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1. Περίληψη 
 

 Παρόλο που το ενδιαφέρον γύρω από τις βιολογικές διεργασίες μέσα σε ένα πελαγικό 

πλαγκτονικό τροφικό πλέγμα είναι μεγάλο και τα μέχρι τώρα ευρήματα είναι σημαντικά, δεν 

έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως όλες οι σχέσεις μεταξύ των πλαγκτονικών ομάδων, ειδικά όταν 

τα οικοσυστήματα αντιμετωπίζουν διαταραχές. Για τον λόγο αυτό, σχεδιάστηκε ένα πείραμα 

μεσοκόσμων για να μελετηθεί σε βάθος ο τρόπος ζωής του πλαγκτού που ζει σε ολιγοτροφικές 

θάλασσες. Το πείραμα αποτελούνταν από 9 μεσοκόσμους εκ των οποίων οι 3 αποτελούσαν 

την πειραματική συνθήκη-μάρτυρα, όπου δεν έγινε κάποια μεταχείριση. Στους άλλους 6 

μεσοκόσμους προστέθηκαν οργανικά και ανόργανα θρεπτικά ώστε να προκληθεί δυναμική 

απόκριση των ωσμώτροφων ομάδων. Επιπλέον, στους 3 από τους 6 μεσοκόσμους μειώθηκε η 

αφθονία των κορυφαίων θηρευτών (μεσοζωοπλαγκτόν). Η παρούσα εργασία επικεντρώθηκε 

στην απόκριση όλων των ομάδων πλαγκτού, από τους ιούς έως το μεσοζωοπλαγκτόν, στις 

διαφορετικές συνθήκες. Από τις ωσμώτροφες ομάδες, τα βακτήρια ανταποκρίθηκαν 

γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα στην προσθήκη θρεπτικών συστατικών, με τη βιομάζα 

τους να αυξάνει προς το τέλος του πειράματος. Τα δινομαστιγωτά ευνοήθηκαν περισσότερο 

τις πρώτες ημέρες του πειράματος μέχρι που τα βλεφαριδωτά αυξήθηκαν απότομα στη μέση 

του και αυτός είναι πιθανώς, ο λόγος για τον οποίο η αφθονία των μαστιγωτών μειώθηκε κατά 

τη διάρκεια αυτή. Η απουσία του μεσοζωοπλαγκτού φάνηκε να ευνοεί περισσότερο τους 

πληθυσμούς των δινομαστιγωτών και διατόμων, ειδικότερα προς το τέλος του πειράματος. Η 

αφθονία των βλεφαριδωτών, όμως, παρά την απουσία του ανώτερου θηρευτή, δεν φάνηκε να 

αυξήθηκε στη πειραματική συνθήκη χωρίς το μεσοζωοπλαγκτόν, γεγονός που μπορεί να 

αποδοθεί στον έντονο ανταγωνισμό μεταξύ τους. Ωστόσο, η απουσία του ανώτερου θηρευτή 

φάνηκε να επηρέασε τη φάση αύξησης τους, μεταξύ των πειραματικών συνθηκών. Συνεπώς, 

η βιομάζα των βλεφαριδωτών επηρεάστηκε περισσότερο από την αφθονία της λείας του και 

όχι τόσο από την απουσία του ανώτερου θηρευτή όπως θα ήταν αναμενόμενο. 
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2. Εισαγωγή 
 

2.1. Το θαλάσσιο μικροβιακό τροφικό πλέγμα 

 

 Η μελέτη της δομής των θαλάσσιων μικροβιακών κοινοτήτων, οι οποίες 

περιλαμβάνουν ιούς, βακτήρια, αρχαία, πρωτόζωα και μύκητες αποτελούσε και αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι της επιστήμης της ωκεανογραφίας. Το ενδιαφέρον για αυτές τις ομάδες 

οργανισμών προκύπτει από το γεγονός ότι συμμετέχουν στις περισσότερες, αν όχι όλες, 

βιογεωχημικές διεργασίες των σημαντικότερων χημικών στοιχείων όπως ο άνθρακας, το 

άζωτο και ο φώσφορος. Η βαθύτερη, λοιπόν, κατανόηση της λειτουργίας του μικροβιακού 

πλέγματος του πελαγικού οικοσυστήματος θα δώσει μια καλύτερη εικόνα για τη ροή ενέργειας 

στο θαλάσσιο οικοσύστημα, από τους ιούς μέχρι και το ζωοπλαγκτόν, που αποτελεί τον 

ανώτερο θηρευτή στο μικροβιακό τροφικό πλέγμα. 

 Έρευνες των τελευταίων δεκαετιών που μελετούν τη δυναμική των θαλάσσιων 

οικοσυστημάτων έχουν δείξει ότι η σύνθεση αυτών των βιοκοινοτήτων ακολουθεί 

συγκεκριμένα πρότυπα και περιλαμβάνει περίπλοκες σχέσεις αλληλεπίδρασης (Sherr et al., 

1988). Για την ευκολότερη ερμηνεία των μικροβιακών σχέσεων, οι οργανισμοί έχουν 

ομαδοποιηθεί και ομαδοποιούνται με βάση διάφορα κριτήρια. 

 Οι οργανισμοί του μικροβιακού πλέγματος μπορούν να χωριστούν ως προς το μέγεθος 

(Deutschen et al., 1978). Με αυτόν τον τρόπο, στο χαμηλότερο επίπεδο βρίσκεται το 

φεμτοπλαγκτόν το οποίο παρουσιάζει μεγέθη <0.2 μm. Στο φεμτοπλαγκτόν, περιλαμβάνονται 

οι θαλάσσιοι ιοί, εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό είναι βακτηριοφάγοι. Ακολουθεί το 

πικοπλαγκτόν, το οποίο έχει μεγέθη μεταξύ 0.2-2 μm και περιλαμβάνει όλα τα βακτήρια και 

τα μικρά μαστιγωτά. Στη συνέχεια, είναι το νανοπλαγκτόν που περιλαμβάνει οργανισμούς με 

μεγέθη 2-20 μm, όπως τα περισσότερα μαστιγωτά και μικρά δινομαστιγωτά. Μία τάξη πάνω 

από το νανοπλαγκτόν βρίσκεται το μικροπλαγκτόν το οποίο αναφέρεται σε οργανισμούς του 

πλαγκτού με μεγέθη 20-200 μm, όπως τα διάτομα, τα δινομαστιγωτά και τα βλεφαριδωτά και 

ναύπλιοι του ζωοπλαγκτού. Τα διάτομα αποτελούν μονοκύτταρους φωτοσυνθετικούς 

οργανισμούς με χαρακτηριστική πυριτική θήκη. Τα δινομαστιγωτά και βλεφαριδωτά είναι 

πρωτόζωα τα οποία μπορεί να είναι γυμνά είτε με θήκη. Τα βλεφαριδωτά με θήκη λέγονται 

Κωδωνοειδή «Tintinnids» και η θήκη «lorica». Τα δινομαστιγωτά έχουν χαρακτηριστικές 

αύλακες και μαστίγια ενώ τα βλεφαριδωτά έχουν βλεφαρίδες. Τέλος, το μεσοπλαγκτόν, 

αναφέρεται σε οργανισμούς με μεγέθη 0.2-20 mm και αποτελείται από άτομα του 

ζωοπλαγκτού, όπως κυρίως τα κωπήποδα και κλαδοκεραιωτά. 

 Οι οργανισμοί του μικροβιακού τροφικού πλέγματος μπορούν να χωριστούν, 

παράλληλα, ως προς τον τρόπο θρέψης τους σε αυτότροφους, ετερότροφους και μικτότροφους. 

Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τους ωσμότροφους οργανισμούς που απορροφούν 

ανόργανα θρεπτικά στοιχεία με τα οποία συνθέτουν την τροφή τους υπό το φως του ήλιου. Σε 

αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται τα κυανοβακτήρια, τα αυτότροφα μαστιγωτά και 

δινομαστιγωτά, τα διάτομα και ένα μόνο είδος βλεφαριδωτού (Mesodinium rubrum). 

Ετερότροφοι οργανισμοί χαρακτηρίζονται αυτοί που αντλούν ενέργεια καταναλώνοντας 

οργανική ύλη, όπως τα ετερότροφα βακτήρια και τα ετερότροφα μαστιγωτά, δινομαστιγωτά 

και βλεφαριδωτά. Τέλος, μικτότροφοι είναι οι οργανισμοί οι οποίοι μπορούν να τραφούν ως 

ετερότροφοι και ως αυτότροφοι ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος, όπως κάποια 

μικτότροφα βλεφαριδωτά και μαστιγωτά και δινομαστιγωτά. 
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2.2. Ο μικροβιακός βρόχος 
 

 Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ΄80, το πελαγικό τροφικό πλέγμα είχε τη γενικότερη 

μορφή (Φυτοπλαγκτόν – Ζωοπλαγκτόν – Νηκτόν). Με τη βοήθεια όμως νέων τεχνικών 

δειγματοληψίας και μέτρησης των οργανισμών της στήλης του νερού, ανεξαρτήτως μεγέθους, 

η εικόνα του κλασσικού τροφικού πλέγματος άλλαξε σημαντικά. Το 1983, οι Azam et al., 

τόνισαν τη σπουδαιότητα των μικροβίων στο τροφικό πλέγμα εισάγοντας τον όρο του 

μικροβιακού βρόχου (microbial loop), αλλάζοντας όλα τα ως τότε γνωστά δεδομένα για τη 

ροή ενέργειας στο πελαγικό οικοσύστημα. Με τον όρο μικροβιακός βρόχος περιγράφονται 

όλες οι διαδικασίες ανακύκλωσης του διαλελυμένου οργανικού άνθρακα πίσω στο κλασσικό 

τροφικό πλέγμα. 

 Καθοριστικός είναι ο ρόλος των ετερότροφων βακτηρίων τα οποία καταναλώνουν το 

διαλελυμένο οργανικό υλικό το οποίο έχει προέλθει ως διαφεύγον υλικό της πρωτογενούς 

παραγωγής από ή από λύση άλλων βακτηρίων ή από νεκρή οργανική ύλη νεκρών 

πλαγκτονικών οργανισμών (Εικόνα 1). Στη συνέχεια, τα ετερότροφα βακτήρια 

καταναλώνονται από μαστιγωτά, τα οποία με τη σειρά τους καταναλώνονται από 

δινομαστιγωτά και βλεφαριδωτά, με αποτέλεσμα ένα μέρος της ενέργειας που θα χανόταν στο 

οικοσύστημα να επιστρέφει στο τροφικό πλέγμα και να είναι πια εκμεταλλεύσιμο από τους 

υπόλοιπους οργανισμούς. 

 
Εικόνα 1. Γενική παρουσίαση του πελαγικού τροφικού πλέγματος όπου απεικονίζονται ο 

μικροβιακός βρόχος και η λύση των βακτηρίων από ιούς (από Buchan et al., 2014). 

 

 Παράλληλα, εξίσου σημαντική συνεισφορά στην ανακύκλωση των θρεπτικών 

στοιχείων έχουν και οι θαλάσσιοι ιοί. Οι ιοί, λόγω της τεράστιας αφθονίας τους, μπορούν να 

μολύνουν μεγάλο αριθμό πλαγκτονικών οργανισμών (Εικόνα 1). Η μόλυνση των 

προκαρυωτικών και ευκαρυωτικών κυττάρων από ιούς οδηγεί στη λύση τους, με αποτέλεσμα 

να απελευθερώνεται στο περιβάλλον άφθονο διαλελυμένο οργανικό υλικό. Αυτή η ποσότητα 

του διαλελυμένου οργανικού υλικού που ανακυκλώνεται είναι συγκρίσιμη με την ποσότητα 
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που παράγεται στη στήλη του νερού (Wilhelm et al., 1999). Το φαινόμενο αυτό επηρεάζεται 

από την εποχικότητα και τις περιβαλλοντικές συνθήκες του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

 

2.3. Οι ιδιαιτερότητες της Μεσογείου 

 

 Η Μεσόγειος θάλασσα έχει χαρακτηριστεί ως μια θαλάσσια έρημος (Azov, 1991), 

παρόλο που είναι μια κλειστή θάλασσα και δέχεται μεγάλες ποσότητες ανόργανων και 

οργανικών θρεπτικών στοιχείων είτε από ποτάμια είτε από διάφορες δραστηριότητες. Η μέση 

παραγωγικότητα της Μεσογείου είναι 60-80 gC m-2 ανά χρόνο (Krom et al., 2010). Η ανοιχτή 

θάλασσα της Μεσογείου, είναι μια αρκετά ολιγοτροφική θάλασσα, και χαρακτηρίζεται από 

ιδιαίτερες φυσικοχημικές ιδιότητες που έχουν ως αποτέλεσμα τη χαμηλή παραγωγικότητά της. 

