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αυτό, διότι καλείται να σνθέσει γνώσεις προερχόμενες τόσο από την Βιολογία όσο και 

από τα Μαθηματικά και την Φυσική. Για τον λόγο αυτό θα ήθελα πρώτον από όλους να 

ευχαριστήσω θερμά τον Δρ. Α. Μαχιά χωρίς την επιστημονική βοήθεια και την ηθική 

ενθάρυνση του οποίου, η παρούσα εργασία δεν θα ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί. 

 Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή Ν. Τσιμενίδη, που 

μου εμπιστεύτηκε το θέμα  για την ηθική, υλική και επιστημονική συμπαράσταση του 

και τις εύστοχες παρατηρήσεις του κατά την εκπόνηση και την συγγραφή αυτής της 

εργασίας. Ευχαριστώ επίσης την καθηγήτρια Μ. Κεντούρη για τις χρήσιμες 

παρατηρήσεις της κατά την συγγραφή της παρούσας εργασίας καθώς και τον καθηγητή 

Β. Ναυπακτίτη για την ηθική του υποστήριξη και τις συμβουλές του κατά την εκπόνηση 

αυτής της εργασίας.      

 Θα ήθελα παράλληλα να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Σ. Σωμαράκη, Γ. 

Τσερπέ, Β. Φιλίππου, Γ. Κωστίκα, Χ. Τσιμενίδου και όλους τους φίλους και 

συναδέλφους του εργαστηρίου Αλιευτικής Βιολογίας που βοήθησαν σημαντικά στην 

επίλυση των μικρών καθημερινών προβλημάτων που προέκυψαν κατά την πορεία 

αυτής της εργασίας. 

 Θα ήταν μεγάλη παράλειψη να ξεχάσω να ευχαριστήσω τον Λ. Μανουσάκη για 

την κατασκευή του λογισμικού προγράμματος BIOSON, για τις πολύτιμες συμβουλές 

 2



Εισαγωγη 

του στο ηχοβολιστικό σκέλος της εργασίας αλλά και την πολύ καλή συνεργασία μας στα 

πλαίσια του ερευνητικού ταξιδιού με το «Ε/Σ ΦΙΛΙΑ» στο Β. Αιγαίο τον Ιούνιο του 

1996. Επίσης, τον καπετάνιο Μ. Κοκκό και το πλήρωμα του «Ε/Σ ΦΙΛΙΑ» για την 

τεχνική βοήθεια και την συνεργασία τους κατά την ηχοβολιστική δειγματοληψία.  

 Τέλος, αλλά σίγουρα όχι τελευταίους θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς μου 

για την πολύτιμη υλική και ηθική υποστήριξή τους καθόλη την διάρκεια εκπόνησης 

αυτού του μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης.  

Μαριάννα Γιαννουλάκη 

Ηράκλειο Σεπτέμβριος 1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 3



Εισαγωγη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εξεταστική Επιτροπή 

Καθηγητής Ν. Τσιμενίδης (επιβλέπων) 

Καθηγήτρια Μ. Κεντούρη 

 

 4



Εισαγωγη 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ............................................................................................................................1 

1.1 Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΒΟΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ .......................................... 1 

1.2 ΦΩΣ ................................................................................................................................................... 3 

1.2.1 Γενικά ......................................................................................................................................... 3 

1.2.2 Επίδραση του φωτός  στα ψάρια ................................................................................................. 5 

1.2.3 Κάθετη μετανάστευση.................................................................................................................. 6 

1.2.4 Επίδραση του φωτός στα Clupeidae............................................................................................ 8 

1.3 MΕΛΕΤΟΥΜΕΝΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ......................................................................................... 10 

1.3.1 Συστηματική κατάταξη .............................................................................................................. 10 

1.3.2 Στοιχεία Βιολογίας -  Oικολογία ............................................................................................... 11 

1.4 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ..................... 12 

2.ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ....................................................................................................14 

2.1 ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ  ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ........................................................................................................ 14 

2.1.1 Σχέδιο ακουστικής δειγματοληψίας ........................................................................................... 16 

2.1.2 Eπεξεργασία  δεδομένων ........................................................................................................... 17 

2.1.3 Στατιστική επεξεργασία των δεδομένων .................................................................................... 22 

3.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ............................................................................................................29 

3.1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ.......................................................................................... 29 

3.1.1 Ανάλυση Χρονοσειρών .............................................................................................................. 29 

3.1.1.1 Ανάλυση αυτοσυσχέτισης και Μερικής αυτοσυσχέτισης .......................................................... 29 

3.1.1.2 Μοντέλο ARIMA .................................................................................................................... 31 

3.1.1.3 Ανάλυση διαγώνιας συσχέτισης ............................................................................................. 32 

3.1.2 Ανάλυση Πολλαπλής  Παλινδρόμησης....................................................................................... 33 

3.2.ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ .................................................................................................. 34 

3.2.1 Ανάλυση χρονοσειρών ............................................................................................................... 34 

3.2.1.1. Ανάλυση αυτοσυσχέτισης και Μερικής αυτοσυσχέτισης ......................................................... 34 

3.2.1.2 Ανάλυση ARIMA .................................................................................................................... 36 

3.2.1.3 Ανάλυση διαγώνιας συσχέτισης .............................................................................................. 36 

3.2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ......................................................................................................... 38 

3.2.2.1 Ανάλυση Απλής Παλινδρόμησης............................................................................................. 38 

3.2.2.3 Ανάλυση Πολλαπλής Παλινδρόμησης..................................................................................... 39 

3.3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ  ΔΥΟ ΕΤΩΝ  ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ................................................................................ 41 

3.3.1 Φωτεινή ακτινοβολία ................................................................................................................ 42 

3.3.1.1 Φωτεινή ακτινοβολία στο μέσο βάθος.................................................................................... 42 

 5



Εισαγωγη 

3.3.1.2 Κάθετη μετακίνηση και φωτεινή ακτινοβολία......................................................................... 45 

3.3.2 Θερμοκρασία............................................................................................................................. 48 

3.4 ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΗΣ  ΤΡΟΧΙΑΣ  ΤΗΣ  ΚΑΘΕΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ  ΤΗΣ SARDINA  PILCHARDUS ................50 

4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ .......................................................................................................................51 

5.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ............................................................................................................62 

6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ................................................................................................................64 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ............................................................................................................................69 

SUMMARY.............................................................................................................................70 

 

 6



Εισαγωγη 

1.ÅÉÓÁÃÙÃÇ 

αθώς ένας δύτης παρακολουθεί ένα κοπάδι ψαριών, το τελευταίο αντιλαμβανόμενο την 
παρουσία ενός δύτη χάνει τη συνοχή του και σκορπίζει παροδικά. Η χρήση των 
ηχοβολιστικών ενδύει τον συγχρονο επιστήμονα με τον ρόλο ενός αθέατου 

παρατηρητή που έχει τη δυνατότητα να καταγράψει την αφθονία αλλά και την πορεία των 
ψαριών στο φυσικό τους περιβάλλον. Ίσως κάποιος θα μπορούσε να πει ότι ο ηχοβολισμός 
συνιστά το μικροσκόπιο του περιβαλλοντικού βιολόγου στην μελέτη άγριων πληθυσμών 
ψαριών στην φυσική τους κατάσταση. 

 Κ

1.1Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΒΟΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 Ο όρος ηχοβολισμός, συνιστά ένα γενικό όρο, που αναφέρεται στη χρήση ήχων 
(κυρίως υπερήχων) για την ανίχνευση στόχων, αξιοποιώντας την κυματική ιδιότητα του ήχου 
να σκεδάζεται όταν συναντά σώματα διαφορετικής πυκνότητας σε σχέση με το μέσο στο 
οποίο διαδίδεται. Η ικανότητα αυτή του ήχου και ειδικότερα η αξιοποίηση της στην 
θάλασσα, είχε περιγραφθεί από τον Leonardo da Vinci, ήδη από το 1490. Όμως μόλις το 
1918, έγινε γνωστό ότι είναι δυνατή η ανίχνευση των υποβρυχίων με βάση την ηχώ που 
λαμβάνονταν από εκπομπή ήχου. Ο Kimura το 1929, περιεγράψε πρώτος επιτυχημένα 
πειράματα ακουστικής ανίχνευσης ψαριών. Το 1933, έγινε μία από τις πρώτες προσπάθειες 
συνδυασμού της αλιευτικής έρευνας και των ηχοβολιστικών παρατηρήσεων στην 
βορειοανατολική ακτή της Αγγλίας από τους Hodgson και Balls (Hodgson και Fridriksson, 
1981). O Hodgson κατέγραψε ήχους σε ορισμένα βάθη κατά τη διάρκεια της νύχτας, τους 
οποίους συσχέτισε με την παρουσία συγκεντρώσεων ρέγγας. Στη συνέχεια, προσπάθησε να 
συσχετίσει την συχνότητα των ήχων αυτών με τα αλιεύματα διαφόρων αλιευτικών 
εργαλείων, αλλά οι δυσκολίες ήταν πολλές και δεν ήταν δυνατή η λήψη ξεκάθαρων 
αποτελεσμάτων. Ο Βalls, ωστόσο ήταν πιο τυχερός και συσχέτισε την συχνότητα ήχων με 
προσωπικά αλιεύματα, ξεκινώντας έτσι μια σειρά παρατηρήσεων που δημοσιεύτηκαν το 
1946, καθιερώνοντας τον ως πρωτοπόρο στον χώρο του εφαρμοσμένου ηχοβολισμού 
(Hodgson και Fridriksson, 1981).  
 Κατά τη διάρκεια του δεύτερου παγκόσμιου πoλέμου, οι επαγγελματίες ψαράδες 
ανακάλυψαν την δυνατότητα χρησιμοποίησης για ειρηνικούς σκοπούς, οργάνων που αρχικά 
κατασκευάστηκαν για στρατιωτικές εφαρμογές. Έτσι, ηχοβολιστικά με δυνατότητα 
καταγραφικού άρχισαν να χρησιμοποιούνται σε αλιευτικά σκάφη με σκοπό την ανίχνευση 
ψαριών. Η χρήση όμως των ηχητικών εργαλείων στην αλιευτική έρευνα έγινε ευρύτατη, όταν 
συγχρονίστηκε με μεθόδους ανίχνευσης ψαριών και εκτίμησης της ποσότητάς τους σε μια 
περιοχή με βάση τον ήχο που ανακλούν. Από τον Mathisen, (1992), αναφέρεται ότι η πρώτη 
αλιευτική χρήση ηχοβολιστικών έγινε το 1951, όταν Νορβηγοί εντόπισαν τα τροφικά επίπεδα 
του ατλαντο-σκανδιναβικού αποθέματος της ρέγγας, στο ψυχρό μέτωπο βορείως της 
Ισλανδίας. Ο Hodgson το 1950, για πρώτη φορά έδειξε ότι είναι δυνατή η διάκριση 
διαφορετικών ειδών με βάση τα λαμβανόμενα ηχογράμματα. Ειδικότερα παρατήρησε ότι τα 
ίχνη ενός ηχογράμματος που οφείλονται σε ρέγγες είναι διαφορετικά από αυτά που 
οφείλονται σε σαρδέλες, ενώ και τα δύο είναι διαφορετικά από αυτά που παράγονται από 
είδη της οικογένειας των Gadidae (Hodgson και Fridriksson, 1981). 
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Η επίδραση της χρήσης των 
ηχοβολιστικών στην αλιευτική 
βιομηχανία ήταν τεράστια, ιδιαίτερα 
δε στην αλιεία πελαγικών ψαριών. 
Παραμένουν έτσι ακόμα και σήμερα 
ένα απαραίτητο εργαλείο για την 
αλιεία, αλλά και την αλιευτική έρευνα. 
Ακουστικές μέθοδοι εκτίμησης της 
αφθονίας των ψαριών εφαρμόστηκαν 
για πρώτη φορά στις αρχές της 
δεκαετίας του 1970. Αρχικά, τα 
αποτελέσματα που λαμβάνονταν 
περιείχαν μεγάλο ποσοστό 
σφάλματος. Με την πάροδο του 
χρόνου όμως ο σχεδιασμός των 
ηχοβολιστικών μηχανημάτων 
βελτιώνεται σημαντικά οδηγώντας σε 
ισχυρότερους πομπούς, 
σταθερότερους δέκτες, καλύτερες 

απεικονίσεις, μικρότερο μέγεθος και χαμηλότερες τιμές. Παράλληλα, οι μέθοδοι 
βαθμονόμησης τους (calibration) τυποποιούνται και το σφάλμα από τα μηχανήματα 
μειώνεται σε ικανοποιητικά επίπεδα (ΜacLennan και Simmonds, 1992).  

 
Εικόνα 1.1 Πλοίο που ηχοβολεί (Καπενταγάκης και 
Ταρουδάκης, 1988) 

 Στην αλιευτική έρευνα, η χρήση ακουστικών μεθόδων βρήκε ευρεία εφαρμογή 
κυρίως στην μέτρηση της πυκνότητας των ψαριών για την εκτίμηση των αλιευτικών 
αποθεμάτων (McLennan και Simmonds, 1992). Βέβαια συχνά  η εφαρμογή αυτή περιορίζεται 
από την αδυναμία αντικειμενικού διαχωρισμού των διαφόρων ταξινομικών ομάδων στο 
στρώμα του ανακλώμενου ήχου. Μέχρι σήμερα οι περισσότεροι ερευνητές χρησιμοποιούν 
μεθόδους αναγνώρισης που βασίζονται στην δειγματοληψία κοντά στην ακουστική διατομή, 
καθώς και στην οπτική ερμηνεία του λαμβανόμενου ηχογράμματος.  
 Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η κάθετη κατανομή του είδους Sardina 
pilchardus L., με τη χρήση ηχοβολιστικών μέσων, στο Βόρειο Αιγαίο τον Ιούνιο του 1996. 
Είναι γνωστό ότι οι μετακινήσεις των ψαριών μπορούν να μελετηθούν είτε με τη χρήση 
εσωτερικών ή εξωτερικών σημαντών (Harden Jones, 1968) ή με ακουστικές μεθόδους 
(McLennan & Simmonds, 1992). Η πρώτη απαιτεί την σύλληψη και επανασύλληψη μεγάλου 
αριθμού ψαριών και έχει μεγάλο κόστος εφαρμογής. Η χρήση ακουστικών μεθόδων επιτρέπει 
την άμεση ανίχνευση της μετακίνησης. Ωστόσο μόνο ένα ψάρι ή ένα κοπάδι ψαριών μπορεί 
να παρακολουθείται κάθε φορά, ενώ η χρήση σκάφους για την παρακολούθηση των ψαριών 
κρίνεται απαραίτητη.  
 Mελέτη με ηχοβολισμό της κολυμβητικής συμπεριφοράς διαφόρων σχολείων ψαριών 
κατά τη διάρκεια αλίευσης τους με γρι-γρι και πελαγική τράτα αναφέρεται από τους Misund, 
(1990); Misund και Aglen, (1992). Οι Luecke και Wurtsbaugh, (1993), μελετούν το πως 
επηρεάζει η νυχθημερήσια κάθετη κατανομή του είδους Prosopium gemmifer, την εκτίμηση 
της αφθονίας του είδους με ακουστικές μεθόδους. Τα τελευταία χρόνια έχουν 
πραγματοποιηθεί πολλές μελέτες της μεταναστευτικής συμπεριφοράς διαφόρων ειδών 
ψαριών με ηχοβολιστικές μεθόδους (Misund et al, 1993; Hafsteinsson και Misund, 
1995;Walsh et al, 1995; Tameishi et al, 1996). Μελέτη της κάθετης κατανομής του είδους 
Sardina pilchardus με ηχοβολισμό στο πεδίο, έχει διεξαχθεί από τον Cushing, (1960). 
Προσδιορισμός της βιομάζας του ίδιου είδους στο Βόρειο Αιγαίο με τη χρήση ακουστικών 
μεθόδων πραγματοποιήθηκε από τους Τσιμενίδης και συνεργάτες, (1996).   
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  1.2 ΦΩΣ 

1.2.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Το φως, όπως πρώτος έδειξε ο Maxwell (1831-1879) είναι κύμανση ηλεκτρομαγνητικής 
φύσης. Όλα τα κύματα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος είναι εγκάρσια με την ίδια 
ταχύτητα στο κενό. Διαφέρουν μόνο ως προς το μήκος κύματος και την συχνότητα και 
επομένως, στο ποσό της ενέργειας που μεταφέρουν. Φως με μήκος κύματος μεγαλύτερο από 
760 nm ονομάζεται υπέρυθρο, ενώ με μικρότερο από 380 nm υπεριώδες. Μήκη κύματος 
μεταξύ υπεριώδους και υπέρυθρου αναφέρονται ως ορατό φως. Το ορατό φως είναι το πιο 
σημαντικό κλάσμα της φωτεινής ακτινοβολίας για βιολογικές διεργασίες όπως η όραση και η 
φωτοσύνθεση. Ειδικότερα, τα μήκη κύματος  από 300 ως 720 nm  είναι περιοριστικά για την 
φωτοσυνθετική διαδικασία, ενώ η αντίστοιχη ακτινοβολία ονομάζεται “φωτοσυνθετικά 
διαθέσιμη ακτινοβολία” (PAR - photosynthetically available radiation) (Parsons et al, 1984).  
 Τα βασικά χαρακτηριστικά του φωτός που έχουν βιολογική σημασία είναι η 
ποσότητα και η ποιότητά του. Τα δύο αυτά χαρακτηριστικά μέσα στο θαλασσινό νερό 
μεταβάλλονται συχνά σε μεγάλο βαθμό στο χρόνο (πχ. σε ημερήσια, εποχιακή και ετήσια 
βάση), στο χώρο (διαφορετικό γεωγραφικό πλάτος και μήκος, βάθος), ανάλογα με τις 
καιρικές συνθήκες και τη γωνία πρόσπωσης του φωτός. H διάδοση της φωτεινής 
ακτινοβολίας σε οποιοδήποτε μέσο συνεπάγεται την σταδιακή απόσβεσή της εξαιτίας δύο 
διαδικασιών : της απορρόφησης και της σκέδασης. 
 Η απορρόφηση είναι η μετατροπή της φωτεινής ακτινοβολίας σε άλλες μορφές 
ενέργειας, ενώ ως σκέδαση θεωρείται ο διαχωρισμός της αρχικής φωτεινής ακτίνας εξαιτίας 
της πρόσπτωσής της σε διακριτά σωματίδια. H ένταση της φωτεινής ακτινοβολίας μετριέται 
σε lux ή foot-candles ή metric candles (mc) ή μΕinstein/m2/sec. Προκειμένου όμως για 
φωτοχημικές διαδικασίες οι οποίες είναι κβαντικά φαινόμενα, η ορθότερη μέτρηση του 
φωτός γίνεται με τα quanta /sec /m2 /μονάδα μήκους κύματος (λ).   
 Στο θαλάσσιο περιβάλλον οι μετρήσεις της φωτεινής ακτινοβολίας αφορούν την 
ενέργεια ανά sec (irradiance) που πέφτει από όλες τις κατευθύνσεις, σε μία τοποθετημένη 
προς τα πάνω, οριζόντια επιφάνεια. Όταν ο ήλιος είναι στο ζενίθ και ο ουρανός χωρίς 
σύννεφα, η ενέργεια που φτάνει στην επιφάνεια της θάλασσας (περιλαμβάνοντας όλο το 
φάσμα) αντστοιχεί σε 10.000 foot-candles ή 107.600 mc. Το παραπάνω ποσό μειώνεται 
δραστικά, στα πρώτα κιόλας μέτρα του θαλασσινού νερού λόγω απορρόφησης του 
υπέρυθρου τμήματος της ακτινοβολίας (>780 nm) (Jerlov, 1970). 
 H διείσδυση του φωτός στο θαλασσινό νερό μειώνεται με το βάθος εξαιτίας της 
επιλεκτικής απορρόφησης και της σκέδασης από το ίδιο το θαλασσινό νερό και από τα 
διαλυμένα και τα αιωρούμενα υλικά σε αυτό. Το ίδιο το νερό (χωρίς τα διαλυμένα και τα 
αιωρούμενα υλικά) δρα σαν μονοχρωματικό φίλτρο για το μπλε φως. Το σωματιδιακό 
αιωρούμενο υλικό είναι κυρίως υπεύθυνο για την απορρόφηση και την σκέδαση της φωτεινής 
ακτινοβολίας. Η απορρόφηση είναι μεγαλύτερη στα μικρά μήκη κύματος, ενώ η σκέδαση 
είναι ανεξάρτητη του μήκους κύματος (Jerlov, 1970).  
 Συνεπώς η διάδοση της ηλιακής ακτινοβολίας, μέσα στη κολώνα του νερού 
καθορίζεται από την ποσότητα και την συμπεριφορά των παραπάνω συστατικών (αλάτων, 
σωματιδιακού αιωρούμενου υλικού). Η μείωση της φωτεινής ακτινοβολίας με το βάθος 
εκφράζεται με τη σχέση: 
Ιd=I  e-kd , όπου :  o

 : είναι η ένταση του φωτός στην επιφάνεια, Ι0
 :είναι η ένταση του φωτός σε βάθος d Ιd

k :  είναι ο συντελεστής απορρόφησης, ο οποίος εξαρτάται από το μήκος 
κύματος του φωτός. 
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Ένα επίσης σημαντικό χαρακτηριστικό του υποβρύχιου φωτός είναι η πόλωση. Ο βαθμός της 
πόλωσης είναι εντονότερος σε φως καθορισμένης κατεύθυνσης, δηλαδή όταν έχουμε καθαρό 
ουρανό, μικρό βάθος, διάφανα νερά και μήκος κύματος μικρής διεισδυτικότητας (Jerlov, 
1970). 

 1.2.1 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ  ΣΤΑ ΨΑΡΙΑ 

 H επιλεκτική απορρόφηση και η σκέδαση της φωτεινής ακτινοβολίας στο υδάτινο 
μέσο έχει σαν αποτέλεσμα την μεγαλύτερη ποικιλομορφία των συνθηκών φωτεινότητας στο 
νερό σε σχέση με τη στεριά. Συνεπώς τα υδρόβια ζώα έχουν να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερη 
πολυπλοκότητα φωτεινών συνθηκών και ταυτόχρονα διαθέτουν μεγαλύτερη δυνατότητα 
κινήσεων οριζόντια και κάθετα μέσα στο υδάτινο μέσο. Το φως λόγω της περιορισμένης 
διάθλασής του αποτελεί ένα καλό κατευθηντήριο ερέθισμα. Παράλληλα, οι ημερήσιες και 
εποχιακές διαφοροποιήσεις του στην ένταση, το μήκος κύματος παρέχουν πολύτιμες 
πληροφορίες στους οργανισμούς για το περιβάλλον τους (Blaxter, 1970). 
 Φωτοευαίσθητες περιοχές των ψαριών είναι ο αμφιβληστροειδής χιτώνας του ματιού 
και ο κωνοειδής οφθαλμός (pineal organ), ενώ δερμική αίσθηση του φωτός έχει παρατηρηθεί 
στους κυκλόστομους και πολύ περιορισμένα σε ορισμένους τελεόστεους και 
ελασμοβράγχιους (Βlaxter, 1970). Tα περισσότερα είδη ψαριών έχουν έγχρωμη όραση. Το 
κάθε είδος είναι προσαρμοσμένο σε διαφορετική ένταση φωτός, η οποία ρυθμίζεται με την 
επιλογή του βάθους στο οποίο κινείται. Πολλά εμπορικά είδη ψαριών ελκύονται από το 
τεχνητό φως τη νύχτα, γεγονός το οποίο βρίσκει εφαρμογή σε αλιευτικές μεθόδους.  
 Πολλά ψάρια βασίζονται στην όραση για την σύλληψη της τροφής, την λήψη 
σημάτων για την επίτευξη του ζευγαρώματος, τον σχηματισμό των σχολείων, την ανεύρεση 
καταφυγίου και τον προσανατολισμό τους. Το φωτεινό ερέθισμα επηρεάζει την κάθετη 
μετανάστευση και την αγελαία συμπεριφορά στα περισσότερα είδη τελεόστεων (Woodhead, 
1966;Pitcher, 1986). Τα ψάρια είναι γνωστό ότι αντιδρούν σε φωτεινό ερέθισμα της τάξης 
των 0.01 ή 0.001 mc, ανάλογα με το αν τα μάτια τους είναι προσαρμοσμένα στο φως ή το 
σκοτάδι (Blaxter και Hunter, 1982). 
 Ιδιαίτερης αναφοράς χρήζει ίσως ο ρόλος του λυκόφωτος, στην συμπεριφορά των 
ψαριών. Σε κάθε ημερήσιο κύκλο έχουμε δύο περιόδους που επικρατεί σούρουπο: στην δύση 
και την αυγή. Οι δύο αυτές περίοδοι αποτελούν το 5%  του συνολικού νυχθημερήσιου 
κύκλου.  Σύμφωνα με τον Pitcher, (1986) πρόκειται για μια μεταβατική περίοδο για το 
περιβάλλον αλλά και στην συμπεριφορά και στην οικολογία των ψαριών. Οι περιβαλλοντικές 
μεταβολές αφορούν κυρίως τις αλλαγές στο φως. Κατά την δύση έχει παρατηρηθεί ότι 
πραγματοποιείται η κάθετη μετανάστευση προς τα επιφανειακά στρώματα των 
πλαγκτονοφάγων  ειδών και των θηρευτών τους, φαινόμενο το οποίο αναστρέφεται κατά την 
αυγή (Pitcher, 1986). 

