνση 64Χ 
Φωτο 11    Ωοθήκη µε ώριµα αβγά αθερίνας Κουρνά , δείγµα 12 Α , µεγέθυνση 64Χ 
Φωτο 12      Ορχεις µε σπερµατοδόχο αγωγό σαλιάρας Τριχωνίδα, δείγµα 8S,  
                   µεγέθυνση 64Χ 
Φωτο  13     Συκώτι σαλιάρας Τριχωνίδας δείγµα 8S, µεγέθυνση 64Χ 
Φωτο 14      Ορχεις σαλιάρας Τριχωνίδα, δείγµα 8S, µεγέθυνση 100Χ 
Φωτο 15      Ορχεις αθερίνας Κουρνά δείγµα 18 Α , µεγέθυνση 64Χ 
Φωτο  16     Νηκτική κύστη αθερίνας Τριχωνις δείγµα 61 Β , µεγέθυνση 64Χ 
φωτο 17     Απροσδιόριστοι όγκοι ή παράσιτα επί της νητκικής κύστεως, δείγµα 36 Α  
                   (160Χ) 
Φωτο 18   Ωοθήκη υπό ωρίµανση .∆ιακρίνονται τα µαύρα χρωµατοφόρα που   
                 πολλαπλασιάζονται στην επιφάνεια του περιτόναιου (mesovarioum) .   
                 ∆είγµα 148 Β (160Χ). 
Φωτο 19   ∆ιακρίνεται η χαρακτηριστική τρόπιδα των αρσενικών ατόµων σαλιάρας.  
                ∆είγµα 25 S      (64X) 
Φωτο 20      ∆ιακρίνονται οι σαρκώδεις αποφύσεις του εδρικού πτερυγίου αρσενικής  
                  σαλιάρας. ∆είγµα 25 S (64X)      
Φωτο 21- 22  Κεφάλια  αθερίνας δείγµατα 15 α & 16 α  που εµφανίζονται πιο λεπτά  
                      (?)  (64Χ) 
Φωτο 23-24  Παράσιτο νηµατώδες (?) από επιφάνεια πεπτικού σωλήνα δείγµατος  
                     53Α  αθερίνας Κουρνά (100Χ & 160Χ)  
Φωτο 25       Παράσιτο σκώληκας (?) µε µεταµέρεια από δείγµα 2 Β αθερίνας  
                    Τριχωνίδας(400Χ) 
Φωτο 26       Η πλειονότητα των δειγµάτων πεπτικού σωλήνα αθερίνας το  
                    φθινόπωρο χαρακτηριζόταν από απόθεση λίπους πάνω του .  
                    ∆είγµα 57 Α (64Χ)                      
Φωτο 27 -28  Μύδια νεαρά γλυκού νερού από στοµάχια αθερίνας Τριχωνίδας .  
                     ∆είγµα 24 S (100Χ & 160Χ)                       
Φωτο 29     Αιµοφόρα αγγεία επί της νηκτικής κύστεως αθερίνας ,δείγµα 97 Β  
                   (160Χ) 
Φωτο 30     Ωοθήκη µε ωαγωγούς σε δείγµα 97 Β αθερίνας (160Χ) 
Φωτο 31     Μεγάλα παράσιτα που καταλάµβαναν την κοιλιακή χώρα, από ∆είγµα  
                   αθερίνας 49 Α (64Χ) 
Φωτο 32     Αβγά από ωοθήκη αθερίνας διαµέτρου 1,4 mm περίπου . 
                   Από ∆είγµα 51 Α (400Χ) 
Φωτο 33     Σχεδόν ανέπαφο έντοµο από στοµάχι δείγµατος 43 Α αθερίνας (100Χ)
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