 Για την ερμηνεία του ολιγοτροφισμού της Μεσογείου, οι επιστήμονες ανέτρεξαν στις 

φυσικές ιδιαιτερότητές της. Επιφανειακό νερό από τον Βόρειο Ατλαντικό ωκεανό εισέρχεται 

στη Μεσόγειο μέσω του στενού του Γιβραλτάρ. Καθώς το νερό μεταφέρεται προς την 

ανατολική Μεσόγειο θερμαίνεται λόγω του ζεστού Μεσογειακού κλίματος και παράλληλα 

αυξάνεται η αλατότητά του λόγω της έντονης εξάτμισης. Την περίοδο του χειμώνα όμως 

μειώνεται η θερμοκρασία του θαλασσινού νερού που βρίσκεται στην ανατολική Μεσόγειο με 

αποτέλεσμα να γίνεται πυκνότερο και να καταβυθίζεται στα βαθύτερα στρώματα (Zavatarelli 

et al., 1995). Οι κρύες αυτές μάζες θαλασσινού νερού, επιστρέφουν στη δυτική Μεσόγειο και, 

μέσω του στενού του Γιβραλτάρ, υποεπιφανειακά, καταλήγουν στον Βόρειο Ατλαντικό 

(Εικόνα 2). Η κυκλοφορία αυτή του θαλασσινού νερού έχει ως αποτέλεσμα οι συγκεντρώσεις 

των βιοδιαθέσιμων θρεπτικών στοιχείων να μην παραμένουν στην εύφωτη ζώνη για μεγάλο 

χρονικό διάστημα και τελικά να μην επαρκούν για την ανάπτυξη του φυτοπλαγκτού. 

 

 
Εικόνα 2. Απεικόνιση της κυκλοφορίας των υδάτων στη Μεσόγειο θάλασσα ανάλογα με τη 

θερμοκρασία και την αλατότητα (από Powley et al., 2018). 

 

 Αρκετές μελέτες (Dolan et al., 2000; Tanaka et al., 2007; Christaki et al., 2010) 

αποδεικνύουν πως υπάρχει μια διαβάθμιση αφθονίας και βιομάζας των περισσότερων 

πλαγκτονικών κοινοτήτων από τη δυτική προς την ανατολική Μεσόγειο, με την ανατολική 

Μεσόγειο να είναι εξαιρετικά ολιγοτροφική. Κύριο χαρακτηριστικό της Μεσογείου είναι ότι 

ο λόγος διαλελυμένου αζώτου προς φώσφορο σε μεγάλα βάθη είναι 23:1 στη δυτική Μεσόγειο 

και 28:1 στην ανατολική. Οι λόγοι αυτοί διαφέρουν σημαντικά από τον λόγο Redfield που 
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είναι 16:1, όπως στις περισσότερες θάλασσες. Πράγματι, έρευνες έχουν αποδείξει πως από τις 

συγκεντρώσεις του φωσφόρου που εισέρχονται στη Μεσόγειο ένα ποσοστό 88% εξέρχεται 

λόγω της αντίθετης κυκλοφορίας που περιγράφηκε προηγουμένως (Krom et al., 2010). Μια 

εναλλακτική υπόθεση για τη μειωμένη συγκέντρωση του φωσφόρου προς το άζωτο είναι η 

αυξημένη αζωτοδέσμευση από τα αζωτοδεσμευτικά βακτήρια που είναι άφθονα στην 

ανατολική Μεσόγειο. 

 

2.4. Σύνθεση πλαγκτονικών κοινοτήτων στη Μεσόγειο 
 

 Σημαντικότερο χαρακτηριστικό, στη σύνθεση της πλαγκτονικής κοινωνίας, αποτελεί η 

κυριαρχία μικρών σε μέγεθος οργανισμών όπως τα βακτήρια και τα μικρά μαστιγωτά (Yacobi 

et al. 1995). Η κυριαρχία των μικρών σε μέγεθος οργανισμών οφείλεται στο γεγονός ότι λόγω 

του μεγάλου λόγου επιφάνειας προς όγκο, έχουν πλεονέκτημα έναντι των μεγαλύτερων 

οργανισμών για την πρόσληψη των περισσότερων θρεπτικών που υπάρχουν διαθέσιμα για 

τους ωσμότροφους σε αυτά τα ολιγοτροφικά περιβάλλοντα (Li and Platt, 1987). Τα βακτήρια 

που επιβιώνουν σε ολιγοτροφικά συστήματα παρουσιάζουν και άλλες προσαρμογές, όπως 

υψηλή ανθεκτικότητα σε ιική μόλυνση και θήρευση αλλά και χαμηλό μεταβολισμό που τα 

καθιστά λιγότερο ευαίσθητα σε αλλαγές του περιβάλλοντος (Calvo-díaz et al., 2011; 

Overmann and Lepleux, 2016). 

 Από τις πρώτες μελέτες στην ανατολική Μεσόγειο είχε εκτιμηθεί η αφθονία των 

αυτότροφων βακτηρίων γύρω στα 3*108 κύτταρα ανά L αποτελώντας μία από τις χαμηλότερες 

αφθονίες βακτηρίων παγκοσμίως (Yacobi et al., 1995). Τα κύρια γένη κυανοβακτηρίων που 

εμφανίζονται στη Μεσόγειο είναι τα Synechococcus spp. και Prochlorococcus spp. από τα 

οποία τα Synechococcus spp. κυριαρχούν στα ανώτερα στρώματα της στήλης ειδικότερα σε 

περιόδους έντονης θερμικής στρωμάτωσης και είναι υπεύθυνα για το μεγαλύτερο μέρος της 

πρωτογενούς παραγωγικότητας στη θάλασσα λόγω της ικανότητας προσαρμογής σε 

ολιγοτροφικές συνθήκες(Pizay et al., 2002). Πολλές μελέτες έχουν γίνει για την επιρροή των 

ιών στις βακτηριακές κοινότητες και έχουν δείξει πως η μέση αφθονία των ιών στη Μεσόγειο 

είναι της τάξης των 107 ανά mL (Tanaka et al., 2007). 

 Τα ετερότροφα βακτήρια έχουν επίσης πολύ σημαντικό ρόλο στην ανατολική 

Μεσόγειο λόγω της ανακύκλωσης των θρεπτικών στοιχείων στα ανώτερα στρώματα της 

στήλης του νερού. Στην ανοιχτή θάλασσα της Μεσογείου μπορούν να φτάσουν ακόμη και τα 

105 κύτταρα ανά ml και παραγωγικότητα <1 μgC L-1 d-1 (Yacobi et al., 1995). Τα μαστιγωτά 

όπως και τα βακτήρια, λόγω του μικρού τους μεγέθους, μπορούν να επιβιώσουν στην 

ολιγοτροφική Μεσόγειο (Revelante et al., 1976). Στην ανοιχτή θάλασσα, τα μαστιγωτά 

μπορούν να παρουσιάσουν αφθονίες της τάξης 105-106 ανά L (Christaki et al., 2010). 

 Σε συνθήκες αυξημένης ποσότητας ανόργανων θρεπτικών μπορούν να δημιουργηθούν 

ανθίσεις διατόμων, δινομαστιγωτών και βλεφαριδωτών συνεισφέροντας σημαντικά στην 

παραγωγικότητα της Μεσογείου. Έρευνες έχουν δείξει πως η αφθονία των διατόμων στην 

ανοιχτή θάλασσα της ανατολικής Μεσογείου φτάνει τις τιμές 103-104 άτομα ανά λίτρο με 

κύρια γένη τα Chaetoceros spp., Nitzschia spp., Rhizosolenia spp., και Leptocylindrus spp. και 

εμφανίζουν μικρότερες αφθονίες συγκριτικά με τα δινομαστιγωτά (Ignatiades et al., 2002). 

Μερικά από τα κύρια γένη των δινομαστιγωτών που βρίσκονται στη Μεσόγειο είναι τα 

Gymnodinium spp., Gyrodinium spp., Ceratium spp., Torodinium spp. και Oxytoxum spp. τα 

οποία προτιμούν έντονη διαστρωμάτωση και αυξημένες αφθονίες μαστιγωτών (Estrada, 

1996). 
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 Περισσότερες έρευνες έχουν στραφεί προς τα βλεφαριδωτά λόγω της αυξημένης 

ποικιλότητας που εμφανίζουν αλλά και γιατί αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της διατροφής 

των κωπηπόδων. Οι αφθονίες των βλεφαριδωτών στη Μεσόγειο παρουσιάζουν μεγάλη 

μεταβλητότητα ανάλογα με την περιοχή και την εποχή. Για παράδειγμα, η αφθονία των 

βλεφαριδωτών στο Αιγαίο Πέλαγος έχει υπολογιστεί περίπου στα 5*102 κύτταρα ανά λίτρο 

(Pitta and Giannakourou, 2000). Έρευνες έχουν δείξει πως από τη δυτική προς την ανατολική 

Μεσόγειο η συγκέντρωση των βλεφαριδωτών μειώνεται. Ωστόσο, η μείωση της πρωτογενούς 

παραγωγικότητας, δηλαδή της συγκέντρωσης της χλωροφυλλης, δεν συμπίπτει πάντοτε με τη 

διαβάθμιση της συγκέντρωσης των βλεφαριδωτών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μεγάλο 

ποσοστό της πρωτογενούς παραγωγικότητας της ανατολικής Μεσογείου, αποτελεί η 

παραγωγικότητα των μεγαλύτερων σε μέγεθος οργανισμών παρά τη χαμηλή αφθονία τους 

(Dolan et al., 2000; Pitta and Giannakourou, 2000).  

 Στη Μεσόγειο όπως και στις περισσότερες θάλασσες, κυριαρχεί η τάξη των 

Oligotrichida στα βλεφαριδωτά (Tanaka et al., 2007). Η τάξη αυτή περιλαμβάνει τα 

βλεφαριδωτά με θήκη (Tintinnids) και γυμνά βλεφαριδωτά τα οποία υπερτερούν και σε 

αφθονίες (Margalef et al., 1963). Στην ανατολική Μεσόγειο έρευνες έχουν δείξει ότι τα μεγάλα 

μικτότροφα βλεφαριδωτά είναι περισσότερα από ό,τι στη δυτική. Σε μεταγενέστερες μελέτες 

υπολογίστηκε πως τα μικτότροφα βλεφαριδωτά αποτελούσαν το 17% της συνολικής αφθονίας 

και το 18% της συνολικής βιομάζας των βλεφαριδωτών. Επιπλέον, η ποικιλότητα των ειδών 

των βλεφαριδωτών με θήκη αυξάνεται προς την ανατολική Μεσόγειο (Dolan et al., 2000; Pitta 

and Giannakourou, 2000). 

 Οι ζωοπλαγκτονικές κοινότητες της επιπελαγικής ζώνης ποικίλουν στην ανοιχτή 

θάλασσα της Μεσογείου, με τα κωπήποδα να αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό ως 

προς την αφθονία και τη βιομάζα. Έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στην ανατολική 

Μεσόγειο, δείχνουν πως τα κωπήποδα μεγέθους 0,5-1 mm αποτελούν περίπου το 50% της 

συνολικής αφθονίας του ζωοπλαγκτού (Koppelmann and Weikert, 2007). 