1.2.3 ΚΑΘΕΤΗ MEΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 

 Η κάθετη μετανάστευση των ψαριών αν και δεν είναι διαδικασία φωτοπεριορισμένη, 
ωστόσο επηρεάζεται από το φως και εκτελείται σε νυχθημερήσιο ρυθμό. Η ανάπτυξη ενός 
νυχθημερήσιου ρυθμού επιτρέπει την εκτέλεση αδιατάραχτης και μεγαλύτερης διάρκειας 
δραστηριότητας, την κατάλληλη χρονική στιγμή. Ουσιαστικά, όπως αναφέρεται και στον 
Woodhead, (1966) “η υιοθέτηση ενός νυχθημερήσιου ρυθμού από έναν οργανισμό έχει ως 
αποτέλεσμα την εκμετάλλευση των ευνοϊκότερων συνθηκών για την επιβίωσή του και την 
αποφυγή των δυσμενών.” Η ιδιαίτερη σημασία της κάθετης μετανάστευσης στηρίζεται στο 
ότι επιτρέπει στον οργανισμό την εκμετάλλευση μιας επιπλέον διάστασης του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος. Η σημασία του παραπάνω πλεονεκτήματος αποδεικνύεται από το πόσο 
ευρέως διαδεδομένη είναι η κάθετη μετανάστευση (σε οποιαδήποτε μορφή της) στα διάφορα 
είδη ψαριών. 
 Oι κάθετες ημερήσιες μετακινήσεις του είδους Clupea harengus, είναι πλέον γνωστές 
(Βlaxter & Holliday, 1963; Woodhead, 1966; Blaxter και Hunter, 1982)), ενώ η ανάπτυξη και 
η βελτίωση των ηχοβολιστικών τα τελευταία 30 χρόνια συνέβαλε στην απόκτηση 
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σαφέστερης εικόνας της κάθετης μετανάστευσης πολλών ειδών ψαριών. Οι Βlaxter και 
Parrish, (1965) και ο Harden Jones (1968), αναφέρουν ότι τα σχολεία των ψαριών, διαφόρων 
ειδών της οικογένειας των Clupeidae, απαντούν σε μεγαλύτερα βάθη κατά τη διάρκεια της 
ημέρας, κινούνται στα επιφανειακά νερά κατά το λυκόφως, ενώ διασκορπίζονται τη νύχτα. 
Την αυγή τα σχολεία επανασχηματίζονται και κινούνται πάλι προς βαθύτερα στρώματα. Το 
εύρος των κάθετων μετακινήσεων μπορεί να διαφοροποιείται, εκτός από το φως και από 
παράγοντες όπως η ηλικία και η φυσιολογία των ψαριών, η παρουσία άλλων ειδών, η 
θερμοκρασία, το βάθος του βυθού και η εποχή (Woodhead, 1966). 
 Η εξελικτική επιτυχία των κάθετων μετακινήσεων (Pitcher, 1986) αποδίδεται σε 
πολλούς λόγους. Ο κυριότερος ερμηνεύει την κάθετη μετανάστευση των ψαριών ως μία 
κανονική μετακίνηση που εξυπηρετεί κυρίως την διατροφή (τροφονομική  υπόθεση). Το 
ζωοπλαγκτόν και το φυτοπλαγκτόν βρίσκονται σε αφθονία στα επιφανειακά νερά κατά τη 
διάρκεια της νύχτας. Έτσι τα πελαγικά ψάρια, όπως η σαρδέλα λαμβάνουν εύκολα μεγάλες 
ποσότητες τροφής ενώ η νύχτα τα καθιστά αόρατα από τους θηρευτές τους (αντιθηρευτική 
υπόθεση) (Woodhead, 1966, Βlaxter και Hunter, 1982, Pitcher, 1986). Ωστόσο, επειδή η 
πλειονότητα των ειδών αυτών είναι “οπτικά”, η δυνατότητα θρέψης τους περιορίζεται 
χρονικά στο λυκόφως και την αυγή. 
 Αναμφίβολα, η κάθετη μετανάστευση έχει μεγάλη σημασία για την διατροφή των 
πελαγικών ψαριών επιτρέποντάς τους να τρέφονται σε μεγάλο εύρος βαθών. Εντούτοις έχει 
παρατηρηθεί κάθετη μετανάστευση σε περιπτώσεις που δεν συνδέονται με τη διατροφή 
(Woodhead, 1966). Στις περιπτώσεις αυτές η κάθετη μετανάστευση αποδίδεται σε ενεργειακά 
κίνητρα. Τα ψάρια μειώνουν το ημερήσιο μεταβολικό κόστος τους καθώς παραμένουν την 
ημέρα σε ψυχρότερα, βαθύτερα νερά (βιοενεργειακή  υπόθεση) (Woodhead, 1966; Pitcher, 
1986).  
 Παράλληλα η κάθετη μετανάστευση παίζει σημαντικό ρόλο στην μείωση του 
διαειδικού και του ενδοειδικού ανταγωνισμού (ανταγωνιστική  υπόθεση). Είδη που είναι 
συμπάτρια στο χώρο μπορούν να καταστούν αλλοπάτρια στο χρόνο, ανεβαίνοντας προς τα 
επιφανειακά στρώματα σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, με διαφορετικούς ρυθμούς ή σε 
διαφορετικά βάθη, επιλέγοντας ίσως μία διαφορετική τιμή έντασης φωτός. Όμοια μπορούν να 
διαχωρίζονται και τα ηλικιακά στάδια ενός πληθυσμού ψαριών (Woodhead, 1966).   
 Ταυτόχρονα, με τις νυχθημερήσιες κάθετες μετακινήσεις τα ψάρια αναπόφευκτα 
εκτίθενται σε επιφανειακά ή μη, ρεύματα νερού με ανάλογες συνέπειες στην οριζόντια 
κατανομή τους (οριζόντια διασπορά). Λειτουργεί με τον τρόπο αυτό η κάθετη κατανομή ως 
αναπόσπαστο μέρος του μηχανισμού διασποράς πολλών ειδών ψαριών, τόσο πελαγικών όσο 
και βενθικών (Woodhead, 1966). 
 

1.2.4 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΑ CLUPEIDAE 

 Οι Blaxter και Parrish, (1965), αναφέρουν τη σημασία του φωτός στα είδη της 
οικογένειας Clupeidae για το σχηματισμό σχολείων, τη θρέψη, την αναπαραγωγή και την 
αποφυγή των διχτυών. Ένταση φωτός πάνω από ένα συγκεκριμένο κατώφλι είναι απαραίτητη 
για την υιοθέτηση συγκεκριμένων προτύπων συμπεριφοράς από τα ψάρια. Σε τιμές 
φωτεινότητας γύρω από αυτό το κατώφλι, υπάρχει σταδιακά μειούμενη εκτέλεση του 
πρότυπου συμπεριφοράς (πχ. του σχηματισμού σχολείων) καθώς και μείωση της 
δραστηριότητας, γενικότερα. Ο Blaxter, (1970) με βάση τα αποτελέσματα μελετών σε 
διάφορα είδη ψαριών αναφέρει ότι το κατώφλι- όριο για την μείωση του σχηματισμού 
σχολείων κυμαίνεται από 10 ως 10-2 mc. H ελάχιστη, απαραίτητη ένταση φωτός για τον 
εντοπισμό, την οπτική αναγνώριση και επιλογή της τροφής είναι μεγάλης σημασίας για 
πολλά είδη ψαριών. Ο Blaxter, (1980) υπολογίζει το κατώφλι-όριο για τη διατροφή της 
Clupea harengus στα 10 -1 mc. Η παρουσία φωτός είναι απαραίτητη στο φλερτάρισμα των 
δύο φύλων και το ζευγάρωμα. Eργαστηριακά πειράματα έχουν δείξει ότι το φως είναι 
απαραίτητο για την αναπαραγωγική διαδικασία του είδους Clupea harengus (Holliday, 1960 
στον Woodhead, 1966). Επιπλέον, ιχθυοπλαγκτονικές έρευνες στο πεδίο έδειξαν ότι η 

 11



Εισαγωγη 

αναπαραγωγή λαμβάνει χώρα αργά το απόγευμα ή στο λυκόφως σε πολλά είδη της 
οικογένειας των Clupeidae (Βlaxter, 1970; Woodhead, 1966). Επίσης, αλλαγές στη δομή των 
σχολείων στα Clupeidae συσχετίζονται συχνά με την ένταση του φωτός. Οι Βlaxter και 
Parrish, (1965) αναφέρουν σχηματισμό σχολείων στη ρέγγα του Ατλαντικού σε έντασεις 
φωτός μεταξύ 0.5 και 0.003 mc, ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων και το μέγεθος των 
δεξαμενών. 
 Μελέτες (Postuma, 1957 στον Βlaxter, 1970; Blaxter και Parrish, 1965) που 
αναφέρονται κυρίως στο είδος Clupea harengus, προσπάθησαν να κατανοήσουν τις κάθετες 
μεταναστεύσεις του είδους με βάση τις μεταβολές της φωτεινότητας. O Postuma, (στον 
Βlaxter 1970) αναφέρει ότι τα άτομα του είδους αυτού προτιμούν τιμές φωτεινότητας της 
τάξης του 1 mc, ενώ οι Blaxter και Parrish, (1965), αναφέρουν ότι η ένταση του φωτός κατά 
την οποία αρχίζει η μετακίνηση προς την επιφάνεια, κυμαίνεται από 10 ως 0.1 mc. Ο Blaxter, 
(1970), αναφέρει ότι παρόμοιες κάθετες μεταναστεύσεις έχουν παρατηρηθεί στα είδη Clupea 
palassii, Sprattus sprattus, Clupeonella sp., Sardina pilchardus, Sardinella aurita και 
Sardinops caerulea. 
 Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η επίδραση της φωτεινής ακτινοβολίας στην 
κάθετη κατανομή του είδους Sardina pilchardus, στο πεδίο.  Εργαστηριακά δεδομένα, που 
αναφέρονται στην μελέτη της συμπεριφοράς του είδους σε δεξαμενές και αφορούν το 
σχηματισμό σχολείων και τη λήψη τροφής σε σχέση με το φως και γενικότερα τις σχέσεις του 
είδους με το περιβάλλον του, έχουν καταγραφεί από τον Muzinic, (1963, 1964). Ο εν λόγω 
ερευνητής αναφέρει τον σχηματισμό σχολείων ακόμα και σε ένταση φωτός μικρότερη των 
0.5 mc, τονίζει όμως ότι στο απόλυτο σκοτάδι το σχολείο έχανε τελείως τη συνοχή του. 
Παράλληλα,  ο ίδιος αναφέρει ότι απότομη μεταβολή της έντασης του φωτός από χαμηλές 
τιμές στα 100 mc είχε ως συνέπεια την προς τα κάτω μετακίνηση των ψαριών. Με το 

κλείσιμο του φωτός το σχολείο 
διαλυόταν, τα ψάρια επιβράδυναν 
την κίνηση τους και έχαναν την 
ισορροπία τους.  
 Στη φύση είναι γνωστό 
ότι το απόγευμα με την μείωση 

του φωτός οι σαρδέλες 
κινούνται προς την επ
τη νύχτα τα σχολεία 
διαλύονται και τα ψάρια 
παρουσιάζουν συναθροιστική 
κατανομή. Την αυγή τα ψάρια 
σχηματίζουν μικρά σχολεία, τα 
οποία στη συνέχεια ενώνοντ
μεταξύ τους και βυθίζονται 
καθώς η ένταση του φ
αυξάνει (Εικόνα 1.2) 
(Dragesund, 1964; Culley, 
1970; Blaxter και Hunter, 1982; Azzali et al, 1985). Γενικά, η μέγιστη δραστηριότητα των
σαρδελών παρατηρείται αμέσως μετά την δύση του ηλίου και πριν την ανατολή, ενώ η 
ελάχιστη παρατηρείται τα μεσάνυχτα και το μεσημέρι (Blaxter και Hunter, 1982). Μία εικόνα 
του βάθους και του τύπου των κάθετων μετακινήσεων της σαρδέλας στο στενό της Μάγχης 
αποδίδεται από τον C

 

ιφάνεια, 

αι 

ωτός 

 

ulley (1970) (Εικόνα 1.3). 

Εικόνα 1.2 Ημερήσιος κύκλος της σαρδέλας (Azzali et al, 
1985) 

 
Εικόνα 1.3 Κάθετη κατανομή της Sardina 
pilchardus σε 24ωρη βάση (Culley, 1970). 

 12



Εισαγωγη 

 

1.3 MΕΛΕΤΟΥΜΕΝΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

1.3.1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

 Η Ευρωπαϊκή σαρδέλα (Sardina pilchardus) είναι το αφθονότερο από τα πέντε 
κυρίαρχα πελαγικά είδη του Αιγαίου και του Ιονίου πελάγους. Ταυτόχρονα αποτελεί ένα από 
τα συνηθέστερα είδη πελαγικών ψαριών στην Μεσόγειο. Ανήκει σε ένα μικρό άθροισμα 
ειδών που κυριαρχούν στην υποτροπική πελαγική και επιπελαγική πανίδα ψαριών. Το 
άθροισμα αυτό περιλαμβάνει τα γένη Sardina, Sardinops, Engraulis, Scomber και Trachurus. 
Τα παραπάνω γένη αποτελούν περίπου το 30% της παγκόσμιας αλιείας (Μαχιάς, 1994).  
 Η σαρδέλα του Β. Ατλαντικού και της Μεσογείου η Sardina pilchardus (Walbaum, 
1973), ήταν η πρώτη σαρδέλα που περιγράφτηκε. Στον Αριστοτέλη, το 347 π.Χ., απαντά για 
πρώτη φορά το όνομα σαρδίνος, από όπου προέρχεται και το όνομα του γένους, ενώ στον 
Γαληνό το 163 π.Χ.,  το όνομα σαρδίνη. Αρχικά είχε συμπεριληφθεί στο γένος Clupea και 
για μερικά χρόνια στο γένος Sardinella.O Regan το 1917, διέκρινε ένα υποτροπικό γένος το 
Sardina και ένα τροπικό το Sardinella. O ίδιος κατέληξε στην ύπαρξη τριών ειδών του 
γένους Sardina ανά τον κόσμο (Parrish et al., 1989): 
1) το Sardina pilchardus με δύο υποείδη: α) το Sardina pilchardus pilchardus με εξάπλωση 
από ακτή του Ατλαντικού στην Πορτογαλία ως τα Βρεττανικά νησιά και νότια της 
Νορβηγίας 59 0 B, και β) το Sardina pilchardus sardina που κατανέμεται σε όλη την 
Μεσόγειο, τη βόρειο-αφρικανική ακτή του Ατλαντικού ως τις Αζόρες. 
2) το Sardina sagax που κατανέμεται στον Ειρηνικό ωκεανό από τη Ν. Αμερική ως την 
Ιαπωνία και τη Ν. Αφρική. 
3) το Sardina neopilchardus που απαντά στην Αυστραλία και τη Ν. Ζηλανδία. 
H αναλυτική συστηματική κατάταξη της Ευρωπαϊκής σαρδέλας είναι: 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΦΥΛΟ Chordata Χορδωτά 
Υποφύλο Vertebrata Σπονδυλωτά 
Υπερομοταξία Gnathostomata Γναθοστόματα 
ΟΜΟΤΑΞΙΑ Osteicthyes Οστεϊχθύες 
Υπομοταξία Actinopterygii Ακτινοπτερύγιοι 
Ανθυπομοταξία Neopterygii Νεοπτερύγιοι 
Διαίρεση Ι Teleostei Τελεόστεοι 
Υπέρταξη Clupeomorpha Κλουπεόμορφοι 
ΤΑΞΗ Clupeiformes Κλουπεόμορφα 
Υπόταξη Clupeoidei Κλουπείδες 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Clupeidae  

Sardina ΓΕΝΟΣ  
Sardina pilchardus ΕΙΔΟΣ  
(Walbaum, 1793) 

 Το 1929 όμως ο Hubbs, πρότεινε ένα καινούργιο γένος, το Sardinops στο οποίο 
περιέλαβε τα Sardina sagax και Sardina neopilchardus του Regan. Έτσι στο γένος Sardinops 
ανήκουν τα είδη S. sagax (Χιλή), S. melanosticta (Ιαπωνία), S. ocellata (Νότια Αφρική), S. 
caerulea (Kαλιφόρνια), S.neopilchardus (Aυστραλία). H κατάταξη αυτή είναι αποδεκτή εως 
σήμερα (Parrish et al, 1989).   

1.3.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ -  OΙΚΟΛΟΓΙΑ 

 H πλειονότητα των Clupeidae είναι πλαγκτονοφάγα, (Blaxter και Hunter, 1982). Το 
είδος Sardina pilchardus  τροφοληπτικά χαρακτηρίζεται ως διηθηματοφάγο. Στη δίαιτα των 
ενηλίκων κυριαρχεί το ζωοπλαγκτόν, αλλά  και το φυτοπλαγκτόν υπάρχει σε μεγάλα 
ποσοστά. Αναλύσεις στομαχικού περιεχομένου έχουν δείξει ότι τα κυρίαρχα ζώα στη 
διατροφή της στον Ατλαντικό είναι τα Calanus finmarchicus, Pseydocalanus elongatus και 
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Centropages typicus (Culley, 1970), ενώ στη Μεσόγειο τα Calanus helgolandius, 
Paracalanus parvus, Pseudocalanus elongatus, Oncea sp. και Euchaeta hebes (Skrivanic και 
Zavodnic, 1973). Tα μέγιστα της διατροφής συνδέονται με την κάθετη μετανάστευση και 
πραγματοποιούνται στο λυκόφως, μετά τη δύση του ήλιου (Vucetic, 1961). 
 Oι οριζόντιες μετακινήσεις της σαρδέλας σχετίζονται άμεσα με τη θερμοκρασία του 
νερού, την αλατότητα (στα νεαρά κυρίως άτομα), την διαθεσιμότητα της τροφής και 
ειδικότερα την κατανομή του ζωοπλαγκτού και τα ρεύματα (Skrivanic και Zavodnik, 1973). 
Πιο συγκεκριμένα, οι σαρδέλες φαίνεται να ακολουθούν την ισόθερμο των 15 0C (Skrivanic 
και Zavodnik, 1973). Βασικό κριτήριο επιλογής των περιοχών που επιλέγουν για 
αναπαραγωγή είναι η θερμοκρασία στα βάθη αναπαραγωγής να μη πέφτει κάτω από τους 10 
0C (Culley, 1970; Skrivanic και Zavodnik, 1973). Η κατανομή επίσης της τροφής της 
(ζωοπλαγκτόν-φυτοπλαγκτόν) επηρεάζει την οριζόντια κατανομή της. Μελέτες αναφέρουν 
την συσχέτιση της κατανομής και των μετακινήσεων της σαρδέλας με την κατανομή μεγάλων 
ζωοπλαγκτονικών ειδών (Culley, 1970; Skrivanic και Zavodnik, 1973; Τσιμενίδης και 
συνεργάτες, 1996). Στην Ελλάδα πρόσφατα δεδομένα προερχόμενα από την περιοχή του 
Βορείου Αιγαίου, αναφέρουν μετακινήσεις της σαρδέλας προς τις ακτές όταν βρίσκεται εκτός 
της αναπαραγωγικής περιόδου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες (Μαχιάς και συνεργάτες, 
1996), γεγονός που συμφωνεί με τις καταγραφές των Skrivanic και Zavodnik, (1973) στην 
Αδριατική. 
 H σαρδέλα εμφανίζει παρατεταμένη εποχή ωοτοκίας. Στο στενό της Μάγχης το 
μέγιστο της ωοτοκίας έχει παρατηρηθεί τον Ιούνιο, όταν η θερμοκρασία των νερών ανεβαίνει 
πάνω από τους 10 0C (Culley, 1970). Σε μικρότερα γεωγραφικά πλάτη η αναπαραγωγή 
μετατοπίζεται προς το φθινόπωρο και το χειμώνα και επεκτείνεται μέχρι την άνοιξη. O 
Dragesund, (1964) αναφέρει χαρακτηριστικά ότι στον κόλπο της Νάπολης η κύρια 
αναπαραγωγική περίοδος εντοπίζεται στις αρχές του Ιανουαρίου, αλλά συνεχίζει ως τον 
Απρίλιο. Στην Ελλάδα αν και δεν υπάρχουν αναλυτικές μελέτες είναι όμως γνωστό ότι η 
αναπαραγωγή λαμβάνει χώρα από τον Νοέμβριο ως τον Απρίλιο, και το μέγιστο της 
αναπαραγωγικής περιόδου εντοπίζεται στις αρχές του Ιανουαρίου (Daoulas και Economou, 
1986; Mαχιάς, 1994). 

1.4 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ 

 Στην παρούσα εργασία μελετάται η επίδραση της φωτεινής ακτινοβολίας στην 
κάθετη κατανομή του είδους Sardina pilchardus (Walbaum, 1793), με τη χρήση 
ηχοβολιστικών μέσων. Όπως ήδη αναφέρθηκε στην παράγραφο 1.1.3 όσον αφορά την 
συμπεριφορά του είδους με το φως, υπάρχουν διαθέσιμα από παλαιότερες έρευνες 
εργαστηριακά κυρίως δεδομένα. Αντίθετα, η παρούσα εργασία στηρίζεται σε δεδομένα 
πεδίου, που συσχετίζουν άμεσα την κάθετη κατανομή των ψαριών με δεδομένα 
φωτεινότητας. Η εως τώρα γνώση της συμπεριφοράς του είδους στη φύση, προέρχεται 
αποκλειστικά από δεδομένα αλιείας και σποραδικές παρατηρήσεις ηχοβολιστικών (Cushing, 
1960; Woodhead, 1966). Οι Blaxter και Hunter, (1982), αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι οι 
εκτεταμένες έρευνες της κάθετης μετακίνησης των ψαριών που έλαβαν χώρα κατά την 
περίοδο 1939-45 ήταν αποτέλεσμα της ευρείας εισαγωγής των ηχοβολιστικών στην αλιεία, οι 
οποίες όμως δεν συνεχίστηκαν και ο ηχοβολισμός αντιμετωπίστηκε κυρίως ως ένα εργαλείο 
μέτρησης της βιομάζας.  
 Ως εκ τούτου η παρούσα εργασία στοχεύει στο να προσφέρει στη γνώση της 
συμπεριφοράς του υπό μελέτη είδους στο φυσικό του περιβάλλον. Η πληρέστερη γνώση της 
συμπεριφοράς του θα μπορούσε να συμβάλλει στην καλύτερη εκτίμηση της βιομάζας του εν 
λόγω είδους με ακουστικές μεθόδους. Σύμφωνα με τους Luecke και Wurtsbaugh (1993), 
αλλαγές στην συμπεριφορά των ψαριών που οφείλονται σε διαφορετικές εντάσεις φωτός 
μπορούν να επηρεάσουν τις υδροακουστικές αναλύσεις και κατά συνέπεια την εκτίμηση του 
πληθυσμού που προκύπτει από αυτές. Το είδος Sardina pilchardus, είναι ένα από τα 
εμπορικότερα είδη ψαριών και μάλιστα μαζί με τα Engraulis engrasicolus (γαύρο) και 
Τrachurus sp., (σαυρίδι) αποτελούν τα συνηθέστερα είδη πελαγικών ψαριών στη Μεσόγειο. 
Το τελευταίο αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν αναλογιστούμε ότι το αλίευμα των πελαγικών 
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ψαριών κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό της συνολικής αλιευτικής παραγωγής της 
Μεσογείου. 
 Η επιλογή του συγκεκριμένου είδους εκτός από την αλιευτική του σημασία 
στηρίχτηκε στα ακόλουθα πλεονεκτήματα: 
α) Απαντά με μεγάλες αφθονίες στις ελληνικές θάλασσες 
β) Είναι γνωστές εξισώσεις υπολογισμού του ηχοανακλαστικού δυναμικού του από 
προηγούμενες μελέτες (Μαχιάς, 1994; Μachias και Tsimenides, 1995). To γεγονός αυτό 
διευκόλυνε την ταυτοποίηση του είδους στα αποτελέσματα του ηχοβολισμού. 
γ) Αποτελεί αντικείμενο μελέτης του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ινστιτούτου Θαλάσσιας 
Βιολογίας Κρήτης.     
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2.ÕËÉÊÁ ÊÁÉ ÌÅÈÏÄÏÉ 

 
μελέτη της κάθετης μετακίνησης της Sardina pilchardus πραγματοποιήθηκε κατά τη 
διάρκεια δύο ερευνητικών ταξιδιών στο Βόρειο Αιγαίο με το ερευνητικό σκάφος “Ε/Σ  
ΦΙΛΙΑ”, τον Ιούνιο του 1995 και του 1996, αντίστοιχα. Τα κύρια προβλήματα της 

μελέτης εστιάστηκαν στην ακρίβεια της εκτίμησης του ηχοανακλαστικού δυναμικού των 
κοπαδιών των ψαριών στο πεδίο και στην ταυτοποίηση των κοπαδιών διαφορετικών ειδών 
ψαριών. Είναι γενικά αποδεκτό ότι η μελέτη της διασποράς και της κατανομής των 
οργανισμών επιτυγχάνεται μέσω Eulerian ή Langrancian προσέγγισης. Η πρώτη είναι στατική 
προσέγγιση. Για παράδειγμα θα περιελάμβανε τη μέτρηση παραμέτρων του νερού από μία 
σταθερή γεωγραφική θέση. Αντίθετα, η Langrancian προσέγγιση είναι δυναμική και σε 
αντίστοιχο παράδειγμα θα αφορούσε τη μέτρηση παραμέτρων του νερού μεταβάλλοντας τη 
γεωγραφική θέση του παρατηρητή στο χρόνο. Στην παρούσα μελέτη επιλέχθηκε η 
Langrancian προσέγγιση ως η καταλληλότερη, ώστε να εξασφαλιστεί η σφαιρική και 
πληρέστερη εικόνα της κάθετης κατανομής του είδους. Έτσι κατά τη διάρκεια των 
ερευνητικών ταξιδιών πραγματοποιήθηκε ηχοβολισμός σε προκαθορισμένες διατομές. Στη 
συνέχεια, περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος της ακουστικής δειγματοληψίας καθώς και ο 
τρόπος με τον οποίο έγινε προσπάθεια ελαχιστοποίησης του σφάλματος της δειγματοληψίας.     

