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ΠΠΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟ  

ηo πιαίζηo ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΠΜ) «Γηαρείξεζε 

Υεξζαίσλ θαη Θαιάζζησλ Βηνινγηθψλ Πφξσλ», ηνπ ηκήκαηνο Βηνινγίαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, πινπνηήζεθε ε εξγαζία πνπ έρεηε ζηα ρέξηα ζαο. ην Ηλζηηηνχην 

Θαιάζζησλ Βηνινγηθψλ Πφξσλ, πνπ ζηεγάδεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Διιεληθνχ 

Κέληξνπ Θαιάζζησλ Δξεπλψλ (ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ) ζηελ Κξήηε, πξαγκαηνπνηήζεθε ην 

ζεκαληηθφηεξν κέξνο ηεο κειέηεο απηήο.   

Γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημε, αλαζέησληαο κνπ ηελ εξγαζία απηή, ζα ήζεια 

λα επραξηζηήζσ ηνλ Δπηβιέπνληα Δξεπλεηή θ. ηπιηαλφ σκαξάθε. Ζ πξνεγνχκελε 

ζπλεξγαζία κνπ καδί ηνπ, ζηα πιαίζηα δίκελεο πξαθηηθήο άζθεζεο ηνπ  ΠΜ, κνπ έδσζε 

ζεκαληηθφηαηε ψζεζε ψζηε λα επεθηείλσ ηελ κειέηε κνπ θαη λα παξαηείλσ ηελ δηακνλή 

κνπ ζην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ., εθπνλψληαο ηελ κεηαπηπρηαθή κνπ δηαηξηβή. Οθείισ λα αλαθεξζψ 

ζηελ άξηζηα θαηαξηηζκέλε επηζηεκνληθή νκάδα ζπλεξγαηψλ ηνπ θαη ηελ άςνγε νξγάλσζε 

ηνπ εξγαζηεξηαθνχ ρψξνπ πνπ κνπ παξείρε. 

Δπραξηζηψ επίζεο ηνλ Δπηβιέπνληα Καζεγεηή θ. Μηράιε Παπιίδε, ηνπ Σκήκαηνο 

Βηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαη ην άιιν κέινο ηεο Σξηκεινχο Δπηηξνπήο ηεο 

Γηαηξηβήο, θ. Γεψξγην Σζεξπέ, Γηεπζπληή Δξεπλψλ ηνπ ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. Κξήηεο. 

Ζ ελαζρφιεζε κνπ κε ην αληηθείκελν ηεο αλάιπζεο θαη εξκελείαο ηεο κηθξνδνκήο 

ησλ σηνιίζσλ ζα ήηαλ δχζθνιν λα πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο ηε βνήζεηα ηεο ππνςήθηαο 

δηδάθηνξα Δπδνμίαο ρηζκέλνπ. Ζ Δχε, κε ππνκνλή θαη δηάζεζε πνιχ πξνζσπηθνχ ηεο 

ρξφλνπ, κνπ έδεηρλε ηερληθέο θαη κεζφδνπο πνπ αθνξνχλ ηελ εμαγσγή, επεμεξγαζία θαη 

αλάγλσζε σηφιηζσλ, έδεηρλε ηαθηηθά ελδηαθέξνλ γηα  ηελ πνξεία θαη ην ρξνλνδηάγξακκα 

ηεο δνπιεηάο θαη βνεζνχζε ζηελ επίιπζε νπνηνπδήπνηε πξνβιήκαηνο πξνέθππηε. Σελ 

επραξηζηψ νιφςπρα γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη ηε ζπλερή ηεο ζηήξημε θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο παξνχζαο κειέηεο.   

Γηα ηελ νκαιή έληαμε κνπ ζην ρψξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ, ηελ εμνηθείσζε κε ηνλ 

εμνπιηζκφ θαη ηηο ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ εξγαζία, ηελ επηζηεκνληθή 

ζπκβνπιή θαη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε, επραξηζηψ ζεξκά ηνλ ππνςήθην δηδάθηνξα 

Νηθφιαν Νηθνιηνπδάθε. Ο Νίθνο, είλαη πάληα θαη παληνχ δηαζέζηκνο λα ζπλεηζθέξεη ζε 

φινπο ηνπο γχξσ ηνπ, άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά.  

Θα ήηαλ παξάιεηςε κνπ λα κελ εθθξάζσ θαη ηηο επραξηζηίεο κνπ ζε φζνπο 
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θφπηαζαλ πάλσ ζηελ ζπιινγή θαη νξγάλσζε ησλ δεηγκάησλ. Σα δείγκαηα ζπιιέρζεθαλ 

ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Δξεπλεηηθνχ Πξνγξάκκαηνο «SARDONE - Improving 

assessment and management of small pelagic species in the Mediterranean», κέξνο ησλ 

νπνίσλ κνπ δφζεθε πξνο επεμεξγαζία.   

Θεξκέο επραξηζηίεο ζα ήζεια λα εθθξάζσ ζε φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ γηα ην 

νηθείν θαη επράξηζην πεξηβάιινλ πνπ ππήξρε θαη ζηνπο θίινπο κνπ, εληφο ή εθηφο 

εξγαζηεξίνπ, γηα ηελ εζηθή ζηήξημε πνπ κνπ παξείραλ. Αο κνπ επηηξαπεί ε μερσξηζηή 

αλαθνξά ζηηο κεηαπηπρηαθέο θνηηήηξηεο θαη θαιέο θίιεο Υξηζηίλα αάπνγινπ θαη 

Δπαγγειία Κνπξθνχλε, ησλ νπνίσλ νη ζπκβνπιέο θαη νη ψξεο ζπδήηεζεο απνδείρζεθαλ 

εμαηξεηηθά ρξήζηκεο θαη επνηθνδνκεηηθέο. 

Σειεηψλνληαο ηελ αλαθνξά κνπ ζε φινπο φζνπο έπαημαλ ξφιν θξπθφ ή θαλεξφ ζηελ 

πνξεία πξνο ηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο εξγαζίαο, ζα ήζεια λα εθθξάζσ άιιν έλα 

επραξηζηψ. Έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηελ νηθνγέλεηα κνπ, ζηνπο γνλείο κνπ, νη νπνίνη κνπ 

έκαζαλ λα ζηνρεχσ ςειά θαη λα πξνζπαζψ ην βέιηηζην, λα δνπιεχσ πάλσ ζ‟ απηφ πνπ 

αγαπψ κε αθνζίσζε θαη επηκνλή. Υσξίο ηελ ζπλερή θαη απεξηφξηζηε ζηήξημε πνπ κνπ 

παξέρνπλ, δελ ζα είρα ηε δπλαηφηεηα λα επηιέγσ ειεχζεξα θαη θαηά βνχιεζε, ηελ 

αζθάιεηα λα απνδέρνκαη ην εθάζηνηε θφζηνο ηεο επηινγήο κνπ θαη ηε θηινδνμία λα 

ζρεδηάζσ ην κέιινλ κνπ. 
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ΠΠΔΔΡΡΗΗΛΛΖΖΦΦΖΖ  
  

Ζ κειέηε ηεο ειηθίαο θαη ηεο αχμεζεο ζε ηρζχεο κηθξφηεξνπο ηνπ ελφο έηνπο γίλεηαη 

κέζσ ηεο αλάιπζεο ηεο κηθξνδνκήο ησλ σηνιίζσλ ηνπο. ηνλ Δπξσπατθφ γαχξν ην 

εκεξήζην πξφηππν απφζεζεο απμεηηθψλ δαθηπιίσλ έρεη πηζηνπνηεζεί ηφζν γηα ηηο 

ηρζπνλχκθεο (Aldanondo et al., 2008), φζν θαη γηα ηα ηρζχδηα θαη ηα ελήιηθα άηνκα 

(Cermeno et al., 2003). 

θνπφο ηεο δηαηξηβήο ήηαλ ε αλάπηπμε ηεο ηερληθήο κειέηεο ηεο κηθξνδνκήο 

σηνιίζσλ, ε εθηίκεζε ηεο αχμεζεο ζε ηρζπνλχκθεο θαη ηρζχδηα γαχξνπ θαη ν εληνπηζκφο 

παξακέηξσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ αχμεζε θαη δεκηνπξγνχλ ηπρφλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηα 

δχν αλαπηπμηαθά ζηάδηα, ζε δηαθνξεηηθέο επνρέο. Ζ κειέηε ησλ δηαθπκάλζεσλ ηεο 

αχμεζεο ησλ λεαξψλ ζηαδίσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο ζα ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε 

ησλ κεραληζκψλ πνπ επεξεάδνπλ ηε ζηξαηνιφγεζε θαη ζα θαηαζηήζεη νξζφηεξε ηε 

δηαρείξηζε ηνπ απνζέκαηνο ζηελ πεξηνρή. 

ηελ παξνχζα εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθαλ 233 ηρζπνλχκθεο (Γεθέκβξηνο 2007 & 

Φεβξνπάξηνο 2009) θαη 132 ηρζχδηα (Ηνχιηνο 2008 & Φεβξνπάξηνο 2009), κε ηππηθφ κήθνο 

18 - 55 mm θαη 38 - 85 mm, αληίζηνηρα, ηα νπνία ζπιιέρζεθαλ ζην Β. Αηγαίν ζε ηξεηο 

δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο. Οη σηφιηζνη sagittae ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε κειέηε 

ηεο κηθξνδνκήο ησλ σηνιίζσλ θαη ηελ εθηίκεζε ηνπ εκεξήζηνπ ξπζκνχ αχμεζεο θαηά ηα 

λεαξά ζηάδηα. Ζ πξνεηνηκαζία θαη εξκελεία ηεο κηθξνδνκήο ησλ σηνιίζσλ έγηλε ζχκθσλα 

κε ην Πξσηφθνιιν ηνπ SARDONE. Οη σηφιηζνη επεμεξγάζηεθαλ θαηάιιεια γηα ηελ 

παξαγσγή ιεπηψλ επαλάγλσζησλ ηνκψλ. Γηα ηε κειέηε ηνπ πξνηχπνπ αχμεζεο ησλ 

σηνιίζσλ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηάιιειν πξφγξακκα αλάιπζεο ςεθηαθψλ εηθφλσλ (Image 

Pro-Plus 3.0). 

Ζ αλάιπζε ηεο κηθξνδνκήο ησλ σηνιίζσλ αλέδεημε έλα κνηίβν ελαιιαζζφκελσλ 

αλνηρηφρξσκσλ θαη ζθνπξφρξσκσλ νκφθεληξσλ δαθηπιίσλ πνπ ελαπνηίζεληαη γχξσ απφ 

ηνλ ππξήλα. Ο πξψηνο δαθηχιηνο αληηζηνηρεί ζην δαθηχιην εθθφιαςεο θαη βξίζθνληαλ ζε 

4,5 ±0,31κm απφζηαζε απφ ην θέληξν ηνπ ππξήλα. Οη επφκελνη 8-10 δαθηχιηνη είραλ 

πιάηνο 1,5 ±0,6κm, ελψ, θαζψο κεγάισλε ε απφζηαζε απφ ηνλ ππξήλα, ην πιάηνο ησλ 

δαθηπιίσλ ζηαδηαθά απμαλφηαλ. ε κεγαιχηεξα άηνκα, ηα νπνία είραλ θηάζεη ζην ζηάδην 

κεηακφξθσζεο, παξαηεξήζεθε δηαθνπή ηεο ζπλερνχο αχμεζεο ηνπ πιάηνπο δαθηπιίσλ θαη 

ζεκεηψζεθε ζηαδηαθή κείσζε, έσο ην ηέινο ηνπ σηνιίζνπ. Ηδηαίηεξε πξνζνρή δφζεθε ζηνλ 

εληνπηζκφ ππν-εκεξήζησλ δαθηπιίσλ (sub-daily rings), δνκψλ πνπ ζρεκάηηδαλ δηπινχο 

δαθηπιίνπο ή πην θαξδηέο νκάδεο δσλψλ (band zones), νη νπνίεο εκθαλίδνληαη λσξίο θαηά 
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ηελ αλάπηπμε θαη θαηακεηξήζεθαλ σο εληαίεο ζχκθσλα κε ηελ κέζνδν «Αλάγλσζεο 

Οκάδαο Εσλψλ» (GBR, Cermeno et al., 2006).  

