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Περίληψη 
 
Στο πλαίσιο αυτής της µεταπτυχιακής διατριβής παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα µιας 

µελέτης για τη διασποράς των οργανικών αποβλήτων από κλωβούς ιχθυοκαλλιεργειών, 
καθώς και τα αποτελέσµατα της εκτίµησης της αφθονίας του άγριου ιχθυοπληθυσµού 
που εντοπίζεται γύρω από ιχθυοκλωβούς και των µηκών των άγριων ψαριών. Τα 
αποτελέσµατα αυτά προέκυψαν από πειράµατα και παρατηρήσεις που έλαβαν µέρος σε 
δύο ξεχωριστές ιχθυοκαλλιεργητικές µονάδες στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι αρχικός 
σκοπός ήταν να πραγµατοποιηθούν στο ίδιο µέρος. Για το λόγο αυτό παρουσιάζονται, 
αναλύονται και συζητούνται ως ξεχωριστές µελέτες παρόλο που και οι δύο στοχεύουν 
στη διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη διασπορά των οργανικών 
αποβλήτων που προέρχονται από ιχθυοκλωβούς και την επίδρασή τους στο περιβάλλον. 

    
      

       
   

       
     

      
       

      
        

       
    

   
   

     
      

       
   

       
         

      
         

  

Αν και παρουσιάστηκαν κάποια προβλήµατα κατά την ανάκτηση των στοιχείων λόγω 
της µεθοδολογίας που ακολουθήθηκε, η εξέταση των αποτελεσµάτων της διασποράς 
των οργανικών αποβλήτων σε συνδυασµό µε τα ευρήµατα άλλων µελετών στο 
µεσογειακό χώρο έδωσε πολύ ενδιαφέροντα συµπεράσµατα, κυρίως για τη σηµασία των 
παραγόντων που καθορίζουν την επίδραση των οργανικών αποβλήτων στο περιβάλλον. 
Συγκεκριµένα, φάνηκε πως η ένταση των ρευµάτων, ο ρυθµός τροφοδοσίας και η 
απόσταση των κλωβών από τον πυθµένα πιθανότατα δεν είναι τόσο σηµαντικοί 
παράγοντες, όσο η διάµετρος του υλικού του πυθµένα. 
Τα άγρια ψάρια που εµφανίζονται γύρω από ιχθυοκλωβούς φάνηκε να µη δείχνουν 

κάποια προτίµηση σε κλωβούς σε σχέση µε τον αριθµό και το ατοµικό βάρος των 
καλλιεργούµενων ψαριών σε αυτούς, καθώς και µε το ρυθµό τροφοδοσίας. Γενικότερα, 
η κατανοµή τους φάνηκε να είναι ανεξάρτητη από τη θέση των διαδρόµων και των 
κλωβών στους οποίους εντοπίστηκαν. 
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Ι. Εισαγωγή 
 
Οι ιχθυοκαλλιεργητικές µονάδες γνωρίζουν µια ραγδαία ανάπτυξη στη µεσογειακή 

λεκάνη από τις αρχές της δεκαετίας του ’80. Το 2001 η παραγωγή θαλάσσιων 
καλλιεργούµενων ψαριών στην Ελλάδα αντιπροσώπευε περίπου το 60% της 
µεσογειακής, η οποία ξεπερνούσε τους 113.500 τόνους. Τα κύρια καλλιεργούµενα είδη 
στην Ελλάδα είναι η Τσιπούρα (Sparus aurata) και το Λαβράκι (Dicentrarchus labrax) µε 
παραγωγή 40.477 και 25.185 τόνους αντίστοιχα, για το ίδιο έτος (FAO 2001).  
Έχουν δηµοσιευθεί πολλές µελέτες σχετικά µε την επίδραση των ιχθυοκαλλιεργειών 

στο περιβάλλον, οι περισσότερες όµως πραγµατοποιήθηκαν σε µεγάλα γεωγραφικά 
πλάτη όπου οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Είναι γνωστό ότι η ρύπανση που 
προκαλείται στο υποθαλάσσιο περιβάλλον γύρω από ιχθυοκαλλιεργητικές µονάδες 
οφείλεται κυρίως στα οργανικά απόβλητα των κλωβών, δηλαδή στην τροφή που 
διαφεύγει και στα κόπρανα των καλλιεργούµενων ψαριών (Munday et al., 1994). 
Ιδιαίτερα όσον αφορά στην τροφή, αν και από οικονοµικής άποψης φαίνεται αντιφατικό, 
έχει διαπιστωθεί ότι συνήθως υπάρχουν απώλειες που θα µπορούσαν να αποφευχθούν. 
Αυτό ισχύει γιατί το σύστηµα εκτροφής στις περισσότερες µονάδες είναι σχεδιασµένο µε 
τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετεί κυρίως τη διαχείριση της τροφής και το εργατικό 
προσωπικό, αγνοώντας σε µεγάλο βαθµό τις ανάγκες των ίδιων των ψαριών. Η αιτία για 
αυτό είναι ότι ακόµα δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για τον τρόπο εκτροφής 
ολόκληρων πληθυσµών σε κλωβούς (Ang & Petrell, 1998). Η περαιτέρω έρευνα πάνω 
στον τρόπο εκτροφής των καλλιεργούµενων ψαριών θα βοηθήσει αφενός στην 
εξοικονόµηση χρηµάτων από µέρους των ιχθυοκαλλιεργητικών µονάδων και αφετέρου 
στη µείωση της ρύπανσης που προκαλείται στη θαλάσσια περιοχή.  
Ωστόσο, η ρύπανση δεν είναι η µοναδική επίδραση που εµφανίζουν οι 

ιχθυοκαλλιέργειες στο περιβάλλον. ∆ιάφορες µελέτες (Carss 1990, Bjordal & Skar 1992, 
Dempster et al. 2002) έχουν δείξει ότι αυτές αποτελούν και έναν πόλο έλξης άγριων 
ιχθυοπληθυσµών, επηρεάζοντας έτσι την κατανοµή και την αφθονία τους. Μάλιστα, σε 
κάποιες µονάδες, όπως στη Ι1 της παρούσας µελέτης, τα οικονοµικά οφέλη από την 
αλίευση των άγριων αυτών ιχθυοπληθυσµών είναι σηµαντικά. Παρόλα αυτά, δεν έχει 
διερευνηθεί ακόµα αν και κατά πόσο η έλξη αυτή οφείλεται στα οργανικά απόβλητα των 
κλωβών ή απλώς στην κάλυψη που αυτοί µπορούν να προσφέρουν (Deudero et al. 
2001).  
Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράµµατος MERAMED πραγµατοποιήθηκαν 

καταγραφές της αφθονίας και της βιοµάζας άγριων ιχθυοπληθυσµών γύρω από 
ιχθυοκλωβούς, καθώς και ένα πείραµα για τη διερεύνηση της διασποράς των οργανικών 
ρύπων και τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Απώτερος σκοπός ήταν η δηµιουργία 
ενός µαθηµατικού µοντέλου για την πρόγνωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
ιχθυοκαλλιεργειών της Μεσογείου στο περιβάλλον (www.meramed.com). 
Στην παρούσα διατριβή περιγράφεται αρχικά η µέθοδος και τα υλικά που 

χρησιµοποιήθηκαν για τη διερεύνηση της διασποράς των οργανικών αποβλήτων από 
τους κλωβούς. Από όσο γνωρίζουµε, δεν έχει προηγηθεί παρόµοια µελέτη σε 
οποιαδήποτε ιχθυοκαλλιεργητική µονάδα. Εξίσου πρωτότυπη είναι και η µέθοδος που 
χρησιµοποιήθηκε για την εκτίµηση της αφθονίας και των µηκών των άγριων 
ιχθυοπληθυσµών γύρω από ιχθυοκλωβούς, η οποία βασίστηκε στις αρχές της 
στερεοσκοπικής µαγνητοσκόπησης και σε ένα νέο ειδικό λογισµικό. Το λογισµικό αυτό 
(Vision Measurement System - Geometric Software) µπορεί να καλύψει γενικότερες 
ανάγκες ψηφιακής στερεοσκοπίας, ωστόσο αναπτύχθηκε και ελέγχθηκε για την ακρίβεια 
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και την αξιοπιστία του βάσει υποβρύχιων µετρήσεων των µηκών των ψαριών (Harvey et 
al. 2001(a), Harvey et al. 2001(b), Harvey et al. 2002) και έχει ήδη χρησιµοποιηθεί για 
την εκτίµηση της αφθονίας και της βιοµάζας άγριων πληθυσµών ψαριών γύρω από 
υφάλους (Harvey et al. 2003) και µαλακίων (Shortis et al., in press), καθώς και για 
µετρήσεις της µορφολογίας του παράκτιου πυθµένα (Doucette et al., 2002). 
Σκοπός της διατριβής είναι να ανιχνεύσει τις τάσεις διασποράς των οργανικών ρύπων 

που διαφεύγουν από τους κλωβούς µιας ιχθυοκαλλιεργητικής µονάδας και τους 
παράγοντες που την επηρεάζουν. Στη συνέχεια θα γίνονταν εκτίµηση της αφθονίας και 
των µηκών (και εποµένως της βιοµάζας) του άγριου ιχθυοπληθυσµού που εµφανίζεται 
γύρω από τους ίδιους κλωβούς ώστε να αξιολογηθεί η σηµασία της διασποράς της 
τροφής, καθώς και άλλων παραµέτρων που καθορίζουν την έλξη και την κατανοµή των 
άγριων ψαριών γύρω από την ιχθυοκαλλιέργεια. Στάθηκε όµως αδύνατο να ληφθούν τα 
στοιχεία αφθονίας και µηκών από τη συγκεκριµένη µονάδα λόγω των πολύ δυσµενών 
συνθηκών ορατότητας που επικρατούσαν εκεί. Παρόλα αυτά αναλύθηκαν τα αντίστοιχα 
στοιχεία από µια άλλη ιχθυοκαλλιεργητική µονάδα που ερευνήθηκε στο πλαίσιο του 
προγράµµατος MERAMED αφού κατά τη γνώµη µας η διερεύνηση διαφόρων 
παραγόντων που µπορεί να έλκουν τα άγρια ψάρια σε ιχθυοκαλλιεργητικές µονάδες είναι 
πολύ σηµαντική από µόνη της και πιθανότατα σχετίζεται άµεσα µε την ποσότητα και τον 
τρόπο διασποράς των οργανικών αποβλήτων στη στήλη του νερού και τον πυθµένα. 
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ΙΙ. Υλικά και Μέθοδοι 
 
ΙΙ.1 Υλικά και Μέθοδοι για την ανίχνευση οργανικών αποβλήτων από 

ιχθυικλωβούς µε τη χρήση τροφής εµπλουτισµένης σε ∆ιοξείδιο του 
Τιτανίου [Titanium(IV) Oxide] και παγίδων ιζήµατος 

 
 
Το διοξείδιο του τιτανίου (TiO2) έχει χρησιµοποιηθεί επιτυχώς σε µελέτες πέψης 

(Weatherup & McCracken 1998, Vandenberg & De La Noue 2001), αλλά όχι σε 
πειράµατα πεδίου για την ανίχνευση της διασποράς των οργανικών αποβλήτων που 
παράγονται κατά την καλλιέργεια ψαριών και διαφεύγουν από τους ιχθυοκλωβούς. Για 
το λόγο αυτό δεν υπήρχαν µέχρι τώρα  ενδείξεις για την αξιοπιστία αυτής της µεθόδου. 
Ο λόγος που επιλέχθηκε το TiO2 ως «µάρτυρας» της διασποράς των οργανικών 
αποβλήτων είναι ότι δεν απορροφάται από τον οργανισµό των ψαριών, ενώ µπορεί 
εύκολα να προσδιοριστεί η συγκέντρωσή του στο ίζηµα. 
Παγίδες ιζήµατος έχουν χρησιµοποιηθεί επιτυχώς σε προηγούµενες µελέτες 

(MacDougall & Black, 1999) για την εκτίµηση της ποσότητας της ιχθυοτροφής και των 
κοπράνων που διαφεύγουν από τους ιχθυοκλωβούς και συσσωρεύονται στο θαλάσσιο 
πυθµένα. 

 
 
Παρασκευή της τροφής  

  

Για την εκτέλεση του πειράµατος παραγγέλθηκε από τον προµηθευτή της 
ιχθυοκαλλιεργητικής µονάδας ιχθυοτροφή 500 Kgr σε µορφή σβώλων (pellets) 2,2 mm, 
ιδανική για ψάρια µικρού µεγέθους. Η οµοιογενής ανάµιξη του TiO2 µε την τροφή 
πραγµατοποιήθηκε κατά την παρασκευή της σε ποσοστό 1% κ.β. (5 Kgr TiO2 για τα 500 
Kgr τροφής), και ελέγχθηκε εκ των υστέρων µε τον ίδιο τρόπο που µετρήθηκε η 
συγκέντρωση του TiO2 στα δείγµατα. Επειδή το TiO2 έχει άσπρο χρώµα, στην τροφή 
προστέθηκε και µικρή ποσότητα κάρβουνου για να αντισταθµιστεί η µεταβολή του 
χρώµατος των pellets. Επιπλέον η προσθήκη του κάρβουνου µαζί µε κάποια ποσότητα 
σιτάλευρου µείωσε σηµαντικά την τάση του TiO2 να συσσωµατώνεται µε αποτέλεσµα να 
επιτευχθεί µια ικανοποιητικά οµοιογενής ανάµιξη. Για λόγους εχεµύθειας που 
επιβάλλονται από όρο του προγράµµατος MERAMED δεν αναφέρεται το όνοµα του 
προµηθευτή, ούτε και οι επωνυµίες των ιχθυοκαλλιεργητικών µονάδων. 

 
 
Τόπος και χρόνος του πειράµατος
Το πείραµα έλαβε µέρος σε µια ιχθυοκαλλιεργητική µονάδα (Ι1), στη ∆υτική Ελλάδα. Η 

µονάδα αυτή διέθετε 1 σειρά µεγάλων κυκλικών δεξαµενών και 3 σειρές τετράγωνων 
κλωβών. Η ειδικά για τις ανάγκες του πειράµατος παρασκευασµένη τροφή 
χρησιµοποιήθηκε για την εκτροφή καλλιεργούµενων ψαριών του είδους Sparus aurata 
σε έναν κλωβό που βρίσκονταν στο βορειοδυτικό άκρο της σειράς του, µε όγκο 310 m3 
και διαστάσεις διχτύου 7x7m που έφτανε µέχρι τα 8m βάθος. Στον κλωβό αυτόν 
εκτρέφονταν 14.756 ψάρια, βάρους 50 gr το καθένα και συνολικής βιοµάζας 738 Kgr. Οι 
λόγοι για τους οποίους επιλέχθηκε ο συγκεκριµένος κλωβός ήταν οι εξής: 

• Εύκολη και γρήγορη πρόσβαση από την ακτή. 
• Σχετικά µικρή βιοµάζα καλλιεργούµενων ψαριών µε ανάλογα µικρές ανάγκες σε 

ποσότητα τροφής. 
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• Η σχεδόν γωνιακή του θέση στη σειρά των ιχθυοκλωβών εξασφάλιζε 
ιδανικότερες συνθήκες για την ανίχνευση των παραγόντων που διαµορφώνουν 
τη διασπορά των αποβλήτων. 

• ∆ίπλα στον κλωβό αυτόν υπήρχε κατάλληλα διαµορφωµένος κλωβός για την 
αλιεία άγριων ψαριών που θα εξυπηρετούσε και συγκεκριµένες ανάγκες στο 
πλαίσιο του πειράµατος. 

Η εκτροφή µε τα εµπλουτισµένα σε TiO2 pellets ξεκίνησε στις 20/9/2002 και 
σταµάτησε την 1/10/2002, διαρκώντας 11 ηµέρες. Κατά το διάστηµα αυτό ο ρυθµός 
εκτροφής ανέρχονταν σε 15 Kgr τροφής ανά ηµέρα και συγκεκριµένα 10 Kgr κάθε πρωί 
(9:30 έως 10:30) και 5 Kgr κάθε απόγευµα (17:00 έως 18:00). Η σειρά των κλωβών 
στην οποία βρίσκονταν ο κλωβός του πειράµατος ήταν ο πλησιέστερος στην ακτή. Στην 
Εικόνα 1 φαίνεται η διάταξη των κλωβών σε σχέση µε την ακτογραµµή, τις ισοβαθείς 
και την οκτακτινωτή διάταξη των παγίδων ιζήµατος. 
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Εικόνα 1. Χάρτης της θαλάσσιας περιοχής µε τις ισοβαθείς (m). Φαίνεται η
διάταξη των κλωβών και των παγίδων ιζήµατος. Το σηµείο (0,0) ορίστηκε
αυθαίρετα ενώ οι αποστάσεις στους άξονες Χ και Υ είναι σε m. 

 
 
∆ιάταξη των παγίδων ιζήµατος 
Η εγκατάσταση των παγίδων ιζήµατος στον πυθµένα πραγµατοποιήθηκε σε 

οκτακτινωτή διάταξη, ξεκίνησε στις 18/9/2002 και κράτησε δύο ηµέρες.  
Η κάθε παγίδα αποτελούνταν από έναν κύλινδρο PVC που είχε προσαρµοστεί σε µια 

τετράγωνη βάση από το ίδιο υλικό (Εικόνα 2), µε τρύπες στις τέσσερις γωνίες, ώστε να 
µπορούν να στερεωθούν στον πυθµένα µε τη χρήση µεταλλικών ράβδων. Το ύψος και η 
εσωτερική διάµετρος των κυλίνδρων ακολουθούσαν το λόγο 5:1 για να αποφευχθεί η 
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επαναιώρηση του συλλεχθέντος ιζήµατος (Leftley & MacDougall, 1991). Τόσο στο 
κέντρο της ακτινωτής διάταξης, το οποίο βρίσκονταν κάτω από το κέντρο του κλωβού, 
όσο και στις οκτώ ακτίνες του, σε αποστάσεις 5, 10, 15, 20, 25 και 35 m από το κέντρο, 
χρησιµοποιήθηκαν κύλινδροι µε εσωτερική διάµετρο 9,6 cm και ύψος 50 cm. Αντίθετα, 
στις αποστάσεις των 50 m, καθώς και για τις παγίδες ελέγχου που βρίσκονταν σε 
απόσταση 100 m από το κέντρο της διάταξης, οι αντίστοιχες διαστάσεις ανέρχονταν σε 
15,4 cm και 80 cm. Η επιλογή των 50 m ως η µέγιστη απόσταση εγκατάστασης παγίδων 
για τη συλλογή οργανικών αποβλήτων που διαρρέουν από τους κλωβούς, καθώς και η 
λήψη δειγµάτων από τις προαναφερθείσες αποστάσεις από το κέντρο της διάταξης έχει 
χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία στο παρελθόν για τη διερεύνηση του βαθµού της επίδρασης 
της διαρροής των οργανικών αποβλήτων από ιχθυοκλωβούς (Karakassis et al. 2000, 
Karakassis et al. 2002). Βάσει των µελετών αυτών υπολογίζεται ότι ένα συντριπτικό 
ποσοστό των αποβλήτων καθιζάνει σε µια περιοχή ακτίνας 50 m.  
Επιπλέον, επειδή οι ταχύτητες και οι διευθύνσεις των θαλάσσιων ρευµάτων στην 

περιοχή ήταν άγνωστες προτιµήθηκε η οκτακτινωτή διάταξη των παγίδων (Εικόνα 3) η 
οποία µπορεί να καταγράψει τις µεταβολές ανά διεύθυνση της ποσότητας των 
οργανικών που καθιζάνουν, ενώ αποτελεί σαφώς οικονοµικότερη λύση από µια διάταξη 
παγίδων σε σχήµα κανάβου στην ίδια έκταση και για τις ίδιες αποστάσεις από το κέντρο 
του κλωβού.  

  
       

    .

Εικόνα 2. Σχέδιο παγίδας ιζήµατος. Αριστερά φαίνεται η
προσαρµογή της στον πυθµένα και δεξιά η προσαρµογή της
κάτω από ιχθυοκλωβό για τη συλλογή κοπράνων
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Εικόνα 3. Οκτακτινωτή διάταξη των παγίδων ιζήµατος και επεξήγηση των όρων που χρησιµοποιήθηκαν
στη στατιστική ανάλυση. 

Οι παγίδες ιζήµατος εγκαταστάθηκαν στον πυθµένα κάτω από τον κλωβό του 
πειράµατος από αυτοδύτες µε τη χρήση πυξίδων, µετροταινιών των 50 m, σκοινιών και 
σηµαδιών για τις αποστάσεις. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η εργασία αυτή ήταν αρκετά 
επίπονη και χρονοβόρα όχι τόσο λόγω του βάθους στο οποίο πραγµατοποιήθηκε, αλλά 
κυρίως λόγω της κακής ορατότητας εκεί η οποία δυσχεραίνονταν επιπλέον µε την 
παραµικρή αναµόχλευση της ιλύος του πυθµένα. Το βάθος των παγίδων ιζήµατος 
υπολογίστηκε από την επιφάνεια της θάλασσας µέχρι το άνοιγµά τους µε δύο 
διαφορετικούς υπολογιστές κατάδυσης (Guardian – Mares και Aladin - Uwatec). 
Στο τέλος του πειράµατος οι παγίδες σφραγίστηκαν επιτόπου µε βιδωτά καπάκια και 

στη συνέχεια ανασύρθηκαν στην επιφάνεια. 
 
Μετρήσεις φυσικών παραµέτρων 
Η καταγραφή των ανεµολογικών δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε από µια απλή 

συσκευή Davis Met station η οποία βρίσκονταν στη βάση της ιχθυοκαλλιεργητικής 
µονάδας, περίπου 500 m B.∆. του κλωβού του πειράµατος και 15 m πάνω από το 
επίπεδο της θάλασσας. Η συσκευή αυτή µετρούσε τη διεύθυνση (ακρίβεια 1ο) και την 
ένταση του ανέµου (ακρίβεια 0,1 m/sec) κάθε 10 λεπτά, από τις 15/9/2002, 12:00 έως 
τις 2/10/2002, 14:20 (συνολική διάρκεια 17,1 ηµέρες). 
Στο βόρειο µέρος του κλωβού του πειράµατος εγκαταστάθηκαν 3 ηλεκτροµαγνητικοί 

ρευµατογράφοι Interocean Electromagnetic S4 σε κάθετη διάταξη και σε βάθη 3, 9 και 
14 m (13, 7 και 2 m απόσταση από τον πυθµένα, αντίστοιχα). Οι ρευµατογράφοι αυτοί 
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µετρούσαν την ένταση (ακρίβεια 0,1 cm/sec) και τη διεύθυνση (ακρίβεια 1ο) των 
ρευµάτων για ένα λεπτό κάθε 10 λεπτά και για το ίδιο χρονικό διάστηµα µε την 
καταγραφή των ανεµολογικών δεδοµένων. 