H 

2.1 ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 

 Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας πραγματοποιήθηκαν δύο ερευνητικά ταξίδια στο 
Βόρειο Αιγαίο, με το ερευνητικό σκάφος “Ε/Σ ΦΙΛΙΑ” (μήκος σκάφους 26.10 m, μέγιστο 
πλάτος 7.27 m, ιπποδύναμη 450 hp) τον Ιούνιο του 1995 και του 1996, αντίστοιχα. Κατά τη 
διάρκεια των ερευνητικών ταξιδιών πραγματοποιήθηκε ηχοβολισμός σε προκαθορισμένες 
διατομές. 
 Για την εκτίμηση των τιμών του ηχοανακλαστικού δυναμικού χρησιμοποιήθηκε το 
ηχοβολιστικό Biosonics Dual Beam 120 Khz V-Fin Echo sounder (Model 120, 30 0 + 3 ), του 
οποίου το επιστρεφόμενο σήμα καταγράφηκε σε ψηφιακές κασέτες DAT με τη βοήθεια ενός 
Τape Recorder Interface  της Biosonics Model 171. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίστηκε η 
δυνατότητα αναπαράστασης όλου του ταξιδιού στο εργαστήριο όπου έγινε και η επεξεργασία 
των δεδομένων. Το επιστρεφόμενο σήμα αντιστοιχείται με το γεωγραφικό μήκος και πλάτος 
με ακρίβεια ενός ping1. Το τελευταίο έγινε εφικτό με τη χρήση κάρτας ESP Model 281 και 
ενός φορητού GPS της Garmin, τα οποία ήταν συνδεδεμένα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Για 
την εξασφάλιση συνεχούς ελέγχου της ορθότητας των μετρήσεων, κατά τη διάρκεια του 
εκάστοτε ταξιδιού χρημοποιήθηκαν συμβουλευτικά και και το ηχοβολιστικό Simrad EK 500 
split beam 38 και 120 kHz echo sounder. Η σύνδεση των μηχανημάτων στο πλοίο 
παρουσιάζεται στην εικόνα 2.1 

                                                 
1 Ping είναι ο χρόνος που χρειάζεται για να επιστρέψει ο εκπεμπόμενος ήχος (Biosonics, 1990) 
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Η επεξεργασία των 
ανακλάσεων που 
λαμβάνει το 
ηχοβολιστικό έγινε με το 
λογισμικό πρόγραμμα 
ΕSP V21 (Biosonics, 
1992), ενώ η επεξεργασία 
των αποτελεσμάτων των 
ερευνητικών ταξιδιών 
έγινε με το λογισμικό 
πρόγραμμα BIOSON. To 
πρόγραμμα ESP V21 
παρέχει την δυνατότητα 
αναλυτικής καταγραφής 
των μετρούμενων 
παραμέτρων των 
ηχοβολιζόμενων στόχων. 
Πιο συγκεκριμένα το 
πρόγραμμα αναγνωρίζει 
και ανιχνεύει τα ψάρια, 

βασιζόμενο σε μια σειρά παραμέτρων που καθορίζονται από τον χρήστη. Με βάση αυτές τις 
παραμέτρους ανιχνεύονται οι διαδοχικές τιμές ανάκλασης που έδωσε το ίδιο ψάρι, δεχόμενο 
την ηχητική δέσμη. Ο μέσος όρος των τιμών αυτών αποτελείτην εκτίμηση του 
ηχοανακλαστικού δυναμικού

 
Εικόνα 2.1 Η σύνδεση των μηχανημάτων στο πλοίο. 

2 του ψαριού. Οι τιμές αυτών των παραμέτρων επιδιώχθηκε να 
κυμαίνονται σε αρκετά ευρέα όρια (Πίνακας 2.1). Το εύρος ανίχνευσης των ψαριών 
προσδιορίστηκε με βάση την μέγιστη ταχύτητά τους, η οποία εκτιμήθηκε σε 7 μήκη 
σώματος. Σύμφωνα με αυτή το ψάρι το μέγιστο που μπορεί να κινηθεί είναι σε κάθετη 
απόσταση 0.6 m/sec. Το τελευταίο όμως δεν συμβαίνει ουσιαστικά στην πράξη. Τα ψάρια 
κατά κανόνα σχηματίζουν γωνία κλίσης μικρότερη των 90

≈

0 σε σχέση με την αρχική τους 
διεύθυνση. Επίσης δεν 
Πίνακας 2.1 Οι τιμές των παραμέτρων που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση του 
ηχοανακλαστικού δυναμικού του ψαριού. 

Μέγιστος αριθμός παλμών για ανίχνευση 
ψαριών 

1 

Εύρος ανίχνευσης ψαριών 0.6 m 
Μέσο ηχο-ανακλαστικό δυναμικό στόχου -63 db<HΔ< -30 db 

Τυπική απόκλιση H.Δ. 4-8 
Εύρος ανίχνευσης των ψαριών στον 

ηχητικό κώνο 
1m-100m 

Απόλυτος αριθμός ήχων ανά ψάρι 2-8 
Μέση γωνία κλίσης -3.85 - 3.85 

 
αναγνωρίστηκαν ως ψάρια ήχοι με τα χαρακτηριστικά που παρατίθενται στον πίνακα 2.2. Τα 
χαρακτηριστικά αυτά, επιλέχθηκαν θεωρώντας ότι ένα ψάρι που κολυμπάει ευθύγραμμα και 
σε άξονα παράλληλο με αυτόν του πλοίου, αντιδρώντας στην παρουσία του τελευταίου, δεν 
θα κινηθεί με γωνία 900 , σε κάθετη δηλαδή διεύθυνση προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Ενώ, 
ούτε ένα αντικείμενο που χτυπήθηκε μόνο μια φορά θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ψάρι. 

Πίνακας 2.2 Τα χαρακτηριστικά ήχων που δεν αναγνωρίστηκαν ως ψάρια.  
Γραμμικότητα 1-1 

Απόλυτος αριθμός ήχων ανά ψάρι 1-1 

                                                 
3 Ηχοανακλαστικό δυναμικό είναι η ποσότητα του ήχου που ανακλά ένας διακριτός στόχος 

(McLennan και Simmonds, 1992). 
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Μέσο ηχοανακλαστικό δυναμικό στόχου 80 db<Η.Δ.<63 db 
Τυπική απόκλιση Η.Δ. 0-0 

Παράλληλα με τον  ηχοβολισμό, χρησιμοποιήθηκε δειγματοληψία των αβιοτικών 
παραμέτρων με CTD της Seabird, Seacat Profiler SBE 19-03, το οποίο έκανε καταγραφή των 
ακόλουθων μεγεθών: α) Ηλιακή ακτινοβολία ( σε μΕm-2s-1 0 ) β) Θερμοκρασία (σε C). Η 
συχνότητα καταγραφής των μεγεθών ήταν 2 / sec, ενώ η ταχύτητα βύθισης ήταν 0.8 ως 1 
μέτρο / sec. 

2.1.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 

 Ο ηχοβολισμός πραγματοποιήθηκε κατά μήκος προκαθορισμένων διατομών στην 
περιοχή του Β. Αιγαίου (Εικόνα 2.2). Η ταχύτητα του σκάφους κατά την διάρκεια του 
ηχοβολισμού ήταν 8 κόμβοι. Οι διατομές ήταν κάθετες προς τις ακτές στο Θρακικό πέλαγος 
και τον Θερμαϊκό κόλπο. Σε κλειστές περιοχές και συγκεκριμένα στον Στρυμωνικό κόλπο, 

Συγγιτικό κόλπο, στον κόλπο της Κασσάνδρας και στο εσωτερικό του Θερμαϊκού, 
σχημάτιζαν ζικ-ζακ (Tsimenides et al., 1995). Oι αποστάσεις μεταξύ των διατομών ήταν 10 
ναυτικά μίλια στο Θρακικό πέλαγος και 5 ναυτικά μίλια στον Θερμαϊκό κόλπο. 

 
Εικόνα 2.2 Χάρτης της περιοχής δειγματοληψίας.  
• = σταθμός δειγματοληψίας αβιοτικών παραμέτρων 
 ⎯ =διατομές ακουστικής δειγματοληψίας   
 

 Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε 
μέχρι το βάθος των 100 m, δεδομένου ότι ως το βάθος αυτό, απαντούν κατά τη διάρκεια της 
ημέρας τα προς διερεύνηση πελαγικά είδη (Garcia et al, 1994). Η Στοιχειώδης 
Δειγματοληπτική Μονάδα (Elementary Sampling Distance Unit - ESDU), ήταν η μία ώρα 
(McLennan και Simmonds, 1992). Τα δεδομένα των αβιοτικών παραμέτρων συλλέχθησαν 
από 153 σταθμούς δειγματοληψίας (Εικόνα 2.2), οι οποίοι τοποθετήθηκαν ανά 5 ναυτικά 
μίλια, κατά μήκος των ακουστικών διατομών. 

     2.1.2 EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Κατά  την επεξεργασία των ακουστικών δεδομένων, πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες 
διαδικασίες: 
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• Χαρακτηρισμός όλων των κοπαδιών των ψαριών με βάση το ηχοανακλαστικό δυναμικό 
του κάθε είδους, μέχρι τα 100 m βάθος. Η τιμή του ηχοανακλαστικού δυναμικού 
εξαρτάται από το είδος του ψαριού, το μέγεθός του και τον προσανατολισμό του σε σχέση 
με την επιφάνεια της θάλασσας (Love, 1977; Blaxter και Batty, 1990; Ona 1990; 
McLennan και Simmonds, 1992). Η νηκτική κύστη είναι εκείνο το μέρος του σώματος του 
ψαριού (στα είδη που έχουν νηκτική κύστη) που συμβάλλει κατά 90% ή και περισσότερο, 
στην ανακλώμενη ενέργεια και επομένως, καθορίζει κατά κύριο λόγο την τιμή του 
ηχοανακλαστικού δυναμικού του ψαριού (Foote, 1980). Στην περιοχή δειγματοληψίας, 
συνυπάρχει το υπό μελέτη είδος με τα Engraulis engrasicolus, Trachurus trachurus και 
Sardinella aurita. Εκτιμήσεις του ηχοανακλαστικού δυναμικού του Engraulis 
engrasicolus και του Trachurus trachurus, έχουν πραγματοποιηθεί από τους Μαχιάς και 
συν., (1996), ενώ όσον αφορά την Sardina pilchardus εξισώσεις υπολογισμού του 
ηχοανακλαστικού δυναμικού είναι ήδη γνωστές από προηγούμενες έρευνες (Μαχιάς 1994, 
Machias και Tsimenides 1995). Mε βάση το ηχοανακλαστικό δυναμικό κατέστη έτσι 
δυνατός ένας πρώτος διαχωρισμός των ψαριών. 

• Διόρθωση των χαρακτηρισμένων κοπαδιών λαμβάνοντας υπόψη το βάθος στο οποίο 
βρίσκονται. To είδος Sardina pilchardus ανήκει στα φυσόστομα είδη, στα οποία η 
νηκτική κύστη επικοινωνεί με το πεπτικό κανάλι και επομένως και με το περιβάλλον νερό. 
Τα ψάρια αυτά δεν μπορούν να εκκρίνουν αέριο στη νηκτική κύστη ενώ βρίσκονται κάτω 
από το νερό. Έτσι, λόγω της επίδρασης της υδροστατικής πίεσης στο μέγεθος της 
νηκτικής κύστης το ηχοανακλαστικό δυναμικό μεταβάλλεται έντονα καθώς το ψάρι 
κινείται προς τα πάνω ή προς τα κάτω στην κολώνα του νερού. Το ηχοανακλαστικό 
δυναμικό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό: α) από το βάθος στο οποίο βρίσκεται το ψάρι, β) το 
χρονικό διάστημα που παρέμεινε εκεί και γ) από την κατεύθυνση με την οποία το ψάρι 
έφτασε στο συγκεκριμένο βάθος (McLennan και Simmonds, 1992). Επίσης διόρθωση 
έλαβε χώρα λαμβάνοντας υπόψη την έντονη παρουσία του είδους Sardinella aurita (κοιν. 
Φρίσσα), κοντά στην επιφάνεια (0-20 m) κατά την διάρκεια της ημέρας (Gerlotto και 
Freon, 1992; Freon et al, 1993). 

• Επιπλέον, διόρθωση των παρατηρούμενων κοπαδιών με βάση το ηχοανακλαστικό τους 
δυναμικό πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη το χαρακτηριστικό σχήμα των 
κοπαδιών κάθε είδους (McLennan και Simmonds, 1992; Masse, 1996). Το 
χαρακτηριστικό αυτό σχήμα (Εικόνα 2.3) που καταγράφηκε στο πλοίο, προέκυψε από την 
εμπειρία προηγούμενων ταξιδιών. Πιο συγκεκριμένα, σε προηγούμενα ταξίδια 
πιστοποιήθηκε το 

σχήμα ενός συγκεκριμένου 
κοπαδιού με βάση την σύνθεση 
του αλιεύματος που προέκυψε 
από την αλιεία του 
συγκεκριμένου κοπαδιού.  
• Στο τέλος κάθε ώρας 

ακουστικής δειγματοληψίας 
και ανά δέκα μέτρα βάθος 
έγινε ολοκλήρωση των 
στόχων που ανήκαν στο 
είδος Sardina pilchardus 
από την επιφάνεια μέχρι το 
βυθό. Η παραπάνω 
διαδικασία 
πραγματοποιήθηκε για κάθε 
ημέρα ακουστικής 
δειγματοληψίας. 
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Εικόνα 2.3 Το σχήμα των κοπαδιών των ειδών Sardina 
pilchardus, Engraulis engrasicolus και Trachurus sp., όπως αυτό 
καταγράφεται από το ηχοβολιστικό.   
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• Πραγματοποιήθηκε διόρθωση του αριθμού των παρατηρούμενων στόχων σταθμίζοντας 
τους με βάση τους στόχους που καταγράφει το ηχοβολιστικό σε βάθος 100 m (μέγιστο 
βάθος ηχοβολισμού). Εξαιτίας της αύξησης της ακτίνας του ηχητικού κώνου με το βάθος, 
ο αριθμός των ηχοβολιζόμενων ψαριών στα μικρότερα βάθη είναι αναλογικά μικρότερος 
σε σχέση με τον αντίστοιχο αριθμό στα μεγαλύτερα βάθη. Ο συντελεστής διόρθωσης  

(Biosonics, 1990) k = 
Δ
δ

φ
φ

= = =
2
2

2
2

*
*

* tan( ) * max
* tan( ) *

maxR
r

D
d

D
d

  όπου: 

Δ= διάμετρος του ηχητικού κώνου στο μέγιστο βάθος 
δ= διάμετρος του ηχητικού κώνου στο βάθος ηχοβολισμού του στόχου 
R= ακτίνα του ηχητικού κώνου στο μέγιστο βάθος 
r= ακτίνα  του ηχητικού κώνου στο βάθος ηχοβολισμού του στόχου 
φ= η γωνία ηχοβολισμού 
Dmax= το μέγιστο βάθος ηχοβολισμού (100 m) 
d=το βάθος ηχοβολισμού του στόχου  

• Υπολογίστηκαν οι ακόλουθοι παράμετροι που θεωρήθηκαν ως κατάλληλοι εκτιμητές της 
κάθετης μετακίνησης των ψαριών  (Heath et al, 1988): 

α)το σταθμισμένο μέσο βάθος των παρατηρούμενων στόχων (WMD), το οποίο 
εκτιμήθηκε σταθμίζοντας κάθε βάθος με την αντίστοιχη ποσότητα των ηχοβολιζόμενων 
στόχων, ως το βάθος των 100 m. Αναλυτικότερα, το σταθμισμένο μέσο βάθος των 
παρατηρούμενων στόχων υπολογίστηκε με βάση τη σχέση : 

( * )x I
x

i

i

∑
∑

WMD=  όπου 

I  : η κατηγορία βάθους 
 : ο αριθμός των ηχοβολιζόμενων στόχων σε κάθε κατηγορία βάθους xi

Το σταθμισμένο μέσο βάθος υπολογίστηκε για κάθε δειγματοληπτική μονάδα και ανά ημέρα 
δειγματοληψίας. Ειδικότερα, το σταθμισμένο μέσο βάθος αντιστοιχήθηκε με το μέσο κάθε 
ώρας. Η φωτεινή ακτινοβολία στο βάθος αυτό (LIMD) εκτιμήθηκε από τις αντίστοιχες 
αβιοτικές μετρήσεις στην κολώνα του νερού. 
β) η προτιμούμενη τιμή φωτεινότητας (PLI), δηλ. η φωτεινότητα όπου τα ψάρια τείνουν 
να απαντούν τις ώρες που υπάρχει έντονο φως, όταν δεν εμποδίζονται από την παρουσία του 
πυθμένα. Η φωτεινότητα αυτή εκτιμήθηκε με βάση τις τιμές της φωτεινότητας στο μέσο 
βάθος (LIMD) που αντιστοιχούν α) στις ώρες 6.00 π.μ. ως 16.00 μ.μ. και β) στα μέσα βάθη 
τα οποία βρίσκονται  τουλάχιστον 20m πάνω από το βυθό. Η τιμή αυτή υπολογίστηκε για το 
σύνολο της περιοχής και ανά έτος δειγματοληψίας.    
γ) η ένταση της φωτεινής ακτινοβολίας ανά περιοχή (ALI), δηλαδή η πραγματική τιμή 
φωτεινής ακτινοβολίας όπου απαντούν τα ψάρια. Η φωτεινότητα αυτή εκτιμήθηκε με βάση 
τις τιμές της φωτεινότητας στο μέσο βάθος (LIMD) στις ώρες 6:00 π.μ. ως 16:00 μ.μ. ανά 
περιοχή και ανά έτος δειγματοληψίας.    
δ) η φωτεινότητα στην επιφάνεια (LIS), η οποία εκτιμήθηκε σε συσχέτιση με τις αβιοτικές 
μετρήσεις που έγιναν στα πρώτα 10 m της κολώνας του νερού. 
ε)η μέση ωριαία μεταβολή της φωτεινής ακτινοβολίας στο μέσο βάθος (LD) με βάση την 
μεταβολή του μέσου βάθους (WMD) μία ώρα μετά. 
• Αντιστοιχήθηκαν οι τιμές των αβιοτικών παραμέτρων που καταγράφηκαν από το CTD της 

Seabird, Seacat Profiler SBE 19-03, με τις ώρες της ημέρας, ενώ παράλληλα εκτιμήθηκε η 
μέση τιμή των ακόλουθων αβιοτικών παραμέτρων α) φωτεινότητα (μEm-2s-1 ) και β) 
θερμοκρασία (0C) ανά δέκα μέτρα, μέχρι τα 100 m βάθος. Ειδικότερα, η φωτεινή 
ακτινοβολία που μετρήθηκε είναι αυτή που χαρακτηρίζεται ως “φωτοσυνθετικά διαθέσιμη 
ακτινοβολία” (PAR - photosynthetically available radiation). Με τον όρο αυτό, 
αναφερόμαστε σε μήκη κύματος από 300 ως 720 nm, τα οποία είναι περιοριστικά για την 
φωτοσυνθετική διαδικασία (Parsons et al, 1984).  
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• Το βάθος του βυθού επίσης εκτιμήθηκε ως μέση τιμή ανά ώρα, σταθμίζοντας όλες τις 
μετρήσεις του ηχοβολιστικού.  

• Με βάση τις αβιοτικές μετρήσεις της θερμοκρασίας επιλέχθηκαν τέσσερις 
θερμοκρασιακές κλάσεις (12.5-14.5 0  0C, 14.5-16.5 C, 16.5-18.5 0C, >19.5 0C) και στη 
συνέχεια εκτιμήθηκε το συνολικό ποσοστό των ηχοβολιζόμενων στόχων ανά 
θερμοκρασιακή κλάση. 

Τα παραπάνω πραγματοποιήθηκαν α) για το σύνολο της μελετούμενης περιοχής β) για το 
Θρακικό πέλαγος και γ) για τον Θερμαϊκό κόλπο για την εκάστοτε μελετούμενη χρονιά. Ο 
χωρισμός σε υποπεριοχές επιλέχτηκε με βάση τα αποτελέσματα της στατιστικής 
επεξεργασίας για το σύνολο της περιοχής δειγματοληψίας. Πιο συγκεκριμένα: 
• η ύπαρξη σύνθετου μοντέλου ARIMA  
• η εκτίμηση μικρών συντελεστών παλινδρόμησης  
η διαφοροποίηση του ισχύοντος μοντέλου στις δύο χρονιές δειγματοληψίας και η ανάγκη 
πληρέστερης ανάλυσης της συμπεριφοράς της Sardina pilchardus , 
οδήγησαν στο χωρισμό της συνολικής περιοχής δειγματοληψίας χωρίστηκε σε δύο 
υποπεριοχές με βασικό κριτήριο το μέσο βάθος α) στο Θρακικό πέλαγος και τους κόλπους 
της Χαλικιδικής (μέσο βάθος 123 m και st. err ± 9.63) και β) στον Θερμαϊκό κόλπο (μέσο 
βάθος 89.34 m και st. err ± 9.31). 
 Έτσι, συνολικά εκτιμήθηκαν τρία μοντέλα πρόβλεψης της μετακίνησης της Sardina 
pilchardus. Αναλυτικότερα εκτιμήθηκε ένα ενιαίο μοντέλο για τις δύο χρονιές 
δειγματοληψίας στο Θρακικό πέλαγος και δύο μοντέλα για τον Θερμαϊκό κόλπο, για κάθε 
χρονιά δειγματοληψίας αντίστοιχα. Η διαφορετική αντιμετώπιση των δύο υποπεριοχών 
οφείλεται:  
• στην ύπαρξη όμοιων στατιστικά τιμών φωτεινότητας στο μέσο βάθος (p>0.05) στο 

Θρακικό πέλαγος ανά έτος δειγματοληψίας. Παράλληλα, η φωτεινότητα στην επιφάνεια 
και το βάθος του βυθού υπεισέρχεται στο αντίστοιχο μοντέλο και τις δύο χρονιές 
δειγματοληψίας. 