 

2.5. Απλούστερο θεωρητικό μοντέλο μικροβιακού πλέγματος 
 

 Τα απλούστερα γραμμικά μοντέλα της τροφικής αλυσίδας του πλαγκτού (Θρεπτικά-

Φυτοπλαγτόν-Ζωοπλαγκτόν) μπορούν να εξηγήσουν σημαντικά δεδομένα για το πελαγικό 

τροφικό πλέγμα. Σύμφωνα, όμως, με τις νέες ανακαλύψεις των τελευταίων δύο δεκαετιών και 

την αποσαφήνιση του ρόλου των μικροβίων που συμμετέχουν στον μικροβιακό βρόχο, τα 

απλά αυτά μοντέλα δεν απεικονίζουν ρεαλιστικά όλες τις βιολογικές διεργασίες και τη ροή 

του άνθρακα (Azam et al., 1983). Σε νεότερα μοντέλα εισάγονται οι μικροβιακές κοινότητες 

και φαίνονται πιο ρεαλιστικά οι τροφικές σχέσεις των οργανισμών. Η αφθονία και 

παραγωγικότητα των διαφορετικών οργανισμών εξαρτώνται από τα διαφορετικά πρότυπα 

διατροφής, από την ανθεκτικότητα στη θήρευση και τον ανταγωνισμό μεταξύ των οργανισμών 

που ανήκουν στο ίδιο επίπεδο. Για την καλύτερη μελέτη και βαθύτερη κατανόηση της φύσης 

του μικροβιακού πελαγικού τροφικού πλέγματος, πολλοί επιστήμονες χρησιμοποίησαν 

μαθηματικά μοντέλα ώστε να περιγράψουν με τον απλούστερο τρόπο τη ροή ενέργειας στο 

τροφικό πλέγμα (Thingstad et al., 2007). 

 Το πιο αντιπροσωπευτικό θεωρητικό μοντέλο περιγράφηκε από τους Thingstad et al., 

(2007) και απεικονίζεται στην Εικόνα 3. Το σκιασμένο μέρος δείχνει τη συμβολή των 

μικροβιακών κοινοτήτων στο πελαγικό τροφικό πλέγμα. Στο πρώτο επίπεδο βρίσκονται τα 
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θρεπτικά συστατικά. Στο δεύτερο επίπεδο βρίσκονται οι ωσμότροφοι οργανισμοί που αντλούν 

τα θρεπτικά και στο τρίτο επίπεδο οι φαγότροφοι οργανισμοί οι οποίοι προσλαμβάνουν με 

φαγοκύτωση μικρότερους οργανισμούς. 

 

 
Εικόνα 3. Το απλούστερο μοντέλο του μικροβιακού τροφικού πλέγματος, όπως περιγράφηκε 

από τους Thingstad et al. (2007). 

 

 Πιο αναλυτικά, στη βάση αυτού του μοντέλου βρίσκονται τα ανόργανα (DIN, DIP, Si) 

και οργανικά (BDOC) θρεπτικά στοιχεία (Εικόνα 3). Τα ετερότροφα βακτήρια-B, τα 

αυτότροφα μαστιγωτά-Α και τα διάτομα-D απορροφούν τα ανόργανα θρεπτικά-P. 

Παράλληλα, τα διάτομα-D χρειάζονται για την ανάπτυξή τους και το πυρίτιο-S και τα 

ετερότροφα βακτήρια-B, το βιοδιαθέσιμο διαλελυμένο οργανικό άνθρακα-BDOC-L. Στη 

συνέχεια, τα ετερότροφα μαστιγωτά-H, θηρεύουν τα ετερότροφα βακτήρια-B και αυτά με τη 

σειρά τους όπως και τα αυτότροφα μαστιγωτά-A αποτελούν τροφή για τα βλεφαριδωτά-C (και 

τα δινομαστιγωτά). Τέλος, το μεσοζωοπλαγκτόν-M αποτελεί θηρευτή των βλεφαριδωτών-C, 

των δινομαστιγωτών και των διατόμων-D. 

 Στην περίπτωση που τα θρεπτικά είναι επαρκή, ευνοούνται αυτόματα οι ωσμότροφοι 

οργανισμοί, οι οποίοι ανταγωνίζονται μεταξύ τους για τα θρεπτικά. Οι οργανισμοί που είναι 

αποτελεσματικότεροι στην απορρόφηση των θρεπτικών πιθανότατα θα κυριαρχήσουν ή θα 

αυξήσουν τον πληθυσμό τους. Τα ετερότροφα βακτήρια μπορεί να μην αυξήσουν την αφθονία 

τους αλλά ενδεχομένως θα αυξήσουν την ποικιλότητά τους. Την αύξηση της αφθονίας των 

ωσμότροφων οργανισμών εκμεταλλεύονται με τη σειρά τους και οι καταναλωτές τους. Αν οι 

πιο επιτυχημένοι ανταγωνιστές είναι τα αυτότροφα και ετερότροφα βακτήρια, τότε θα αυξηθεί 

και η αφθονία των ετερότροφων μαστιγωτών και κατά συνέπεια τα δινομαστιγωτά και 

βλεφαριδωτά, γεγονός που θα έχει ως τελικό αποτέλεσμα την αύξηση της αφθονίας του 

μεσοζωοπλαγκτού. Εάν, αυξηθούν περισσότερο τα αυτότροφα μαστιγωτά, θα ευνοηθούν 

έμμεσα πάλι τα βλεφαριδωτά, δινομαστιγωτά και το ζωοπλαγκτόν. Η αύξηση των διατόμων 

θα ευνοήσει την ανάπτυξη μόνο του ζωοπλαγκτού. 

 Μετά την ανάπτυξη του ζωοπλαγκτού, όμως, που αποτελεί τον ανώτερο θηρευτή του 

μικροβιακού τροφικού πλέγματος, θα ακολουθήσει μια σειρά αλλαγών στις κοινωνίες που 
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βρίσκονται στα προηγούμενα επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα, θα αυξηθεί απότομα η θηρευτική 

πίεση στα δινομαστιγωτά και στα βλεφαριδωτά που θα οδηγήσει στη μείωση των πληθυσμών 

τους. Θα επιβιώσουν μόνο αυτά που έχουν αναπτύξει μηχανισμούς ανθεκτικότητας στη 

θήρευση. Με αυτόν τον τρόπο θα ευνοηθούν άμεσα τα αυτότροφα και ετερότροφα μαστιγωτά 

αφού θα μειωθούν οι αφθονίες των βασικών τους θηρευτών. Έτσι, όμως, θα αυξηθεί σε μεγάλο 

βαθμό η θηρευτική πίεση στα αυτότροφα και ετερότροφα βακτήρια. Ο πληθυσμός εκείνος των 

βακτηρίων που θα επιβιώσει από αυτήν την πίεση θα έχει αναπτύξει ειδικούς μηχανισμούς 

άμυνας έναντι των θηρευτών. 

 Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να μελετήσει σε βάθος τις βιολογικές διεργασίες του 

μικροβιακού τροφικού πλέγματος παρουσία και απουσία του ανώτερου θηρευτή, σε ένα 

πείραμα μεσοκόσμων. Συγκεκριμένα, το ερώτημα στο οποίο αναζητείται απάντηση είναι: 

Ποιες ομάδες πλαγκτού ευνοούνται περισσότερο σε συνθήκες επάρκειας θρεπτικών παρουσία 

και απουσία του ανώτερου θηρευτή και ποιες όχι και γιατί. Το θεωρητικό μοντέλο που 

περιγράφηκε παραπάνω θα βοηθήσει στην οργάνωση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων του 

συγκεκριμένου πειράματος μεσοκόσμων και ενδεχομένως στην κατανόηση των πολύπλοκων 

τροφικών σχέσεων του μικροβιακού τροφικού πλέγματος του ολιγοτροφικού περιβάλλοντος 

της ανατολικής Μεσογείου. 
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3. Υλικά και μέθοδοι 

 

3.1. Συλλογή νερού και γέμισμα μεσοκόσμων 
 

 Το πείραμα μεσοκόσμων πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο 2019 στις εγκαταστάσεις 

του ΕΛΚΕΘΕ στο Ηράκλειο Κρήτης, CretaCosmos 

(http://www.aquacosm.eu/mesocosm/cretacosmos). Για το γέμισμα των μεσοκόσμων, 

συλλέχθηκαν 27 m3 νερού στις 4 Οκτωβρίου με τη βοήθεια του Ε/Σ Philia, από μια τοποθεσία 

πέντε ναυτικά μίλια από τη βόρεια ακτή της Κρήτης (35ο 24,957 Β, 25ο 14,441 Α). Το νερό 

αντλήθηκε από βάθος 10 m μέσω μιας υποβρύχιας αντλίας νερού σε βυτία πολυαιθυλενίου 

υψηλής πυκνότητας (HDPE) με χωρητικότητα 1 m3 το καθένα. Προκειμένου να αποφευχθεί 

μόλυνση, εφόσον πρόκειται για νερό που προέρχεται από εξαιρετικά ολιγοτροφική θάλασσα, 

όλος ο εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένων των βυτίων (HDPE), είχε ξεπλυθεί σχολαστικά με 

νερό βρύσης (Εικόνα 4), ενώ στη συνέχεια πλύθηκε με αραιωμένο HCl (10%) και ξεπλύθηκε 

τρεις φορές με απιονισμένο νερό. 

 

 
Εικόνα 4. Καθαρισμός και γέμισμα βυτίων με θαλασσινό νερό στο Ε/Σ Philia. 

 

 Μετά το γέμισμα τα βυτία μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου και στη συνέχεια 

μεταφέρθηκαν με φορτηγό στις εγκαταστάσεις των μεσοκόσμων στο ΕΛΚΕΘΕ, στη βόρεια 

ακτή της Κρήτης, 15 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου (35°19.837 B, 25° 16.91 A). Από 

το γέμισμα των βυτίων στο πλοίο έως την τελική άφιξή τους στο ΕΛΚΕΘΕ, η μεταφορά 

χρειάστηκε κατά μέσο όρο 2 ώρες, διάστημα στο οποίο, η θερμοκρασία του νερού μέσα στα 

βαρέλια διατηρήθηκε αμετάβλητη με διαρκές κατάβρεγμα των βυτίων με θαλασσινό νερό. 
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 Κατά την άφιξη στις εγκαταστάσεις των μεσοκόσμων, το νερό μεταφέρθηκε σε εννέα 

μεσόκοσμους οι οποίοι ήταν κατασκευασμένοι από σάκους πολυαιθυλενίου διαμέτρου 1,32 m 

και χωρητικότητας 3 m3 (Εικόνα 5) με τον εξής τρόπο: Το νερό από το καθένα από τα 27 βυτία 

μοιράστηκε ισόποσα στους εννέα μεσόκοσμους προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιογένεια 

των αρχικών συνθηκών (Εικόνα 6). 

 

 
Εικόνα 5. Προετοιμασία σάκων μεσοκόσμων 

 

 Οι 9 σάκοι ήταν βυθισμένοι στη δεξαμενή χωρητικότητας 150 m3, με τρεχούμενο 

επιφανειακό νερό που διατηρούσε τη θερμοκρασία σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια του 

πειράματος, στα επίπεδα που επικρατούσαν στην τοποθεσία και το βάθος από το οποίο 

συλλέχθηκε το νερό (20 ± 0.5ᵒC). Κάθε μεσόκοσμος είχε ένα κάλυμμα δύο στρωμάτων που 

τον προστάτευε από την ατμοσφαιρική εναπόθεση και εξασφάλιζε συνθήκες φωτός παρόμοιες 

με εκείνες σε βάθος 10 μέτρων, από όπου αντλήθηκε το νερό.  

