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ABSTRACT 

 

Developmental instability, measured as fluctuating asymmetry (FA) in bilateral traits, has widely been 

used as an indicator of genetic or environmental stress in a variety of plant and animal taxa. FA arises 

as small deviations from perfect bilateral symmetry which reflect ‘mistakes’ in developmental 

processes resulting from the inability of the genotype to effectively buffer itself against environmental 

perturbations. Recently, it has been proposed that FA in the  otoliths can be used as an indicator of 

condition in larval fish. In this thesis developmental instability was studied using 4 otolith traits 

(maximum radius, recent otolith growth, perimeter and area) in a sample of 107 jack mackerel, 

Trachurus mediterraneus (Steindachner, 1863),  larvae collected during June 1994 and June 1995 in 

the Northern Aegean Sea. The measurements of asymmetry in the 4 otolith traits were highly 

correlated with larvae size thus size-corrected measurements of asymmetry were used. Only perimeter 

and area exhibited “ideal” FA and it was proposed that two- dimensional measures of otolith size give 

more accurate estimations of developmental instability. There was a substantial between year 

difference, FA being greater in 1995 than in 1994 : in otolith area  variance of unsigned asymmetry 

was 284% in 1995 than in 1994. Similarly, 2 growth relationships (weight, W, and anal body depth, 

AD on age,A) and one allometric (weight, W, on standard length, SL) were significantly different 

between the two years and indicated that jack mackerel larvae  collected during 1994 were in better 

condition than those collected in 1995. In addition to the bivariate analysis of the morphometric 

characters a multivariate analysis(Principal Component Analysis) was contacted. The second  PC 

distinguished the larvae of the two contrasting years accordingly to the anal body depth variable, 

indicating that 1994 larvae were in better condition. The was also a highly significant positive 

correlation between the second PC and otolith area. The results suggest that fluctuating asymmetry in 

the larvae otolith size is a very sensitive measure of developmental instability strongly supporting the 

use of the method to access nutritional condition in field collected larvae. 
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1.Εισαγωγή 

 

1.1. Γενική θεώρηση.   

 

Η σωστή διαχείριση είναι πλέον επιτακτική ανάγκη για την διατήρηση των φυσικών 

πόρων. Η ραγδαία μείωση  των αποθεμάτων λόγω της αύξησης του πληθυσμού της γης και 

επομένως των αναγκών σε ενέργεια και τροφή, επέβαλε την έννοια της διαχείρισης ως ανάγκη 

επιβίωσης και το μέγεθος του αποθέματος ως κανόνα εκμετάλλευσης και οικονομικής αξίας. Αν 

για καιρό η εξέλιξη της τεχνολογίας και η προόδος της επιστημονικής γνώσης είχαν στόχο την 

αποδοτικότερη και με λιγότερο κόστος εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, τις  τελευταίες 

δεκαετίες η επιστημονική έρευνα έχει στραφεί στη εξέλιξη μεθόδων εκτίμησης των αποθεμάτων 

και ελέγχου των ρυθμών εκμετάλλευσης. 

 Οι φυσικοί πόροι διακρίνονται σε μη ανανεώσιμους και  ανανεώσιμους. Οι ανανεώσιμοι 

φυσικοί πόροι είναι πολύ δύσκολο να εκτιμηθούν με την χρήση απλών μοντέλων γιατί υπάρχουν 

παράγοντες που επιδρούν στο μέγεθος του αποθέματος προσθετικά και άλλοι που επιδρούν 

αφαιρετικά. Αν υποτεθεί ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα είναι ο κύριος παράγοντας που επιδρά 

στη μείωση του αποθέματος και επομένως ελεγχόμενος, η ανανέωση του αποθέματος εξαρτάται 

από φυσικούς παράγοντες, βιοτικούς και αβιοτικούς, με υψηλή μεταβλητότητα δύσκολα 

προβλέψιμη από τα θεωρητικά μοντέλα εκτίμησης των αποθεμάτων. Γι’ αυτό το λόγο μεγάλο 

κομμάτι της ερευνητικής δραστηριότητας αφιερώνεται στην κατανόηση των φυσικών διεργασιών 

ανανέωσης των φυσικών πόρων στην προσπάθεια των επιστημόνων να προτείνουν ρεαλιστικές 

διαχειριστικές προτάσεις.  

Οι ιχθυοπληθυσμοί είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ανανεώσιμου φυσικού πόρου με 

πολύπλοκες φυσικές διεργασίες ανανέωσης και έντονους ρυθμούς εκμετάλλευσης. Η διατήρηση 

των αποθεμάτων των ιχθυοπληθυσμών σε ισορροπία με την συνεχώς αυξανόμενη αλιευτική πίεση 

είναι αβέβαιη χωρίς δραστικές διαχειριστικές επεμβάσεις. Η αποτελεσματική διαχείριση των 

ιχθυοπληθυσμών απαιτεί ακριβείς βραχυπρόθεσμες εκτιμήσεις, και αξιόπιστες μακροπρόθεσμες 

προβλέψεις του μεγέθους των αποθεμάτων τους. Το μέγεθος του αποθέματος ενός 

ιχθυοπληθυσμού καθορίζεται από τους παράγοντες που προσθέτουν και αυτούς που αφαιρούν 

βιομάζα από το απόθεμα. Στα υπό εκμετάλλευση αποθέματα η αφαίρεση βιομάζας εξαρτάται 

κυρίως από την αλιεία, η δε προσθήκη κυρίως από τη στρατολόγηση (ενσωμάτωση νεαρών 

ατόμων στον ενήλικο πληθυσμό).  



Παρά τα 100 και πλέον χρόνια έρευνας οι διεργασίες της στρατολόγησης δεν έχουν γίνει 

απόλυτα κατανοητές. Η σχέση μεταξύ του αποθέματος των γεννητόρων και της στρατολόγησης, 

αν και είναι από τις βασικές παραδοχές της αλιευτικής έρευνας, δεν έχει περιγραφεί με σαφήνεια. 

Οι μεγάλες διακυμάνσεις στη στρατολόγηση αποδίδονται σε μεγάλο βαθμό σε περιβαλλοντικές 

μεταβολές που επιδρούν στη επιβίωση των αυγών και των νυμφικών σταδίων των ψαριών και 

συχνά καλύπτουν τις σχέσεις αποθέματος - στρατολόγησης (Heath, 1992). Η επιβίωση στο 

θαλάσσιο περιβάλλον είναι μια πολύπλοκη διαδικασία. Οι αρχικές υποθέσεις για την κατανόηση 

των διακυμάνσεων στη στρατολόγηση συχνά βασίζονταν στη άποψη ότι υπάρχει ένας παράγοντας 

υπεύθυνος για την ετήσια παραγωγή ψαριών. Οι σύγχρονες υποθέσεις ακολουθούν μια πιο 

σύνθετη συλλογιστική που λαμβάνει υπόψη της την αλληλεπίδραση των βασικών παραγόντων που 

πιστεύεται ότι επηρεάζουν την επιβίωση στα πρώιμα στάδια : α) την ασιτία, β) την θήρευση γ) την 

διασπορά των αυγών και των ιχθυονυμφών και δ) τις ασθένειες (Anderson, 1988). 

 Στις μελέτες που αφορούν στην εκτίμηση της θνησιμότητας λόγω ασιτίας η μέτρηση της 

κατάστασης ευρωστίας των ιχθυονυμφών είναι απαραίτητη. Για την συστηματική διερεύνηση των 

σχέσεων της ευρωστίας των ιχθυονυμφών και της επιβίωσής τους  προτείνονται διάφοροι δείκτες 

μέτρησης της ευρωστίας που εκτιμούν την φυσιολογική κατάσταση της ιχθυονύμφης τη στιγμή 

της σύλληψης. Η βασική παραδοχή είναι ότι ένας δείκτης ευρωστίας (condition index) είναι 

θετικά συσχετισμένος με την επιβίωση των ιχθυονυμφών. Οι εύρωστες ιχθυονύμφες θα 

συνεχίσουν να τρέφονται καλά και να είναι λιγότερο ευάλωτες στη θήρευση και σε ασθένειες 

παραμένοντας λίγοτερο χρονικό διάστημα στο νυμφικό στάδιο (Suthers, 1992). Ο βασικός σκοπός 

των μετρήσεων της  ευρωστίας των ιχθυονυμφών είναι η πρόβλεψη των πιθανοτήτων επιβίωσης, 

όμως κανένας από τους έως τώρα προτεινόμενους δείκτες ευρωστίας δεν ικανοποιεί δυναμικά την 

παραπάνω απαίτηση, παρά την έντονη ερευνητική προσπάθεια τα τελευταία είκοσι χρόνια προς 

αυτή την κατεύθυνση (Nielson et al., 1986). Το αν η ερευνητική προσπάθεια πρέπει να κινηθεί 

στην κατεύθυνση της εύρεσης ενός ιδανικού δείκτη ή στην περαιτέρω βελτίωση των ήδη 

χρησιμοποιούμενων παραμένει ένα ερώτημα (Ferron and Leggett, 1994). Γεγονός είναι πάντως ότι 

οι μελέτες ευρωστίας έχουν πολλά να προσφέρουν στην έρευνα της οικολογίας των πρώιμων 

σταδίων ζωής των ψαριών και των παραγόντων που καθορίζουν την στρατολόγηση. 

 

• Στόχοι της διατριβής 

Η χρήση της αναπτυξιακής αστάθειας (developmental instability) με μετρήσεις της 

διακυμαινόμενης ασυμμετρίας (fluctuating asymmetry) στους ωτολίθους των ιχθυονυμφών για την 

εκτίμηση της ευρωστίας τους είναι μία ενδιαφέρουσα πρόταση, πρόσφατα τεκμηριωμένη 

εννοιολογικά και μεθοδολογικά (Somarakis et al., 1997b). Η εφαρμογή της μεθόδου για την 

εκτίμηση των διαφορών στην ευρωστία των ιχθυονυμφών του γαύρου  (Εngraulis encrasicolus) 



μεταξύ των ετών 1994 και 1995 ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντική (Somarakis et al., 1997a) για τη 

συνέχιση των μελετών της διακυμαινόμενης ασυμμετρίας στους ωτολίθους των ιχθυονυμφών και 

άλλων ειδών. Στα πλαίσια της διερεύνησης των δυνατοτήτων της παραπάνω μεθόδου οι 

ερευνητικοί στόχοι της διατριβής καθορίστηκαν ώς εξής : 

 α) εφαρμογή της μεθόδου στις ιχθυονύμφες του σαφριδιού ( Trachurus meditterraneus ) 

για το έλεγχο της ειδο-ειδικότητας (species-specificity) του δείκτη και της πιθανής εξάρτησής του 

από το μέγεθος των ιχθυονυμφών (size-dependence) 

 β) σύγκριση των αποτελεσμάτων από παράλληλη εκτίμηση της ευρωστίας με 

μορφομετρικούς δείκτες  

γ) συνολική εκτίμηση των μελετών της αναπτυξιακής αστάθειας ως δείκτη ευρωστίας των 

ιχθυονυμφών με συγκρίσεις των αποτελεσμάτων για τα δύο είδη στα οποία έχει εφαρμοστεί η 

μέθοδος. 

Στη συνέχεια αναλύονται επιμέρους τα θεωρητικά ζητήματα που συνδέουν την στρατολόγηση 

με την ευρωστία και ακολούθως με την διακυμαινόμενη ασυμμετρία. 

 

1.2. Αλιεία και εκτίμηση ιχθυοαποθεμάτων. Η έννοια της στρατολόγησης. 

 

Με τον όρο στρατολόγηση περιγράφεται η φυσική διαδικασία ανανέωσης των 

ιχθυοαποθεμάτων με την ετήσια ενσωμάτωση νεαρών ατόμων στον ενήλικο πληθυσμό και 

αναφερόμαστε στον αριθμό των νεαρών ατόμων μιας ετήσιας κλάσης που εντάσσονται στο 

απόθεμα. Το γεγονός ότι η στρατολόγηση χαρακτηρίζεται από τεράστιες διακυμάνσεις, κυρίως σε 

αποθέματα μικρών πελαγικών ειδών, είναι σήμερα γνωστό και καλά τεκμηριωμένο και είναι ο 

κύριος παράγοντας που καθορίζει τις διακυμάνσεις των ιχθυοπληθυσμών (Heath,1992). Mη 

επιτυχείς στρατολογήσεις, σε συνδυασμό με έντονη αλιευτική πίεση, έχουν, σε ορισμένες 

περιπτώσεις, προκαλέσει την κατάρρευση μεγάλων αποθεμάτων cloupeidae με τεράστιες 

οικονομικές συνέπειες (Blaxter & Hunter 1982).  

Ïé ó÷έσεις μεταξύ του αποθέματος των γεννητόρων και της στρατολόγησης περιγράφονται 

από τις καμπύλες “Ricker” (Ricker, 1954, 1975;, Beverton and Holt, 1957). Δεδομένα από αρκετά 

είδη ιχθυοαποθεμάτων έχουν προσαρμοστεί στα παραπάνω μοντέλα υποδεικνύοντας  όμως μόνο 

τις γενικές τάσεις των σχέσεων αφού παρουσιάζουν υψηλή διάχυση των δεδομένων. Η βασική 

παραδοχή αυτών των μοντέλων είναι ότι η επιβίωση στα πρώιμα στάδια έως την στρατολόγηση 

εξαρτάται από μηχανισμούς εξαρτώμενους από την πυκνότητα (density-dependence) του 

αποθέματος. Επειδή όμως η στρατολόγηση ως έννοια συμπυκνώνει πολύπλοκες φυσικές 

διεργασίες που διαφέρουν μεταξύ των ειδών, είναι λογικό τα εμπειρικά μοντέλα να παρουσιάζουν 



μεγάλη διάχυση και μικρή αξιοπιστία στις προβλέψεις τους (Pitcher and Hart, 1982). Ç ãíώση της 

οικολογίας των σταδίων πριν την στρατολόγηση μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στη βελτίωση των 

εμπειρικών μοντέλων εκτίμησης των ιχθυοαποθεμάτων. 

 Είναι γενικά παραδεκτό ότι το μέγεθος μια ετήσιας κλάσης καθορίζεται στη διάρκεια του 

πρώτου χρόνου της ζωής και εξαρτάται από τις συνθήκες αναπαραγωγής  και ακoλούθως της 

διασποράς (dispersal) των αυγών και των ιχθυονυμφών, κύρια όμως από τους ρυθμούς αύξησης 

(growth rates) και θνησιμότητας (mortality rates) στα πρώιμα οντογενετικά στάδια των ψαριών 

(early life stages) *1 (Εικ.1.1 Παράρτημα ).  

Μεγάλη μεταβλητότητα στο μέγεθος της ετήσιας κλάσης δεν αντιστοιχεί απαραίτητα με 

μεγάλες μεταβολές στους ρυθμούς θνησιμότητας. Μικρές διακυμάνσεις στους ρυθμούς 

θνησιμότητας οδηγούν σε εντυπωσιακές διαφορές στους αριθμούς των επιζώντων ψαριών. 

Μέτριες διακυμάνσεις των ρυθμών αύξησης έχουν αντίστοιχα δραματικά αποτελέσματα  στην 

τελική επιβίωση. Σε μελέτες  για την στρατολόγηση του γάδου (Gadus morhua L.) παρατηρήθηκε 

μια σταθερή θνησιμότητα στα αυγά και τις ιχθυονύμφες 0,15 d-1 για την περίοδο 40 ημερών από 

την αναπαραγωγή. Με αυτόν το ρυθμό θνησιμότητας από 1 εκ. αυγά σε 60 ημέρες θα επιβίωναν 

120 ιχθυονύμφες. Με μείωση σε 0,1 d-1 ή αύξηση σε 0,2 d-1 το αποτέλεσμα σε 60 ημέρες θα ήταν 

2500 και 6 ιχθυονύμφες αντίστοιχα. Παράλληλα μεταβολές των ρυθμών άυξησης +50% ή -33% , 

με σταθερό ρυθμό θνησιμότητας 0,15 d-1 οδηγούν σε αλλαγές στο χρόνο ανάπτυξης από 60 ημέρες 

σε 40 ημ. και 90 ημ. αντίστοιχα με δραματικές επιπτώσεις στην επιβίωση (Εικ.1.2 Παράρτημα) 

(Skjoldal and Webjorn, 1989). 

*1 Με τον όρο πρώιμα στάδια ζωής περιγράφεται η αναπτυξιακή πορεία από το στάδιο του αυγού και εμβρύου (egg 

and embryonic stages), στα νυμφικά στάδια (larval stages) και την μεταμόρφωση σε ιχθύδιο ή ανώριμο άτομο 

(juvenille stage) έως και την ένταξη στο απόθεμα ως νεαρό ψάρι (recruit). 

• Οι μελέτες αύξησης 

Οι ρυθμοί αύξησης των ιχθυονυμφών στο πεδίο καθορίζονται πρωταρχικά ενδογενώς σε 

σχέση με το μέγεθος του σώματος,  σχέση που περιγράφεται από την καμπύλη ανάπτυξης 

Gompertz. Οι κύριοι εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν τους ρυθμούς αύξησης  είναι η 

θερμοκρασία και η ποσότητα και ποιότητα της τροφής (Heath,1992). Η παράταση της διάρκειας 

των νυμφικών σταδίων λόγω χαμηλών ρυθμών άυξησης ουσιαστικά σημαίνει μεγαλύτερη έκθεση 

στις πηγές υψηλής θνησιμότητας που περιγράφηκαν παραπάνω. Το 1989 ο Houde επεσήμανε τις 

λεπτές σχέσεις αλληλεπίδρασης θνησιμότητας και ρυθμών αύξησης όσον αφορά στον καθορισμό 

της στρατολόγησης. Απέδειξε με συνδυασμό δεδομένων από το πεδίο και από το εργαστήριο ότι 

μικρές ποσοστιαίες αλλαγές στούς ρυθμούς αύξησης και στιγμιαίας θνησιμότητας κατά την πρίν 

από την στρατολόγηση περίοδο μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές διακυμάνσεις στα επίπεδα 

στρατολόγησης. 



• Οι μελέτες θνησιμότητας 

Λιγότερο από το 0,01% των αυγών που παράγονται από τα ψάρια εντάσσονται επιτυχώς 

στα ιχθυοαποθέματα (Ferron and Leggett,1994). Η υψηλή θνησιμότητα των πρώιμων σταδίων 

αποδίδεται σε εξωγενείς και ενδογενείς παράγοντες. Εξωγενείς παράγοντες είναι τα βιολογικά και 

φυσικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος όπως η έλλειψη τροφής, η θήρευση, οι ασθένειες, ο 

παρασιτισμός, η μόλυνση, οι τοξίνες, και το φυσιολογικό στρές. Ενδογενείς παράγοντες που 

οδηγούν σε μείωση έναν πληθυσμό αυγών και ιχθυονυμφών καλώς προστατευόμενο από τους 

εξωτερικούς παράγοντες θνησιμότητας, είναι οι έμφυτοι ρυθμοί θνησιγόνων γενετικών ή 

αναπτυξιακών ανωμαλιών (Heath, 1992). Πολύ λίγα είναι γνωστά για τους ενδογενείς ρυθμούς 

θνησιμότητας και παρόλες τις ενδείξεις  ότι δεν είναι αμελητέοι (βλ. Kjorsvik et al., 1984), η 

συνολική θνησιμότητα αποδίδεται κύρια σε εξωγενείς πηγές. Η θήρευση (predation) και η ασιτία 

(starvation), χαρακτηρίζονται ως κύριες αιτίες της θνησιμότητας στα πρώιμα στάδια (ð.÷. 