Ο κέζνο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ γαχξνπ πνπ εθηηκήζεθε (0,6 mm day
-1

) ήηαλ θνηλφο 

γηα ηα φια ηα ηρζχδηα θαζψο θαη ηηο ηρζπνλχκθεο πνπ ζπιιέρζεθαλ ην Φεβξνπάξην, ελψ 

απηφο δηαθνξνπνηήζεθε ζεκαληηθά ζηηο ηρζπνλχκθεο ηνπ Γεθεκβξίνπ (0,8 mm day
-1

). Οη 

ηειεπηαίεο ήηαλ πην εχξσζηεο, κε κεγαιχηεξν βάξνο θαη κεγαιχηεξνπο σηφιηζνπο, 

πηζαλψο ιφγσ ησλ πςειφηεξσλ ζεξκνθξαζηψλ πνπ επηθξαηνχζαλ θαηά ηελ αλάπηπμε 

ηνπο, ζε ζρέζε κε ηηο ηρζπνλχκθεο ηνπ Φεβξνπαξίνπ. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη 

βξέζεθαλ ηρζπνλχκθεο ην κήλα Φεβξνπάξην, ππνδειψλνληαο ηελ επέθηαζε ηεο 

αλαπαξαγσγηθήο πεξηφδνπ πέξα απφ ην δηάζηεκα Απξηιίνπ - Οθησβξίνπ, δειαδή ηε 

γλσζηή αλαπαξαγσγηθή πεξίνδν ηνπ είδνπο. Σα ηρζχδηα ηνπ Ηνπιίνπ, αλ θαη πην εχξσζηα, 

είραλ παξφκνην ξπζκφ ζσκαηηθήο αχμεζεο κε απηά ηνπ Φεβξνπαξίνπ. Αληηζέησο, ν 

ξπζκφο αχμεζεο ησλ σηνιίζσλ ηνπο ήηαλ δηαθνξεηηθφο, κε ηνπο σηφιηζνπο ηνπ Ηνπιίνπ λα 

είλαη κηθξφηεξνη. Ζ κε ζχδεπμε ηεο ζσκαηηθήο αχμεζεο κε απηήλ ηνπ σηνιίζνπ ζπκβαίλεη 

ζε πςειή ζεξκνθξαζία. Γεληθά, ε αχμεζε θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηελ 

παξάκεηξν ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη θαζνξίδεηαη θαη απφ άιιεο παξακέηξνπο φπσο ε ηξνθή.   
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AABBSSTTRRAACCTT  
  

The study of age and growth in fish younger than one year is accomplished through 

the analysis of otolith microstructure. In the European anchovy, the daily growth pattern of 

increment deposition has been validated for both larvae (Aldanondo et al., 2008) and 

juveniles as well as the adult fish (Cermeno et al., 2003).  

The aim of this thesis was to develop the otolith microstructure techniques, estimate 

the growth in larval and juvenile anchovies and provide first insights into the parameters 

that influence the growth rates in different seasons. The study of the variability in growth 

during the early stages of anchovy will contribute to the understanding of the mechanisms 

that influence recruitment of its stocks.   

In the present study, 233 larval (December 2007 & February 2009) and 132 juvenile 

anchovies (July 2008 & February 2009) were examined, the standard length of which was 

18 - 55 mm and 38 - 85 mm, respectively. The samples were collected in the North Aegean 

Sea, during three different sampling periods. The otoliths sagittae were used for the study 

of microstructure and the estimation of the daily growth rates. Otolith preparation and 

interpretation were based on a widely adopted protocol produced in the European project 

SARDONE. When necessary, the otoliths were processed for the production of thin 

readable sections. Digital pictures were analyzed by suitable software (Image Pro-Plus 3.0) 

to study the otolith growth pattern.  

The analysis of otolith microstructure revealed an alternate pattern of light and dark 

colored concentric rings that deposit around the core. The first increment corresponds to 

the hatching ring which was situated at 4,5 ±0,31κm from the otolith core.  The 8-10 

increments that followed were 1,5 ±0,6κm wide, whereas the width of the increments was 

increasing gradually as the distance from the core was getting longer. In older, post-

metamorphic anchovies, the continuous increase in increment width ceased at 

metamorphosis, and was followed by a gradual decrease, till the otolith edge. Special care 

was taken in order to define accurately the sub-daily increments, i.e. double rings or wider 

bands of zones, which are formed early in development and were counted as units, 

according to the method of “Group Band Reading” (GBR, Cermeno et al., 2006).  

The mean population growth rate (0,6 mm day
-1

) was common for all larvae as well 

as juveniles caught in February, whilst it differed considerably for the larvae of December 

(0,8 mm day
-1

). The latter were more robust, heavier, with bigger otoliths, probably due to 

higher temperatures experienced by them, compared to the larvae collected in February. It 
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is worth mentioning that larvae of anchovy were found in February, implying an extension 

of the reproductive period which is known to last from April to October. The juveniles 

collected in July, though more robust, had similar somatic growth rate with those of 

February. On the contrary, their otolith growth rate was lower than that of February, 

resulting in relatively smaller otoliths in July. The decoupling of somatic and otolith 

growth is known to occur at high temperatures. In general, the growth rates appear to be 

considerably influenced by temperature but they are also influenced by other factors such 

as food. 
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ΔΔΗΗΑΑΓΓΧΧΓΓΖΖ  
  

O  Δπξσπατθφο γαχξνο (Δηθ-1) αλήθεη ζηα κηθξά πειαγηθά είδε. Ζ επηζηεκνληθή ηνπ 

νλνκαζία είλαη Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758) θαη ηαμηλνκείηαη ζηελ θιάζε ησλ 

Αθηηλνπηεξχγησλ (Σάμε: Clupeiformes, Οηθνγέλεηα: Engraulidae). Σα θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη ε κηθξή δηάξθεηα δσήο, ν πςειφο ξπζκφο αχμεζεο, ε πξψηκε 

αλαπαξαγσγηθή σξίκαλζε (ζε ειηθία 1 έηνπο), ε επξεία αλαπαξαγσγηθή πεξίνδνο, ε 

πςειή γνληκφηεηα θαη ην θνπάδηαζκα. Απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηνπ ηξνθηθνχ 

πιέγκαηνο ζηε ζάιαζζα ιφγσ ηεο κεγάιεο αθζνλίαο ηνπ θαη ηνπ ελδηάκεζνπ ηξνθηθνχ 

επηπέδνπ πνπ βξίζθεηαη (Palomera et al., 2007). Δίλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 

απνζέκαηα ςαξηψλ ηεο Μεζνγείνπ (Stergiou 1990, Lleonart & Maynou 2002).  

Σν Αηγαίν - φπσο θαη φιε ε Αλαηνιηθή Μεζφγεηνο - είλαη πεξηνρή πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ κηθξή ζπγθέληξσζε ζξεπηηθψλ, βηνκάδαο πιαγθηνχ θαη 

παξαγσγηθφηεηαο (Stergiou et al., 1997). Παξφια απηά, ην Βφξεην ηκήκα ηνπ Αηγαίνπ - 

πεξηνρή κε κεγάιε επεηξσηηθή πθαινθξεπίδα - επεξεάδεηαη απφ ηα ςπρξφηεξα, 

ρακειφηεξεο αιαηφηεηαο λεξά ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο θαη ηελ παξνπζία κεγάισλ 

πνηακψλ πνπ εθβάιινπλ ζηελ πεξηνρή (Πελεηφο, Αιηάθκνλαο, ηξπκφλαο, Νέζηνο), 

παξάγνληεο πνπ ην θαζηζηνχλ πην παξαγσγηθφ απφ ην πςειά νιηγνηξνθηθφ Νφηην ηκήκα 

ηνπ (Stergiou et al. 1997, Siokou-Frangou et al. 2002, Isari et al., 2006, 2007). Έηζη, ζην 

ΒΑ Αηγαίν βξίζθεηαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα απνζέκαηα ηνπ είδνπο, κεγάιεο ζεκαζίαο 

γηα ηελ αιηεπηηθή παξαγσγή ζηελ Διιάδα (Stergiou et al., 1997, Somarakis et al. 2006) 

(Δηθ-2). πγθεθξηκέλα, καδί κε ηε ζαξδέια (Sardina pilchardus) απνηεινχλ ηα 

ζεκαληηθφηεξα είδε πειαγηθψλ ηρζχσλ ζηηο Διιεληθέο ζάιαζζεο φζνλ αθνξά ηε βηνκάδα 

ηνπο, αληηπξνζσπεχνληαο ην 30% ησλ ζπλνιηθψλ αιηεπκάησλ ζηελ Διιάδα (Stergiou et 

al., 1994). 

Ζ πεξίνδνο αλαπαξαγσγήο ηνπ γαχξνπ μεθηλά ηελ άλνημε θαη δηαξθεί κέρξη ηα κέζα 

θζηλνπψξνπ (Motos et al. 1996, Somarakis et al 2006). Σν κέγηζην ηεο σνηνθίαο 

παξαηεξείηαη θαηά ηα ηέιε ηεο άλνημεο κε αξρέο θαινθαηξηνχ (Μάην - Ηνχλην) θαη ζηελ 

 

Δηθόλα 1. Δλήιηθν άηνκν Δπξσπατθνχ γαχξνπ (Engraulis encrasicolus) (πεγή: www.fishbase.org) 
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Διιάδα,ζπγθεθξηκέλα, ην κέγηζην ηεο σνηνθίαο παξαηεξείηαη ηνλ Ηνχλην. Γεληθά, ν ρξφλνο 

θαη ν ρψξνο πνπ παξαηεξείηαη ε θνξχθσζε ηεο αλαπαξαγσγηθήο πξνζπάζεηαο ηνπ γαχξνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνπο κήλεο θαη ηηο πεξηνρέο πςειήο παξαγσγηθφηεηαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

κε επλντθέο ζπλζήθεο δηαηξνθήο ησλ ελειίθσλ (Somarakis et al. 2004).  