• η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι στον Θερμαϊκό κόλπο αν και οι τιμές της φωτεινότητας 
στο μέσο βάθος ήταν στατιστικά όμοιες (p>0.05), ανά έτος δειγματοληψίας, οι 
παράγοντες που υπεισέρχονταν στο μοντέλο πολλαπλής παλινδρόμησης ήταν 
διαφορετικοί σε κάθε περίπτωση. Τα αποτελέσματα παρατίθενται αναλυτικότερα στη 
συνέχεια.  

2.1.3 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

Για την στατιστική επεξεργασία των ακουστικών δεδομένων καθώς και των τιμών 
φωτεινότητας που καταγράφηκαν εφαρμόστηκαν μέθοδοι ανάλυσης χρονοσειρών. 
Χρονοσειρά καλείται μία ομάδα δεδομένων που αποτελούν μετρήσεις μίας μεταβλητής κατά 
τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου. Η ανάλυση δεδομένων χρονοσειρών αποσκοπεί 
αρχικώς, στην εκτίμηση ενός προτύπου και επομένως στην εφαρμογή ενός μαθηματικού 
μοντέλου που ερμηνεύει την συμπεριφορά της χρονοσειράς κατά το παρελθόν. Έτσι είναι 
δυνατή η πρόβλεψη των μελλοντικών τιμών της χρονοσειράς γιατί οι παραμέτροι του 
μοντέλου που ερμηνεύουν την μεταβολή των τιμών κατά το παρελθόν μπορούν επίσης να 
προβλέψουν πόσο οι επόμενες τιμές θα αυξηθούν ή θα μειωθούν. Επιπλέον, με την ανάλυση 
χρονοσειρών είναι δυνατή η εκτίμηση της επίδρασης ενός παράγοντα που παρεμβαίνει και 
διαφοροποιεί τη φυσιολογική συμπεριφορά της χρονοσειράς  (Συριόπουλος, 1996). 
 Στην παρούσα εργασία χρονοσειρά συνιστούν οι παρατηρήσεις του σταθμισμένου 
μέσου βάθους των ηχοβολιζόμενων στόχων. Χρησιμοποιήθηκαν οι μέθοδοι της 
αυτοσυσχέτισης (autocorrelation), της μερικής αυτοσυσχέτισης (partial autocorrelation) 
και της διαγώνιας συσχέτισης (cross correlation) και της αυτοπαλίνδρομης-
ολοκλήρωσης-κινητού μέσου ή ARIMA (AutoRegressive -Integrated - Moving 
Average), για να εκτιμηθεί η αυτοσυσχέτιση του μέσου βάθους (WMD) και η υστέρηση του  
με την φωτεινότητα στην επιφάνεια (LIS). Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι στην 
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ανάλυση δεν συμπεριλήφθησαν οι ώρες τις νύχτας 21.00 μ.μ. ως 3.00 π.μ., γιατί κατά τις 
ώρες αυτές οι τιμές τις φωτεινότητας κυμαίνονται σταθερά σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Η 
ανάλυση χρονοσειρών πραγματοποιήθηκε α) για το σύνολο της μελετούμενης περιοχής ανά 
έτος δειγματοληψίας, β) για το Θρακικό πέλαγος και γ) για τον Θερμαϊκό κόλπο ανά έτος 
δειγματοληψίας.    
 Η μέθοδος της αυτοσυσχέτισης (autocorrelation), εκτιμά τους συντελεστές 
συσχέτισης των τιμών μιας χρονοσειράς δεδομένων μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, εκτιμά το 
συντελεστή συσχέτισης μιας τιμής με την επόμενή της, την μεθεπόμενη της κ.ο.κ. 
Ουσιαστικά, η ανάλυση της αυτοσυσχέτισης εξετάζει το τμήμα εκείνο της διασποράς που 
οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στη πάροδο του χρόνου, ή με άλλα λόγια στις 
προηγούμενες τιμές της ίδιας  της μεταβλητής (Συριόπουλος, 1996).    
 Η μέθοδος της διαγώνιας συσχέτισης (cross - correlation), εκτιμά τους συντελεστές 
συσχέτισης των τιμών δύο χρονοσειρών δεδομένων. Συγκεκριμένα, εκτιμά το συντελεστή 
συσχέτισης της τιμής της μιας σειράς με την τιμής της άλλης σειράς στην επομένη χρονική 
στιγμή, στην μεθεπόμενη κ.ο.κ. Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται η υστέρηση με την οποία οι 
δύο χρονοσειρές σχετίζονται. Yστέρηση της χρονοσειράς καλείται το σταθερό βήμα (η 
απόσταση) μεταξύ των τιμών που συσχετίζονται. Η ανάλυση της διαγώνιας συσχέτισης 
εξετάζει το τμήμα εκείνο της διασποράς της χρονοσειράς που οφείλεται στην επίδραση μιας 
άλλης μεταβλητής (Συριόπουλος, 1996). 
 Επιπλέον, εφαρμόστηκε η μέθοδος της αυτοπαλίνδρομης-ολοκλήρωσης -κινητού 
μέσου ή ARIMA (AutoRegressive -Integrated - Moving Average). Ειδικότερα, τα μοντέλα 
που προκύπτουν από την διαδικασία του ARIMA είναι της μορφής (p,d,q) και 
περιλαμβάνουν τρεις συνιστώσες: α) την τάξη (p) μιας αυτοπαλίνδρομης (autoregressive -
AR) συνιστώσας, β) την τάξη (d) της διαφοράς των τιμών όταν η χρονοσειρά δεν είναι 
στάσιμη3 και γ) την τάξη (q) ενός κινητού μέσου (ΜΑ). 
 H γενική μορφή ενός μοντέλου ΑRIMA (p,d,q) είναι η ακόλουθη (Συριόπουλος, 
1996): 
(1-φ1B -φ2B2-.... -φpBp)(1-B)d 2 qY =(1-θ Β-θ Β -.....-θ Β ) a , όπου : t 1 2 d t

s x =xΒ   : ο ανάδρομος τελεστής (lag operator) τέτοιος ώστε Β t t-s
φ , φ ,... : οι συντελεστές αυτοπαλινδρόμησης 1 2

, θ ,... : οι συντελεστές  του κινητού μέσου θ1 2
 αt  : είναι η χρονοσειρά τυχαίων, ανεξάρτητων και κανονικά   
 κατανεμημένων διαταραχών μιας εξωγενούς παραμέτρου σε   
 χρόνο t 
p  : η τάξη της αυτοπαλίνδρομης συνιστώσας (autoregression), 
d  : είναι η τάξη των τιμών που αφαιρέσαμε για να κάνουμε την  
 χρονοσειρά στάσιμη 
q  : η τάξη του κινητού μέσου  
 H αυτοπαλίνδρομη συνιστώσα του μοντέλου εκτιμά ότι η τιμή της χρονοσειράς, σε 
μία δεδομένη χρονική στιγμή συσχετίζεται γραμμικά με τόσες προηγούμενες ή επόμενες 
τιμές, όσες δηλώνονται από την τάξη p. Για παράδειγμα, όταν το p=1 (μοντέλο ΑR(1)) η τιμή 
της χρονοσειράς τη χρονική στιγμή t συσχετίζεται με την προηγούμενη της τιμή και αυτή με 
τη σειρά της με την προηγούμενη της κ.ο.κ. (Συριόπουλος, 1996). 
 Ο κινητός μέσος τείνει να εξομαλύνει τις τυχαίες διακυμάνσεις και επομένως την 
περιοδικότητα  της χρονοσειράς. Ουσιαστικά, με τη διαδικασία αυτή κάθε τιμή εκφράζεται 
ως μέση τιμή της παρούσας διαταραχής και της προηγούμενης (ή των προηγούμενων) τιμών. 
Η τάξη του κινητού μέσου καθορίζει με πόσες προηγούμενες διαταραχές έχει σταθμιστεί η 
νέα τιμή (Συριόπουλος, 1996). 
 Η διαδικασία αναγνώρισης του μοντέλου του ARIMA βασίζεται στον έλεγχο της 
συνάρτησης αυτοσυσχέτισης (autocorrelation) και μερικής αυτοσυσχέτισης (partial 
                                                 
3 Μία χρονοσειρά καλείται στάσιμη όταν ο μέσος όρος και η διακύμανση της παραμένουν σταθερές. 

(Συριόπουλος, 1996). 
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autocorrelation) της χρονοσειράς. Πιο συγκεκριμένα, από την εικόνα του γραφήματος της 
συνάρτησης αυτοσυσχέτισης και του αντίστοιχου γραφήματος της συνάρτησης μερικής 
αυτοσυσχέτισης εξάγονται συμπεράσματα για τη μορφή του μοντέλου ARIMA. H 
επιβεβαίωση του μοντέλου γίνεται με την ανάλυση των σφαλμάτων, τα οποία επίσης 
ελέγχονται ως προς την αυτοσυσχέτιση τους (Συριόπουλος, 1996).   
 Εκτός από την ανάλυση χρονοσειρών χρησιμοποιήθηκαν κατά την στατιστική 
επεξεργασία α) η μέθοδος της ανάλυσης διασποράς (ANOVA) β) η μέθοδος της απλής 
παλινδρόμησης, γ) της πολλαπλής παλινδρόμησης και δ) της συνημιτονοειδούς 
ρυθμομετρίας (cosine rhytmometry).  

Ανάλυση διασποράς (ANOVA: Analysis of Variance).•  Είναι μέθοδος σύμφωνα με την 
οποία γίνεται σύγκριση των μέσων όρων για περισσότερα από 2 δείγματα (Zar, 1985). 
Εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που μια (ή περισσότερες) ανεξάρτητη μεταβλητή επιδρά στα 
δεδομένα ενος πειράματος με τη μορφή διαφορετικών συνθηκών (επιπέδων της 
ανεξάρτητης μεταβλητής) και εξετάζει τη μηδενική υπόθεση Ηο, σύμφωνα με την οποία 
δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των επιπέδων. Η ANOVA καταλήγει 
σε μια αριθμητική τιμή, το F- κριτήριο και στην πιθανότητα p που ισχύει αυτή η τιμή. 
Αυτά τα στοιχεία δίνουν τη δυνατότητα σύγκρισης με το F-θεωρητικό (για p=0.05), ώστε να 
απορριφθεί ή να αποδειχθεί η Ηο. Xρησιμοποιήθηκε η μονοπαραγοντική και η 
διπαραγοντική ANOVA. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εφαρμογή της παραμετρικής 
ανάλυσης διασποράς είναι αφενός η κανονικότητα της κατανομής και αφετέρου η 
ομοιογένεια των διασπορών. Η πρώτη ελέγχθηκε με το τεστ των Kolmogorov-Smyrnov &  
η τελευταία με το τεστ του Bartlett για p>0.05 (Zar, 1985). 
Η απλή παλινδρόμηση•  (Simple regression) συνίσταται στην εκτίμηση ενός μοντέλου 
(δηλ. μιας συνάρτησης) που περιγράφει την εξάρτηση μιας ποσοτικής μεταβλητής Υ από 
μία ανεξάρτητη (ποσοτική) μεταβλητή (Zar, 1985). Στην συγκεκριμένη περίπτωση 
εφαρμόστηκε η πολλαπλασιαστική παλινδρόμηση (multiplicative regression) με την 
ακόλουθη γενική μορφή μοντέλου: 

β Χ   όπου: Υ= β0
Υ : η εξαρτημένη μεταβλητή 
Χ: η ανεξάρτητη μεταβλητή 

 :η σταθερά του μοντέλου β0
 β:  ο συντελεστής παλινδρόμησης 

Η πολλαπλή παλινδρόμηση•  (multiple regression) συνίσταται στην εκτίμηση ενός 
μοντέλου (δηλ. μιας συνάρτησης) που περιγράφει την εξάρτηση μιας ποσοτικής 
μεταβλητής Υ από ένα σύνολο p ανεξάρτητων (ποσοτικών) μεταβλητών. Η γενική μορφή 
του μοντέλου είναι η ακόλουθη: 

 +β Χ  + ,....+β ΧΥ= β0 1 1 p p  όπου: 
Υ : η εξαρτημένη μεταβλητή 

,Χ ...Χp: οι ανεξάρτητες μεταβλητές Χ1 2
 :  η σταθερά του μοντέλου β0
, β  ...: οι συντελεστές παλινδρόμησης β1 2

 Για την ορθότητα της χρήσης του παραπάνω μοντέλου είναι  απαραίτητη η τήρηση 
των ακόλουθων προϋποθέσεων:  
α) Η ομοσκεδαστικότητα των σφαλμάτων. Με τον όρο σφάλμα εννοούμε τη διαφορά της 
μέσης τιμής από την πραγματική τιμή, που είναι δυνατόν να πάρουμε κάθε φορά που 
πραγματοποιούμε ένα πείραμα με τις ίδιες ακριβώς τιμές των ανεξάρτητων μεταβλητών.  
β) Η μη ύπαρξη αυτοσυσχέτισης στα σφάλματα.  
Ο έλεγχος της ομοσκεδαστικότητας πραγματοποιήθηκε με το τεστ Bartlett και της 
αυτοσυσχέτισης  με το τεστ Durbin-Watson (Zar, 1985). Η αυτοσυσχέτιση των σφαλμάτων 
όταν παρατηρήθηκε, εκτιμήθηκε η τάξη της με την μέθοδο της ανάλυσης χρονοσειρών και 
εισήχθηκε στο μοντέλο της πολλαπλής παλινδρόμησης (Συριόπουλος, 1996).    
 Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι για την εκτίμηση του μοντέλου εφαρμόστηκε η 
μέθοδος της διαλογής προς τα πίσω (Backward selection). Στην μέθοδο αυτή, ξεκινάμε με το 
πλήρες μοντέλο των p μεταβλητών, υπολογίζουμε τον συντελεστή καθορισμού (R2)  και σαν 
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πρώτο βήμα διώχνουμε την μεταβλητή που επιφέρει τη μικρότερη μείωσή του. Η μείωση 
αυτή ελέγχεται με F-test και η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι η μεταβλητή που προκαλεί τη 
μικρότερη μείωση να μην μπορεί να φύγει από το μοντέλο. Ο συντελεστής προσδιορισμού 
(R2) εκφράζει το ποσοστό μεταβλητότητας της Υ που εξηγείται από την παλινδρόμηση με τις 
ανεξάρτητες μεταβλητές (Zar, 1985).    
 Η μέθοδος της πολλαπλής παλινδρόμησης χρησιμοποιήθηκε για να ερμηνευθεί η 
μεταβλητότητα του μέσου βάθους μετακίνησης των ψαριών με βάση α) την φωτεινότητα 
στην επιφάνεια και β) το βάθος του νερού. Πρέπει να σημειωθεί ότι το μοντέλο της 
πολλαπλής παλινδρόμησης σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη την υστέρηση του μέσου 
βάθους σε σχέση με τη φωτεινότητα στην επιφάνεια, όπως αυτή εκτιμήθηκε από την μέθοδο 
της διαγώνιας συσχέτισης (cross correlation). Στην πολλαπλή παλινδρόμηση όμοια με την 
ανάλυση χρονοσειρών, εξαιρέθηκαν οι τιμές της φωτεινότητας που αντιστοιχούν στις ώρες 
της νύχτας. 
Οι παραπάνω στατιστικές μέθοδοι εφαρμόστηκαν α) για το σύνολο της μελετούμενης 
περιοχής ανά έτος δειγματοληψίας, β) για το Θρακικό πέλαγος και γ) για τον Θερμαϊκό 
κόλπο, ανά έτος δειγματοληψίας. 

Η  συνημιτονοειδής ρυθμομετρία (cosine rhythmometry)•   βρίσκει συχνά εφαρμογή 
στην πρόβλεψη της μεταβολής βιολογικών χρονοσειρών. Κατά τη μέθοδο αυτή όλες οι 
πλευρές ενός βιολογικού ρυθμού περιγράφονται με ένα κατάλληλο μαθηματικό μοντέλο 
το οποίο εφαρμόζεται στο σύνολο της χρονοσειράς (Nelson et al, 1979). Ειδικότερα 
εφαρμόστηκε η συνημιτονοειδής συνάρτηση στο σταθμισμένο μέσο βάθος μετακίνησης 
των ψαριών: 

WMD= Cο+ C * cos (ωt+φ) όπου: 
WMD: το σταθμισμένο μέσο βάθος μετακίνησης των ψαριών, 
C: η σταθερά της συνάρτησης 
t: ο χρόνος σε ώρες της ημέρας 
Cο: είναι το μέγιστο πλάτος της συνάρτησης  
ω: η γωνιακή συχνότητα 2π/Τ, με περίοδο (Τ) 24 ωρών  
φ: η ακροφάση δηλ. ο χρονισμός του υψηλότερου σημείου σε ώρες. 

 Η παραπάνω στατιστική επεξεργασία πραγματοποιήθηκε α) για το σύνολο της 
μελετούμενης περιοχής β) για το Θρακικό πέλαγος και γ) για τον Θερμαϊκό κόλπο, ανά έτος 
δειγματοληψίας. 
 Για την πραγματοποίηση της στατιστικής επεξεργασίας και την παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν τα λογισμικά προγράμματα για Η/Υ  Excel v. 5.0  της 
Microsoft Corporation, Systat v. 5.02 της Systat Inc., Statgraphics Plus v.5 της Statistical 
Graphics Corporation.   
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 ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ 
ΕΠΕΞΕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 (Φωτεινότητα, Θερμοκρασία) 

 
 

• Αντιστοίχηση των αβιοτικών 
παραμέτρων με τις ώρες της ημέρας • Χαρακτηρισμός των κο 

•  • Εκτίμηση της μέσης τιμής τους ανά 
10 m βάθος μέχρι τα 100 m παδιών με βάση το Η.Δ.   

• Διόρθωση των κοπαδιών με βάση 
 α) το βάθος  
 β) το σχήμα των κοπαδιών 
• Ολοκλήρωση του αριθμού των στόχων ανά 10 m 

βάθος ως τα 100 m  
• Διόρθωση του αριθμού των στόχων με βάση τον 

συντελεστή k 
• Υπολογισμός του: 
 α) Σταθμισμένου μέσου βάθους των στόχων (WMD) 
και της αντίστοιχης τιμής φωτεινότητας (LIMD) 
β) Επιθυμητής τιμής φωτεινότητας (PLI) 
γ) Φωτεινότητα ανά περιοχή (ALI) 
δ) Επιφανειακή φωτεινότητα (LIS) 
ε) Μέση ωριαία μεταβολή της φωτεινής ακτινοβολίας 
στο μέσο βάθος (LD) 
• Στατιστική επεξεργασία 
 α) Ανάλυση χρονοσειρών 
 β) Ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης  
 γ) Ανάλυση πολλαπλασιαστικής παλινδρόμησης 

άλυση πολλαπλής παλινδρόμησης  
ημιτονοειδής ανάλυση-ρυθμομετρίας 

 δ) Αν
 ε) ΣυνΕικόνα 2.4 Διαγραμματική απεικόνιση της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε κατά την επεξεργασία των 

δεδομένων. 



ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

3.ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÁ 

 
ια την μελέτη της κάθετης κατανομής του είδους Sardina 
pilchardus σε συνάρτηση με το φως, χρησιμοποιήθηκαν 
ακουστικά δεδομένα στα οποία έγινε ολοκλήρωση των στόχων 
που ανήκαν στο μελετούμενο είδος ανά ώρα ακουστικής 

δειγματοληψίας και ανά δέκα μέτρα βάθος, από την επιφάνεια 
μέχρι το βυθό.  Στην κατασκευή μοντέλων πρόβλεψης της 
μεταβολής της κάθετης κατανομής του είδους χρησιμοποιήθηκε το 
σταθμισμένο μέσο βάθος των παρατηρούμενων στόχων, ανά ώρα, ανά 
ημέρα και ανά έτος δειγματοληψίας. Το βάθος αυτό κρίθηκε ως το 
αντιπροσωπευτικότερο της κάθετης κατανομής του είδους, επειδή: 

Γ 

• διαπιστώθηκε ότι παρουσιάζει περιοδική μεταβολή με το χρόνο 
• παρουσίασε τις υψηλότερες τιμές συντελεστών διαγώνιας 

συσχέτισης με την επιφανειακή φωτεινότητα. 
  Το μοντέλο εκτιμήθηκε α) για το Θρακικό πέλαγος και γ) 
για τον Θερμαϊκό κόλπο ανά έτος δειγματοληψίας. Ο διαχωρισμός 
των δύο περιοχών έγινε με βασικό κριτήριο το μέσο βάθος τους 
και με βάση τα αποτελέσματα της στατιστικής επεξεργασίας για 
το σύνολο της περιοχής δειγματοληψίας, τα οποία παρατίθενται 
στη συνέχεια. 

3.1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 

3.1.1 Ανάλυση Χρονοσειρών 

3.1.1.1 Ανάλυση αυτοσυσχέτισης και μερικής αυτοσυσχέτισης 

Η γραφική απεικόνιση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης 
αυτοσυσχέτισης (autocorrelation) και μερικής αυτοσυσχέτισης 
(partial autocorrelation) για το μέσο βάθος για τα δύο έτη 
δειγματοληψίας παρουσιάζονται στις εικόνες 3.1  και 3.2, 
αντίστοιχα. 
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Εικόνα 3.1 Γραφική παράσταση των συντελεστών αυτοσυσχέτισης του 
μέσου βάθους μετακίνησης της Sardina pilchardus Α) το 1995 Β) το 

1996, στο σύνολο της μελετούμενης περιοχής. Παρατίθενται τα 
διαστήματα εμπιστοσύνης (επίπεδο σημαντικότητας=0.05). 

Από τις παραπάνω γραφικές παραστάσεις παρατηρούμε ότι: 
• οι συντελεστές αυτοσυσχέτισης του μέσου βάθους έχουν κορυφή 

στην πρώτη υστέρηση και στη συνέχεια μηδενίζονται (σταδιακά 
ή απότομα) 

• όμοια οι συντελεστές μερικής αυτοσυσχέτισης (εικόνα 3.2) 
έχουν μία κορυφή η οποία στη συνέχεια μηδενίζεται.  

Το γεγονός αυτό είναι ενδεικτικό της ύπαρξης μοντέλου ARIMA 
όπου η τάξη της αυτοπαλίνδρομης συνιστώσας είναι 1 ή 2 
(Συριόπουλος, 1996). 
 

ΒΑ
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Εικόνα 3.2 Γραφική παράσταση των συντελεστών μερικής αυτοσυσχέτισης 
του μέσου βάθους στα 10 m βάθος  Α) το 1995 Β) το 1996, στο σύνολο της μελετούμενης 
περιοχής. Παρατίθενται τα διαστήματα εμπιστοσύνης (επίπεδο σημαντικότητας=0.05). 

3.1.1.2 Μοντέλο ARIMA 

Το εκτιμηθέν μοντέλο ARIMA για το μέσο βάθος μετακίνησης της Sardina pilchardus 
στο σύνολο της περιοχής δειγματοληψίας, για τις δύο χρονιές παρουσιάζεται στον 
πίνακα 3.2. 
Πιν. 3.1 Τo εκτιμηθέν μοντέλo ARIMA για το μέσο βάθος (Υ) μετακίνησης της Sardina 
pilchardus στο σύνολο της περιοχής δειγματοληψίας, ανά έτος δειγματοληψίας. Όπου 
t=χρόνος σε ώρες, α=η χρονοσειρά των τυχαίων ανεξάρτητων επιδράσεων, ster= το 
τυπικό σφάλμα.. Tο * δηλώνει ότι το μοντέλο είναι στατιστικά σημαντικό (επίπεδο 
σημαντικότητας <0.05). 
 Τύπος ARIMA Εξίσωση ARIMA 

1995 (2,0,0)* Υ

 
Όπως φαίνεται από τον πίνακα 3.1 στατιστικά σημαντικό είναι το μοντέλο ΑRIMA 
(2,0,0). Ένα τέτοιου τύπου μοντέλο ARIMA εκφράζει την πιθανότητα το μοντέλο να 
είναι πιο σύνθετο (Συριόπουλος, 1996). 