Cushing, 1972; Hunter, 1976, 1984; Lasker, 1981; Sissenwine,1984; Heath, 1992). Αν και η 

θήρευση θεωρείται σήμερα ως η πρωταρχική αιτία θνησιμότητας, ποσοτικές μετρήσεις της στο 

πεδίο είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθούν (Hunter, 1984; Bailey and Houde, 1989). Αντίθετα η 

θνησιμότητα λόγω ασιτίας μπορεί να εκτιμηθεί μετρώντας την κατάσταση ευρωστίας (nutritional 

condition) των ιχθυονυμφών, με την προυπόθεση ότι το “σημείο χωρίς επιστροφή”(Point-of-no-

return, PNR) δηλαδή το στάδιο ασιτίας πέρα από το οποίο η ιχθυονύμφη δεν είναι ικανή πλέον να 

τραφεί, μπορεί να καθοριστεί (O’Connell,1980; Theilacker, 1986; Owen et al., 1989). Μία από τις 

κύριες ερευνητικές προτεραιότητες των επιστημόνων που ασχολούνται με τα πρώιμα στάδια 

ανάπτυξης των ψαριών είναι η εξέλιξη μεθόδων για αξιόπιστες μετρήσεις της ευρωστίας των 

ιχθυονυμφών στο πεδίο. 

 Οι διακυμάνσεις στη στρατολόγηση οφείλονται σε πολλούς παράγοντες αβιοτικούς και 

βιοτικούς που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με πολύπλοκο τρόπο. Η θήρευση, η έλλειψη τροφής 

και η διασπορά των αυγών και των ιχθυονυμφών είναι οι κύριες αιτίες της υψηλής θνησιμότητας 

στα πρώιμα στάδια. Η διάρκεια της περιόδου έως την ένταξη στο απόθεμα καθορίζεται από τους 

ρυθμούς αύξησης και είναι σημαντικός παράγοντας  επιβίωσης αφού ελέχγει το χρόνο έκθεσης 

στα ευάλωτα πρώιμα στάδια. Το πρόβλημα της μεταβλητότητας της στρατολόγησης  είναι 

σύνθετο και απαιτεί ακριβείς και προσεκτικά σχεδιασμένες δειγματοληψίες στο πεδίο, για να 

διευκρινιστούν οι αιτίες και οι σχέσεις αλληλεξάρτησης των παραγόντων που προκαλούν τις 

διακυμάνσεις στο αριθμό των νεαρών ψαριών (recruits) που θα ενταχθούν στο ιχθυοαπόθεμα 

(Εικ.1.3 Παράρτημα).     

 

1.3. Μετρήσεις της ευρωστίας των ιχθυονυμφών των ψαριών. Δείκτες ευρωστίας.   

 



Ο όρος ευρωστία (condition) για την περιγραφή της διατροφικής κατάστασης των 

ιχθυονυμφών πρωτοχρησιμοποιήθηκε το 1957 από τον Shelbourne ï ïðïίος κατέταξε ποιοτικά την 

κατάσταση ευρωστίας  των ιχθυονυμφών του είδους Pleuronectes platessa βασιζόμενος στην 

εντύπωση ότι οι εν λόγω ιχθυονύμφες με χαμηλή ευρωστία ήταν λεπτότερες αναλογικά του 

μήκους τους σε σχέση με τις εύρωστες. Η ευρωστία των ιχθυονυμφών εκτιμάται από μετρήσεις 

που λαμβάνονται από τρία επίπεδα βιολογικής οργάνωσης : του οργανισμού, του ιστού και του 

κυττάρου. Στο επίπεδο του οργανισμού αναζητώνται αλλαγές στο σχήμα του σώματος. Οι 

μορφολογικές αλλαγές εντοπίζονται κυρίως ως αναλογίες ή πολυμεταβλητά ανύσματα 

μορφομετρικών μετρήσεων του σώματος της ιχθυονύμφης. Στο επίπεδο του ιστού η ευρωστία 

ανιχνεύεται με αναλύσεις των μεταβολών στην μορφή των κυττάρων και την οργάνωσή τους 

στους ιστούς αφού η ιστολογία των ιστών των υποσιτιζόμενων ψαριών διαφέρει από αυτή των 

καλώς διατρεφόμενων. Τέλος στο κυτταρικό επίπεδο η ευρωστία εκτιμάται με βιοχημικές 

μεθόδους ποσοτικοποίησης χημικών συστατικών που χρησιμεύουν ως ενεργειακά αποθέματα των 

κυττάρων και μετρήσεις δεικτών των φυσιολογικών ρυθμών των κυττάρων που διαφέρουν σε 

σχέση με την διατροφική κατάσταση του ζώου (Ferron and Leggett, 1994).  

Οι μέθοδοι που έχουν αναπτυχθεί για την μελέτη των αλλαγών της  ευρωστίας των 

ιχθυονυμφών είναι αρκετές και αφορούν στην εκτίμησή της και στα τρία επίπεδα δομής του 

οργανισμού. Μορφομετρικοί δείκτες (ð.÷. Koslow et al., 1985) και ανάπτυξη των ωτολίθων (ð.÷. 

Methot 1981, Suthers et al. 1992) στο οργανισμικό επίπεδο, ιστολογικοί ή ιστοχημικοί  δείκτες 

(ð.÷. Theilacker 1986, O'Connell & Paloma 1981) στο επίπεδο του  ιστού, αναλογίες RNA:DNA 

(ð.÷. Clemmesen 1988), ενζυμική δραστηριότητα (ð.÷. Hakanson 1989) και λιπιδική σύσταση 

(ð.÷. Üeberschar 1988) στο κυτταρικό επίπεδο, προτείνονται ως δείκτες ευρωστίας. Οι αλλαγές 

της ευρωστίας των ιχθυονυμφών ανιχνεύουν σχέσεις μεταξύ περιβαλλοντικών μεταβλητών, της 

ανάπτυξης και πιθανώς της επιβίωσης στα πρώιμα στάδια (ð.÷. Koslow et al. 1985, Theilacker 

1986, Buckley & Lough 1987, Suthers et al. 1989).  

Η θνησιμότητα λόγω ασιτίας όπως αναφέρθηκε είναι από τους κύριους παράγοντες που 

καθορίζουν την επιβίωση στα πρώιμα στάδια. Οι αλλαγές στην ευρωστία αποδίδονται κατά κύριο 

λόγο στην μεταβλητότητα που παρουσιάζει η διαθεσιμότητα της τροφής στο θαλάσσιο 

περιβάλλον. Επομένως οι μετρήσεις της ευρωστίας μπορούν να συσχετισθούν με την θνησιμότητα 

λόγω αστίας. Σύμφωνα με τους Ferron and Leggett (1994), ο “ιδανικός” δείκτης ευρωστίας θα 

πρέπει να παρέχει απευθείας εκτιμήσεις της θνησιμότητας λόγω ασιτίας για τις ιχθυονύμφες που 

έχουν περάσει το “σημείο χωρίς επιστροφή” (PNR), και αξιόπιστες εκτιμήσεις της 

επιδεκτικότητας στην θνησιμότητα λόγω ασιτίας για τις ιχθυονύμφες που βρίσκονται σε μέτριο ή 

υψηλό επίπεδο ευρωστίας. Κανένας από τους έως τώρα προτεινόμενους δείκτες δεν ικανοποιεί και 

τις δύο απαιτήσεις του “ιδανικού” δείκτη.  



Οι βιοχημικοί δείκτες πλεονεκτούν σε σχέση με τις μορφολογικές και τις ιστολογικές 

μετρήσεις στο ότι δεν επηρεάζονται από την καταπόνηση των ιχθυονυμφών κατά την σύλληψη 

(Heath,1992). Αντίστροφα οι βιοχημικές αναλύσεις έχουν υψηλό κόστος, είναι πολύπλοκες και  

απαιτούν ιδιαίτερη μεταχείρηση των ιχθυονυμφών και τεχνική υποστήριξη στο πεδίο. Επίσης είναι 

επιδεκτικές σε μεροληψία λόγω της διαφορετικής δειγματοληψίας  και των πρωτοκόλλων 

εργαστηριακής ανάλυσης που ακολουθούνται ενώ παράλληλα επηρεάζονται από παράγοντες 

εκτός της διατροφής (Ferron and Leggett,1994 και αναφ., Lochmann et al.,1996). Άλλοι 

παράγοντες μεταβλητότητας που επηρέζουν την ευρωστία των ιχθυονυμφών έχουν γενετική βάση, 

σχετίζονται με ημερήσιες διατροφικές συνήθειες , με την σύσταση της διατροφής και με αβιοτικές 

περιβαλλοντικές παραμέτρους (αλατότητα, θερμοκρασία, μόλυνση). Η συσχέτιση όμως της 

ευρωστίας με την διαθεσιμότητα τροφής αποτελεί τη βασική παραδοχή στις μελέτες ευρωστίας 

και οι περισσότεροι δείκτες αντανακλούν τις διατροφικές συνθήκες του περιβάλλοντος σε μια 

κλίμακα 2 έως 7 ημερών (Suthers,1992).  

Η ευαισθησία (sensitivity), ο χρόνος απόκρισης (time-responce), η ειδο-ειδικότητα 

(species specificity), η επίδραση του μεγέθους και της ηλικίας (size,age-dependence), η σύγκριση 

δεδομένων πεδίου με πειράματα στο εργαστήριο και τέλος το κόστος και οι απαιτήσεις σε 

εξοπλισμό αποτελούν τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν την αξιοπιστία και την εφαρμογή 

μιας μεθοδολογίας εκτίμησης της ευρωστίας. Με το όρο ευαισθησία εννοούμε την μικρότερη 

αλλαγή μιας περιβαλλοντικής μεταβλητής  που επηρεάζει την ευρωστία και μπορεί να ανιχνευτεί 

από τον δείκτη. Ένας ευαίσθητος δείκτης πλεονεκτεί στο γεγονός ότι ανιχνεύει μικρές σε ένταση 

και διάρκεια περιβαλλοντικές αλλαγές που προκαλούν σημαντικές, μικρής χρονικής διάρκειας, 

μεταβολές στους ρυθμούς ανάπτυξης και επιβίωσης των ιχθυονυμφών. Ο χρόνος απόκρισης είναι 

το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να καταγράψει ο δείκτης τις αλλαγές στη διατροφή των 

ιχθυονυμφών δεδομένου ότι μεταξύ των αλλαγών στις αφθονίες τροφής και των ρυθμών 

ανάπτυξης και της ευρωστίας παρεμβάλλεται ένα χρονικό διάστημα. Είναι απαραίτητη η γνώση 

του χρόνου απόκρισης για να προβλεφθούν οι σχέσεις μεταξύ της παρατηρούμενης ευρωστίας και 

της διατροφικής ιστορίας της ιχθυονύμφης και για να προβλεφθεί η μελλοντική ευρωστία.   

Σύμφωνα με τις “απαιτήσεις” του ιδανικού δείκτη οι δυό αυτές παράμετροι είναι πολύ σημαντικές 

για την συσχέτιση των μετρήσεων με την επιβίωση στα πρώιμα στάδια. Επίσης οι συσχετίσεις με 

το μήκος ή το στάδιο που παρουσιάζουν οι μορφολογικές και ιστολογικές παρατηρήσεις και τα 

ιδιαίτερα μορφολογικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά κάθε είδους επηρεάζουν έντονα την 

αξιοπιστία ενός δείκτη αυξάνοντας την μεροληψία. Τέλος το κόστος, οι απαιτήσεις σε εξοπλισμό 

και η ευκολία εφαρμογής μιας μεθόδου στο πεδίο λαμβάνονται σοβαρά υπόψη κατά την επιλογή 

ενός δείκτη (βλ. αναλυτικά Ferron and Leggett, 1992). Μελέτες των συσχετίσεων μεταξύ 

διαφόρων δεικτών είναι  χρήσιμη στις μελέτες ευρωστίας στο πεδίο και ειδικότερα στις 



περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει επιβεβαίωση της αξιοπιστίας των δεικτών με  πειραματικά 

δεδομένα (Suthers et al., 1992). 

 Αν και η ακρίβειά τους αμφισβητείται, εργαστηριακές μελέτες έδειξαν ότι οι 

μορφομετρικοί δείκτες διαχωρίζουν τις εύρωστες από τις υποσιτιζόμενες ιχθυονύμφες επιτυχώς 

(ð.÷.Theilacker 1978, Koslow et al. 1985). Οι μορφομετρικοί δείκτες ευρωστίας σε αντίθεση με 

τους βιοχημικούς και τους ιστολογικούς έχουν το κύριο πλεονέκτημα ότι δεν απαιτείται ιδιαίτερη 

διαχείρηση και συντήρηση των ιχθυονυμφών και ότι οι μετρήσεις γίνονται απλά και σε σύντομο 

χρονικό διαστημα. Η χρήση πολυμεταβλητών μεθόδων ανάλυσης των μορφομετρικών μετρήσεων 

όπως η Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών (PCA) δίνει πιό αξιόπιστους δείκτες ευρωστίας από την 

διμεταβλητή ανάλυση. Η λογική της PCA παρέχει την δυνατότητα της απομόνωσης της 

μεταβλητότητας των μορφομετρικών μετρήσεων που οφείλεται στο μέγεθος ώστε να μπορούν να 

εκτιμηθούν οι αλλαγές στο σχήμα των ιχθυονυμφών. Οι δείκτες ευρωστίας που παράγονται από 

την PCA είναι  πολυμεταβλητά ανύσματα που δεν συσχετίζονται μεταξύ τους και εντοπίζουν 

ποιές από τις αρχικές μεταβλητές επηρεάζονται περισσότερο από τις αλλαγές στη διατροφή. Τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά των μορφομετρικών δεικτών από πολυμεταβλητές  αναλύσεις 

ικανοποιούν τις απαιτήσεις : α) για την ανεξαρτησία των δεικτών από το μέγεθος (size-

idependence), β) για την μεταξύ των δεικτών ανεξαρτησία (orthogonality) και γ) για την 

βιολογική ερμηνεία της παρατηρούμενης μεταβλητότητας (McGurk, 1985).  

Σε δύο πρόσφατες εργασίες (Somarakis et al., 1997a; 1997b ) προτείνεται ως εναλλακτική 

των παραπάνω μεθόδων η χρήση των μορφολογικών μετρήσεων της αναπτυξιακής αστάθειας ώς 

δείκτη της ευρωστίας των ιχθυονυμφών. 

 

1.4. Αναπτυξιακή ομοιόσταση και ασυμμετρία.    

 

Αναπτυξιακή ομοιόσταση είναι η ικανότητα  ενός οργανισμού να αντιστέκεται σε 

διαταραχές κατά την ανάπτυξή του, ώστε να παράγει έναν προκαθορισμένο βέλτιστο φαινότυπο. 

Συστατικό στοιχείο της ομοιόστασης είναι η αναπτυξιακή σταθερότητα που σχετίζεται με 

διεργασίες που μειώνουν την φαινοτυπική απόκλιση, αποτέλεσμα αναπτυξιακών ατυχημάτων με 

άλλα λόγια του αναπτυξιακού θορύβου (Clarke, 1994). Το επίπεδο της αναπτυξιακής 

σταθερότητας επηρεάζεται εκτός από τον γενότυπο και από το περιβάλλον. Η αναπτυξιακή 

ομοιόσταση μειώνεται με κάθε περιβαλλοντική αλλαγή που προκαλεί απορρόφηση ενέργειας από 

τα ενεργειακά αποθέματα του οργανισμού και προκαλεί πιέσεις στην ανάπτυξη. Η ικανότητα ενός 

οργανισμού να ισορροπήσει τις ενεργειακές ανάγκες της ανάπτυξης με αυτές των 

περιβαλλοντικών πιέσεων (stress) εξαρτώνται από τα ενεργεικά αποθέματά του. Επομένως 

αυξανομένης της πίεσης οι ομοιοστατικές αντιστάσεις του οργανισμού μειώνονται και το γεγονός 



που την προκάλεσε θα καταγραφεί με την ανάπτυξη ενός ασυνήθιστου χαρακτήρα ή μιας 

ασυμμετρίας (Mitton, 1994). 

Η διακυμαινόμενη ασυμμετρία (fluctuating asymmetry,) είναι η πιό διαδεδομένη μέτρηση 

της αναπτυξιακής σταθερότητας (Palmer, 1994). H διακυμαινόμενη ασυμμετρία (FÁ) ðροκύπτει 

ως μικρές τυχαίες αποκλίσεις από την τέλεια αμφίπλευρη συμμετρία. Είναι μία δελεαστική 

μέτρηση της αναπτυξιακής αστάθειας λόγω της προφανούς ευκολίας με την οποία μετράται και 

επειδή είναι από τις λίγες μορφολογικές ιδιότητες για τις οποίες γνωρίζουμε χωρίς αμφισβήτηση 

την τέλεια - ιδανική συμμετρία” (Palmer, 1996). Οι μικρές τυχαίες διαφορές μεταξύ των πλευρών 

ενός συμμετρικού οργανισμού είναι το 

αποτέλεσμα δύο αντίθετων δυνάμεων: αυτών 

που τείνουν να παρεμβαίνουν στην ακριβή 

ανάπτυξη (αναπτυξιακός θόρυβος ή αστάθεια) 

και αυτών που τείνουν να την εξισορροπήσουν 

(αναπτυξιακή σταθερότητα) (Εικ.1.4). Η FA 

είναι ευαίσθητος δείκτης γενετικών (ð.÷. 

υβριδισμός) και περιβαλλοντικών πιέσεων (π.χ. 

έλλειψη τροφής, ακραίες θερμοκρασίες, 

μόλυνση, παρασιτισμός, πληθυσμιακή 

πυκνότητα) (Parsons, 1990), και υποστηρίζεται 

ότι ο βαθμός της FA αντανακλά σε μεγάλο 

βαθμό την φυσική κατάσταση του οργανισμού 

(Clarke, 1995). 

 

Εικ.1.4. Τα επίπεδα της διακυμενόμενης 
ασυμμετρίας αντανακλούν τον  συμβιβασμό 
μεταξύ δύο αντίθετων διεργασιών : της 
αναπτυξιακής σταθερότητας (stability) και του 

Η διακυμαινόμενη ασυμμετρία αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο πρότυπο κατανομής των 

αποκλίσεων από την συμμετρία ενός αμφίπλευρου χαρακτηριστικού σε ένα δείγμα ατόμων. Η 

απόκλιση μετράται ώς η διαφορά μεταξύ των πλευρικών μετρήσεων για το χαρακτηριστικό αυτό. 

Ένα χαρακτηριστικό παρουσιάζει  διακυμαινόμενη ασυμμετρία, όταν ο μέσος των αποκλίσεων  

είναι μηδέν και η διασπορά τους είναι κανονικά κατανεμημένη γύρω από τον μέσο. Υπάρχουν και 

άλλα δύο πρότυπα κατανομών των αποκλίσεων στους αμφίπλευρους οργανισμούς, η 

κατευθυνόμενη ασυμμετρία (DA) και η αντισυμμετρία (AS) (Εικ.1.5). Στις κατανομές αυτές 

υπάρχει μια στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ δεξιάς και αριστερής πλευράς. Στην DA η 

πλευρά που είναι μεγαλύτερη είναι η ίδια ενώ στην AS η πλευρά που είναι μεγαλύτερη διαφέρει 

τυχαία μεταξύ των ατόμων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της DA είναι οι ωτόλιθοι των 

πλατύψαρων όπου ανάλογα με την οικογένεια οι ωτόλιθοι μιας πλευράς είναι πάντα μεγαλύτεροι. 

Αντίστοιχο παράδειγμα AS είναι οι δαγκάνες των αστακών όπου πάντα μια από τις δύο είναι 

μεγαλύτερη αλλά η δεξιά είναι πιο μεγάλη σε ποσοστο 50%. Εάν ένα χαρακτηριστικό παρουσιάζει 

ένα ποσοστό της δίπλευρης διασποράς πιθανόν να έχει γενετική βάση και επομένως να μήν είναι 



προιόν αναπτυξιακού θορύβου. Ο αναπτυξιακός θόρυβος αναμένεται να παράγει κατανομές 

συχνοτήτων των αποκλίσεων από την αμφίπλευρη συμμετρία που να ακολουθούν την κανονική 

κατανομή. Τα αμφίπλευρα χαρακτηριστικά  που παρουσιάζουν DA ή  AS πρέπει να 

αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη όσον αφορά την εγκυρότητά τους σε μετρήσεις της αναπτυξιακής 

σταθερότητας.  