ηα λεαξά ζηάδηα ησλ ηρζχσλ (ηρζπνλχκθεο, ηρζχδηα) παξαηεξνχληαη κεγάινη θαη 

κεηαβιεηνί ξπζκνί ζλεζηκφηεηαο (Baily & Houde 1989, Leggett & DeBlois 1994, 

Thorisson, 1994) κε απνηέιεζκα ηηο κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ζηελ εηζαγσγή λεαξψλ αηφκσλ 

ζην απφζεκα (ζηξαηνιφγεζε) αλάκεζα ζηα έηε (Freon et al., 2005). Οη βηνινγηθνί 

παξάγνληεο πνπ ηα επεξεάδνπλ είλαη απηνί ηεο ζήξεπζεο θαη ηεο ηξνθήο. Όζν κηθξφηεξν 

είλαη ην κέγεζνο ησλ αηφκσλ ηφζν πην επάισηα είλαη απηά ζηνπο ζεξεπηέο (Smith 1985, 

Houde 1987, Miller et al. 1988), γεγνλφο πνπ αηηηνινγεί γηαηί ζπκπεξηθνξέο, φπσο απηή 

ηνπ θνπαδηάζκαηνο (schooling), ιακβάλνπλ ρψξα πνιχ πξηλ ηελ θάζε ηεο κεηακφξθσζεο, 

ηδηαίηεξα ζηα κηθξά πειαγηθά είδε. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη απηφ ηνπ γαχξνπ 

ηεο Καιηθφξληαο, Engraulis mordax, ν νπνίνο αλαπηχζζεη ζπκπεξηθνξά θνπαδηάζκαηνο 

θαηά ην ηρζπνλπκθηθφ ζηάδην, ζε κήθνο 11-12 mm (Hunter & Coyne, 1982), ελψ ε 

κεηακφξθσζε ιακβάλεη ρψξα ζηα 35 mm (O‟Connell, 1981). ην E. encrasicolus, ην 

θνπάδηαζκα μεθηλάεη ζε κεγέζε κηθξφηεξα ησλ 10 mm, κφιηο νινθιεξσζεί ε αλάπηπμε 

ηνπ νπξαίνπ πηεξπγίνπ (Somarakis & Nikolioudakis, 2010). Όζνλ αθνξά ηελ ηξνθή ησλ 

ηρζπνλπκθψλ, απηή πξέπεη λα βξίζθεηαη δηαζέζηκε ζε επαξθή πνζφηεηα θαη ζε θαηάιιειν 

κέγεζνο ζηελ ζηελ πεξηνρή φπνπ ζα παξαρζνχλ θαη ζα αλαπηπρζνχλ νη ηρζπνλχκθεο (Hjort 

1914, 1926, Lasker 1978). Οη Catalan et al. (2010) βξήθαλ φηη ην κέζν κέγεζνο ηνπ 

ζεξάκαηνο (θπξίσο λαχπιηνη θαη θσπεπνδήηεο) απμάλεηαη θαζψο απμάλεηαη ην κέγεζνο 

   

Δηθόλα 2. Υάξηεο θαηαλνκήο Δπξσπατθνχ γαχξνπ (πεγή: www.fishbase.org) θαη επηκέξνπο θαηαλνκή ηνπ 

είδνπο ζηε ΒΑ Μεζφγεην (FAO, 2008)  
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ησλ ηρζπνλπκθψλ. Οη κηθξφηεξεο ηρζπνλχκθεο θαηαλαιψλνπλ λαππιίνπο θαη φζν 

κεγαιψλνπλ, ζηξέθνληαη ζε κεγαιχηεξα ζεξάκαηα, άηνκα θσπεπφδσλ κεγαιχηεξσλ 

αλαπηπμηαθψλ ζηαδίσλ, ελψ απνθεχγνπλ ηάμα φπσο ηα θιαδνθεξαησηά. Παξά ηελ 

πξνηίκεζε ηνπο ζε κηθξνδσνπιαγθηφ, νη ηρζπνλχκθεο πξνζαξκφδνπλ ηελ δίαηηά ηνπο 

αλάινγα κε ηε δηαζεζηκφηεηα ηεο ηξνθήο ζε θάζε πεξηνρή (Borme et al., 2009). Σα 

λεαξά άηνκα πνπ ζα ηξαθνχλ επαξθψο θαη ζα απμεζνχλ γξήγνξα έρνπλ κεγαιχηεξε 

πηζαλφηεηα λα επηβηψζνπλ θαη λα απνηειέζνπλ ηα λέα άηνκα πνπ ζα εηζέιζνπλ ζηνλ 

πιεζπζκφ (ζηξαηνιφγεζε). Ζ εθηίκεζε ηεο ζηξαηνιφγεζεο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα 

πξφβιεςεο ηνπ κεγέζνπο ηνπ πιεζπζκνχ (May, 1974), γεγνλφο πνπ κπνξεί λα 

ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε δηαρείξηζε ηεο αιηείαο. 

Ζ κειέηε ηεο αχμεζεο ζηα λεαξά ζηάδηα ησλ ηρζχσλ είλαη ζεκαληηθή γηαηί 

ζρεηίδεηαη κε ηε ζλεζηκφηεηα. Όζν κεγαιχηεξνο είλαη ν ξπζκφο αχμεζεο θαηά ηα 

επαίζζεηα απηά ζηάδηα, ηφζν κηθξφηεξε είλαη ε δηάξθεηα ησλ ζηαδίσλ θαη, θαηά 

ζπλέπεηα, ε ηηκή ηεο αζξνηζηηθήο ζλεζηκφηεηαο (cumulative mortality). Ζ αχμεζε 

εμαξηάηαη απφ ηε ζεξκνθξαζία, ηε δηαζεζηκφηεηα ηξνθήο θαη ην νληνγελεηηθφ ζηάδην 

(Pauly, 1980, Fitzhugh et al. 1997, Folkvord et al. 2000, Fey 2006, Aldanondo et al. 

2008, Houde 2008).  

Ζ αλάιπζε ηεο κηθξνδνκήο σηφιηζσλ παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ειηθία θαη 

ηελ απμεηηθή ηζηνξία ηνπ αηφκνπ (Campana & Jones 1992, Folkvord et al. 2000, Xie 

et al. 2005, Baumann et al. 2006). Ζ θαηαλφεζε ησλ ξπζκψλ αχμεζεο ζηε θχζε, ζε 

ζρέζε κε ηνπο επηθξαηνχληεο βηνηηθνχο θαη αβηνηηθνχο παξάγνληεο, κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ επηηπρία 

ζηε ζηξαηνιφγεζε (Radtke & Fey 1996, Feet et al. 2002, Aldanondo et al., 2008). 

ηελ παξνχζα κειέηε αλαπηχρζεθε ε ηερληθή ηεο αλάιπζεο ηεο κηθξνδνκήο 

σηφιηζσλ θαη, ελ ζπλερεία, εθηηκήζεθε ν ξπζκφο εκεξήζηαο αχμεζεο ζε ηρζπνλχκθεο 

(larvae) θαη ηρζχδηα (juveniles) γαχξνπ.  

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ξπζκνχ εκεξήζηαο αχμεζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

σηφιηζνη θαη ζπγθεθξηκέλα νη sagittae (ππάξρνπλ ηξία είδε σηφιηζσλ: sagitta, lapillus 

θαη asteriscus). Οη σηφιηζνη είλαη νζηέηλεο δνκέο πνπ βξίζθνληαη ζε δεπγάξηα ζην 

εζσηεξηθφ απηί, ακθίπιεπξα ηνπ θξαλίνπ, ζην χςνο ηνπ κεζεγθεθάινπ. πκκεηέρνπλ 

ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο αθνήο, ηεο αίζζεζεο ηεο θαηεχζπλζεο θαη ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ 

ςαξηνχ (Panfili et al., 2002). Οη σηφιηζνη ρξεζηκνπνηνχληαη σο εξγαιείν γηα ηελ 

εθηίκεζε ηεο ειηθίαο ηρζχσλ (ζε έηε) απφ ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα (Reibisch, 1899).  
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Άιινη ηνκείο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη νη σηφιηζνη είλαη ζηελ ηαμηλνκία, ζηε κειέηε 

ηξνθηθψλ πιεγκάησλ θαη ζηε κειέηε παιαηνπαλίδαο (Panfili et al., 2002).  

Πξψηνο ν Panella (1971, 1980) πεξηέγξαςε ηελ χπαξμε δνκψλ εκεξήζηαο 

αχμεζεο ζε σηνιίζνπο Οζηετρζχσλ θαη αξγφηεξα νη Brothers et al. (1976), πνπ 

δνχιεςαλ πάλσ ζην είδνο Engraulis mordax, απέδεημαλ φηη νη παξαπάλσ δνκέο είλαη 

ππαξθηέο ζηνπο σηνιίζνπο ησλ ηρζπνλπκθψλ θαη ελαπνζέηνληαη ζε εκεξήζηα βάζε, 

νκφθεληξα γχξσ απφ ηνλ ππξήλα. Αθνινχζσο, ε εκεξήζηα απφζεζε απμεηηθψλ 

δαθηπιίσλ πηζηνπνηήζεθε ζε πνιιά άιια είδε ςαξηψλ (Campana & Neilson 1985, 

Jones 1986, Siegfried & Weinstein 1989, Villanueva & Moli 1997, Quinonez-

Velazquez 1999, Morales-Nin 2000, Morley et al. 2005, Xie et al. 2005). Δηδηθφηεξα 

γηα ηηο ηρζπνλχκθεο ηνπ E. encrasicolus, ν Ré (1987) θαη νη Palomera et al. (1988) 

ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηε κειέηε ηεο εκεξήζηαο αχμεζεο ησλ 

ηρζπνλπκθψλ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, βαζηδφκελνη ζηελ αλάιπζε ησλ εκεξήζησλ 

δαθηπιίσλ ζηνπο σηφιηζνπο. Σν εκεξήζην πξφηππν απφζεζεο ζην είδνο απηφ έρεη 

πηζηνπνηεζεί πεηξακαηηθά ηφζν ζηηο ηρζπνλχκθεο (Aldanondo et al. 2008), φζν θαη 

ζηα ηρζχδηα θαη ελήιηθα άηνκα (Cermeno et al. 2003).  

Σν πιάηνο ησλ εκεξήζησλ δαθηπιίσλ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά σο δείθηεο 

ζσκαηηθήο αχμεζεο (Ré 1986, Palomera et al. 1988). πλήζσο ππάξρεη κία ηζρπξή 

γξακκηθή ζρέζε αλάκεζα ζην κήθνο ελφο ηρζχνο θαη ηελ αθηίλα σηνιίζνπ ηνπ (Allain 

et al., 2007). Χζηφζν, παξάγνληεο φπσο ε ζεξκνθξαζία, ε δηαζεζηκφηεηα ηξνθήο, ή 

θαη αθφκα, ν ίδηνο ν ξπζκφο ζσκαηηθήο αχμεζεο κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηε ζρέζε 

απηή (Stenevik et al. 1996, Fitzhugh et al. 1997, Folkvord et al. 2000, 2004, Fey 

2006). χκθσλα κε ην ζχλεζεο πξφηππν κηθξνδνκήο, ζηα αξρηθά ζηάδηα αλάπηπμεο, 

ην  πιάηνο ησλ δαθηπιίσλ απμάλεη πξννδεπηηθά θαη ζηε ζπλέρεηα, απφ κία ειηθία θαη 

έπεηηα, αθνινπζεί κία ζηαδηαθή κείσζε. Οπζηαζηηθά, νη ηρζχεο ζηακαηνχλ, κεηά ηελ 

θάζε ηεο κεηακφξθσζεο, λα απμάλνληαη εμίζνπ γξήγνξα φπσο ζηελ ηρζπνλπκθηθή 

πεξίνδν.  