 

Εικόνα 6. Άδειασμα του θαλασσινού νερού στους μεσόκοσμους. 
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3.2. Σχεδιασμός πειράματος και δειγματοληψία 
 

 Το πείραμα περιλάμβανε τον εξής σχεδιασμό: την επόμενη ημέρα από το γέμισμα, 1) 

σε 3 μεσοκόσμους που αναφέρονται ως μάρτυρες (K), δεν έγινε καμία επέμβαση, 2) σε 3 

μεσοκόσμους που αναφέρονται ως NPC, προστέθηκαν θρεπτικά στοιχεία, συγκεκριμένα 3200 

nM Αζώτου (σε μορφή αμμωνιακών ιόντων), 100 nM Φωσφόρου (σε μορφή φωσφορικών 

ιόντων) και 5300 nM Άνθρακα (ως μίγμα γλυκόζης και σουκρόζης) και τέλος, 3) σε 

μεσοκόσμους που αναφέρονται ως No_z, προστέθηκαν θρεπτικά ομοίως με τους 

προηγούμενους μεσοκόσμους ενώ επίσης αφαιρέθηκε το ζωοπλαγκτόν μεγέθους μεγαλύτερου 

από 100 μm, με διήθηση του νερού μέσω κατάλληλου φίλτρου κατά το γέμισμα των 

συγκεκριμένων 3 μεσοκόσμων την προηγούμενη ημέρα. 

 Η δειγματοληψία διήρκησε από τις 5 Οκτωβρίου (Ημέρα 0) μέχρι τις 16 Οκτωβρίου 

(Ημέρα 12) 2019 και γινόταν καθημερινά το πρωί μεταξύ 08:30 και 09:00. Η πρώτη 

δειγματοληψία την ημέρα 0 έγινε μία ώρα πριν την προσθήκη των θρεπτικών. Τα δείγματα 

λαμβάνονταν μέσω σωλήνων σιλικόνης, που ήταν μόνιμα τοποθετημένοι, ένας σε κάθε 

μεσόκοσμο, δημιουργώντας μια ελαφριά αναρρόφηση μέσω μιας σύριγγας μεγάλου όγκου 

(Εικόνα 7). Πριν από κάθε δειγματοληψία χρησιμοποιούνταν ένας μακρύς αναδευτήρας ώστε 

να oμογενοποιηθεί το νερό μέσα σε κάθε μεσόκοσμο. Όλοι οι σωλήνες και τα δοχεία 

δειγματοληψίας, είχαν προηγουμένως πλυθεί με αραιωμένο HCl (10%) και ξεπλυθεί τρεις 

φορές με απιονισμένο νερό. 

 

Εικόνα 7. Δειγματοληψία από τους μεσοκόσμους. 

3.3. Χημικές αναλύσεις 
 

3.3.1. Ανόργανα θρεπτικά 
 

 Σε καθημερινή βάση πραγματοποιούνταν αναλύσεις για συγκέντρωση φωσφορικών 

(μέθοδος MAGIC, Rimmelin and Moutin, 2005), πυριτικών, νιτρωδών, νιτρικών (Strickland 

and Parsons, 1972) και αμμωνιακών ιόντων (Ivancic and Degobbis, 1984). Τα όρια ανίχνευσης 
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για το φωσφορικό άλας ήταν 0,8 nM, για τα νιτρικά 0,017 μM, για το αμμώνιο 0,019 μM και 

για το πυριτικό άλας 0,025 μM. Όλες οι ανόργανες ενώσεις του αζώτου παρατίθενται συνολικά 

ως ολικό ανόργανο άζωτο (DIN). 

 

3.4. Αναλύσεις πλαγκτού 
 

3.4.1. Χλωροφύλλη α (Chla) 
 

 Σε καθημερινή βάση, δείγματα νερού από όλους τους μεσοκόσμους αρχικά διηθήθηκαν 

μέσω πολυανθρακικών μεμβρανών πόρου 0.2 μm, και ακολούθησε εκχύλιση των μεμβρανών 

σε ακετόνη. Η συγκέντρωση της χλωροφύλλης α (Chla) μετρήθηκε με βάση τον φθορισμό της 

σε φθοριόμετρο (Holm-hansen et al., 1965). 

 

3.4.2. Ιοί και Πικοπλαγκτόν 
 

 Οι αφθονίες των ιών, των ετερότροφων βακτηρίων (HB), των κυανοβακτηρίων 

Synechococcus spp. και Prochlorococcus spp. και του αυτότροφου ευκαρυωτικού 

πικοπλαγκτού (<3 μm) μετρήθηκαν με κυτταρομετρία ροής, σε καθημερινή βάση. 

Χρησιμοποιήθηκε ένας κυτταρομετρητής ροής FACSCalibur™ (Becton Dickinson) (Holmes 

et al., 2001), εξοπλισμένος με αερόψυκτο λέιζερ στα 488 nm. Ως υγρό ροής χρησιμοποιήθηκε 

νερό Milli-Q. Τα δείγματα έτρεξαν σε υψηλή ταχύτητα για 1 λεπτό για την καταμέτρηση των 

ιών και των ετερότροφων βακτηρίων και για 3 λεπτά για την καταμέτρηση κυανοβακτηρίων 

και του αυτότροφου ευκαρυωτικού πικοπλαγκτού. Σε όλες τις δοκιμές χρησιμοποιήθηκαν, ως 

εσωτερικό πρότυπο φθορισμού, φθορίζοντα σφαιρίδια (1 μm Polysciences). Η ταχύτητα ροής 

μετρήθηκε σε καθημερινή βάση. Στη συνέχεια, η αφθονία των οργανισμών υπολογίστηκε 

χρησιμοποιώντας τους εκάστοτε καταγεγραμμένους αριθμούς κυττάρων και τον αντίστοιχο 

ρυθμό ροής. Όλα τα δεδομένα αποκτήθηκαν με το πακέτο CellQuest Pro (Becton Dickinson). 

 Τα δείγματα για τους ιούς και τα ετερότροφα βακτήρια όγκου 2 mL μονιμοποιήθηκαν 

και υποβλήθηκαν σε επεξεργασία σύμφωνα με τους Brussaard et al., (2000). Η μονιμοποίηση 

έγινε με γλουταραλδεΰδη (25%), προ-διηθημένη σε φίλτρα πόρου 0.2 μm και αραιωμένη σε 

τελική συγκέντρωση 0.5%. Τα δείγματα στη συνέχεια διατηρήθηκαν στους 4 ᵒC για περίπου 

20 λεπτά, καταψύχθηκαν σε υγρό άζωτο και τελικά αποθηκεύτηκαν στους -80 ᵒC μέχρι την 

καταμέτρηση. 

 Για την καταμέτρηση των ιών, τα δείγματα αποψύχθηκαν σε θερμοκρασία δωματίου 

και μετά αραιώθηκαν σε ρυθμιστικό διάλυμα Tris-EDTA (TE, 10 mM Tris και 1 mM EDTA, 

pH = 8), προκειμένου να επιτευχθεί ρυθμός ροής μεταξύ 100 και 700 συμβάντων ανά 

δευτερόλεπτο. Το ρυθμιστικό διάλυμα αποστειρώθηκε σε αυτόκαυστο και διηθήθηκε σε 

φίλτρο πόρου 0.2 μm, αμέσως πριν την αραίωση. Για τη χρώση των κυττάρων 

χρησιμοποιήθηκε η χρωστική ουσία νουκλεϊκού οξέος, SYBR Green I (Molecular Probes), σε 
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τελική αραίωση 5 × 10-5 του διαλύματος και τα δείγματα επωάστηκαν για 10 λεπτά στους 80 

°C. Οι ιοί ομαδοποιήθηκαν σε τρεις ομάδες ανάλογα με την περιεκτικότητά τους σε DNA που 

σχετίζεται με την ένταση φθορισμού SYBR Green I, σε χαμηλή, μέτρια και υψηλή. 

 Για την καταμέτρηση των ετερότροφων βακτηρίων, τα δείγματα αποψύχθηκαν σε 

θερμοκρασία δωματίου και έγινε χρώση τους με τη χρωστική ουσία νουκλεϊκού οξέος SYBR 

Green I σε τελική αραίωση 4 × 10-4 του διαλύματος. Τα δείγματα επωάστηκαν για 10 λεπτά 

στο σκοτάδι. Τα ετερότροφα βακτήρια ομαδοποιήθηκαν σε δύο ομάδες ανάλογα με την 

περιεκτικότητά τους σε DNA, σε χαμηλή και υψηλή. 

 Τα κυανοβακτήρια Synechococcus spp. και Prochlorococcus  spp. και το αυτότροφo 

ευκαρυωτικό πικοπλαγκτόν καταμετρήθηκαν απευθείας, χωρίς μονιμοποίηση ή χρώση, χάρη 

στον αυτοφθορισμό τους που οφείλεται στις χρωστικές που περιέχουν, χλωροφύλλες και 

φυκοερυθρίνη. 

 Η αφθονία των αυτότροφων και ετερότροφων βακτηρίων μετατράπηκε σε βιομάζα 

άνθρακα χρησιμοποιώντας τους ακόλουθους συντελεστές μετατροπής: 20 fg C cell-1 για τα 

ετερότροφα βακτήρια (Lee and Fuhrman, 1987), 250 fg C cell-1 για τα Synechococcus spp 

(Kana and Glibert, 1987), και 50 fg C cell-1 για τα Prochlorococcus spp. (Liu et al., 1995). 

 

3.4.3. Νανοπλαγκτόν 
 

 Για την καταμέτρηση των αυτότροφων και ετερότροφων μαστιγωτών συλλέγονταν 

καθημερινά δείγματα όγκου 20 mL. Τα δείγματα μονιμοποιήθηκαν με γλουταραλδεΰδη σε 

τελική συγκέντρωση 1%, και διατηρήθηκαν στο σκοτάδι στους 4°C. Στη συνέχεια, γινόταν 

προσυγκέντρωση του δείγματος μέχρι 10 mL πάνω σε μαύρη πολυανθρακική μεμβράνη 

διαμέτρου 25 mm και πόρου 0.8 μm. Ακολούθως, το δείγμα βάφτηκε με 4-6-διαμιδινο-2-

φαινυλινδόλη (DAPI: 1 μg mL-1), αφέθηκε για 10 λεπτά σε σκοτάδι και στη συνέχεια 

συλλέχθηκε στη μεμβράνη (Porter and Feig, 1980). 

 Οι μεμβράνες τοποθετήθηκαν, έπειτα, σε αντικειμενοφόρους πλάκες ανάμεσα σε 2 

σταγόνες μη φθορίζοντος ελαίου και αποθηκεύτηκαν στους -20 ᵒC. Τα αυτότροφα και 

ετερότροφα μαστιγωτά (AF, HF) εξετάστηκαν σε τουλάχιστον 50 πεδία σε μεγέθυνση ×1.000, 

χρησιμοποιώντας υπεριώδες και μπλε φως σε μικροσκόπιο φθορισμού Olympus BX60. Όλα 

τα κύτταρα χωρίστηκαν σε πέντε κατηγορίες ανάλογα με το μέγεθός τους (2-3, 3-5, 5-7, 7-10, 

>10 μm) χρησιμοποιώντας προσοφθάλμιο μικρόμετρο. 

 Για τον υπολογισμό της βιομάζας των μαστιγωτών υπολογίστηκε ο βιοόγκος τους, 

θεωρώντας ότι έχουν ελλειψοειδές σχήμα, μέσω του τύπου V=π/6 W2 L, όπου τα L και W είναι 

το μήκος και πλάτος του κυττάρου, αντίστοιχα. Ο βιοόγκος μετατράπηκε στη συνέχεια σε 

βιομάζα άνθρακα χρησιμοποιώντας τον συντελεστή μετατροπής 183 fg C μm−3 (Caron et al., 

1994). 
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3.4.4. Μικροπλαγκτόν 
 

 Δείγματα νερού μονιμοποιήθηκαν με όξινο διάλυμα Lugol, το οποίο περιέχει I2, KI και 

CH3COOH, σε τελική συγκέντρωση 2% και αποθηκεύτηκαν στους 4 ᵒC. Στη συνέχεια, 100 

mL από το κάθε δείγμα τοποθετήθηκαν σε σωλήνα καθίζησης (Utermöhl, 1958). Το σύστημα 

αφέθηκε για 24 ώρες (Εικόνα 8), και στη συνέχεια το δείγμα εξετάστηκε σε ανάστροφο 

μικροσκόπιο Olympus IX70 (σε μεγέθυνση ×150), στο οποίο υπήρχε ενσωματωμένη κάμερα. 