µετρούσαν την ένταση (ακρίβεια 0,1 cm/sec) και τη διεύθυνση (ακρίβεια 1ο) των 
ρευµάτων για ένα λεπτό κάθε 10 λεπτά και για το ίδιο χρονικό διάστηµα µε την 
καταγραφή των ανεµολογικών δεδοµένων. 
Από το ίδιο περίπου σηµείο και για κάθε ένα µέτρο βάθους (από 0 έως 16 m) 

µετρήθηκαν η θερµοκρασία, η αλατότητα και ο κορεσµός του νερού σε οξυγόνο µε 
µετρητές WTW Oxygen Probe Oxi 196 (θερµοκρασία και οξυγόνο) και WTW Salinity 
Probe LF 196 (θερµοκρασία και αλατότητα). Αν και ο αρχικός στόχος ήταν η καθηµερινή 
συλλογή στοιχείων για τις παραπάνω παραµέτρους, αυτός δεν επιτεύχθηκε λόγω της 
προβληµατικής λειτουργίας κυρίως του µετρητή οξυγόνου. Η καταγραφή των φυσικών 
αυτών παραµέτρων ανά ηµέρα δίνεται στον Πίνακα 1.  

Από το ίδιο περίπου σηµείο και για κάθε ένα µέτρο βάθους (από 0 έως 16 m) 
µετρήθηκαν η θερµοκρασία, η αλατότητα και ο κορεσµός του νερού σε οξυγόνο µε 
µετρητές WTW Oxygen Probe Oxi 196 (θερµοκρασία και οξυγόνο) και WTW Salinity 
Probe LF 196 (θερµοκρασία και αλατότητα). Αν και ο αρχικός στόχος ήταν η καθηµερινή 
συλλογή στοιχείων για τις παραπάνω παραµέτρους, αυτός δεν επιτεύχθηκε λόγω της 
προβληµατικής λειτουργίας κυρίως του µετρητή οξυγόνου. Η καταγραφή των φυσικών 
αυτών παραµέτρων ανά ηµέρα δίνεται στον Πίνακα 1.  

Πίνακας 1. Καταγραφή της θερµοκρασίας, της αλατότητας και του κορεσµού του νερού σε οξυγόνο
από την επιφάνεια της θάλασσας µέχρι τα 16 m βάθος, ανά µέτρο βάθους. 

          
     

  

 

  

  

 

  

Ηµεροµηνία Ηµεροµηνία 22/9 22/9 23/9 23/9 24/9 24/9 25/9 25/9 27/9 27/9 29/9 29/9 30/9 30/9 1/10 1/10 3/10 3/10 
Θερµοκρασία          
Αλατότητα          
Οξυγόνο          

  
  
Αλίευση άγριων ψαριών γύρω από τους ιχθυοκλωβούς  Αλίευση άγριων ψαριών γύρω από τους ιχθυοκλωβούς  
Για να διερευνηθεί ο βαθµός της εκµετάλλευσης των οργανικών αποβλήτων από τα 

άγρια ψάρια που περιφέρονταν γύρω από τους ιχθυοκλωβούς προχωρήσαµε σε αλιεία 
αυτών µε τη µέθοδο που εφάρµοζαν στην αλιευτική µονάδα. Ο κλωβός στο ανατολικό 
µέρος του κλωβού του πειράµατος χρησιµοποιούνταν από την ιχθυοκαλλιεργητική 
µονάδα ως αλιευτικό µέσο, αφού το δίχτυ σε δύο αντικρινές πλευρές (βόρεια και νότια) 
είχε τραβηχτεί προς το εσωτερικό του κλωβού σχηµατίζοντας δύο κώνους µε άνοιγµα 
στην κορυφή τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, όπως είναι γνωστό και από παρόµοιες 
αλιευτικές τεχνικές, τα άγρια ψάρια µπορούσαν να εισέλθουν στο εσωτερικό του 
κλωβού, χωρίς να µπορούν να εξέλθουν.  

Για να διερευνηθεί ο βαθµός της εκµετάλλευσης των οργανικών αποβλήτων από τα 
άγρια ψάρια που περιφέρονταν γύρω από τους ιχθυοκλωβούς προχωρήσαµε σε αλιεία 
αυτών µε τη µέθοδο που εφάρµοζαν στην αλιευτική µονάδα. Ο κλωβός στο ανατολικό 
µέρος του κλωβού του πειράµατος χρησιµοποιούνταν από την ιχθυοκαλλιεργητική 
µονάδα ως αλιευτικό µέσο, αφού το δίχτυ σε δύο αντικρινές πλευρές (βόρεια και νότια) 
είχε τραβηχτεί προς το εσωτερικό του κλωβού σχηµατίζοντας δύο κώνους µε άνοιγµα 
στην κορυφή τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, όπως είναι γνωστό και από παρόµοιες 
αλιευτικές τεχνικές, τα άγρια ψάρια µπορούσαν να εισέλθουν στο εσωτερικό του 
κλωβού, χωρίς να µπορούν να εξέλθουν.  
Αυτός ο ειδικά διαµορφωµένος κλωβός έµεινε ανοιχτός από 21/9/2002 έως 24/9/2002 

(3 ηµέρες) και από 30/9/2002 έως 1/10/2002 (1 ηµέρα), ενώ κατά τα χρονικά αυτά 
διαστήµατα δε χρησιµοποιήθηκε καθόλου τροφή ως δόλωµα. 

Αυτός ο ειδικά διαµορφωµένος κλωβός έµεινε ανοιχτός από 21/9/2002 έως 24/9/2002 
(3 ηµέρες) και από 30/9/2002 έως 1/10/2002 (1 ηµέρα), ενώ κατά τα χρονικά αυτά 
διαστήµατα δε χρησιµοποιήθηκε καθόλου τροφή ως δόλωµα. 
Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των καταδύσεων καταγράφονταν τα είδη των άγριων 

ψαριών που περιφέρονταν γύρω από τους ιχθυοκλωβούς για να υπάρξει ένα µέγεθος 
σύγκρισης του αριθµού των ειδών που αλιεύθηκαν. 

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των καταδύσεων καταγράφονταν τα είδη των άγριων 
ψαριών που περιφέρονταν γύρω από τους ιχθυοκλωβούς για να υπάρξει ένα µέγεθος 
σύγκρισης του αριθµού των ειδών που αλιεύθηκαν. 
Μετρήθηκε το Ολικό Μήκος (Total Length) των ψαριών που αλιεύθηκαν, καταγράφηκε 

το είδος τους και έγινε εξαγωγή ολόκληρου του στοµάχου τους αφού διαπιστώθηκε ότι 
ήταν πολύ δύσκολος ο διαχωρισµός του περιεχοµένου τους από τον πεπτικό ιστό λόγω 
της χαλαρής συνοχής του τελευταίου, ιδιαίτερα στα είδη της οικογένειας Mugilidae. 
Σηµειώνεται εδώ ότι τα άτοµα της οικογένειας Mugilidae που αλιεύθηκαν ανήκαν στα 
είδη Liza aurata και Chelon labrosus, λόγω όµως αδυναµίας αναγνώρισης κάποιων 
ατόµων προτιµήθηκε η οµαδοποίησή τους σε επίπεδο οικογένειας κατά τις αναλύσεις. Τα 
δείγµατα των στοµάχων διατηρήθηκαν σε διάλυµα αλκοόλης 70% ώστε να 
µεταφερθούν στο εργαστήριο για περαιτέρω ανάλυση. 

Μετρήθηκε το Ολικό Μήκος (Total Length) των ψαριών που αλιεύθηκαν, καταγράφηκε 
το είδος τους και έγινε εξαγωγή ολόκληρου του στοµάχου τους αφού διαπιστώθηκε ότι 
ήταν πολύ δύσκολος ο διαχωρισµός του περιεχοµένου τους από τον πεπτικό ιστό λόγω 
της χαλαρής συνοχής του τελευταίου, ιδιαίτερα στα είδη της οικογένειας Mugilidae. 
Σηµειώνεται εδώ ότι τα άτοµα της οικογένειας Mugilidae που αλιεύθηκαν ανήκαν στα 
είδη Liza aurata και Chelon labrosus, λόγω όµως αδυναµίας αναγνώρισης κάποιων 
ατόµων προτιµήθηκε η οµαδοποίησή τους σε επίπεδο οικογένειας κατά τις αναλύσεις. Τα 
δείγµατα των στοµάχων διατηρήθηκαν σε διάλυµα αλκοόλης 70% ώστε να 
µεταφερθούν στο εργαστήριο για περαιτέρω ανάλυση. 

  
  
Προσδιορισµός του TiO2 στα δείγµαταΠροσδιορισµός του TiO2 στα δείγµατα
Τα δείγµατα των συλλεχθέντων ιζηµάτων φιλτραρίστηκαν µε τη δηµιουργία υποπίεσης 

από τη συσκευή που φαίνεται στην Εικόνα 4. Τα δείγµατα των στοµάχων 
Τα δείγµατα των συλλεχθέντων ιζηµάτων φιλτραρίστηκαν µε τη δηµιουργία υποπίεσης 

από τη συσκευή που φαίνεται στην Εικόνα 4. Τα δείγµατα των στοµάχων 
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φιλτραρίστηκαν στο εργαστήριο ώστε να αποµακρυνθεί η περίσσεια αλκοόλης. 
Χρησιµοποιήθηκαν φίλτρα fiber glass Whatman GF/A, Cat No 1820 150, ενώ όλα τα 
δείγµατα ξηράθηκαν στους 60ο C για 24 ώρες και στη συνέχεια ζυγίστηκαν σε ζυγό 
Sartorius, ακρίβειας 0,01 gr. Στη συνέχεια, τα ξηρά δείγµατα κονιορτοποιήθηκαν µε την 
ειδική συσκευή «IKA A11 basic» (Εικόνα 5) και έπειτα οµογενοποιήθηκαν µε τη συσκευή 
οµογενοποίησης «IKΑ Ultra Turrax» (Εικόνα 6), µε την προσθήκη µικρής ποσότητας 
νερού. Τα υγρά, οµογενοποιηµένα δείγµατα αποθέτονταν σε δίσκους petri και 
ξηραίνονταν πάλι µε την ίδια διαδικασία (για 24 ώρες στους 60ο C) ώστε να 
απαλλαχθούν από την υγρασία χωρίς να µειωθεί η ποσότητα της οργανικής ύλης.  
Αν και υπάρχουν διάφορες µεθοδολογίες για τη χηµική χώνευση των ιζηµάτων και την 

ανίχνευση ΤiO2 σε µικροποσότητες σε αυτά µε φασµατοφωτοµετρικές τεχνικές (π.χ. das 
Gracas A. Korn et al., 2002), ακολουθήθηκε η διαδικασία που έχει υιοθετηθεί από το 
ινστιτούτο GEOMAR (Heinrichs & Herrmann, 1990) όπου έγιναν οι αναλύσεις υπό την 
εποπτεία του έµπειρου τεχνικού προσωπικού. Από το αφυγραµένο δείγµα λαµβάνονταν 
µε τη βοήθεια µεταλλικής σπάτουλας µια µικρή ποσότητα ~100 mgr. Η ποσότητα αυτή 
ζυγίζονταν σε ηλεκτρονικό ζυγό Sartorius, ακρίβειας 0,00001 gr, µέσα σε δοχεία Teflon 
(Εικόνα 7), όπου στη συνέχεια προσθέταµε µερικές σταγόνες νερού (Milli-Q-quality). Αν 
η ζύγιση δε γίνονταν αµέσως µετά το πέρας της ξήρανσης των δειγµάτων, αυτά 
τοποθετούνταν σε αφυγραντήρα. Στη συνέχεια, σε κάθε δοχείο προσθέταµε 2 cm3 HF 

40% (suprapur), 2 cm3 HNO3 65% (suprapur) και 3 cm3 HClO4 60%, κλείναµε 
προσεκτικά και σφιχτά τα δοχεία µε τα καπάκια τους και τα θερµαίναµε στους 185 °C 
για 8 ώρες σε µια ειδικά διαµορφωµένη θερµαντική πλάκα (Εικόνα 8). Η πλάκα αυτή 
µπορούσε να θερµάνει ταυτόχρονα έως 30 δοχεία και για κάθε σετ δοχείων 
παρασκευάζονταν ένα τυφλό δείγµα για τον έλεγχο του «θορύβου», ένα διπλό δείγµα 
για τον έλεγχο της οµογενοποιητικής διαδικασίας των δειγµάτων και ένα δείγµα 
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standard (Analyzed marine mud MAG-I, U.S. Geological Survey) για τον έλεγχο της 
ακρίβειας των µετρήσεων της συσκευής ICP-AES (Εικόνα 9).  
Μετά το πέρας των 8 ωρών τα δοχεία αποµακρύνονταν από τη θερµαντική πλάκα µε 

λαβίδα, αφήνονταν να κρυώσουν και ανοίγονταν για να τοποθετηθούν πάλι στη 
θερµαντική πλάκα, σε θερµοκρασία 190 °C. Ταυτόχρονα, πάνω στην πλάκα 
τοποθετούνταν ανάποδα τα καπάκια των δοχείων ώστε να εξατµιστούν όλα τα 
υπολειπόµενα σταγονίδια για να µην αλλοιώσουν τη σύσταση των παρασκευαζόµενων 
διαλυµάτων. Τα δοχεία παρέµεναν πάνω στην πλάκα ώσπου να εξατµιστεί σχεδόν όλο 
το υγρό τους περιεχόµενο και έως ότου αυτό να αποκτήσει ένα θολό κιτρινωπό χρώµα 
και µια υφή λιωµένου πλαστικού. Τότε προσθέτονταν 1 cm3  HNO3 65% (suprapur) και 
αφήνονταν να εξατµιστεί πάλι έως ότου το περιεχόµενο πάρει τη µορφή που 
περιγράφτηκε προηγουµένως για να προστεθούν 5 cm3 νερού και 1 cm3 HNO3 65%. Η 
παραπάνω διαδικασία διαρκούσε 3 µε 4 ώρες. 
Στη συνέχεια, τα δοχεία κλείνονταν πάλι και θερµαίνονταν για 2 ώρες στους 140 °C. 

Με το πέρας των δύο ωρών τα δοχεία αφήνονταν να κρυώσουν και το περιεχόµενό τους 
µεταφέρονταν σε ογκοµετρικές φιάλες των 25 cm3. Ο όγκος συµπληρώνονταν µε νερό 
και το διάλυµα αναµιγνύονταν καλά. Στη συνέχεια, τα διαλύµατα µεταφέρονταν σε 
καθαρά πλαστικά δοχεία PE 30 cm3 και µετρούνταν στη συσκευή ICP-AES. 

 
Η βαθµονόµηση της συσκευής και η µέτρηση της συγκέντρωσης του TiO2 στα 

διαλύµατα πραγµατοποιήθηκε από εξειδικευµένο τεχνικό προσωπικό του ινστιτούτου 
GEOMAR και σύµφωνα µε τις υποδείξεις του κατασκευαστή.  

  
Προσδιορισµός της ανόργανης ύλης στα ιζήµατα   
Από τα οµογενοποιηµένα και αφυγραµένα δείγµατα λαµβάνονταν ποσότητα 1 gr και 

ζυγίζονταν µε ακρίβεια 0,0001 gr πάνω σε κοµµάτι αλουµινόχαρτου του οποίου το 
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βάρος είχε ήδη µετρηθεί και καταγραφεί. Οι ποσότητες αυτές των ιζηµάτων 
τοποθετούνταν σε φούρνο όπου αποτεφρώνονταν στους 540 οC για ~12 ώρες. Κατόπιν, 
ζυγίζονταν τα δείγµατα µε τα αλουµινόχαρτά τους. Από τη διαφορά των δύο µετρήσεων 
προέκυπτε η ποσότητα της ανόργανης ύλης στο δείγµα του 1 gr και στη συνέχεια 
γίνονταν αναγωγή σε όλη την ποσότητα του δείγµατος που είχε συλλεχθεί από την κάθε 
παγίδα. 

 
 
Ανάλυση δεδοµένων 
Η ανάλυση και τα διαγράµµατα των φυσικών παραµέτρων (διεύθυνση και ένταση 

ανέµου και θαλάσσιων ρευµάτων, θερµοκρασία, αλατότητα και κορεσµός της στήλης 
του νερού σε οξυγόνο), καθώς και τα διαγράµµατα για τη συνοπτική παρουσίαση της 
διασποράς του TiO2 πραγµατοποιήθηκαν µε το πρόγραµµα MS Excel 2000, ενώ 
χρησιµοποιήθηκε και το MS Access 2000 για τη διαχείριση του µεγάλου όγκου των 
ανεµολογικών και ρευµατικών δεδοµένων. 
Οι αναλύσεις διασποράς των δεδοµένων της ανόργανης ύλης και της πυκνότητας του 

ΤiO2, καθώς και οι αναλύσεις γραµµικής παλινδρόµησης των δεδοµένων του στοµαχικού 
περιεχοµένου των ψαριών που αλιεύθηκαν πραγµατοποιήθηκαν µε το πρόγραµµα 
STATISTICA v.6 (StatSoft). 
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ΙΙ.2 Υλικά και Μέθοδοι για την εκτίµηση της αφθονίας και της βιοµάζας του 
πληθυσµού άγριων ψαριών γύρω από ιχθυοκλωβούς µε τη χρήση 
στερεοσκοπικής µαγνητοσκόπησης (stereo video census) 

 
Τόπος, χρόνος και τρόπος της µαγνητοσκόπησης 
Η µέθοδος της στερεοσκοπικής µαγνητοσκόπησης για την εκτίµηση της αφθονίας και 

της βιοµάζας του πληθυσµού άγριων ψαριών έλαβε µέρος γύρω από µια σειρά κλωβών 
της ιχθυοκαλλιεργητικής µονάδας Ι2 (Εικόνα 10) στη νότια Ελλάδα, στο πλαίσιο του 
προγράµµατος MERAMED. Οι transects πραγµατοποιήθηκαν στις 17 και 19/07/2001 και 
κατά τις µεσηµεριανές ώρες, από τις 11:00 έως τις 14:00 αφού τότε το φως του ήλιου 
είχε τη µέγιστη ένταση και οι υποθαλάσσιες συνθήκες ορατότητας ήταν οι βέλτιστες. 
Επιπλέον, λίγο πριν τις 11:00 ταΐζονταν οι συγκεκριµένοι κλωβοί από το προσωπικό της 
µονάδας Ι2. 
Η σειρά των κλωβών γύρω από τους οποίους έγιναν οι στερεοσκοπικές 

µαγνητοσκοπήσεις διαιρέθηκε σε δύο τµήµατα: το νοτιοδυτικό (κλωβοί 1-8) και το 
βορειοανατολικό (κλωβοί 11-20), κυρίως λόγω της µικρής διάρκειας (60 λεπτών) των 
Mini-DV ψηφιακών µαγνητοταινιών που χρησιµοποιήθηκαν. Έτσι, κατά την πρώτη 
κατάδυση στις 17/07/01 πραγµατοποιήθηκε µια transect στα 8 m (8.1), βάθος στο 
οποίο φτάνανε τα δίχτυα των κλωβών, και στη συνέχεια µια δεύτερη transect στα 2 m 
(2.1) στο βορειοανατολικό τµήµα της σειράς. Κατά τη δεύτερη κατάδυση στις 19/07/01 

Εικόνα 10. ∆ιάταξη των κλωβών της ιχθυοκαλλιεργητικής µονάδας Ι1. Οι transects
πραγµατοποιήθηκαν γύρω από τους κλωβούς της δεξιάς σειράς που φαίνονται µέσα στο
διακεκοµµένο ορθογώνιο πλαίσιο. Στο δεξιό µέρος της εικόνας διακρίνονται οι κλωβοί γύρω από
τους οποίους πραγµατοποιήθηκε η κάθε transect, καθώς και οι διάδροµοι από τους οποίους η
συσκευή πέρασε µία ή δύο φορές. 

     
          

       
          

   

8.1

8.2

2.1

2.2

Transects στα 8
m (8.1 και 8.2) 

Transects στα 
2m βάθος (2.1 
και 2.2)

∆ιάδροµοι µονής 
διαδροµής 

∆ιάδροµοι διπλής 
διαδροµής

North 
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πραγµατοποιήθηκαν οι αντίστοιχες transects (2.2 και 8.2) στο νοτιοδυτικό τµήµα της 
σειράς. Στα δύο διαφορετικά βάθη ακολουθούνταν η ίδια διαδροµή κάθε φορά, ενώ 
λόγω της διάταξης των κλωβών οι εξωτερικοί κυρίως διάδροµοι διανύονταν µία φορά, 
ενώ οι εσωτερικοί διανύονταν δύο φορές. 
Λόγω της δυσκολίας χειρισµού της συσκευής οι transects γίνονταν πάντα µε δύο 

αυτοδύτες: ο ένας κρατούσε τη συσκευή, διατηρώντας τον οπτικό της άξονα παράλληλο 
µε την επιφάνεια της θάλασσας, ενώ ο δεύτερος που κολυµπούσε πάνω και ελαφρώς 
µπροστά από τον πρώτο ήταν επιφορτισµένος κυρίως µε το ρόλο του οδηγητή. 

 
 
Συσκευή στερεοσκοπικής µαγνητοσκόπησης  
Η συσκευή στερεοσκοπικής µαγνητοσκόπησης αποτελούνταν από µια κυλινδρική 

ράβδο, µήκους 1,3 m, από ελαφρύ αλλά ανθεκτικό πλαστικό υλικό στα άκρα της οποίας 
είχαν στερεωθεί δύο στεγανές, κυλινδρικές θήκες (Εικόνα 11) για τις ψηφιακές  

βιντεοκάµερες Canon MV30 µε ¼” progressive Scan CCD. Στο µπροστινό µέρος των 
θηκών είχε εφαρµοστεί ένα πλαστικό, διάφανο υλικό που επέτρεπε τη λήψη εικόνας από 
τις εγκιβωτισµένες κάµερες χωρίς παραµορφώσεις, ενώ ήταν δυνατή η περιστροφή των 
θηκών περί τον άξονα της ράβδου (γωνία ω), καθώς και η περιστροφή τους περί του 

   
 

Εικόνα 11. ∆ιαγραµµατική απεικόνιση της
συσκευής στερεοσκοπικής µαγνητοσκόπησης.  

  , ,  
   

   
     
     

  .

Εικόνα 12. Άξονες περιστροφής (ω φ κ) και συντεταγµένων (x,y,z)
του συστήµατος κάµερα – αντικείµενο. Το επίπεδο εστίασης (focal
plane) αντιστοιχεί ουσιαστικά στην πλακέτα CCD της ψηφιακής
κάµερας (το αντίστοιχο του φιλµ σε µια συµβατή φωτογραφική
µηχανή), ενώ ο άξονας x συµπίπτει µε τη ράβδο πάνω στην οποία
στηρίζεται η κάµερα
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άξονα του σηµείου πρόσδεσής τους (γωνία φ – Εικόνα 12). Αντίθετα, η περιστροφή της 
κάµερας περί του οπτικού της άξονα (γωνία κ) διατηρούνταν σταθερή αφού δεν υπήρχε 
λόγος να µεταβάλλεται. Η κλίση της κάθε κάµερας ως προς τον άξονα y, δηλαδή οι 
γωνίες φ1 και φ2 της αριστερής και της δεξιάς κάµερας αντίστοιχα, ρυθµίστηκαν έτσι, 
ώστε δεδοµένης της κακής ορατότητας στη θαλάσσια περιοχή γύρω από του κλωβούς, 
η οποία δεν ξεπερνούσε τα 3,5 m να επιλεχθεί µια όσο το δυνατόν µεγαλύτερη 
απόσταση του σηµείου επικάλυψης των εικόνων από το σηµείο 0 των αξόνων (Εικόνα 
13). Η απόσταση του σηµείου επικάλυψης αποφασίστηκε στα 1,5 m ώστε να µειωθούν 
οποιεσδήποτε επιδράσεις της παρουσίας των αυτοδυτών στην καταγραφή της αφθονίας 
των άγριων ψαριών.  