3.1.1.3 Ανάλυση διαγώνιας συσχέτισης  

Η τιμή της παρατηρούμενης υστέρησης και οι αντίστοιχοι συντελεστές διαγώνιας 
συσχέτισης παρουσιάζονται στο πίνακα 3.2. Η ανάλυση διαγώνιας συσχέτισης 
πραγματοποιήθηκε για την φωτεινότητα στα 10 m βάθος και το μέσο βάθος 

μετακίνησης (Εικ. 3.3).   

t-0.62Yt-1= 18.46 + at 
ster:            ± 0.09      ±2.06 

1996 (2,0,0)* Yt-0.78Yt-1=10.14+at 
 ster:           ± 0.06    ±1.42 

Πιν. 3.2 Τα αποτελέσματα της διαγώνιας συσχέτισης (cross correlation) για το σύνολο της 
μελετούμενης περιοχής, στα δύο έτη δειγματοληψίας. Το * δηλώνει ότι ο συντελεστής είναι 

στατιστικά σημαντικός (επίπεδο σημαντικότητας<0.05).  
 1995 1996 
 Υστέρησ

η 
Συντελεστής 
διαγώνιας 
συσχέτισης 

Υστέρησ
η 

Συντελεστής 
διαγώνιας 
συσχέτισης 

Φως 10 m – Μέσο βάθος 0 0.2276* 0 0.1935 
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Εικόνα 3.3 Γραφική παράσταση των συντελεστών διαγώνιας συσχέτισης του μέσου βάθους 

με την φωτεινότητα σε βάθος  10 m Α) το 1995 Β) το 1996. Παρατίθενται τα διαστήματα 
εμπιστοσύνης (επίπεδο σημαντικότητας=0.05). 

 
Από τα παραπάνω παρατηρούμε ότι: 
• οι τιμές των συντελεστών διαγώνιας συσχέτισης είναι χαμηλές 
• δεν παρατηρείται  καμία υστέρηση του μέσου βάθους μετακίνησης των ψαριών σε 

σχέση με την φωτεινότητα στα 10 m βάθος. 

3.1.2 Ανάλυση Πολλαπλής  Παλινδρόμησης 

Οι συντελεστές για την κατασκευή ενός απλού μοντέλου πρόβλεψης της επίδρασης 
του φωτός στην κάθετη μετακίνηση της Sardina pilchardus  εκτιμήθηκαν μέσω της 
διαδικασίας της πολλαπλής παλινδρόμησης. Πιο συγκεκριμένα η ανάλυση 
πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας το μέσο βάθος ως εξαρτημένη μεταβλητή και 
ως ανεξάρτητες α) την φωτεινότητα στην επιφάνεια (10 m βάθος) και β) το βάθος του 
νερού. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε το τεστ του Durbin Watson για τον έλεγχο της 
αυτοσυσχέτισης των δεδομένων. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης πολλαπλής 
παλινδρόμησης παρατίθενται στον πίνακα 3.3.   

Πίν. 3.3 Τα αποτελέσματα της ανάλυσης πολλαπλής παλινδρόμησης για το σύνολο της περιοχής μελέτης, 
για τα δύο έτη δειγματοληψίας. Όπου t=χρόνος σε ώρες, WMDt=Μέσο βάθος μετακίνησης της Sardina 
pilchardus τη χρονική στιγμή t σε m, LIS

 
Από τον πίνακα 3.3 παρατηρούμε:  
• ότι το R2 έχει χαμηλές τιμές, ιδιαίτερα όσον αφορά το 1995,  
• οι τιμές που λαμβάνει το test του Durbin Watson είναι ενδεικτικές της ύπαρξης 

αυτοσυσχέτισης (DurbWats<2, σύμφωνα με τον Zar 1985) και  

t=Φως 10 m βάθος τη χρονική στιγμή t σε μΕm-2 -1s   , B=βάθος του 
βυθού σε m, R2=συντελεστής καθορισμού, F=τιμή του F-test. To * δηλώνει ότι το μοντέλο είναι στατιστικά 
σημαντικό(επίπεδο σημαντικότητας <0.05).   

2Έτος 
δειγματοληψία

ς 

F Durbin 
Watso
n test 

 R
Εξίσωση πολλαπλής παλινδρόμησης  

0.04 WMDt=47.99 + 0.011LIS1995 t    4.73(*) 0.91 
0.36 WMDt=35.63+0.088B+0.01LIS1996 t         29.58(*) 0.78 
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• η επίδραση του βάθους του βυθού εισέρχεται (με p<0.05) στο μοντέλο το 1996, 
όχι όμως και το 1995. 

3.2.ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 

3.2.1 Ανάλυση χρονοσειρών 

3.2.1.1 Ανάλυση αυτοσυσχέτισης και μερικής αυτοσυσχέτισης 

Η γραφική απεικόνιση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης αυτοσυσχέτισης 
(autocorrelation) και μερικής αυτοσυσχέτισης (partial autocorrelation) για το μέσο 
βάθος ανά περιοχή και ανά έτος δειγματοληψίας παρουσιάζονται στις εικόνες 3.4  και 
3.5, αντίστοιχα. 

 
 
 

Εικόνα 3.4 Γραφική παράσταση των 
συντελεστών αυτοσυσχέτισης του μέσου βάθους 
μετακίνησης της Sardina pilchardus για Α) το 
Θρακικό πέλαγος Β) τον Θερμαϊκό κόλπο το 
19995 και Γ) τον Θερμαϊκό κόλπο το 1996. 
Παρατίθενται τα διαστήματα εμπιστοσύνης 

(επίπεδο σημαντικότητας=0.05) 
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Εικόνα 3.5 Γραφική παράσταση των 
συντελεστών μερικής αυτοσυσχέτισης του 

μέσου βάθους για Α) το Θρακικό πέλαγος Β) 
τον Θερμαϊκό κόλπο το 1995 και Γ) τον 

Θερμαϊκό κόλπο το 1996. Παρατίθενται τα 
διαστήματα εμπιστοσύνης (επίπεδο 

σημαντικότητας=0.05).  
 
 
 
 
 
Από τις παραπάνω γραφικές παραστάσεις 
παρατηρούμε ότι:  
• Οι συντελεστές αυτοσυσχέτισης του 

μέσου βάθους έχουν κορυφή στην 
πρώτη υστέρηση και στη συνέχεια 
μηδενίζονται (σταδιακά ή απότομα).  

• Όμοια μεταβάλλονται και οι 
συντελεστές μερικής αυτοσυσχέτισης 

• Η εικόνα των διαγραμμάτων είναι ενδεικτική της ύπαρξης μοντέλου ARIMA όπου η 
τάξη της αυτοπαλίνδρομης συνιστώσας είναι 1 (Συριόπουλος, 1996).  
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3.2.1.2 Ανάλυση ARIMA 

Τα αποτελέσματα της εκτίμησης μοντέλου ARIMA για το μέσο βάθος μετακίνησης της 
Sardina pilchardus ανά περιοχή και ανά έτος δειγματοληψίας, παρουσιάζονται στον 
πίνακα 3.5. 
Παρατηρούμε ότι το μοντέλο ARIMA (1,0,0) δεν διαφοροποιείται ανά περιοχή και 
ανά έτος δειγματοληψίας. 

Πιν. 3.5 Τo εκτιμηθέν μοντέλo ARIMA για το μέσο βάθος (Υ) μετακίνησης της Sardina 
pilchardus ανά περιοχή και ανά έτος δειγματοληψίας. Όπου t=χρόνος σε ώρες, α=η 
χρονοσειρά των τυχαίων ανεξάρτητων επιδράσεων, ster=το τυπικό σφάλμα . Tο * δηλώνει 
ότι το μοντέλο είναι στατιστικά σημαντικό (επίπεδο σημαντικότητας<0.05). 

 ARIMA   ARIMA εξίσωση 
Θρακικό (1,0,0)* Υ

3.2.1.3 Ανάλυση διαγώνιας συσχέτισης  

Η ανάλυση διαγώνιας συσχέτισης πραγματοποιήθηκε για την φωτεινότητα στην 
επιφάνεια και το μέσο βάθος μετακίνησης των ψαριών. Η τιμή της παρατηρούμενης 
υστέρησης και οι αντίστοιχοι συντελεστές διαγώνιας συσχέτισης παρουσιάζονται 
στον πίνακα 3.6. Επίσης το διάγραμμα της διαγώνιας συσχέτισης  μεταξύ 
φωτεινότητας στα 10 m βάθος και του μέσου βάθους μετακίνησης της Sardina 
pilchardus ανά έτος και ανά περιοχή δειγματοληψίας παρουσιάζεται στην εικόνα 3.6.  

t-0.77Yt-1=11.88+at 
 ster:             ± 0.09       ±1.65 

Θερμαϊκός 1995 (1,0,0)* Yt-0.63Yt-1=18.09+at
 ster:              ±0.16      ±3.15 

Θερμαϊκός 1996 (1,0,0)* Yt-0.63Yt-1=14.90+at 
 ster:              ± 0.11    ± 1.89 

Πιν. 3.6 Τα αποτελέσματα της διαγώνιας συσχέτισης (cross correlation) ανά έτος και ανά 
περιοχή δειγματοληψίας.WMD=Σταθμισμένο μέσο βάθος μετακίνησης της Sardina pilchardus, 
LIS=Φως στα 10m βάθος. Το * δηλώνει ότι ο συντελεστής είναι στατιστικά σημαντικός (επίπεδο 

σημαντικότητας<0.05).  
 Θρακικό Θερμαϊκός 95 Θερμαϊκός 96 

Υστέρηση (ώρες) +1 0 +2 
Συντελεστής 

διαγώνιας συσχέτιση 
0.5024* 0.4797* 0.1045 

 

 58



ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 
 
 

 
Εικόνα 3.6 Γραφική παράσταση των συντελεστών διαγώνιας συσχέτισης του μέσου βάθους 
με την φωτεινότητα σε βάθος  10 m Α) για το Θρακικό Πέλαγος Β) για τον Θερμαϊκό κόλπο τπο 

1995 και Γ) για τον  Θερμαϊκό κόλπο το 1996. Παρατίθενται τα διαστήματα εμπιστοσύνης 
(επίπεδο σημαντικότητας=0.05). 

 
 
 
 
Από τον πίνακα και τα αντίστοιχα διαγράμματα παρατηρούμε ότι: 
• οι συντελεστές διαγώνιας συσχέτισης είναι μεγαλύτεροι σε σχέση με τους 

αντίστοιχους για το σύνολο της περιοχής 
• υπάρχει μία υστέρηση (+1 ώρα) του μέσου βάθους μετακίνησης των ψαριών σε 

σχέση με το επιφανειακό φως (στα 10m βάθος) στην περιοχή του Θρακικού 
πελάγους. Η ακρίβεια της εκτίμησης της υστέρησης επηρεάζεται από την 
δειγματοληπτική μονάδα (μία ώρα).   

• δεν υπάρχει καμία υστέρηση  του μέσου βάθους μετακίνησης των ψαριών σε 
σχέση με το επιφανειακό φως (στα 10m βάθος), στον Θερμαϊκό κόλπο. Η 
υστέρηση (+2 ώρες) που φαίνεται να ισχύει το 1996 δεν είναι στατιστικά 
σημαντική.  

3.2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ 

Για την μελέτη α) της επίδρασης του φωτός στην κάθετη μετακίνηση της Sardina 
pilchardus και β) την κατασκευή ενός απλού μοντέλου πρόβλεψης αυτής της κάθετης 
μετακίνησης χρησιμοποιήθηκαν:  
• η ανάλυση απλής παλινδρόμησης  
• και η ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης.  
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 3.2.2.1 Ανάλυση Απλής Παλινδρόμησης 

Η ανάλυση απλής παλινδρόμησης εφαρμόστηκε χρησιμοποιώντας το μέσο βάθος ως 
εξαρτημένη μεταβλητή και ως ανεξάρτητη την φωτεινότητα στην επιφάνεια (σε 10 m 
βάθος). Η εισαγωγή της φωτεινότητας στο μοντέλο έγινε λαμβάνοντας υπόψη την 
υστέρηση που παρουσίασε το μέσο βάθος σε σχέση με αυτή, όπως προέκυψε από 
τα αποτελέσματα της ανάλυσης διαγώνιας συσχέτισης (cross correlation). Τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης πολλαπλασιαστικής απλής παλινδρόμησης 
παρατίθενται στον πίνακα 3.7. 

Πίν 3.7 Οι εξισώσεις απλής γραμμικής παλινδρόμησης για τις δύο χρονιές δειγματοληψίας, στο Θρακικό πέλαγος. 
Όπου t=χρόνος σε ώρες, WMDt=Μέσο βάθος μετακίνησης της Sardina pilchardus τη χρονική στιγμή t σε m, LISt-

1

Παρατηρούμε ότι: 
 
• το ποσοστό της διασποράς του μέσου βάθους που ερμηνεύει μόνη της η 

φωτεινότητα στην επιφάνεια στο Θρακικό πέλαγος είναι 36% 
• το αντίστοιχο ποσοστό της διασποράς που ερμηνεύει η φωτεινότητα στην 

επιφάνεια στον Θερμαϊκό κόλπο το 1995 είναι 35%  
• το αντίστοιχο ποσοστό για τον Θερμαϊκό κόλπο το 1996 είναι μη στατιστικά 

σημαντικό (επίπεδο σημαντικότητας>0.05). 

=Φως στα 10m βάθος τη χρονική στιγμή t-1 σε μΕm-2 -1s , LISt=Φως στα 10m βάθος τη χρονική στιγμή t σε μΕm-2 -1s  , 
R2=συντελεστής καθορισμού, F=τιμή του F-test. To * δηλώνει ότι το μοντέλο είναι στατιστικά σημαντικό (επίπεδο 
σημαντικότητας<0.05). 

 Εξίσωση R2 F D
f 

Durbin
-

Watso
n test 

Θρακικό WMDt=3.638LISt-1
0,082 0.36 (*) 21,37 37 0.508 

Θερμαϊκός 
1995 

WMDt=3.636LISt
0,056 0,35 (*) 17,54 32 0.849 

Θερμαϊκός 
1996 

WMDt=3.731LISt 
-0,0021 0,07 0,04 50 0.845 
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3.2.2.3 Ανάλυση Πολλαπλής Παλινδρόμησης 

Η ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας το 
μέσο βάθος ως εξαρτημένη μεταβλητή και ως ανεξάρτητες α) την φωτεινότητα στην 
επιφάνεια (10 m βάθος)  και β) το βάθος του νερού. Κατά την εισαγωγή της 
φωτεινότητας στο μοντέλο συμπεριλήφθηκε η υστέρηση που παρουσίασε το μέσο 
βάθος σε σχέση με αυτή, όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα της ανάλυσης 
διαγώνιας συσχέτισης (cross correlation). Οι εξισώσεις πολλαπλής παλινδρόμησης 

εκτιμήθηκαν λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της απλής παλινδρόμησης. Τα 
αποτελέσματα παρατίθενται στον πίνακα 3.8, από τον οποίο προκύπτει:  

Πίν. 3.8 Οι εξισώσεις πολλαπλής παλινδρόμησης ανά περιοχή και έτος δειγματοληψίας. Όπου t=χρόνος σε ώρες, 
WMDt=Μέσο βάθος μετακίνησης της Sardina pilchardus τη χρονική στιγμή t σε m, LISt-1=Φως στα 10m βάθος τη 
χρονική στιγμή t-1 σε μΕm-2 -1

• Η εισαγωγή του παράγοντα βάθος βυθού στο Θρακικό πέλαγος αυξάνει το 
ποσοστό ερμηνείας της διασποράς του μέσου βάθους μετακίνησης των ψαριών 
κατά 16.4%.   

• Η εισαγωγή του παράγοντα βάθος βυθού αυξάνει το ποσοστό ερμηνείας της 
διασποράς του μέσου βάθους μετακίνησης των ψαριών στον Θερμαϊκό κόλπο 
(15%, για το 1995 και 23% , για το 1996).  

• Τα αποτελέσματα στον Θερμαϊκό κόλπο διαφοροποιούνται ανάλογα με την 
περίοδο δειγματοληψίας. Η μη εισαγωγή του παράγοντα επιφανειακή 
φωτεινότητα στην εξίσωση για το 1996 αποδίδεται στο ότι πρόκειται για 
επεξεργασία in situ δεδομένων, όπου ο χρονικός συνδυασμός τιμών επιφανειακής 
φωτεινότητας και βάθους βυθού διαφέρει ανά περίοδο δειγματοληψίας. Πιο 
συγκεκριμένα, το 1996 ο συνδυασμός πολλών υψηλών τιμών επιφανειακής 
φωτεινότητας και μικρά βάθη νερού έχει ως αποτέλεσμα τη μη στατιστικά 
σημαντική επίδραση της φωτεινότητας στο μέσο βάθος μετακίνησης των ψαριών.  

s , LISt=Φως στα 10m βάθος τη χρονική στιγμή t σε μΕm-2 -1s  , B=βάθος του βυθού σε m, 
WMD 2

t-1=παράγοντας αυτοσυσχέτισης σε m, R =συντελεστής καθορισμού, F=τιμή του F-test. To * δηλώνει ότι το 
μοντέλο είναι στατιστικά σημαντικό (επίπεδο σημαντικότητας<0.05). 

  Εξίσωση πολλαπλής 
παλινδρόμησης 

R2 F Df Durbi
n-

Wats
on 

test 
Θρακικό Χωρίς τον 

παράγοντα 
αυτοσυσχέτισης 

WMDt=30.93LISt-1
0.082+0.06B 0.52 21,30 37 (*) 0.689 

 Με τον 
παράγοντα 

αυτοσυσχέτισης 

WMDt=13.47LIS0.082+0.76WMD 0,77 6,38 36 (*) 1.80 t-1

Θερμαϊκός 
1995 

Χωρίς τον 
παράγοντα 

αυτοσυσχέτισης 

WMDt=41.17+LISt
0.056+0.11B 0,50 17,15 31 (*) 1.05 

 Με τον 
παράγοντα 

αυτοσυσχέτισης 

WMDt=20.55+0.59WMD 0.35 14,28 24 (*) 2.36 t-1

Θερμαϊκός 
1996 

Χωρίς τον 
παράγοντα 

αυτοσυσχέτισης 

WMDt=29.46+0.16B 0.23 16,27 50 (*) 1.08 

 Με τον 
παράγοντα 

αυτοσυσχέτισης 

WMDt=20.26+0.54WMD 0.34 23,48 42 (*) 2.06 t-1
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• Το φαινόμενο της επίδρασης του βάθους του βυθού ουσιαστικά δηλαδή της 
επίδρασης του πυθμένα, είναι εντονότερο στην περιοχή του Θερμαϊκού κόλπου, ο 
οποίος χαρακτηρίζεται από μικρότερα βάθη σε σχέση με το Θρακικό πέλαγος. 

• Οι τιμές που λαμβάνει το test του Durbin Watson  το 1996  είναι ενδεικτικές της 
ύπαρξης αυτοσυσχέτισης (DurbWats<<2, σύμφωνα με τον Zar 1985). 

Η τιμή του Durbin Watson test οδήγησε στην τροποποίηση του μοντέλου με την 
εισαγωγή σε αυτό του παράγοντα αυτοσυσχέτισης. Πιο συγκεκριμένα, εφαρμόστηκε 
ARIMA στα σφάλματα (residuals) που προέκυψαν από την παραπάνω ανάλυση 
πολλαπλής παλινδρόμησης. Στη συνέχεια εισήχθη στο μοντέλο το μέσο βάθος με 
τόση υστέρηση, όση προέκυψε από το αποτέλεσμα του ARIMA (Συριόπουλος, 1996). 
Τα αποτελέσματα του τροποποιημένου μοντέλου πολλαπλής παλινδρόμησης 
παρουσιάζονται στον πίνακα 3.8. 
Παρατηρούμε ότι: 
• Το ποσοστό της συνολικής διασποράς του μέσου βάθους που ερμηνεύεται από 

τους παράγοντες φωτεινότητα στην επιφάνεια και αυτοσυσχέτιση (δηλ. την 
προηγούμενη θέση του ψαριού) φτάνει το 77% για το Θρακικό πέλαγος. 

• Με την εισαγωγή του παράγοντα αυτοσυσχέτισης η επίδραση του βάθους του 
βυθού, σε όλες τις περιπτώσεις παύει να είναι στατιστικά σημαντική. 

• Ο παράγοντας αυτοσυσχέτισης εμπεριέχει τόσο τον παράγοντα βάθος βυθού όσο 
και την ταχύτητα καθόδου του ψαριού. 

• Ο ρυθμός με τον οποίο κατέρχονται τα ψάρια είναι διαφορετικός ανά περιοχή 
δειγματοληψίας (0.75 για το Θρακικό πέλαγος, 0.58 και 0.54 για τον Θερμαϊκό 
κόλπο,  ανά χρονιά δεγματοληψίας). Ο ρυθμός είναι μεγαλύτερος στο Θρακικό 
πέλαγος, όπου η επίδραση του πυθμένα είναι μικρή.   

Το εναπομείναν ποσοστό της συνολικής διασποράς του μέσου βάθους θα μπορούσε 
να ερμηνευθεί από άλλους παράγοντες (Woodhead, 1966) όπως : 
• τις διαειδικές σχέσεις (παρουσία κοπαδιών άλλων ειδών ψαριών και θηρευτών) 

(Masse, 1996, Masse et al, 1996),  
• την παρουσία ζωοπλαγκτού (Τσιμενίδης και συν, 1996) , 
• την αποφυγή του πλοίου (Pitcher, 1986), 
• την ηλικία  και  
• την φυσιολογία των ψαριών (Woodhead, 1966, Protasov, 1970). 

  3.3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ  ΔΥΟ ΕΤΩΝ  ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, στην μελέτη της κάθετης κατανομής του είδους Sardina 
pilchardus σε συνάρτηση με το φως, χρησιμοποιήθηκαν ακουστικά δεδομένα αλλά 
και δεδομένα αβιοτικών παραμέτρων, στα οποία έγινε ολοκλήρωση των στόχων που 
ανήκαν στο μελετούμενο είδος ανά ώρα ακουστικής δειγματοληψίας και ανά δέκα 
μέτρα βάθος, από την επιφάνεια μέχρι το βυθό. Στη συνέχεια εκτιμήθηκαν οι 
ακόλουθοι παράμετροι : 
• Tο σταθμισμένο μέσο βάθος (WMD) σε (m) των παρατηρούμενων στόχων ανά 

ώρα, ανά ημέρα και ανά έτος δειγματοληψίας 
• Η φωτεινή ακτινοβολία (σε mc) ανά ώρα στο αντίστοιχο σταθμισμένο μέσο βάθος 

(LIMD-πραγματικές τιμές)  
• Η φωτεινή ακτινοβολία (σε mc) στο αντίστοιχο σταθμισμένο μέσο βάθος ως μέση 

τιμή των ωρών 6.00 π.μ. ως 16.00 μ.μ. ανά περιοχή (ALI- πραγματικές τιμές), 
• Η φωτεινή ακτινοβολία (σε mc) που τείνουν να συγκεντρώνονται τα ψάρια (PLI-

optimum τιμές)  
• Το ποσοστό της Sardina pilchardus ανά θερμοκρασιακή κλάση.  
Οι τιμές της φωτεινής ακτινοβολίας και της θερμοκρασίας που χρησιμοποιήθηκαν 
ήταν οι μέσες τιμές ανά 10 m μέχρι τα 100 m βάθος. 
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3.3.1 Φωτεινή ακτινοβολία  

3.3.1.1 Φωτεινή ακτινοβολία στο μέσο βάθος 

Πίν. 3.9 Οι παράμετροι που περιγράφουν την κάθετη μετακίνηση της Sardina pilchardus ανά 
περιοχή και ανά έτος δειγματοληψίας, ALI=Μέση τιμή φωτός στο σταθμισμένο μέσο βάθος (σε 

mc) στις ώρες 6.00 π.μ. ως 16.00 μ.μ., PLI=Optimum τιμή φωτός που τείνουν να 
συγκεντρώνονται τα ψάρια (σε mc). 