Τα διάτομα, τα δινομαστιγωτά και τα βλεφαριδωτά αναγνωρίστηκαν μέχρι επίπεδο γένους και 

μετρήθηκε η αφθονία τους. 

 

Εικόνα 8. Η τεχνική καθίζησης του μικροπλαγκτού σύμφωνα με (Utermöhl, 1958). 

 Για τον υπολογισμό της βιομάζας του μικροπλαγτού, όπως και στα μαστιγωτά, 

απαιτείται αρχικά ο υπολογισμός του βιοόγκου. Όμως, στην περίπτωση του μικροπλαγκτού, 

που αποτελείται από πολλές διαφορετικές ομάδες οργανισμών με μεγέθη από 20 έως 200 μm 

και με ποικίλα σχήματα, για τον υπολογισμό του βιοόγκου χρησιμοποιείται η τεχνική 

ανάλυσης εικόνας. Πιο αναλυτικά, εφόσον έχει γίνει η διαλογή μέχρι επίπεδο γένους, οι 

οργανισμοί διαχωρίζονται έτσι ώστε να έχουν παρόμοιο μέγεθος και σχήμα. Στη συνέχεια, 

υπολογίζονται οι πραγματικές διαστάσεις των οργανισμών χρησιμοποιώντας το λογισμικό 

ανάλυσης εικόνας Fiji. Σύμφωνα με τους Hillebrand et al. (1999) και Olenina et al., (2006), 

όλοι οι μορφότυποι χαρακτηρίστηκαν σύμφωνα με το σχήμα τους σε διάφορα γνωστά 

γεωμετρικά σχήματα, των οποίων είναι γνωστός ο τύπος για τον υπολογισμό του όγκου τους. 

Με αυτόν τον τρόπο υπολογίστηκε ο βιοόγκος των οργανισμών και στη συνέχεια 

υπολογίστηκε η βιομάζα τους χρησιμοποιώντας συντελεστές μετατροπής που περιγράφονται 

από τους (Menden-deuer and Lessard, 2000; Rychert et al., 2011; Davidson et al., 2015). 

Παρακάτω αναλύεται ο τρόπος υπολογισμού της βιομάζας διάφορων ομάδων μικροπλαγκτού. 

 Για τα Κωδωνοειδή βλεφαριδωτά με τη χαρακτηριστική θήκη (lorica), ο όγκος 

ολόκληρου του κυττάρου διαφέρει από τον πραγματικό όγκο του ζωντανού κυττάρου (Rychert 
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et al., 2011). Για αυτό τον λόγο χρειάζεται πρώτα να υπολογισθεί ο βιοόγκος του πραγματικού 

κυττάρου χρησιμοποιώντας τον τύπο: 

Lugol Ciliate Volume (μm3) = (Lugol Lorica Volume / 2,74)(1 / 1,03), 

όπου Lugol Lorica Volume είναι ο όγκος ολόκληρου του κυττάρου με τη θήκη, ενώ Lugol 

Ciliate Volume είναι ο όγκος του βλεφαριδωτού χωρίς τη θήκη. Έπειτα, για τον υπολογισμό 

της βιομάζας του κυττάρου σε pg C mL-1 χρησιμοποιήθηκε ο τύπος: 

log(Biomass cell-1) = 0,819*log(Lugol Ciliate Volume) - 0,119 

Για τα βλεφαριδωτά χωρίς θήκη (γυμνά), ο υπολογισμός της βιομάζας είναι απλούστερος και 

δίνεται από τον παρακάτω τύπο: 

Biomass (pg C cell-1) = 0,19 * Lugol Ciliate Volume (μm3), 

όπου Lugol Ciliate Volume είναι ο βιοόγκος των γυμνών βλεφαριδωτών. 

 Για τον υπολογισμό της βιομάζας των δινομαστιγωτών, χρειάστηκε αρχικά να 

υπολογιστεί ο πραγματικός βιοόγκος τους ο οποίος διέφερε ελάχιστα από τον όγκο των 

κυττάρων που έχουν μονιμοποιηθεί με Lugol. Στο στάδιο αυτό χρησιμοποιήθηκαν οι τύποι: 

log(liveVolume) = 0,162 + 0,96 * log(LugolVolume) για τα γυμνά δινομαστιγωτά, 

log(liveVolume) = 0,025 + 0,98 * log(LugolVolume) για τα δινομαστιγωτά με θήκη, 

όπου liveVolume είναι ο πραγματικός βιοόγκος των δινομαστιγωτών και LugolVolume είναι 

ο όγκος των μονιμοποιημένων κυττάρων. Έπειτα, για τον υπολογισμό της βιομάζας 

χρησιμοποιήθηκε ο τύπος: 

log(Biomass cell-1) = 0,819 * log(liveVolume) – 0,119. 

 Για τον υπολογισμό της βιομάζας των διατόμων χρησιμοποιήθηκε ο παρακάτω 

παράγοντας μετατροπής: 

Biomass cell-1 = 0,288 * LugolVolume0.811 

 

3.4.5. Μεσοζωοπλαγκτόν 
 

 Η δειγματοληψία για το ζωοπλαγκτόν γινόταν κάθε δύο ημέρες. Καταμετρήθηκαν τα 

άτομα ζωοπλαγκτού και ναυπλίων ζωοπλαγκτού που είχαν μέγεθος μεγαλύτερο από 100 μm. 

Επιπλέον, καταμετρήθηκαν ξεχωριστά τα ώριμα άτομα και οι ναύπλιοι που είχαν μέγεθος 

μεταξύ 20-100 μm. Για την παρατήρηση του ζωοπλαγκτού χρησιμοποιήθηκε στερεοσκόπιο. 
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3.5. Στατιστική Ανάλυση 
 

 Προκειμένου να γίνουν οι κατάλληλες στατιστικές αναλύσεις, ελέγχθηκαν όλες οι 

μεταβλητές κάθε πειράματος ώστε να διαπιστωθεί ότι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις 

κανονικής κατανομής (Shapiro-Wilk test), ομοιογένειας διασπορών (Levene’s test) ενώ 

παράλληλα ελέγχθηκε και  η ύπαρξη δυνητικά ακραίων τιμών (Outliers). 

 Για τη σύγκριση της μεταβολής της συγκέντρωσης της Chl a, της βιομάζας των 

βακτηρίων, μαστιγωτών, των διατόμων, δινομαστιγωτών και βλεφαριδωτών τόσο στον χρόνο 

(Ημέρα 0-12) όσο και μεταξύ των τριών διαφορετικών πειραματικών συνθηκών (K, NPC, 

No_z), χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Two way Repeated Measures Analysis Of Variance (Two 

Way RM-ANOVA). Όταν υπάρχει στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ του 

παράγοντα της ημέρας του πειράματος και του παράγοντα της πειραματικής συνθήκης, η 

ανάλυση των κύριων επιπτώσεων των μεταβλητών (Main Effects) μπορεί να οδηγήσει σε 

λανθασμένα συμπεράσματα (Maxwell and Delaney, 2015). Σε αυτές τις περιπτώσεις, έγινε 

ανάλυση ξεχωριστά των απλών επιπτώσεων (Simple effects), δηλαδή: α) μεταβλητότητα της 

εκάστοτε μεταβλητής στη διάρκεια του χρόνου του πειράματος, ξεχωριστά, και β) 

μεταβλητότητα της εκάστοτε μεταβλητής μεταξύ των πειραματικών συνθηκών, ξεχωριστά σε 

κάθε χρονικό σημείο του πειράματος. Ακολούθησε έλεγχος πολλαπλών συγκρίσεων 

(TukeyTest) ώστε να εντοπιστεί συγκεκριμένα πού υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά. 

 Όλες οι στατιστικές αναλύσεις έγιναν με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού R. 
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4. Αποτελέσματα 

 

4.1. Ανόργανα θρεπτικά 
 

 Η συγκέντρωση φωσφορικών ιόντων στις πειραματικές συνθήκες NPC και No_z, 

εμφάνισε απότομη αύξηση (7 φορές) μία μέρα μετά την προσθήκη, ενώ ήδη από την ημέρα 2 

καταγράφηκε μεγάλη μείωση και η συγκέντρωση επανήλθε στα αρχικά πολύ χαμηλά επίπεδα, 

όπου και παρέμεινε μέχρι το τέλος του πειράματος (Εικόνα 9 a). Η συγκέντρωση φωσφορικών 

δεν έδειξε μεταβολή στον χρόνο στους μεσοκόσμους-μάρτυρες K. Παρόμοια εικόνα 

παρουσίασε η συγκέντρωση DIN: την αρχική απότομη αύξηση κατά την ημέρα 1 (μέχρι τα 6 

μM στη συνθήκη NPC, μέχρι τα 4 μΜ στη συνθήκη No_z), ακολούθησε απότομη μείωση μέχρι 

την ημέρα 2 και παραμονή σε χαμηλά επίπεδα μέχρι το τέλος του πειράματος. Στους 

μεσοκόσμους-μάρτυρες K δεν παρατηρήθηκε μεταβολή (Εικόνα 9 b). Τα πυριτικά εμφάνισαν 

διαφορετική εικόνα. Παρατηρήθηκε μικρή και σταδιακή αύξηση στις 3 πειραματικές συνθήκες 

μέχρι την ημέρα 6 και επακόλουθη, επίσης σταδιακή, μείωση (Εικόνα 9 c). Στη συνθήκη No_z 

σημειώθηκε μεγαλύτερη αύξηση, μόνο κατά την ημέρα 6, συγκριτικά με τις άλλες 2 συνθήκες, 

ενώ στη συνθήκη NPC, η αύξηση ήταν μικρότερη αλλά διήρκησε από την ημέρα 4 ως την 

ημέρα 8. 

 

Εικόνα 9. Μεταβολή των συγκεντρώσεων των ανόργανων θρεπτικών στοιχείων στις 

διαφορετικές πειραματικές συνθήκες (K, NPC, No_z) κατά τη διάρκεια του πειράματος. K: 

μεσόκοσμοι-μάρτυρες, καμία προσθήκη, NPC: μεσόκοσμοι όπου προστέθηκαν άζωτο, 

φώσφορος και άνθρακας και No_z: μεσόκοσμοι όπου προστέθηκαν άζωτο, φώσφορος και 

άνθρακας, αλλά αφαιρέθηκε το μεσοζωοπλαγκτόν (>100 μm). Τα σημεία απεικονίζουν μέση 

τιμή ± SD από 3 μεσοκόσμους-αντίγραφα σε κάθε πειραματική συνθήκη. 
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4.2. Χλωροφύλλη α (Chla) 
 

 Στη συνθήκη NPC, από τη δεύτερη, κιόλας, ημέρα του πειράματος αυξήθηκε σταδιακά 

η συγκέντρωση της χλωροφύλλης με τη μέγιστη τιμή των 1.9 μg L-1 να εμφανίζεται την ημέρα 

6, μετά από την οποία ακολούθησε απότομη μείωση μέχρι και την ημέρα 8 και εκ νέου, πολύ 

μικρότερη, σταδιακή αύξηση μέχρι το τέλος του πειράματος (Εικόνα 10). Τις ημέρες 5 και 6 

παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στη συγκέντρωση της χλωροφύλλης μεταξύ 

των 3 διαφορετικών πειραματικών συνθηκών (F(2,113) = 20.23, p-value < 0.05). Στους 

μεσοκόσμους No_z παρατηρήθηκε μικρότερη αλλά πιο σταδιακή αύξηση από τη συνθήκη 

NPC μέχρι την ημέρα 5 (0.8 μg L-1), που ακολουθήθηκε από μείωση μέχρι την ημέρα 7 και εκ 

νέου σταδιακή αύξηση, μέχρι το τέλος του πειράματος. Στους μεσοκόσμους-μάρτυρες K, δεν 

παρατηρήθηκε καμία μεταβολή της συγκέντρωση χλωροφύλλης στο χρόνο. Ωστόσο, από την 

ημέρα 2 μέχρι το τέλος του πειράματος διέφερε στατιστικά σημαντικά με εκείνη στις άλλες 

συνθήκες (p-value<0.05). 