 

Εικ.1.5. Τρείς χαρακτηριστικές κατανομές των διαφορών Δ - Α σε αμφίπλευρους 

οργανισμούς: a) διακυμαινόμενη ασυμμετρία (FA), b) κατευθυνόμενη ασυμμετρία (DA), 

αντισυμμετρία (AS).

Όπως προκύπτει από τις εργασίες των Somarakis et al.,(1997a,; 1997b) και την υπόλοιπη 

γενετική, οικολογική και εξελικτική βιβλιογραφία, η διακυμαινόμενη ασυμμετρία μπορεί να 

αποδειχθεί χρήσιμος δείκτης ευρωστίας γιατί : 

1. Έχει δειχθεί ότι είναι ένας εξαιρετικά ευαίσθητος δείκτης πίεσης (stress) (Clarke, 1992) 

2. Στους ωτολίθους του γαύρου, τουλάχιστον, δεν συσχετίζεται με το μήκος και την ηλικία 

3.  Δεν φαίνεται να επηρεάζεται απο ειδο-ειδικότητα αφού οι περιβαλλοντικές πιέσεις που 

υφίσταται ένας πληθυσμός κάποιου είδους, αναμένεται να καταγραφούν ως αύξηση των 

επιπέδων της FA 

4. Είναι μια χαμηλού κόστους, απλή και χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις εξοπλισμού στο πεδίο, 

μέθοδος 

5.  Όταν χρησιμοποιούνται οι ωτόλιθοι η FA δεν επηρεάζεται από την καταπόνηση των 

ιχθυονυμφών κατά την σύλληψη και τη συντήρηση. 

 

2.Υλικά και Μέθοδοι 

 

2.1. Δειγματοληψία. Επεξεργασία δείγματος. 



 

Η συλλογή των δειγμάτων των ιχθυονυμφών του Trachurus mediterraneus (σαφρίδι) έγινε 

στα πλαίσια δύο ερευνητικών ταξιδιών στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου τον Ιούνιο του 1994 και 

τον Ιούνιο του 1995 που πραγματοποιήθηκαν με το Ωκεανογραφικό ερευνητικό σκάφος “ΦΙΛΙΑ” του 

Ι.ΘΑ.ΒΙ.Κ. Στόχος των ερευνών ήταν η εκτίμηση των αποθεμάτων μικρών πελαγικών ειδών, κύρια 

του γαύρου (Engraulis encrasicolus) και της σαρδέλλας (Sardina pilchardus), με την χρήση 

ηχοβολιστικών μεθόδων. Ειδικότερα για το γαύρο, του οποίου το μέγιστο της έντασης της 

αναπαραγωγής παρατηρείται τον μήνα  Ιούνιο, στόχος ήταν και η παράλληλη εκτίμηση του 

αποθέματος με χρήση της Μεθόδου Ημερήσιας Παραγωγής Αυγών (Μ.Η.Π.Α.) (Σωμαράκης και 

Τσιμενίδης, 1995). Τα παραπάνω ταξίδια χρηματοδοτήθηκαν από το ερευνητικά πρόγραμματα 

Anchovy V (EU Study Project DG XIV) και ΕΠΕΤ ΙI(“Ανάπτυξη της Ελληνικής Αλιείας) για τα έτη 

1994 και 1995 αντίστοιχα.  
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Εικ.2.1. Δίκτυο σταθμών δειγματοληψίας. Με (∗) σημειώνονται οι σταθμοί που τα δείγματα 

συλλέχθηκαν με Bongo-net το 1994 και το 1995. Με (Μ94*) και (Μ95*) οι σταθμοί που έγινε 

δειγματοληψία με το  “Methot-Frame trawl” το 1994 και το 1995 αντίστοιχα. 



Οι σταθμοί δειγματοληψίας ιχθυοπλαγκτού βρίσκονται πάνω στις γραμμές δειγματοληψίας  

(transects) που ακολουθούνται για τις υδροακουστικές μελέτες και σχηματίζουν ένα δίκτυο 10x10 

ναυτικών μιλίων (Εικ.2.1). Οι σταθμοί και τα δύο έτη ήταν οι ίδιοι. Οι σταθμοί από τους οποίους 

πάρθηκαν οι ιχθυονύμφες του Trachurus mediterraneus για την διεξαγωγή της μελέτης ήταν οι ίδιοι 

με αυτούς που χρησιμοποιήθηκαν για την μελέτη της αναπτυξιακής αστάθειας στο γαύρο (Somarakis 

et al.,1997a) για να είναι δυνατή η σύγκριση των αποτελεσμάτων όσον αφορά στις περιβαλλοντικές 

παραμέτρους της περιοχής της δειγματοληψίας. Συνολικά 107 ιχθυονύμφες χρησιμοποιήθηκαν για την 

μελέτη της ευρωστίας του είδους. Ο δειγματολήπτης που χρησιμοποιήθηκε στούς παραπάνω 

σταθμούς ήταν ένα Bongo-net (Smith and Richardson, 1977) με διάμετρο στεφανιών 60 cm και 

νάυλον δίκτυα με άνοιγμα ματιού 350μm το ένα και 250μm το άλλο. Οι σύρσεις ήταν λοξές και 

διπλές (double-oblique tows), από την επιφάνεια έως περίπου 5 μέτρα πάνω από τον πυθμένα, ή, μέχρι 

τα 110-120 μέτρα στους βαθύτερους σταθμούς. Οι σύρσεις έγιναν με σταθερή ταχύτητα περίπου 2 

knots/h, ενώ η γωνία μεταξύ σύρματος δειγματολήπτη-κατακορύφου, περίπου 45ο. Το βάθος στο 

οποίο βρισκόταν ανά πάσα στιγμή το εργαλείο  ήταν ελεγχόμενο από τη γέφυρα του πλοίου με την 

βοήθεια ηλεκτρονικού βαθυμέτρου (Scanmar) κατάλληλα προσαρμοσμένου στο δειγματολήπτη. Τα 

δείγματα από κάθε σταθμό διατηρήθηκαν σε 5% borax-ρυθμιστικό διάλυμα φορμόλης (για το δίκτυ 

με άνοιγμα ματιού 250μm) και 85% οινόπνευμα (για το δίκτυ με άνοιγμα ματιού 335μm). Επίσης 

χρησιμοποιήθηκαν ιχθυονύμφες από δείγματα  που πάρθηκαν με τη χρήση ενός τροποποιημένου 

τύπου δειγματολήπτη “Methot-Frame trawl” (Methot, 1986) στην ευρύτερη περιοχή του Θρακικού 

Πελάγους οπου βρίσκονται και οι σταθμοί στους οποίους χρησιμοποίηθηκε το Bongo-net. Ο 

δειγματολήπτης Methot αποτελείται από ένα πλαίσιο 1.5 x 1.5m και δίκτυ με άνοιγμα ματιού 1.5mm, 

οι σύρσεις γίνονται με τον ίδιο τρόπο που περιγράφηκε παραπάνω και η συντήρηση των δειγμάτων σε 

85% οινόπνευμα. Ο δειγματολήπτης Methot συλλέγει ιχθυονύμφες μεγαλυτέρων οντογενετικών 

σταδίων (post-flexion, juvenilles). Η χρησιμοποίηση των παραπάνω δειγμάτων κρίθηκε απαραίτητη 

για να συμπληρωθούν με μεγαλύτερες, όσον αφορά στο οντογενετικό στάδιο, ιχθυονύμφες τα 

συνολικά ετήσια δείγματα.  

Οι ιχθυονύμφες και τα αυγά από τα παραπάνω δείγματα διαχωρίστηκαν στο εργαστήριο  από 

τους υπόλοιπους πλαγκτονικούς οργανισμούς με τη βοήθεια στερεοσκοπίου. Στη συνέχεια έγινε 

διαχωρισμός των ιχθυονυμφών σε είδη, ή, στη χαμηλότερη δυνατή ταξινομική ομάδα. Οι ιχθυονύμφες 

του Trachurus mediterraneus που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη êáôáôάχθηκαν σε στάδια εμβρυϊκής 

ανάπτυξης σύμφωνα με τους Kentall et al. (1984). Οι ιχθυονύμφες που χρησιμοποιήθηκαν στην 

ανάλυση ήταν οι συντηρημένες σε 85% οινόπνευμα γιατί οι ωτόλιθοι των ιχθυονυμφών 

καταστρέφονται από το διάλυμα φορμόλης.  

Στο σύνολο των 107 ιχθυονυμφών μετρήθηκαν 7 μεταβλητές που αφορούσαν αντίστοιχα 

μορφομετρικά χαρακτηριστικά μήκους και ύψους. Συγκεκριμένα σε κάθε ιχθυονύμφη μετρήθηκε 

(Εικ. 2.2 Παράρτημα σελ. ): 



• το τυπικό μήκος (SL), το μήκος από την άκρη του ρύγχους έως το τέλος του ουρόστυλου, 

• το κεφαλουριαίο μήκος (PA), το μήκος από την άκρη του ρύγχους έως την έδρα, 

• το μήκος του κεφαλιού (HL), το μήκος από την άκρη του ρύγχους έως την βάση των θωρακικών 

πτερυγίων, 

• η διάμετρος του ματιού (ED), που μετράται κατά την νωτοκοιλιακή κατεύθυνση, 

• το θωρακικό ύψος σώματος (PD), το ύψος του σώματος στην βάση των θωρακικών πτερυγίων, 

• το ύψος του κεφαλιού (HD), μετρούμενο πίσω από τα μάτια και,  

• το εδρικό ύψος σώματος (AD), το ύψος του σώματος στο τέλος του πεπτικού σωλήνα. 

Τέλος όλες οι ιχθυονύμφες ζυγίστηκαν (W) με ακρίβεια 0,01 mgr σε ζυγαριά Sartorius αφού πρώτα 

τοποθετήθηκαν σε ειδικό απορροφητικό χαρτί wattman για 10-15 sec ώστε να απορροφηθεί το 

δυνατόν περισσότερη υγρασία. Σε άλλες μελέτες συνήθως λαμβάνεται το ξηρό βάρος (dry weight) 

έπειτα από ξήρανση των ιχθυονυμφών. Μιά τέτοιου είδους επεξεργασία  όμως θα κατέστρεφε τους 

ωτόλιθους. Οι μετρήσεις των μορφομετρικών χαρακτήρων έγιναν με τη βοήθεια στερεοσκοπίου και οι 

ιχθυονύμφες βρισκόντουσαν συνέχεια σε νερό ώστε να αποφευχθεί πιθανή συρρίκνωσή τους.  

Στη συνέχεια από τις 107 ιχθυονύμφες αφαιρέθηκαν οι  4 ωτόλιθοι, (τα ζεύγη lapilli και 

sagittae),τοποθετήθηκαν σε αντικειμενοφόρους πλάκες όπου και στερεώθηκαν με τη χρήση αχρώμου 

στερεωτικού (DPX mounting medium). Η θέση των δεξιών και αριστερών ωτολίθων σημειώθηκαν 

κατά την τοποθέτηση. Το είδους του ωτόλιθου, εάν δηλαδή πρόκειται για τον lapillus ή τον sagitta, 

δεν σημειώθηκε αφού διαφέρουν σημαντικά τόσο στο μέγεθος όσο και στον σχηματισμό δακτυλίων. 

Συγκεκριμένα ο lapillus είναι μικρότερος και ο σχηματισμός των δακτυλίων δεν είναι συμμετρικός ως 

πρός το κέντρο του. Σε αντίθεση με τους lapilli του γαύρου οι lapilli του Tr.mediterraneus έχουν 

γρήγορη ανάπτυξη μεγαλύτερη από 0.2μm d-1 (διακριτικότητα μικροσκοπίου),και παρατηρήθηκε ότι ο 

σχηματισμός των δακτυλίων ξεκινά μαζί με τους δακτυλίους των sagittae. Πάντως η διακριτικότητα 

των δακτυλίων ήταν πολύ μειωμένη σε σχέση με εκείνη των sagittae και για αυτό εξαιρέθηκαν από 

την μελέτη. 

Ένα από τα σημαντικά προβλήματα στην ανάλυση των μορφομετρικών δεικτών ευρωστίας 

είναι η συρρίκνωση που υφίστανται οι ιχθυονύμφες κατά την συντήρηση και επομένως παραμόρφωση 

των μορφομετρικών χαρακτήρων που χρησιμοποιούνται στις αναλύσεις. Για το λόγο αυτό έχουν γίνει 

πειράματα για αρκετά είδη στο εργαστήριο και υπάρχουν εξισώσεις διόρθωσης. Συγκεκριμένα για το 

είδος Trachurus symmetricus συγγενικό με το Τ.mediterraneus και με έντονη ομοιότητα των 

ιχθυονυμφών, ανάλογη των ειδών του γαύρου Ε. mordax και E. encrasicolus, έχουν υπολογοστεί 

εξισώσεις διόρθωσης των μορφομετρικών μετρήσεων (Hewitt et al., 1985). Παρόλα αυτά 



επισημαίνεται, στην ίδια εργασία, ότι οι ιχθυονύμφες του T. symmetricus διατηρημένες σε 80% 

αλκοόλη δεν υφίστανται συρρίκνωση. Επομένως δεν έγινε διόρθωση στις μετρήσεις. 

 

2.2. Ανάλυση ωτολίθων. Ανάγνωση δακτυλίων και μετρήσεις. 

 

Οι ωτόλιθοι εξετάστηκαν σε ένα υποβοηθούμενο από υπολογιστή σύστημα ανάλυσης 

εικόνας, το οποίο επιτρέπει και τη μέτρηση ακτινικών αποστάσεων (OPRS, Biosonics). Το σύστημα 

αποτελείται από Η.Υ., βιντεοκάμερα, οθόνη και το λογισμικό του συστήματος ανάλυσης εικόνας μαζί 

με το digitizer board (Matrox PIP-512B image analizer,512x512 pixel resolution). Ιδιαίτερη προσοχή 

δόθηκε στην μείωση του σφάλματος στις γραμμικές μετρήσεις των ωτολίθων σε ποσοστό <0.5%, 

προσαρμόζοντας την μεγέθυνση στην οθόνη (η οποία εξαρτάται από το φακό μεταξύ του 

μικροσκοπίου και της κάμερας) έτσι ώστε η εκάστοτε μέτρηση να είναι μεγαλύτερη στην οθόνη από 

200 pixels (Palmer, 1994). Οι ωτόλιθοι που τελικά χρησιμοποίηθηκαν στην μελέτη ήταν οι sagittae αν 

και έγιναν μετρήσεις και στους lapilli στους οποίους ήταν δυνατόν να μετρηθούν οι δακτύλιοι 

αύξησης. Στο εξής ως ωτόλιθοι στο κείμενο θα εννοούνται οι sagittae.  

Οι ωτόλιθοι των ιχθυονυμφών του σαφριδιού έχουν γρήγορη ανάπτυξη με ευδιάκριτους 

δακτύλιους ώστε ο καθορισμός του αριθμού τους έχει μικρό ποσοστό μεροληψίας. Είναι μεγαλύτεροι 

σε μέγεθος από αυτούς του γαύρου και σχετικά γρήγορα αρχίζουν να σχηματίζουν το rostrum 

αλλάζοντας το σχήμα τους από κυκλικό στο γνωστό πρότυπο σχήμα των ωτολίθων των ενηλίκων 

ψαριών. Ιδιαίτερο πρόβλημα παρουσίασαν μόνο οι ωτόλιθοι 4 ατόμων που βρίσκονταν σε στάδιο 

μεταμόρφωσης από post-flexion σε juvenille όπου η ηλικία τους δεν ήταν δυνατόν να καθοριστεί. Οι 

ωτόλιθοι των ατόμων μετά το post- flexion στάδιο χρειάζονται ειδική επεξεργασία. Οι μετρήσεις 

,εκτός από αυτή του αριθμού των δακτυλίων [από εδώ και στο εξής αναφερόμενη ώς  ηλικία (Α)], που 

έγιναν για τις συγκρίσεις της ασυμμετρίας μεταξύ δεξιού και αριστερού ωτολίθου ήταν: 

• η μέγιστη ακτίνα του ωτολίθου (MOR), 

• η περίμετρος του ωτολίθου (OP), 

• η επιφάνεια του ωτολίθου (ΟΑ), 

• επίσης μετρήθηκε το πλάτος των δακτυλίων αύξησης και το μέσο πλάτος των 3 

εξωτερικώνδακτυλίων (για τις ιχθυονύμφες με ηλικία ≥ 3) αποτέλεσε την μέτρηση της πρόσφατης 

αύξησης του ωτολίθου (ROG).  

Η ROG θεωρείται ότι αποτελεί ένα συντηρητικό δείκτη της πρόσφατης αύξησης των ιχθυονυμφών 

(Suthers et al., 1992). (Εικ. 2.3, 2.4, 2.5 Παράρτημα σελ. )  

 

2.3. Αναπτυξιακή αστάθεια. Ανάλυση της διακυμαινόμενης ασυμμετρίας. 



  

 Όλες οι μετρήσεις στούς ωτολίθους (ROG, MOR, OP, OA) χρησιμοποιήθηκαν ως 

χαρακτήρες των ωτολίθων στην διερεύνηση της αναπτυξιακής αστάθειας των ιχθυονυμφών του 

σαφριδιού. Οι μετρήσεις ROG και MOR είναι γραμμικές ενώ οι OP και ΟΑ παρέχουν πληροφορία για 

το μέγεθος και το σχήμα του ωτολίθου σε δύο διαστάσεις. Δείκτης της αναπτυξιακής αστάθειας είναι 

η διακυμαινόμενη ασυμμετρία (Palmer, 1994). Οι διαφορές στις τέσσερις μετρήσεις μεταξύ δεξιού και 

αριστερού ωτολίθου (R-L) χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση της διακυμαινόμενης ασυμμετρίας 

(Fluctuating Asymmetry). Η ανάλυση της διακυμαινόμενης ασυμμετρίας έχει τρία σημαντικά βήματα 

(Palmer, 1994). Πρώτον εξετάζεται εάν οι μελετούμενοι χαρακτήρες, στην περίπτωση του ωτολίθου 

οι τέσσερις μετρήσεις, παρουσιάζουν “ιδανική” διακυμαινόμενη ασυμμετρία. Δεύτερον εξετάζεται η 

τυχόν εξάρτηση της ασυμμετρίας από το μέγεθος (size-dependence). Τρίτον εξετάζεται το κατά πόσο 

το σφάλμα που παρουσιάζουν οι μετρήσεις είναι υπεύθυνο σε στατιστικά σημαντικό βαθμό για την 

παρατηρούμενη ασυμμετρία. 

 

2.3.1. “Ιδανική” διακυμαινόμενη ασυμμετρία. 

 Όταν ένα χαρακτηριστικό παρουσιάζει “ιδανική” διακυμαινόμενη ασυμμετρία οι διαφορές 

στις μετρήσεις μεταξύ των πλευρών, (R-L), έχουν κατανομή με μέσο 0 και κανονική διακύμανση. Τα 

άλλα δύο είδη ασυμμετρίας, η κατευθυνόμενη (skew, λοξή) και η αντισυμμετρία [ platykurtic 

(πλατύκυρτη), leptokurtic (λεπτόκυρτη)] αποκλίνουν από το κανονικό πρότυπο της FA. Οι Palmer & 

Strobeck (1992) προτείνουν ότι η χρήση απλών στατιστικών εκτιμήσεων της λοξότητας (skew) και 

της κύρτωσης (kurtosis) και οι αντίστοιχοι έλεγχοι περιγράφουν και ελέγχουν στατιστικά τις 

αποκλίσεις των μετρήσεων (R-L) από την κανονική κατανομή. Ο στατιστικός έλεγχος για την 

πιθανότητα οι τιμές (R-L) των μετρήσεων των τεσσάρων χαρακτήρων (ROG, MOR, OP,OA) να έχουν 

skew (g1) και kurtosis (g2)  ίση με το 0 έγινε με τη χρήση t-test σε 1 δείγμα όπως προτείνεται από 

τους Sokal & Rohlf (1981) για τον έλεγχο της κανονικότητας σε δείγμα μετρήσεων από φυσικούς 

πληθυσμούς.  