          
         

         
 

Εικόνα 13. Σχηµατική κάτοψη της συσκευής. Σηµειώνονται οι άξονες Χ και Ζ, η γωνία φ, το σηµείο 0
των τριών αξόνων (σταυρός) και το σηµείο επικάλυψης των εικόνων από τις δύο κάµερες.
Σηµειώνεται ότι ο άξονας Χ περνάει από το προοπτικό κέντρο (PC) των φακών, όπως φαίνεται και
στην Εικόνα 12. 

Ο φακός και στις δύο κάµερες είχε ρυθµιστεί στη µικρότερη εστιακή απόσταση (4,1 
mm) για να επιτευχθεί η µεγαλύτερη δυνατή γωνία λήψης, ενώ η εστίαση είχε ρυθµιστεί 
στα 2m. Το διάφραγµα του φακού είχε παραµείνει στην αυτόµατη λειτουργία, η 
ταχύτητα εγγραφής στα 25 frames/sec, ενώ είχε επιλεγεί η καλύτερη δυνατή ανάλυση 
εικόνας λήψης (720 x 576 pixels). 
Στη δεξιά θήκη είχε προσαρµοστεί µια µικρή συσκευή αναπαραγωγής ΜΡ3 (Diva MP3 

player) η οποία ήταν συνδεδεµένη µε τις υποδοχές µικροφώνου στις δύο κάµερες. Η 
συσκευή αυτή εξέπεµπε σύντοµα, προηχογραφηµένα ηχητικά σήµατα µε σταθερή 
περίοδο βάσει των οποίων θα γινότανε ο συγχρονισµός των video frames κατά την 
ανάλυση των ψηφιακών µαγνητοταινιών. Η εκποµπή των σηµάτων γίνονταν στη 
χαµηλότερη δυνατή ένταση για να αποφευχθούν πιθανές ανωµαλίες κατά την εγγραφή. 
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Βαθµονόµηση της συσκευής  
Η βαθµονόµηση της συσκευής αποβλέπει στην ανάλυση της εσωτερικής γεωµετρίας 

των ψηφιακών καµερών και τη γενική τους απόδοση ή σταθερότητα κατά τη διάρκεια 
µιας χρονικής περιόδου µε απώτερο στόχο τη δηµιουργία και εφαρµογή ενός 
τρισδιάστατου συστήµατος συντεταγµένων βάσει των οποίων θα µετρώνται αξιόπιστα οι 
αποστάσεις και τα µήκη των παρατηρούµενων ψαριών. Η εσωτερική γεωµετρία µιας 
κάµερας καθορίζεται από το επίπεδο εστίασης και την εστιακή απόσταση του φακού της. 
Επειδή η βαθµονόµηση της συσκευής δεν ήταν δυνατή κατά τη διάρκεια των 
µετρήσεων, αλλά πραγµατοποιούνταν στην αρχή κάθε κατάδυσης, βασική προϋπόθεση 
για τη δηµιουργία ενός αξιόπιστου συστήµατος συντεταγµένων ήταν η διατήρηση του 
επιπέδου εστίασης (focus) και της εστιακής απόστασης (zoom) του φακού κατά τη 
διάρκεια της βαθµονόµησης και των ακόλουθων transects. Για το λόγο αυτό και οι δύο 
κάµερες ρυθµίζονταν σε κατάσταση χειροκίνητης λειτουργίας (manual mode) πριν τον 
εγκιβωτισµό τους στις ειδικές θήκες. 
Η βαθµονόµηση γίνονταν µε τη βοήθεια ενός πλέγµατος βαθµονόµησης (Εικόνα 14), 

διαστάσεων 1,5 x 1,5 x 1 cm στις πλευρές του οποίου και σε γνωστές αποστάσεις 
µεταξύ τους είχαν κολληθεί 72 λευκά, στρογγυλά αυτοκόλλητα, διαµέτρου 12 mm, σε 
µαύρο υπόβαθρο. Το πλέγµα ήταν κατασκευασµένο από ελαφριές πλαστικές δοκούς µε 
τετράγωνη διατοµή και κρατιόταν µε σκοινί από έναν βοηθό που βρίσκονταν πάνω σε 

µικρό σκάφος. Ο αυτοδύτης περιέστρεφε τη συσκευή γύρω από το πλέγµα κατά 360ο µε 
τρεις διαφορετικούς τρόπους (Εικόνα 15), µε τις κάµερες πάντα στραµµένες προς το 
κέντρο του πλέγµατος και από τέτοια απόσταση ώστε αυτό να καλύπτει όσο το δυνατόν 
περισσότερο την καταγραφόµενη εικόνα, χωρίς όµως να παραλείπεται κάποιο τµήµα 
του. Η απόσταση αυτή υπολογίζονταν πριν από κάθε transect µε τη βοήθεια ενός 
χειροκίνητου υπολογιστή εύρους (Εικόνα 16). Η πρώτη περιστροφή της συσκευής 
γίνονταν µε τον οπτικό της άξονα (άξονας Ζ) κάθετο στο κέντρο του πλέγµατος 
(Εικόνες 14 και 15). Η δεύτερη περιστροφή γινόταν µε τον οπτικό άξονα να σχηµατίζει 
45ο µε το επίπεδο του πλέγµατος, ενώ η τρίτη γίνονταν µε την ίδια γωνία, αλλά µε τη 
συσκευή στραµµένη 90ο δεξιόστροφα περί τον οπτικό της άξονα. 

    
    

Εικόνα 15. Περιστροφή της συσκευής
γύρω από το πλέγµα βαθµονόµησης. 

Εικόνα 14. Πλέγµα βαθµονόµησης
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  Εικόνα 16. Υπολογιστής εύρους της Canon. 

 Κατά την σύλληψη  εικόνων (image 
capturing) από τις µαγνητοταινίες 
κάθε κατάδυσης µέσω του υπολογιστή 
αποµονώνονταν τουλάχιστον 8 
ζευγάρια εικόνων από κάθε 
περιστροφή. Στη συνέχεια, γίνονταν 
επεξεργασία των εικόνων αυτών µε το 
πρόγραµµα Adobe Photoshop 6.0, 
ώστε να βελτιστοποιηθεί η αντίθεση 
των χρωµάτων και να εντοπίζονται 
ευκολότερα τα λευκά αυτοκόλλητα – 
στόχοι, τόσο από το χρήστη, όσο και 
από το ίδιο το πρόγραµµα 
στερεοσκοπικής ανάλυσης (Vision 
Measurement System). Στον κάθε 
στόχο είχε αποδοθεί ένας µοναδικός 
κωδικός που παρέµενε ίδιος στην 
ανάλυση όλων των εικόνων (Εικόνα 
17). Το πρόγραµµα VMS (Geometric 
Software), ύστερα από ανάλυση της δυσδιάστατης γεωµετρίας των στόχων σε όλα τα 

 

       
             

  

Εικόνα 17. Άποψη του προγράµµατος VMS κατά τη διαδικασία της βαθµονόµησης. Φαίνεται ένα ζεύγος
εικόνων που λήφθηκαν την ίδια χρονική στιγµή από τη δεξιά και την αριστερή κάµερα, µε σηµειωµένους
τους κωδικούς των στόχων. 
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ζεύγη εικόνων υπολόγιζε µια σειρά παραµέτρων, απαραίτητες για τη δηµιουργία ενός 
τρισδιάστατου συστήµατος συντεταγµένων που θα εφαρµόζονταν στη συνέχεια για τον 
υπολογισµό των αποστάσεων και των µηκών των παρατηρούµενων ψαριών από τα 
ζεύγη εικόνων των transects που ακολουθούσαν. Στη συνέχεια, βάσει του 
τρισδιάστατου συστήµατος συντεταγµένων υπολογίζονταν οι συντεταγµένες (x,y,z) των 
προοπτικών κέντρων των δύο καµερών, καθώς και οι γωνίες περιστροφής τους (ω,φ,κ) 
και αποθηκεύονταν σε ένα αρχείο ASCII (Εικόνες 12 και 13). 

 
 
Επεξεργασία των ψηφιακών µαγνητοταινιών και λήψη δεδοµένων     
Πριν από τις στερεοσκοπικές µαγνητοσκοπήσεις γύρω από τους κλωβούς γίνονταν µια 

transect ελέγχου σε απόσταση 200 m περίπου από τον πιο αποµακρυσµένο κλωβό και 
διάρκειας 10 λεπτών. Ύστερα από προεπισκόπηση της transect ελέγχου για τη µονάδα Ι2 
αποφασίστηκε να µην προχωρήσουµε στην επεξεργασία των µαγνητοταινιών λόγω της 
σχεδόν πλήρους απουσίας άγριων ψαριών σε αυτές. Ως εκ τούτου πραγµατοποιήθηκε 
µόνο η επεξεργασία των µαγνητοσκοπηµένων βαθµονοµήσεων και transects. 
Η σύλληψη εικόνων (image capturing) έγινε µε τα προγράµµατα ScenealyzerLIVE 1.3 

(Andreas Winter) και Video Capture v.6.5 και v7.0 (Media Studio Pro 6.5 και 7.0 - 
Ulead) από τις ψηφιακές µαγνητοταινίες σε σκληρό δίσκο υπολογιστή. Ως πρόγραµµα 
συµπίεσης - αποσυµπίεσης χρησιµοποιήθηκε το Panasonic DV CODEC και ως τύπος 
συµπίεσης το AVI-type 2. 
Ο συγχρονισµός των video frames πραγµατοποιήθηκε µε το πρόγραµµα Video Editor 

v.7 (Media Studio Pro 7.0 - Ulead) βάσει των ηχητικών σηµάτων που εξέπεµπε η 
συσκευή ΜΡ3 και στις δύο κάµερες ταυτόχρονα (Εικόνα 18). Ο συγχρονισµός γίνονταν 
µε ακρίβεια µισού frame, δηλαδή 1/50 sec. Η ακρίβεια αυτή θεωρείται ικανοποιητική 

      
         

 

Εικόνα 18. Άποψη του Video Editor v7.0. Οι δύο πάνω σειρές αποτελούν τα frames
της αριστερής και της δεξιάς κάµερας, ενώ οι δύο κάτω σειρές απεικονίζουν τα
ηχητικά σήµατα. 

Left camera 
sequence 

Right camera 
sequence 
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από τον κατασκευαστή του προγράµµατος VMS για τον ακριβή υπολογισµό αποστάσεων 
και µηκών, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και από εµάς κατά τις δύο βαθµονοµήσεις της 
συσκευής, καθώς και κατά τη µέτρηση των µηκών µιας σειράς οµοιωµάτων ψαριών µε 
γνωστό µήκος. 
Σε περιπτώσεις κακής εγγραφής ή κακής σύλληψης εικόνων είχαµε απώλεια κάποιων 

frames σε µια από τις δύο ταινίες. Στην περίπτωση αυτή, για να επιτευχθεί ο 
συγχρονισµός των δύο ταινιών προσθέταµε τον αντίστοιχο αριθµό κενών frames στην 
ταινία και πάντα µεταξύ των δύο διαδοχικών ηχητικών σηµάτων όπου παρατηρήθηκε η 
απώλεια. 
Με το πέρας του συγχρονισµού, και σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή θα 

έπρεπε να είναι δυνατή η απευθείας ανάλυση των δύο ταινιών (AVI-type 2 files) από το 
πρόγραµµα VMS. Ωστόσο, παρατηρήθηκαν δυσεπίλυτα προβλήµατα κατά τη διαδικασία 

αυτή, γεγονός που µας οδήγησε στη µετατροπή του κάθε frame σε αρχείο εικόνας JPG. 
Εξαιτίας, όµως, του τεράστιου αποθηκευτικού χώρου που θα απαιτούσε αυτή η 
διαδικασία, προηγήθηκε η επιλογή µε το πρόγραµµα Video Editor v7.0 των frames 
εκείνων που είχαν ενδιαφέρον για την ανάλυση, εµφάνιζαν δηλαδή ένα τουλάχιστον 
ψάρι και στις δύο κάµερες ή ένα σινιάλο του δεύτερου αυτοδύτη που υποδείκνυε τη 
θέση της συσκευής ανάµεσα στους κλωβούς. 

      Εικόνα 19. Μέτρηση µήκους µε το πρόγραµµα VMS (από το εγχειρίδιο του
κατασκευαστή). 

Στη συνέχεια τα frames αποθηκεύονταν µε την ίδια σειρά σε δύο φακέλους, έναν για 
την αριστερή κάµερα και έναν για τη δεξιά, και φορτώνονταν στο πρόγραµµα VMS, 
αφού πρώτα είχε φορτωθεί το ASCII αρχείο µε τις συντεταγµένες και τις γωνίες 
περιστροφής των δύο προοπτικών κέντρων που είχαν υπολογιστεί κατά τη διαδικασία 
της βαθµονόµησης. 
Για τις µετρήσεις των µηκών έπρεπε να εντοπιστούν δύο σηµεία (ρύγχος και ουρά) σε 

κάθε φωτογραφία (Εικόνα 19). Μετρούνταν το Ολικό Μήκος (Total Length) των ψαριών, 
ενώ όπου αυτό δεν ήταν δυνατόν λόγω της κακής ορατότητας η καταχώρηση γίνονταν 
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µε τον υπολογισµό ενός σηµείου στο χώρο, συνήθως του ρύγχους του ψαριού. Τα 
στοιχεία για την κάθε παρατήρηση καταγράφονταν σε ένα αρχείο ASCII και ήταν: 

• Το µήκος (mm) και η ακρίβειά του 
• Η διεύθυνση του ψαριού 
• Η ορθότητα της αντιστοιχίας των επιλεγµένων σηµείων στις δύο φωτογραφίες 
• Οι συντεταγµένες του µέσου σηµείου στο µετρηθέν µήκος το ψαριού. 
• Η απόσταση του µέσου σηµείου από το σηµείο 0 του τρισδιάστατου 

συστήµατος συντεταγµένων 
• Ο κωδικός του ζεύγους φωτογραφιών στο οποίο έγινε η παρατήρηση. 
• Το είδος του ψαριού 
• Ο κωδικός του διαδρόµου στον οποίο παρατηρήθηκε, καθώς και αν 

παρατηρήθηκε στην πρώτη διαδροµή ή στη δεύτερη 
• Αν το ψάρι καταχωρήθηκε µε το Ολικό του Μήκος ή µόνο ως σηµείο. 

 
 
Ανάλυση δεδοµένων 
∆υστυχώς, δεν ήταν δυνατή η ανάκτηση και αξιοποίηση δεδοµένων από την transect 

8.1, για αυτό χρησιµοποιήθηκαν µόνο οι transects 2.1, 2.2 και 8.2. Ως εκ τούτου, για τις 
αναλύσεις χρησιµοποιήθηκαν ουσιαστικά δύο οµάδες: 1η [2.1 και 2.2] και 2η [2.2 και 
8.2]. 
Για τις αναλύσεις χρησιµοποιήθηκαν δύο τύποι δεδοµένων: αφθονίας (αριθµός ατόµων 

ανά είδος) και µήκους. Στην πρώτη περίπτωση χρησιµοποιήθηκαν όλες οι παρατηρήσεις 
που καταγράφηκαν από την ανάλυση των ταινιών, ενώ στη δεύτερη µόνο εκείνες για τις 
οποίες είχε πραγµατικά µετρηθεί το Ολικό Μήκος. 
Οι διάδροµοι γύρω από τους κλωβούς χρησιµοποιήθηκαν ως µονάδες αναφοράς. Έτσι, 

π.χ. η αφθονία των ψαριών εκφράστηκε ως αριθµός ατόµων ανά είδος και διάδροµο. 
Όσον αφορά στις αναλύσεις της αφθονίας, για τους διαδρόµους όπου έγινε µόνο µια 
διαδροµή χρησιµοποιήθηκε ο αριθµός των ατόµων ανά είδος ως είχε, ενώ για τους 
διαδρόµους όπου έγιναν δύο διαδροµές υπολογίστηκαν οι µέσες τιµές των αριθµών των 
ατόµων ανά είδος. 
Επιπλέον, στις αναλύσεις αφθονίας που έγιναν ανά κλωβό χρησιµοποιήθηκε το 

άθροισµα των ατόµων ανά είδος που παρατηρήθηκαν στους τέσσερις διαδρόµους που 
περιβάλλουν τον κάθε κλωβό. Οι εσωτερικοί διάδροµοι βρίσκονταν πάντα µεταξύ δύο 
κλωβών και κατά τις αναλύσεις αυτές η αφθονία των ατόµων ανά είδος σε έναν 
εσωτερικό διάδροµο συµπεριλαµβάνονταν στον υπολογισµό της αφθονίας και των δύο 
κλωβών. 
Οι αναλύσεις διασποράς (ANOVA) και παλινδρόµησης (regression) των δεδοµένων 

αφθονίας και µήκους πραγµατοποιήθηκαν µε το πρόγραµµα STATISTICA v.6 (StatSoft), 
ενώ για τις αναλύσεις οµαδοποίησης (Cluster analysis) και MultiDimensional Scaling 
χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα PRIMER 5 for Windows – Version 5.2.2 (PRIMER-E 
Ltd). 
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ΙΙΙ Αποτελέσµατα 
 
ΙΙΙ.1 Αποτελέσµατα πειράµατος για την ανίχνευση της διαφυγής και της 

διασποράς της παρεχόµενης ιχθυοτροφής στον πυθµένα. 
 
Φυσικές παράµετροι 
 
Οι µετρήσεις της θερµοκρασίας (Τ), της αλατότητας (S) και του οξυγόνου (Ο2) 
έγιναν από το µέσο της βόρειας πλευράς του κλωβού του πειράµατος και για κάθε 1 
µέτρο βάθους, από την επιφάνεια (0 m) έως τα 16 m βάθους. 
 

 
  ∆ιάγραµµα 1. Τιµές της θερµοκρασίας σε σχέση µε το βάθος, όπω     ς

αυτές καταγράφηκαν από µετρήσεις σε διαφορετικές ηµέρες.       
 
Οι εφτά διαφορετικές µετρήσεις της θερµοκρασίας σε σχέση µε το βάθος δε φάνηκε 
αρχικά να ακολουθούν κάποιο συγκεκριµένο πρότυπο (∆ιάγραµµα 1). 
Ωστόσο, η µεταβολή της θερµοκρασίας µεταξύ δύο χρονικά διαδοχικών µετρήσεων 
(π.χ. Τ2 (στις 23/9) - Τ1 (στις 22/9)) φαίνεται πως ήταν παρόµοια για κάθε 
διαφορετικό βάθος (∆ιάγραµµα 2). Με άλλα λόγια, παρατηρήθηκε µια ταυτόχρονη 
αύξηση ή µείωση της θερµοκρασίας σε όλα τα βάθη. Το µέγεθος, µάλιστα, της 
µεταβολής ήταν παρόµοιο για όλα τα ζευγάρια διαδοχικών µετρήσεων και όλα τα 
βάθη µε εξαίρεση την επιφάνεια του πυθµένα (0 m) όπου οι µεταβολές φάνηκαν να 
είναι αρκετά υψηλότερες. Η διαφορά είναι κατανοητή αν σκεφθούµε πόσο ευαίσθητα 
είναι τα επιφανειακά στρώµατα νερού σε σχέση µε τα υποκείµενά τους στις 
µεταβολές της θερµοκρασίας του αέρα, της ηλιοφάνειας κλπ (Castro & Huber, 2000). 
Αντίθετα, από τις οκτώ διαφορετικές µετρήσεις αλατότητας φάνηκε πως αυτή στα 
πρώτα µέτρα και κυρίως στην επιφάνεια είναι σηµαντικά µειωµένη και αυξάνεται µε 
το βάθος το πολύ µέχρι τα 6 m, ενώ από εκεί και µέχρι τον πυθµένα (16 m βάθος) 
παραµένει σταθερή (∆ιάγραµµα 3). Οι µεταβολές αυτές πιθανότατα επηρεάζονται 
από τα ρεύµατα γλυκού νερού που προέρχονται από τον παρακείµενο ποταµό ή 
ακόµα και από κάποια υποθαλάσσια πηγή γλυκού νερού.  
Τέλος, όσον αφορά στον κορεσµό του νερού σε οξυγόνο, παρατηρήθηκε στις δύο 
απογευµατινές µετρήσεις (25/9 και 29/9 στις 16:00) ένα ελάχιστο κοντά στην 
επιφάνεια (∆ιάγραµµα 4). Η µέτρηση στις 27/9 πραγµατοποιήθηκε στις 9:00 µε 
αποτέλεσµα να εµφανίζεται ένα εντελώς διαφορετικό πρότυπο. ∆υστυχώς, αυτή η 
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µέτρηση δεν είναι συγκρίσιµη µε τις άλλες δύο, δεν ήταν όµως δυνατό να 
πραγµατοποιηθεί κάποια άλλη στιγµή εκείνη την ηµέρα. 

  
 ∆ιάγραµµα 2. Απεικόνιση των διαδοχικών αυξοµειώσεων της θερµοκρασίας ανά βάθος.         

         

∆ιάγραµµα 3. Τιµές της αλατότητας σε σχέση µε το βάθος, όπω       ς
αυτές καταγράφηκαν από µετρήσεις σε διαφορετικές ηµέρες.      

∆ιάγραµµα 4. Τιµές κορεσµού της στήλης του νερού σε οξυγόνο, όπως καταγράφηκαν σε τρεις
διαφορετικές ηµέρες.  
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 Λίγες ηµέρες πριν από την έναρξη του πειράµατος και κατά τη διάρκεια αυτού 
µετρούνταν σε τακτά χρονικά διαστήµατα η ταχύτητα και η διεύθυνση του ανέµου. 
Από την ανάλυση αυτών των στοιχείων προέκυψε ότι οι επικρατούντες άνεµοι είναι 
οι βόρειοι και  βορειοανατολικοί, αυτοί που έπνεαν δηλαδή από την ξηρά. Ωστόσο, οι 
δυτικοί, νοτιοδυτικοί και νότιοι άνεµοι, αν και ήταν σπανιότεροι, είχαν µεγαλύτερη 
ένταση (∆ιαγράµµατα 5 και 6). 

                   
∆ιάγραµµα 5. Συχνότητες ανέµων (%).  ∆ιάγραµµα 6. Εντάσεις ανέµων m/sec). (

 
 
Ως προς τις διευθύνσεις των θαλάσσιων ρευµάτων κοντά στην επιφάνεια φάνηκε 
πως κυρίαρχα είναι αυτά που έρχονται από το βορρά, ενώ οι µικρότερες συχνότητες 
καταγράφηκαν για τα νότια, νοτιοανατολικά και νοτιοδυτικά (∆ιάγραµµα 7). ∆εν 
παρατηρήθηκε, όµως, κάποια διαφορά  µεταξύ των ρευµάτων ως προς την ισχύ τους 
(∆ιάγραµµα 8), η οποία ήταν µικρή σε σχέση µε αυτές που καταγράφηκαν στα 9 
µέτρα βάθος, αλλά και κοντά στον πυθµένα (∆ιαγράµµατα 10 και 12, αντίστοιχα). 
 