 

 

Εικόνα 10. Μεταβολή της συγκέντρωσης της χλωροφύλλης α στις διαφορετικές πειραματικές 

συνθήκες (K, NPC, No_z) κατά τη διάρκεια του πειράματος. Για λεπτομέρειες, βλέπε Εικόνα 

9. 

 

4.3. Ιοί και Πικοπλαγκτόν 

 

 Στους μεσοκόσμους των 2 πειραματικών συνθηκών NPC και No_z αλλά και τους 

μάρτυρες K, η αφθονία των ιών παρουσίασε αύξηση τις ημέρες 1 και 2 που ακολουθήθηκε 

από σημαντική πτώση μέχρι την ημέρα 3 (Εικόνα 11 a). Στη συνέχεια υπήρξε συνεχής και 

σταδιακή αύξηση μέχρι το τέλος του πειράματος στη συνθήκη NPC, ενώ στη συνθήκη No_z 

μέχρι την ημέρα 9 και μετά πτώση μέχρι το τέλος του πειράματος (Εικόνα 11 a). Στους 

μάρτυρες, η αύξηση ήταν συνεχής μέχρι το τέλος του πειράματος αλλά σημαντικά μικρότερη 

συγκριτικά με τις 2 άλλες συνθήκες τις ημέρες 4-10 (p-value < 0.05). 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

μ
g 

L-1

Experimental Day

Total Chla 
K

NPC

No_z



     
 

19 
 

 Όσον αφορά τη βιομάζα των ετερότροφων βακτηρίων (Εικόνα 11 b), στους 

μεσοκόσμους-μάρτυρες K δεν παρατηρήθηκε καμία αξιόλογη μεταβολή αλλά είχε στατιστικά 

σημαντική διαφορά με αυτή στους άλλους δύο μεσοκόσμους από την ημέρα 2 μέχρι το τέλος 

του πειράματος (F(2,113)=21.99, p-value < 0.05). Στις άλλες δύο συνθήκες, σημειώθηκε 

μεγάλη αύξηση όχι στην αρχή αλλά την 9η και 10η ημέρα στους μεσοκόσμους No_z και NPC, 

αντίστοιχα, και ακολούθησε γρήγορη πτώση στους μεσοκόσμους No_z, ενώ στους NPC η 

βιομάζα των ετερότροφων βακτηρίων παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα μέχρι το τέλος του 

πειράματος. Η μέγιστη βιομάζα ήταν παρόμοια και στις δύο συνθήκες και δεν εμφάνισε 

στατιστικά σημαντική διαφορά μέχρι το τέλος του πειράματος (p-value > 0.05). 

 

 
Εικόνα 11. Μεταβολή της αφθονίας των ιών και της βιομάζας των ετερότροφων (HB) και 

αυτότροφων (AB) βακτηρίων, στις διαφορετικές πειραματικές συνθήκες (K, NPC, No_z) κατά 

τη διάρκεια του πειράματος. Για λεπτομέρειες, βλέπε Εικόνα 9. 

 Παρόμοια εικόνα παρουσίασε η βιομάζα των αυτότροφων κυανοβακτηρίων (συνολικά 

των γενών Synechococcus και Prochlorococcus), δηλαδή καμία μεταβολή στους μάρτυρες, 

αλλά στατιστικά σημαντική διαφορά με τους άλλους 2 μεσοκόσμους (F(2,113)= 21.99, p-value 

< 0.05), ενώ σταδιακή αύξηση μέχρι την ημέρα 9 στους μεσοκόσμους No_z και τις ημέρες 10 

και 11 στους NPC (Εικόνα 11 c). Η βιομάζα ήταν στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερη στους 

μεσοκόσμους No_z τις ημέρες 8 και 9 (p-value < 0.05), και ακολούθησε απότομη πτώση της 

βιομάζας στους No_z σε αντίθεση με τη συνθήκη NPC, στην οποία η βιομάζα των 

κυανοβακτηρίων παρέμεινε σταθερά σε υψηλά επίπεδα μέχρι το τέλος του πειράματος. 

 Παρατηρώντας το λόγο βιομάζας των ετερότροφων προς τα αυτότροφα βακτήρια, 

φαίνεται ότι στους μεσοκόσμους-μάρτυρες K ο λόγος παρέμεινε σταθερά λίγο μεγαλύτερος 

από 1 σε όλη τη διάρκεια του πειράματος (Εικόνα 12). Αντίθετα, στις συνθήκες NPC και No_z, 

ο λόγος ήταν αρχικά μεγαλύτερος του 1 αλλά σταδιακά μειούμενος μέχρι την ημέρα 2. Στη 
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συνέχεια, όμως, μειώθηκε απότομα και μετά την ημέρα 4, έγινε μικρότερος του 1, ενώ 

παρέμεινε έτσι μέχρι το τέλος του πειράματος με μικρές αυξομειώσεις της τιμής του. 

 

 
Εικόνα 12. Ο λόγος της αφθονίας και της βιομάζας των ετερότροφων (HB) προς τα αυτότροφα 

βακτήρια στις διαφορετικές πειραματικές συνθήκες (K, NPC, No_z) κατά τη διάρκεια του 

πειράματος. Για λεπτομέρειες, βλέπε Εικόνα 9. 

 

 Στη συνθήκη K δεν παρατηρήθηκε κάποια έντονη αλλαγή στη βιομάζα των 

αυτότροφων πικο-ευκαρυωτών κατά τη διάρκεια του πειράματος, η οποία παρέμεινε σταθερή 

σε χαμηλά επίπεδα (Εικόνα 13). Στη συνθήκη NPC, παρουσιάστηκε αύξηση μέχρι και την 

ημέρα 5, μετά από την οποία ακολούθησε απότομη μείωση μέχρι την ημέρα 8, και μετέπειτα 

σταθερή βιομάζα σε χαμηλά επίπεδα μέχρι και το τέλος του πειράματος. Παρόμοια εικόνα 

παρατηρήθηκε και στους μεσόκοσμους No_z, με τη διαφορά ότι μετά την ημέρα 4, η μείωση 

ήταν πιο απότομη σε σχέση με τους μεσόκοσμους NPC μέχρι τις ημέρες 7 και 8, μετά από τις 

οποίες εμφανίστηκε μικρή σταδιακή αύξηση μέχρι το τέλος του πειράματος. 

 

Εικόνα 13. Μεταβολή της βιομάζας των αυτότροφων πικο-ευκαρυωτικών κυττάρων στις 

διαφορετικές πειραματικές συνθήκες (K, NPC, No_z) κατά τη διάρκεια του πειράματος. Για 

λεπτομέρειες, βλέπε Εικόνα 9. 
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4.4. Νανοπλαγκτόν 
 

 Η βιομάζα των αυτότροφων μαστιγωτών, στους μεσοκόσμους-μάρτυρες K δεν έδειξε 

κάποια ιδιαίτερη μεταβολή παραμένοντας σε χαμηλά επίπεδα (Εικόνα 14 a). Στην πειραματική 

συνθήκη NPC, μεγαλύτερη αύξηση βιομάζας παρατηρήθηκε τις ημέρες 4, 5 και 6 με τιμές λίγο 

πάνω από 20 ng C mL-1. Η βιομάζα στη συνέχεια μειώθηκε μέχρι τις ημέρες 7 και 8 και 

παρέμεινε μέχρι το τέλος του πειράματος σε τιμές γύρω στα 5 ng C mL-1. Στους μεσόκοσμους 

No_z, η αρχική αύξηση τις ημέρες 4 και 5 ήταν λίγο μικρότερη από τους μεσόκοσμους NPC. 

Η επακόλουθη μείωση τις ημέρες 6 και 8 έφτασε σε τιμές κοντά στο 0, ενώ τις επόμενες 

ημέρες, παρατηρήθηκε απότομη αύξηση με στατιστικά σημαντική διαφορά από τις άλλες 

συνθήκες (F(2,103) = 7.592, p-value < 0.05) με μέγιστη τιμή βιομάζας (όλου του πειράματος) 

την ημέρα 11, μετά από την οποία ακολούθησε απότομη μείωση την ημέρα 12. 

 

 
Εικόνα 14. Μεταβολή της βιομάζας των αυτότροφων (ANF) και ετερότροφων (HNF) 

μαστιγωτών και η μεταβολή του λόγου της βιομάζας τους στις διαφορετικές πειραματικές 

συνθήκες (K, NPC, No_z) κατά τη διάρκεια του πειράματος. Για λεπτομέρειες, βλέπε Εικόνα 

9. 

 

 Η βιομάζα των ετερότροφων μαστιγωτών ήταν σταθερή στους μεσοκόσμους-μάρτυρες 

K με την πάροδο των ημερών (Εικόνα 14 b). Στους μεσοκόσμους NPC, η βιομάζα αυξήθηκε 

τις ημέρες 4, 5 και 6 με την τελευταία να εμφανίζει τη μεγαλύτερη τιμή, περίπου 8 ng C mL-1 

και μετά μειώθηκε τις ημέρες 7 και 8. Τις τελευταίες τέσσερις ημέρες η βιομάζα παρουσίασε 

μικρές αυξομειώσεις που κυμάνθηκαν στις αρχικές τιμές της γύρω στα 3 ng C mL-1. Στους 

μεσόκοσμους No_z, η βιομάζα των ετερότροφων μαστιγωτών αυξήθηκε τις ημέρες 4 και 5 σε 
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τιμές παρόμοιες με των μεσοκόσμων NPC χωρίς στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των 

μεσοκόσμων με τα θρεπτικά (p-value > 0.05). Έπειτα, η βιομάζα μειώθηκε τις ημέρες 6, 7 σε 

χαμηλότερα επίπεδα από τους μεσόκοσμους NPC. Στις επόμενες ημέρες, ωστόσο, η βιομάζα 

αυξήθηκε μέχρι και την ημέρα 11, σε τιμή λίγο πάνω από 12 ng C mL-1. Τις ημέρες 10 και 11 

η βιομάζα των ετερότροφων μαστιγωτών στους μεσόκοσμους No_z παρουσίασε στατιστικά 

σημαντική διαφορά με αυτή των άλλων μεσοκόσμων (F(2,103) = 9.853, p-value < 0.05). Την 

τελευταία ημέρα του πειράματος η βιομάζα των ετερότροφων μαστιγωτών μειώθηκε στο 

επίπεδο της αρχικής τιμής. 

 Ο λόγος της βιομάζας των ετερότροφων προς τα αυτότροφα μαστιγωτά παρουσίασε 

παρόμοια μεταβολή σε όλες τις πειραματικές συνθήκες (Εικόνα 14 c). Την πρώτη ημέρα του 

πειράματος, ο λόγος ήταν μεγαλύτερος του 1 και άρχισε να μειώνεται σταδιακά παίρνοντας 

τιμές μικρότερες του 1, ήδη από την ημέρα 2 στους μεσόκοσμους K και NPC και την ημέρα 3 

στους μεσόκοσμους No_z. Ο λόγος παρέμεινε μικρότερος του 1 σε όλη τη διάρκεια του 

πειράματος με αυξομειώσεις στη συνθήκη NPC, ενώ στη συνθήκη No_z έφτασε κοντά στο 1 

την ημέρα 9 και μετά μειώθηκε ξανά για να αυξηθεί εκ νέου την τελευταία ημέρα. Μόνο στους 

μεσόκοσμους-μάρτυρες, έγινε ο λόγος μεγαλύτερος του 1 την ημέρα 10. 