  1995 1996 
Περιοχή 

δειγματοληψία
ς 

Παράμετρο
ς  

Μέση 
τιμή 

Τυπικό 
σφάλμα 

Μέση 
τιμή 

Τυπικό  
σφάλμα 

Θρακικό ALI 871.82 ±19.89 466.76 ±18.39  
Θερμαϊκός ALI 1627.5 ±54.9 1799.7 ±40.21 

PLI Σύνολο 746.11 ±12.9 538.52 ±9.55 
Οι παραπάνω παράμετροι εκτιμήθηκαν α) για το Θρακικό πέλαγος και β) για τον 
Θερμαϊκό κόλπο, ανά έτος δειγματοληψίας.  Οι εκτιμηθείσες τιμές παρατίθενται στον 
πίνακα 3.9. Η διπαραγοντική ανάλυση διασποράς στις πραγματικές τιμές 
φωτεινότητας, (ανά περιοχή και ανά έτος δειγματοληψίας) έδειξε ότι : 
• η φωτεινή ακτινοβολία στο  μέσο βάθος, δεν διαφέρει ανά έτος δειγματοληψίας 

(F=0,26 και p=0,613).  
• Αντίθετα, υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανά περιοχή δειγματοληψίας 

(F=35.48, p<0.05). 
Επίσης από τα αποτελέσματα της μονοπαραγοντικής ανάλυσης διασποράς (one way 
ANOVA), μεταξύ των προτιμούμενων τιμών φωτεινότητας (PLI) και των πραγματικών 
τιμών (ALI) που παρατίθονται στον πίνακα 3.10, παρατηρούμε ότι: 
• οι τιμές της φωτεινότητας που τείνουν να συγκεντρώνονται τα ψάρια (optimum) 

δεν διαφέρουν στις δύο χρονιές (p>0.05). 
• Παράλληλα, παρατηρούμε ότι οι τιμές της φωτεινότητας στο μέσο βάθος στον 

Θερμαϊκό κόλπο το 1996 και το 1995, είναι υψηλότερες (p<0.05) σε σχέση με 
όλες τις υπόλοιπες (Εικόνα 3.7). Το γεγονός αυτό αποδίδεται στην  επίδραση του 
πυθμένα στον Θερμαϊκό, η οποία οδηγεί τα ψάρια σε αναγκαστική μετακίνηση 
προς υψηλότερες τιμές φωτεινότητας  σε σχέση με τις επιθυμητές (optimum).  

Η επίδραση της παρουσίας του πυθμένα στον Θερμαϊκό κόλπο, φαίνεται επιπλέον 
στην εικόνα 3.8, όπου είναι εμφανής η oμοιότητα της μεταβολής του μέσου βάθους 
και της αντίστοιχης μεταβολής του βάθους του βυθού, κατά το 1996. 
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 Από την εικόνα 3.8 επίσης επιβεβαιώνεται ο χρονικός συνδυασμός 
μεγαλύτερων τιμών φωτεινότητας (ώρες με μεγαλύτερη ένταση φωτός) και 
μεγαλύτερου βάθους βυθού  
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Εικόνα 3.7 Οι τιμές της φωτεινής ακτινοβολίας ανά έτος και ανά περιοχή δειγματοληψίας. Όπου PLI95 και 
PLI96=η προτιμούμενη τιμή ακτινοβολίας το 1996 και το 1995, Θερμ95, Θερμ96=πραγματική τιμή ακτινοβολίας  
(ALI) στο μέσο βάθος στον Θερμαϊκό το 1995 και το 1996,Θρακ95,Θρακ96=πραγματική τιμή ακτινοβολίας (ALI) 
στο μέσο βάθος στο Θρακικό το 1995 και το 1996. Παρατίθενται επίσης  τα διαστήματα εμπιστοσύνης (επίπεδο 
σημαντικότητας=0.05). 

 
το 1995. Ο συνδυασμός αυτός οδήγησε όπως έχει ήδη αναφερθεί, στην εισαγωγή 
της επιφανειακής φωτεινότητας στο αντίστοιχο μοντέλο πολλαπλής παλινδρόμησης 
κατά το 1995.
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Πίν. 3.10 Mονοπαραγοντική ανάλυση διασποράς στις  εκτιμηθείσες τιμές φωτεινής 
ακτινοβολίας. PLI96 και PLI95= Φως που προτιμούν τα ψάρια  ανά έτος 
δειγματοληψίας, Θρακ95 και Θρακ 96= Πραγματικές τιμές (ALI) φωτός στο Θρακικό 
ανά έτος δειγματοληψίας Θερμ95 και Θερμ96=Πραγματικές τιμές φωτός (ALI) στον 
Θερμαϊκό ανά έτος δειγματοληψίας.Το Bartlet-test έδειξε επίπεδο 
σημαντικότητας>0.05. 

Παράμετροι  F P-value 
PLI 96-PLI95 3.92 0.05 

PLI95-Θρακ95 0.24 0.63 
PLI95-Θερμ95 18.84 p<0.05 
PLI96-Θρακ96 0.43 p=0.512 
PLI96- Θερμ96 41.01 p<0.05 
Θρακ96-Θρακ95 5.65 p<0.05 
Θερμ96-Θερμ95 0.26 0.6164 
Θρακ95-Θερμ95 5.65 p<0.05 
Θρακ96-Θερμ96 23.79 p<0.05 
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Εικόνα 3.8 Η μεταβολή του μέσου βάθους μετακίνησης των ψαριών σε συνδυασμό με την 
μεταβολή του βάθους του βυθού Α. το 1995 και Β. στο 1996 στον Θερμαϊκό κόλπο. 

3.3.1.2 Κάθετη μετακίνηση και φωτεινή ακτινοβολία 

Στην εικόνα 3.9 παρατίθενται τα διαγράμματα  α) της μεταβολής του μέσου βάθους 
μετακίνησης της Sardina pilchardus σε συνάρτηση με το φως στο ίδιο βάθος και β) η 
μεταβολή του μέσου βάθους που βρίσκονται τα ψάρια σε σχέση με την αντίστοιχη 
ωριαία διαφορά φωτός. Στην εικόνα 3.10 παρουσιάζεται η μεταβολή στο φως που 
βλέπουν τα ψάρια στο μέσο βάθος, κοιτώντας με διεύθυνση α) προς τα πάνω, β) 
οριζόντια και γ) προς τα κάτω. Οι δύο τελευταίες παράμετροι εκτιμήθηκαν ως το 1/10 
και το 1/50 της 
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Εικόνα 3.9

φωτεινότητας που βλέπουν τα ψάρια κοιτώντας προς τα πάνω (Whitney, 1969), η 
οποία είναι η φωτεινότητα που μετρά το CTD. 

  Α. Το μέσο βάθος μετακίνησης της Sardina pilchardus με το τυπικό του 
σφάλμα, σε συνάρτηση με το φως στο ίδιο βάθος. Με το βέλος σημειώνεται το κατώφλι 
καθόδου και ανόδου των ψαριών. Β. Το μέσο βάθος μετακίνησης της Sardina pilchardus , 
σε σχέση με την αντίστοιχη ωριαία μεταβολή του φωτός στο μέσο βάθος (LD) σε mc. Με 
βέλος σημειώνεται η ανατολή (4.01-4.05π.μ.) και η δύση (18.48 -18.57μ.μ.) του ήλιου. 

 Παρατηρούμε ότι : 
• Τα ψάρια κατεβαίνουν σε μεγαλύτερα βάθη μετά τις 5.00 π.μ. και αντίστοιχα, 

αρχίζουν να ανεβαίνουν μετά τις 17.00 μ.μ. Παρατηρείται ένα κατώφλι-όριο στο 
φως στις παραπάνω ώρες για το οποίο ισχύει:  

α) Στις ώρες 5.00-6.00 π.μ. η ένταση του φωτός αυξάνει από 51.84 σε 166.02 mc. 
β) Στις ώρες 16.00 - 17.00 μ.μ.,  το φως μειώνεται από 204.27 σε 84.07 mc. 
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• Μεταξύ των ωρών 6.00 π.μ. και 16.00 μ.μ. παρατηρούμε ότι τα ψάρια 
παραμένουν στο ίδιο περίπου επίπεδο βάθους και υψηλές τιμές φωτεινότητας. 

Είναι 
χαρακτηριστικό ότι 
παρά τις έντονες 
μεταβολές της 
φωτεινότητας 
(>100 mc) κατά τις 
ώρες 11.00 π.μ. ως 
12.00 μ.μ. τα ψάρια 
δεν μεταβάλλουν το
βάθος τους.  
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• Ο μη σταθερός 
ρυθμός μεταβολής 
της φωτεινότητας 
μεταξύ των ωρών 
6.00 π.μ.  ως 16.00 
μ.μ., αποδίδεται εν 
μέρει  στο γεγονός 
ότι 
χρησιμοποιήθηκαν 
μέσες ωριαίες 
τιμές. Οι τελευταίες 
επηρεάζονται 
ιδιαίτερα από 
τυχαίες μεταβολές 
της φωτεινότητας 
που οφείλονται:  

 

Εικόνα 3.10
α) σε απορρόφηση 

του φωτός λόγω 
αιωρούμενου σωματιδιακού υλικού, η ποσότητα του οποίου ποικίλλει από περιοχή 
σε περιοχή και  

 Η μεταβολή στο φως που βλέπουν τα ψάρια στο μέσο 
βάθος, βλέποντας α) προς τα πάνω, β) σε οριζόντια διεύθυνση και γ) 
προς τα κάτω. 

β) σε μεταβολή της έντασης του προσπίπτοντος στην επιφάνεια της θάλλασσας 
φωτός λόγω καιρικών συνθηκών (για παράδειγμα συννεφιά) που επίσης 
ποικίλλουν ανά ημέρα δειγματοληψίας.      

• Οι μεταβολές του φωτός που βλέπουν τα ψάρια σε οριζόντια διεύθυνση ή σε προς 
τα κάτω κάθετη διεύθυνση, είναι λιγότερο έντονες σε σχέση με τις μεταβολές του 
φωτός που δέχονται τα ψάρια βλέποντας προς τα πάνω.   

• Το φως στις πρωϊνές ώρες μεταβάλλεται με σταθερό ρυθμό σε αντίθεση με τις 
απογευματινές ώρες, όπου ο ρυθμός είναι μεταβαλλόμενος. Παράλληλα, η ωριαία 
μεταβολή του φωτός τις πρωϊνές ώρες είναι μεγαλύτερη (>100 mc), σε σχέση με 
τις απογευματινές.  

3.3.2 Θερμοκρασία 

Η εκτίμηση της ποσοστιαίας κατανομής των ψαριών στις μετρηθείσες θερμοκρασίες 
πραγματοποιήθηκε α) για το Θρακικό πέλαγος και β) για τον Θερμαϊκό κόλπο, ανά 
έτος δειγματοληψίας. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στην εικόνα 3.11 και στον 
πίνακα 3.11. 
Παρατηρούμε ότι: 

 0• το 70% ως 80% των ψαριών συγκεντρώνεται σε θερμοκρασίες 12-17 C 
• το ποσοστό αυτό είναι ανεξάρτητο περιοχής και έτους δειγματοληψίας 
Πιν. 3.11 Το % ποσοστό αφθονίας της Sardina pilchardus που απαντά στους α) 12 -16 0C, 

β) 12-170C και γ) >19 0C, ανά περιοχή και ανά έτος δειγματοληψίας. 
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 12-16 0C 12-17 0C >19 0C 
Θρακικό 1995 48% 68% 5.68% 
Θρακικό 1996 61% 81% 22% 
Θερμαϊκός 1995 78% 81% 11% 
Θερμαϊκός 1996 76% 81% 15% 

Θρακικό 1995 & 1996 55% 75% 13.18% 
Θερμαϊκός 1995 & 1996 76% 80% 13.8% 

Συνολική περιοχή 67% 79% 13% 
• στον Θερμαϊκό κόλπο υψηλότερο ποσοστό ψαριών συγκεντρώνεται σε 

θερμοκρασίες 12 ως 16 0C, σε σχέση με το Θρακικό πέλαγος.   
• Το ποσοστό των ψαριών που βρίσκονται πάνω από 19 0C ποικίλλει ανά περιοχή 

και έτος δειγματοληψίας. 
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Εικόνα 3.11 Η % ποσοστιαία κατανομή της Sardina
pilchardus σε διάφορες θερμοκρασιακές κλάσεις, ανά περιοχή και ανά έτος δειγματοληψίας. 
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45%
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11%
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0Θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 19 C απαντούν στα ανώτατα όρια του θερμοκλινούς 
(<10 m) ή πάνω από αυτό. Στα βάθη αυτά η Sardina pilchardus λόγω της κάθετης 
μετανάστευσης της, απαντά τη νύχτα. Έτσι, το αποτέλεσμα ποικίλλει ανάλογα με το 
ποσοστό της δειγματοληψίας που έλαβε χώρα νυχτερινές ώρες.  
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3.4 ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ  ΤΗΣ  ΚΑΘΕΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ SARDINA  PILCHARDUS  

Η εξίσωση πρόβλεψης της τροχιάς της κάθετης μετακίνησης της Sardina pilchardus 
με τον χρόνο εκτιμήθηκε με  
 
στον πίνακα 3.12. Εκτιμήθηκαν τρεις εξισώσεις, α) για το Θρακικό πέλαγος β) για τον 

Θερμαϊκό κόλπο το 1995 και γ) για τον Θερμαϊκό κόλπο το 1996.   

Πίν. 3.12

Από τον πίνακα  3.12 παρατηρούμε ότι: 
• τα ψάρια βρίσκονται στο μέγιστο βάθος μετά το μεσημέρι ( 12:37 μ.μ. ως 12:45 

μ.μ.) στο Θρακικό Πέλαγος και τον Θερμαϊκό κόλπο το 1995. 
• το εκτιμούμενο μοντέλο για τον Θερμαϊκό κόλπο το 1996 δεν είναι στατιστικά 

σημαντικό. Συμπερασματικά, όταν η επίδραση του φυσικού εμποδίου του πυθμένα 
είναι μεγάλη, τα ψάρια δεν μπορούν να εκτελέσουν συνημιτονοειδή τροχιά κατά 
την κίνησή τους. 

• Το πλάτος της κάθετης μετανάστευσης είναι μεγαλύτερο στις βαθύτερες από ότι 
στις ρηχότερες περιοχές. 

 

 Η εξίσωση της κάθετης μετακίνησης της Sardina pilchardus με τον χρόνο. Όπου 
WMD=μέσο βάθος μετακίνησης των ψαριών (m), t=χρόνος (ώρες), R2=συντελεστής καθορισμού, 
F=τιμή του F-test, Df=βαθμοί ελευθερίας, ster= το τυπικό σφάλμα . Το * δηλώνει ότι το μοντέλο 
είναι στατιστικά σημαντικό (επίπεδο σημαντικότητας<0.05). 

 Εξίσωση μη γραμμικής 
παλινδρόμησης 

R2 F Df 

Θρακικό WMD=51.55+25.29cos[(2π/24)t+12.37] * 0.707 388.11 3 & 49 
     ster:     ±0.29  ±0.54                     ±0,102 

Θερμαϊκός 95 WMD=47.20+7.08cos[(2π/24)t+12.45] * 0.27 10.15 3 & 31 
     ster:     ±0.20  ±0.34                     ±0.25 

Θερμαϊκός 96 WMD=40.62+1.76cos[(2π/24)t+8.52]  0.013 0.36 3 & 52 
     ster:     ±0.18   ±0.35                    ±2.24 
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4. ÓÕÆÇÔÇÓÇ 

 

íá åíÞëéêï øÜñé áíôéäñÜ óôá åñåèßóìáôá ðïõ ëáìâÜíåé áðü ôï 

ðåñéâÜëëïí ôïõ ìÝóù åíüò ðïëýðëïêïõ ðñïôýðïõ óõìðåñéöïñÜò. 

Ç ðåßíá, ï öüâïò êáé ç áíÜãêç ãéá áíáðáñáãùãÞ åßíáé óýìöùíá ìå 

ôïí Colgan (1986) ôá ôÝóóåñá êéíçôÞñéá óõóôÞìáôá ôçò 

óõìðåñéöïñÜò ôùí øáñéþí. Ôï êýñéï ðñüâëçìá ãéá ôá øÜñéá 

óõíßóôáôáé óôçí åýñåóç ÷ñüíïõ ãéá ôñïöïëçøßá, áíáðáñáãùãÞ êáé 

äéáôÞñçóç ôïõ æùôéêïý ôïõò ÷þñïõ ìå ôÝôïéï ôñüðï þóôå íá 

ìåãéóôïðïéÞóïõí ôçí áíôéðñïóþðåõóÞ ôïõò óôçí åðüìåíç ãåíéÜ.  

 Έ

 Συχνά ερωτήματα εγείρονται για το ποιοι είναι εκείνοι οι εσωτερικοί ρυθμιστές 
που καθορίζουν την συμπεριφορά των ψαριών, πώς αυτοί αλληλεπιδρούν μεταξύ 
τους και ποια είναι τα εξωτερικά ερεθίσματα που τους ενεργοποιούν. Παρά την 
φτωχή ποιότητα εικόνας που λαμβάνουν τα ψάρια κάτω από το νερό (Pitcher, 1986), 
εντούτοις στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στην αίσθηση της όρασης για την αντίληψη 
του περιβάλλοντός τους. Εξαιτίας της φύσης του φωτός και των πολύπλοκων 
αλληλεπιδράσεων με το περιβάλλον, το φως αποτελεί έναν από τους κυριότερους 
παράγοντες που επηρεάζουν την συμπεριφορά των ψαριών (Woodhead, 1966; 
Blaxter, 1970; Protasov, 1970).  
 Η χρήση των ηχοβολιστικών για την απεικόνιση των μετακινήσεων των 
σχολείων, μπορεί να εξασφαλίσει ικανοποιητική σύνδεση του περιβάλλοντος και της 
συμπεριφοράς των ψαριών (Arnold, 1995). Οι κάθετες μετακινήσεις των Clupeidae 
έχουν μελετηθεί ιδιαίτερα κατά το παρελθόν, εξαιτίας της ευρείας εξάπλωσής τους και 
της εμπορικής σημασίας τους (Cushing, 1960; Woodhead, 1966; Blaxter, 1970). Η 
κάθετη μετανάστευση δεν είναι μία φωτοπεριοσμένη διαδικασία, συχνά όμως 
ρυθμίζεται από τις αλλαγές της έντασης του φωτός (Woodhead, 1966).  
 Οι νυχθημερήσιες αυτές κάθετες μετακινήσεις συνιστούν ένα πολύ σημαντικό 
τμήμα της οικολογίας των Clupeidae, επηρεάζοντας την διαδικασία λήψης τροφής 
(Blaxter και Holliday, 1965; Blaxter, 1964;1966), τον σχηματισμό σχολείων (Blaxter 
και Parrish, 1965;Woodhead, 1966; Whitney, 1969; Hunter και Nicholl, 1985), την 
αντιθηρευτική συμπεριφορά (Blaxter, 1970; Blaxter, 1980; Blaxter και Hunter, 1982) 
και την αναπαραγωγή (Woodhead, 1966). Εκτός όμως από την βιολογία επηρεάζουν 
και την εκτίμηση της αφθονίας τους, με τη χρήση ηχοβολιστικών (Luecke και 
Wurtsbaugh, 1993). Το τελευταίο οφείλεται στην μεταβολές του ηχοανακλαστικού 
δυναμικού των φυσόστομων ειδών με το βάθος (Ona, 1990; McLennan και 
Simmonds, 1991). 
 Τα είδη Clupea harengus και Sardina pilchardus είναι από τα πιο μελετημένα 
όσον αφορά την κάθετη μετακίνησή τους και την συμπεριφορά τους σε σχέση με την 
ένταση του φωτός (Brawn, 1960; Balls, 1961; Blaxter και Parrish, 1965; Culley, 1970; 
Azzali et al, 1985). Εντούτοις, το είδος Clupea harengus είναι ίσως το μόνο για το 
οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, προερχόμενα τόσο από εργαστηριακά 
πειράματα (Blaxter και Parrish, 1965; Blaxter, 1964; Blaxter, 1966; Blaxter, 1980), 
όσο και από μετρήσεις πεδίου (Blaxter και Parrish, 1965). Αντίθετα, η συμπεριφορά 
του είδους Sardina pilchardus σε σχέση με το φως έχει στο παρελθόν μελετηθεί μόνο 
στο εργαστήριο (Muzinic, 1963; 1964).  
 Από τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας προέκυψε ότι οι κύριοι 
παράγοντες που επηρεάζουν την κάθετη μετακίνηση της Sardina pilchardus στο 
πεδίο είναι η ένταση του φωτός και το βάθος του βυθού. Η ανάλυση των 
αποτελεσμάτων έδειξε ότι η σαρδέλα τείνει να ρυθμίσει το βάθος στο οποίο βρίσκεται 
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με βάση την ένταση του φωτός, όταν δεν περιορίζεται από το βάθος του βυθού. Στην 
περίπτωση αυτή, εκτιμήθηκε ότι τα ψάρια αντιδρούν στις αλλαγές της επιφανειακής 
φωτεινότητας με υστέρηση μιας ώρας. Πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι η μονάδα 
δειγματοληψίας (μία ώρα) περιόρισε την ακρίβεια εκτίμησης της υστέρησης. 
Ενδεικτικά, οι Weston και Andrews, (1990) παρατήρησαν ότι η συμπεριφορά της 
σαρδέλας υστερεί σε σχέση με το φως, 30 λεπτά κατά τη δύση και 45 λεπτά κατά την 
ανατολή του ήλιου.  
 Για την περιγραφή των παραγόντων που επηρεάζουν την κάθετη μετακίνηση 
της Sardina pilchardus, εκτιμήθηκαν τρία διαφορετικά μοντέλα, ένα για το Θρακικό 
Πέλαγος και ένα για κάθε έτος δειγματοληψίας στο Θερμαϊκό κόλπο. Ο διαχωρισμός 
των δύο περιοχών όπως περιγράφεται σε προηγούμενο κεφάλαιο, έγινε με βασικό 
κριτήριο το μέσο βάθος του βυθού. Ειδικότερα, στην περιοχή του Θρακικού η 
φωτεινότητα σε βάθος δέκα μέτρων και το βάθος του βυθού ερμηνεύουν 50% της 
συνολικής διασποράς του μέσου βάθους μετακίνησης των ψαριών (30% και 20%, 
αντίστοιχα). Στην μικρότερου βάθους περιοχή του Θερμαϊκού κόλπου η κάθετη 
μετακίνηση των ψαριών καθορίζεται κατά κύριο λόγο από το βάθος του βυθού, ενώ 
το εκτιμούμενο μοντέλο διαφέρει στα δύο έτη δειγματοληψίας. Ειδικότερα, η φωτεινή 
ακτινοβολία στην επιφάνεια εισέρχεται στο εκτιμούμενο μοντέλο το 1995, όχι όμως 
και το 1996. Η διαφοροποίηση μεταξύ των δύο ετών αποδίδεται στον χρονισμό της 
δειγματοληψίας.  