              
 
 
 
 
Ω

∆ιάγραµµα 7. Συχνότητες ρευµάτων (%  )
στα 3 µέτρα βάθος – 13 µέτρα από το   ν
πυθµένα. 
ς προς τις διευθύνσεις των ρευµάτων στα 9 
παρέµειναν τα πιο συχνά, ενώ κοντά στον πυθµ
αυτών, καθώς και των βορειοανατολικών ρευµ
νότιων και νοτιοδυτικών. 
 

 

∆ιάγραµµα 8. Εντάσεις ρευµάτω ν
(cm/sec) στα 3 µέτρα βάθος – 13 µέτρ α
από τον πυθ  µένα. 
µέτρα βάθος φάνηκε πως τα βόρεια 
ένα παρατηρήθηκε ότι η συχνότητα 
άτων ήταν παρόµοια µε αυτήν των 
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∆ιάγραµµα 9. Συχνότητες ρευµάτων (%  )
στα 9 µέτρα βάθος – 7 µέτρα από το   ν
πυθµένα. 

∆ιάγραµµα 10. Εντάσεις ρευµάτω ν
(cm/sec) στα 9 µέτρα βάθος – 7 µέτρ α
από τον πυθ  µένα.

∆ιάγραµµα 11. Συχνότητες ρευµάτων (%  )
στα 14 µέτρα βάθος – 2 µέτρα από το ν
πυθµένα. 

∆ιάγραµµα 12. Εντάσεις ρευµάτω ν
(cm/sec) στα 14 µέτρα βάθος – 2 µέτρ α
από τον πυθ  µένα.
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Ποσότητα υλικού που συλλέχθηκε από τους σταθµούς     
 
Οι σταθµοί βρίσκονταν σε ένα εύρος βάθους που κυµαίνονταν από 11,2 m έως 18,6 
m, µε τις ακτίνες C και D να καταλήγουν στα ρηχότερα σηµεία και τις ακτίνες F και G 
να καταλήγουν στα βαθύτερα. Ο πυθµένας λοιπόν βάθαινε προς τα δυτικά και 
νοτιοδυτικά. 
Στο ∆ιάγραµµα 13 φαίνεται η απόθεση της ποσότητας του υλικού ανά ηµέρα και m2 
στις 7 διαφορετικές αποστάσεις (5, 10, 15, 20, 25, 35 και 50 m) και σε κάθε ακτίνα 
(Α-Η). Οι τιµές σε κάθε ακτίνα βρίσκονται σε αύξουσα σειρά, από το κέντρο του 
«ιστού» προς κάθε άκρο.  
 

 

∆ιάγραµµα 13. Κατανοµή τη  ς
ποσότητας του υλικού σε gr πο   υ
αποτέθηκε στις παγίδες της κάθ   ε
ακτίνας ανά ηµέρα. Τα χρώµατ  α
αντιπροσωπεύουν τις αποστάσε  ις
στις οποίες βρίσκονταν οι παγίδες  ,
µε το θερµότερο (κόκκινο) ν  α
αντιπροσωπεύει την κοντινότερ η
απόσταση στο κέντρο τη   ς
οκτακτινωτής διάταξης (5m) κα ι
το ψυχρότερο (ιώδε ς) τη
µεγαλύτερη απόσταση (5 0m). 

 

 

∆ιάγραµµα 14. Κατανοµή το  υ
ποσοστού του ανόργανου υλικο  ύ
που αποτέθηκε στι ς
ιζηµατοπαγίδες ανά ακτίνα κα   ι
απόσταση.  

 
 
Παρατηρούµε ότι οι ποσότητες του υλικού για όλες τις αποστάσεις είναι παρόµοιες. 
Φαίνεται, ωστόσο, µια διαφορά ως προς την ποσότητα που συλλέχθηκε στις 
αποστάσεις αυτές µεταξύ των ακτίνων A,B,C,D και E,F,G,H. Ενώ στη δεύτερη οµάδα 
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ακτίνων φαίνεται να µειώνεται η ποσότητα του υλικού µε την απόσταση, στην 
πρώτη οµάδα παρατηρείται µια µεταβολή αυτού του προτύπου. Ιδιαίτερα προς τις 
ακτίνες Β και C οι ποσότητες στις µεγαλύτερες αποστάσεις φαίνονται κάπως 
µεγαλύτερες, σχηµατίζοντας µια «µύτη».  
Αναλύοντας το συλλεχθέν υλικό σε ποσοστά ανόργανης και οργανικής ύλης 
µπορούµε να εξετάσουµε τις κατανοµές των επιµέρους αυτών στοιχείων. Βλέπουµε 
καταρχήν ότι η µάζα της ανόργανης ύλης είναι σηµαντικά µεγαλύτερη από αυτήν της 
οργανικής. Ωστόσο, στις ακτίνες D και Ε για τις αποστάσεις των 35 και 10 µέτρων, 
αντίστοιχα, εµφανίζονται κάποια µέγιστα οργανικής ύλης (∆ιάγραµµα 15).  
 

 

∆ιάγραµµα 15. Κατανοµή το  υ
ποσοστού του  οργανικού υλικο  ύ
που αποτέθηκε στι ς
ιζηµατοπαγίδες ανά ακτίνα κα   ι
απόσταση.  

 
 
Ανόργανη ύλη 
 
Το αυξηµένο ποσοστό της ανόργανης ύλης στο υλικό που συλλέχθηκε από τις 
παγίδες οφείλεται πιθανότατα στη µεταφορά αιωρούµενων στερεών µέσω των 
υποθαλάσσιων ρευµάτων της περιοχής. Η µέση τιµή των ποσοστών της ανόργανης 
ύλης µέσα σε όλα τα δείγµατα ανέρχεται στο 92,19% µε τυπική απόκλιση 1,73% και 
διασπορά 2,99. Στο ∆ιάγραµµα 16 φαίνεται η ανάλυση διασποράς του ποσοστού της 
ανόργανης ύλης που µετρήθηκε σε όλες τις παγίδες σε σχέση µε το βάθος όπου 
αυτές βρίσκονταν. Φαίνεται, λοιπόν, να µην υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά 
µεταξύ του ποσοστού της ανόργανης ύλης σε διαφορετικά βάθη (p=0,09927) για 
διάστηµα εµπιστοσύνης 95%, παρά τη σχετικά χαµηλή µέση τιµή στα 13 µέτρα.  
Φαίνεται, όµως, να υπάρχουν σηµαντικές διαφορές ως προς την περιεκτικότητα σε 
ανόργανη ύλη µεταξύ σταθµών που ανήκουν σε διαφορετικές ακτίνες (p=0,01972, 
∆ιάγραµµα 17).Η χαµηλή τιµή του p φαίνεται πως οφείλεται κυρίως στη διαφορά  
της µέσης τιµής της ακτίνας Β µε αυτήν της D (Τukey test: p=0,03685).  
Αντίθετα, δε φαίνεται να υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ του 
ποσοστού της ανόργανης ύλης σε σχέση µε την απόσταση (p=0,5286, ∆ιάγραµµα 
18).  
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Depth; LS Means
Current effect: F(6, 36)=1,9490, p=,09927

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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∆ιάγραµµα 16. 
Ανάλυση διασποράς
των ποσοστών
ανόργανης ύλης στις
παγίδες ως προς το
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Radius; LS Means

Current effect: F(7, 36)=2,7973, p=,01972
Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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∆ιάγραµµα 17. 
Ανάλυση διασποράς
των ποσοστών
ανόργανης ύλης στις
παγίδες ως προς την
ακτίνα.  

 
 

 
 

 
 

 

Distance; LS Means

Current effect: F(6, 36)=,86660, p=,52867
Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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∆ιάγραµµα 18. 
Ανάλυση διασποράς
των ποσοστών
ανόργανης ύλης στις
παγίδες ως προς την
απόσταση.  

 
 

 
 

 29



Πυκνότητα διοξειδίου του Τιτανίου στα δείγµατα 
 
Στο ∆ιάγραµµα 19 φαίνονται οι τιµές της ποσότητας TiΟ2 ανά µονάδα επιφάνειας 
(gr/m2), όπως αυτές υπολογίστηκαν µε αναγωγή της ποσότητας TiΟ2 που µετρήθηκε 
σε κάθε παγίδα, προς την επιφάνεια αυτής (9,6 cm2 για τις αποστάσεις 5 έως και 
35m και 15,36 cm2 για τις αποστάσεις των 50m). Παρατηρούµε ότι στη νότια (Ε), 
νοτιοδυτική (F), δυτική (G) και βορειοδυτική (Η) ακτίνα οι τιµές πυκνότητας 
µειώνονται, κατά κανόνα, µε την απόσταση. Έτσι, σε αυτές τις ακτίνες εµφανίζονται 
υψηλότερες τιµές πυκνότητας στις παγίδες κοντά στο κέντρο της ακτινωτής διάταξης 
(5m, 10m κλπ) οι οποίες µειώνονται στις πιο αποµακρυσµένες, εµφανίζοντας ένα 
ελάχιστο στις τελευταίες παγίδες των 50m.  
Αντίθετα, κατά µήκος των υπόλοιπων τεσσάρων ακτίνων (A,B,C και D) οι τιµές 
πυκνότητας εµφανίζουν µια διαφορετική εικόνα. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι το 
αρχικό πρότυπο µεταβάλλεται σταδιακά στις ακτίνες A,B και D για να εµφανίσει έναν 
σχεδόν αντίθετο τρόπο κατανοµής στην ακτίνα C, µε ελάχιστες τιµές στους 
σταθµούς των 5 και 10m και µέγιστες στους σταθµούς των 25 και 35m. Αξίζει να 
σηµειωθεί ότι µόνο σε αυτήν την ακτίνα δεν καταγράφηκε η ελάχιστη τιµή στο 
σταθµό των 50m, ενώ οι τιµές πολλών αποστάσεων ξεπέρασαν αυτήν του κέντρου 
που ανέρχονταν σε 7 gr/m2. 
 

 
∆ιάγραµµα 19. Κατανοµή της πυκνότητας του TiO2 στις παγίδες τη    ς
οκτακτινωτής διάταξης. Οι τιµές πυκνότητας για κάθε παγίδ     α
υπολογίστηκαν µε αναγωγή της ποσότητας που µετρήθηκε προς τη     ν
επιφάνεια της κάθε παγίδας.     

 
 
 
 
 
Οι αναλύσεις διασποράς της πυκνότητας του ΤiO2 ανά παγίδα ως προς την ακτίνα, 
την απόσταση και το βάθος της κάθε παγίδας εµφανίζουν στατιστικά σηµαντικές 
διαφορές. 
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Συγκεκριµένα, όσον αφορά στις ακτίνες (p=0,00005, ∆ιάγραµµα 20), παρατηρείται 
σηµαντική διαφορά µεταξύ της ακτίνας C και όλων των υπόλοιπων ακτίνων (Tukey 
test: pA=0,0001, pB=0,0001, pD=0,0012, pE=0,0001, pF=0,0001, pG=0,0006 και 
pH=0,0001), καθώς επίσης και µεταξύ της ακτίνας D και των Α και Η (Tukey test: 
pA=0,0418 και pH=0,0434). 
 

Radius; LS Means
Current effect: F(7, 36)=6,5848, p=,00005

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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∆ιάγραµµα 20. Ανάλυση διασποράς των τιµών πυκνότητας TiO2 ανά παγίδα, ως προς τις ακτίνες

RADIURadius

 
Η ανάλυση διασποράς ως προς τις αποστάσεις των παγίδων από το κέντρο 
(p=0,00012, ∆ιάγραµµα 21) δείχνει να διαφέρουν σηµαντικά  οι πυκνότητες ΤiO2 
στα ακρότερα σηµεία (50 µέτρα) από αυτές που καταγράφηκαν σε όλες τις 
υπόλοιπες παγίδες (Tukey test: p5=0,0001, p10=0,0001, p15=0,0012, p20=0,0004, 
p25=0,0004 και p35=0,0027). 

DISTANCE; LS Means
Current effect: F(6, 36)=6.3843, p=.00012

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
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∆ιάγραµµα 
αποστάσεις. 

 

1 2 3 4 5 6 7 5 10 15 20 25 35 50

DISTAN  Distance CE

21. Ανάλυση διασποράς των τιµών πυκνότητας TiO2 ανά παγίδα, ως προς τι       ς 
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Τέλος, ως προς το βάθος των παγίδων (p=0,00699, ∆ιάγραµµα 22) παρατηρήθηκε 
στατιστικά σηµαντική διαφορά των πυκνοτήτων ΤiO2 στα 18 µέτρα µε αυτές στα 
13, 14, 15 και 17 µέτρα βάθος (Tukey test: p13=0,0031, p14=0,0001, p15=0,0022 
και p17=0,0095), καθώς και µεταξύ των πυκνοτήτων ΤiO2 στα 14 µέτρα και αυτών 
στα 16 και 17 µέτρα βάθος (Tukey test: p16=0,0016, και p17=0,0191). 

DEPTH; LS Means
Current effect: F(6, 36)=3.5767, p=.00699

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
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∆ιάγραµµα 22. Ανάλυση διασποράς των τιµών πυκνότητας TiO2 ανά παγίδα, ως προς το βάθος.

 
 
Το πρότυπο κατανοµής της πυκνότητας του TiO2 στο ίζηµα αποδίδεται πιο καθαρά 
µε την απεικόνιση της µέσης τιµής των παγίδων που σχηµατίζουν κάθε τραπέζιο. Μια 
ιδιαιτερότητα της ακτινωτής διάταξης σε αντίθεση π.χ. µε αυτήν του κανάβου 
αποτελεί η αραίωση των δειγµάτων ανά επιφάνεια µε την απόσταση. Έχοντας υπόψη 
ότι κάθε τραπέζιο ορίζεται από 4 παγίδες στις γωνίες του µε εξαίρεση αυτά των 0-5 
µέτρων που ορίζονται από τρεις µπορούµε να υπολογίσουµε το εµβαδόν του κάθε 
τραπεζίου και στη συνέχεια τις µέσες πυκνότητες TiO2 ανά τραπέζιο.  
Πραγµατικά, στο ∆ιάγραµµα 23 ξεχωρίζουν έντονα τα τρίγωνα A-B, B-C και C-D, ενώ 
στα υπόλοιπα παρατηρείται µια πιο «αναµενόµενη» κατανοµή µε τις µέγιστες τιµές 
να εµφανίζονται στα πρώτα τραπέζια  που ορίζονται από τις παγίδες στο κέντρο της 
διάταξης και στα 5 µέτρα (η µικρή τους βάση έχει µηδενικό µήκος). Με την αύξηση, 
όµως, της απόστασης των τραπεζίων από το κέντρο η µέση τιµή πυκνότητας 
µειώνεται φτάνοντας στις ελάχιστες τιµές στα τραπέζια των 35-50 µέτρων. 
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TiO2 (mean gr/m^2/trapezium)
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 ∆ιάγραµµα 23. Κατανοµή των µέσων τιµών πυκνότητας ανά τραπέζιο. Οι τιµές γι       α
κάθε πλάτος (0-5m, 5-10m κλπ) αναφέρονται στις δύο διαδοχικές ακτίνες  (Α-Β, Β-C
C-D κλπ) που ορίζουν κάθε τραπέζιο. 

    ,
   

 
 
 
 
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ίδιες αναλύσεις διασποράς για τις µέσες πυκνότητες του  
ΤiO2, ανά τραπέζιο. Και εδώ βρίσκουµε ότι ως προς τις τρεις παραµέτρους του κάθε 
σταθµού εµφανίζονται στατιστικά σηµαντικές διαφορές οι οποίες, όµως, είναι 
περισσότερες διαχωρίζοντας έτσι καλύτερα τις επιµέρους καταστάσεις (π.χ. 
διαφορετικές τιµές βάθους, απόστασης, διαφορετικά τρίγωνα) κάθε παραµέτρου 
µεταξύ τους. 
Συγκεκριµένα, όσον αφορά στα οκτώ διαφορετικά τρίγωνα (το ανάλογο των ακτίνων 
για τα τραπέζια – ∆ιάγραµµα 24) βλέπουµε ότι το τρίγωνο A-B διαφέρει σηµαντικά 
από τα B-C, C-D και F-G (Tukey test: pB-C= 0,0001, pC-D= 0,0001 και pF-G= 0,0026). 
Το τρίγωνο B-C διαφέρει σηµαντικά από τα D-E, E-F, G-H και H-A (Tukey test: pD-

E= 0,0107, pE-F= 0,0016, pG-H= 0,0006 και pH-A= 0,0001), ενώ το τρίγωνο C-D 
διαφέρει σηµαντικά από όλα τα υπόλοιπα εκτός του B-C (Tukey test: pA-B= 
0,0001, pD-E= 0,0001, pE-F= 0,0001, pF-G= 0,0015, pG-H= 0,0001 και pH-A= 0,0001).  
To D-E διαφέρει από το Η-Α (p=0,0048), ενώ το τελευταίο διαφέρει και από το Ε-F 
και F-G (Tukey test: pE-F= 0,0292 και pF-G= 0,0002). Τα προαναφερθέντα 
αποτελέσµατα συνοψίζονται στον Πίνακα 2. 
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∆ιάγραµµα 24. Αν 
τρίγωνα.  

 
 
Όσον αφορά στην α
την απόστασή τους α
σηµειωθεί  ότι τόσο
διαφέρουν σηµαντικά
τραπέζια (25-35m)
µικρότερες από 0,05
Πίνακα 3: 

 

Πίνακας 2. Αποτελέσµατα Tukey test. Με 
σηµειώνονται τα ζευγάρια των τριγώνων πο   υ
Τρίγωνο A-B B-C C-D D-E E-F F-G G-H H-A

A-B      
B-C    
C-D   
D-E      
E-F      
F-G      
G-H       
H-A    

διαφέρουν σ ηµαντικά µεταξύ του ς.

Triangle; LS Means
Current effect: F(7, 36)=4,8191, p=,00066

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals

B-C C-D D-E E-F F-G G-H H-A

Triangle

άλυση διασποράς των τιµών πυκνότητας TiO2 ανά τραπέζιο, ως προς τ     α

νάλυση διασποράς των µέσων τιµών πυκνότητας ΤiO2 ως προς 
πό το κέντρο της ακτινωτής διάταξης (∆ιάγραµµα 25), αξίζει να 

 τα πρώτα τραπέζια (0-5m), όσο και τα τελευταία (35-50m) 
 από όλα τα υπόλοιπα τραπέζια. Επιπλέον, τα προτελευταία 

 διαφέρουν σηµαντικά από τα δεύτερα (5-10m). Οι τιµές p 
 για κάθε συνδυασµό αποδίδονται στα µαρκαρισµένα κελιά του 
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Αποστάσεις 0-5m 5-10m 10-15m 15-20m 20-25m 25-35m 35-50m

0-5m  0,048337 0,021572 0,000656 0,000145 0,000131 0,000130

5-10m 0,048337  0,999892 0,655347 0,122049 0,023003 0,000130

10-15m 0,021572 0,999892  0,839611 0,230828 0,051325 0,000130

15-20m 0,000656 0,655347 0,839611  0,930979 0,560776 0,000131

20-25m 0,000145 0,122049 0,230828 0,930979  0,990699 0,000188

25-35m 0,000131 0,023003 0,051325 0,560776 0,990699  0,000661

35-50m 0,000130 0,000130 0,000130 0,000131 0,000188 0,000661  
 
   

Πίνακας 3. Τιµές Tukey test. Οι µαρκαρισµένες τιµές αντιστοιχούν σε ζευγάρι     α
αποστάσεων που διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ τους.    

      ∆ιάγραµµα 25. Ανάλυση διασποράς των τιµών πυκνότητας TiO2 ανά τραπέζιο, ως προς τις
αποστάσεις. 

Distance; LS Means
Current effect: F(6, 36)=14,333, p=,00000

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Τέλος, για να εξεταστεί η σχέση των µέσων τιµών πυκνότητας ΤiO2 ανά τραπέζιο ως 
προς το βάθος στο οποίο βρίσκονται υπολογίστηκε και χρησιµοποιήθηκε το µέσο 
βάθος των τραπεζίων, δηλαδή η µέση τιµή των βαθών στα οποία βρίσκονταν οι 
παγίδες που όριζαν το κάθε τραπέζιο (∆ιάγραµµα 26). Η ανάλυση αυτή έδειξε ότι: 

• Οι σταθµοί στα 18 µέτρα διαφέρουν σηµαντικά από όλους του 
υπόλοιπους (Tukey test: p12= 0,0002, p13= 0,0001, p14= 0,0001, p15= 
0,0001, p16= 0,0001 και p17= 0,0002). 

• Οι σταθµοί στα 17 µέτρα διαφέρουν σηµαντικά από αυτούς στα 13, 14  και 
16 µέτρα (Tukey test: p13= 0,0002, p14= 0,0020 και p16= 0,0004). 
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• Οι σταθµοί στα 13 µέτρα διαφέρουν επιπλέον σηµαντικά από αυτούς στα 15 
και 16 µέτρα (Tukey test: p15= 0,0131 και p16= 0,0397). 

Τα προαναφερθέντα αποτελέσµατα συνοψίζονται στον Πίνακα 4: 
 
 

Τρίγωνο -18m -17m -16m -15m -14m -13m -12m 
-18m        
-17m        
-16m        
-15m        
-14m        
-13m        
-12m        

Πίνακας 4. Αποτελέσµατα Tukey test. Με 
σηµειώνονται τα ζευγάρια των βαθών πο    υ
διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ τους.   

Mean depth of trapezium; LS Means
Current effect: F(6, 36)=11,938, p=,00000

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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∆ιάγραµµα 26. Ανάλυση διασποράς των τιµών πυκνότητας TiO2 ανά τραπέζιο, ως προς τ       ο
βάθος. 
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Ποσότητα ΤιΟ 2 (gr) ανά τραπέζιο και δακτύλιο 
 
Οι µέσες τιµές της ποσότητας TiO2 ανά τραπέζιο φαίνονται στο ∆ιάγραµµα 27. 
Παρατηρούµε ότι ενώ η πυκνότητα του TiO2 (gr/m2) ανά τραπέζιο µειώνεται γενικά 
µε την απόσταση, η µέση ποσότητα (gr) αυξάνεται λόγω της µεγάλης επιφάνειας 
των αποµακρυσµένων τραπεζίων. Ωστόσο και η µέση ποσότητα του TiO2 ανά 
τραπέζιο φαίνεται αυξηµένη στα τρίγωνα Α-Β, B-C, C-D και D-E. Στον Πίνακα 5 
δίνονται οι επιφάνειες και οι τιµές των ποσοτήτων ανά δακτύλιο, καθώς και οι λόγοι 
των τιµών της κάθε παραµέτρου. 
 