Συγκεριμένα υπολογίστηκαν οι τιμές skew και kurtosis των τιμών (R-L) για κάθε 

χαρακτηριστικό και για κάθε έτος χωριστά. Η ελεγχοσυνάρτηση ( ts ) που ελέγχει την μηδενική 

υπόθεση H0: skew = kurtosis = 0  είναι : 
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Εάν ts < t critical, τότε g1,g2 = 0, και οι μετρήσεις (R-L) παρουσιάζουν “ιδανική” FA.   



Εάν ts > t critical, τότε g1 ≠ 0, και έχουμε ένδειξη κατευθυνόμενης ασυμμετρίας. 

Εάν ts > t critical, τότε g2 ≠ 0, και ελέγχουμε το πρόσημό της: 

• εάν g2 < 0 τότε έχουμε ένδειξη αντισυμμετρίας (πλατύκυρτη κατανομή), 

• εάν g2 > 0 τότε έχουμε λεπτόκυρτη κατανομή (όχι αντισυμμετρία). 

 

2.3.2. Eξάρτηση της διακυμαινόμενης ασυμμετρίας από το μέγεθος 

 Η εξάρτηση της FA από το μέγεθος επηρεάζει τόσο την ανάλυση της ασυμμετρίας όσο και 

την εν συνεχεία χρήση της ως δείκτη ευρωστίας, που όπως αναφέρθηκε στην Εισαγωγή, “οι 

συσχετίσεις με το μήκος ή το στάδιο που παρουσιάζουν οι μορφολογικές παρατηρήσεις 

επηρεάζουν έντονα την αξιοπιστία ενός δείκτη ευρωστίας αυξάνοντας την μεροληψία” (Ferron & 

Leggett, 1994). 

 Η εξάρτηση της FA από το μέγεθος διερευνήθηκε για κάθε χαρακτήρα (ROG, MOR, OP, 

OA) και έτος χωριστά με έλεγχο της σημαντικότητας των συσχετίσεων των ln⏐R-L⏐( 

λογαριθμισμένες με βάση το e, για να ομογενοποιηθούν τα μεγέθη, σε απόλυτες τιμές των διαφορών 

R-L) με το μέγεθος [τυπικό μήκος(SL), εδρικό ύψος σώματος (AD)] και την ηλικία (Α) όπως 

προτείνεται από τους Palmer & Strobeck (1992). Στην περίπτωση που η συσχέτηση ήταν ισχυρά 

σημαντική (p<001) τότε οι μετρήσεις R-L διορθώθηκαν διαιρούμενες με το μέσο όρο των μετρήσεων 

στο δεξιό και αριστερό ωτόλιθο [(R+L/2)] (Palmer,1994). Τελικά για κάθε χαρακτηριστικό 

υπολογίσθηκαν δύο δείκτες ασυμμετρίας.  

 

2.3.3. Δείκτες διακυμαινόμενης ασυμμετρίας. Συγκρίσεις δεικτών.  

Οι δύο δείκτες διακυμαινόμενης ασυμμετρίας που χρησιμοποίθηκαν ήταν ο μέσος της 

απολύτου τιμής των τιμών R-L (⏐ R-L⏐), ή, ο μέσος των απολύτων τιμών των διορθωμένων τιμών R-

L για την εξάρτηση από το μέγεθος και η διασπορά των τιμών R-L (R-L), ή, η διασπορά των 

διορθωμένων τιμών R-L. 

• μέσος  Mean⏐R-L⏐  ή για τις διορθωμένες τιμές  Mean ⏐ R L
R L

−
+

2
⏐ 

• διακύμανση Var (R-L)  ή για τις διορθωμένες τιμές  Var ( R L
R L

−
+

2
) 

Οι μεταξύ των ετών διαφορά  των δεικτών ελέγχθηκε με F-test  για την σημαντικότητα των διαφορών 

στους δείκτες διασποράς Var (R-L) και με απλή σύγκριση των μέσων Mean⏐R-L⏐ όπως προτείνεται 

από τον Palmer (1994). 



 

2.3.4. Σφάλμα μέτρησης και διακυμαινόμενη ασυμμετρία 
Το πρόβλημα του σφάλματος μέτρησης στις μελέτες της διακυμαινόμενης ασυμμετρίας δεν 

έιναι ασήμαντο και οι παρανοήσεις στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων που μπορεί  να οδηγηθεί ο 

ερευνητής σημαντικές. Μόνο πρόσφατα δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στη διερεύνηση της επίδρασης του 

σφάλματος μέτρησης στις μετρήσεις της διακυμαινόμενης ασυμμετρίας (Palmer & Strobeck, 1986).  

Οι δείκτες FA είναι 

ιδιαίτερα επιδεκτικοί στις 

επιδράσεις των σφαλμάτων των 

μετρήσεων αφού οι διαφορές R-L 

σε αμφίπλευρους οργανισμούς 

είναι πολυ μικρές (<1,5% της 

συνολικής διακύμανσης ενός 

χαρακτήρα) και εξ’ορισμού 

τυχαίες. Στην Εικόνα 2.6, 

παρουσιάζεται παραστατικά το 

πρόβλημα που δημιουργεί το 

σφάλμα μέτρησης στην εκτίμηση 

της  FA, ουσιατικά αυξάνοντας 

την διασπορά των τιμών R-L. Οι 

υψηλές τιμές της διαφοράς R-L 

όταν η πραγματική FA είναι μικρή 

μπορεί να προέρχονται από υψηλό 

σφάλμα μέτρησης επηρεάζοντας 

σημαντικά την ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων. 

 
Εικ.2.6. Σφάλμα μέτρησης (m.e.) και διακυμαινόμενη ασυμμετρία (FA), c) η 

διασπορά του σφάλματος μέτρησης, d) η διασπορά της ασυμμετρίας = 

διασπορά “πραγματικής” (FA) + m.e. (από  Palmer, 1994) 

Για το λόγο αυτό οι Palmer & Strobeck (1986) προτείνουν ένα στατιστικό έλεγχο για να 

καθορίσουν εάν η μεταξύ των πλευρών διασπορά είναι στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερη από το 

σφάλμα μέτρησης . Ο έλεγχος είναι ένα μικτό μοντέλο ανάλυσης διασποράς (ANOVA), όπου οι 

πλευρές (S) είναι ο σταθερός παράγοντας και τα άτομα (Ι) ο τυχαίος παράγοντας. Εάν η διασπορά της 

αλληλεπίδρασης (MSSI) δεν είναι σημαντική στατιστικά τότε η ανάλυση των διαφορών της 

διακυμαινόμενης ασυμμετρίας δεν είναι σωστό να προχωρήσει.  Εάν δεν υπάρχει ένδειξη 

αντισυμμετρίας και η διασπορά της αλληλεπίδρασης (MSSI)  είναι σημαντικά μεγαλύτερη από το 

σφαλμα μέτρησης (MSM) τότε το σφάλμα μέτρησης μπορεί να αφαιρεθεί δίδοντας καλύτερα 

αποτελέσματα στις εκτιμήσεις της FA.  



Στη μελέτη της ασυμμετρίας στούς ωτολίθους του σαφριδιού επιλέχθηκε υποδείγμα 48 

ατόμων των οποίων οι ωτόλιθοι μετρήθηκαν δύο φορές για τους χαρακτήρες της περιμέτρου (OP) και 

της επιφάνειας (OA). H επίδραση του σφάλματος μέτρησης στις τιμές (R-L) διερευνήθηκε με το  

παραπάνω μοντέλο ANOVA.  

 

2.4. Μορφολογικοί δείκτες ευρωστίας. Σύγκριση με την διακυμαινόμενη ασυμμετρία 

    

Η εξάρτηση από το μέγεθος επηρεάζει έντονα την μεροληψία των δεικτών ευρωστίας που 

προκύπτουν από την ανάλυση των μορφολογικών μετρήσεων (SL,PA,HL,ED,PD,HD,AD και W) και 

του συντηρητικού ωτολιθικού δείκτη της πρόσφατης αύξησης (ROG) όπως και στην περίπτωση της 

ασυμμετρίας. Δύο στατιστικές μέθοδοι ανάλυσης των παραπάνω μετρήσεων (διμεταβλητή και 

πολυμεταβλητή) χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή δεικτών ευρωστίας ανεξάρτητων από το 

μέγεθος. Οι δείκτες που προέκυψαν γιά κάθε έτος αρχικά συγκρίθηκαν μεταξύ τους για την ανίχνευση 

των πιθανών διαφορών μεταξύ των ετών και εν συνεχεία διερευνήθηκε η πιθανή συσχέτιση των 

δεικτών ασυμμετρίας ln⏐R-L⏐με τους δείκτες ευρωστίας που προέρχονται από την διμεταβλητή και 

πολυμεταβλητή ανάλυση των μορφολογικών μετρήσεων με έλεγχο των συντελεστών συσχετίσεως 

Pearson.  

 

2.4.1. Μορφολογικοί δείκτες ευρωστίας. Διμεταβλητή ανάλυση.  

Οι μορφολογικοί δείκτες ευρωστίας που προκύπτουν από την διμεταβλητή ανάλυση των 

μορφολογικών μετρήσεων, βασίζονται στις εκτιμήσεις των σφαλμάτων (residuals) σε μοντέλα απλών 

γραμμικών παλινδρομήσεων των μεταβλητών με το τυπικό μήκος (SL) και την ηλικία (Α) (Koslow et 

al., 1985; Suthers et al., 1992). Η λογική της ανάλυσης των σφαλμάτων είναι ότι επειδή το σφάλμα 

είναι μέτρηση της απόκλισης ενός ατόμου από τον πληθυσμό μπορεί να θεωρηθεί ως μέτρηση της 

ευρωστίας. Με άλλα λόγια άτομο με θετικό σφάλμα από την παλινδρόμηση του SL με την A είναι 

άτομο με μεγάλο τυπικό μήκος για την ηλικία του και επομένως σε καλύτερη κατάσταση ευρωστίας 

(Bolger & Connoly, 1989). Οι δείκτες βασιζόμενοι στα σφάλματα έχουν υποστεί εκτεταμένη κριτική 

όσον αφορά την χρήση τους ως δεικτών ευρωστίας λόγω της εξάρτησής τους από το μέγεθος 

(McGurk, 1985). Αρκετοί όμως ερευνητές τους έχουν χρησιμοποιήσει για την σύγκριση 

αποτελεσμάτων σε μετρήσεις της ευρωστίας με διαφορετικούς δείκτες και με αυτή την λογική 

χρησιμοποιήθηκαν και στην παρούσα μελέτη (Koslow et al., 1985; Suthers et al., 1992; Somarakis et 

al.,1997a).  

Συγκεκριμένα προσαρμόσαμε τις μετρήσεις SL,PA,HL,ED,PD,HD,AD,W και ROG σε απλά 

γραμμικά μοντέλα παλινδρόμησης με την ηλικία Α σύμφωνα με την εξίσωση: 



 ln ( y ) = a  + b ( x ) , όπου  y :  SL, PA, HL, ED, PD, HD, AD, W (1)  

     x : A       

Τo γραμμικό μοντέλο επιλέχθηκε γιατί ήταν το ίδιο αποτελεσματικό, στην εξήγηση της 

μεταβλητότητας και στην κανονικότητα της κατανομής των σφαλμάτων, με άλλα μή γραμμικά 

μοντέλα  (πολυονυμικά και Gompertz) ενώ παράλληλα ήταν απλούστερα στην στατιστική 

επεξεργασία τους (Hare & Cowen, 1995). Οι μεταβλητές λογαριθμίθηκαν με βάση το e γιατί οι 

εκθετικές καμπύλες περιγράφουν περισσότερο ικανοποιητικά την αύξηση σε μικρά χρονικά 

διαστήματα, όπως τα νυμφικά στάδια (Campana & Jones, 1992). 

Επίσης οι μετρήσεις PA,HL,ED,PD,HD,AD,W και ROG προσαρμόστηκαν στην τυπική 

αλλομετρική εξίσωση (Suthers et al.,1992; Somarakis et al.,1997) : 

ln ( y ) =  a  + b ln( x ), όπου y : PA, HL, ED, PD, HD, AD, W  (2) 

      x : SL       

η οποία δίνει κανονικά κατανεμημένα σφάλματα και είναι θεωρητικώς σωστή (Gould, 1966). 

Μοντέλα ανάλυσης συνδιασποράς (ANCOVA) χρησιμοποιήθηκαν για τις συγκρίσεις των 

παραπάνω μοντέλων για την ανίχνευση πιθανών διαφορών μεταξύ των ετών. Πρώτα συγκρίθηκαν οι 

κλίσεις (slopes) με το μοντέλο (3) που περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση μεταξύ της ανεξάρτητης 

μεταβλητής x (i.e. SL, A) και του παράγοντα ομαδοποίησης (i.e έτος (year). Εάν η αλληλεπίδραση δεν 

ήταν στατιστικά σημαντική (παραλληλία των γραμμών παλινδρόμησης) τότε έγινε σύγκριση των 

σημείων τομής με το άξονα x (y-intrcepts) με το μοντέλο της ANCOVA (4).  

y = constant + year + x  + ( year )x (3),  μοντέλο με αλληλεπίδραση 

y = constant + year + x  + ( year )x (4),  μοντέλο ANCOVA 

{ y : ln( SL,PA, HL, ED, PD, HD, AD, W), x :ln( SL),A}. 



 
A      B 

 
 

 
Εικόνα 3.1. Εξάρτηση της ασυμμετρίας (ln⏐R-L⏐) στο μέγεθος των ωτολίθων, από το μήκος (lnSL),στις 

μετρήσεις της πρόσφατης αύξησης (ROG) και της μέγιστης ακτίνας του ωτολίθου (MOR). A. διαγράμματα των 

τιμών ασυμμετρίας ln⏐ROG⏐και ln⏐ΜΟR⏐με το μήκος (lnSL), Β. διαγράμματα των διορθωμένων τιμών 

ασυμμετρίας ln⏐CorROG⏐και ln⏐CorΜΟR⏐με το μήκος (lnSL). ♦ 1994  • 1995. 

 

 
 



 
 
 

       A       B 

 
Σχ. 3.2. Εξάρτηση της ασυμμετρίας (ln⏐R-L⏐) στο μέγεθος των ωτολίθων, από το μήκος (lnSL),στις μετρήσεις 

της περιμέτρου (OP) και της επιφάνειας του ωτολίθου (ΟΑ).  

A. διαγράμματα των τιμών ασυμμετρίας ln⏐ΟΡ⏐ και ln⏐ΟΑ⏐με το μήκος (lnSL), Β. διαγράμματα των 

διορθωμένων τιμών ασυμμετρίας ln⏐CorΟΡ⏐ και ln⏐CorΟΑ⏐με το μήκος (lnSL). ♦ 1994,  • 1995. 

 
 



 

2.4.2. Πολυμεταβλητή ανάλυση. Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών (P.C. A.) 

Η χρήση πολυμεταβλητών μεθόδων ανάλυσης των μορφομετρικών μετρήσεων όπως η 

Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών (PCA) δίνει πιό αξιόπιστους δείκτες ευρωστίας από την 

διμεταβλητή ανάλυση. Η λογική της PCA παρέχει την δυνατότητα της απομόνωσης της 

μεταβλητότητας των μορφομετρικών μετρήσεων που οφείλεται στο μέγεθος ώστε να μπορούν να 

εκτιμηθούν οι αλλαγές στο σχήμα των ιχθυονυμφών. Οι δείκτες ευρωστίας που παράγονται από 

την PCA είναι  πολυμεταβλητά ανύσματα που δεν συσχετίζονται μεταξύ τους και εντοπίζουν 

ποιές από τις αρχικές μεταβλητές επηρεάζονται περισσότερο από τις αλλαγές στη διατροφή.  

Η PCA δημιουργεί μια νέα ομάδα μεταβλητών PC1, PC2,…, PCp που εκφράζουν 

ποσοστιαία, με τη σειρά που δημιουργούνται, τη συνολική μεταβλητότητα μεταξύ των αρχικών 

μεταβλητών. Με άλλα λόγια η PC1 εξηγεί το μεγαλύτερο ποσοστό της συνολικής μεταβλητότητας 

που περιέχεται στις αρχικές μεταβλητές, η PC2 το αμέσως επόμενο κ.ο.κ. Οι τιμές των νέων 

μεταβλητών (scores) είναι συνδυασμός των αρχικών και  υπολογίζονται με τον πολλαπλασιασμό 

των συντελεστών κάθε Κύριας Συνιστώσας με τις κανονικοποιημένες αρχικές μεταβλητές. Έτσι 

για κάθε άτομο δημιουργείται μια νέα ομάδα μεταβλητών PC1, PC2,…, PCp ανεξάρτητων μεταξύ 

τους που αντικαθιστά τις αρχικές. Ειδικά στις αναλύσεις μορφομετρικών δεδομένων η πρώτη 

κύρια συνιστώσα (PC1) εξηγεί το μεγαλύτερο ποσοστό της μεταβλητότητας των αρχικών 

μεταβλητών και εκφράζει το συνολικό μέγεθος. Οι επόμενες  κύριες συνιστώσες θεωρείται ότι 

περιέχουν την ανεξάρτητη του μεγέθους πληροφορία που ερμηνεύεται ως αλλαγές στο σχήμα 

όπως συνολικά εκφράζεται από τις αρχικές μεταβλητές. Οι γραφικές παραστάσεις των τιμών 

(scores) των PC2, PC3,…,PCp σε σχέση με τα scores PC1 εντοπίζουν διαφορές μεταξύ ομάδων 

(π.χ. ετών). Η ερμηνεία των διαφορών μεταξύ των ομάδων γίνεται με βάση τα ιδιοδιανύσματα 

(component loadings) που προκύπτουν για κάθε κύρια συνιστώσα εκφράζουν την “συνεισφορά” 

των αρχικών μεταβλητών στην δημιουργία των νέων (Jolicoeur, 1963; Pimentel, 1979). 

Η πολυμεταβλητή ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών εφαρμόστηκε στο σύνολο των 

μπρφομετρικών μεταβλητών (SL, PA, HL, ED, PD, HD, AD,) με εξαίρεση το βάρος W, και για τα 

δύο έτη  μαζί για να εντοπιστούν οι διαφορές των ιχθυονυμφών όπως αυτές φαίνονται από τα 

διαγράμματα των scores των νέων μεταβλητών (PC1, PC2,…, PCp). Επιλέχθηκαν οι κύριες 

συνιστώσες που εντοπίζουν διαφορές μεταξύ των ετών με έλεγχο των διαγραμμάτων των scores 

και με σύγκριση με μοντέλο ανάλυσης διασποράς (ANOVA).  

Οι μεταβλητές μετασχηματίσθηκαν λογαριθμικά με βάση το e. Ο μετασχηματισμός είναι 

απαραίτητος σε δεδομένα αύξησης αφού ανεξαρτητοποιεί το πίνακα διασποράς - συνδιασποράς 

από το μέγεθος και την κλίμακα μέτρησης (Jolicoeur, 1963). Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκε ο 



πίνακας συνδιασποράς (covariance matrix) των ln-μετασχηματισμένων μεταβλητών (Pimentel, 

1979).  

Όλες οι στατιστικές αναλύσεις έγιναν με την χρήση του στατιστικού προγράμματος για Η.Υ. 

“SYSTAT” (Systat Inc. 1988, Evanston, IL). 



3. Αποτελέσματα  

 

3.1. Γενικές παρατηρήσεις. 