≈

 Αναλυτικότερα, κατά το 1995 ηχοβολίσθηκαν περιοχές μεγαλύτερου βάθους 
κατά τη διάρκεια ωρών με υψηλή ένταση φωτός και αντίστοιχα περιοχές μικρότερου 
βάθους σε ώρες με χαμηλή ένταση φωτός. Ο αντίστροφος χρονισμός βάθους βυθού 
και έντασης φωτός ίσχυε κατά τη δειγματοληψία του 1996. Τα παραπάνω είχαν σαν 
αποτέλεσμα η επίδραση του φωτός να ερμηνεύει ένα μικρό ποσοστό (23% ) της 
συνολικής διασποράς του  μέσου βάθους μετακίνησης των ψαριών στον Θερμαϊκό 
κατά το 1995, ενώ δεν παρατηρήθηκε σημαντική επίδραση του φωτός (p<0.05) κατά 
το 1996. Η διαφορετική εικόνα που παρουσιάζεται στον Θερμαϊκό κόλπο στις δύο 
χρονιές δειγματοληψίας, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι αποδίδει τμηματικά την προς 
(inshore) και από (offshore) τα παράκτια κίνηση που έχει παρατηρηθεί ότι εκτελεί η 
Sardina pilchardus σε νυχθημερήσια βάση (Skrivanic και Zavodnic, 1973). Τα ψάρια 
βρισκόμενα σε περιοχές μικρού βάθους βυθού δεν μπορούν να κινηθούν σε 
επιθυμητές τιμές φωτεινότητας (η εικόνα του 1996), για τον λόγο αυτό ακολουθώντας 
την κλίση του πυθμένα κινούνται προς νερά μεγαλύτερου βάθους (η εικόνα του 1995) 
αναζητώντας ικανοποιητικές τιμές έντασης φωτός. 
 Συμπερασματικά, τα τρία μοντέλα δεν διαφέρουν μεταξύ τους από οικολογική 
άποψη, διαφοροποιούνται μόνο ως προς το ποσοστό με το οποίο επηρεάζει ο κάθε 
παράγοντας τις κάθετες μετακινήσεις της σαρδέλας. Τα παραπάνω ερμηνεύουν 
ικανοποιητικά την παρατήρηση του Brawn (1960), ότι στον κόλπο του 
Passamaquoddy (βάθος <61 m) οι κάθετες μεταναστεύσεις της ρέγγας δεν 
ρυθμίζονται από την μεταβολή της φωτεινής ακτινοβολίας. Είναι επίσης 
χαρακτηριστικό, ότι παλαιότερη μελέτη των κάθετων μετακινήσεων του ίδιου είδους 
σε περιοχές με μικρό βάθος βυθού, αναφέρουν την παρουσία των ψαριών πάνω ή 
κοντά στον πυθμένα κατά την διάρκεια της ημέρας (Balls, 1951). 
 Το πολλαπλασιαστικό μοντέλο παλινδρόμησης μεταξύ φωτός και μέσου 
βάθους μετακίνησης, που ισχύει  στην περιοχή του Θρακικού (όπου η επίδραση του 
βάθους του βυθού είναι μικρή), αποκαλύπτει ότι τα ψάρια από τείνουν να 
συγκεντρώνονται σε σταθερό επίπεδο βάθους. Το παραπάνω συμφωνεί με το 
εκθετικό μοντέλο απορρόφησης του φωτός μέσα στη στήλη του νερού (Jerlov, 1970). 
 Όμως, ένας επιπλέον παράγοντας που υπεισέρχεται και στα τρία εκτιμούμενα 
μοντέλα, είναι η αυτοσυσχέτιση. Ειδικότερα, αυτοσυσχετίσθηκαν οι ωριαίες τιμές του 
μέσου βάθους μετακίνησης των ψαριών δηλ. η μέση θέση της σαρδέλας σε μια 
δεδομένη χρονική στιγμή συσχετίστηκε με την μέση θέση της, την προηγούμενη 
χρονική στιγμή. Ο παράγοντας της αυτοσυσχέτισης εμπεριέχει την επίδραση του 
βάθους βυθού, αλλά και τον ρυθμό μετακίνησης των ψαριών στην κολώνα του νερού. 
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Η σαρδέλα αλλάζει βάθος με διαφορετικό ρυθμό όταν η επίδραση του βυθού είναι 
μικρή (Θρακικό πέλαγος) και με διαφορετικό ρυθμό όταν μετακινείται προς 
μεγαλύτερα βάθη ακολουθώντας την κλίση του πυθμένα (Θερμαϊκός κόλπος). 
 Ωστόσο, υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό διασποράς του μέσου βάθους που 
παραμένει ανερμήνευτο. Εκτός από το φως και το βάθος του βυθού και άλλοι 
παράγοντες επηρεάζουν την κάθετη μετανάστευση της σαρδέλας. Οι σημαντικότεροι 
είναι το μέγεθος του ψαριού (Woodhead, 1966; Protasov, 1970), η παρουσία 
ζωοπλαγκτού ή άλλων ειδών ψαριών (Masse et al., 1996; Masse, 1996) και 
θηρευτών (Masse et al, 1996; Masse, 1996). 
 Κατά την διάρκεια της ημέρας παρατηρήθηκαν  τρεις διακριτές φάσεις στην 
κάθετη μετανάστευση της Sardina pilchardus : 
• η φάση του πρωϊνού (3:00 π.μ. ως 6:00 π.μ.), όπου τα σχολεία 

επανασυντάσσονται και κατεβαίνουν σε μεγαλύτερα βάθη,  
• η φάση της ημέρας (6:00 π.μ. ως 16:00 μ.μ.), κατά την οποία τα ψάρια 

διατηρώντας την μορφή των σχολείων παραμένουν σε ένα επίπεδο βάθους 
σχεδόν σταθερό μακριά από την επιφάνεια και  

• η φάση του απογεύματος (16:00 μ.μ. ως 20:00 μ.μ.), κατά την οποία τα ψάρια 
ανεβαίνουν αρχικά σαν σχολεία προς την επιφάνεια, όπου διασκορπίζονται. 
  

 Παρατηρήθηκε επίσης ότι το πρότυπο αλλαγής της έντασης του φωτός στη 
θάλασσα είναι διαφορετικό το πρωΐ σε σχέση με τις απογευματινές ώρες. Το φως 
στις πρωϊνές ώρες μεταβάλλεται με σταθερό ρυθμό σε αντίθεση με τις 
απογευματινές, όπου ο ρυθμός είναι μεταβαλλόμενος. Παράλληλα, η μεταβολή του 
φωτός το πρώτο μισό της ημέρας (ανατολή) είναι  μεγαλύτερη (70 ως 219 mc ανά 
ώρα), σε σχέση με το δεύτερο μισό (δύση) (200 ως 0 mc ανά ώρα). Οι Blaxter και 
Parrish, (1965) αναφέρουν ότι οι μεταβολές του φωτός κατά την αυγή και τη δύση 
είναι ρυθμιστικές της κάθετης μετανάστευσης των ψαριών, ενώ η Shaw (1961), 
παρατήρησε διαφορετική συμπεριφορά των σχολείων στο είδος Menidia sp. ανάλογα 
με το αν η μεταβολή της έντασης του φωτός στο εργαστήριο ήταν απότομη ή 
σταδιακή.  
 Ειδικότερα, από την παρούσα εργασία εκτιμήθηκε ότι στο πεδίο το έναυσμα 
για την κάθοδο των ψαριών προς μεγαλύτερα βάθη δίνεται όταν η ένταση του φωτός 
αυξήθηκε από 52 σε 166 mc. Αντίστοιχα, το έναυσμα για την άνοδο προς την 
επιφάνεια δίνεται όταν η ένταση του φωτός μειώθηκε από  204 σε 84 mc. 
Υποδηλώνεται έτσι, ότι υπάρχει ένα κατώφλι μεταξύ των τιμών αυτών, που ρυθμίζει 
την περαιτέρω βύθιση ή ανάδυση της σαρδέλας. Ενδεικτικό είναι ότι ο Muzinic (1964) 
παρατήρησε στο εργαστήριο πως στιγμιαία αλλαγή της έντασης του φωτός από πολύ 
χαμηλές τιμές στα 100 mc, είχε σαν αποτέλεσμα την βύθιση της Sardina pilchardus 
προς τον πυθμένα της δεξαμενής. Κατά τη διάρκεια της ημέρας η ένταση της 
φωτεινής ακτινοβολίας στο βάθος που βρίσκεται η σαρδέλα μεταβάλλεται από 100 
ως 200 mc ανά ώρα. Παρατηρείται ωστόσο, ότι μια τέτοια μεταβολή δίνει το ερέθισμα 
για την βύθιση των ψαριών μόνο όταν συμβαίνει τις πρώτες ώρες της ημέρας, ενώ 
ανάλογες μεταβολές αργότερα δεν επάγουν σημαντικές αλλαγές στο βάθος στο 
οποίο βρίσκονται τα ψάρια. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι η ένταση του φωτός 
στο υπόβαθρο είναι σημαντικότερη της φωτεινής ακτινοβολίας στο μέσο βάθος 
(LIMD), όσον αφορά την κάθετη μετακίνηση της σαρδέλας. 
 Στον πίνακα 3.13 παρατίθενται τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας 
καθώς και τιμές έντασης φωτός που προέρχονται από βιβλιογραφικά δεδομένα και 
αναφέρονται στον σχηματισμό, τη διάσπαση των κοπαδιών, τη θρέψη ενήλικων 
ατόμων του είδους Sardina pilchardus αλλά και άλλων ειδών ψαριών, που ανήκουν 
στην ίδια ή σε διαφορετικές οικογένειες. 
 Πιν. 3.14 Τα αποτελέσματα της παρούσaς εργασίας για το φως στο μέσο βάθος 
μετακίνησης των ψαριών, ανά περιοχή και ανά έτος δειγματοληψίας και βιβλιογραφικά 
δεδομένα για το φως που αφορούν στο σχηματισμό και τη διάσπαση των σχολείων, τη λήψη 
τροφής, την προτιμούμενη ένταση φωτός και το βάθος σε διάφορα είδη ψαριών. Οι μετρήσεις 
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πεδίου αναφέρονται στον πίνακα. PLΙ=προτιμούμενη ένταση ακτινοβολίας (σε mc) ster= το 
τυπικό σφάλμα. 

Είδη Διάσπαση 
σχολείων (mc) 

Επανασύσταση 
σχολείων (mc) 

Ένταση 
κάτω από 
την οποία η 

θρέψη 
σταματά (mc)

PLI Βιβλιογραφική αναφορά 
(mc) 

Sardina pilchardus  0.5  <0.2  Muzinic, 1963 ; 1964 
Sardina pilchardus     25-100  Cushing, 1960 
Clupea harengus   <0.1  Blaxter, 1980 

Clupea harengus  (πεδίο)   <0.25  Blaxter & Holiday, 1958 
Clupea harengus  (πεδίο) 0.1-0.05 (Μάϊο) 0.1-5 (Μάϊο)  10-1000 Blaxter & Parrish, 1965 

 0.5-0.01 (Ιούνιος) 0.1-10 (Ιούνιος)    
 0.1-0.05 (Ιούλιος) 0.1-10 (Ιούλιος)    

  0.01-0.001  Batty et al, 1990 Clupea harengus 
 0.5-0.06 <0.036 

(ατομικά) 
 Blaxter, 1964; Blaxter & 

Parrish, 1965 
Clupea harengus 

  <0.007 
(ομαδικά) 

   

Scomber scombrus  9.216 *10-6    Glass et al, 1986 
-5 5.63*10 0.001-0.0001  Blaxter, 1970; Higgs & 

Fuiman, 1996 
Trachurus 

symmetricus 
  1-0.1  Blaxter, 1970 Trachurus trachurus 

-5 15.36*10   Hunter & Nicholl, 1996 Engraulis mordax 
-34.67*10    Shaw, 1961 Menidia sp. 

10-0.1    Blaxter, 1970 Engraulis 
engrasicholus 

   1250-2500 Loukashkin και Grand, 
1965 

Engraulis mordax 

Παρούσα εργασία 1.81 (ster: 
±0.5) 

1.84 (ster: 
±0.6) 

1.81 (ster: 
±0.5) 

746.11  Sardina pilchardus 
ster: 
±12.9  (20.00-21.00 

μ.μ. Θρακικό 
95) 

(3.00-4.00 π.μ. 
Θρακικό 95) 

(20.00-21.00 
μ.μ. Θρακικό 
95) 

min: 
111.28 
(1995) 

Παρούσα εργασία 1.46 (ster: 
±

1.43 (ster:  1.46 (ster: 
±

538.52 Sardina pilchardus 
0.3) 

(20.00-21.00 
μ.μ. Θρακικό 
96) 

±0.1) 
(3.00-4.00 π.μ. 
Θρακικό 96) 

0.3) 
(20.00-21.00 
μ.μ. Θρακικό 
96) 

ster: 
±9.55 

min: 53.97 
(1996) 

Παρούσα εργασία 1.68 (ster: 
±

4.50 (ster:  
±0.3) (3.00-
4.00 π.μ. 
Θερμαϊκός 95) 

1.68 (ster: 
±

 Sardina pilchardus 
0.3) 

(20.00-21.00 
μ.μ. Θερμαϊκός 
95) 

0.3) 
(20.00-21.00 
μ.μ. 
Θερμαϊκός 95) 

Παρούσα εργασία 1.84 (ster: 
±1.0) 

1.55 ( ster: 
±0.2) 

1.84 (ster: 
±1.0) 

 Sardina pilchardus 

(20.00-21.00 
μ.μ. Θερμαϊκός 
96) 

(3.00-4.00 π.μ. 
Θερμαϊκός 96) 

(20.00-21.00 
μ.μ. 
Θερμαϊκός 96) 

Τα αποτελέσματα αυτά προέρχονται σχεδόν στο σύνολο τους από εργαστηριακά 
πειράματα και όχι από μετρήσεις πεδίου. 
 Παρατηρούμε ότι η Clupea harengus κατά την διάρκεια της ημέρας 
παραμένει σε μεγάλο εύρος φωτεινών εντάσεων (10-1000 mc) στο πεδίο, ενώ δεν 
παρουσιάζει τάση να μετακινηθεί προς μεγαλύτερα βάθη τις πολύ φωτεινές ημέρες ή 
όταν τα νερά είναι πολύ καθαρά (Blaxter και Parrish, 1965). Οι αντίστοιχες 
τιμές φωτεινότητας (PLI) που εκτιμήθηκαν για την Sardina pilchardus (871.82mc και 466.76 
mc, για το 1995 και το 1996, αντίστοιχα), βρίσκονται μέσα στα ευρύτερα όρια που 
παραθέτουν οι Blaxter και Parrish (1965) και οι Loukashkin και 
Grant, (1965) για το Engraulis mordax. Αντίθετα, οι εκτιμηθείσες τιμές είναι 
πολύ υψηλότερες σε σχέση με τις τιμές που αναφέρει ο Cushing (1960) στην θάλασσα 
της Μάγχης. Εντούτοις, οι τιμές των 25-100 mc που αναφέρει ο Cushing, ως 
“προτιμούμενες τιμές φωτεινότητας” για την Sardina pilchardus, συμφωνούν με τις 
εκτιμηθείσες όταν τα ψάρια βλέπουν σε οριζόντια διεύθυνση (93 και 67.2 mc για το 
1995 και το 1996, αντίστοιχα). 
 Όπως επισημάνθηκε παραπάνω, παρατηρώντας την νυχθημερήσια μετακίνηση των 
ψαριών διαπιστώθηκε ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας (ώρες 6:00 π.μ. ως 16:00 μ.μ.) τα 
ψάρια παραμένουν σε ένα σχετικά σταθερό εύρος βάθους, αν και η φωτεινότητα 
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μεταβάλλεται. Πολλοί ερευνητές στο παρελθόν έχουν αναφερθεί στη σημασία του 
υποβάθρου στην συμπεριφορά των ψαριών (Blaxter και Parrish, 1965; Blaxter, 1980). 
Αντιθηρευτικοί λόγοι φαίνεται να καταστούν την αντίθεση μεταξύ ψαριού και υποβάθρου, 
ρυθμιστή της θέσης του ψαριού στην κολώνα του νερού. Η σαρδέλα κινείται έτσι ώστε να 
ελαχιστοποιείται η αντίθεση αυτή μεταξύ ψαριού και υποβάθρου. Είναι γνωστό ότι η 
αντίληψη της παρουσίας της λείας σε μία ορισμένη απόσταση εξαρτάται από το διακριτικό 
όριο του ματιού του θηρευτή, από το αν η λεία κινείται ή είναι στατική, αλλά κυρίως από την 
αντίθεση μεταξύ της λείας και του υποβάθρου στο οποίο βρίσκεται (Protasov, 1970; 
Woodhead, 1966). Αυτή η αντίθεση υπαγορεύεται κυρίως από τις συνθήκες φωτισμού και 
την θολερότητα των νερών (Blaxter, 1980). Επιπλέον, φωτεινά αντικείμενα σε σκοτεινό 
υπόβαθρο είναι πιο ευδιάκριτα σε σχέση με σκοτεινά αντικείμενα σε φωτεινό υπόβαθρο 
(Blaxter και Parrish, 1965; Blaxter, 1980). Η αντίθεση ενός αντικειμένου ορίζεται από την 

εξίσωση C= 
T B

B
−

, όπου Τ και Β είναι η φωτεινότητα του στόχου και του υποβάθρου, 

αντίστοιχα (Blaxter, 1980). 
Είναι χαρακτηριστικό ότι ένα ψάρι μπορεί να αντιδράσει διαφορετικά στο ίδιο 

ερέθισμα σε διαφορετικές περιπτώσεις. Το τελευταίο επιτυγχάνεται με την ενεργοποίηση 
διαφορετικών μηχανισμών κάθε φορά (Pitcher, 1986). Διαφορετικοί μηχανισμοί φαίνεται να 
ισχύουν στις διάφορες φάσεις της κάθετης μετακίνησης της σαρδέλας. Η αύξηση της έντασης 
του φωτός στο βάθος στο οποίο βρίσκονται τα ψάρια, τις πρώτες ώρες της ημέρας πέρα από 
ένα κατώφλι-όριο σε συνδυασμό με το σκοτεινό υπόβαθρο της θάλλασσας, ενεργοποιεί έναν 
μηχανισμό συμπεριφοράς αρνητικής φωτόταξης και οι σαρδέλες κατέρχονται σε μεγαλύτερα 
βάθη. Εξομοιώνονται έτσι χρωματικά με το υπόβαθρο και δεν είναι διακριτά από τους 
θηρευτές. Στη συνέχεια το φως γίνεται πιο διάχυτο, το υπόβαθρο πιο φωτεινό και επομένως 
δεν δημιουργείται κάποιο κίνητρο για τα ψάρια να μεταβάλλουν σημαντικά το βάθος στο 
οποίο βρίσκονται.  
 Συνεργιστικά στην παραπάνω υπόθεση, δρα η άποψη του Sokolov (1961), ο οποίος 
αναφέρει ότι το ποσό του φωτός που πρέπει να φτάσει στο μάτι για να σχηματίσει μια εικόνα, 
εξαρτάται από την σκέδαση που υφίσταται το φως στο νερό και όχι από την ένταση του 
φωτός. Έτσι, πάνω από ένα κρίσιμο κατώφλι - όριο η ορατότητα κάτω από το νερό είναι 
σχεδόν σταθερή για μεγάλο εύρος φωτεινών εντάσεων. Πληρέστερη κατανόηση του ρόλου 
του υποβάθρου στην επιλογή του βάθους που κινούνται τα ψάρια κατά την διάρκεια της 
ημέρας, έχουμε λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η ένταση του φωτός που 
αντιλαμβάνονται τα ψάρια σε οριζόντια και κάθετη προς τα κάτω διεύθυνση είναι το 
1/10 και το 1/50 αντίστοιχα, της αντίστοιχης προς τα πάνω τιμής (Whitney, 1969). Οι 
τιμές αυτές με το να είναι χαμηλότερες, αποδίδουν πιο ολοκληρωμένα την εικόνα που 
αντιλαμβάνονται τα ψάρια για το περιβάλλον τους (Blaxter και Parrish, 1965).  
 Στην αντιθηρευτική υπόθεση συνεργεί και ο φυσικός χρωματισμός του είδους. Είναι 
γνωστό, ότι τα ασημόχρωα ψάρια διαθέτουν έναν τέτοιο προσανατολισμό κρυστάλλων 
γουανίνης στα λέπια και στην υποδερμίδα τους (Blaxter, 1970; Blaxter, 1980), ώστε οι 
πλευρές τους να δίνουν την εικόνα ενός κάθετου καθρέφτη. Το γεγονός αυτό τα κάνει 
δύσκολα ορατά όσο το προσπίπτον φως κατανέμεται ομοιογενώς. Η προσαρμογή αυτή 
εξασφαλίζει την μείωση των αντιθέσεων, ειδικά όταν ο ήλιος βρίσκεται στο απώγειο 
(Blaxter, 1980). 
 Κατά τη δύση, το υπόβαθρο γίνεται σκοτεινότερο και το φως περισσότερο διάχυτο. 
Όταν το φως μειώνεται πέρα από κάποιο κατώφλι-όριο, τα ψάρια ανεβαίνουν προς την 
επιφάνεια. Όταν το υπόβαθρο γίνει αρκετά σκοτεινό, το φως του ήλιου λειτουργεί λιγότερο ή 
περισσότερο ως σημειακή πηγή φωτός, ενεργοποιείται έτσι συμπεριφορά θετικής φωτόταξης 
και τα ψάρια ανέρχονται προς την επιφάνεια. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψη του Αli 
(1959) ότι τα ψάρια διέρχονται μία περίοδο τύφλωσης κατά το σούρουπο, διότι η 
ένταση του φωτός μεταβάλλεται με εντονότερο ρυθμό σε σύγκριση με αυτόν που 
απαιτεί το μάτι τους για να προσαρμοστεί.Έτσι, η άνοδος στα επιφανειακά στρώματα 
θα αύξανε χρονικά την κίνηση σε σταθερές συνθήκες φωτισμού (ή η κάθοδος την 
αυγή), προλαμβάνοντας ίσως έτσι αυτή την απώλεια όρασης. Η θετική φωτόταξη 
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σχετίζεται σύμφωνα με τον Zusser, (1958 στον Woodhead, 1966) με την τροφοληψία. Το 
παραπάνω ίσως επιβεβαιώνεται από την παρατήρηση του Vucetic (1961) ότι η σαρδέλα 
τρέφεται στο λυκόφως, που ακολουθεί τη δύση του ήλιου. 
 Η διαδικασία της θρέψης σε είδη όπως η σαρδέλα που είναι οπτικοί τροφολήπτες, 
σχετίζεται άμεσα με τη κάθετη μετανάστευση. Το κατώφλι-όριο κάτω από το οποίο σταματά 
η τροφοληψία έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον μελέτης των ερευνητών (Blaxter & Holliday 
1958, Blaxter, 1963,1966,1980, Muzinic 1963, 1964; Blaxter & Batty 1987, Batty et al., 
1990) κατά το παρελθόν. Οι ώρες αυτές που ακολουθούν τη δύση του ήλιου (20:00 ως 21:00 
μ.μ.), κρίθηκαν ότι προσεγγίζουν καλύτερα τις πραγματικές ώρες που η σαρδέλα τρέφεται. 
Είναι γνωστό ότι οι υψηλές τιμές έντασης φωτός εμποδίζουν την λήψη τροφής στις σαρδέλες 
(Muzinic 1963, 1964) ενώ επιπλέον ο Vucetic, (1961) όπως προαναφέρθηκε εκτιμά ότι 
η σαρδέλα τρέφεται στο λυκόφως που ακολουθεί τη δύση του ήλιου. Η εκτιμηθείσα τιμή 
από την παρούσα εργασία (4.5 - 1.43 mc) βρίσκεται εντός των τιμών φωτεινότητας που έχει 
παρατηρηθεί θρέψη για την ρέγγα και την σαρδέλα στο εργαστήριο (0.1-10 mc και 0.2-10 
mc, αντίστοιχα) (Blaxter & Holliday 1958; Muzinic, 1964). 
Κατά τη διάρκεια της νύχτας τα σχολεία διασπώνται και επανασχηματίζονται το λυκαυγές. Η 
αίσθηση της όρασης παίζει σημαντικό ρόλο στον σχηματισμό των σχολείων (Shaw, 
1969; Shaw, 1960) και πολλές μελέτες (Shaw, 1961; Blaxter και 
Parrish, 1965; Muzinic, 1963; 1964; Whitney, 1969; Hunter και 
Nicoll, 1984; Higgs και Fuiman, 1996) έχουν πραγματοποιηθεί για να 
προσδιοριστεί το κατώφλι φωτός στο οποίο πραγματοποιείται η διάσπαση ή η 
επανασύσταση των σχολείων, σε διάφορα είδη ψαριών. Η πλειονότητα των μελετών 
αυτών έχει πραγματοποιηθεί σε εργαστηριακές συνθήκες. Οι παρούσες εκτιμηθείσες 
τιμές στο πεδίο κατά το λυκαυγές και το λυκόφως ήταν υψηλότερες από το κατώφλι-όριο για 
την σύσταση και την διάσπαση των σχολείων που έχει εκτιμηθεί για διάφορα είδη ψαριών 
στο εργαστήριο (Blaxter και Parrish, 1965, Muzinic, 1964, Hunter και Nicholl, 1985). Η 
απόκλιση αυτή αποδίδεται κατά κύριο λόγο στο ότι κατά την παρούσα εργασία 
χρησιμοποιήθηκαν μέσες ωριαίες τιμές φωτεινότητας, οι οποίες αναμφίβολα 
επηρεάζουν την ακρίβεια των εκτιμήσεων μας. 
 Εκτός από το φως, η θερμοκρασία είναι ένας επιπλέον παράγοντας που έχει 
αναφερθεί κατά το παρελθόν ότι επιδρά τόσο στην κάθετη όσο και στην οριζόντια 
μετανάστευση, πολλών ειδών ψαριών (Jakobsson, 1970; Skrivanic και Zavodnic, 1973). Οι 
Skrivanic και Zavodnic, (1973) αναφέρουν ότι κατά την περίοδο της αναπαραγωγής η 
σαρδέλα μετακινείται προς αναζήτηση θερμοκρασιών 10 0 0C ως 15 C, ενώ είναι 
χαρακτηριστικό ότι η αναπαραγωγή σταματά όταν η θερμοκρασία πέφτει κάτω από τους 10 
0C. Αλλά και εκτός αναπαραγωγικής περιόδου ο Zupanovic, (1965) αναφέρει την παρουσία 
της σαρδέλας στην Αδριατική σε θερμοκρασία 15 0C, κάτω από το θερμοκλινές. Στην 
παρούσα εργασία, παρατηρήθηκε ότι ποσοστό ίσο με 70% ως 80%  της συνολικής αφθονίας 
των ψαριών συγκεντρώνεται σε θερμοκρασίες 12 0 0C - 17 C. Το ποσοστό αυτό είναι 
ανεξάρτητο περιοχής και έτους δειγματοληψίας. Η παραπάνω διαπίστωση οδηγεί ίσως στο 
συμπέρασμα ότι με την κάθετη μετακίνησή της, η Sardina pilchardus επιτυγχάνει 
ταυτόχρονα με την αποφυγή των θηρευτών και την τροφοληψία, την παραμονή της σε ένα 
ορισμένο εύρος θερμοκρασιών. Στην παραπάνω άποψη συνηγορούν και δεδομένα αλιείας 
κατά τα οποία η Sardina pilchardus δεν προσελκύεται από το τεχνητό φως όταν τα νερά είναι 
πολύ ζεστά (Yami, 1976). 
 Είναι γεγονός ότι τα Clupeidae αλιεύονται με τεχνητό φως στην επιφάνεια τη νύχτα, 
εδώ και πολλούς αιώνες (Woodhead, 1966). Η επιτυχία δε του ψαρέματος με φως είναι τόσο 
μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερη είναι η αντίθεση μεταξύ του μεμονωμένου φωτός και του 
υποβάθρου. Είναι γνωστό ότι το ψάρεμα με φως είναι λιγότερο αποδοτικό σε περιπτώσεις 
που υπάρχει πανσέληνος ή κάποιου είδους διάχυτος φωτισμός στο υπόβαθρο (Woodhead, 
1966).  