 
 
 

Αποστάσεις 
δακτυλίων 

Εµβαδόν 
τραπεζίου(m2) 

Εµβαδόν 
δακτυλίου (m2)

Λόγοι 
εµβαδών 
δακτυλίου 

ΤιΟ2 (gr) 
ανά 

δακτύλιο 
Λόγοι ΤιΟ2 (gr) 
ανά δακτύλιο 

0-5m 8,84 70,71 1 458,67 1,00 
5-10m 26,52 212,13 3 1265,83 2,76 
10-15m 44,19 353,55 5 2090,52 4,56 
15-20m 61,87 494,97 7 2818,77 6,15 
20-25m 79,55 636,40 9 3510,66 7,65 
25-35m 212,13 1697,06 24 9160,23 19,97 
35-50m 450,78 3606,24 51 16612,02 36,22 

 
Οι λόγοι των εµβαδών των δακτυλίων και των ποσοτήτων τους σε TiO2 για κάθε 
απόσταση αποδίδονται στο ∆ιάγραµµα 28. 
 
 

     Πίνακας 5. Λόγοι των εµβαδών των δακτυλίων και των αντίστοιχων ποσοτήτων TiO2 ανά
απόσταση  
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 ∆ιάγραµµα 27. Κατανοµή των µέσων ποσοτήτων TiO2 αν   ά

τραπέζιο.  
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Comparison of the increase of surface and TiO2 

quantity

0

10

20

30

40

50

60

0 10 20 30 40 50 6

Distances

R
at

io
 in

cr
em

en
t

TiO2 (surface ratio)

TiO2 (gr ratio)

       
      

∆ιάγραµµα 28. Σύγκριση των λόγων επιφάνειας δακτυλίου και υπολογιζόµενης
ποσότητας TiO2 ανά δακτύλιο σε σχέση µε την απόσταση. 

Surface: y = 1,0946x - 10,733 
R2 = 0,9034 
Quantity: y = 0,7868x - 6,7977 
R2 = 0,9301 

0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παρατηρούµε ότι η κλίση της καµπύλης για την ποσότητα TiO2 είναι µικρότερη 
(0,7868) από αυτήν της καµπύλης των εµβαδών (1,0946). Με άλλα λόγια, η 
ποσότητα του TiO2 αυξάνεται µε µικρότερο ρυθµό µε την απόσταση από ότι η 
επιφάνεια. 
Οι αναλύσεις διασποράς των ποσοτήτων TiO2 ανά τραπέζιο ως προς την απόσταση 
έδειξαν, όπως αναµενότανε, ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p≈0, 
∆ιάγραµµα 29) λόγω κυρίως, του µεγάλου ρυθµού αύξησης της επιφάνειας των 
τραπεζίων µε την απόσταση η οποία υπερκαλύπτει την αντίστοιχη µείωση της µέσης 
πυκνότητας του TiO2. Για το λόγο αυτό φαίνεται πως η µάζα του TiO2 ανά τραπέζιο 
φαίνεται να αυξάνεται. Σηµειώνεται, ωστόσο, ότι δε βρέθηκε να διαφέρουν 
σηµαντικά οι τιµές µάζας µεταξύ δύο διαδοχικών τραπεζίων από τα 0-5m έως τα 20-
25m (Πίνακας 6). Πιθανότατα γιατί στο εύρος αυτό οι επιφάνειες των τραπεζίων 
αυξάνονται µε µικρό σχετικά ρυθµό (1:3:5:7:9 – Βλ. Πίνακα 5). 
 
 
 

 
 
 
 

 

Πίνακας 6. Αποτελέσµατα Tukey test. Οι µαρκαρισµένες τιµές αντιστοιχού   ν
σε εύγη  αποστάσεων που διαφέρουν σ ηµαντικά µεταξύ του ς. ζ
Distance 0-5m 5-10m 10-15m 15-20m 20-25m 25-35m 35-50m 
0-5m  0,127728 0,000195 0,000130 0,000130 0,000130 0,000130 

5-10m 0,127728  0,113012 0,000286 0,000130 0,000130 0,000130 

10-15m 0,000195 0,113012  0,213908 0,000707 0,000130 0,000130 

15-20m 0,000130 0,000286 0,213908  0,265460 0,000130 0,000130 

20-25m 0,000130 0,000130 0,000707 0,265460  0,000130 0,000130 

25-35m 0,000130 0,000130 0,000130 0,000130 0,000130  0,000130 

35-50m 0,000130 0,000130 0,000130 0,000130 0,000130 0,000130  
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Για τον ίδιο λόγο δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των 
διαφορετικών τριγώνων (p=0,40695, ∆ιάγραµµα 30).Όσον αφορά στην ποσότητα 
του TiO2 ανά τραπέζιο το κάθε βάθος φαίνεται να διαφέρει σηµαντικά από όλα τα 
υπόλοιπα (∆ιάγραµµα 31). Παρατηρούµε ότι η υψηλότερη µέση ποσότητα TiO2 ανά 
τραπέζιο εµφανίζεται στο χαµηλότερο βάθος (-12 m) και µειώνεται µε την αύξηση 
του βάθους. Το γεγονός αυτό έρχεται σε συµφωνία µε τις αναλύσεις διασποράς που 
έγιναν για τη µετρηµένη πυκνότητα TiO2 (gr/m2) και τη µέση πυκνότητα TiO2 ανά 
τραπέζιο. Η κατανοµή αυτή φαίνεται να επηρεάζεται, για τα µικρά βάθη τουλάχιστον 
από το µικρό αριθµό παρατηρήσεων (Πίνακας 7). Έτσι, για το βάθος των 12 µέτρων 
έχουµε µόνο ένα τραπέζιο το οποίο βρίσκεται στον πιο αποµακρυσµένο δακτύλιο 
(35-50m) στον οποίο ανήκουν τα τραπέζια µε το µεγαλύτερο εµβαδόν και ανήκει στο 
τρίγωνο C-D το οποίο έχει υψηλές τιµές πυκνότητας στις αποστάσεις των 35 και 
50m. 
 
 
 

Distance; LS Means
Current effect: F(6, 36)=206,98, p=0,0000

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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∆ιάγραµµα 29. Ανάλυσ η διασποράς της ποσότητας TiO2 ανά τ ραπέζιο ως προς την απόστασ η., 
Βάθος Αριθµός 
τραπεζίων

-18 4 

-17 17 

-16 20 

-15 8 

-14 4 

-13 2 

-12 1 

Triangle; LS Means

Current effect: F(7, 36)=1,0625, p=,40695
Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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∆ιάγραµµα 30. Ανάλυση διασποράς της ποσότητας TiO2 αν   ά
τραπέζιο, ως προς τα τρίγωνα.    

 
  

Πίνακας 7. Αριθµός
τραπεζίων ανά βάθος. 

39



Mean depth of trapezium; LS Means
Current effect: F(6, 36)=33,791, p=,00000

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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∆ιάγραµµα 31. Ανάλυση διασποράς της ποσότητας TiO2 ανά τραπέζιο, ως
προς το µέσο βάθος τραπεζίου. 

Μετρήσεις της συγκέντρωσης TiO2 στην τροφή των ψαριών (pellets) 
πραγµατοποιήθηκαν σε 3 διαφορετικά δείγµατα και βρέθηκαν τα εξής: 
 

Pellet 1 
(mgr/gr) 

Pellet 2 
(mgr/gr) 

Pellet 3 
(mgr/gr) 

Μέση 
τιµή 

Τυπική 
απόκλιση 

∆ιασπορά

3,05 3,57 3,31 3,31 0,26 0,068 
  
Ο ελάχιστος ρυθµός τροφοδοσίας για το συγκεκριµένο κλωβό ανέρχονταν σε 15 Kgr 
pellets/ηµέρα, ενώ η τροφοδοσία µε pellets εµπλουτισµένα µε TiO2 διήρκησε 11 
ηµέρες (από 20/9/2002 έως 1/10/2002). Εποµένως, η συνολική ποσότητα TiO2 που 
διέφυγε στο θαλάσσιο περιβάλλον µαζί µε την τροφή µπορεί να υπολογιστεί ως εξής: 
3,31 mgr TiO2/gr τροφής * 15.000 gr τροφής/ηµέρα * 11 ηµέρες = 
546,15 ± 195 gr TiO2. 
Η συνολική ποσότητα TiO2 που υπολογίστηκε για όλη την επιφάνεια του πειράµατος 
(οκτάγωνο διαµέτρου 100 m) βάσει των δειγµάτων ανέρχεται σε ~36.000 gr 
(∆ιάγραµµα 32), δηλαδή ήταν περίπου 66 φορές περισσότερη από αυτήν που 
διοχετεύτηκε. Η µεγάλη αυτή διαφορά σε συνδυασµό µε τα µεγάλα ποσοστά 
ανόργανης ύλης στα δείγµατά µας αποκαλύπτει ότι αυτά επιµολύνθηκαν από φερτά 
ανόργανα υλικά, πλούσια σε Ti. 
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Cummulative effect of TiO2 Quantity per ring
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    ∆ιάγραµµα 32. Αθροιστική ποσότητα TiO2 ανά δακτύλιο. 

 
Το ποσοστό ανόργανης ύλης στην τροφή δίνεται από τον κατασκευαστή και 
ανέρχεται στο 13%. Το ποσοστό της ανόργανης ύλης στα δείγµατά µας κυµάνθηκε 
στο 92,19% µε τυπική απόκλιση 1,73%. Η οργανική ύλη εποµένως στην τροφή 
ισούται µε 87% και στα δείγµατά µας µε 7,81%. Αν θέσουµε:  

x = [η µάζα της τροφής που εγκλωβίστηκε σε µια παγίδα] 
y = [η µάζα του φερτού υλικού που εγκλωβίστηκε στην παγίδα] 
a = [το ποσοστό οργανικής ύλης στο φερτό υλικό] 

τότε ισχύει: 
(0,87x + ay) / (x + y)  =  0,0781  ⇔  y = (0,7919 / (0,0781-a) )x. 

Αν a = 0, δηλαδή αν δεν υπήρχε καθόλου οργανική ύλη στο φερτό υλικό, τότε 
ισχύει: 

y = 10,13x 
δηλαδή η µάζα του φερτού υλικού ήταν τουλάχιστον 10,13 φορές µεγαλύτερη από 
τη µάζα της τροφής που εισήλθε στις παγίδες, ενώ όσο µεγαλύτερο θα είναι το a, 
τόσο µεγαλύτερη θα είναι η µάζα του φερτού υλικού σε σχέση µε τη µάζα της 
τροφής. 
Βέβαια, η εκτίµηση αυτή δεν είναι απολύτως σωστή διότι δε λαµβάνει υπόψη της το 
ποσοστό της οργανικής ύλης στα κόπρανα που επίσης συλλέγονταν από τις παγίδες 
αφού η πληροφορία αυτή δεν ήταν διαθέσιµη. Το ποσοστό αυτό σύµφωνα µε 
µελέτες ανέρχεται περίπου στο 70% για το είδος Oncorhynchus mykiss (Weatherup 
& McCracken, 1998). Ωστόσο, θεωρούµε ότι η εκτίµησή µας είναι ένα καλό µέτρο 
σύγκρισης. 
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Αποτελέσµατα ανίχνευσης TiO2 στο στοµαχικό περιεχόµενο των ψαριών 
που αλιεύθηκαν κοντά στον κλωβό του πειράµατος

 
  

 

 

 
 

 

 
Τα είδη των άγριων ψαριών που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια καταδύσεων στην 
ευρύτερη περιοχή της ιχθυοκαλλιέργειας όπου έλαβε χώρα το πείραµα της εκτροφής 
καλλιεργούµενων ψαριών µε pellets εµπλουτισµένα µε TiO2 είναι τα εξής: 
 

1. Boops boops (Γόπα)   
2. Dicentrarchus labrax (Λαβράκι) 
3. Diplodus vulgaris (Καµπανάς) 
4. Gobius niger (Μαυρογοβιός) 
5. Lichia amia (Λίτσα) 
6. Mugilidae (Κέφαλοι) 
7. Mullus surmuletus (Κουτσοµούρα) 
8. Oblada melanura (Μελανούρι) 
9. Pagellus acarne (Μουσµούλι) 
10. Sarpa salpa (Σάλπα) 
11. Seriola dumerili (Μαγιάτικο) 
12. Serranus cabrilla (Χάνος) 
13. Serranus hepatus (Καψοµούλα ή Κακαρέλος) 
14. Spicara maena (Μένουλα) 

 
Τα 48 ψάρια που αλιεύθηκαν από την παγίδα δίπλα στον κλωβό του πειράµατος από 
21/9/2002 έως 24/9/2002 και από 30/9/2002 έως 1/10/2002 φαίνονται αναλυτικά 
στον Πίνακα 8: 
 
 
 

Είδος Άτοµα Ηµεροµηνία αλίευσης 
Boops boops 10 24/9/2002 
Oblada melanura 13 24/9/2002 (3 την 

1/10/2002) 
Sarpa salpa 3 24/9/2002 
Mugilidae (1) 10 24/9/2002 
Μugilidae (2) 12 1/10/2002 

 
 
Οι µέσες τιµές και οι τυπικές αποκλίσεις των µηκών ανά είδος δίνονται στον Πίνακα 
9. 
 
 

Πίνακας 8. Αριθµός ψαριών ανά είδος και ηµέρα αλίευσης    

         Πίνακας 9. Μέσες τιµές και τυπικές αποκλίσεις των µηκών των ψαριών που αλιεύθηκαν

Είδος Μέση τιµή 
(mm) 

Τυπική 
απόκλιση Std. Err. 

Κατώτατο όριο 
(95% των 

µετρήσεων) 

Ανώτατο όριο 
(95% των 

µετρήσεων) 
Boops boops 131,2000 18,7960 5,94381 117,7542 144,6458 

Oblada melanura 225,0000 45,9384 12,74101 197,2397 252,7603 
Sarpa salpa 366,7500 26,5754 13,28768 324,4627 409,0373 
Mugilidae (1) 363,5455 31,1331 9,38700 342,6299 384,4610 
Mugilidae (2) 385,8462 64,0740 17,77092 347,1266 424,5657 
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Όλα τα ψάρια που αλιεύθηκαν ήταν ενήλικα µε εξαίρεση ένα άτοµο Oblada melanura 
(9,5 cm), ενώ σε όλα τα στοµαχικά περιεχόµενα ανιχνεύθηκε κάποια ποσότητα ΤiΟ2. 
Στον πίνακα 10 φαίνονται οι αριθµοί των ψαριών ανά εύρος συγκέντρωσης TiO2 που 
ανιχνεύθηκε. 
 
 

 
Π
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Πίνακας 10. Κατανο µή των ειδών και των α   ριθµό ατό µων ανά εύ  ρος συγκέντρωσης TiO2.
Εύρος συγκέντρωσης 
ΤiO2 (mgr/gr µάζας) 

Αριθµός 
ατόµων 

Είδη 

0,0 – 0,5 36 Boops boops, Oblada melanura, Sarpa 
salpa, Mugilidae (1), Mugilidae (2) 

0,5 – 1,5 2 Mugilidae (2), Sarpa salpa 
1,5 – 2,0 2 Mugilidae (2), Sarpa salpa 
2,0 – 2,5 3 Mugilidae (1), Mugilidae (2) 
2,5 – 3,0 5 Mugilidae (1), Mugilidae (2) 

 
αρατηρούµε ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των ατόµων ανιχνεύθηκε πολύ µικρή 
οσότητα TiO2 (<0,5 mgr/gr), ενώ όλα τα άτοµα των ειδών O. melanura και B. 
oops εντάσσονται αποκλειστικά σε αυτήν την κατηγορία. Αντίθετα, τη µεγαλύτερη 
υγκέντρωση TiO2 εµφάνισαν άτοµα της οικογένειας Mugilidae. 
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ΙΙΙ.2 Αποτελέσµατα ιχθυοπανιδικής αφθονίας και βιοµάζας. 
 
 
Μια πρώτη µατιά στα στοιχεία αφθονίας 
 
Κατά την ανάλυση των video από τις τρεις transects (2 στα 2 µέτρα βάθος και µια στα 8 
µέτρα βάθος) καταγράφηκαν συνολικά 1.256 ψάρια που κατατάχθηκαν σε 8 κατηγορίες 
από τις οποίες οι 4 εµφάνισαν τη µεγαλύτερη αφθονία ενώ η εµφάνιση των υπόλοιπων 
ήταν µάλλον σποραδική. Ο αριθµός των καταγεγραµµένων ατόµων ανά κατηγορία δίνεται 
στον Πίνακα 11. 
 
 
 

 
Οι 4 κατηγ
είναι το ε
µεγέθους (
ήταν δυνα
αφθονία τω

 

Πίνακας 11. Αριθµός ατόµων ανά κατηγορία είδους που καταγράφηκαν κατά τη
διάρκεια των transects. 

      
  
Είδος Ελληνικό όνοµα Αριθµός 
ατόµων 

Boops boops Γόπα 28 
Dicentrarchus labrax Λαβράκι 151 
Diplodus – shaped fish Σαργοειδές 2 

Mugilidae Κέφαλοι 202 
Pseudocaranx dentex Κοκκαλάς 7 

Sarpa salpa Σάλπα 3 
small fish (κυρίως B. boops) Μικρά ψάρια 320 

unidentified (κυρίως Mugilidae ή 
D.lab ax) r

Μη αναγνωρισµένα 543 

ορίες µε τη µεγαλύτερη αφθονία ξεχωρίζουν από την έντονη γραφή (bold) και 
ίδος Dicentrarchus labrax, η οικογένεια των Mugilidae, τα ψάρια µικρού 
small fish), καθώς και µεγάλα ψάρια, κυρίως D. Labrax και Mugilidae, που δεν 
τόν να αναγνωρισθούν µε σιγουριά (unidentified). Στο ∆ιάγραµµα 33 φαίνεται η 
ν ειδών ανά transect. Παρατηρούµε ότι υπάρχουν κάποιες εµφανείς διαφορές 

    t∆ιάγραµµα 33. Αφθονία των κατηγοριών ψαριών ανά transec . 
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όσον αφορά στις αφθονότερες κατηγορίες. Συγκεκριµένα, ο αριθµός των Mugilidae που 
καταγράφηκαν στην transect 8.2 είναι πολύ µικρός σε σχέση µε τις άλλες δύο transects. 
Το ίδιο συµβαίνει και µε τον αριθµό των small fish στην transect 2.2. Ωστόσο, εδώ πρέπει 
να σηµειωθεί ότι η καταγραφή των ψαριών µικρού µεγέθους (small fish και Boops boops) 
ήτανε προβληµατική εξαιτίας των περιβαλλοντικών συνθηκών και της φύσης της 
στερεοσκοπικής µαγνητοσκόπησης. Έτσι, οι καταγραφές των ψαριών µικρού µεγέθους 
περιορίστηκαν στις περιπτώσεις εκείνες όπου τα ψάρια βρίσκονταν αρκετά µακριά για να 
µαγνητοσκοπηθούν και αρκετά κοντά ώστε να είναι ορατά και από τις δύο κάµερες. 
Επιπλέον, τα δύο παραπάνω κριτήρια πληρούνταν µόνο στην περίπτωση που τα ψάρια 
βρίσκονταν αρκετά κοντά στον οπτικό άξονα του στερεοσκοπικού συστήµατος (άξονας 
Ζ). Επειδή όµως οι συνθήκες ήταν παρόµοιες και στις τρεις transects η κατηγορία των 
small fish θα ληφθεί υπόψη στις αναλύσεις αφθονίας. 
 
 
∆ιαφορές αφθονίας µεταξύ των τριών transects  
 
Πραγµατοποιήθηκε ανάλυση διασποράς του αριθµού των άγριων ψαριών ανά transect και 
είδος (∆ιάγραµµα 34) για να διερευνηθεί η ύπαρξη στατιστικά σηµαντικής διαφοράς για 
τις δύο παραµέτρους.  Η ανάλυση αυτή συµπεριέλαβε και τις 8 κατηγορίες ψαριών που 
καταγράφηκαν συνολικά παρόλο που κάποια ήταν απόντα από µία ή δύο transects. ∆ε 
φάνηκε να υπάρχει διαφορά στην αφθονία των ειδών ανά transect (two-way ANOVA: 
p=0,9576). 

Least Squares Means (some means not estimable)
Current effect: F(12, 181)=,41186, p=,95766

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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    t  ∆ιάγραµµα 34. Ανάλυση διασποράς της αφθονίας ανά transec και
κατηγορία είδους. 

Φαίνεται από το διάγραµµα ότι οι µέσες τιµές των παρατηρηθέντων ατόµων ανά 
κατηγορία ψαριών είναι παρόµοιες και για τις τρεις transects. Η ανάλυση διασποράς, 
όµως, του αριθµού των ατόµων ανά κατηγορία ψαριών που καταγράφηκαν ανά διάδροµο 
σε όλες τις transects (∆ιάγραµµα 35) έδειξε ότι ο αριθµός των small fish διαφέρει 
σηµαντικά από αυτόν των περισσότερων κατηγοριών (one-way ANOVA: p=0,0001 / 
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Tukey test: pMugilidae = 0,0004, pUnidentified = 0,0105, pD.labrax = 0,00007, pB.boops = 0,0372, 
pP.dentex = 0,0188). Αυτό συµβαίνει γιατί τα ψάρια µικρού µεγέθους εµφανίζονταν και 
καταγράφονταν ανά διάδροµο σε σχετικά µεγάλα κοπάδια, αντίθετα από τα µεγαλύτερα. 
Επιπλέον, η διαφορά που υπάρχει µε τα Β. boops οφείλεται στην αδυναµία εξακρίβωσης 
του είδους των small fish. Έτσι, οι καταγραφές ατόµων B. boops φαίνονται περισσότερο 
σποραδικές από αυτές των small fish. 

Species; LS Means

Current effect: F(7, 193)=4,3120, p=,00019
Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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∆ιάγραµµα 35. Ανάλυση διασποράς του αριθµού των ατόµων ανά
κατηγορία ψαριών που καταγράφηκαν ανά διάδροµο για το σύνολο των
transects.
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Αφθονία των άγριων ψαριών σε διαδρόµους στα 2 µέτρα βάθος   
  
Αρχικά θα εξεταστεί η αφθονία της άγριας ιχθυοπανίδας που καταγράφηκε στους 
διαδρόµους σε όλο το µήκος της σειράς των ιχθυοκλωβών στα 2 µέτρα. Με τον τρόπο 
αυτόν θα αποκλείσουµε την παράµετρο του βάθους και θα µπορέσουµε να εστιάσουµε 
ευκολότερα στις υπόλοιπες παραµέτρους. Η MDS ανάλυση (∆ιάγραµµα 36), βασισµένη 

∆ιάγραµµα 36. Ανάλυση MDS των διαδρόµων ανά transect βάσει της διπλής
τετραγωνικής ρίζας των τιµών αφθονίας ανά κατηγορία ψαριών και διάδροµο. 