 

4.5. Μικροπλαγκτόν 
 

 Η αφθονία και βιομάζα των διατόμων αυξήθηκε σταδιακά και μέχρι το τέλος του 

πειράματος στις πειραματικές συνθήκες όπου προστέθηκαν τα θρεπτικά, NPC και No_z. Στη 

συνθήκη No_z, όμως, η αύξηση της αφθονίας τις τελευταίες ημέρες ήταν στατιστικά 

σημαντικά μεγαλύτερη σε σχέση με αυτή στους τους NPC μεσοκόσμους F(12,103)= 5.614 (p-

value < 0.05) (Εικόνα 15 a,b). Στη συνθήκη K δεν παρατηρήθηκε καμία μεταβολή της 

αφθονίας και της βιομάζας των διατόμων σε όλο το πείραμα. 

 

Εικόνα 15. Μεταβολή της αφθονίας και βιομάζας των διατόμων στις διαφορετικές 

πειραματικές συνθήκες (K, NPC, No_z) κατά τη διάρκεια του πειράματος. Για λεπτομέρειες, 

βλέπε Εικόνα 9. 

 

 Η αφθονία και βιομάζα των δινομαστιγωτών εμφάνισαν ανοδική πορεία με 

αυξομειώσεις μέχρι την ημέρα 8 και παρόμοιες τιμές στις συνθήκες NPC και No_z (Εικόνα 16 

a,b). Μετά την ημέρα 8, αφθονία και βιομάζα αυξήθηκαν στατιστικά σημαντικά (F(2,13) = 
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5.207, p-value < 0.05), και στις 2 συνθήκες μέχρι το τέλος του πειράματος. Οι τιμές όμως ήταν 

σταθερά μεγαλύτερες στη συνθήκη No_z, συγκριτικά με τη συνθήκη NPC. Καμία αξιόλογη 

μεταβολή δεν παρατηρήθηκε στους μάρτυρες K. 

 

 
Εικόνα 16. Μεταβολή της συνολικής αφθονίας και βιομάζας των δινομαστιγωτών στις 

διαφορετικές πειραματικές συνθήκες (K, NPC, No_z) κατά τη διάρκεια του πειράματος. Για 

λεπτομέρειες, βλέπε Εικόνα 9. 

 

 Η αφθονία και βιομάζα των μικρών δινομαστιγωτών (<30 μm) δεν εμφάνισε διαφορές 

μεταξύ των 2 συνθηκών NPC και No_z. Η πορεία ήταν σε γενικές γραμμές αυξητική μέχρι το 

τέλος του πειράματος, αλλά με πολλές αυξομειώσεις. Κατά την ημέρα 5 εμφανίστηκε ένα 

πρώτο μέγιστο και στις δύο συνθήκες, ακολουθούμενο από σημαντική πτώση μέχρι την ημέρα 

8 και εκ νέου αύξηση στη συνέχεια, μέχρι το τέλος του πειράματος. Στους μεσοκόσμους K δεν 

φάνηκε καμία σημαντική μεταβολή (Εικόνα 17 a,b). 

 Αντίθετα με τα μικρά, η αφθονία και βιομάζα των μεγάλων δινομαστιγωτών (>30 μm) 

παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα μέχρι την ημέρα 4 και στις 2 συνθήκες NPC και No_z. Μετά 

την ημέρα 4, σημειώθηκε σταδιακή αύξηση και στις 2 συνθήκες, αλλά μετά την ημέρα 7, η 

αύξηση στους μεσοκόσμους No_z ήταν σταθερά μεγαλύτερη από εκείνη των NPC, ώστε 

τελικά στο τέλος του πειράματος, η αφθονία και βιομάζα των μεγάλων δινομαστιγωτών στους 

μεσοκόσμους No_z ήταν κατά πολύ μεγαλύτερη από των NPC (Εικόνα 17 c,d). Στους 

μεσοκόσμους-μάρτυρες K δεν παρατηρήθηκε σημαντική μεταβολή στη διάρκεια του 

πειράματος. 

 Σύμφωνα με την ποσοστιαία σύνθεση αφθονίας και βιομάζας των δινομαστιγωτών 

(Εικόνα 18), και στις 3 πειραματικές συνθήκες, στην αφθονία επικράτησαν τα μικρά <30 μm 

δινομαστιγωτά σε μεγάλο ποσοστό (75-85 %), με μόνη εξαίρεση τη συνθήκη No_z, στην οποία 

το ποσοστό τους μειώθηκε περίπου στο 40 % μετά την ημέρα 7. Αντίθετα, στη βιομάζα 

επικράτησαν τα μεγάλα σε μέγεθος δινομαστιγωτά (>30 μm) και στις 3 συνθήκες σε ποσοστό 

περίπου 60-65%. Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε ακόμα περισσότερο (>70%) στη συνθήκη No_z, 

μετά την ημέρα 7. 
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Εικόνα 17. Μεταβολή της αφθονίας και βιομάζας των μικρών (<30 μm) και μεγάλων (>30 μm) 

δινομαστιγωτών στις διαφορετικές πειραματικές συνθήκες (K, NPC, No_z) κατά τη διάρκεια 

του πειράματος. Για λεπτομέρειες, βλέπε Εικόνα 9. 

 

 

Εικόνα 18. Μεταβολή της % σύνθεσης της αφθονίας και βιομάζας των μικρών (small <30 μm) 

και μεγάλων (big >30 μm) δινομαστιγωτών στις διαφορετικές πειραματικές συνθήκες (K, 

NPC, No_z) κατά τη διάρκεια του πειράματος. Για λεπτομέρειες, βλέπε Εικόνα 9. 

 

 Η αφθονία και βιομάζα των βλεφαριδωτών ήταν σταθερά χαμηλή μέχρι και την ημέρα 

3 σε όλες τις πειραματικές συνθήκες (Εικόνα 19 a,b), μετά από την οποία παρατηρήθηκε 
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αρχικά μικρή και κατόπιν απότομη αύξηση στις πειραματικές συνθήκες NPC και No_z, μέχρι 

την ημέρα 7 (βιομάζα και στις 2 συνθήκες) και μέχρι τις ημέρες 6 και 7 (αφθονία NPC και 

No_z, αντίστοιχα). Η μέγιστη τιμή ήταν μεγαλύτερη στη συνθήκη NPC την ημέρα 7, ωστόσο 

στατιστικά σημαντική διαφορά εμφανίστηκε την ημέρα 6 μεταξύ των συνθηκών (p-value < 

0.05). Από τις ημέρες 6 και 7, μέχρι το τέλος του πειράματος η αφθονία και η βιομάζα των 

βλεφαριδωτών μειώθηκε στα αρχικά επίπεδα, με τους μεσοκόσμους όμως No_z να εμφανίζουν 

ταχύτερη μείωση. Στους μεσοκόσμους-μάρτυρες K δε σημειώθηκε καμία σημαντική μεταβολή 

στην αφθονία και στη βιομάζα καθ’ όλη τη διάρκεια του πειράματος. 

 

 

Εικόνα 19. Μεταβολή της συνολικής αφθονίας και βιομάζας των βλεφαριδωτών στις 

διαφορετικές πειραματικές συνθήκες (K, NPC, No_z) κατά τη διάρκεια του πειράματος. Για 

λεπτομέρειες, βλέπε Εικόνα 9. 

 Παρατηρώντας τις μεταβολές της αφθονίας και βιομάζας των μικρών (<30 μm) και των 

μεγάλων (>30 μm) γυμνών βλεφαριδωτών (Εικόνα 20 a,b,c,d) καθώς και των βλεφαριδωτών 

με θήκη (Tintinnids) (Εικόνα 20 e,f), φαίνεται ότι γενικότερα παρουσιάζουν το ίδιο μοτίβο 

αλλαγών στις δύο πειραματικές συνθήκες, δηλαδή αύξηση στη μέση του πειράματος (που είναι 

μεγαλύτερη στη συνθήκη NPC σχετικά με τη No_z), τις ημέρες 6 και 7, και χαμηλές τιμές πριν 

και μετά. Επίσης, δεν παρατηρήθηκε καμιά αξιόλογη μεταβολή στους μεσόκοσμους-μάρτυρες 

K. 

 Σύμφωνα με την ποσοστιαία σύνθεση της αφθονίας, στους μεσόκοσμους-μάρτυρες K 

τα γυμνά βλεφαριδωτά εμφάνισαν μεγαλύτερο ποσοστό (>80%) συγκριτικά με τα 

βλεφαριδωτά με θήκη. Τα μικρά (<30 μm) και τα μεγάλα (>30 μm) γυμνά βλεφαριδωτά είχαν 

παρόμοια ποσοστά μεταξύ τους (Εικόνα 21). Όσον αφορά τη βιομάζα, τα μεγάλα βλεφαριδωτά 

εμφάνισαν μεγαλύτερο ποσοστό (>50%), ενώ τα μικρά γυμνά και τα βλεφαριδωτά με θήκη 

είχαν σχεδόν ίδια ποσοστά. 

 Στους μεσοκόσμους NPC, μεγαλύτερη συνεισφορά στη σύνθεση της αφθονίας, είχαν 

τα μικρά βλεφαριδωτά μέχρι και την ημέρα 9, μετά από την οποία εμφάνισαν μεγαλύτερο 

ποσοστό τα βλεφαριδωτά με θήκη (>50%). Τα μεγάλα γυμνά βλεφαριδωτά είχαν μικρή 

συνεισφορά σε όλη τη διάρκεια του πειράματος (<20%). Αντίθετα, στη σύνθεση της βιομάζας, 

από την αρχή του πειράματος μέχρι την ημέρα 7, τα μεγάλα γυμνά εμφάνισαν το μεγαλύτερο 

ποσοστό (>60%). Μετά την ημέρα 7, η συνεισφορά των βλεφαριδωτών με θήκη αυξήθηκε 

(>50%). Στους μεσόκοσμους No_z, ομοίως, τα μικρά γυμνά βλεφαριδωτά ήταν αρκετά 

περισσότερα ως προς την αφθονία (>50%), ενώ στη σύνθεση της βιομάζας, η συνεισφορά των 

μεγάλων γυμνών ήταν αρκετά μεγαλύτερη και ειδικότερα τις τελευταίες ημέρες του 

πειράματος (>80%). Τα βλεφαριδωτά με θήκη συνεισέφεραν περισσότερο στη βιομάζα τις 

πρώτες ημέρες του πειράματος (20-30%). 
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Εικόνα 20. Μεταβολή της αφθονίας και βιομάζας των μικρών (<30 μm), μεγάλων (>30 μm) 

και των βλεφαριδωτών με θήκη, στις διαφορετικές πειραματικές συνθήκες (K, NPC, No_z) 

κατά τη διάρκεια του πειράματος. Για λεπτομέρειες, βλέπε Εικόνα 9. 

 

Εικόνα 21. Μεταβολή της % σύνθεσης της αφθονίας και βιομάζας των μικρών (small <30 μm), 

μεγάλων (big >30 μm) γυμνών βλεφαριδωτών καθώς και των βλεφαριδωτών με θήκη στις 

διαφορετικές πειραματικές συνθήκες (K, NPC, No_z) κατά τη διάρκεια του πειράματος. Για 

λεπτομέρειες, βλέπε Εικόνα 9. 
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4.6. Μεσοζωοπλαγκτόν 
 

 Η μεταβολή της αφθονίας των ναυπλίων και ώριμων ατόμων ζωοπλαγκτού μεγέθους 

20-100μm στους μεσοκόσμους-μάρτυρες K, ήταν περίπου σταθερή μέχρι την ημέρα 3,γύρω 

στα 400 άτομα ανά λίτρο. Την ημέρα 5, μειώθηκε στα 200 άτομα ανά λίτρο αλλά έπειτα 

αυξήθηκε σταδιακά μέχρι το τέλος του πειράματος. Στους μεσόκοσμους NPC και No_z, η 

πορεία ήταν αντίστροφη, δηλαδή παρατηρήθηκε σταδιακή αύξηση της αφθονίας μέχρι τη 

μέγιστη τιμή (400 άτομα ανά λίτρο) την ημέρα 5 και ακολούθησε σταδιακή μείωση στους 

μεσοκόσμους No_z (Εικόνα 22 a). 