Με ηελ θαηακέηξεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εκεξήζησλ δαθηπιίσλ ζε έλα σηφιηζν 

θαζνξίδεηαη ε ειηθία ηνπ αηφκνπ. Χζηφζν, ε δηαδηθαζία θαηακέηξεζεο είλαη ζχλζεηε 

ζην γαχξν θαζψο έρνπλ βξεζεί δνκέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ππν-εκεξήζηνπο (sub-daily) 

δαθηπιίνπο (Palomera et al., 1988). Υαξαθηεξηζηηθέο κειέηεο πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ 

χπαξμε ππν-εκεξήζησλ δαθηπιίσλ ζε ηρζπνλχκθεο είλαη απηέο ησλ Tsuji & Aoyama 

(1984) γηα ην είδνο Engraulis japonicus θαη ησλ Palomera et al. (1989) γηα ην E. 

encrasicolus. Οη Cermeno et al. (2006) πεξηγξάθνπλ ηελ παξνπζία ελφο πξνηχπνπ
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 «δηπιψλ» δαθηπιίσλ ζηελ θεληξηθή δψλε ησλ σηφιηζσλ ην νπνίν είλαη απφδεημε χπαξμεο 

ππν-εκεξήζησλ δνκψλ.  

Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ζπλνιηθήο ειηθίαο, ζεκαληηθή παξάκεηξνο είλαη ε γλψζε ηεο 

ειηθίαο ζρεκαηηζκνχ ηνπ πξψηνπ δαθηπιίνπ (Campana & Neilson, 1985). Ζ εκέξα ηεο 

ελαπφζεζεο ηνπ πξψηνπ δαθηπιίνπ κπνξεί λα ζπκπίπηεη κε ηελ εθθφιαςε ή ηε κέξα 

πξψηεο ηξνθνιεςίαο (Campana & Neilson, 1985). Οη Brothers et al. (1976) αλαθέξνπλ 

ηελ παξνπζία εκεξήζησλ δνκψλ ζην είδνο E. mordax ακέζσο κεηά ηελ απνξξφθεζε ηνπ 

ιεθηζηθνχ ζάθνπ. Γηα ην είδνο E. encrasicolus πνιινί κειεηεηέο ππέζεζαλ φηη ε απφζεζε 

ηνπ πξψηνπ δαθηπιίνπ μεθηλάεη φηαλ νη γλάζνη ησλ ηρζπνλπκθψλ γίλνπλ ιεηηνπξγηθέο θαη 

μεθηλήζεη ε εμσγελήο ηξνθνιεςία (Ré 1987, Palomera et al. 1988, Dulcic 1997, 

Somarakis & Nikolioudakis 2007). Οη Aldanondo et al. (2008) απέδεημαλ φηη ν δαθηχιηνο 

εθθφιαςεο ζρεκαηίδεηαη ηελ επφκελε κέξα ηεο εθθφιαςεο θαη φηη επηπιένλ δνκέο κπνξεί 

λα παξαηεξεζνχλ πξηλ απφ απηφλ (αξηζκνχλ ηνπο 1 κε 4 δαθηπιίνπο) θαη ζρεκαηίδνληαη 

θαηά ηελ εκβξπηθή θάζε.  

Όηαλ ε ηρζπνλχκθε εθθνιάπηεηαη έρεη κήθνο πεξίπνπ 2,5 mm (Regner, 1985) θαη ην 

κήθνο ηεο θαηά ηελ πξψηε ηξνθνιεςία είλαη πεξίπνπ 3,5 mm (Palomera et al. 1988). Σν 

ηππηθφ κήθνο ζην νπνίν γίλεηαη ε κεηάβαζε απφ ηρζπνλχκθε ζε ηρζχδην (κεηακφξθσζε) 

αλαθέξεηαη ζε 37-54 mm ζηελ Γ. Μεζφγεην (Palomera et al., 1988) θαη 35-40 mm ζηελ 

Αδξηαηηθή (Dulcic 1997, La Mesa et al. 2009).  

Σν δείγκα ησλ ηρζχσλ πνπ κειεηήζεθαλ ζηελ παξνχζα δηαηξηβή πξνήιζε απφ 

δεηγκαηνιεςίεο πνπ έγηλαλ δχν θνξέο, ρεηκψλα θαη θαινθαίξη, απφ ην 2007 έσο θαη ην 

2009, ζην Βφξεην Αηγαίν, ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο «SARDONE - 

Improving assessment and management of small pelagic species in the Mediterranean» 

(Contract no.: FP6-44294). θνπφο ηεο δηαηξηβήο ήηαλ ε αλάπηπμε ηεο ηερληθήο, ε 

ζχγθξηζε ηεο κηθξνδνκήο ησλ σηνιίζσλ ηνπ γαχξνπ ζε δηαθνξεηηθέο επνρέο θαη 

αθνινχζσο, ε εθηίκεζε ηεο αχμεζεο ζε ηρζπνλχκθεο θαη ηρζχδηα. Ζ βηβιηνγξαθία γηα ηα 

λεαξά ζηάδηα ηνπ E. encrasicolus ζην Β. Αηγαίν (Somarakis et al. 1997, Somarakis et al. 

2002, Somarakis & Nikolioudakis 2007, Isari et al. 2008) είλαη ζρεηηθά πξφζθαηε ζε 

ζχγθξηζε κε άιιεο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ. Ζ παξνχζα εξγαζία εληάζζεηαη ζε έλα 

επξχηεξν πιαίζην κειέηεο ησλ δηαθπκάλζεσλ ηεο αχμεζεο ησλ λεαξψλ ζηαδίσλ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο ζηελ πεξηνρή, κε ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε ησλ κεραληζκψλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ ζηξαηνιφγεζε. 
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ΤΤΛΛΗΗΚΚΑΑ  &&  ΜΜΔΔΘΘΟΟΓΓΟΟΗΗ  
  

3. 1. πιινγή δεηγκάησλ  

Οη ηρζπνλχκθεο θαη ηα ηρζχδηα γαχξνπ ζπιιέρζεθαλ ζην Βφξεην Αηγαίν, θνληά ζηηο 

εθβνιέο ηνπ πνηακνχ Νέζηνπ (Δηθ-3), κε ηε ρξήζε πειαγηθήο ηξάηαο πάλσ ζην εξεπλεηηθφ 

ζθάθνο „ΦΗΛΗΑ‟ ηνπ Διιεληθνχ Κέληξνπ Θαιάζζησλ Δξεπλψλ (ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ.). Σα 

δείγκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε δηαηξηβή αληηζηνηρνχζαλ ζε δεηγκαηνιεςίεο  πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ην Γεθέκβξην 2007 (W07), Ηνχιην 2008 (S08) θαη Φεβξνπάξην 

2009 (W09) (Παξάξη-Η). Έπεηηα απφ θάζε ζχξζε, δηάξθεηαο πεξίπνπ 30 min, ηα δείγκαηα 

ηρζπνλπκθψλ ζπληεξνχληαλ ζε 10% ξπζκηζηηθφ δηάιπκα θνξκφιεο (βφξαθαο, pH 8.5-

9.0). Σα ηρζχδηα, έπεηηα απφ κία βαζηθή δηαινγή ηνπο ζε δχν θιάζεηο κήθνπο (TL: 40-80 

mm θαη 80-100 mm), θπιάζζνληαλ αλά 20 άηνκα ζε ζαθνπιάθηα θαη θαηαςχρνληαλ ζηνπο 

-35
ν
 C. Οη ζπλνιηθνί αξηζκνί αηφκσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, αλά ζηάδην θαη 

δεηγκαηνιεπηηθή πεξίνδν, θαζψο θαη ην εχξνο κεθψλ ησλ αηφκσλ πνπ κειεηήζεθαλ, 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεξίνδνο δεηγκαηνιεςίαο 

 Ηρζπνλύκθεο Ηρζύδηα 

 
Αξηζκφο  

αηφκσλ 

SL 

 (mm) 

TL 

(mm) 

Αξηζκφο 

αηφκσλ 

SL  

(mm) 

TL 

(mm) 

Γεθέκβξηνο 2007 (W07)  129 18-44 20-49 - - - 

Ηνύιηνο 2008 (S08)  - - - 66 38-85 45-102 

Φεβξνπάξηνο 2009 (W09)  104 26-55 30-61 66 51-84 65-99 

Πίλαθαο 1. Αξηζκφο αηφκσλ θαη αληίζηνηρα εχξε κεθψλ θάζε δεηγκαηνιεπηηθήο πεξηφδνπ αλά ζηάδην 

αλάπηπμεο. SL: ηππηθφ κήθνο. TL: νιηθφ κήθνο. 

Δηθόλα 3. Υάξηεο πεξηνρήο κειέηεο πνπ δείρλεη ηελ πεξηνρή ζχξζεσλ ηεο πειαγηθήο ηξάηαο θαη ηα 

ηξία ζεκεία απφ ηα νπνία ζπιιέρζεθαλ πεξηβαιινληηθέο παξάκεηξνη (Nikolioudakis et al., 2011). 
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3. 2. Δπεμεξγαζία δεηγκάησλ 

ην εξγαζηήξην, δηαρσξίζηεθαλ νη ηρζπνλχκθεο ηνπ γαχξνπ απφ ηπρφλ άιια είδε 

ςαξηψλ κε ηε βνήζεηα ζηεξενζθνπίνπ. Πξηλ ηελ εμαγσγή ησλ σηφιηζσλ (sagittae) έγηλαλ 

κεηξήζεηο νιηθνχ κήθνπο (Total Length, TL), ηππηθνχ κήθνπο (Standard  Length, SL) θαη 

βάξνπο (Total Weight, TW). Ζ ζπξξίθλσζε ησλ ηρζπνλπκθψλ ζηε θνξκφιε θαη ησλ 

ηρζπδίσλ ζηελ θαηάςπμε ζεσξήζεθε ακειεηέα (La Mesa et al. 2009). Γηα ηηο κεηξήζεηο 

κήθνπο ρξεζηκνπνηήζεθε ε κηθξνκεηξηθή θιίκαθα ηνπ ζηεξενζθνπίνπ, ή ηρζπφκεηξν, γηα 

ηα κεγαιχηεξα άηνκα. Γηα ηηο κεηξήζεηο βάξνπο, ρξεζηκνπνηήζεθε ειεθηξνληθφο δπγφο 

αθξίβεηαο 0.0001g. Παξνκνίσο ζηα ηρζχδηα έγηλαλ κεηξήζεηο SL, TL θαη TW. 

Σν δεχγνο σηφιηζσλ θάζε αηφκνπ (δεμηφο σηφιηζνο, R & αξηζηεξφο σηφιηζνο, L) 

αθαηξέζεθε θαη θαζαξίζηεθε, ππφ ηνπ ζηεξενζθνπίνπ, κε ηε βνήζεηα πνισηηθνχ θίιηξνπ 

θαη ηελ ηερληθή „Up through the gills‟ (Stevenson & Campana, 1992). Όινη νη σηφιηζνη 

θσηνγξαθήζεθαλ πξηλ ππνζηνχλ νπνηαδήπνηε επεμεξγαζία -ησλ κηθξφηεξσλ αηφκσλ ζην 

κηθξνζθφπην (Olympus BH-2, κε θάκεξα Panasonic CCTV) θαη ησλ κεγαιχηεξσλ αηφκσλ 

ζην ζηεξενζθφπην (Olympus SZX10, κε θάκεξα Altra20). Δλ ζπλερεία, ζηεξεψζεθαλ 

μερσξηζηά νη R & L σηφιηζνη θάζε ηρζχνο ζε αληηθεηκελνθφξνπο πιάθεο, κε ηελ αχιαθα 

(sulcus acusticus) πξνο ηα επάλσ, ρξεζηκνπνηψληαο ζεξκνπιαζηηθή ξεηίλε. 

Γηα ηελ αμηφπηζηε αλάγλσζε ησλ εκεξήζησλ δαθηπιίσλ αχμεζεο, ζε σηνιίζνπο 

κεγαιχηεξσλ θπξίσο αηφκσλ γαχξνπ (πεξίπνπ TL > 35-40mm), ήηαλ απαξαίηεηε ε 

πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηνπο γηα ηελ παξαγσγή κίαο ιεπηήο επαλάγλσζηεο ηνκήο (Δηθ-4). 

Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ιεηαληηθά θχιια κε θφθθν δηακέηξνπ 1κm θαη 

12κm. Όζνη σηφιηζνη ιεηάλζεθαλ κέρξη ην επίπεδν ηεο αχιαθαο θαη απνθαιχθζεθαλ νη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4. Χηφιηζνο ηρζπνλχκθεο (SL: 34mm) πξηλ (αξηζηεξά) θαη κεηά ηελ ιείαλζε (δεμηά). Μεηά ηελ 

ιείαλζε απνθαιχπηεηαη θαζαξά ε κηθξνδνκή θαη νη δαθηχιηνη είλαη επαλάγλσζηνη. 
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απμεηηθνί ηνπο δαθηχιηνη, απφ ηνλ ππξήλα κέρξη ηελ πεξηθέξεηα, δελ ρξεηάζηεθαλ 

πεξαηηέξσ ιείαλζε. Οη ππφινηπνη ηνπνζεηήζεθαλ αλάπνδα, κε ηελ αχιαθα πξνο ηα θάησ 

θαη επαλαιήθζεθε ε δηαδηθαζία κέρξη λα πξνθχςεη κία ιεπηή ηνκή. Σν επίπεδν ηεο 

ιείαλζεο ειέγρνληαλ ζπλερψο θάησ απφ κηθξνζθφπην, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ηπρφλ 

απψιεηα ησλ δαθηπιίσλ (over-polishing) ζε θάπνην ηκήκα ηνπ σηνιίζνπ (Morales-Nin, 

1992). Ζ ηνκή θαιχθζεθε κε κία ζηαγφλα θεδξέιαην, ην νπνίν βειηηψλεη ηελ επθξίλεηα 

ησλ δαθηπιίσλ. Σέινο, σηφιηζνη πνπ είραλ ιεηαλζεί ππεξβνιηθά, ήηαλ ζπαζκέλνη ή 

δπζαλάγλσζηνη, αθαηξέζεθαλ απφ ην δείγκα.  

Σφζν ε πξνεηνηκαζία, φζν θαη ε εξκελεία ηεο κηθξνδνκήο ησλ σηφιηζσλ έγηλαλ  

ζχκθσλα κε ην πξσηφθνιιν ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο SARDONE (Παξαξη-ΗΗ).  

 

3. 3. Αλαγλώξηζε πξνηύπνπ αύμεζεο – Ζκεξήζηνη δαθηύιηνη αύμεζεο 

Ζ κειέηε ηεο κηθξνδνκήο ησλ σηφιηζσλ έγηλε ρξεζηκνπνηψληαο νπηηθφ 

κηθξνζθφπην, ζπλδεδεκέλν κε αλαινγηθή  θάκεξα (Olympus BH-2, κε θάκεξα Panasonic 

CCTV). Δπηιέγνληαλ ηπραία θάζε θνξά ν R ή L  σηφιηζνο ηνπ αηφκνπ. Οη πεξηνρέο ηνπ 

σηνιίζνπ πνπ κειεηήζεθαλ γηα λα βξεζεί ην πξφηππν αχμεζεο ησλ δαθηπιίσλ βξίζθνληαλ 

ζηελ πιεπξά ηνπ post-rostrum (Δηθ-5, 6) θαη ήηαλ  

1. Π1: Ππξήλαο (κεγέζπλζε x1000)  

2. Π2: Πεξηνρή θνληά ζηνλ ππξήλα (κεγέζπλζε x500)  

3. Π3: Σν ππόινηπν ηκήκα σηνιίζνπ έσο ηελ άθξε ηνπ (κεγέζπλζε x500 ή x200 

γηα κηθξφηεξνπο ή κεγαιχηεξνπο σηνιίζνπο, αληίζηνηρα)  

Ζ αλάγλσζε ηνπ σηνιίζνπ γίλνληαλ θαηά κήθνο κίαο γξακκήο (γξακκή αλάγλσζεο) πνπ 

μεθηλνχζε απφ ην θέληξν ηνπ ππξήλα, πεξλνχζε θάζεηα απφ ηνπο δαθηπιίνπο (Δηθ-5, 6), 

αθνινπζψληαο ηελ αλάπηπμε ηνπ σηνιίζνπ θαη νινθιεξσλφηαλ ζηελ άθξε ηνπ. Ζ γξακκή 

αλάγλσζεο δελ ηαπηηδφηαλ πάληα κε ηε γξακκή ηεο κέγηζηεο αθηίλαο (Δηθ-6). 

Τπφ ηνπ κηθξνζθνπίνπ, γηλφηαλ ιήςε εηθφλσλ ψζηε λα θαιπθζεί νιφθιεξε ε 

πεξηνρή αλάγλσζεο, ζε δηάθνξεο κεγεζχλζεηο αλάινγα ηελ πεξηνρή ηνπ σηνιίζνπ. Γηα 

ηνπο κεγαιχηεξνπο σηφιηζνπο γηλφηαλ ιήςε πεξηζζφηεξσλ ηεο κίαο εηθφλαο γηα ηελ 

πεξηνρή Π3, νη νπνίεο αιιειεπηθαιππηφκελεο έδηλαλ κία κσζατθή εηθφλα νιφθιεξεο ηεο 

πεξηνρήο αλάγλσζεο (βι. παξαθάησ Δηθ-11-14). Ζ ζχλζεζε ησλ κσζατθψλ έγηλε κε ηε 

βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο αλάιπζεο ςεθηαθψλ εηθφλσλ Image-Pro Plus 6.0. 

ε θάζε σηφιηζν κεηξήζεθαλ ε δηάκεηξνο ηνπ δαθηπιίνπ εθθφιαςεο, ν αξηζκφο ησλ 

εκεξήζησλ δαθηπιίσλ θαη ην πιάηνο ηνπο θαζψο θαη ε κέγηζηε αθηίλα σηνιίζνπ, απφ ηνλ
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 Δηθόλα 5. Πεξηνρέο σηνιίζνπ ηρζπνλχκθεο, SL: 30mm (W07). Κίηξηλε γξακκή: γξακκή  αλάγλσζεο θαη 

κέγηζηε αθηίλα σηνιίζνπ. Κφθθηλν πιαίζην: πεξηνρή αλάγλσζεο. Μεγέζπλζε σηνιίζνπ x200. 

 

 

Δηθόλα 6. Πεξηνρέο σηνιίζνπ ηρζπδίνπ, SL: 70mm (W09). Κίηξηλε γξακκή: γξακκή  αλάγλσζεο, κπιε 

δηαθεθνκκέλε γξακκή: κέγηζηε αθηίλα σηνιίζνπ. Κφθθηλν πιαίζην: πεξηνρή αλάγλσζεο. Μεγέζπλζε 

σηνιίζνπ x40. 
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ππξήλα κέρξη ηελ άθξε ηνπ σηνιίζνπ. Δπίζεο, κεηξήζεθε ε απφζηαζε απφ ην θέληξν ηνπ 

ππξήλα έσο ην ζεκείν πνπ εκθαληδφηαλ ν πξψηνο δηπιφο δαθηχιηνο, κφλν ζε σηφιηζνπο 

πνπ απηφ ην ζεκείν ήηαλ επδηάθξηην. Ο ππξήλαο εμεηάζηεθε ζηελ κεγαιχηεξε δπλαηή 

κεγέζπλζε (x1000) ψζηε λα γίλνπλ δηαθξηηνί νη αξρηθνί δαθηχιηνη κηθξήο αχμεζεο (Δηθ-7, 

θφθθηλα ζεκεία). Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πξψηνπ δαθηπιίνπ – ν νπνίνο γηα ηνλ Δπξσπατθφ 

γαχξν είλαη ν δαθηχιηνο εθθφιαςεο (Aldanondo et al., 2008) – πηνζεηήζεθε ην θξηηήξην 

ησλ Palomera et al. (1988) ζχκθσλα κε ην νπνίν δηαθξίλεηαη σο κία εκθαλήο ζθνχξα 

ελαπφζεζε πιηθνχ θνληά ζηνλ ππξήλα.  

Ηδηαίηεξε πξνζνρή δφζεθε ζηε δηάθξηζε εκεξήζησλ θαη ππν-εκεξήζησλ δνκψλ 

(δηπινί δαθηχιηνη ή double rings, νκάδεο δσλψλ ή band zones) (Δηθ-7). πγθεθξηκέλα, νη 

Cermeno et al. (2006), εθάξκνζαλ ζηα ηρζχδηα γαχξνπ ηε κέζνδν Group Band Reading 

(GBR, Αλάγλσζε νκάδαο δσλψλ), ζχκθσλα κε ηελ νπνία θάζε επαλαιακβαλφκελε

θπθιηθή νκάδα δαθηπιίσλ αχμεζεο κεηξάηαη σο εληαία, απνξξίπηνληαο ηε κέζνδν 

Individual Mark Reading(IMR, Αλάγλσζε θάζε νξαηνχ δαθηπιίνπ). Σα θξηηήξηα ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα εληνπηζηεί θαη λα ζεκαδεπηεί ν πξψηνο δηπιφο δαθηχιηνο ήηαλ ε 

 

Δηθόλα 7. Μαξθαξηζκέλνο ππξήλαο σηνιίζνπ ηρζπδίνπ (W09). Σα θφθθηλα ζεκεία αληηζηνηρνχλ ζε 

εκεξήζηνπο δαθηπιίνπο, ζχκθσλα κε ηε κέζνδν GBR, ησλ νπνίσλ ην πιάηνο είλαη πνιχ κηθξφ θνληά ζηνλ 

ππξήλα θαη ζηαδηαθά απμάλεηαη. Σα θίηξηλα ζεκεία αληηζηνηρνχλ ζε ππφ-εκεξήζηνπο δαθηπιίνπο, φπσο 

θαηακεηξνχληαη ζχκθσλα κε ηε κέζνδν IMR. Σν ιεπθφ βέινο δείρλεη ην ζεκείν απφ ην νπνίν μεθηλά ε 

θαηακέηξεζε δηπιψλ δαθηπιίσλ. Σα πξάζηλα βέιε νξηνζεηνχλ έλαλ εκεξήζην δαθηχιην, ν νπνίνο αληηζηνηρεί 

ζε κία νκάδα ππφ-εκεξήζησλ δαθηπιίσλ, ε νπνία επαλαιακβάλεηαη θαηά κήθνο ηεο γξακκήο αχμεζεο.

Μεγέζπλζε σηνιίζνπ x1000.  



  ΤΛΗΚΑ & ΜΔΘΟΓΟΗ | 18                                                    

ζηαδηαθή θαη νκαιή κεηαβνιή ηνπ πιάηνπο ησλ δαθηπιίσλ, ην πιάηνο ησλ δαθηπιίσλ 

αχμεζεο ζε ζρέζε, κε ην πνπ βξίζθνληαη (π.ρ. πξψηνη 8-10 δαθηχιηνη αχμεζεο φρη 

κεγαιχηεξνη απφ 2κm) θαη ε παξαηήξεζε δνκψλ πνπ ζπκκεηαβάιινληαη θαηά κήθνο ηνπ 

σηφιηζνπ. Μεηά ηνλ θαζνξηζκφ θαη ην καξθάξηζκα ηνπ πξψηνπ δηπινχ δαθηπιίνπ, φινη νη 

επφκελνη ζεκαδεχνληαη δηπινί έσο ην ηέινο (Δηθ-7). Πην θαξδηέο πεξηνρέο ζηα ηρζχδηα 

πεξηιακβάλνπλ πνιιέο ππφ-εκεξήζηεο δνκέο (νκάδεο δσλψλ), ηηο νπνίεο νη Cermeno et al. 