      
       

MDS of corridors' transects based on SQR(SQR(species abundance)) at 2m depth
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∆ιάγραµµα 37. Ανάλυση οµαδοποίησης των διαδρόµων βάσει της διπλής τετραγωνικής 
ρίζας των τιµών αφθονίας ανά κατηγορία ψαριών στα 2 m βάθος. 
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στη διπλή τετραγωνική ρίζα των τιµών αφθονίας ανά είδος και διάδροµο, έδειξε τους 
διαδρόµους της transect 2.2 αρκετά κοντά µεταξύ τους, ενώ αυτοί της 2.1 φάνηκε να 
έχουν µικρότερη συγγένεια µεταξύ τους. Ο λόγος που χρησιµοποιήθηκε η διπλή 
τετραγωνική ρίζα των δεδοµένων αφθονίας ήταν για να ενισχυθεί η επίδραση των µικρών 
αφθονιών που παρατηρήθηκαν σε κάποιες κατηγορίες ειδών και να µειωθεί αυτή των 
µεγάλων αφθονιών. 
 Επίσης, από την ανάλυση οµαδοποίησης (∆ιάγραµµα 37, Εικόνα 20) δε φάνηκε να 
διαχωρίζονται οι διάδροµοι των δύο transects, ενώ ξεχώρισαν 5 οµάδες σε επίπεδο 
ανοµοιότητας Bray-Curtis 30%:  

• 1 [2.1-23, 2.1-33]  
• 2 [2.1-55, 2.2-61, 2.1-21, 2.1-5, 2.1-3, 2.1-54, 2.1-30, 2.1-6] 
• 3 [2.2-17, 2.2-36, 2.1-2, 2.2-11, 2.2-40, 2.2-14, 2.1-56, 2.2-13] 
• 4 [2.2-15, 2.1-32, 2.1-52] 
• 5 [2.1-20, 2.2-59, 2.1-45, 2.1-44, 2.2-10, 2.2-42, 2.2-9, 2.1-46, 2.2-37, 2.2-41, 

2.1-29, 2.2-60, 2.2-16, 2.1-31, 2.2-39] 
Η οµαδοποίηση αυτή δε φάνηκε να σχετίζεται µε τη γειτνίαση των διαδρόµων, αλλά ούτε 
και µε τις transects που διαιρούσαν ουσιαστικά τη σειρά των κλωβών σε νοτιοδυτικό (2.2) 
και βορειοανατολικό τµήµα (2.1). 
Για να διερευνηθεί η σηµασία του προσανατολισµού των διαδρόµων για την αφθονία της 
άγριας ιχθυοπανίδας που αυτοί συγκεντρώνουν ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία: 
Επιλέχθηκαν οι παρατηρήσεις από τους διαδρόµους στα 2 µέτρα (transects 2.1 και 2.2) 
και ταξινοµήθηκαν σε πέντε κατηγορίες ανάλογα µε τη διεύθυνση και τη θέση τους στη 
σειρά των ιχθυοκλωβών, όπως φαίνεται στην Εικόνα 21.  
Οι διάδροµοι των δύο transects δε διαχωρίστηκαν καλά από την MDS ανάλυση ως προς 

   
    

    
  

. 

Εικόνα 20. Οι οµάδες διαδρόµων που
προέκυψαν από την ανάλυση
οµαδοποίησης των διαδρόµων στα 2 m
βάθος

Οµάδες 
διαδρόµων 

Ν ∆ 

Α Β 

4η οµάδα 

5η οµάδα 

3η οµάδα 

2η οµάδα 

1η οµάδα 

Εικόνα 21. Κατηγοριοποίηση των 
διαδρόµων ανάλογα µε το
προσανατολισµό τους. 

Κατηγορίες  
διαδρόµων

Β.∆.     
κάθετοι

Ν.∆.     
οριζόντιοι

Ν.Α.     
κάθετοι

Εσωτερικοί  
κάθετοι

Εσωτερικοί  
οριζόντιοι 

Ν ∆

Α Β
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τον προσανατολισµό τους (∆ιάγραµµα 38). Για το λόγο αυτόν πραγµατοποίηθηκε 
ανάλυση διασποράς των τιµών αφθονίας ανά κατηγορία προσανατολισµού (p=0,0058, 
∆ιάγραµµα 39) η οποία έδειξε ότι σηµαντική διαφορά εµφανίζουν µόνο οι Ν.∆. οριζόντιοι 
διάδροµοι µε τους εσωτερικούς οριζόντιους και τους εσωτερικούς κάθετους (Tukey test: 
pΕσ. οριζόντιοι = 0,0161 και pΕσ. κάθετοι = 0,0294). Οι διαφορές  αυτές επηρεάζονται  
πιθανότατα από το µικρό δείγµα των Ν.∆. οριζόντιων διαδρόµων (2 διάδροµοι). 

∆ιάγραµµα 38. Ανάλυση MDS των διαδρόµων των t ansects 2 1 και 2.2 σύµφωνα µε
τον προσανατολισµό τους βάσει της διπλής τετραγωνικής ρίζας των τιµών αφθονίας ανά
κατηγορία ψαριών και διάδροµο. 
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∆ιάγραµµα 39. Ανάλυση διασποράς των τιµών αφθονίας των διαδρόµων ως προς την κατηγορία
προσανατολισµού τους. 
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Ακόµα, πραγµατοποιήθηκε ανάλυση διασποράς των τιµών αφθονίας ως προς τον 
προσανατολισµό και την κατηγορία ψαριών, από την οποία όµως δε φάνηκε να υπάρχει 
κάποια σηµαντική διαφορά στις «προτιµήσεις» κάποιου είδους σε διαδρόµους 
συγκεκριµένου προσανατολισµού (two-way ANOVA: p=0,9765).   
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Σύγκριση της αφθονίας των άγριων ψαριών στους διαδρόµους στα 2 και 8 
µέτρα βάθος 

    
 

 
Οι παραπάνω αναλύσεις πραγµατοποιήθηκαν και για τις transects 2.2 και 8.2 και έδωσαν 
µια παρόµοια εικόνα. Η MDS ανάλυση για τους διαδρόµους (∆ιάγραµµα 40) δε φάνηκε να 
διαχωρίζει καλά τις 2 transects, ενώ η ανάλυση οµαδοποίησης (∆ιάγραµµα 41) ξεχώρισε 4 
οµάδες σε επίπεδο ανοµοιότητας Bray-Curtis 30%:  

• 1[8.2-36, 8.2-8]  
• 2[2.2-61, 8.2-37, 8.2-9, 8.2-38, 8.2-41, 8.2-59, 8.2-17, 8.2-60]  
• 3[2.2-11, 2.2-13, 2.2-14, 2.2-17, 2.2-36, 2.2-40, 8.2-12]  
• 4[2.2-9, 2.2-10, 2.2-16, 2.2-37, 2.2-39, 2.2-41, 2.2-42, 2.2-59, 2.2-60, 8.2-39, 

8.2-40, 8.2-61] 
Οι δύο transects φάνηκε να ξεχωρίζουν αρκετά καλά, σε µεγάλο όµως ποσοστό 
ανοµοιότητας (~55%). Αξίζει, επίσης, να σηµειωθεί ότι γενικά δεν έχουµε οµαδοποιήσεις 
των ίδιων διαδρόµων από διαφορετικά βάθη (Εικόνα 22). Ωστόσο, δε φαίνεται να 
διαφέρουν σηµαντικά οι δύο transects ως προς τη συνολική αφθονία που εµφανίζουν 
(p=0,4769), αλλά µόνο ως προς την αφθονία ανά κατηγορία ψαριών. Για τη συγκεκριµένη 
ανάλυση χρησιµοποιήθηκαν οι τέσσερις βασικές κατηγορίες (Mugilidae, D. labrax, small 
fish και unidentified) οι οποίες ήταν κοινές και για τις δύο transects (two-way ANOVA: 
p=0,0274, ∆ιάγραµµα 42). 

∆ιάγραµµα 40. Ανάλυση MDS της διπλής τετραγωνικής ρίζας των τιµών αφθονίας ανά
κατηγορία ψαριών στους διαδρόµους που ανήκουν στις transects 2.2 και 8.2. 

      
     

MDS of corridors' transects based on SQR(SQR(sp. abund.)) at 2 and 8 m depth

2.2

8.2

Stress: 0,08

 
Όσον αφορά στη διερεύνηση της επίδρασης του προσανατολισµού των διαδρόµων στην 
αφθονία στα δύο διαφορετικά βάθη εφαρµόστηκε η προηγούµενη κατηγοριοποίηση των 
διαδρόµων. Η MDS ανάλυση (∆ιάγραµµα 43) έδειξε πως δε διαχωρίζονται καλά οι 
διάδροµοι ως προς την κατηγορία προσανατολισµού τους. 
Η ανάλυση διασποράς των τιµών αφθονίας στους διαδρόµους των transects 2.2 και 8.2 
(∆ιάγραµµα 44) έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των Ν.∆ 

 51



οριζόντιων διαδρόµων και των Ν.Α. κάθετων, των Β.∆. κάθετων και των εσωτερικών 
κάθετων διαδρόµων (Tukey test: pN.A. κάθετοι = 0,0357. pΕσ. οριζόντιοι = 0,0047 και pΕσ. κάθετοι 
= 0,0051).  
 
 

∆ιάγραµµα 41. Ανάλυση οµαδοποίησης των διαδρόµων βάσει των τιµών αφθονίας ανά
κατηγορία ψαριών στα 2 και 8 m βάθος. 
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Grouping of corridors based on SQR(SQR(species abundance)) at 2 and 8 m depth

Depth*Species; LS Means
Current effect: F(3, 61)=3,2597, p=,02745

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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          ∆ιάγραµµα 42. Ανάλυση διασποράς των τιµών αφθονίας ανά διάδροµο ως προς την transect και την 
κατηγορία ψαριών. 
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MDS of corridors' orientations based on SQR
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Οµάδες 

1η       2η       3η      4η        

Εικόνα 22  Οι οµάδες
διαδρόµων που προέκυψαν από
την ανάλυση οµαδοποίησης των
διαδρόµων των transects 2.2 και
8.2.

∆ιάγραµµα 43. Ανάλυση MDS των διαδρόµων των t ansects 2 2 και
8.2 σύµφωνα µε τον προσανατολισµό τους βάσει της διπλής
τετραγωνικής ρίζας των τιµών αφθονίας ανά κατηγορία ψαριών και 
διάδροµο. 
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∆ιάγραµµα 44. Ανάλυση διασποράς των τιµών αφθονίας των διαδρόµων ως
προς την κατηγορία προσανατολισµού τους. 
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 Αφθονία άγριων ψαριών γύρω από τους ιχθυοκλωβούς, στα 2 µέτρα βάθος 
(transects 2.1 και 2.2) 

  

 
Αφού έγινε αναγωγή των στοιχείων αφθονίας των ειδών στις δύο transects ανά 
ιχθυοκλωβό, υπολογίστηκαν τα ποσοστά ανοµοιότητάς της διπλής τετραγωνικής τους 
ρίζας κατά Bray – Curtis τα οποία χρησιµοποιήθηκαν στην ΜDS (∆ιάγραµµα 45) και στην 
ανάλυση οµαδοποίησης (∆ιάγραµµα 46). Η MDS ανάλυση δεν έδειξε µια ξεκάθαρη 
οµαδοποίηση των ιχθυοκλωβών. Αντίθετα, από την ανάλυση οµαδοποίησης, που 
βασίστηκε στα ίδια στοιχεία ανοµοιότητας, προέκυψαν 3 διαφορετικές οµάδες 
ιχθυοκλωβών. Αυτές είναι η 1[12,14,17,18,19], η 2[1,3,11,16,20] και η 

3[4,5,6,7,8,13,15]. Παρατηρούµε ότι η 1η οµάδα απαρτίζεται από κλωβούς της transect 
2.1 (11 έως 20), ενώ οι άλλες δύο περιλαµβάνουν κλωβούς και από τις δύο transects 
(Εικόνα 23). 

∆ιάγραµµα 45. Ανάλυση MDS της αφθονίας άγριων ψαριών γύρω από τους κλωβούς στα
2 m βάθος.  

       

MDS analysis of the Sqr(Sqr(species abundance)) around cages at 2m depth
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Στη συνέχεια, αποδόθηκαν διαφορετικοί κωδικοί  στις τρεις αυτές οµάδες και 
πραγµατοποιήθηκαν αναλύσεις διασποράς ως προς: 
• Το συνολικό αριθµό των καλλιεργούµενων ψαριών σε κάθε κλωβό (∆ιάγραµµα 47). 
• Το ατοµικό βάρος (gr) των καλλιεργούµενων ψαριών σε κάθε κλωβό (∆ιάγραµµα 48). 
• Την ηµερήσια διάθεση τροφής (Kgr/ηµέρα) σε κάθε κλωβό (∆ιάγραµµα 49). 
Για τις συγκεκριµένες αναλύσεις δεν υπήρχαν τα αντίστοιχα στοιχεία για τον ιχθυοκλωβό 
Νο 5. Για το λόγο αυτόν ο ιχθυοκλωβός Νο 5 εξαιρέθηκε από την οµάδα C1.  
Οι αναλύσεις (one-way ANOVA της κάθε παραµέτρου µε την αφθονία ανά είδος των τριών 
οµάδων κλωβών) έδειξαν πως δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά των 3 οµάδων 
ιχθυοκλωβών ως προς τις τρεις αυτές παραµέτρους (pΑριθµός Ψαριών = 0,4462, pΑτοµικό Βάρος 
Ψαριών = 0,7837 και p∆ιάθεση τροφής = 0,7003).  
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Grouping of cages based on the Sqr(Sqr(species abundance)) at 2 meters depth

       
 

        Α1                      Β1                           C1 

∆ιάγραµµα 46. Ανάλυση οµαδοποίησης της αφθονίας άγριων ψαριών γύρω από τους
κλωβούς στα 2 m βάθος. 

    
  

      
     

Cage groups; LS Means

Current effect: F(2, 13)=,85911, p=,44624
Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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∆ιάγραµµα 47. Ανάλυση διασποράς των οµάδων των κλωβών 
ως προς τον αριθµό των καλλιεργούµενων ψαριών τους. 

Εικόνα 23. Οµαδοποίηση των 
κλωβών από τις παρατηρήσεις
αφθονίας στα 2 m βάθος. 
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Cage groups; LS Means
Current effect: F(2, 13)=,24834, p=,78372

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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∆ιάγραµµα 48. Ανάλυση διασποράς των οµάδων των κλωβών ως
προς το ατοµικό βάρος των καλλιεργούµενων ψαριών τους. 

 

∆ιάγραµµα 49. Ανάλυση διασποράς των οµάδων των κλωβών 
ως προς την ηµερήσια διάθεση τροφής σε αυτούς. 

      
   

Cage groups; LS Means
Current effect: F(2, 13)=,36610, p=,70036

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Αφθονία άγριων ψαριών γύρω από τους ίδιους ιχθυοκλωβούς, στα 2 και 8 
µέτρα βάθος (transects 2.2 και 8.2) 

  
 

 
Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο διερευνήθηκε η σχέση µεταξύ της αφθονίας της άγριας 
ιχθυοπανίδας, του βάθους στο οποίο αυτή καταγράφηκε και των παραµέτρων των  
ιχθυοκλωβών. 

∆ιάγραµµα 50. Ανάλυση MDS της αφθονίας άγριων ψαριών γύρω από τους κλωβούς στα
2 και 8 m βάθος. 
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∆ιάγραµµα 51. Ανάλυση οµαδοποίησης της αφθονίας άγριων ψαριών γύρω από τους
κλωβούς στα 2 και 8 m βάθος. 
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Και σε αυτήν την περίπτωση η ανάλυση MDS (∆ιάγραµµα 50) δεν έδωσε µια ξεκάθαρη 
οµαδοποίηση των κλωβών 1 έως 8 βάσει της αφθονίας που καταγράφηκε γύρω από 
αυτούς σε διαφορετικά βάθη. 
Βάσει της ανάλυσης οµαδοποίησης (∆ιάγραµµα 51), όµως, και για ποσοστό ανοµοιότητας 
25%, ξεχώρισαν 3 οµάδες:  

• 1[8µ.-6, 8µ.-7],  
• 2[2µ.-1, 2µ.-3],  
• 3[8µ.-1, 8µ.-2, 8µ.-3, 8µ.-5, 2µ.-4, 2µ.-5, 2µ.-6, 2µ.-7, 2µ.-8].  

Παρατηρούµε ότι οι δύο πρώτες οµάδες αποτελούνται από παρατηρήσεις των κλωβών 
στα 8 και 2 µέτρα αντίστοιχα, ενώ η τρίτη που είναι και η µεγαλύτερη αποτελείται από 
παρατηρήσεις που έγιναν σε διαφορετικούς κλωβούς στα δύο βάθη, µε εξαίρεση τον 
κλωβό 5. Παρατηρούµε ακόµα ότι σε κάθε οµάδα περιλαµβάνονται γειτονικοί µεταξύ τους 
κλωβοί (Εικόνα 24). 
Και εδώ οι αναλύσεις διασποράς του συνολικού αριθµού (∆ιάγραµµα 52) και του µεγέθους 
των καλλιεργούµενων ψαριών (∆ιάγραµµα 53), καθώς και της ηµερήσιας διάθεσης τροφής 

ανά ιχθυοκλωβό ως προς τις τρεις αυτές οµάδες κλωβών (∆ιάγραµµα 54) δεν έδειξαν να 
υπάρχει κάποια στατιστικά σηµαντική διαφορά (one-way ANOVA της κάθε παραµέτρου µε 
τις τρεις οµάδες κλωβών: pΑριθµός Ψαριών = 0,6221, pΑτοµικό Βάρος Ψαριών = 0,8888 και p∆ιάθεση 
τροφής = 0,5852). Επιπλέον, κατά τις αναλύσεις αυτές δε λήφθηκαν υπόψη οι παρατηρήσεις 
στα 2 και 8 m βάθος γύρω από τον κλωβό Νο 5. 

∆ιάγραµµα 52. Ανάλυση διασποράς των οµάδων των κλωβών ως
προς τον αριθµό των καλλιεργούµενων ψαριών τους. 

       
     

Cage groups; LS Means
Current effect: F(2, 8)=,50384, p=,62217

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Εικόνα 24. Οµαδοποίηση των 
ίδιων κλωβών από παρατηρήσεις
αφθονίας στα 2 και στα 8 m
βάθος
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∆ιάγραµµα 53. Ανάλυση διασποράς των οµάδων των κλωβών ως
προς το ατοµικό βάρος των καλλιεργούµενων ψαριών τους. 

       
       

Cage groups; LS Means
Current effect: F(2, 8)=,11964, p=,88880

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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∆ιάγραµµα 54. Ανάλυση διασποράς των οµάδων των κλωβών ως
προς την ηµερήσια διάθεση τροφής σε αυτούς. 

       
      

Current effect: F(2, 8)=,57331, p=,58522
Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Συσχέτιση της αφθονίας των ψαριών γύρω από τους κλωβούς µε τις 3 
παραµέτρους των ιχθυοκλωβών

 
  

 
Η επίδραση των ιχθυοκλωβών στην αφθονία διερευνήθηκε και µε αναλύσεις 
παλινδρόµησης όπου εξετάστηκε αν υπάρχει ισχυρή συσχέτιση µεταξύ της αφθονίας των 
τεσσάρων βασικών κατηγοριών ψαριών (D. labrax, Mugilidae, small fish και unidentified), 
καθώς και της συνολικής αφθονίας ανά ιχθυοκλωβό µε τον αριθµό και το ατοµικό βάρος 
των καλλιεργούµενων ψαριών και το ρυθµό τροφοδοσίας του κάθε κλωβού. Οι αναλύσεις 
αυτές πραγµατοποιήθηκαν ξεχωριστά για κάθε transect και χρησιµοποιήθηκαν οι δεκαδικοί 
λογάριθµοι των αφθονιών και των παραµέτρων των κλωβών.  
∆ε βρέθηκε να υπάρχει κάποια ισχυρή συσχέτιση µεταξύ αφθονίας και χαρακτηριστικών 
των κλωβών για τις transects στα 2 m βάθος (2.1 και 2.2). Αντίθετα, στην transect 8.2 
(Πίνακας 12) βρέθηκε να συσχετίζονται ισχυρά η αφθονία της κατηγορίας small fish µε 
τον αριθµό των καλλιεργούµενων ψαριών (∆ιάγραµµα 55), καθώς και η συνολική αφθονία 
µε το ατοµικό βάρος των καλλιεργούµενων ψαριών (∆ιάγραµµα 56). 
Σηµειώνεται ότι και εδώ εξαιρέθηκε ο κλωβός 5 από τις transects 2.2 και 8.2 λόγω 
έλλειψης στοιχείων για τον κλωβό αυτόν. 
 
 

 
 
 

Πίνακας 12 Αποτελέσµατα αναλύσεων γραµµικής παλινδρόµησης των δεκαδικών λογαρίθµων τω.      ν
αφθονιών των κύ  ριων κατηγοριών άγριων ψαριών για καθεµιά από τις τρεις παραµέτρους τω         ν
ιχθυοκλωβών. Με σηµειώνονται οι περιπτώσεις όπου καταγράφηκε µια ισχυρή συσχέτιση (p<0,05),       

2

 ενώ εντός της παρένθεσης σηµειώνεται η αντίστοιχη τιµή του multiple R      . 

Transect 8.2 Αριθµός καλλιεργούµενων 
ψαριών 

Ατοµικό βάρος 
καλλιεργούµενων
ψαριών

 
 

 Ρυθµός τροφοδοσίας

D. labrax Χ X X 
Mugilidae Χ X X 
Small fish  (1,00) 

Log10(Num of fish) = 5,4208 - ,3761  * 
Log10(small) 

X X 

Unidentified X X X 
TOTAL X  (0,78) 

Log10(Fish weight) = -,1490 + 
1,3529 * Log10(Total) 

X 
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Num of fish = 5,4208 - ,3761  * smal
Correlation: r = -,9999
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∆ιάγραµµα 55. Συσχέτιση του δεκαδικού λογαρίθµου του αριθµού των ατόµων
ανά κλωβό της t ansec  8.2 µε το δεκαδικό λογάριθµο της αφθονίας των µικρών
ψαριών που καταγράφηκαν γύρω από αυτούς. 

 
 
 

Fish weight = -,1490 + 1,3529 * Total
Correlation: r = ,88412
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∆ιάγραµµα 56. Συσχέτιση του δεκαδικού λογαρίθµου του ατοµικού βάρους των
καλλιεργούµενων ψαριών ανά κλωβό της t ansec  8.2 µε το δεκαδικό λογάριθµο
τ

         
   r t     

ης συνολικής αφθονίας  που καταγράφηκαν γύρω από αυτού  ς. 
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Αποτελέσµατα ανάλυσης των µηκών. 
 
Για τη στατιστική ανάλυση των µηκών των ψαριών γύρω από τους ιχθυοκλωβούς τα 
στοιχεία επιλέχθηκαν ως εξής: 

• Τα στοιχεία για τους ίδιους διαδρόµους χωρίστηκαν σε στοιχεία «πρώτης 
διαδροµής» και, όπου αυτά υπήρχαν, σε «δεύτερης διαδροµής» (a και b). 

• Αφαιρέθηκαν οι διάδροµοι «πρώτης» ή «δεύτερης διαδροµής» για τους οποίους 
είχαµε µόνο µια καταγραφή ψαριού. 