Οι ωτόλιθοι και των 107 ιχθυονυμφών εξετάστηκαν με επιτυχία όσον αφορά τον καθορισμό 

του αριθμού των δακτυλίων (αναφερόμενου στο εξής ως ηλικία, Α)  που σχηματίζονται κατά την 

αύξηση των ωτολίθων και σύμφωνα με τον Panella (1971) παρουσίαζουν περιοδικότητα.  Για 

ορισμένα είδη έχει διατυπωθεί η άποψη ότι η περιοδικότητα είναι ημερήσια (Geffen, 1982) παρόλα 

αυτά έχει διαπιστωθεί ότι οι ωτόλιθοι  σχηματίζουν και υποημερήσιους δακτυλίους ( Campana et al., 

1987). Οι ωτόλιθοι ήταν καθαροί και ο προσδιορισμός του αριθμού των δακτυλίων ακριβής στο 

μεγαλύτερο ποσοστό των περιπτώσεων. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα ήταν το γεγονός ότι 

πολλοί απο αυτούς ήταν σπασμένοι επομένως δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην ανάλυση της 

ασυμμετρίας.Το γεγονός του σπασίματος των ωτολίθων αποδίδεται στη χρησιμοποίηση καλυπτρίδων 

κατά την μονιμοποίηση των ωτολίθων στις αντικειμενοφόρους πλάκες, το βάρος των οποίων πιθανώς 

να προκαλεί φθορά στους ωτόλιθους. Επίσης σε ένα ποσοστό από το συνολικό δείγμα δεν βρέθηκαν 

και οι δύο sagittae γεγονός που οφείλεται στην δυσκολία που παρουσιάζει η εξαγωγή τους από τις 

ιχθυονύμφες. Παρόλα αυτά η ηλικία σε αυτές τις ιχθυονύμφες καθορίστηκε από τον υπάρχοντα 

ωτόλιθο όπως και στις περιπτώσεις που ήταν σπασμένοι. Έτσι τελικά στην ανάλυση της ασυμμετρίας 

το δείγμα περιορίστηκε στις 48 και 35 ιχθυονύμφες αντίστοιχα για τα έτη 1994 και 1995. Ο Palmer 

Πίνακας 3.1. Δεδομένα δειγμάτων T.mediterraneus για το εύρος της ηλικίας ( Α: αριθμός 

δακτυλίων) και το εύρος του τυπικού μήκους (SL), ανά περιοχή δειγματοληψίας β) ανά 

οντογενετικό στάδιο., M1,  M2, M3 : Methot frame-trawl, n: αριθμός ατόμων Β : bongo-net 

σταθμοί 13,15,17,18,20 (βλ. Υλικά και Μέθοδοι Εικ. 2.1.). 

Ταξίδι Περιοχή 

δειγματοληψίας 

n n ανάλυσης 

ασυμμετρίας 

Εύρος SL 

(mm) 

Εύρος Α 

1994 M1  26 18 3.53 - 7.15 8.5 - 15 

 M2 14 8 3.16 - 6.17 8 - 15 

 Β  22 22 2.06 - 5.02 3 - 12.5 

Μέσος όρος    4.19 10.16 

Σύνολο  62 48  62 

      

1995 Μ3 22 12 2.92 -7.81 8 - 19 

 Β 23 23 1.62 - 5.01 0.5 - 11.5 

Μέσος όρος    3.81 8.54 

Σύνολο  45 35  45 



(1994) αναφέρει ότι το μέγεθος των δειγμάτων σε κάθε ανάλυση ασυμμετρίας πρέπει να υπερβαίνει 

τα 20 άτομα και όσο αυτό αυξάνεται η διακριτική ικανότητα των δεικτών της διακυμαινόμενης 

ασυμμετρίας βελτιώνεται. Σύμφωνα με τα παραπάνω το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη 

πληρεί τις προυποθέσεις όσον αφορά στον αριθμό των ατόμων.  

Η επιλεκτικότητα των εργαλείων δειγματοληψίας φαίνεται να είναι η ίδια και στα δύο έτη. Το 

bongo -net συλλέγει ιχθυονύμφες από το στάδιο του εμβρύου (<1.5 mm) έως και τα 5mm και το 

“Methot frame-trawl” ιχθυονύμφες μεγαλύτερες από 3mm. Έτσι η χρησιμοποίηση των ιχθυονυμφών 

από τα δείγματα με το “Methot frame-trawl” δεν διαφοροποίησε την δομή των δειγμάτων ανά έτος και 

σωστά συμπεριελήφθησαν στην ανάλυση. Στον Πίνακα 3.1, παρουσιάζονται αναλυτικά τα δεδομένα 

των δειγμάτων που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη καθώς και ο αριθμός των ατόμων που 

χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση της ασυμμετρίας. 

 

3.2. Ανάλυση της διακυμαινόμενης ασυμμετρίας  

3.2.1. Αποκλίσεις από την “ιδανική” διακυμαινόμενη ασυμμετρία 

Στους τέσσερις χαρακτήρες που ελέγχθηκαν για την ύπαρξη κατευθυνόμενης ασυμμετρίας 

στις μετρήσεις (R-L), μόνο η πρόσφατη αύξηση του ωτολίθου (ROG) και η μέγιστη ακτίνα του 

ωτολίθου (MOR) για το έτος 1994 παρουσίασαν στατιστικά σημαντική λοξότητα (skew) (g1 ≠0). 

Στατιστικά σημαντική κυρτότητα (g2 ≠0) παρουσίασαν οι χαρακτήρες ROG και ΜΟR και στα δύο έτη 

ενώ η περίμετρος (ΟΡ) και η επιφάνεια του ωτολίθου (ΟΑ) είχαν στατιστικά σημαντική κυρτότητα 

μόνο γιά το έτος 1995. Σε όλες όμως τις περιπτώσεις η κυρτότητα είχε θετικές τιμές (g2 >0) 

υποδεικνύοντας λεπτόκυρτη κατανομή των μετρήσεων και όχι πλατύκυρτη που είναι και η περίπτωση 

όπου υπάρχει ένδειξη αντισυμμετρίας (Πίνακας 3.2) (Sokal & Rohlf, 1981). Οι μετρήσεις των 

διαφορών (R-L) για τους χαρακτήρες OP και ΟΑ παρουσιάζουν “ιδανική” διακυμαινόμενη 

ασυμμετρία (FA) για το έτος 1994 και αρκετά ικανοποιητική προσέγγιση του προτύπου της FA για το 

1995 αφού δεν έχουν ένδειξη κατευθυνόμενης ασυμμετρίας ή αντισυμμετρίας. Οι χαρακτήρες ROG 

και MOR παρουσιάζουν κατευθυνόμενη ασυμμετρία μόνο για το 1994 ενώ δεν υπάρχει ένδειξη 

αντισυμμετρίας και συμπεριλήφθησαν στην συνέχεια της ανάλυσης με επιφύλαξη όσον αφορά στις 

μεταξύ των ετών συγκρίσεις. Άλλωστε οι δείκτες διακυμαινόμενης ασυμμετρίας που βασίζονται στη 

διασπορά των τιμών (R-L) , δηλ. var (R-L), δεν επηρεάζονται από την ύπαρξη λοξότητας στις 

κατανομές τους (Palmer, 1994).  

 



Πίνακας 3.2. Εκτιμήσεις της λοξότητας (skew) (g1) και της κύρτωσης (kurtosis) (g2) των 

τιμών ασυμμετρίας (R-L) της πρόσφατης αύξησης (ROG), της μέγιστης ακτίνας (MOR), της 

περιμέτρου (ΟΡ) και της επιφάνειας (ΟΑ) των ωτολίθων, ξεχωριστά για κάθε χρόνο. SE = 

τυπικό σφάλμα, ts = ελεγχοσυνάρτηση, n = μέγεθος δείγματος.        * p< 0.05, ** p < 0.01, 

*** p <0.001   

Ταξίδι  Ασυμμετρία (R-

L) 

n Skew(g1) 

Kurtosis(g) 

SE ts  

       

1994 ROG 44 g1=-0.385 0.357 -1.078  

   g2=2.277 0.702 3.246 ** 

1995 ROG 22 g1=0.958 0.491 1.951 * 

   g2=2.981 0.953 3.129 ** 

       

1994 MOR 48 g1=1.819 0.343 5.301 *** 

   g2=7.977 0.674 11.828 *** 

1995 MOR 35 g1=0.555 0.398 1.396  

   g2=1.538 0.778 1.977 ** 

       

1994 OP 48 g1=0.068 0.343 0.198  

   g2=-0.027 0.674 -0.040  

1995 OP 34 g1=-0.835 0.403 -2.072  

   g2=2.180 0.788 2.767 ** 

       

1994 OA 48 g1=-0.056 0.343 -0.162  

   g2=0.440 0.674 0.653  

1995 OA 34 g1=-1.209 0.403 -2.999  

  g2=3.693 0.788 4.687 *** 

3.2.2. Εξάρτηση της διακυμαινόμενης ασυμμετρίας από το μέγεθος 

Οι συσχετίσεις των ln-μετασχηματισμένων απολύτων τιμών των διαφορών (R-L) για κάθε 

χαρακτήρα (ROG, MOR, OP και OA) με το τυπικό μήκος (SL), την ηλικία (Α) και το εδρικό ύψος 

σώματος (AD) ήταν όλες στατιστικά υψηλά σημαντικές (p<0.001) υποδεικνύοντας σαφή εξάρτηση 

από το μέγεθος των τιμών της διακυμαινόμενης ασυμμετρίας (Πίνακας 3.3). Σύμφωνα με τον Palmer 

(1994) σε αυτές τις περιπτώσεις και όταν δεν υπάρχει ένδειξη κατευθυνόμενης ασυμμετρίας (στην 

περιπτωσή μας για το έτος 1994: ΟΡ,ΟΑ και για το 1995: ROG, MOR, OP και OA) ως τιμές της 

διακυμαινόμενης ασυμμετρίας λαμβάνονται οι διορθωμένες με το μέσο όρο των μετρήσεων τιμές, 

δηλαδή οι : 2(R-L)/(R+L) τιμές. Στις περιπτώσεις όπου υπήρχε ένδειξη κατευθυνόμενης ασυμμετρίας 

(ROG1994, MOR1994) έγινε διόρθωση για λόγους ομοιογένειας των δεικτών. Στον έλεγχο που έγινε για 

την συσχέτιση των ln-μετασχηματισμένων απολύτων διoρθωμένων τιμών της ασυμμετρίας  με το 

μέγεθος διαπιστώθηκε ότι οι συσχετίσεις δεν ήταν στατιστικά σημαντικές (p>0.1) (Πίνακας 3.4). Στα 



Σχήματα 3.1 και 3.2 η εξάρτηση των τιμών της ασυμμετρίας πρίν και μετά την διόρθωση είναι 

εμφανής.  

Πίνακας 3.3.  Συντελεστές συσχέτισης Pearson μεταξύ της ασυμμετρίας, ln⏐R-

L⏐ της  πρόσφατης αύξησης (ROG), της μέγιστης ακτίνας (MOR), της 

περιμέτρου (ΟΡ) και της επιφάνειας (ΟΑ) των ωτολίθων με τις ln-

μετασχηματισμένες τιμές για το τυπικό μήκος (SL), το εδρικό ύψος σώματος 

(ΑD) και την ηλικία (Α) ξεχωριστά για κάθε χρόνο. Όλες οι τιμές p< 0.001.   

Ταξίδι ln⏐R-L⏐  Συντελεστές συσχέτισης Pearson 

 

  SL AD A 

     

1994 ROG 0.942 0.946 0.896 

1995 ROG 0.945 0.965 0.940 

     

1994 MOR 0.511 0.518 0.456 

1995 MOR 0.577 0.558 0.542 

     

1994 OP 0.388 0.409 0.399 

1995 OP 0.627 0.614 0.612 

     

1994 OA 0.678 0.648 0.633 

1995 OA 0.843 0.839 0.849 

 

3.2.3. Δείκτες διακυμαινόμενης ασυμμετρίας. Διαφορές μεταξύ των ετών. 

Η διακυμαινόμενη ασυμμετρία όπως υπολογίσθηκε για κάθε χαρακτήρα και για κάθε έτος  

(Πίνακας 3. 5) σύμφωνα με τους διορθωμένους δείκτες var[2(R-L)/(R+L)] όπως αυτοί προτείνονται 

από τον Palmer (1994) ήταν στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερη το 1995 σε σχέση με το 1994 για τους 

χαρακτήρες ΟP και ΟΑ (ΟΡ: F = 1.695, p<0.05; OA: F = 2.842, p<0.001). Οι μέσοι (mean) ⏐2(R-

L)/(R+L) ⏐ ήταν μεγάλυτεροι το 1995 για την ΟΡ: 159% και την ΟΑ: 180%. Για τους άλλους δύο 

χαρακτήρες ROG και MOR οι διαφορές δεν ήταν στατιστικά σημαντικές όσον αφορά τον δείκτη FA, 

var[2(R-L)/(R+L)] (ROG: F = 1.059, p>0.05; MOR: F = 1.239, p>0.05) και οι διαφορές στους μέσους 

(mean) ⏐2(R-L)/(R+L) ⏐ μικρές, για την ROG : 104% και την MΟR: 121%. Από τα παραπάνω 

προκύπτει 







ότι η αναπτυξιακή αστάθεια όπως αυτή μετράται στους χαρακτήρες ΟΡ και ΟΑ που παρουσιάζουν 

“ιδανική” διακυμαινόμενη ασυμμετρία ήταν μεγαλύτερη το 1995 από ότι το 1994. Οι ιχθυονύμφες το 

έτος 1995 είχαν υποστεί κάποιου είδους περιβαλλοντική πίεση στη σύντομη ζωή τους των 19 ημερών 

όπως αυτή καταγράφεται στους ωτολίθους τους. Παρόμοια παρατήρηση έγινε και στις ιχθυονύμφες 

του γαύρου στην ίδια περιοχή, στις οποίες η διακυμαινόμενη ασυμμετρία των ωτολίθων ήταν 

αυξημένη το 1995 (Somarakis et al.,1997a)   

 

Πίνακας 3.4.  Συντελεστές συσχέτισης Pearson μεταξύ των διορθωμένων τιμών 

ασυμμετρίας, ln⏐Corr (R-L)⏐ της  πρόσφατης αύξησης (ROG), της μέγιστης 

ακτίνας (MOR), της περιμέτρου (ΟΡ) και της επιφάνειας (ΟΑ) των ωτολίθων με τις 

ln-μετασχηματισμένες τιμές για το τυπικό μήκος (SL), το εδρικό ύψος σώματος 

(ΑD) και την ηλικία (Α). ξεχωριστά για  κάθε χρόνο. Όλες οι τιμές   p> 0.1.   

 

Ταξίδι 

 

ln⏐Corr  (R-L)⏐ 

  

Συντελεστές συσχέτισης Pearson 

 

  SL AD A 

     

1994 ROG 0.129 0.127 0.057 

1995 ROG 0.119 0.116 0.099 

     

1994 MOR 0.155 0.148 0.089 

1995 MOR -0.216 -0.254 -0.273 

     

1994 OP -0.031 -0.006 -0.004 

1995 OP -0.263 -0.289 -0.286 

     

1994 OA 0.065 0.029 0.031 

1995 OA -0.433 -0.459 -0.434 

     

 

3.2.4. Διακυμαινόμενη ασυμμετρία και σφάλμα μέτρησης 

Η επίδραση του σφάλματος μέτρησης στην διακυμαινόμενη ασυμμετρία των χαρακτήρων 

ελέγχθηκε με το μικτό μοντέλο ανάλυσης διασποράς με δύο παράγοντες (ANOVA)  και αφορά σε δύο 

επαναληπτικές μετρήσεις των χαρακτήρων της περιμέτρου και της επιφάνειας των ωτολίθων σε 

υποδείγμα 48 ατόμων όπως αυτό προτείνεται από τους Palmer & Strobeck, 1986). Τα αποτελέσματα 

των ελέγχωv (Πίνακες 3.6, 3.7 ) έδειξαν αρχικά ότι η διασπορά της αλληλεπίδρασης (MSSI) είναι 

στατιστικά σημαντική και για 



 

Πίνακας 3.6 . Μοντέλο ANOVA γιά την εκτίμηση της διακυμαινόμενης ασυμμετρίας (FA) σε δείγμα 

από 48 ιχθυονύμφες T. mediteranneus . Το χαρακτηριστικό που ελέγχεται είναι η περίμετρος των 

ωτολίθων (OP). Tο μικτό μοντέλο με δύο παράγοντες αφορά σε δύο επαναληπτικές μετρήσεις της 

ΟΡ (S = πλευρά, αριστερός ή δεξύς ωτόλιθος) ανά άτομο (Ι) (σύμφωνα με τους Palmer & Strobeck, 

1986). Το test επιτρέπει την ταυτόχρονη σύγκριση της σημαντικότητας των μετρήσεων της  FA σε 

σχέση με το σφάλμα μέτρησης (m.e.) και της σημαντικοτητας της κατευθυνόμενης ασυμμετρίας 

(DA).  * = στατιστικά σημαντική διαφορά.    

 

Πηγή  μεταβλητότητας Μέσο Άθροισμα 

Τετραγώνων 

β.ε F ratio  test σημαντικότητας για 

     

Πλευρά χαρακτήρα  (S) MSS = 1.256 1 MSS / MSSI  

=0.008 

κατευθυνόμενη 

ασυμμετρία 

Άτομα (I) MSI = 156.537 47 MSI / MSSI  

= 506.592 * 

διαφορές στα μεγέθη 

μεταξύ των ατόμων 

Αλληλεπίδραση(SI) MSSI  = 0.309 47 MSSI / MSM 

 

=6.058 * 

μη κατευθυνόμενη 

ασυμμετρία 

(M) MS 0 017 96

 

Πίνακας 3.7 . Μοντέλο ANOVA γιά την εκτίμηση της διακυμαινόμενης ασυμμετρίας (FA) σε 

δείγμα από 48 ιχθυονύμφες T. mediteranneus . Το χαρακτηριστικό που ελέγχεται είναι η 

επιφάνεια των ωτολίθων (OΑ). Tο μικτό μοντέλο με δύο παράγοντες αφορά σε δύο 

επαναληπτικές μετρήσεις της ΟΡ (S = πλευρά, αριστερός ή δεξύς ωτόλιθος) ανά άτομο (Ι) 

(σύμφωνα με τους Palmer & Strobeck, 1986). Το test επιτρέπει την ταυτόχρονη σύγκριση της 

σημαντικότητας των μετρήσεων της  FA σε σχέση με το σφάλμα μέτρησης (m.e.) και της 

σημαντικοτητας της κατευθυνόμενης ασυμμετρίας (DA).  * = στατιστικά σημαντική διαφορά 

(p<0.05). 

    

Πηγή  μεταβλητότητας Μέσο Άθροισμα 

Τετραγώνων 

β.ε F ratio  test σημαντικότητας για 

     

Πλευρά χαρακτήρα  (S) MSS = 4.943  1 MSS / MSSI  

= 3.08 

κατευθυνόμενη 

ασυμμετρία 

Άτομα (I) MSI = 921.789  47 MSI / MSSI  

= 574.32  * 

διαφορές στα μεγέθη 

μεταξύ των ατόμων 

Αλληλεπίδραση(SI) MSSI  = 1.605  47 MSSI / MSM 

= 31.47 * 

μη κατευθυνόμενη 

ασυμμετρία 

m e (M) MSM = 0 051 96



τους δύο χαρακτήρες, δηλαδή ότι υπάρχει νόημα στην ανάλυση της διακυμαινόμενης ασυμμετρίας 

αφού δεν υπάρχει κατευθυνόμενη ασυμμετρία. Στη συνέχεια και εφόσον, όπως είδαμε παραπάνω, δεν 

υπήρχε ένδειξη αντισυμμετρίας η διασπορά της αλληλεπίδρασης(MSSI)  αποδείχθηκε σημαντικά 

μεγαλύτερη από το σφάλμα στις μετρήσεις (ΜSM). Επομένως η διακυμαινόμενη ασυμμετρία που 

μετράται στους χαρακτήρες ΟΡ και ΟΑ έχει στατιστική υπόσταση και δεν είναι αποτέλεσμα του 

σφάλματος μέτρησης.  