 Η αφθονία του ζωοπλαγκτού μεγέθους > 100 μm στους μεσόκοσμους No_z παρέμεινε 

σε χαμηλές, σχεδόν μηδενικές τιμές μέχρι την ημέρα 10, μετά από την οποία αυξήθηκε στα 

100 άτομα ανά λίτρο. Στους μεσοκόσμους NPC, η αφθονία ήταν περίπου σταθερή σε τιμές 

λίγο πιο κάτω από 2,000 άτομα ανά λίτρο μέχρι και την ημέρα 8, μετά από την οποία 

εμφανίστηκε μια απότομη αύξηση σε σχεδόν 4,000 άτομα ανά λίτρο την ημέρα 10 και μετά 

μείωση στα αρχικά επίπεδα (Εικόνα 22 b). Στους μεσόκοσμους-μάρτυρες K, η αφθονία αρχικά 

μειώθηκε μέχρι την ημέρα 3 και μετά αυξήθηκε σταδιακά μέχρι την ημέρα 10 με τιμή γύρω 

στα 2,000 άτομα ανά λίτρο, μετά από την οποία μειώθηκε στα 1,000 άτομα ανά λίτρο την 

ημέρα 12. 

 

 

Εικόνα 22. Μεταβολή της αφθονίας του ζωοπλαγκτού μεγέθους (20-100 μm) και (>100 μm) 

στις διαφορετικές πειραματικές συνθήκες (K, NPC, No_z) κατά τη διάρκεια του πειράματος. 

Για λεπτομέρειες, βλέπε Εικόνα 9. 
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5. Συζήτηση 
 

 Σε αυτή την μελέτη διερευνήθηκαν οι αλλαγές στη σύνθεση των πλαγκτονικών ομάδων 

παρουσία και απουσία του ανώτερου θηρευτή του μικροβιακού πλέγματος, του 

μεσοζωοπλαγκτού. Τα αποτελέσματα έδειξαν αρκετές ομοιότητες με προηγούμενες έρευνες, 

αλλά και σημαντικές αποκλίσεις από τα αναμενόμενα αποτελέσματα, σύμφωνα με το 

απλούστερο μικροβιακό μοντέλο. 

 Κατά τη διάρκεια του πειράματος, η μεταβλητότητα μεταξύ των τριών αντιγράφων 

όλων των πειραματικών συνθηκών ήταν χαμηλή, γεγονός που επιτρέπει τη σύγκριση των 

διαφόρων μεταβλητών μεταξύ αυτών των συνθηκών μέσω της μέσης τιμής των τιμών των 

μεταβλητών. Επίσης, η απομάκρυνση του ανώτερου θηρευτή από την πειραματική συνθήκη 

No_z ήταν επιτυχής, όπως φαίνεται από την πολύ χαμηλή αφθονία μεσοζωοπλαγκτού σε 

αυτούς τους μεσόκοσμους. Τέλος, στους μεσοκόσμους-μάρτυρες K, στους οποίους δεν υπήρξε 

καμιά προσθήκη/παρέμβαση, δεν παρατηρήθηκαν αλλαγές στη διάρκεια του πειράματος στη 

συντριπτική πλειονότητα των μεταβλητών. Με βάση τα παραπάνω, το πείραμα μπορεί να 

θεωρηθεί επιτυχημένο, τουλάχιστον από την τεχνική άποψη, δηλαδή από την άποψη των 

χειρισμών του πειραματικού μέσου, δηλαδή του παράκτιου νερού του ολιγοτροφικού αυτού 

περιβάλλοντος που είναι πολύ εύκολο να μολυνθεί κατά την άντληση από τη θάλασσα, τη 

μεταφορά και τον διαμοιρασμό στους πειραματικούς μεσόκοσμους. 

 Στην αρχή του πειράματος, στους μεσοκόσμους NPC και No_z, μετά την προσθήκη 

τους, αφθονούσαν τα θρεπτικά και ο διαλελυμένος άνθρακας. Και στις 2 πειραματικές 

συνθήκες, πρώτα αναπτύχθηκαν τα ετερότροφα βακτήρια (όπως φαίνεται από τη βακτηριακή 

παραγωγή, αποτελέσματα που δεν παρατίθενται στη μελέτη αυτή). Την αύξηση της 

βακτηριακής παραγωγής (ημέρες 1 και 2) ακολούθησε η αύξηση της αφθονίας και βιομάζας 

(ημέρες 2, 3 και 4) αυτών των οργανισμών, ενώ η αύξηση των αυτότροφων μαστιγωτών 

ακολούθησε αμέσως μετά (ημέρες 4 και 5). Η άμεση απόκριση των ετερότροφων βακτηρίων 

δεν αποτελεί έκπληξη, έχει παρατηρηθεί σε πολλά προηγούμενα πειράματα (Pitta et al., 2016, 

2017; Tsagaraki et al., 2018). 

Στη συνέχεια, και στις 2 αυτές πειραματικές συνθήκες, μειώθηκαν οι πληθυσμοί των 

ετερότροφων βακτηρίων, πιθανότατα όχι μόνο εξαιτίας της κατανάλωσης των θρεπτικών που 

ακολούθησε, αλλά και λόγω της αύξησης των πληθυσμών των θηρευτών τους, δηλαδή των 

ετερότροφων μαστιγωτών (ημέρες 4 ως 6).  

Τα βλεφαριδωτά φαίνεται ότι ακολούθησαν τη λεία τους, και εμφάνισαν αύξηση τις 

ημέρες 5 ως 8, δηλαδή με μικρή διαφορά φάσης από την αύξηση των μαστιγωτών, αυτότροφων 

και ετερότροφων. Μάλιστα, θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι η βιομάζα των μικρών 

βλεφαριδωτών ακολούθησε τη βιομάζα των ετερότροφων βακτηρίων και η βιομάζα των 

μεγαλύτερων βλεφαριδωτών εκείνη των μαστιγωτών, αυτότροφων και ετερότροφων, που 

αποτελούν σε γενικές γραμμές τη λεία τους, αντίστοιχα (Rassoulzadegan et al., 1988; Bernard 

and Rassoulzadegan, 1993; Pitta et al., 2001).  

Στην πτώση των πληθυσμών των βλεφαριδωτών μετά την ημέρα 7 και 8 μπορούμε 

πιθανόν να αποδώσουμε τη δεύτερη αύξηση των μαστιγωτών, αυτότροφων και ετερότροφων, 

που παρατηρήθηκε μετά την ημέρα 8, αλλά και των κυανοβακτηρίων που κορυφώθηκε την 

ημέρα 9, τουλάχιστον στους μεσοκόσμους No_z. Στους μεσοκόσμους NPC, τα μαστιγωτά δεν 

εμφάνισαν δεύτερη αύξηση, και τα κυανοβακτήρια πολύ μικρότερη αύξηση σε σχέση με τους 

μεσοκόσμους No_z. Για το γεγονός αυτό είναι πιθανόν να ευθύνονται τα Κωδωνοειδή 
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βλεφαριδωτά, των οποίων η βιομάζα παρέμεινε σε αρκετά υψηλά επίπεδα μέχρι το τέλος του 

πειράματος, αντίθετα με τους άλλους μεσοκόσμους (Bernard and Rassoulzadegan, 1993). 

Η απομάκρυνση του μεσοζωοπλαγκτού από τους μεσοκόσμους No_z μπορεί εύκολα 

να εξηγήσει την αυξημένη αφθονία και βιομάζα τόσο των διατόμων όσο και των 

δινομαστιγωτών, σε σχέση με τους μεσοκόσμους NPC, στο τέλος του πειράματος. Πράγματι 

οι 2 αυτές ομάδες μικροπλαγκτού αποτελούν λεία για τα κωπήποδα, βασική συνιστώσα του 

μεσοζωοπλαγκτού. Ειδικά στην περίπτωση των δινομαστιγωτών, η διαφορά αυτή χαρακτήρισε 

τα μεγαλύτερα είδη (>30 µm), ενώ τα μικρότερα είδη εμφάνισαν αυξομειώσεις που μάλλον 

σχετίζονται και με τις υπόλοιπες ομάδες, όπως των μαστιγωτών αλλά πιθανόν και των 

βακτηρίων. Η τροφική συμπεριφορά των βλεφαριδωτών και δινομαστιγωτών γίνεται ακόμα 

πιο δύσκολο να εξηγηθεί αν πάρει κανείς υπόψιν τη μικτοτροφία που χαρακτηρίζει τις 2 αυτές 

ομάδες οργανισμών.  

Ενδιαφέρουσα είναι η διαφορά φάσης διαφόρων μεταβλητών, και ειδικότερα της 

αφθονίας και βιομάζας των βλεφαριδωτών, που παρατηρήθηκε μεταξύ των 2 πειραματικών 

συνθηκών, με τους μεσοκόσμους No_z συνήθως να προηγούνται. Φαίνεται λοιπόν ότι σε 

συνθήκες επάρκειας θρεπτικών, η παρουσία και απουσία του ανώτερου θηρευτή εκφράστηκαν 

με διαφορετικό τρόπο στις διάφορες ομάδες του μικροπλαγκτού αλλά και στις ομάδες 

μικρότερου μεγέθους. Τα διάτομα και τα δινομαστιγωτά (ειδικά τα μεγάλα είδη) ευνοήθηκαν 

από την απουσία του ανώτερου θηρευτή, ειδικά στο δεύτερο μισό του πειράματος, και 

αύξησαν τους πληθυσμούς τους σε σχέση με τους μεσοκόσμους, όπου το μεσοζωοπλαγκτόν 

ήταν παρόν. 

Αντίθετα, τα βλεφαριδωτά, δηλαδή η τρίτη ομάδα του μικροπλαγκτού και επομένως 

υποψήφια λεία του μεσοζωοπλαγκτού, δεν φάνηκε να εξαρτώνται από τον θηρευτή τους αλλά 

περισσότερο από τη λεία τους, γι’ αυτό η εικόνα τους δεν διέφερε τόσο μεταξύ των 2 

πειραματικών συνθηκών. Η αύξηση της αφθονίας και βιομάζας τους συνέβη στη μέση του 

πειράματος και φαίνεται ότι ακολούθησε την αύξηση μαστιγωτών και βακτηρίων που 

προηγήθηκε. Η διαφορά μεταξύ των 2 συνθηκών, στην περίπτωση των βλεφαριδωτών 

εκφράστηκε όχι τόσο ως διαφορά μέγιστων τιμών αλλά ως διαφορά φάσης στην εμφάνιση των 

μέγιστων τιμών με τους μεσοκόσμους No_z να προηγούνται. 

Οι μικρότερες σε μέγεθος ομάδες οργανισμών, βακτήρια και μαστιγωτά, στην αρχή 

του πειράματος δεν εμφάνισαν διαφορές μεταξύ των συνθηκών, γεγονός που πιθανόν 

οφείλεται στην εξάρτησή τους από τα θρεπτικά. Οι διαφορές ως προς τον χρόνο εμφάνισης 

των μέγιστων τιμών των ομάδων αυτών πιθανόν σχετίζεται με τον ανταγωνισμό μεταξύ τους 

για τα θρεπτικά. Φαίνεται όμως ότι αργότερα στη διάρκεια του πειράματος, η αφθονία και 

βιομάζα των ομάδων αυτών ρυθμίστηκαν και από τους θηρευτές τους.  

 Τα αποτελέσματα του πειράματος δεν συνέπεσαν εντελώς με τα αναμενόμενα βάσει 

του θεωρητικού απλού μοντέλου των Thingstad et al., (2007). Η ύπαρξη ειδών με μεγέθη που 

εκτείνονται σε 2 κλάσεις μεγέθους σε κάποιες από τις ομάδες, όπως τα βλεφαριδωτά και τα 

δινομαστιγωτά καθώς και η μικτοτροφία που χαρακτηρίζει τις ομάδες αυτές περιπλέκουν πολύ 

τις τροφικές σχέσεις εντός του τροφικού πλέγματος, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να 

αποδοθούν ακριβώς από ένα απλό θεωρητικό μοντέλο. 
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