• Έγινε αναγωγή των στοιχείων των διαδρόµων ανά ιχθυοκλωβό. Κατά την αναγωγή 
αυτή διατηρήθηκε ο διαχωρισµός «πρώτης» και «δεύτερης διαδροµής» δίνοντας 
έτσι αποτελέσµατα για ιχθυοκλωβούς «πρώτης» και «δεύτερης διαδροµής» (a και 
b). Αυτά τα στοιχεία αναλύθηκαν στατιστικά για να διερευνηθούν τα 
χαρακτηριστικά κατανοµής των µηκών ανά ιχθυοκλωβό και οι παράµετροι που την 
επηρεάζουν.  

 
 

Μήκη των άγριων ψαριών γύρω από τους ιχθυοκλωβούς, σε βάθος 2 µέτρων   
 
Η ανάλυση διασποράς των ιχθυοκλωβών «πρώτης» και «δεύτερης διαδροµής» ως προς 
τις τιµές µήκους ανά είδος έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ τους 
(p≈0, ∆ιάγραµµα 57). Οι ιχθυοκλωβοί για τους οποίους είχαµε στοιχεία από την «πρώτη» 
και τη «δεύτερη διαδροµή» ανήκουν στην transect 2.1 και είναι οι 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
19, 20 και 22. Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε καµία περίπτωση δεν παρατηρήθηκε στατιστικά 
σηµαντική διαφορά µεταξύ των δύο διαδροµών του ίδιου ιχθυοκλωβού (Tukey test). 

Cage; LS Means
Current effect: F(30, 964)=25,735, p=0,0000

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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∆ιάγραµµα 57. Ανάλυση διασποράς των ιχθυοκλωβών πρώτης (a) και δεύτερης
(b) διαδροµής ως προς τις τιµές µήκους. 
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Εποµένως, µόνο διαφορετικοί ιχθυοκλωβοί διέφεραν σηµαντικά µεταξύ τους και 
συγκεκριµένα τα 139 από τα 231 πιθανά ζευγάρια διαφορετικών ιχθυοκλωβών. 
Η ανάλυση οµαδοποίησης για 30% Bray-Curtis ανοµοιότητα (∆ιάγραµµα 58) οµαδοποίησε 
τα παραπάνω «περάσµατα» των ιχθυοκλωβών σε 5 οµάδες: 1[17b, 19b), 2[14a, 12b, 
14b], 3[13a, 13b, 15b, 16b, 20b, 22b], 4[19a, 22a, 8a], 5[1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 11a, 
12a, 15a, 16a, 17a, 18a, 20a]. Παρατηρούµε ότι η οµαδοποίηση των κλωβών φαίνεται να 
σχετίζεται µε τη γειτνίασή τους, καθώς και µε την transect στην οποία αυτοί ανήκουν. 
Συγκεκριµένα, οι τρεις πρώτες οµάδες αποτελούνται από ιχθυοκλωβούς της transect 2.1 
ενώ η πέµπτη οµάδα αποτελείται από όλους σχεδόν τους κλωβούς της transect 2.2 και 
κάποιους από τη 2.1. Ωστόσο, οι πρώτες διαδροµές των περισσότερων κλωβών έχουν 
διαχωριστεί από τις δεύτερες. 
Όσον αφορά στα µήκη των ψαριών ανά κατηγορία που παρατηρήθηκαν γύρω από τους 
κλωβούς βρέθηκε να διαφέρουν σηµαντικά (p≈0, ∆ιάγραµµα 59). Συγκεκριµένα, όσον 
αφορά στις 4 βασικές κατηγορίες ψαριών φάνηκε ότι όλες διαφέρουν µεταξύ τους εκτός 
από τα Mugilidae και τα D. labrax (Πίνακας 13). 
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∆ιάγραµµα 58. Ανάλυση οµαδοποίησης των ιχθυοκλωβών πρώτης (a) και δεύτερης (b) διαδροµής ως
προς τις τιµές µήκους. 
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Species Species Mugilidae Mugilidae unidentifiedunidentified D.labraxD.labrax B.boopsB.boops small fishsmall fish P.dentex P.dentex S.salpa S.salpa Diplodus-
shaped fish 
Diplodus-
shaped fish 

Mugilidae         
unidentified         
D.labrax         
B.boops         
small fish         
P.dentex         
S.salpa         
Diplodus-shaped fish         

Πίνακας 13. Στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των µηκών 8 κατηγοριών ψαριών που
παρατηρήθηκαν στις transects 2.1 και 2.2. 

      
 

Species; LS Means
Current effect: F(7, 964)=74,156, p=0,0000

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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∆ιάγραµµα 59. Ανάλυση διασποράς των µηκών των ψαριών ανά κατηγορία που παρατηρήθηκαν γύρω από
τους κλωβούς στα 2 m βάθος. 
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Μήκη των άγριων ψαριών γύρω από τους ίδιους ιχθυοκλωβούς, σε βάθη 2 και 8 
µέτρων  

 

 
Η ανάλυση διασποράς των µηκών των ψαριών ως προς τις διαδροµές ανά ιχθυοκλωβό και 
βάθος (∆ιάγραµµα 60) έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των 
διαδροµών (p≈0). Η ανάλυση οµαδοποίησης (∆ιάγραµµα 61) για επίπεδο ανοµοιότητας 
Bray-Curtis 30% ξεχώρισε 4 οµάδες διαδροµών:  

• 1[8-7b, 8-8b]  
• 2[8-5a, 8-5b, 8-3b] 
• 3[8-1b, 2-3a, 2-2a, 8-1a, 8-2a, 2-6a, 2-1a, 8-3a, 2-4a, 2-5a, 2-7a]  
• 4[8-7a, 8-9a].  

Κοιτάζοντας το δενδρόγραµµα, τόσο συνολικά, όσο και τις επιµέρους οµάδες του, 
διαπιστώνουµε ότι οι δύο πρώτες οµάδες αποτελούνται από παρατηρήσεις γύρω από 
κλωβούς στα 8 m, ενώ η τρίτη περιλαµβάνει όλες τις παρατηρήσεις γύρω από κλωβούς 
στα 2 m. Ωστόσο, και εδώ διαχωρίζονται οι πρώτες διαδροµές από τις δεύτερες των ίδιων 
κλωβών. 
Η ανάλυση διασποράς των µηκών ανά είδος έδειξε ότι αυτά διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ 
τους (two-way ANOVA, no interaction: p≈0, ∆ιάγραµµα 62). Μάλιστα, όσον αφορά τις 4 
βασικές κατηγορίες ψαριών φάνηκε ότι όλες διαφέρουν µεταξύ τους ως προς το µήκος 
εκτός από τα Mugilidae µε τα unidentified (Πίνακας 14). 

Transect-Cage; LS Means
Current effect: F(21, 551)=7,8001, p=0,0000

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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∆ιάγραµµα 60. Ανάλυση διασποράς των τιµών των µηκών ως προς τις διαδροµές γύρω από τους
κλωβούς των transect 2 2 και 8.2.
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 Πίνακας 14. Στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των µηκών των 8 κατηγοριών ψαριών που       

παρατηρήθηκαν στις transects 2.2 και 8.2.  

 

Species D. labrax unidentified Mugilidae S. salpa small fish Diplodus-
shaped B. boops P. dentex 

D. labrax         
unidentified         
Mugilidae         
S. salpa         
small fish         
Diplodus-
shaped         

B. boops         
P. dentex         
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Grouping of cages based on fishes length (transects 2.2 and 8.2)

          ∆ιάγραµµα 61. Ανάλυση οµαδοποίησης των διαδροµών ανά κλωβό βάσει των µηκών των ψαριών που
καταγράφηκαν. 
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Species; LS Means
Current effect: F(7, 551)=48,130, p=0,0000

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals

Mugilidae
Unidentified

Small fish
D. labrax

S. salpa
Diplodus-shaped

B. boops
P. dentex

Species

-50
0

50
100
150
200
250
300
350
400
450
500

Le
ng

th

          
. 

∆ιάγραµµα 62. Ανάλυση διασποράς των µηκών ανά κατηγορία είδους των ψαριών που καταγράφηκαν
στις transects 2.2 και 8.2
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IV. Συµπεράσµατα – Συζήτηση 
 
∆ιασπορά οργανικής ύλης στον πυθµένα από την εκτροφή 
καλλιεργούµενων ψαριών σε κλωβό της ιχθυοκαλλιεργητικής µονάδας Ι

   
  1. 

 
Το πείραµα διήρκησε 11 ηµέρες ώστε να αποτεθεί µια ικανοποιητική ποσότητα TiO2 

στις παγίδες και να ανιχνευθούν όλες οι πιθανές τάσεις διασποράς της οργανικής 
ύλης κατά την καθίζησή της στον πυθµένα και τους παράγοντες από τους οποίους 
αυτές καθορίζονται.  

 
Από τις µετρήσεις αλατότητας που πραγµατοποιούνταν τακτικά στη βόρεια πλευρά 

του κλωβού του πειράµατος φάνηκε πως η θαλάσσια επιφάνεια επηρεάζονταν από 
ένα στρώµα γλυκού νερού, βάθους έως 2 µέτρα περίπου, το οποίο ωστόσο δεν ήταν 
µόνιµο. Οι άνεµοι στην περιοχή ήταν κυρίως βόρειας προέλευσης και φάνηκε να 
επηρεάζουν σηµαντικά τα θαλάσσια ρεύµατα κοντά στην επιφάνεια, γεγονός που 
έρχεται σε συµφωνία µε τα ευρήµατα άλλων µελετών (Black & MacDougall, 2002). Η 
επίδραση αυτή φάνηκε να µειώνεται µε το βάθος αφού πλησιάζοντας τον πυθµένα 
τα ρεύµατα νότιας προέλευσης εµφανίζονταν εξίσου συχνά και µε παρόµοιες 
εντάσεις. Οι εντάσεις των ρευµάτων ήταν ελάχιστες κοντά στην επιφάνεια, µέγιστες 
σε ενδιάµεσο βάθος και µέτριες κοντά στον πυθµένα. Η µικρότερη µέση ένταση ανά 
διεύθυνση ήταν 1,5 cm/sec και η µεγαλύτερη 7,0 cm/sec. Οι εντάσεις αυτές είναι 
πολύ µεγαλύτερες από αυτές που καταγράφηκαν σε παρόµοια µελέτη σε 
ιχθυοκαλλιεργητική µονάδα στον κόλπο της Σελόντα (Mac Dougall & Black, 1999). 

 
Όσον αφορά στην ποσότητα του υλικού ανά ηµέρα και τετραγωνικό µέτρο που 

συλλέχθηκε από τις παγίδες που είχαν τοποθετηθεί σε οκτακτινωτή διάταξη φάνηκε 
να αυξάνεται στη βορειοανατολική και νοτιοανατολική ακτίνα της εµφανίζοντας ένα 
µέγιστο στην ανατολική. Η αυξητική τάση προς την ανατολική ακτίνα µπορεί να 
εξηγηθεί από τη θέση αυτής η οποία βρίσκεται κάτω από τους υπόλοιπους κλωβούς. 
Στις υπόλοιπες ακτίνες οι ποσότητες που συλλέχθηκαν ανά απόσταση ήταν περίπου 
ίδιες. Η µέση τιµή της ποσότητας που συλλέχθηκε από όλες τις παγίδες ήταν 1,03 
Kgr/m2/ηµέρα µε τυπική απόκλιση 0,24 Kgr/m2/ηµέρα. Η µέγιστη τιµή ήταν 2,11 
Kgr/m2/ηµέρα ενώ η ελάχιστη ήταν 0,71 Kgr/m2/ηµέρα. Οι τιµές αυτές είναι 
µικρότερες από αυτές που καταγράφηκαν στη Σελόντα και επιπλέον, όπως φάνηκε 
από την ανάλυση της σύστασης του ιζήµατος, δεν πρέπει να οφείλονται σε τροφή 
που διαφεύγει από τους κλωβούς. ∆υστυχώς, όµως, δεν αναφέρεται ο ρυθµός 
τροφοδοσίας των καλλιεργούµενων ψαριών (Sparus aurata) του κλωβού στη 
Σελόντα ώστε να µπορούµε να συγκρίνουµε µε µεγαλύτερη ασφάλεια τα δικά µας 
αποτελέσµατα. 
Μετρήσεις στο συλλεχθέν υλικό των παγίδων έδειξε ότι το ανόργανο ποσοστό της 

ήταν σηµαντικά µεγαλύτερο (92,19%) από το οργανικό. Το ποσοστό της οργανικής 
ύλης κυµάνθηκε σε όλες τις ακτίνες και αποστάσεις στο 7 – 10% µε εξαίρεση την 
απόσταση των 50 m της ακτίνας D και την απόσταση των 10 m της ακτίνας Ε, όπου 
ήταν αυξηµένο κατά 5 – 6%. 
Το ποσοστό της ανόργανης ύλης δε φάνηκε να εξαρτάται από το βάθος στο οποίο 

βρίσκονταν οι παγίδες, ούτε από την απόσταση αυτών από το κέντρο της 
οκτακτινωτής τους διάταξης. Ωστόσο, βρέθηκε πως οι παγίδες της βορειοανατολικής 
ακτίνας (Β) περιείχαν σηµαντικά  µεγαλύτερο ποσοστό ανόργανων σε σχέση µε 
αυτές της νοτιοανατολικής (D), γεγονός που οφείλεται και στο αυξηµένο ποσοστό 
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οργανικής ύλης στην απόσταση των 50 m αυτής της ακτίνας. Σηµειώνεται ότι η µέση 
τιµή του ποσοστού της ανόργανης ύλης των παγίδων στην ανατολική ακτίνα (C) δε 
φάνηκε να διαφέρει σηµαντικά από αυτές των υπόλοιπων. 

 
∆εν έγινε αναγωγή των στοιχείων πυκνότητας του ΤiO2  ανά ηµέρα, αφενός γιατί οι 

τάσεις δεν φάνηκαν να είναι διαφορετικές λόγω της µικρής χρονικής διαφοράς στη 
σύλληψη του ιζήµατος και αφετέρου γιατί η εµπλουτισµένη µε ΤiO2 τροφή 
διοχετεύθηκε στο περιβάλλον σε διάστηµα που ήταν ανοιχτές όλες οι παγίδες 
ιζήµατος. Η πυκνότητα του TiO2 (gr/m2) ανά παγίδα και ακόµα καθαρότερα η 
υπολογισµένη µέση πυκνότητα του TiO2 ανά τραπέζιο της οκτακτινωτής διάταξης 
φάνηκε να µειώνεται σταθερά µε την απόσταση στη δυτική ακτίνα (G), ενώ στην 
ανατολική (C) εµφάνισε ένα µέγιστο προς το άκρο της. Η τελευταία διέφερε 
σηµαντικά µε όλες τις υπόλοιπες ως προς τις πυκνότητες του TiO2 που ανιχνεύθηκαν 
στις παγίδες, όπως επίσης και η νοτιοανατολική (D) µε τη βόρεια (A) και τη 
βορειοδυτική (H). Επίσης, οι τιµές των πυκνοτήτων που ανιχνεύθηκαν στις παγίδες 
των 50 µέτρων ήταν σηµαντικά µικρότερες από όλες τις υπόλοιπες. Για τις µέσες 
πυκνότητες ανά τραπέζιο, µάλιστα, βρέθηκε επιπλέον πως και αυτές στα 5 µέτρα 
διαφέρουν σηµαντικά από όλες τις υπόλοιπες. Μια ακόµη ένδειξη ότι η πυκνότητα 
µειώνεται µε την απόσταση αποτελεί και ο µικρότερος ρυθµός αύξησης της 
υπολογιζόµενης µέσης ποσότητας TiO2 ανά δακτύλιο σε σχέση µε το ρυθµό αύξησης 
του εµβαδού των δακτυλίων καθώς αποµακρυνόµαστε από το κέντρο της ακτινωτής 
διάταξης. 
Ως προς το βάθος στο οποίο βρίσκονταν οι παγίδες, αλλά ακόµα εντονότερα ως 

προς το µέσο βάθος του κάθε τραπεζίου, βρέθηκε να υπάρχουν σηµαντικές διαφορές 
µεταξύ των τιµών πυκνότητας. Συγκεκριµένα, οι τιµές πυκνότητας παγίδων ή 
τραπεζίων στα 18 µέτρα βάθος, που ήταν και το µεγαλύτερο, φάνηκε να διαφέρουν 
σηµαντικά από τις περισσότερες. Ωστόσο, χρειάζεται προσοχή στην ερµηνεία αυτών 
των αποτελεσµάτων αφού το βάθος στο οποίο βρίσκονταν οι παγίδες δεν ήταν 
ανεξάρτητο από την απόσταση αυτών από το κέντρο της ακτινωτής διάταξης, καθώς 
και από τις ίδιες τις ακτίνες. Αναφέρουµε χαρακτηριστικά ότι η δυτική (G) και 
νοτιοδυτική (F) ακτίνα βαθαίνουν καθώς αποµακρύνονται από το κέντρο, φτάνοντας 
τα 18 µέτρα, ενώ η ανατολική (C) και νοτιοανατολική (D) ρηχαίνουν πλησιάζοντας 
τα 11 µέτρα.  
Η διαφορά του µέγιστου από το ελάχιστο βάθος των παγίδων ήταν µόλις 7,4 m, 

ενώ οι σειρές των κλωβών βρίσκονταν σε ρηχότερα νερά, µε λιγότερο από 20 m 
βάθος. Αντίθετα, ο κλωβός στη Σελόντα βρίσκονταν σε βαθύτερα νερά και η 
διαφορά βάθους ήταν µεγαλύτερη. Στο πλαίσιο αυτού του πειράµατος δε 
µετρήθηκαν χηµικοί δείκτες ρύπανσης όπως το οξειδοαναγωγικό δυναµικό και η 
περιεκτικότητα του νερού κοντά στον πυθµένα σε υδρόθειο. Ωστόσο, από τις 
παρατηρήσεις που έγιναν στον πυθµένα γύρω και κάτω από τους κλωβούς κατά τη 
διάρκεια των καταδύσεων συµπεραίνεται ότι ο πυθµένας ήταν εµφανώς 
επιβαρηµένος από τα οργανικά απόβλητα που διέφευγαν από τους κλωβούς.  
Μελέτες που έχουν πραγµατοποιηθεί σε ιχθυοκαλλιεργητικές µονάδες στον 

ελληνικό χώρο (Karakassis et al., 2000) αποδίδουν µεγάλη σηµασία στο υλικό του 
πυθµένα για τη διατήρηση µιας βέλτιστης περιβαλλοντικής κατάστασης. Η υπόθεση 
αυτή επιβεβαιώνεται από τις παρατηρήσεις µας στη µονάδα Ι1, όπου το υλικό του 
πυθµένα ήταν λεπτόκοκκο. Επιπλέον, τα ευρήµατα της µελέτης µας σε συνδυασµό 
µε αυτά στη Σελόντα υποδεικνύουν ότι η διάµετρος των υλικών του πυθµένα είναι 
σηµαντικότερος παράγοντας για τη διατήρηση µιας βέλτιστης περιβαλλοντικής 
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κατάστασης γύρω και κάτω από τους ιχθυοκλωβούς από ότι η ένταση των ρευµάτων 
στη στήλη του νερού. 
Μικρή φαίνεται να είναι και η σηµασία της ποσότητα των αποβλήτων που 

διαφεύγουν από τους κλωβούς αφού στη δική µας περίπτωση συλλέχθηκε µικρότερη 
ποσότητα υλικού ανά τετραγωνικό µέτρο και ηµέρα από ότι στη Σελόντα. Μπορούµε, 
λοιπόν, να απορρίψουµε τη δεύτερη υπόθεση των Mac Dougall & Black σύµφωνα µε 
την οποία η καλή ποιότητα του υποθαλάσσιου περιβάλλοντος στη Σελόντα οφείλεται 
στην πολύ µικρότερη ποσότητα οργανικών που διαφεύγουν από τους κλωβούς σε 
σχέση µε τη µονάδα στην Κεφαλονιά. 
Απορριπτέα φαίνεται να είναι και η πρώτη υπόθεση, σύµφωνα µε την οποία η 

µεγάλη απόσταση που διανύουν τα οργανικά απόβλητα από κλωβούς που βρίσκονται 
σε µεγάλα βάθη ευνοεί την αποτελεσµατικότερη κατανάλωσή τους από άγρια 
πελαγικά ψάρια. Και αυτό γιατί η περιβαλλοντική κατάσταση στην 
ιχθυοκαλλιεργητική µονάδα στο Σούνιο (Karakassis et al., 2000) φαίνεται πως ήταν 
καλύτερη από αυτήν που επικρατούσε στη µονάδα Ι1, παρόλο που βρίσκονταν στο 
ίδιο εύρος βάθους. Επιπλέον, σύµφωνα µε πειράµατα που έλαβαν µέρος σε 
παρόµοιες τοποθεσίες και κατά τα οποία αφήνονταν pellets ιχθυοτροφής στον 
πυθµένα για να µετρηθεί η διάρκεια της παραµονής τους εκεί και ο χρόνος 
αποσύνθεσης, αυτά τρώγονταν αµέσως από παρακείµενα άγρια ψάρια (Thetmeyer 
H., προσωπική επικοινωνία).  

 
Αν και φάνηκαν κάποιες τάσεις από τις αναλύσεις που προηγήθηκαν θα πρέπει 

αυτές να ληφθούν µε κάποια επιφύλαξη αφού τα δείγµατά µας µολύνθηκαν 
σηµαντικά από την εισαγωγή µεγάλων ποσοτήτων φερτού υλικού που δεν προήλθε 
από τον ιχθυοκλωβό του πειράµατος και όπως φάνηκε περιείχε τιτάνιο. 
Συγκεκριµένα, η ποσότητα του φερτού υλικού που εισήλθε στις παγίδες ήταν 
τουλάχιστον 10 φορές µεγαλύτερη από το οργανικό υλικό που αναµενόταν να 
εισέλθει από τους κλωβούς (υπολογίστηκε βάσει του ποσοστού ανόργανης ύλης 
µόνο στην τροφή), ενώ η ποσότητα του τιτανίου που υπολογίσθηκε για όλη την 
επιφάνεια της οκτακτινωτής διάταξης ήταν περίπου 66 φορές µεγαλύτερη από αυτήν 
που εισήχθηκε στο περιβάλλον µέσω της τροφής κατά τη διάρκεια των 11 ηµερών. 
Το τελευταίο δεν πρέπει να µας εκπλήσσει διότι αφενός το τιτάνιο είναι αρκετά 
άφθονο στοιχείο στο φλοιό της Γης, ενώ χρησιµοποιείται και για την κατασκευή 
πολλών υλικών όπως χρώµατα, χαρτί, πλαστικά κλπ (IPCS – INCHEM, 1982), τα 
οποία µπορούν εύκολα να καταλήξουν και να αποσυντεθούν στη θάλασσα. Οι 
δειγµατοληψίες ελέγχου που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του πειράµατος 
θα µας επέτρεπαν να διερευνήσουµε σε κάποιο βαθµό το «θόρυβο» που προκλήθηκε 
στη συλλογή του υλικού και στην περιεκτικότητα αυτού σε ΤiO2. ∆υστυχώς, όµως, η 
συλλογή του υλικού που πραγµατοποιήθηκε σε αυτές δε θεωρείται αντικειµενική 
λόγω της µεταφοράς αντικειµένων στις παγίδες από χταπόδια ή και άλλους 
οργανισµούς. Πρέπει να διευκρινιστεί εδώ ότι οι παράµετροι αυτές δεν είχαν 
προβλεφθεί αφού λόγω της φύσης του προγράµµατος MERAMED και του ρυθµού 
διεκπεραίωσής του δε στάθηκε δυνατό να γίνει κάποιο προκαταρτικό πείραµα στην 
περιοχή της Ι1.  
Εκ των υστέρων, λοιπόν, και βάσει των λαθών που εντοπίστηκαν κατά την 

εφαρµογή της µεθόδου, προτείνονται τα παρακάτω για τη βελτίωσή της: 
1. Στα στόµια των παγίδων θα µπορούσαν να προσαρµοστούν σήτες για να 

αποτρέπεται η είσοδος ζωντανών οργανισµών σε αυτές. Η διάµετρος του 

 70



«µατιού» θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να µην εµποδίζει την καθίζηση 
των υλικών. 