(2006) ηηο εληνπίδνπλ ζε απφζηαζε 82,4-700,3±99,89κm απφ ηνλ ππξήλα (Δηθ-8, κπιε 

πιαίζην). ε κεγάινπο σηφιηζνπο ηρζπδίσλ, ζηνπο νπνίνπο παξαηεξνχληαη νη δαθηχιηνη 

κηθξνχ πιάηνπο ζην ηέινο ηνπ σηνιίζνπ, νη ππφ-εκεξήζηεο δνκέο –αλ θαη ππάξρνπλ- δελ 

είλαη νξαηέο (Δηθ-8, πνξηνθαιί πιαίζην).  

 

  

Δηθόλα 8. Μαξθαξηζκέλνο σηφιηζνο ηρζπδίνπ (S08). Μπιε πιαίζην: Έμη εκεξήζηνη δαθηχιηνη (θφθθηλα 

ζεκεία) νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ πνιιέο ππφ-εκεξήζηεο δνκέο (θίηξηλα ζεκεία). Πνξηνθαιί πιαίζην: 

Ζκεξήζηνη δαθηχιηνη κηθξνχ πιάηνπο (θφθθηλα ζεκεία) ζηνπο νπνίνπο νη ππφ-εκεξήζηεο δνκέο (ιεπθά βέιε) 

ζηαδηαθά θαζίζηαληαη κε νξαηέο. Μεγέζπλζε σηνιίζνπ x200. 

Σν θεδξέιαην ήηαλ απαξαίηεην θαηά ηε ιήςε ηεο εηθφλαο θαζψο βειηίσλε ηελ 

πνηφηεηα ηεο. Σν ινγηζκηθφ πξφγξακκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ην πξφγξακκα 

αλάιπζεο ςεθηαθψλ εηθφλσλ Image-Pro Plus 3.0.  



ΤΛΗΚΑ & ΜΔΘΟΓΟΗ  | 19 

 

 

3. 4. ηαηηζηηθή επεμεξγαζία  

Ζ εθηίκεζε ηεο ζρέζεο Σππηθνχ κήθνπο (SL, mm) – Ζιηθίαο (Age, εκέξεο) ζηηο 

ηρζπνλχκθεο θαη ηα ηρζχδηα πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ πξνζαξκνγή κίαο γξακκηθήο 

παιηλδξφκεζεο. Δθηηκήζεθαλ παξνκνίσο νη ζρέζεηο: 

 Οιηθφ βάξνο (TW, g) - Σππηθφ κήθνο ηρζχνο (SL, mm) 

 Οιηθφ βάξνο (TW, g) - Ζιηθία (Age, εκέξεο) 

 Μέγηζηε αθηίλα σηνιίζνπ (MOR, κm) - Σππηθφ κήθνο ηρζχνο (SL, mm) 

 Μέγηζηε αθηίλα σηνιίζνπ (MOR, κm) - Ζιηθία (Age, εκέξεο) 

 Μέγηζηε αθηίλα σηνιίζνπ (MOR, κm) – Οιηθφ βάξνο (TW, g) 

Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε έγηλε κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Statgraphics Centurion XV 

(version 15.2.05) θαη νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο ζην Microsoft Excel 2007.  

Δπηπξνζζέησο κειεηήζεθε ε εμέιημε ηνπ πιάηνπο ησλ εκεξήζησλ ελαπνζέζεσλ ζε 

ζρέζε κε ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ειηθία. Γηα ηελ θαηαζθεπή απηψλ ησλ θακππιψλ έπξεπε 

λα ππνινγηζηεί ε εκεξνκελία εθθφιαςεο ηεο θάζε ηρζπνλχκθεο, ε νπνία ππνινγίζηεθε  

αθαηξψληαο ηελ ειηθία ηεο (αξηζκφο εκεξεζίσλ δαθηπιίσλ) απφ ηελ εκεξνκελία αιίεπζεο 

ηεο.  
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Σν δείγκα ησλ ηρζπνλπκθψλ ζπκπεξηιάκβαλε άηνκα πνπ αιηεχηεθαλ ην Γεθέκβξην 

ηνπ 2007 (W07) (n=129) θαη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2009 (W09) (n=104), κε εχξνο SL: 17,7 

- 44mm θαη 26 – 55mm, αληίζηνηρα (Πηλ-1). Σν δείγκα W09 πεξηιάκβαλε κεγάιεο ζρεηηθά 

ηρζπνλχκθεο (late larvae) κε SL ≈ 30 - 35mm θαη άλσ ελψ ζην δείγκα W07 επηθξαηνχζαλ 

κηθξφηεξεο ηρζπνλχκθεο κε εχξνο SL ≈ 15 - 30mm (74%).  

Σα ηρζχδηα αλήθαλ ζε δχν πεξηφδνπο, απηέο ηνπ Ηνπιίνπ ηνπ 2008 (S08) (n=66) θαη 

ηνπ Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2009 (W09) (n=66). Σν εχξνο κεθψλ ηελ πεξίνδν S08 ήηαλ SL: 38 - 

85mm θαη ηελ πεξίνδν W09, SL: 51 - 84mm (Πηλ-1). ην δείγκα ηνπ S08, ηα ηρζχδηα πνπ 

είραλ SL < 50mm δελ μεπεξλνχζαλ ην 9%. 
 

4.1. Πεξηγξαθή & αλάιπζε κηθξνδνκήο σηνιίζσλ ηνπ Δπξσπατθνύ γαύξνπ  

Αλαιχνληαο ηηο εηθφλεο ηνπ κηθξνζθνπίνπ, παξαηεξήζεθαλ νκφθεληξνη απμεηηθνί 

δαθηχιηνη, κε ελαιιαζζφκελν πξφηππν ζθνχξσλ θαη αλνηρηφρξσκσλ δσλψλ, πνπ 

ελαπνηίζεληαη γχξσ απφ ηνλ ππξήλα (Δηθ-9 έσο Δηθ-14). Σν πξφηππν απηφ  εμεγείηαη απφ 

ηνπο εξεπλεηέο σο ελαιιαζζφκελεο απνζέζεηο νξγαληθνχ πιηθνχ κεγαιχηεξεο (ζθνχξν 

ρξψκα) ή κηθξφηεξεο (αλνηρηφ ρξψκα) ζπγθέληξσζεο (Watabe et al. 1982, Morales-Nin 

1987), νη νπνίεο δεκηνπξγνχληαη ζε εκεξήζηα βάζε (Campana & Neilson, 1985). ηηο 

ηρζπνλχκθεο ην πιάηνο ησλ παξαπάλσ δαθηπιίσλ απμάλεηαη ζπλερψο (Δηθ-9 & 10), ελψ 

ζηα ηρζχδηα ην πιάηνο ησλ δαθηπιίσλ απμάλεηαη κέρξη ελφο ζεκείνπ θαη αθνινπζεί 

ζηαδηαθή κείσζε ηνπ (Δηθ-11 έσο 14).   

ηηο πξψηεο κέξεο ηεο δσήο ησλ ηρζπνλπκθψλ, νη σηφιηζνη sagittae είλαη ζρεδφλ 

επίπεδνη, έρνπλ θπθιηθφ ζρήκα θαη είλαη δηαθαλείο, ελψ ζην θέληξν δηαθξίλεηαη ν ππξήλαο 

(Δηθ-15, αξηζηεξά). Καζψο ζπλερίδεηαη ε αχμεζε, κε ηελ εκεξήζηα απφζεζε φιν θαη 

πεξηζζφηεξνπ πιηθνχ, νη σηφιηζνη απμάλνπλ ζε πάρνο θαη ηαπηφρξνλα επηκεθχλνληαη 

ζηαδηαθά ζηηο πεξηνρέο post-rostrum θαη rostrum απνθηψληαο ζρήκα ειιεηςνεηδέο 

(Palomera et al., 1988) (Δηθ-16, 17). Ζ επηκήθπλζε έρεη σο απνηέιεζκα ηελ μεθάζαξε 

πιένλ εκθάληζε ηεο ραξαθηεξηζηηθήο δνκήο ηνπ rostrum ζηνπο κεγάινπο σηνιίζνπο. ηελ 

εηθφλα ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ θαίλεηαη ην πψο εμειίζζεηαη ν σηφιηζνο κε ηελ πξφνδν ηεο 

αλάπηπμεο.  

Αθνινπζνχλ ιήςεηο εηθφλσλ, κε καξθαξηζκέλνπο εκεξήζηνπο δαθηπιίνπο ζηνλ 

ππξήλα, ηελ πεξηνρή θνληά ζηνλ ππξήλα θαη γηα ην ππφινηπν ηνπ σηνιίζνπ.  
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Δηθόλα 9. Μαξθαξηζκέλνο σηφιηζνο ηρζπνλχκθεο, SL: 30mm (W07), 41 εκεξψλ. Δπάλσ αξηζηεξά θαίλεηαη ν ππξήλαο (πεξηνρή Π1) θαη ν δαθηχιηνο εθθφιαςεο, ζε 

κεγέζπλζε x1000 θαη δεμηά ε Π2 ζε κεγέζπλζε x500. Κάησ θαίλεηαη ε Π3 (x200) ζηελ νπνία, απφ ην 10
ν
 θφθθηλν ζεκείν θαη σο ην ηέινο καξθάξνληαη δηπινί δαθηχιηνη 

ζχκθσλα κε ηε κέζνδν GBR. 
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Δηθόλα 10. Μαξθαξηζκέλνο σηφιηζνο ηρζπνλχκθεο, SL: 26mm (W09), 41 εκεξψλ. Δπάλσ αξηζηεξά θαίλεηαη ν ππξήλαο (πεξηνρή Π1), ζε κεγέζπλζε x1000 θαη δεμηά ε Π2 ζε 

κεγέζπλζε x500. Κάησ θαίλεηαη ε Π3 (x500) ζηελ νπνία, απφ ην 4
ν
 θφθθηλν ζεκείν θαη σο ην ηέινο καξθάξνληαη δηπινί δαθηχιηνη.
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Eηθόλα 11. Μαξθαξηζκέλνο σηφιηζνο ηρζπδίνπ, SL: 55mm (W09), 79 εκεξψλ. Δπάλσ αξηζηεξά θαίλεηαη ν ππξήλαο (Π1) ζε κεγέζπλζε x1000 θαη δεμηά ε Π2 ζε κεγέζπλζε 

x500. Κάησ θαίλεηαη ε κσζατθε εηθφλα ηεο Π3, ε νπνία πξνήιζε απφ αιιεινεπηθάιπςε 3 δηαδνρηθψλ εηθφλσλ πεξηνρψλ ηνπ σηνιίζνπ, ζε κεγέζπλζε x200. 



ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ | 24 

    

 

Δηθόλα 12. Μαξθαξηζκέλνο σηφιηζνο ηρζπδίνπ, SL: 44mm (S08), 53 εκεξψλ. Δπάλσ αξηζηεξά θαίλεηαη ν ππξήλαο (Π1) ζε κεγέζπλζε x1000 θαη δεμηά ε Π2 ζε κεγέζπλζε 

x500. Κάησ θαίλεηαη ε κσζατθε εηθφλα ηεο Π3, ε νπνία πξνήιζε απφ αιιεινεπηθάιπςε 2 δηαδνρηθψλ εηθφλσλ πεξηνρψλ ηνπ σηνιίζνπ,ζε κεγέζπλζε x200. 
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Δηθόλα 13. Μαξθαξηζκέλνο σηφιηζνο ηρζπδίνπ, SL: 80mm (W09), 115 εκεξψλ. Δπάλσ αξηζηεξά θαίλεηαη ν ππξήλαο (Π1) ζε κεγέζπλζε x1000 θαη δεμηά ε Π2 ζε κεγέζπλζε 

x500. Κάησ θαίλεηαη ε κσζατθε εηθφλα ηεο Π3, ε νπνία πξνήιζε απφ αιιεινεπηθάιπςε 4 δηαδνρηθψλ εηθφλσλ πεξηνρψλ ηνπ σηνιίζνπ, ζε κεγέζπλζε x200. 
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Δηθόλα 14. Μαξθαξηζκέλνο σηφιηζνο ηρζπδίνπ, SL: 78mm (S08), 112 εκεξψλ. Δπάλσ αξηζηεξά θαίλεηαη ν ππξήλαο (Π1) ζε κεγέζπλζε x1000 κm θαη δεμηά ε Π2 ζε 

κεγέζπλζε x500. Κάησ θαίλεηαη ε κσζατθε εηθφλα ηεο Π3, ε νπνία πξνήιζε απφ αιιεινεπηθάιπςε 4 δηαδνρηθψλ εηθφλσλ πεξηνρψλ ηνπ σηνιίζνπ, ζε κεγέζπλζε x200.
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    4.1.1. Πεξηγξαθή & αλάιπζε κηθξνδνκήο σηνιίζσλ ηρζπνλπκθώλ Δπξσπατθνύ            

γαύξνπ (Γεθέκβξηνο 2007 – Φεβξνπάξηνο 2009) 

ηελ πεξηνρή ηνπ θέληξνπ εληνπίδεηαη ν δαθηχιηνο εθθφιαςεο θαη γχξσ απφ απηφλ 

βξίζθνληαη δαθηχιηνη κηθξνχ πιάηνπο, νη νπνίνη δελ μεπεξλνχλ ην κέζν πιάηνο ησλ 2κm. 

Γελ παξαηεξήζεθε δηαθνξνπνίεζε ζηε κηθξνδνκή ησλ σηνιίζσλ αλάκεζα ζηηο δχν 

επνρέο. πγθεθξηκέλα, ν δαθηχιηνο εθθφιαςεο βξηζθφηαλ ζε απφζηαζε (±SD) 4,4 

±0,33κm απφ ηνλ ππξήλα ηελ πεξίνδν W07 θαη 4,6 ±0,26κm ηελ πεξίνδν W09. Οη πξψηνη 

δαθηχιηνη αχμεζεο θαηά ηελ W07 είραλ κέζν πιάηνο (±SD) 1,5  ±0,66κm (min: 0,5κm, 

max: 4,4κm) ελψ θαηά ηελ W09, 1,6  ±0,64κm (min: 0,6κm, max: 4,8κm).  

   

Δηθόλα 15. Αξηζηεξά, σηφιηζνο ηρζπνλχκθεο, SL: 19mm (W07), κεγέζπλζε: x500, θιίκαθα: 20κm. Γεμηά, 

σηφιηζνο κεγαιχηεξεο ηρζπνλχκθεο, SL: 30mm (W07), κεγέζπλζε: x200, θιίκαθα: 50κm, ζηνλ νπνίν έρνπλ 

ζεκεησζεί νη πεξηνρέο Π1 (θφθθηλν), Π2 (θίηξηλν) θαη Π3 (πξάζηλν) (βι. Δηθ-9). 

Οη δαθηχιηνη πνπ έπνληαη ησλ πξψησλ δαθηπιίσλ, παξνπζηάδνπλ ζηαδηαθή αχμεζε 

ηνπ πιάηνπο ηνπο, γεγνλφο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ φιν θαη απμαλφκελν ξπζκφ αχμεζεο ησλ 

ηρζχσλ ζην ζηάδην ησλ ηρζπνλπκθψλ (Δηθ-9 & 10, επάλσ δεμηά). ε απηφ ην ζεκείν 

αξρίδνπλ λα εκθαλίδνληαη ππφ-εκεξήζηεο δνκέο πνπ ζρεκαηίδνπλ «δηπινχο» δαθηπιίνπο ή 

νκάδεο δαθηπιίσλ (bands) θαη νη νπνίεο θαηακεηξήζεθαλ σο εληαίνο δαθηχιηνο. Ζ κέζε 

απφζηαζε απφ ηνλ ππξήλα, ζηελ νπνία εκθαλίδνληαη δηπινί δαθηχιηνη, είλαη 14,5±3,6κm 

γηα ηελ W07 θαη 13,3±3κm γηα ηελ W09. ηηο κηθξέο ηρζπνλχκθεο, ε αχμεζε ηνπ πιάηνπο 

ησλ δαθηπιίσλ ζπλερίδεηαη ζηαδηαθά έσο ην ηέινο ηνπ σηνιίζνπ (Δηθ-9 & 10, θάησ). 

Αληηζέησο, ζηηο κεγάιεο ηρζπνλχκθεο -θαζψο κεγαιψλνπλ ειηθηαθά θαη ζπλερίδεηαη ε 

ελαπφζεζε δαθηπιίσλ- ε απμεηηθή ηάζε δηαθφπηεηαη θάπνηα ζηηγκή θαη αθνινπζεί 

ζηαδηαθή κείσζε ηνπ πιάηνπο ησλ δαθηπιίσλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε αιιαγή δειψλεη ην 

πέξαζκα απφ ην αλαπηπμηαθφ ζηάδην ηεο ηρζπνλχκθεο ζε απηφ ηνπ ηρζπδίνπ 

(κεηακφξθσζε), ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ κηθξφηεξνπο ξπζκνχο αχμεζεο ζε ζρέζε κε  
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ην πξψην. Μηθξφηεξνο ξπζκφο ζσκαηηθήο αχμεζεο ζπλεπάγεηαη θαη κηθξφηεξν ξπζκφ 

απφζεζεο πιηθνχ ζηνπο δαθηπιίνπο. Ζ ζηαδηαθή κείσζε πιάηνπο δαθηπιίσλ παξαηεξείηαη 

θπξίσο ζε σηφιηζνπο ηρζπνλπκθψλ ηεο πεξηφδνπ W09 θαηά ηελ νπνία ην δείγκα 

απνηεινχληαλ απφ κεγάιεο ηρζπνλχκθεο. Σελ πεξίνδν W07, ην κέζν πιάηνο (±SD) ησλ 

δαθηπιίσλ πνπ έπνληαη ησλ πξψησλ δαθηπιίσλ αχμεζεο ήηαλ 5,7 ±3,3κm (min: 1,1κm, 

max: 24κm) ελψ γηα ηελ W09, 6,3 ±2κm (min: 1,2κm, max: 14,1κm).  

Σν κέγεζνο ηνπ σηνιίζνπ κεηξάηαη κε ηελ κέγηζηε αθηίλα σηνιίζνπ (Maximum 

Otolith Radius, MOR). Οη MORs ησλ ηρζπνλπκθψλ ηεο W07 είραλ εχξε κεθψλ 58,33 – 

459,2κm (185,6 ±79,53κm) ελψ απηψλ ηεο W09, 149,25 – 581,8κm (341,59 ±96,82κm). 
 

4.1.2. Πεξηγξαθή & αλάιπζε κηθξνδνκήο σηνιίζσλ ηρζπδίσλ Δπξσπατθνύ                                 

γαύξνπ (Ηνύιηνο 2008 – Φεβξνπάξηνο 2009) 

Ζ κέζε απφζηαζε (±SD) ηνπ δαθηπιίνπ εθθφιαςεο ησλ ηρζπδίσλ γηα ηηο πεξηφδνπο 

S08 θαη W09 ήηαλ 4,5 ±0,33κm θαη 4,5 ±0,30κm αληίζηνηρα, ηηκέο πνπ δελ 

δηαθνξνπνηνχληαη απφ απηέο ησλ ηρζπνλπκθψλ. Οη κέζεο ηηκέο (±SD) πιάηνπο ησλ 

πξψησλ δαθηπιίσλ αχμεζεο ήηαλ 1,5 ±0,55κm (min: 0,7κm, max: 4,4κm) γηα ηελ W09 

θαη 1,5 ±0,56κm (min: 0,7κm, max: 3,5κm) γηα ηελ S08.  

Παξνκνίσο κε ηηο ηρζπνλχκθεο, ην πιάηνο ησλ δαθηπιίσλ πνπ έπνληαη ησλ πξψησλ 

δαθηπιίσλ αχμεζεο ζηα ηρζχδηα (Δηθ-11 έσο 14, πάλσ δεμηά) απμάλεη ζηαδηαθά, 

δειψλνληαο ηνλ απμαλφκελν ξπζκφ αχμεζεο πνπ είραλ ηα άηνκα φηαλ βξίζθνληαλ ζην 

ζηάδην ηεο ηρζπνλχκθεο. Δπηπξνζζέησο, ήηαλ νξαηέο θαη ζηα ηρζχδηα, ζχληνκα θαηά ηελ 

αλάπηπμε, ππφ-εκεξήζηεο δνκέο (Δηθ-11 έσο 14, θάησ). Ζ κέζε απφζηαζε απφ ηνλ ππξήλα 

ζηελ νπνία εκθαλίδνληαλ δηπινί δαθηχιηνη, ήηαλ 12,3 ±2,7κm γηα ηελ S08 θαη 10,7 

±1,5κm γηα ηελ W09.  

Οη κεγάινη πιένλ σηφιηζνη, ζην ζηάδην ησλ ηρζπδίσλ, παξνπζίαδαλ γεληθά έλα 

πξφηππν αχμεζεο πνπ ραξαθηεξηδφηαλ απφ ζηαδηαθή αχμεζε ηνπ πιάηνπο ησλ δαθηπιίσλ, 

αθνινπζνχκελε απφ ζηαδηαθή κείσζε. ε ζχγθξηζε κε ηνπο σηφιηζνπο ησλ κεγάισλ 

ηρζπνλπκθψλ παξαηεξήζεθαλ: (1) δξακαηηθά κεγαιχηεξα πιάηε δαθηπιίσλ (θαξδηνί 

εκεξήζηνη δαθηχιηνη πνπ πεξηείραλ πνιινχο ππφ-εκεξήζηνπο δαθηπιίνπο) πξνο ην ηέινο 

ηεο ζηαδηαθήο αχμεζεο, ζην κέζν πεξίπνπ ηεο MOR σηφιηζσλ ησλ ηρζπδίσλ (πρ. Δηθ-12 

έσο 14, θάησ), αιιά θαη (2) πεξηζζφηεξνη δαθηχιηνη κηθξνχ πιάηνπο πξνο ηελ άθξε ησλ 

σηνιίζσλ (Δηθ-11, 13, 14, θάησ). πγθξίλνληαο ηηο δχν επνρέο, ην κέζν πιάηνο (±SD) γηα 

ηνπο δαθηπιίνπο ησλ ηρζπδίσλ, πνπ αθνινπζνχζαλ ηνπο πξψηνπο δαθηπιίνπο αχμεζεο, 

ήηαλ 10,9 ±4,7κm (min: 1,4κm, max:27,5κm) ηελ πεξίνδν W09 θαη δε δηέθεξε απφ
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Δηθόλα 16. Αξηζηεξά, σηφιηζνο ηρζπδίνπ, SL: 55mm (W09), κεγέζπλζεο x100, θιίκαθα: 200κm (βι. Δηθ-

11). Γεμηά, σηφιηζνο ηρζπδίνπ, SL: 80mm (W09), κεγέζπλζεο x40 (βι. Δηθ-13), θιίκαθα: 500κm, ζηνπο 

νπνίνπο έρνπλ ζεκεησζεί νη πεξηνρέο Π1 (θφθθηλν), Π2 (θίηξηλν) θαη Π3 (πξάζηλν).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Δηθόλα 17. Αξηζηεξά, σηφιηζνο ηρζπδίνπ, SL: 44mm (S08), κεγέζπλζεο x100, θιίκαθα: 200κm (βι. Δηθ-12). 