Ο αρνητικός φωτοτακτισμός της σαρδέλας στο έντονο ημερήσιο φως τις πρωϊνές 
ώρες έρχεται φαινομενικά σε αντίθεση με την παραπάνω διαπίστωση. Η συμπεριφορά των 
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ψαριών στο τεχνητό φως ποικίλλει. Έχει παρατηρηθεί ότι άλλα είδη (Clupea harengus) 
παρουσιάζουν αρνητικό φωτοτακτισμό στο τεχνητό φως (Yami, 1976), άλλα παραμένουν 
στην εγγύς περιοχή του τεχνητού φωτισμού (Clupeidae & Carangidae) σχηματίζοντας 
σχολεία και άλλα χάνουν τον προσανατολισμό τους κολυμπώντας άτακτα προς τη 
φωτιζόμενη περιοχή (Woodhead, 1966; Protasov, 1970). Στο παρελθόν έχει προταθεί (Blaxter 
& Holliday, 1963 στον Woodhead, 1966) ότι διαφορετικές θεωρίες πιθανόν να ερμηνεύουν 
την συμπεριφορά διαφορετικών ειδών ψαριών. Ωστόσο ο Verheijen (1955) προσπάθησε να 
ερμηνεύσει την συμπεριφορά των ψαριών, των εντόμων και των πουλιών στο τεχνητό φως με 
μια ενιαία θεωρία. Σύμφωνα με αυτόν, το απομονωμένο φως λειτουργεί σαν σημειακή πηγή 
σε σκοτεινό υπόβαθρο, η οποία προκαλεί απόκλιση από την φυσιολογική συμπεριφορά στο 
φως και ωθεί τα ψάρια να μετακινηθούν προς το φως. Ο ίδιος προτείνει ότι το τεχνητό φως 
από τη λάμπα διεγείρει μόνο ένα μάτι κάθε φορά, δίνοντας την εντύπωση της μονόπλευρης 
τύφλωσης και αναγκάζοντας το ψάρι να κινηθεί προς το φως.  

Ωστόσο, ο Woodhead, (1966) αντιπροτείνει ότι ουσιαστικά η λάμπα ψαρέματος 
παρέχει ένα μεμονωμένο, έντονο, οπτικό ερέθισμα  έναντι ενός αδιαφοροποίητου, σκοτεινού 
υποβάθρου. Λόγω της αντίθεσης αυτής, κάποια είδη σχηματίζουν σχολεία και παραμένουν σε 
απόσταση κοντά στο φως, παρουσιάζοντας θετικό φωτοτακτισμό. Παράλληλα, θεωρεί ότι ένα 
ανώτερο κατώφλι φωτισμού πιθανόν να περιορίζει την εγγύτερη κίνηση των ψαριών προς τη 
λάμπα. Η άποψη του Woodhead αποδίδει ουσιαστικά την διαφορετική συμπεριφορά της 
σαρδέλας στο φυσικό φως το πρωΐ και στο τεχνητό φως την νύχτα, στον φωτισμό του 
υποβάθρου. Η ίδια άποψη ερμηνεύει την θετική φωτόταξη που παρουσιάζει η σαρδέλα κατά 
τη δύση, στη φύση. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψη του Zusser (1953 στον Protasov 1970), 
ο οποίος ερμηνεύει την προσέλκυση των ψαριών από το τεχνητό φως ως τροφοληπτικό 
αντανακλαστικό και συμπληρώνει ότι τα είδη που παρουσιάζουν αυτού του είδους την 
συμπεριφορά είναι κυρίως πλαγκτονοφάγα.   

Ανακεφαλαιώνοντας οφείλουμε να πούμε ότι η νυχθημερήσια κάθετη μετακίνηση 
των ψαριών αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία που συμβαίνει υπό φυσικές συνθήκες και 
ρυθμίζεται από πολλούς παράγοντες και μηχανισμούς. Ο μεγάλος αριθμός των ειδών που 
έχουν υιοθετήσει την συμπεριφορά αυτή, αποκαλύπτει την εξελικτική της σημασία και 
επιτυχία. Η Sardina pilchardus εκτελεί την νυχθημερήσια αυτή μετακίνηση, 
αντιλαμβανόμενη τις μεταβολές του φωτός και μπορεί να επιτυγχάνει ταυτόχρονα την 
αποφυγή των θηρευτών της, την αριστοποίηση της διατροφής της και πιθανόν την 
μετακίνηση της σε επιθυμητές θερμοκρασίες. Ταυτόχρονα, η από τα παράκτια (offshore) 
κίνηση της, μπορεί να ερμηνευθεί ως αποτέλεσμα της κάθετης μετανάστευσης και της 
αναζήτησης επιθυμητών επιπέδων φωτεινότητας. Η άνοδός της προς την επιφάνεια την νύχτα 
είναι δυνατό να σχετίζεται παράλληλα και με την αναπαραγωγή, όπως αναφέρουν οι Hunter 
& Nicholl, (1985) για το είδος Engraulis mordax. Στο παραπάνω συνηγορεί το γεγονός ότι 
στην Αδριατική έχει παρατηρηθεί ότι γεννά από τις 18:00 ως 20:00 μ.μ. τον Δεκέμβριο και 
από τις 19:00 ως τις 24:00 μ.μ. τον Μάρτιο (Woodhead, 1966). 

Η διερεύνηση της ισχύος της παραπάνω πιθανότητας για το είδος Sardina pilchardus, 
οι αντιδράσεις του είδους σε διαφορετικά επίπεδα φωτεινής έντασης, η ακριβέστερη εκτίμηση 
των ορίων φωτεινότητας για το σχηματισμό και τη διάσπαση των κοπαδιών στο πεδίο είναι 
ίσως μερικά ενδιαφέροντα θέματα που θα μπορούσαν να αποτελέσουν το αντικείμενο 
μελλοντικών ερευνών. Προσπάθεια θα μπορούσε επίσης να καταβληθεί για την διαμόρφωση 
ενός μοντέλου που θα περιλαμβάνει την επίδραση  παργόντων όπως την παρουσία άλλων 
ειδών και το μέγεθος των ψαριών. Ερευνητικό επίσης ενδιαφέρον θα είχε ο έλεγχος για το αν 
η κάθετη μετακίνηση υπόκειται σε ενδογενή ή εξωγενή ρύθμιση, η πιθανή γενετική της βάση 
καθώς και η συγκριτική μελέτη της συμπεριφοράς των νυμφών και των ενήλικων ατόμων του 
είδους. Επιπλέον, η υιοθέτηση μιας συμπεριφοράς τόσο πολύπλοκης όπως η νυχθημερήσια 
κάθετη μετανάστευση των ψαριών εμπεριέχει αναμφίβολα φυσιολογικούς και  εξελικτικούς 
μηχανισμούς και προσαρμογές, που θα μπορούσαν να αποτελέσουν το αντικείμενο της 
συγκριτικής μελέτης διαφόρων ειδών.  
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Ολοκληρώνοντας την παρούσα εργασία συνειδητοποίησα ότι συμφωνώ απόλυτα με 
την άποψη του J. Alcock ότι : «η κατανόηση των μηχανισμών που διέπουν την 
συμπεριφορά των ζώων έλκυαν και θα ελκύουν πάντα τους επιστήμονες. Ακόμα και όταν 
κανένα πρακτικό πλεονέκτημα δεν προκύπτει από την μελέτη της συμπεριφοράς τους, το 
θέμα αυτό θα είναι πάντα άξιο μάθησης, απλά γιατί είναι συναρπαστικό» “J. Alcock: Animal 
Behavior. An Evolutionary Approach”.   
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας μελετήθηκε η κάθετη μετακίνηση της  Sardina 
pilchardus (κοιν. σαρδέλα) σε συνάρτηση με το φως, με τη χρήση ηχοβολιστικών. 
Αν προσπαθήσουμε να κωδικοποιήσουμε τα συμπεράσματα που προκύπτουν θα πρέπει να 
αναφέρουμε: 
1) Οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την κάθετη μετακίνηση της Sardina 
pilchardus στο πεδίο είναι η ένταση του φωτός και το βάθος του βυθού. Ειδικότερα, η 
σαρδέλα τείνει να ρυθμίσει το βάθος στο οποίο βρίσκεται με βάση την ένταση του 
φωτός, όταν δεν περιορίζεται από το βάθος του βυθού. Στην περίπτωση αυτή 
εκτιμήθηκε ότι τα ψάρια αντιδρούν στις αλλαγές της επιφανειακής φωτεινότητας με 
υστέρηση μιας ώρας. 
2) Στην περιοχή του Θρακικού όπου η επίδραση του βυθού είναι μικρή, τα ψάρια από μία 
τιμή έντασης φωτός και μετά τείνουν να παραμένουν σε μεγάλες εντάσεις φωτός και 
να μη μεταβάλλουν σημαντικά το βάθος στο οποίο βρίσκονται. 
3) Η σαρδέλα αλλάζει βάθος με διαφορετικό ρυθμό όταν η επίδραση του βυθού είναι 
μικρή (Θρακικό πέλαγος) και με διαφορετικό ρυθμό όταν μετακινείται προς 
μεγαλύτερα βάθη ακολουθώντας την κλίση του πυθμένα (Θερμαϊκός κόλπος). 
4) Κατά την διάρκεια της ημέρας παρατηρήθηκαν τρεις διακριτές φάσεις στην κάθετη 
μετανάστευση της Sardina pilchardus : α) η φάση του πρωϊνού βυθίσματος (3:00 π.μ. 
ως 6:00 π.μ.), β)η φάση της ημέρας (6:00 π.μ. ως 16:00 μ.μ.), κατά την οποία τα 
ψάρια παραμένουν σε ένα περίπου σταθερό επίπεδο βάθους και γ) η φάση της 
απογευματινής ανόδου προς την επιφάνεια (16:00 μ.μ. ως 20:00 μ.μ.). 
5) Παρατηρήθηκε ότι υπάρχει ένα κατώφλι φωτός που ρυθμίζει την περαιτέρω 
βύθιση ή ανάδυση της σαρδέλας. Ειδικότερα, το έναυσμα για την κάθοδο των 
ψαριών προς μεγαλύτερα βάθη δόθηκε όταν η ένταση του φωτός αυξήθηκε από 52 
σε 166 mc, ενώ το αντίστοιχο για την άνοδο προς την επιφάνεια έναυσμα δόθηκε 
όταν η ένταση του φωτός μειώθηκε από 204 σε 84 mc.  
6) Εκτιμήθηκαν οι προτιμούμενες τιμές φωτεινότητας (PLI) για την Sardina 
pilchardus (746.11 mc και 538.52 mc, για το 1995 και το 1996, αντίστοιχα). 
7) Οι σαρδέλες παρατηρήθηκε ότι συγκεντρώνονται σε υψηλότερες τιμές φωτεινότητας στον 
Θερμαϊκό κόλπο σε σχέση με το Θρακικό πέλαγος.  
8) Η ένταση του φωτός στο υπόβαθρο είναι σημαντικότερη της απόλυτης έντασης φωτός 
στο μέσο βάθος μετακίνησης των ψαριών. Διαφορετικοί μηχανισμοί φαίνεται να ισχύουν στις 
διάφορες φάσεις της κάθετης μετακίνησης της σαρδέλας. Η αύξηση της έντασης του φωτός 
στο βάθος στο οποίο βρίσκονται τα ψάρια, τις πρώτες ώρες της ημέρας πέρα από ένα 
κατώφλι σε συνδυασμό με το σκοτεινό υπόβαθρο της θάλλασσας, ενεργοποιεί έναν 
μηχανισμό συμπεριφοράς αρνητικής φωτόταξης και οι σαρδέλες κατέρχονται σε μεγαλύτερα 
βάθη. Στη συνέχεια το φως γίνεται πιο διάχυτο, το υπόβαθρο πιο φωτεινό και επομένως δεν 
συνίσταται κάποιο κίνητρο για τα ψάρια να μεταβάλλουν σημαντικά το βάθος στο οποίο 
βρίσκονται. Κατά τη δύση το υπόβαθρο γίνεται σκοτεινότερο και το φως περισσότερο 
διάχυτο. Όταν το υπόβαθρο καταστεί αρκετά σκοτεινό, το φως του ήλιου λειτουργεί λιγότερο 
ή περισσότερο ως σημειακή πηγή φωτός ενεργοποιώντας έτσι συμπεριφορά θετικής 
φωτόταξης και τα ψάρια ανέρχονται προς την επιφάνεια. 
9) Παρατηρήθηκε μεγάλος εύρος στις εκτιμηθείσες τιμές προτιμούμενης φωτεινότητας. Οι 
εκτιμηθείσες τιμές φωτός στο πεδίο το λυκαυγές και το λυκόφως ήταν υψηλότερες των 
αντίστοιχων που έχουν εκτιμηθεί εργαστηριακά  
10) Ποσοστό ίσο με 70% ως 80%  της συνολικής αφθονίας των ψαριών συγκεντρώνεται σε 
θερμοκρασίες 12 0 0C - 17 C. Το ποσοστό αυτό είναι ανεξάρτητο περιοχής και έτους 
δειγματοληψίας. 
11) Στο μέγιστο βάθος οι σαρδέλες εκτιμήθηκε ότι βρίσκονται περίπου στις 12:30 μ.μ.  
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12) Η μονάδα δειγματοληψίας επηρέασε την ακρίβεια των εκτιμήσεων μας. Συμπερασματικά, 
συνεχείς μετρήσεις της έντασης του φωτός είναι απαραίτητες για να εκτιμηθεί το κατώφλι 
καθόδου και ανόδου των ψαριών στο πεδίο.     
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 Η κάθετη μετακίνηση της σαρδέλας (Sardina pilchardus Walb.) σε συνάρτηση με το 
φως μελετήθηκε με τη χρήση ηχοβολιστικών. Τα δεδομένα συλλέχθησαν κατά τη διάρκεια 
δύο ερευνητικών ταξιδιών στο Βόρειο Αιγαίο τον Ιούνιο του 1995 και του 1996. Το μέσο 
βάθος μετακίνησης (WMD) της σαρδέλας εκτιμήθηκε με ηχοβολιστικό διττής δέσμης. 
Δεδομένα φωτεινότητας και θερμοκρασίας λαμβάνονταν ανά ώρα με CTD μέσω ενός 
δικτύου 152 σταθμών. Η κάθετη μετακίνηση της σαρδέλας μελετήθηκε σε σχέση με την 
επιφανειακή φωτεινότητα (LIS), το βάθος του βυθού (B) και τις ωριαίες μεταβολές της 
φωτεινότητας  στο μέσο βάθος μετακίνησης των ψαριών (LIMD).   
 Η ανάλυση των δεδομένων εφαρμόστηκε σε δύο υποπεριοχές: το Θρακικό πέλαγος 
και τον Θερμαϊκό κόλπο. Οι δύο υποπεριοχές διέφεραν κυρίως στο βάθος του βυθού. Σε κάθε 
υποπεριοχή εφαρμόστηκε ανάλυση διαγώνιας συσχέτισης για να καθοριστεί η περιοδικότητα 
και η διαφορά φάσης στο WMD και την LIS. Ανάλυση χρονοσειρών εφαρμόστηκε στις 
μετρήσεις του WMD. Σταθμίστηκαν οι μέσες τιμές του WMD και της LIMD ανά ώρα στο 
Θρακικό πέλαγος. Επίσης, εκτιμήθηκαν α) οι μέσες ωριαίες τιμές της LIMD, β) η 
προτιμούμενη ένταση φωτός ανά έτος δειγματοληψίας, γ) η ανά περιοχή ένταση φωτός στην 
οποία συγκεντρώνονται τα ψάρια και δ) οι εκτιμούμενες τιμές φωτεινότητας συγκρίθηκαν με 
την μέθοδο της ανάλυσης διασποράς. Τέλος, η ανάλυση συνημιτονοειδούς ρυθμομετρίας 
εφαρμόστηκε στα δεδομένα ώστε να καθοριστεί η τροχιά μετακίνησης της σαρδέλας.     
 Με την ανάλυση διαγώνιας συσχέτισης μεταξύ WMD και LIS εκτιμήθηκε υστέρηση 
μίας ώρας στο Θρακικό πέλαγος, καμία υστέρηση στον Θερμαϊκό κόλπο το 1995 και μη 
στατιστικά σημαντική υστέρηση το 1996. Η ανάλυση έδειξε ότι οι κύριοι παράγοντες που 
επηρεάζουν την κάθετη μετακίνηση της σαρδέλας είναι το φως και το βάθος του βυθού. 
Ειδικότερα η σαρδέλα τείνει να ρυθμίσει το βάθος της με βάση το φως όταν δεν περιορίζεται 
από τον βυθό. Παράλληλα, μεταβάλλει το βάθος της με διαφορετικό ρυθμό όταν η επίδραση 
του βυθού είναι μικρή (Θρακικό πέλαγος) και όταν κινείται προς μεγαλύτερα βάθη 
ακολουθώντας την κλίση του βυθού (Θερμαϊκός κόλπος). Τρεις διακριτές φάσεις 
παρατηρήθηκαν κατά την κάθετη μετανάστευση της σαρδέλας: α) η φάση του πρωϊνού 
βυθίσματος, β) η φάση της ημέρας, όπου τα ψάρια παραμένουν σε μεγαλύτερα βάθη και γ) η 
φάση του απογευματινής ανόδου προς την επιφάνεια. Παρατηρήθηκε ότι υπάρχει ένα 
κατώφλι φωτός που ρυθμίζει την περαιτέρω βύθιση ή ανάδυση της σαρδέλας. Στο μεταξύ η 
σαρδέλα παραμένει στο ίδιο βάθος ρυθμίζοντας την θέση της με βάση την ένταση του φωτός. 
Με βάση την συνημιτονοειδή ανάλυση η σαρδέλα βρίσκεται στο μέγιστο βάθος της περίπου 
στις 12:00 μμ. 
 Η ένταση του φωτός στο υπόβαθρο είναι σημαντικότερη της απόλυτης έντασης 
φωτός στο μέσο βάθος. Έτσι διαφορετικοί μηχανισμοί φαίνεται να ισχύουν στις διάφορες 
φάσεις της κάθετης μετακίνησης της σαρδέλας. Την αυγή η απότομη αύξηση της έντασης του 
φωτός σε συνδυασμό με το σκοτεινό υπόβαθρο της θάλασσας, ενεργοποιεί έναν μηχανισμό 
αρνητικής φωτόταξης και οι σαρδέλες κατέρχονται σε μεγαλύτερα βάθη. Αντίθετα στο 
λυκόφως το υπόβαθρο γίνεται σκοτεινότερο και το φως του ήλιου λειτουργεί ως μεμονωμένη 
πηγή φωτός, ενεργοποιώντας έτσι συμπεριφορά θετικής φωτόταξης και τα ψάρια ανέρχονται 
προς την επιφάνεια. Η θετική αυτή φωτόταξη πιθανόν να συνδέεται με την τροφοληψία. 
Παρατηρήθηκε μεγάλος εύρος στις εκτιμηθείσες τιμές προτιμούμενης φωτεινότητας ενώ οι 
εκτιμηθείσες τιμές φωτός στο πεδίο το λυκαυγές και το λυκόφως ήταν υψηλότερες των 
αντίστοιχων που έχουν εκτιμηθεί εργαστηριακά. Ποσοστό ίσο με 70% ως 80%  της 
συνολικής αφθονίας των ψαριών συγκεντρώνεται σε θερμοκρασίες 12 0 0C - 17 C. Το 
ποσοστό αυτό είναι ανεξάρτητο περιοχής και έτους δειγματοληψίας. 
Η μονάδα δειγματοληψίας επηρέασε την ακρίβεια των εκτιμήσεων μας. Συμπερασματικά, 
συνεχείς μετρήσεις της έντασης του φωτός είναι απαραίτητες για να εκτιμηθεί με ακρίβεια το 
κατώφλι καθόδου και ανόδου των ψαριών στο πεδίο.    
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

SUMMARY 
 
The vertical migration of sardine (Sardina pilchardus) in relation to light. 
 
The vertical migration of sardine (Sardina pilchardus Walb.) was investigated as a dynamic 
movement in wild conditions by a Langrancian approach. The data were collected during two 
hydroacoustic surveys in North Aegean sea during June 1995 and 1996. The hourly position 
of the centre of sardine density (WMD) was estimated by dual beam echo-sounder. The 
luminance and temperature profile of the water column was hourly measured by an extended 
net of 152 CTD stations. The pattern of sardine diurnal movements was examined in relation 
to surface luminence (LIS), bottom depth (B) and light intensity changes at the mean depth of 
sardine (LIMD).  

The analysis was performed separately in two sub-areas: Thracian sea and 
Thermaikos gulf, due to the different bottom depths that predominated each area. Three 
different models were estimated, one for Thracian sea and one for each sampling period in 
Thermaikos gulf. In each sub-area cross-correlation analysis was used to determine the 
periodicity and phase differences of variations in WMD and LIS. The series of WMD 
measurements was further analyzed by means of time series. In addition a) the means WMD 
and LIMD were hourly averaged in Thracian sea for both sampling periods, b) the mean 
hourly change in the LIMD was estimated, c) the light intensity in which sardines tend to be 
concentrated (PLI) was estimated, d) an area light intensity (ALI) was estimated and e) the 
estimations were compared by analysis of variance.Finally, a cosine model was fitted to the 
available data in order to trace the diel movement of sardine. 
 The cross-corelation analysis between WMD and LIS estimated a lag of  1 h in 
Thracian sea and no lag in Thermaikos gulf in 1995, while no significant correlation was 
estimated in Thermaikos gulf in 1996. The analysis revealed that the main factors which 
affected the vertical migration of sardine in the field were light intensity and bottom depth. 
Specifically, sardine tended to regulate its depth with light intensity when it is not restricted 
by bottom depth. Sardine changed depth with a different rate when there was small or no 
bottom effect (Thracian sea) and when they moved to deeper water across the bottom slope 
(Thermaikos gulf). Three phases of sardine movements during day-light were discriminated: 
a) diving at dawn, b) resting at greater depths and c) emerging at dusk. The WMD tended to 
stabilize when the ambient light intensity was increased from 52 mc to 166 mc. The reverse 
was observed during emerging, as sardines began to ascend when the ambient light was 
decreased from 200 mc to 84 mc. In the mean time sardine remained at about the same depth, 
regulating its position according to the light intensity. According to the cosine analysis 
sardine was found in the maximum depth at ≈12:00 o’clock.  

It seems that the background intensity was more important than the LIMD for the 
vertical migrations of sardine. At sunrise there was a sudden increase in light over the dark 
background of the sea. This stimulus activates a negative phototaxis and the fish dived. 
Afterwards the light becomes diffuse, the background light and the sardine remain in 
diffferent light intensity. The reverse effect activates a positive phototaxis at dusk. The 
positive photaxis seems to be related to feeding behaviour. There was a wide range of 
prefered light intensity during day-time while the measurements in the twilight were always 
above the different thresholds estimated in the laboratory. A percentage of 70 το 80% of the 
total abundnce of sardine was concentrated at a range of temperature between 120C- 170C. 
The sampling unit limited the accuracy of our estimations. In conclusion, continuously 
measurement of light intensity is necessary in order to estimate field threshold.  
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