2. Προκαταρκτική δειγµατοληψία που θα δείξει την περιεκτικότητα του 
ιζήµατος σε τιτάνιο. Βάσει των µετρήσεων αυτής της δειγµατοληψίας θα 
µπορούσε να ρυθµιστεί ανάλογα η συγκέντρωση TiO2 στα pellets της 
ιχθυοτροφής. 

3. Επανεξέτση των διαστάσεων των παγίδων αφού ενδεχοµένως το ύψος τους 
να ήταν πολύ µικρό για τις συγκεκριµένες συνθήκες. Το ανόργανο υλικό που 
εισήλθε στις παγίδες προήλθε πιθανότατα από το υλικό του πυθµένα, το 
οποίο λόγω της λεπτόκοκκης υφής του µπορούσε εύκολα να επαναιωρείται. 
Οι MacDougall & Black, 1999 χρησιµοποίησαν παγίδες ιζήµατος που 
ακολουθούσαν µια αναλογία βάθους προς ύψος ίση µε 7,1 µε ικανοποιητικά 
αποτελέσµατα για τη διερεύνηση του ρυθµού καθίζησης των οργανικών 
αποβλήτων. Στην περίπτωση της µονάδας Ι1 ο λόγος αυτός ήταν πολύ 
µεγαλύτερος και ίσως αυτό θα έπρεπε επίσης να ληφθεί υπόψη. 

 
Όσον αφορά στον αριθµό των ειδών που αλιεύθηκαν από παγίδα δίπλα στον 

κλωβό του πειράµατος και κατά τη διάρκεια αυτού για να διερευνηθεί αν και κατά 
πόσο αυτά τρέφονται από την τροφή που διαφεύγει, πρέπει αρχικά να πούµε ότι 
ίσως δεν ήταν αντιπροσωπευτικός αφού γύρω από τους κλωβούς παρατηρήθηκαν 
συνολικά 13 είδη, καθώς και άτοµα της οικογένειας Mugilidae. Τα ψάρια που 
αλιεύθηκαν ήταν ενήλικα και σε όλα ανιχνεύθηκε κάποια ποσότητα τιτανίου. Το 
γεγονός αυτό, όµως, δεν αποδεικνύει ότι και τα πέντε είδη των αλιευθέντων ψαριών 
εκµεταλλεύονται τις οργανικές ουσίες που διαφεύγουν από τους ιχθυοκλωβούς 
(τροφή ή και κόπρανα), αφού η ποσότητα τιτανίου που ανιχνεύθηκε στο στοµαχικό 
τους περιεχόµενο µπορεί να προήλθε από άλλες πηγές.  
Ένας επιπλέον περιορισµός στην ανάλυση των στοιχείων αποτέλεσε η διαφορετική 

διάρκεια που έµεινε ανοιχτή η παγίδα µεταξύ των δύο αλιεύσεων. Τα περισσότερα 
ψάρια αλιεύθηκαν την πρώτη φορά, οπότε η παγίδα παρέµεινε ανοιχτή για τρεις 
συνεχόµενες ηµέρες. Γνωρίζουµε ότι η χώνευση και απέκκριση της τροφής 
πραγµατοποιείται µέσα σε 24 ώρες (Vandenberg G.W. & De La Noue J., 2001), 
ωστόσο δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς αλιεύθηκε το κάθε ψάρι. Παρόλα αυτά, το 
στοµαχικό περιεχόµενο των Mugilidae που αλιεύθηκαν την πρώτη φορά (Mugilidae 
(1)) ήταν σηµαντικά λιγότερο από αυτών που αλιεύθηκαν τη δεύτερη (Mugilidae 
(2)), οπότε η αλίευση διήρκησε µόνο µια ηµέρα. Αντίθετα, η ποσότητα του 
στοµαχικού περιεχοµένου των O. melanura που αλιεύθηκαν την πρώτη φορά δε 
διέφερε σηµαντικά από αυτών που αλιεύθηκαν τη δεύτερη. Σε όλα τα άτοµα B. 
boops και O.melanura ανιχνεύθηκε συγκέντρωση τιτανίου µικρότερη από 0,5 
mgr/gr. Στα άτοµα της οικογένειας Mugilidae ανιχνεύθηκαν συγκεντρώσεις τιτανίου 
από 0,07 έως 2,95 mgr/gr, ενώ στα S. salpa οι συγκεντρώσεις που ανιχνεύθηκαν 
ήταν µεταξύ 0,06 έως 1,63 mgr/gr. Από τις οµαδοποιήσεις των συγκεντρώσεων 
φαίνεται πιθανό τα άτοµα της οικογένειας Mugilidae να εκµεταλλεύονται τα οργανικά 
απόβλητα των κλωβών. Ωστόσο, δεν ήταν δυνατό να πραγµατοποιηθούν 
δειγµατοληψίες ελέγχου ώστε να επιβεβαιωθεί ή να απορριφθεί η παραπάνω 
υπόθεση. Είναι πιθανό η συγκέντρωση του τιτανίου που ανιχνεύθηκε στα άτοµα της 
οικογένειας Mugilidae να οφείλεται σε άλλες πηγές, όπως για παράδειγµα στις 
ποσότητες άµµου που βρέθηκε στα στοµάχια πολλών ατόµων. 
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Αφθονία και µήκη άγριου ιχθυοπληθυσµού γύρω από κλωβούς της 
ιχθυοκαλλιεργητικής µονάδας Ι

   

t

2. 
 
Κατά την καταγραφή των άγριων ψαριών από την επισκόπηση των ψηφιακών 

ταινιών από όλες τις transects διαπιστώθηκε ότι µόνο τέσσερις κατηγορίες ψαριών 
(Mugilidae, D. labrax, unidentified και small fish) εµφανίζονταν σταθερά, ενώ η 
εµφάνιση ψαριών που ανήκουν στις υπόλοιπες τέσσερις (B. boops, P. den ex, S. 
salpa και Diplodus-shaped fish) ήταν σποραδική. ∆όθηκε ιδιαίτερη έµφαση στις 
τέσσερις σηµαντικές κατηγορίες ψαριών αφού για αυτές υπήρχαν αρκετά στοιχεία 
από όλες τις transects ώστε να αναλυθούν στατιστικά και να δείξουν πιθανές τάσεις 
ή διαφορές σε συνάρτηση µε άλλες παραµέτρους. 
Αρχικά, εξετάστηκε αν υπάρχει σηµαντική διαφορά µεταξύ των τριών transects 

(2.1, 2.2 και 8.2) ως προς την αφθονία ανά είδος που καταγράφηκε στους 
διαδρόµους της καθεµιάς. Το αποτέλεσµα ήταν αρνητικό, ωστόσο η συνολική 
αφθονία µεταξύ των ειδών ανά διάδροµο, ανεξαρτήτως transect, φάνηκε να 
διαφέρει σηµαντικά. Συγκεκριµένα, φάνηκε πως η κατηγορία small fish εµφάνιζε 
περισσότερα άτοµα κατά µέσο όρο ανά διάδροµο από τις υπόλοιπες τρεις µεγάλες 
κατηγορίες. Αυτό, άλλωστε, ήταν αναµενόµενο αφού τα µικρού µεγέθους ψάρια 
εµφανίζονταν συνήθως σε µεγάλα κοπάδια. 
Η ταυτόχρονη ανάλυση της αφθονίας των ειδών ανά διάδροµο για τις transect που 

πραγµατοποιήθηκαν στα 2 µέτρα βάθος (2.1 και 2.2) έδειξαν ότι αυτές δε διαφέρουν 
µεταξύ τους. Επιπλέον, η αφθονία των ειδών φάνηκε να µην επηρεάζεται ούτε από 
τον προσανατολισµό των διαδρόµων αφού σηµαντική διαφορά εµφάνισαν µόνο οι 
δύο οριζόντιοι Ν.∆. διάδροµοι από τους υπόλοιπους. Το αποτέλεσµα αυτό, όµως, 
οφείλεται πιθανότατα στο µικρό αριθµό αυτών των διαδρόµων σε σχέση µε τις άλλες 
κατηγορίες προσανατολισµού.  
Από την ανάλυση οµαδοποίησης των ιχθυοκλωβών βάσει των στοιχείων αφθονίας 

γύρω από αυτούς προέκυψαν τρεις οµάδες για βαθµό ανοµοιότητας Bray-Curtis 
25%, οι οποίες φάνηκαν να σχηµατίζονται ανεξάρτητα από τις transects στις οποίες 
ανήκουν οι κλωβοί, καθώς και από τη διάταξη αυτών στο χώρο. Στη συνέχεια, 
διερευνήθηκε αν αυτές οι τρεις οµάδες διαφέρουν σηµαντικά ως προς τον αριθµό 
των καλλιεργούµενων ψαριών των κλωβών τους, του ατοµικού βάρους των 
καλλιεργούµενων ψαριών και της ηµερήσιας διάθεσης τροφής σε κάθε κλωβό. Οι 
αναλύσεις έδειξαν ότι δεν εµφανίζεται στατιστικά σηµαντική διαφορά των κλωβών 
ως προς τις τρεις αυτές παραµέτρους. Μπορούµε εποµένως να υποστηρίξουµε, 
βασισµένοι πάντα στα υπάρχοντα στοιχεία, ότι η αφθονία των ψαριών ανά 
κατηγορία γύρω από τους κλωβούς και σε βάθος 2 µέτρων είναι ανεξάρτητη από τον 
αριθµό και το µέγεθος των ψαριών που υπάρχουν στους κλωβούς, καθώς επίσης και 
από την ηµερήσια τροφοδοσία αυτών.  
Οι αναλύσεις παλινδρόµησης που πραγµατοποιήθηκαν για κάθε µία από τις 

αφθονίες των τεσσάρων βασικών κατηγοριών ψαριών και της συνολικής αφθονίας σε 
συνάρτηση µε κάθε ένα από τα τρία χαρακτηριστικά των κλωβών για τις transects 
2.1 και 2.2 έδειξαν ότι οι µεταβλητές αυτές δε συσχετίζονται µεταξύ τους.  
Τα παραπάνω υποδεικνύουν ότι επικρατεί µια σχετικά οµοιογενής κατάσταση του 

άγριου ιχθυοπληθυσµού γύρω από τους κλωβούς, γεγονός που µε τη σειρά του 
υποδηλώνει µια οµοιογένεια στις συνθήκες κάλυψης ή και στην ποσότητα της 
τροφής που διαφεύγει από τους κλωβούς, παράγοντες που φαίνεται να ελκύουν τα 
άγρια ψάρια (Deudero et al. 2001, Ang K.P. & Petrell R.J., 1998). Αν πραγµατικά 
ένας άγριος ιχθυοπληθυσµός δε δείχνει κάποια ιδιαίτερη προτίµηση σε συγκεκριµένες 
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περιοχές µιας ιχθυοκαλλιεργητικής µονάδας και εµφανίζει οµοιογένεια σε όλη της την 
έκταση, τότε θα ήταν δυνατή η χρήση αυτής της γνώσης για τη διεξαγωγή 
γρηγορότερων, ακριβέστερων και φθηνότερων παρακολουθήσεων (monitoring) σε 
παρόµοια περιβάλλοντα. Θα µπορούσαµε π.χ. να χρησιµοποιήσουµε κάµερες σε 
σταθερά σηµεία και διαφορετικά βάθη αντί να πραγµατοποιούµε transects. 
Οι αναλύσεις που έγιναν για να διερευνηθεί η επίδραση του βάθους στην αφθονία 

των ειδών ανά διάδροµο έδειξαν ότι αυτές διαφέρουν σε κάποιο βαθµό στα δύο 
βάθη. Επίσης, οι δύο transects (2.2 και 8.2) φάνηκε να διαφέρουν σηµαντικά ως 
προς την αφθονία των τεσσάρων κύριων κατηγοριών ψαριών που εµφάνισαν ανά 
διάδροµο. Απ’ όσο γνωρίζουµε είναι η πρώτη φορά που εξετάζεται αυτή παράµετρος 
και εµφανίζει ενδιαφέρον για την παρακολούθηση του άγριου ιχθυοπληθυσµού µε 
χρήση κάµερας. Κατά την οπτική παρακολούθηση ιχθυοπληθυσµών (visual census ή 
visual survey) υπάρχει µεγαλύτερη ευελιξία στη ρύθµιση του εύρους του οπτικού 
πεδίου και του πεδίου εστίασης (Dempster T. et al. 2002, De Girolamo M. & Mazzoldi 
C. 2001), µε συνέπεια τη δυνατότητα ταυτόχρονης καταγραφής ψαριών σε 
διαφορετικά βάθη. Κάτι τέτοιο, όµως, δεν επιτυγχάνεται εύκολα µε µια κάµερα και 
ως εκ τούτου είναι απαραίτητη η κάλυψη της ίδιας διαδροµής σε διαφορετικά βάθη. 
Ωστόσο, από την ανάλυση οµαδοποίησης των κλωβών 1–8  βάσει των στοιχείων 

αφθονίας στα 2 και 8 µέτρα προέκυψαν 3 οµάδες που φάνηκε να µην εξαρτώνται 
ιδιαίτερα από το βάθος των παρατηρήσεων. Οι δύο µικρές οµάδες περιελάµβαναν 
παρατηρήσεις σε κλωβούς από ένα µόνο βάθος, ενώ η τρίτη περιελάµβανε 
παρατηρήσεις τόσο από τα 2, όσο και από τα 8 µέτρα. Οµοίως, η MDS ανάλυση δε 
διαχώρισε ικανοποιητικά τις παρατηρήσεις αφθονίας στα 2 διαφορετικά βάθη. Και σε 
αυτήν την περίπτωση η αφθονία των άγριων ψαριών γύρω από τους κλωβούς δε 
φάνηκε να επηρεάζεται από τον αριθµό και το µέγεθος των καλλιεργούµενων 
ψαριών, ούτε από το ρυθµό τροφοδοσίας αυτών.  
Επιπλέον, οι αναλύσεις παλινδρόµησης που πραγµατοποιήθηκαν για κάθε µία από 

τις αφθονίες των τεσσάρων βασικών κατηγοριών ψαριών και της συνολικής 
αφθονίας σε συνάρτηση µε κάθε ένα από τα τρία χαρακτηριστικά των κλωβών για 
την transect 8.2 έδειξε να συσχετίζονται µε εκθετικό τρόπο η συνολική αφθονία µε 
το ατοµικό βάρος των καλλιεργούµενων ψαριών, καθώς και η αφθονία των small fish 
µε τον αριθµό των καλλιεργούµενων ψαριών. 

 
Ως προς τα µήκη των ψαριών ανά κατηγορία ειδών και διάδροµο, οι κλωβοί σε 

βάθος 2 µέτρων φάνηκαν να διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ τους. Η ανάλυση 
οµαδοποίησης έδειξε ότι οι 5 οµάδες των κλωβών που προέκυψαν δεν ήταν εντελώς 
ανεξάρτητες από τη γειτνίαση τους, ούτε και από τις transects στις οποίες ανήκουν. 
Οι τέσσερις κύριες κατηγορίες ψαριών φάνηκε να διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ τους 
µε εξαίρεση τα Mugilidae σε σχέση µε τα D. labrax. Αντίθετα, πρέπει να σηµειωθεί 
ότι η κατηγορία των unidentified διέφερε σηµαντικά και από τις δύο αυτές 
κατηγορίες, παρά το γεγονός ότι βασικά περιλαµβάνει ψάρια αυτών. 
Όσον αφορά στην ανάλυση των µηκών στις transects 2.2 και 8.2, ενώ 

εντοπίστηκαν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των διαδροµών, εντούτοις οι διαδροµές 
αυτές δε φάνηκε να οµαδοποιούνται ανάλογα µε το βάθος στο οποίο έγιναν. 
Αντίθετα µε τις παρατηρήσεις στα 2 µέτρα βάθος, και οι τέσσερις κατηγορίες ψαριών 
διέφεραν σηµαντικά ως προς το µήκος τους µε εξαίρεση τα Mugilidae σε σχέση µε 
τα unidentified.  
Σε όλες τις transects γύρω από τους κλωβούς καταγράφηκαν ψάρια σε ενήλικο 

µέγεθος, ενώ µηδαµινές ήταν οι παρατηρήσεις ψαριών σε transects ελέγχου 
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(control) που πραγµατοποιήθηκαν µακριά από τους ιχθυοκλωβούς. Τα γεγονότα 
αυτά συµφωνούν µε ευρήµατα από παρόµοιες έρευνες (Dempster T. et al. 2002). 

 
Όπως αναφέρθηκε στην αρχή, τα ψάρια που παρατηρήθηκαν εντάχθηκαν σε 8 

κατηγορίες. Ο αριθµός, όµως, των ειδών που παρατηρήθηκαν είναι µικρότερος αν 
σκεφτούµε ότι η κατηγορία unidentified περιλαµβάνει κυρίως άτοµα της οικογένειας 
Mugilidae και του είδους D. labrax που δεν ήταν δυνατόν να αναγνωρισθούν µε 
σιγουριά, ενώ η κατηγορία small fish πιστεύεται ότι περιλαµβάνεί κυρίως B. boops. Ο 
αριθµός των ειδών που παρατηρήθηκαν είναι πολύ µικρός σε σχέση µε τα είδη που 
καταγράφηκαν στην ίδια περιοχή, κατά τη διάρκεια των µαγνητοσκοπήσεων.  
 
 Πίνακας 15. Κατάλογος των ειδών που παρατηρήθηκαν στην περιοχ      ή

της ιχθυοκαλλιεργητικής µονάδας Ι1.    

Α/Α 
Είδη που αναµένονταν να 
καταγραφούν από τις 
µαγνητοσκοπήσεις 

Α/Α Υπόλοιπα είδη που 
παρατηρήθηκαν στην περιοχή 

1 Atherina sp. 20 Bothus podas 
2 Balistes carolinensis 21 Coris julis 
3 Boops boops 22 Dasyatidae sp. 
4 Chromis chromis 23 Epinephelus costae 
5 Dicentrarchus labrax 24 Epinephelus marginatus 
6 Diplodus annularis 25 Gobius  bucchichi 
7 Diplodus puntazzo 26 Gobius cruentatus 
8 Diplodus sargus 27 Gobius geniporus 
9 Diplodus vulgaris 28 Gobius niger 
10 Mugilidae sp. 29 Lithognathus mormyrus 
11 Pagellus erythrinus 30 Mullus surmuletus 
12 Pagrus pagrus 31 Muraena helena 
13 Pseudocaranx dentex 32 Parablennius incognitus 
14 Sardina pilchardus 33 Parablennius sanguinolentus 
15 Sarpa salpa 34 Parablennius tentacularis 
16 Seriola dumerili 35 Scorpaena porcus 
17 Sparisoma cretense 36 Scorpaena scrofa 
18 Sparus aurata 37 Serranus cabrilla 
19 Sphyraena sphyraena 38 Serranus scriba 
  39 Siganus luridus 
  40 Symphodus cinereus 
  41 Symphodus doderleini 
  42 Symphodus mediterraneus 
  43 Symphodus ocellatus 
  44 Symphodus roissali 
  45 Symphodus rostratus 
  46 Thalassoma pavo 
  47 Trachinus draco 

  
Εξετάζοντας, λοιπόν, τον κατάλογο των ειδών της περιοχής (Πίνακας 15) βλέπουµε 

ότι από τα 47 είδη και για τα βάθη και την περίοδο της ηµέρας που έγιναν οι 
µαγνητοσκοπήσεις θα έπρεπε να καταγραφούν 19 είδη. Αντίστοιχες µελέτες σε 
παρόµοια περιβάλλοντα και παρόµοια ποικιλία ειδών (Dempster T. et al., 2002), 
κατέγραψαν παραπλήσιους αριθµούς ειδών ανά transect (µέγιστο: 6,4 είδη | 
ελάχιστο: 2,2 είδη). Ωστόσο, σε αυτές τις περιπτώσεις επιτεύχθηκε µια πληρέστερη 
καταγραφή των ειδών χάρη στις επαναλήψεις των ίδιων transects. Επιπλέον, η 
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ορατότητα εκεί ήταν πολύ καλύτερη (15-30 m), ενώ στο θαλάσσιο χώρο της 
µονάδας Ι2 δεν ξεπερνούσε τα 3,5 m. Το πρόβληµα αυτό ήταν γενικότερο αφού 
παρόµοιες συνθήκες επικρατούσαν και στις υπόλοιπες ιχθυοκαλλιεργητικές µονάδες 
που ερευνήθηκαν στο πλαίσιο του προγράµµατος MERAMED. Σε κάποιες 
περιπτώσεις, µάλιστα, οι συνθήκες ορατότητας καθιστούσαν απαγορευτική τη 
στερεοσκοπική µαγνητοσκόπηση (Thetmeyer H., προσωπική επικοινωνία). Η 
τεράστια αυτή διαφορά στις συνθήκες ορατότητας πρέπει να οφείλεται στην 
απόσταση των κλωβών από τη στεριά, αλλά και στην ύπαρξη άλλων 
χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος (π.χ. αν η µονάδα βρίσκεται εγκλεισµένη σε 
στενό κόλπο, διάµετρος του υλικού στον πυθµένα κλπ) που επηρεάζουν τη διασπορά 
και επαναιώρηση του ιζήµατος και των αποβλήτων από τους κλωβούς. 
Τέλος, προβληµατική αποδείχθηκε, κυρίως για την αναγνώριση των ψαριών µικρού 

µήκους, η σχετικά µικρή κλίση των καµερών που επιλέχθηκε. Ο λόγος για τον οποίο 
αποφασίστηκε η χρήση της συγκεκριµένης κλίσης ήταν η δυνατότητα καταγραφής 
ψαριών σε µακρινή απόσταση, ώστε να µειωθούν όσο το δυνατόν σφάλµατα στην 
καταγραφή ψαριών που να οφείλονται στην παρουσία και κίνηση των αυτοδυτών. Η 
εκ των υστέρων εξέταση των µαγνητοσκοπηµένων ταινιών απέδειξε ότι κάτι τέτοιο 
ήταν περιττό αφού ήταν αδύνατη η καταγραφή ψαριών σε αποστάσεις µεγαλύτερες 
των 3,5 µέτρων. 
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