Πίνακας 3.5. Εκτιμήσεις των 2  διορθωμένων δεικτών της διακυμαινόμενης ασυμμετρίας, της 

μέσης τιμής mean ⏐R-L⏐ και της διακύμανσης var (R-L), για την πρόσφατη αύξηση (ROG), τη 

μέγιστη ακτίνα (MOR), την περίμετρο (ΟΡ) και την επιφάνεια (ΟΑ) των ωτολίθων, για τα έτη 

1994 και 1995.   n = μέγεθος δείγματος.  *= μή στατιστικά σημαντική. 

Ταξίδι  Ασυμμετρία  
(R-L) 

n Mean ⏐R-L⏐ Var (R-L) 

1994 ROG 44 0.118 0.019 
1995 ROG 22 0.0114 0.018 

διαφορά (%)   104 * 
1994 MOR 48 0.038 0.002 
1995 MOR 35 0.046 0.003 

διαφορά (%)   121 * 
1994 OP 48 0.022 0.0008 
1995 OP 34 0.035 0.001 

διαφορά (%)   159 170 

1994 OA 48 0.041 0.002 
1995 OA 34 0.074 0.007 

διαφορά (%)   180 284 

3.3. Δείκτες  ευρωστίας των μορφολογικών μετρήσεων 

 

3.3.1. Διμεταβλητή ανάλυση 

Από την διμεταβλητή ανάλυση προέκυψαν μοντέλα γραμμικής παλινδρόμησης των ln-

μετασχηματισμένων μεταβλητών (SL,ROG,ED,PA,HL,HD,PD,AD,W) με την ηλικία Α (Σχήματα. 

3.3,3.4; σελ.35,36 ) και αντίστοιχα γραμμικά μοντέλα των ln-μετασχηματισμένων μεταβλητών 

(ROG,ED,PA,HL,HD,PD,AD,W) με το τυπικό μήκος ln(SL) (Σχήματα 3.5,3.6; σελ.37,38) (Πίνακας 

3.9; σελ.34 ). Τα παραπάνω μοντέλα έδωσαν εκτιμήσεις των υπολοίπων (residuals) τα οποία ήταν 

κανονικά κατανεμημένα για τα μοντέλα των SL,ROG, PA, HD, AD) με την ηλικία Α και των (ROG, 

PA,HD, AD,) με το τυπικό μήκος ln(SL) και για τα δύο έτη. Τα μοντέλα παλινδρόμησης των  (ED, 

HL,W) με την ηλικία Α και (HL, W) με το τυπικό μήκος ln(SL) γιά το 1994 και αντίστοιχα των (PD, 

W) με την ηλικία Α και των (ED,PD,W) με το τυπικό μήκος ln(SL) δεν είχαν στατιστικά τυχαία 



κατανομή των υπολοίπων τους αλλά  άλλη σχέση από την αλλομετρική δεν ήταν βιολογικά 

ερμηνεύσιμη (Σχήματα 3.8, 3.9, 3.10, 3.11; σελ. 39-42 ). 

Η σύγκριση των κλίσεων (slopes) και των σημείων τομής με το άξονα των y (y-intercepts) 

όλων των μοντέλων του Πίνακα 3.9 για τις μεταξύ των ετών διαφορές  έδειξε στατιστικά σημαντικές 

διαφορές σε τρία μόνο από αυτά. Συγκεκριμένα στα μοντέλα του  βάρους W με το τυπικό μήκος 

ln(SL) και του  βάρους W με την ηλικία Α οι τιμές των σημείων τομής ήταν μεγαλύτερες το 1994 σε 

σχέση με το  1995 (p<0.01). Στο μοντέλο του εδρικού ύψους (ΑD) με την ηλικία Α ήταν η τιμή της 

κλίσης ήταν μεγαλύτερη το 1994 (p<0.1)  (Πίνακας 3.8). Οι διαφορές που εντοπίζονται στις τρείς 

παραπάνω σχέσεις μας κάνει να πιστεύουμε ότι οι ιχθυονύμφες βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση 

το 1994 τουλάχιστον ως πρός τις δύο μεταβλητές W, AD. Ιδιαίτερα η σχέση βάρους-ηλικίας που 

περιγράφει την αύξηση του σχήματος των ιχθυονυμφών προσεγγίζει καλύτερα διαφορές στην 

συνολική μορφολογία και επομένως αποτελεί από μόνη της αξιόπιστη ένδειξη της καλύτερης 

κατάστασης των ιχθυονυμφών το 1994.  Αποφεύγουμε στο σημείο αυτό να χρησιμοποιήσουμε τον 

όρο ευρωστία λόγω του ότι το σύνολο σχεδόν των μοντέλων δεν μας υποδεικνύει στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ετών. 

Τα υπόλοιπα όλων των σχέσεων αύξησης, δηλαδή των μοντέλων ώς πρός τη ηλικία, είναι 

σημαντικά θετικά συσχετισμένα μεταξύ τους και στις δύο χρονιές (Πίνακας 3.10; σελ. 43). Τα 

υπόλοιπα των αλλομετρικών μοντέλων δηλαδή των μοντέλων ώς πρός το τυπικό μήκος ήταν στις 

περισσότερες περιπτώσεις σημαντικά θετικά  συσχετισμένα μεταξύ τους. Εξαίρεση αποτέλεσαν οι μή 

σημαντικές συσχετίσεις των υπολοίπων των σχέσεων  PA/SL- AD/SL για το 1994 και των υπολοίπων 

της σχέσης W/SL - με τα υπόλοιπα των σχέσεων (ED,HL,HD,PD,AD) /SL . Οι συσχετίσεις των 

υπολοίπων αλλομετρικών και αυξητικών σχέσεων δεν παρουσίασαν στην πλειονότητά τους 

στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις εκτός των περιπτώσεων όπου μοιράζονται μία κοινή μεταβλητή 

(π.χ. ED/SL-ED/A, PA/SL-PA/A). Εξαίρεση απετέλεσαν οι θετικές συσχετίσεις μεταξύ  των PA/SL- 

HD/A, HD/SL-PD/A, PD/SL-HD/A, W/SL-PA/A, το 1994 και των PA/SL-ED/A, W/SL-ED/A το 

1995. Παράλληλα είχαμε και περιπτώσεις αρνητικής συσχέτισης των υπολοίπων της σχέσης SL/A με 

τα υπόλοιπα των (ED, HD,PD,AD)/SL και στα δύο έτη και επιπλέον για το 1994  με αυτά της σχέσης 

ΗL/SL.  

 
Πίνακας 3.8. Αποτελέσματα της ανάλυσης συνδιασποράς ANCOVA για τις μεταξύ των ετών 
διαφορές στις κλίσεις (slopes) και τα σημεία τομής (y-intersepts) των μοντέλων παλινδρόμησης 
του Πινακα 3.9.  

 

Μοντέλο 

 παλινδρόμησης 

p για τις  

κλίσεις (slopes) 

p για τα σημεία τομής 
(intersepts) 

AD ìå A 0.066  

W ìå A 0.493 0.006 

W ìå SL 0.677 0.008 



Η ασυμμετρία συσχετίζεται σημαντικά με τα υπόλοιπα των μοντέλων παλινδρόμησης μόνο σε 

3 περιπτώσεις (Πίνακας 3.11; σελ. 44). Η μέγιστη ακτίνα του ωτολίθου (ΜΟR) τo 1994 συσχετίζεται 

αρνητικά με τα υπόλοιπα των αλλομετρικών σχέσεων HD/SL και PD/SL, ενώ θετική συσχέτιση 

παρουσιάζει το 1995 με τα υπόλοιπα της αυξητικής σχέσης HL/A.   

 

3.3.2. Πολυμεταβλητή ανάλυση  

Από την Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών (PCA) με βάση τον πίνακα συνδιασποράς για το 

ολικό δείγμα των δύο ετών (Πίνακας 3.12) προέκυψαν τα ιδιοδιανύσματα (v-vectors) και οι ιδιοτιμές 

(λ) για τις επτά νέες μεταβλητές (Pc’s). Οι αναλύσεις διασποράς που έγιναν για την ανίχνευση των 

μεταξύ των ετών διαφορών στις νέες συνιστώσες (Πίνακας 3.13) έδειξαν ότι μόνο οι Pc 1 και  Pc 2 

(p<0.001) και Pc 4  διαχωρίζουν τα έτη. Η πρώτη κύρια συνιστώσα (Pc1) εκφράζει το συνολικό 

μορφομετρικό πρότυπο των ιχθυονυμφών αφού όλες οι μεταβλητές συνεισφέρουν θετικά σε αυτήν. Η 

δεύτερη κύρια συνιστώσα (Pc2) διαχωρίζει τις ιχθυονύμφες σε σχέση με το εδρικό ύψος τους αφού 

όλες οι αρχικές μεταβλητές εκτός του εδρικού ύψους συνεισφέρουν θετικά σε αυτήν. Η τρίτη κύρια 

συνιστώσα (Pc3) δεν διαχωρίζει στατιστικά σημαντικά τις ιχθυονύμφες. Η τέταρτη κύρια συνιστώσα 

διαχωρίζει τις ιχθυονύμφες σε σχέση με το μέγεθος του κεφαλιού (HL, HD και PD).  Το διάγραμμα 

της Pc1 με την Pc2 (Σχ 3.13 Α; σελ.46) δείχνει ότι οι ιχθυονύμφες του έτους 1995 έχουν υψηλότερες 

τιμές για την Pc2  δηλαδή έχουν μικρότερο εδρικό ύψος. Επιπλέον ο έλεγχος των συσχετίσεων μεταξύ 

των δεικτών της διακυμαινόμενης ασυμμετρίας και των τεσσάρων Pc’s ( οι υπόλοιπες εξηγούν πολύ 

μικρό ποσοστό της μεταβλητότητας και επίσης δεν διαχωρίζουν τά έτη) έδειξε στατιστικά σημαντική 

θετική συσχέτιση  μόνον της της Pc2 (p<0.01) με τον δείκτη διακυμαινόμενης ασυμμετρίας της 

επιφάνειας του ωτολίθου. Το διάγραμμα της ln ⏐R-L⏐ΟΑ  με την Pc3 (Σχ. 3.13 Β; σελ.46) δείχνει ότι 

αυξημένες τιμές ασυμμετρίας παρουσιάζουν οι ιχθυονύμφες με μικρό εδρικό ύψος (υψηλές τιμές  της 

Pc2) και επιβεβαιώνει την ένδειξη από τους δείκτες διακυμαινόμενης ασυμμετρίας ΟΑ και ΟΡ της 

μειωμένης αναπτυξιακής σταθερότητας των ιχθυονυμφών του έτους 1995. 

 

 



 

Πίνακας 3.9. Εξισώσεις των μοντέλων παλινδρόμησης των ln -μετασχηματισμένων τιμών 

ιαίο μήκος (PA), μήκος κεφαλής (HL), ύψος κεφαλής (HL), εδρικό 

ύψος σώματος (AD),  θωρακικό ύψος σώματος (PD), βάρος (W) ] με την ηλικία Α και των 

ROG, ED, PA, HD, PD, AD, W, με το ln ( SL). n = αριθμός ατόμων.  

των μεταβλητών [ τυπικό μήκος (SL), πρόσφατη αύξηση ωτολίθου (ROG), διαμέτρος 

ματιού (ED), κεφαλουρ
Πίνακας 3.10.. Πίνακας συσχετίσεων των σφαλμάτων των μοντέλων παλινδρόμησης του Πίνακα 3.9. *  p 
<0.05, **  p <0.01,  *** p <0.001 
 

 
Ταξίδι 

 
Εξίσωση παλινδρόμησης 

 
n 

 
r2

1994 SL  =  0.556 + 0.084 A 62 0.798 

 ROG = -14.300 + 0.131 A 62 0.747 

 ED = -1.732 + 0.641 A 62 0.790 

 PA = -0.158 + 0.101 A 62 0.791 

 H  -0.831 0.119 6L = +  A 2 0.799 

 H -0.8 0.112 6 785 D = 95 +  A 2 0.

 PD = -0.889 + 0.072 A 6 794 2 0.

 AD = -2.104 + 0.160 A 6 809 2 0.

 W = -10.33 + 0.283 A 62 0.511 

 ROG = -15.31 + 1.920 SL 62 0.876 

 ED = -2.249 + 0.072 SL 62 0.873 

 PA = -0.762 + 1.176 SL 62 0.917 

 HL = 1.49  + - 3  1.328 SL 62 0.880 

 H -1.49 .241 6D = 9 + 1  SL 2 0.842 

 PD = -1.476 + 1.176 SL   62 0.873 

 A -3.00 .796 6D = 4 + 1  SL 2 0.895 

 W 6 = -12.32 + 3.463 SL 2 0.670 
    

1995 SL  =  0.558 + 0.077 A 45 0.907 

 ROG = -14.04 + 0.136 A 36 0.778 

 

Ταξ ίδ ι πόλο ιπα  των  μοντέ λων

ED/SL A/SL HL/SL D/SL /SL D/SL W/SL SL/A ED/A PA/A HL/A
1994

ED/SL
PA/SL 0.534 ** 1
HL/SL 0.323 * 0.579 ***
HD/SL 0.535 ** 0.698 *** 0.513 ***
PD/SL 0.450 ** 0.478 *** 0.293 * 836 **
AD/SL 0.383 * 0.257 0.324 ** .495 ** .50 ** 1
W/SL 0.065 0.312 * 0.029 0.053 0.037 0.054 1
SL/A -0.302 -0.234 -0.322 * 0.331 ** 0.314 -0.334 ** 0.057 1
ED/A 0.484 *** 0.188 -0.06 0.094 0.044 -0.028 0.107 0.681 *** 1
PA/A 0.043 0.404 *** 0.051 .117 0.005 -0.164 0.253

Υ

P H PD A

1
*
* 1
*
*

1
0. * 1

* 0 * 0 *

* - - *

*0 - 0.792 *** 759 *** 1
HL/A -0.05 0.214 0.452 *** 0.065 -0.088 -0.085 0.080 0.691 *** 0.592 *** 0.785 *** 1
HD/A 0.168 0.374

0.

** 0.130 .539 ** .4150 * 0 *** 0.103 0.100 0.606 *** 685 *** 0.805 *** 0.671 *0. *
PD/A 0.055 0.145 -0.087 3300. * 0. ** 475 ** 0.125 0.086 0.678 *** 664 *** 0.729 *** 0.570 *0. *
AD/A -0.029 -0.051 -0.093 024 105 0.396 *** 0.100 0.726 *** 642 *** 0.650 *** 0.610 *0. 0. 0. *
W/A -0.101 0.136 -0.141 0.127 0.130 -0.127 0.851 ** 0.572 *** 445 *** 0.624 *** 0.429 *- - * 0. *

1995

ED/SL 1.000
PA/SL 0.688 ** 1
HL/SL 0.503 ** 0.541 *** 1
HD/SL 0.583 ** 0.501 *** 0.430 **
PD/SL 0.580 ** 0.523 *** 0.535 *** 807 **
AD/SL 0.544 ** 0.538 *** 0.581 *** 533 ** .619 ** 1
W/SL 0.208 0.339 * 0.151 0.088 0.002 0.180 1
SL/A -0.541 *** -0.282 -0.510 -0.379 ** -0.528 *** -0.557 *** 0.074 1
ED/A 0.371 0.361

*
*
* 1
*
*

0. * 1
0. * 0 *

- - -

* -0.090 .141 0.034 0.104 0.2940 - - ** 0.567 ***
PA/A -0.179 0.256 -0.228 -0.116 -0.255 -0.278 0.260 0.854 *** 0.768 *** 1
HL/A -0.269 0.069 0.140 0.131 0.230 0.231 0.201 0.774 *** 588 *** 0.817 *** 1
HD/A -0.126 0.082 -0.208 355 .055 -0.180 0.011 0.727 *** 679 *** 0.777 *** 0.684 *
PD/A -0.196 0.073 -0.195 179 152 -0.185 0.088 0.752 *** 637 *** 0.797 *** 0.723 *
AD/A -0.195 0.121 -0.125 -0.004 -0.113 0.183 -0.066 0.704 *** 0.586 *** 0.775 *** 0.721 *
W/A -0.139 0.108 -0.166 0.281 0.297

1

- - - 0.
0. * 0
0. 0.

0.
0.

- - * -0.453 ** 0.826 ** 0.623 *** 551 *** 0.687 *** 0.595 ** 0.

ED = -1.616 + 0.082 A 45 0.930 

 PA = -0.069 + 0.090 A 45 0.911 

 HL = -0.771 + 0.106 A 45 0.914 

 HD = -0.747 + 0.095 A 45 0.914 

 PD = -0.915 + 0.103 A 45 0.935 

 AD = -2.017 + 0.139 A 45 0.938 

 W = -10.46 + 0.2539 A 45 0.754 

 ROG = -15.10 + 1.773 SL 36 0.885 

 ED = -2.173 + 1.001 SL 45 0.930 

 PA = -0.732 + 1.146  SL 45 0.974 

 HL = -1.519 + 1.321 SL 45 0.963 

 HD = -1.424 + 1.189 SL 45 0.952 

 PD = -1.640 + 1.284 SL   45 0.959 

 AD = -2.981 + 1.718 SL 45 0.952 

W 12 43 + 3 304 SL 45 0 849



 

Πίνακας 3.10.. Πίνακας συσχετίσεων των σφαλμάτων των μοντέλων παλινδρόμησης του Πίνακα 3.9. *  p 
<0.05, **  p <0.01,  *** p <0.001 
 

Ταξ ίδ ι Υπόλο ιπα  των  μοντέ λων

ED/SL PA/SL HL/SL HD/SL PD/SL AD/SL W/SL SL/A ED/A PA/A HL/A
1994

ED/SL 1
PA/SL 0.534 *** 1
HL/SL 0.323 ** 0.579 *** 1
HD/SL 0.535 *** 0.698 *** 0.513 *** 1
PD/SL 0.450 *** 0.478 *** 0.293 * 0.836 *** 1
AD/SL 0.383 ** 0.257 0.324 ** 0.495 *** 0.50 *** 1
W/SL 0.065 0.312 * 0.029 0.053 0.037 0.054 1
SL/A -0.302 * -0.234 -0.322 * -0.331 ** -0.314 * -0.334 ** 0.057 1
ED/A 0.484 *** 0.188 -0.06 0.094 0.044 -0.028 0.107 0.681 *** 1
PA/A 0.043 0.404 *** 0.051 0.117 -0.005 -0.164 0.253 * 0.792 *** 0.759 *** 1
HL/A -0.05 0.214 0.452 *** 0.065 -0.088 -0.085 0.080 0.691 *** 0.592 *** 0.785 *** 1
HD/A 0.168 0.374 ** 0.130 0.539 *** 0.415 *** 0.103 0.100 0.606 *** 0.685 *** 0.805 *** 0.671 **
PD/A 0.055 0.145 -0.087 0.330 ** 0.475 *** 0.125 0.086 0.678 *** 0.664 *** 0.729 *** 0.570 **
AD/A -0.029 -0.051 -0.093 0.024 0.105 0.396 *** 0.100 0.726 *** 0.642 *** 0.650 *** 0.610 **
W/A -0.101 0.136 -0.141 -0.127 -0.130 -0.127 0.851 *** 0.572 *** 0.445 *** 0.624 *** 0.429 **

1995

ED/SL 1.000
PA/SL 0.688 *** 1
HL/SL 0.503 *** 0.541 *** 1
HD/SL 0.583 *** 0.501 *** 0.430 ** 1
PD/SL 0.580 *** 0.523 *** 0.535 *** 0.807 *** 1
AD/SL 0.544 *** 0.538 *** 0.581 *** 0.533 *** 0.619 *** 1
W/SL 0.208 0.339 * 0.151 -0.088 -0.002 -0.180 1
SL/A -0.541 *** -0.282 -0.510 -0.379 ** -0.528 *** -0.557 *** 0.074 1
ED/A 0.371 * 0.361 * -0.090 0.141 -0.034 -0.104 0.294 * 0.567 *** 1
PA/A -0.179 0.256 -0.228 -0.116 -0.255 -0.278 0.260 0.854 *** 0.768 *** 1
HL/A -0.269 0.069 0.140 -0.131 -0.230 -0.231 0.201 0.774 *** 0.588 *** 0.817 *** 1
HD/A -0.126 0.082 -0.208 0.355 * 0.055 -0.180 0.011 0.727 *** 0.679 *** 0.777 *** 0.684 *
PD/A -0.196 0.073 -0.195 0.179 0.152 -0.185 0.088 0.752 *** 0.637 *** 0.797 *** 0.723 *
AD/A -0.195 0.121 -0.125 -0.004 -0.113 0.183 -0.066 0.704 *** 0.586 *** 0.775 *** 0.721 *

* -0.453 ** 0.826 *** 0.623 *** 0.551 *** 0.687 *** 0.595 *W/A -0.139 0.108 -0.166 -0.281 -0.297



 

Σχ. 3.3 . Σχέσεις μεταξύ ηλικίας (Α) και των ln-μετασχηματισμένων τιμών των μετρήσεων (α) τυπικού
μήκους (SL),(β) πρόσφατης αύξησης ωτολίθου (ROG), (γ) διαμέτρου ματιού (ED),(δ) μήκους
κεφαλής (HL), (ε) ύψους κεφαλής (HD), (στ) κεφαλουριαίου μήκους ( ΡΑ),  για τα  έτη  1994 (o) και
1995 (•). Συμπαγείς γραμμές : μοντέλο παλινδρόμησης για το 1994. Διακεκομμένες γραμές : μοντέλο
παλινδρόμησης για το 1995.
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Σχ.3.4 . Σχέσεις μεταξύ ηλικίας (Α) και των ln-μετασχηματισμένων τ ιμών των μετρήσεων (α) εδρικού
ύψους σώματος (AD ), (β) θωρακικού ύψους σώματος (PD ), (γ) βάρους (W) για τα  έτη 1994 (o) και
1995 (•). Συμπαγείς γραμμές : μοντέλο  παλινδρόμησης για το  1994. Διακεκομμένες γραμές : μοντέλο
παλινδρόμησης  για το  1995.  
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Σχ.3.13. . Διαγράμματα της Pc2 που προέκυψε από την Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών και για τα δύο έτη μαζί 
(pooled) με: Α) την Pc1 και Β) της διακυμενόμενης ασυμμετρίας της επιφάνειας των ωτολίθων (ΟΑ). ♦1994  
•1995 

Πίνακας 3.14.  Στατιστικά σημαντικοί συντελεστές συσχετίσεως Pearson  μεταξύ των δεικτών 
ευρωστίας βασισμένων στις τιμές των κυρίων συνιστωσών και των ln⏐R-L⏐τιμών των δεικτών 
ασυμμετρίας. 1994 & 1995 : PCA για τα δύο έτη μαζί (pooled) , Pc2p : 2η κύρια συνιστώσα της PCA 
1994 & 1995. * p<0.01 
 
 

Ταξίδι Χαρακτήρας 
ασυμμετρίας 

Δείκτης ευρωστίας r 

1994 & 1995 OA Pc2p / ln⏐R-L⏐ 0.288 * 

    

r =  0.288 
p =  0.009
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Σχ.3.6 . Σχέσεις μεταξύ τυπ ικού  μήκους (SL) και των ln-μετασχηματισμένων τ ιμών των μετρήσεων
(α) ύψους κεφαλής (H L), (β) θωρακικού ύψους σώματος (PD ), (γ) εδρικού  ύψους σώματος (AD ),(δ)
βάρους (W) για τα  έτη 1994 (o) και 1995 (•). Συμπαγείς γραμμές : μοντέλο  παλινδρόμησης για το
1994. Διακεκομμένες γραμές : μοντέλο  παλινδρόμησης  για το 1995.  
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Σχ. 3.8 .Υπόλοιπα των μοντέλων παλινδρόμησης της ηλικίας (Α) και των ln-μετασχηματισμένων
τιμών των μετρήσεων (α) τυπ ικού  μήκους (SL),(β) πρόσφατης αύξησης ωτολίθου  (R OG), (γ)
διαμέτρου  ματιού  (ED ),(δ) ύψους κεφαλής (H D ), (ε) μήκους κεφαλής (H L) , (στ ) κεφαλουριαίου
μήκους (ΡΑ),  για τα  έτη 1994 (o) και 1995 (•). Συμπαγείς γραμμές : μοντέλο  παλινδρόμησης για το
1994. Διακεκομμένες γραμές : μοντέλο  παλινδρόμησης για το 1995.
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Σχ.3.9 .Υπόλοιπ α των μοντέλων παλινδρόμησης της ηλικίας (Α) και των ln-μετασχηματισμένων τ ιμών
των μετρήσεων (α) εδρικού  ύψους σώματος (AD ), (β) θωρακικού ύψους σώματος (PD ), (γ) βάρους
(W) για τα  έτη 1994 (o) και 1995 (•). Συμπαγείς γραμμές : μοντέλο  παλινδρόμησης για το  1994.
Διακεκομμένες γραμές : μοντέλο  παλινδρόμησης  για το  1995.  
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Σχ. 3.10 .Υπόλοιπ α των μοντέλων παλινδρόμησης του τυπ ικού  μήκους  (SL) και των
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Σχ.3.11 .Υπόλοιπ α των μοντέλων παλινδρόμησης του τυπ ικού  μήκους (SL) και των
ln-μετασχηματισμένων τ ιμών των μετρήσεων (α) κεφαλουριαίου  μήκους (PA), (β) θωρακικού ύψους
σώματος (PD ), (γ) εδρικού  ύψους σώματος (AD ),(δ) βάρους (W) για τα  έτη 1994 (o) και 1995 (•).
Συμπαγείς γραμμές : μοντέλο  παλινδρόμησης για το  1994. Διακεκομμένες γραμές : μοντέλο
παλινδρόμησης  για το  1995.  



 

Πίνακας 3.11 .  Στατιστικά σημαντικοί συντελεστές συσχετίσεως Pearson  μεταξύ των δεικτών ευρωστίας 

βασισμένων στα σφάλματα των μοντέλων παλινδρόμησης του Πίνακα 3.9. και των ln⏐R-L⏐τιμών των δεικτών 

ασυμμετρίας. * p<0.05 

 
 

Ταξίδι Χαρακτήρας 
ασυμμετρίας 

Δείκτες ευρωστίας r 

1994 MOR HD με SL / ln⏐R-L⏐ -0.298 * 

  PD με SL / ln⏐R-L⏐ -0.349 * 

    

1995 MOR HL με Α / ln⏐R-L⏐ 0.371 * 

    

 

Πίνακας 3.12. Πίνακας συνδιασπορών των ln-μετασχηματισμένων μεταβλητών και για τα δύο έτη (pooled) . 
 

 SL ED PA HL HD PD AD 

SL 0.114       
ED 0.114 0.125      
PA 0.13 0.136 0.156     
HL 0.152 0.156 0.179 0.216    
HD 0.137 0.144 0.163 0.19 0.18   
PD 0.143 0.149 0.168 0.196 0.183 0.192  

AD 0.202 0.208 0.235 0.277 0.252 0.264 0.382 

 



Πίνακας 3.13. Αποτελέσματα ανάλυσης κυρίων συνιστωσών και για τα δύο έτη μαζί (pooled), 

βασισμένης στον πίνακα συνδιασπορών του Πίνακα 3.12 για τις τέσσερεις πρώτες συνιστώσες. 

Παρουσιάζονται: λ= οι ιδιοτιμές, v-vectors= τα ιδιοδιανύσματα, και r2(%)=το ποσοστό της 

συνολικής μεταβλητότητας των αρχικών μεταβλητών που εξηγείται από κάθε συνιστώσα. 

Aποτελέσματα των ελέγχων των αναλύσεων διασποράς (ANOVA) για τις μεταξύ των ετών 

διαφορές σε κάθε Pc,  * p<0.05, ***p<0.001   

 

 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 

 v-vector v-vector v-vector v-vector v-vector v-vector v-vector 

SL 0.332 0.007 -0.023 0.007 -0.052 0.007 0.021 

ED 0.345 0.033 0.009 0.065 0.022 0.015 0.005 

PA 0.39 0.037 -0.017 0.014 -0.017 -0.029 -0.025 

HL 0.458 0.018 -0.069 -0.031 0.026 0.012 0.001 

HD 0.418 0.037 0.046 -0.027 0.015 -0.022 0.02 

PD 0.434 0.011 0.046 -0.025 -0.014 0.03 -0.018 

AD 0.611 -0.092 0.006 0.01 0.007 -0.009 0 

ë 1.327 0.013 0.01 0.007 0.005 0.003 0.002 

r2(%) 97.155 0.938 0.731 0.498 0.342 0.202 0.134 

 * ***  *  
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4. Συζήτηση  
 
 

4.1. H διακυμαινόμενη ασυμμετρία στο μέγεθος του ωτολίθου των ιχθυονυμφών ως δείκτης 

 αναπτυξιακής αστάθειας.   

 

Οι μικρές τυχαίες αποκλίσεις από την “τέλεια” συμμετρία είναι αποτέλεσμα της επίδρασης 

του αναπτυξιακού θορύβου στην αναπτυξιακή ομοιόσταση του οργανισμού και μετρώνται από την 

διακυμαινόμενη ασυμμετρία (fluctuating asymmetry) (Palmer, 1994). Το πρότυπο της “ιδανικής” 

διακυμαινόμενης ασυμμετρίας περιγράφει κανονικές κατανομές των διαφορών R-L με μέσο=0 και 

διασπορά κανονικά κατανεμημένη γύρω από το μέσο. Όπως επισημαίνεται από τον Palmer (1996), 

“προτού χρησιμοποιήσουμε τις παρατηρούμενες μικρές ασυμμετρίες ως  αξιόπιστες μετρήσεις της 

αναπτυξιακής αστάθειας, πρέπει να απορρίψουμε όλες τις πιθανές άλλου είδους ασυμμετρίες”.  

Το μέγεθος του ωτολίθου των ιχθυονυμφών του T.mediterraneus, όπως αυτό μετράται από 

τους χαρακτήρες της περιμέτρου (ΟΡ)  και της επιφάνειας (ΟΑ)  του ωτολίθου, παρουσίασε κατανομή 

των διαφορών R-L που δεν αποκλίνει από την κανονικότητα (λοξότητα (skew) = κύρτωση (kurtosis) = 

0) (βλ.Αποτελέσματα Πίν. 3.2). Οι παραπάνω χαρακτήρες προσφέρουν δισδιάστατες μετρήσεις του 

ωτολίθου, μιας αυξανόμενης τρισδιάστατης δομής και επομένως ακριβέστερες εκτιμήσεις των 

αποκλίσεων από την αμφίπλευρη συμμετρία. Η ανάλυση της διακυμαινόμενης ασυμμετρίας στους 

χαρακτήρες της πρόσφατης αύξησης και της μέγιστης ακτίνας του ωτολίθου (γραμμικές μετρήσεις του 

ωτολίθου) δεν ήταν το ίδιο ικανοποιητική. Οι κατανομές των διαφορών R-L παρουσίασαν σημαντική 

απόκλιση από το πρότυπο της διακυμαινόμενης ασυμμετρίας  και τα αποτελέσματα 

χρησιμοποιήθηκαν περαιτέρω με επιφύλαξη. Για τους χαρακτήρες OA και ΟΡ έγινε επιπλέον, έλεγχος 

της επίδρασης του σφάλματος μέτρησης στις μετρήσεις της διακυμαινόμενης ασυμμετρίας. Το 

μοντέλο ανάλυσης διασποράς που εφαρμόστηκε σε δύο επαναληπτικές μετρήσεις της ΟΡ και της ΟΑ 

των ωτολίθων έδειξε ότι η διακυμαινόμενη ασυμμετρία (FA) στους παραπάνω δύο χαρακτήρες είχε 

στατιστική υπόσταση (μή κατευθυνόμενη ασυμμετρία) και ότι οι παρατηρούμενες αποκλίσεις από την 

αμφίπλευρη συμμετρία δεν ήταν αποτέλεσμα του σφάλματος μέτρησης.  

Η αναπτυξιακή αστάθεια των ιχθυονυμφών του T.mediterraneus, εκτιμήθηκε για κάθε έτος με 

τους διορθωμένους δείκτες FA (Palmer & Strobeck,1986) αφού διαπιστώθηκε εξάρτηση των τιμών R-

L από το μέγεθος των ιχθυονυμφών. Κάτι ανάλογο δεν είχε παρατηρηθεί στους ωτολίθους του γαύρου 

(Somarakis et al.,1997a). Όπως φαίνεται στα  σχήματα 3.1 και 3.2 (βλ. Αποτελέσματα) οι διορθωμένες 

τιμές R-L είναι ανεξάρτητες της αύξησης του μεγέθους του ωτολίθου και μας κάνει να πιστεύουμε ότι 

τουλάχιστον για τους χαρακτήρες που η διακυμαινόμενη ασυμμετρία δικαιολογείται στατιστικά (skew 

= kyrtosis =0), οι διορθωμένοι δείκτες FA είναι το ίδιο αξιόπιστοι με αυτούς που βασίζονται στις 



αρχικές μετρήσεις των διαφορών R-L (Palmer,1994). Το πρότυπο της “ιδανικής” διακυμαινόμενης 

ασυμμετρίας που χαρακτηρίζει τις αμφίπλευρες διαφορές στο μέγεθος των ωτολίθων των 

ιχθυονυμφών του σαφριδιού ενισχύει την άποψη που διατυπώθηκε σε πρόσφατη μελέτη των 

Somarakis et al. (1997b) στο γαύρο  ότι το μέγεθος του ωτολίθου είναι μία αξιόπιστη μέτρηση της 

αναπτυξιακής αστάθειας των ιχθυονυμφών. 

 

4.1.1. Διαφορές μεταξύ των ετών 1994-1995 στην αναπτυξιακή αστάθεια των 

 ιχθυονυμφών του Τ.mediterraneus και του E.encrasicolus. 

Οι μετρήσεις της διακυμαινόμενης ασυμμετρίας του μεγέθους των ωτολίθων για τα δύο έτη 

έδειξαν ότι οι ιχθυονύμφες του σαφριδιού είχαν όπως και αυτές του γαύρου αυξημένη αναπτυξιακή 

αστάθεια το 1995. Οι διαφορές μεταξύ των ετών 1994,1995 στον δείκτη FA var(R-L) της επιφάνειας 

(ΟΑ) και της περιμέτρου (ΟΡ) των ωτολίθων του Τ.mediterraneus ήταν της τάξης του 284% και 170% 

αντίστοιχα. Οι άλλες δύο μετρήσεις των ωτολίθων,της πρόσφατης αύξησης και της μέγιστης ακτίνας 

του ωτολίθου, δεν έδειξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην διακυμαινόμενη ασυμμετρία μεταξύ 

των ετών. Στην μελέτη της διακυμαινόμενης ασυμμετρίας στο γαύρο οι μεταξύ των ετών 1994, 1995 

διαφορές του χαρακτήρα ΟΡ για τον δείκτη FA var(R-L)  ήταν της τάξης του 437% (Πίνακας 4.1). 

4.2. Μορφομετρική ανάλυση.  

  

Πίνακας 4.1. Εκτιμήσεις των δεικτών της διακυμενόμενης ασυμμετρίας, της μέσης τιμής mean 

⏐R-L⏐ και της διακύμανσης var (R-L ), για την περίμετρο (ΟΡ) και την επιφάνεια (ΟΑ) των 

ωτολίθων των ιχθυονυμφών δύο ειδών, Τ.mediterraneus και Ε.encrasicolus για τα έτη 1994 

και 1995.   n = μέγεθος δείγματος.   

 

Ταξίδι Είδος  Ασυμμετρία  
(R-L) 

n Mean ⏐R-L⏐ Var (R-L) 

Ε.encrasicolus      

1994  ΟΡ 107 0.302 0.188 

1995  ΟΡ 82 0.801 0.821 

διαφορά 94-95    265% 437% 

Τ.mediterraneus      

1994  OP 48 0.022 0.0008 

1995  OP 34 0.035 0.001 

διαφορά 94-95    159% 170% 

1994  OA 48 0.041 0.002 

1995  OA 34 0.074 0.007 

διαφορά 94-95    180% 284% 



Οι διαφορές στην αναπτυξιακή αστάθεια μεταξύ των ετών επιβεβαιώθηκε και με τις 

συγκρίσεις μορφομετρικών δεικτών ευρωστίας και στα δύο είδη. Oι σχέσεις αύξησης και αλλομετρίας 

μεταξύ των μορφομετρικών μετρήσεων στο γαύρο ήταν όλες σημαντικά μεγαλύτερες το 1994 σε 

σχέση με το 1995, ενώ στο σαφρίδι μόνο οι σχέσεις του βάρους με την ηλικία και το τυπικό μήκος (W 

/ SL,A) και του εδρικού ύψους (ΑD / A) με την ηλικία ήταν διαφορετικές. Η πολυμεταβλητή ανάλυση 

στα δεδομένα μορφομετρίας του T.mediterraneus διαχώρισε τις ιχθυονύμφες στατιστικά σημαντικά με 

βάση τον χαρακτήρα του εδρικού ύψους, (οι ιχθυονύμφες του 1994 ήταν σε καλύτερη κατάσταση). Το 

βάρος είναι μια μέτρηση που εκτιμά το σχήμα των ιχθυονυμφών σε τρείς διαστάσεις (όγκος) ενώ το 

εδρικό ύψος αντίστοιχα το πλάτος των ιχθυονυμφών. Έχει διαπιστωθεί ότι η ευαισθησία αυτών των 

μορφολογικών μετρήσεων είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τις υπόλοιπες στην ανίχνευση διαφορών 

στην ευρωστία, δηλαδή μειώνονται γρηγορότερα από τις άλλες μετρήσεις σε περιόδους ασιτίας 

(Ehrlich et al., 1976; Theilacker, 1978; Powell & Chester, 1985; Koslow et al.,1985; Ferron & 

Leggett, 1994). Eιδικότερα, σε εργαστηριακές μελέτες της ευρωστίας στο Trachurus symmetricus 

(Τheilacker, 1978; 1986), ένα είδος άμεσα συγγενικό με το Τ.mediterraneus,  η πολυμεταβλητή 

ανάλυση μορφομετρικών μετρήσεων (StepWise Discriminant Analysis) υπέδειξε τους λόγους των 

μετρήσεων: εδρικό ύψος / τυπικό μήκος και εδρικό ύψος / μήκος κεφαλής, ώς τους κύριους 

παράγοντες διαχωρισμού  των ιχθυονυμφών ανάλογα με τον βαθμό ασιτίας. Από τα παραπάνω 

προκύπτει ότι οι ιχθυονύμφες και των δύο ειδών το 1994 είχαν καλύτερη ανάπτυξη, αποτέλεσμα που 

έρχεται σε συμφωνία με τις ενδείξεις, από τους δείκτες διακυμαινόμενης ασυμμετρίας, της αυξημένης 

αναπτυξιακής σταθερότητας των ιχθυονυμφών το 1994.  

 

4.4. Μορφομετρία και αναπτυξιακή  αστάθεια ως δείκτες ευρωστίας.  Συσχετίσεις και  

       προβληματισμοί.  

 

Στο σαφρίδι οι στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις αφορούσαν μόνο την FA στη μέγιστη 

ακτίνα του ωτολίθου (MOR) και στη επιφάνεια του ωτολίθου. Στην επιφάνεια του ωτολίθου (OA) 

έχουμε στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση με την Pc2 με άλλα λόγια οι ιχθυονύμφες του 1995 

έχουν μεγαλύτερες τιμές διακυμαινόμενης ασυμμετρίας (βλ. Κεφ.3  Πίν. 3.13). Οι μετρήσεις 

ασυμμετρίας του MOR για το σαφρίδι δεν ακολουθoύν το πρότυπο της διακυμαινόμενης ασυμμετρίας 

(βλ. Κεφ.3 Πίν. 3.2) οπότε και δεν μπορούν να βγούν ασφαλή συμπεράσματα (Palmer & Strobeck, 

1992). 

Στο γαύρο οι συσχέτισεις των μορφομετρικών δεικτών ευρωστίας, βασισμένων στα υπόλοιπα 

των αλλομετρικών και αυξητικών σχέσεων, με την διακυμαινόμενη ασυμμετρία ήταν σε όλες τις 

στατιστικά σημαντικές περιπτώσεις αρνητική και μόνο με τον χαρακτήρα που παρουσιάζει “ιδανική” 

FA (δηλ. την περίμετρο του ωτολίθου). Με άλλα λόγια  οι ιχθυονύμφες του γαύρου που ήταν σε 

καλύτερη κατάσταση το 1994, σύμφωνα με τους μορφομετρικούς δείκτες,  είχαν αυξημένη 

αναπτυξιακή σταθερότητα (Somarakis et al.,1997a). Μια πολύ σημαντική παρατήρηση έγινε στη 



μελέτη του γαύρου: οι συσχετίσεις της ασυμμετρίας με τους μορφομετρικούς δείκτες ευρωστίας 

βελτιώνονται όσο μεγαλύτερη είναι η διασπορά των υπολοίπων (residuals) των μοντέλων 

παλινδρόμησης της αλλομετρίας και της αύξησης. Επομένως η μικρή συσχέτιση της διακυμαινόμενης 

ασυμμετρίας με τους μορφομετρικούς δείκτες οφείλεται στη μικρή ικανότητα ανίχνευσης διαφορών 

στην ευρωστία των τελευταίων.  

 Δεδομένων των όντως εντυπωσιακών ετήσιων διαφορών στις εκτιμήσεις της αναπτυξιακής 

αστάθειας, θα ανέμενε κανείς  και στο σαφρίδι οι ενδείξεις των διαφορών στην ευρωστία από το 

σύνολο των μορφομετρικών μετρήσεων, να είναι ανάλογες με αυτές που παρατηρήθηκαν στο γαύρο. 

Οι μορφομετρικοί δείκτες ευρωστίας έχουν αμφισβητηθεί ευρέως λόγω της υψηλής ειδο-ειδικότητας 

και εξάρτησής τους από το μέγεθος και την ηλικία, της χαμηλής ευαισθησίας τους και του μεγάλου 

χρόνου απόκρισης σε καταστάσεις περιβαλλοντικών πιέσεων όπως η παρατεταμένη ασιτία (βλ. Κεφ. 1.3 

και Ferron & Leggett, 1994). Οι δείκτες βασισμένοι στα υπόλοιπα των μοντέλων παλινδρόμησης με 

την ηλικία και το μήκος δεν είναι ανεξάρτητοι από το μέγεθος (McGurk,1985) ενώ σε πολλές 

περιπτώσεις δείκτες βασισμένοι σε μορφομετρικές μετρήσεις που επηρεάζονται από την ασιτία δεν 

συσχετίζονται μεταξύ τους (Koslow et al.,1985; Somarakis et al.,1997a; παρούσα μελέτη). Επιπλέον 

οι μορφομετρικοί δείκτες ευρωστίας δεν είναι ευαίσθητοι στην ανίχνευση διαφορών της ευρωστίας 

όταν η διασπορά των υπολοίπων των μοντέλων παλινδρόμησης δεν είναι μεγάλη (Suthers et al.,1992). 

Ο McGurk (1985) προτείνει ως μοναδική αξιόπιστη εκτίμηση της ευρωστίας τους δείκτες που 

προέρχονται από την πολυμεταβλητή ανάλυση των μορφομετρικών δεδομένων(βλ. Κεφ. 1.3).   

Οι ιχθυονύμφες του Τ.mediterraneus διαφέρουν κατά πολύ από αυτές του Ε.encrasicolus τόσο 

στη μορφολογία όσο και στη συμπεριφορά. O Hewitt (1981), αναφερόμενος στα είδη Trachurus 

symmetricus και Εngraulis  mordax (Εικ. 4.1 Παράρτημα) επισημαίνει ότι  το πρώτο καθώς μεγαλώνει 

καταναλώνει μεγαλυτέρου μεγέθους τροφή,  η οποία είναι πιο σπάνια, δεδομένου του ότι η πυκνότητα 

των σωματιδίων τροφής στη θάλασσα μειώνεται εκθετικά με το σωματιδιακό μέγεθος (Sheldon et al., 

1972; Arthur, 1977). Οι ιχθυονύμφες του Τ.symmetricus έχουν επομένως αναπτύξει την ικανότητα να 

“ψάχνουν” μεγαλύτερο όγκο νερού για την ανεύρεση της τροφής τους αναπτύσσοντας παράλληλα 

πολύ γρήγορα τις κολυμβητικές τους ικανότητες. Σε αντίθεση με τα παραπάνω οι ιχθυονύμφες του 

Ε.mordax καταναλώνουν μικρότερου μεγέθους τροφή που συναντάται σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις 

(patches), ενώ δεν αναπτύσσουν ιδιαίτερα τις κολυμβητικές τους ικανότητες και είναι ικανές να 

αναζητούν την τροφή τους σε μικρότερο όγκο νερού.  

Aν αντιστοιχίσουμε τις παρατηρήσεις στα παραπάνω είδη στα δύο που υπάρχουν στη 

Mεσόγειο (Τ.mediterraneus, E.encrasicolus) μπορούμε να υποθέσουμε ότι το σαφρίδι είναι καλύτερα 

προσαρμοσμένο στο να αναζητά τροφή που βρίσκεται σε μικρότερες συγκεντρώσεις από ότι ο 

γαύρος. Επίσης ότι η μορφολογία των ιχθυονυμφών του σαφριδιού χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερους 

χρόνους απόκρισης (latency dynamics) στις διατροφικές πιέσεις (nutritional stress). Επομένως κάτω 

από τις ίδιες περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως συμβαίνει στις δύο μελέτες για το γαύρο και το σαφρίδι 

(τα δείγματα των οποίων προέρχονται από τις ίδιες δειγματοληψίες στο Θρακικό πέλαγος τα έτη 



1994-95), οι ιχθυονύμφες του γαύρου πιθανώς να επηρεάζονται εντονότερα από την ασιτία. Το 

γεγονός αυτό φαίνεται πιθανό από τις στατιστικά ανιχνεύσιμες ετήσιες διαφορές του συνόλου των 

μορφομετρικών μετρήσεων στο γαύρο και στις αντίστοιχα μεγαλύτερες διαφορές της 

διακυμαινόμενης ασυμμετρίας των ωτολίθων. 

 Ο Lasker (1981) έχει υποστηρήξει ότι οι ιχθυονύμφες του γαύρου ευνούνται από την 

σταθερότητα του επιφανειακού στρώματος νερού (ocean stability hypothesis) στο οποίο διατηρούνται 

συγκεντρωμένες (patchy) μεγάλες ποσότητες τροφής. Ισχυροί άνεμοι ή φαινόμενα upwelling 

διαταράσσουν την στρωμάτωση (stratification) της επιφανειακής στήλης του νερού και επομένως 

διασκορπίζουν την τροφή σε μεγαλύτερο όγκο νερού δυσχεραίνοντας την αναζήτηση τροφής από τις 

ιχθυονύμφες του γαύρου. H ανάλυση των υδρογραφικών δεδομένων (CTD) της περιοχής 

δειγματοληψίας, σύμφωνα με τους Husby & Nelson (1982), έδειξε ότι υπάρχει σημαντική διαφορά 

μεταξύ των δύο ετών. Το 1994, όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.1, η στρωμάτωση ξεκινά από την 

επιφάνεια ενώ το 1995, λόγω πιθανώς των ετησίων ανέμων (μελτέμια) που έπνεαν στην περιοχή πριν 

και κατά την διάρκεια της δειγματοληψίας , η στρωμάτωση ξεκινά περίπου στα 20m βάθος. Η πιθανή 

εξήγηση που προκύπτει είναι ότι οι περισσότερο κινητικές και προσαρμοσμένες σε μικρές 

συγκεντρώσεις τροφής ιχθυονύμφες του Τ.mediterraneus επηρεάζονται σε μικρότερο βαθμό, ή, σε 

χαμηλότερους ρυθμούς, από τον διασκορπισμό της τροφής το έτος 1995. Πιθανώς οι ιχθυονύμφες του 

σαφριδιού να βρίσκονται σε πρώιμα στάδια  ασιτίας λόγω της μεγαλύτερης ανθεκτικότητάς τους. Οι 

διαφορές στη μορφομετρία εντοπίζονται μόνο από τις πιό “ευαίσθητες” μετρήσεις του βάρους και του 

εδρικού ύψους και την πολυμεταβλητή συνιστώσα που εκφράζει ουσιαστικά τις ετήσιες διαφορές στο 

εδρικό ύψος. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και την παρατήρηση στη μελέτη του γαύρου σχετικά 

με το βαθμό συσχετίσεως με την διακυμαινόμενη ασυμμετρία των δεικτών ευρωστίας βασισμένων 

στα υπόλοιπα των παλινδρομήσεων των μορφομετρικών, η μοναδική συσχέτιση της FA στο σαφρίδι 

με τον  πολυμεταβλητό δείκτη ευρωστίας είναι αναμενόμενη.  

Η άποψη ότι η διακυμαινόμενη ασυμμετρία μπορεί να αποτελεί έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο 

δείκτη περιβαλλοντικών πιέσεων ενισχύεται σημαντικά από τις δύο μελέτες στις ιχθυονύμφες του 

γαύρου και του σαφριδιού. Παράλληλα ο Clarke (1992) παρατήρησε αυξημένα επίπεδα FA σε 

πειράματα με μύγες οι οποίες είχαν δεχτεί ποσότητες εντομοκτόνων σε συγκεντώσεις όπου δεν 

προκαλούσαν στατιστικά ανιχνεύσιμες αλλαγές στη θνησιμότητα. Ειναι λοιπόν δυνατόν η FA να είναι 

ικανή να ανιχνεύσει διαφορές στην ευρωστία των ιχθυονυμφών τις οποίες άλλοι δείκτες ευρωστίας 

αδυνατούν να εντοπίσουν.  
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Σχ. 4.1. Κάθετες απεικονίσεις της θερμοκρασίας (T, Co), της αλατότητας (S, ‰), της πυκνότητας (D, 
σt : kg m-3) και της “σταθερότητας” [Ε, πυκνότητα από 0 m : (σt) - (σt στην επιφάνεια),] για τα έτη 
1994-1995.  



Ταυτόχρονα οι αποκλίσεις από την “τέλεια” συμμετρία  στο μέγεθος του ωτολίθου αποκτούν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν σκεφτεί κανείς το γεγονός ότι ο ωτόλιθος αποτελεί το “ημερολόγιο” των 

ιχθυονυμφών καταγράφοντας γεγονότα περιβαλλοντικής πίεσης όπως οι περίοδοι ασιτίας. Η 

πρόσφατη αύξηση του ωτολίθου (ROG) είναι συντηρητικός δείκτης ευρωστίας που συσχετίζεται με 

την σωματική αύξηση αφού ακόμα και σε περιόδους ασιτίας η απόθεση συνεχίζεται δημιουργώντας 

τελικά ωτόλιθους μεγαλύτερους σε σχέση με το μέγεθος του ψαριού (Suthers, 1992; Μαραβέγια, 

1997). Η απόκριση του ωτολίθου σε αυτά τα γεγονότα περιβαλλοντικής πίεσης μπορεί να είναι της 

τάξης των μερικών ημερών (Campana & Jones, 1992). Επίσης οι δακτύλιοι δεν είναι πάντα έυκολο να 

διαβαστούν, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ιχθυονύμφες, ενώ παράλληλα η ύπαρξη υποημερήσιων 

δακτυλίων πολλές φορές καθιστά τις μετρήσεις μεροληπτικές. To μέγεθος του ωτολίθου (μετρούμενο 

ως επιφάνεια ή περίμετρος) προσφέρει πολυδιάστατη πληροφορία (σε αντίθεση με τις γραμμικές  

ROG και μέγιστη ακτίνα), του stress και επομένως είναι πιό ευαίσθητος δείκτης (Soule, 1982). Οι 

γραμμικές μετρήσεις είναι επιπλέον μερολήπτικές όσον αφορά στο καθορισμό της μέγιστης ακτίνας 

και στη μέτρηση των δακτυλίων. 

Η εκτίμηση της διακυμαινόμενης ασυμμετρίας στο μέγεθος των ωτολίθων αποτελεί, όπως 

προκύπτει από τις δύο μελέτες στο σαφρίδι και στο γαύρο, μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση στη 

διερεύνηση των περιβαλλοντικών παραγόντων που επηρεάζουν στα πρώτα κρίσιμα στάδια ζωής την 

επιβίωση των ιχθυονυμφών και κατ’ επέκταση τα επίπεδα στρατολόγησης. Η διακυμαινόμενη 

ασυμμετρία εκφράζει διαταραχές στην ανάπτυξη του οργανισμού λόγω περιβαλλοντικών πιέσεων 

(stress), όπως αυτές καταγράφονται ως διαφορές στο συνολικό σχήμα μιας αυξανόμενης 

τρισδιάστατης δομής όπως είναι ο ωτόλιθος. 

 

4.5. Συμπεράσματα. 

 

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης επί της διακυμαινόμενης ασυμμετρίας 

στο μέγεθος των ωτολίθων των ιχθυονυμφών του είδους Τ.mediterraneus καταλήγουμε στα εξής 

συμπεράσματα: 

• Οι μετρήσεις της περιμέτρου και της επιφάνειας των ωτολίθων ακολουθούν τις στατιστικές 

προυποθέσεις του προτύπου της “ιδανικής” διακυμαινόμενης ασυμμετρίας. Οι μετρήσεις αυτές δεν 

επηρέαζονται από το σφάλμα μέτρησης και δεν είναι ιδιαίτερα επιδεκτικές στη μεροληψία όπως η 

μέγιστη ακτίνα του ωτολίθου. Το μέγεθος του ωτολίθου επομένως αποτελεί μια αξιόπιστη μέτρηση 

της αναπτυξιακής αστάθειας των ιχθυονυμφών.  

• Δεδομένων των περιορισμών του ωτολιθικού (ROG) και των μορφομετρικών δεικτών ευρωστίας η 

συσχέτισή τους με την διακυμαινόμενη ασυμμετρία, σε ορισμένες περιπτώσεις,  ενισχύει την 

χρησιμότητά  της στον καθορισμό της ευρωστίας. 



• Η αποτελεσματική “διόρθωση” της εξάρτησης από το μέγεθος των διαφορών R-L που έγινε στην 

περίπτωση του είδους T.mediterraneus,  διευρύνει την εφαρμογή της μεθόδου και για τα είδη όπου 

η διακυμαινόμενη ασυμμετρία συσχετίζεται με την αύξηση των ιχθυονυμφών.  

• Η ανάλυση της διακυμαινόμενης ασυμμετρίας σε χαρακτηριστικά αμφίπλευρων οργανισμών 

μπορεί να συνεισφέρει πολλά στις μελέτες θνησιμότητας  των πρώιμων σταδίων των ιχθυονυμφών 

και της στρατολόγησης λόγω της απλότητας εφαρμογής της. Δεν απαιτεί ιδιαίτερη εργαστηριακή 

επεξεργασία και πολύπλοκους χειρισμούς στο πεδίο. Επιπλέον οι ωτόλιθοι, ως χαρακτήρες 

μέτρησης της FA, δεν επηρεάζονται από την φθορά των ιχθυονυμφών κατά την σύλληψη και την 

συντήρηση.  

• Η ικανότητα της διακυμαινόμενης ασυμμετρίας στο να ανιχνεύει μικρές σε ένταση 

περιβαλλοντικές πιέσεις ενισχύει την άποψη ότι η αναπτυξιακή αστάθεια μπορεί να αποτελέσει 

έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο δείκτη ευρωστίας.  

• Η αναπτυξιακή αστάθεια των ιχθυονυμφών πληρεί τόσο στην παρούσα μελέτη όσο και στην 

περίπτωση του γαύρου (Somarakis et al.,1997) την απαίτηση ενός δείκτη ευρωστίας (βλ. σελ.7) για 

ανεξαρτησία από το μέγεθος των ιχθυονυμφών (size independence). Παράλληλα αποδεικνύεται η 

αξιοπιστία του δείκτη σε δύο τουλάχιστον είδη ενισχύοντας τις αρχικές απόψεις για την μή ειδο-

ειδικότητα (species-specificity) της μεθοδολογίας.  

 

4.6. Προοπτικές  

  

Η εκτίμηση της ευρωστίας των ιχθυονυμφών με εκτιμήσεις της αναπτυξιακής αστάθειας από 

τη διακυμαινόμενη ασυμμετρία στο μέγεθος των ωτολίθων, είναι μια δελεαστική μεθοδολογική 

πρόταση. Η ευκολία εφαρμογής της μεθόδου σε συνδυασμό με το υψηλό βαθμό “ευαισθησίας” στην 

ανίχνευση περιβαλλοντικών πιέσεων, την ανεξαρτησία της από το μέγεθος και την ηλικία και την 

διαφαινόμενη μή ειδοειδικότητά της, καθιστούν την διακυμαινόμενη ασυμμετρία ένα χρήσιμο 

βιολογικό εργαλείο. Στις δύο έως τώρα μελέτες στο πεδίο της οικολογίας του ιχθυοπλαγκτού τα 

αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Το ενδιαφέρον τώρα στρέφεται στην επικύρωση των 

αποτελεσμάτων πεδίου με πειράματα ευρωστίας στο εργαστήριο, ή σε ελεγχόμενες συνθήκες φυσικού 

περιβάλλοντος (μεσόκοσμοι) και  σύγκρισης της διακυμαινόμενης ασυμμετρίας με εγκυρότερους 

δείκτες από τους μορφομετρικούς όπως οι βιοχημικοί (RNA:DNA, λιπιδική ανάλυση) και οι 

ιστολογικοί (Ferron & Leggett, 1994). Παράλληλα εφαρμογή και σε άλλα είδη από δειγματοληψίες 

πεδίου θα δώσει νέα δεδομένα και πιθανές απαντήσεις σε θέματα που αφορούν στη μελέτη της 

οντογένεσης της ασυμμετρίας. Οι ωτόλιθοι αποτελούν ένα χρήσιμο αμφίπλευρο χαρακτήρα λόγω της 

μεγάλης πληροφορίας που καταγράφουν στην επιφάνειά τους για την ανάπτυξη των ιχθυονυμφών. Τα 



πρώιμα στάδια ζωής των ψαριών είναι ένα ενδιαφέρον πεδίο έρευνας της διακυμαινόμενης 

ασυμμετρίας λόγω των διαφορετικών σταδίων ανάπτυξης που χαρακτηρίζονται από έντονες διαφορές 

στους ρυθμούς αύξησης, μορφολογίας και συμπεριφοράς. Η διερεύνηση των ασυμμετριών στο 

επίπεδο του ατόμου και η συσχέτισή τους με την διακυμαινόμενη ασυμμετρία στο επίπεδο του 

πληθυσμού αποτελεί ένα από τα βασικά νέα ερωτήματα στη μελέτη της ασυμμετρίας στους 

αμφίπλευρους οργανισμούς. Η διερεύνηση των περιβαλλοντικών παραγόντων που επιδρούν στη 

θνησιμότητα των ιχθυονυμφών στα πρώιμα στάδια ζωής τους και στη μελλοντική στρατολόγηση 

παραμένουν από τα βασικά ενδιαφέροντα της αλιευτικής έρευνας. Τα αποτελέσματα από τις μελέτες 

της διακυμαινόμενης ασυμμετρίας στους ωτολίθους των ιχθυονυμφών σίγουρα θα οφελήσουν και τα 

δύο παραπάνω ερευνητικά πεδία.   
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