Γεμηά, σηφιηζνο ηρζπδίνπ, SL: 78mm (S08), κεγέζπλζεο x40, θιίκαθα: 500 (βι. Δηθ-14) 
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απηφ ηεο πεξηφδνπ S08, πνπ ήηαλ 11,7 ±5,4κm (min: 1,4κm, max:32,7κm). Απηφ φκσο 

πνπ αμίδεη λα ζεκεησζεί είλαη φηη ηελ πεξίνδν W09 ηα κέγηζηα πιάηε πνπ θαηαγξάθεθαλ 

δελ μεπεξλνχζαλ ηα 27,5κm ελψ ηελ S08, νη ηηκέο έθηαλαλ έσο θαη ηα 32,7κm. Σν 

κηθξφηεξν πιάηνο πνπ κεηξήζεθε, θαηά ηε ζηαδηαθή κείσζε πιάηνπο δαθηπιίσλ πξνο ηελ 

άθξε ηνπ σηνιίζνπ, ήηαλ 4κm ηελ S08 θαη 3,6κm ηελ W09. 

Οη MORs ησλ σηνιίζσλ ησλ ηρζπδίσλ ηεο S08 είραλ εχξε 495,25 – 1249,15κm (969 

±187,55κm), ελψ απηψλ ηεο W09, 620,61 – 1284,59κm (1077,17 ±146,57κm). 
 

4.2. Πξόηππν αύμεζεο θαη κνξθνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Δπξσπατθνύ γαύξνπ 

Ζ ζχγθξηζε ησλ γξακκηθψλ παιηλδξνκήζεσλ TL – SL γηα ηηο ηρζπνλχκθεο θαη ηα 

ηρζχδηα έδεημε φηη είραλ νκνγελείο θιίζεηο (ζχγθξηζε θιίζεσλ, F=077, P=0,3795), αιιά 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνκήο κε ηνλ άμνλα Y (intercepts) (ζχγθξηζε 

ζεκείσλ ηνκήο Τ, F=8,58, P=0,0036). Απφ ηελ γξακκηθή παιηλδξφκεζε ησλ παξαπάλσ 

παξακέηξσλ ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο (ηρζπνλχκθεο θαη ηρζχδηα) πξνέθπςε ε εμίζσζε:  

TL = -2,10882 + 1,20885*SL (n=365, R
2
=0,999) 

Πξέπεη λα αλαθεξζεί εδψ φηη ζε φιεο ηηο ζπγθξίζεηο πνπ αθνινπζνχλ, φηαλ γίλεηαη 

αλαθνξά ζην κήθνο, απηφ είλαη ην ηππηθφ κήθνο (SL), ην νπνίν θαη ήηαλ κεηξήζηκν ζε φια 

ηα άηνκα. Αθνινπζεί ε παξάζεζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ αχμεζε ηνπ 

γαχξνπ, μερσξηζηά γηα ηηο ηρζπνλχκθεο θαη ηα ηρζχδηα.     
 

4.2.1. Ηρζπνλύκθεο Δπξσπατθνύ γαύξνπ (Γεθέκβξηνο 2007 & Φεβξνπάξηνο 2009) 

Οη ηρζπνλχκθεο ηελ πεξίνδν W07 θαη W09 είραλ ην ίδην βάξνο γηα δεδνκέλν κήθνο 

(Δηθ-18α & Πηλ-2), ελψ, γηα δεδνκέλε ειηθία, νη ηρζπνλχκθεο ηνπ Γεθεκβξίνπ είραλ 

κεγαιχηεξν βάξνο απφ απηέο ηνπ Φεβξνπαξίνπ (Δηθ-18β & Πηλ-2).   

Ζ ζρέζε ε νπνία δηέθεξε ζηηο ηρζπνλχκθεο ησλ δχν πεξηφδσλ ήηαλ απηή ηνπ κήθνπο 

κε ηελ ειηθία (Δηθ-19 & Πηλ-2) απφ ηελ νπνία ππνινγίζηεθε ν εκεξήζηνο κέζνο ξπζκφο 

αχμεζεο. Οη θιίζεηο ησλ θακππιψλ δηέθεξαλ (F=11,03, P=0,001) θαη ν ξπζκφο αχμεζεο 

γηα ηα άηνκα πνπ αιηεχηεθαλ ηνλ Γεθέκβξην (0,8 mm day
-1

) ήηαλ κεγαιχηεξνο απφ απηφλ 

ησλ αηφκσλ πνπ αιηεχηεθαλ ην Φεβξνπάξην (0,63 mm day
-1

). 

Ζ ζρέζε κέγηζηεο αθηίλαο σηνιίζνπ κε ην κήθνο θαη ην βάξνο δελ δηέθεξε

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά, πξάγκα πνπ δειψλεη παξφκνηα αχμεζε ηνπ σηνιίζνπ ζηηο δχν 

πεξηφδνπο (Δηθ-20α, 20γ & Πηλ-2). Όζνλ αθνξά ζηε ζρέζε κέγηζηεο αθηίλαο σηνιίζνπ κε 

ειηθία, νη σηφιηζνη ηνπ Γεθεκβξίνπ ήηαλ κεγαιχηεξνη ζε ζρέζε κε απηνχο ηνπ 

Φεβξνπαξίνπ (Δηθ-20β & Πηλ-2).    
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πκπεξαζκαηηθά, νη ηρζπνλχκθεο ηνπ Γεθεκβξίνπ ήηαλ πην εχξσζηεο, κε  

κεγαιχηεξν βάξνο θαη κεγαιχηεξνπο σηφιηζνπο, πηζαλψο ιφγσ ησλ πςειφηεξσλ  

ζεξκνθξαζηψλ πνπ επηθξαηνχζαλ θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπο, ζε ζρέζε κε απηέο ηνπ 

Φεβξνπαξίνπ. Δπίζεο, ν ξπζκφο ζσκαηηθήο αχμεζεο ην Γεθέκβξην ήηαλ ζεκαληηθά 

κεγαιχηεξνο ζε ζρέζε κε ην Φεβξνπάξην.  

Γηα λα κειεηεζεί ε εμέιημε ηνπ πιάηνπο ησλ εκεξήζησλ δαθηπιίσλ κε ηελ 

εκεξνκελία, ππνινγίζηεθε ε εκεξνκελία εθθφιαςεο ηεο θάζε ηρζπνλχκθεο αθαηξψληαο 

ηελ ειηθία ηεο (αξηζκφο εκεξήζησλ δαθηπιίσλ) απφ ηελ εκεξνκελία αιίεπζεο ηεο. ηα 

δηαγξάκκαηα ησλ εηθφλσλ 21α θαη 21β απεηθνλίδνληαη ηα κέζα πιάηε ησλ δαθηπιίσλ 

(±SD) ζε ζρέζε κε ηελ εκεξνκελία γηα ηηο ηρζπνλχκθεο ηεο πεξηφδνπ W07 θαη W09, 

αληίζηνηρα. Παξαηεξείηαη ζηα δηαγξάκκαηα απηά, ζπλερήο αχμεζε ηνπ κέζνπ πιάηνπο ησλ 

δαθηπιίσλ θαη ζηηο δχν επνρέο, έσο έλα ζεκείν. Καηά ηε κεηακφξθσζε, παξαηεξείηαη 

νληνγελεηηθή αιιαγή (κείσζε) ζην πιάηνο ησλ δαθηπιίσλ (Ré 1986, La Mesa et al. 2009). 

πλεπψο ζηελ Δηθφλα 21α, ε κείσζε ηνπ πιάηνπο ησλ δαθηπιίσλ πξνο ην ηέινο ηεο 

θακπχιεο πηζαλψο αληηζηνηρεί ζηελ κεηάβαζε ζην ζηάδην ηεο κεηακφξθσζεο ησλ ιίγσλ 

κεγάισλ ηρζπνλπκθψλ πνπ ππήξραλ ζην δείγκα ηεο W07. ηελ Δηθφλα 21β παξαηεξείηαη 

θάκςε ηεο θακπχιεο  θαη έπεηηα ζηαζεξνπνίεζε ηεο αχμεζεο ησλ κεγάισλ ηρζπνλπκθψλ 

ζε ρακειφηεξα επίπεδα ζην κέζν ηεο ρξνλνζεηξάο (Ηαλνπάξηνο). πκπέξαζκα γηα ην 

ζεκείν ηεο κεηακφξθσζεο κπνξεί λα εμαρζεί απφ ηε ζρέζε κέζνπ πιάηνπο δαθηπιίσλ κε 

ηελ ειηθία. ηελ παξνχζα έξεπλα, απφ ην δηάγξακκα ηεο Eηθφλαο 21γ, δελ κπνξεί λα 

εμαρζεί αζθαιέο ζπκπέξαζκα γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν γηαηί (1) ε θάκςε είλαη κηθξή 

θαη ζην ηέινο ηεο θακπχιεο γηα ηελ W07, πξάγκα πνπ νθείιεηαη ζην κηθξφ κέγεζνο

 Καιύηεξε 

ζρέζε 

Κιίζε εκείν ηνκήο κε ηνλ Y 

 F P F P 

SL - AGE linear 11,03 0,0010   

TW – SL log-log 1,1 0,2945 0,24 0,6259 

TW - AGE log-log 1,01 0,3165 55,04 0,0000 

MOR - SL log-log 0,17 0,6780 0,29 0,5882 

MOR - AGE log-log 0,92 0,3385 58,04 0,0000 

MOR - TW log-log 0,76 0,3848 0,07 0,7944 

Πίλαθαο 2. Ισθςονύμθερ γαύπος. Απνηειέζκαηα Αλάιπζεο Μνληέισλ πλδηαθχκαλζεο (ANCOVA) γηα ηηο 

ζπγθξίζεηο ησλ θιίζεσλ θαη ησλ ζεκείσλ ηνκήο κε ηνλ άμνλα Y, ζρέζεσλ κεηαμχ ηππηθνχ κήθνπο (SL), 

νιηθνχ βάξνπο (TW), ειηθίαο θαη κέγηζηεο αθηίλαο σηνιίζνπ (MOR) αλάκεζα ζηηο πεξηφδνπο 

δεηγκαηνιεςίαο (Γεθέκβξηνο - Φεβξνπάξηνο). Ζ θαιχηεξε ζρέζε αλαθέξεηαη ζην κνληέιν κε ηελ θαιχηεξε 

ζπκπεξηθνξά φζνλ αθνξά ηελ απιφηεηα, ηελ εμήγεζε ηεο δηαθχκαλζεο (R
2
) θαη ηηο ηδηφηεηεο ησλ 

ππνιεηκκαηηθψλ ηηκψλ (νκαιή θαηαλνκή, νκνζθεδαζηηθφηεηα).  
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Δηθόλα 18. (α) ρέζε νιηθνχ βάξνπο θαη ηππηθνχ κήθνπο θαη (β) ζρέζε νιηθνχ βάξνπο θαη ειηθίαο 

ηρζπνλπκθψλ Φεβξνπαξίνπ 2009 (ηεηξάγσλα) θαη Γεθεκβξίνπ 2007 (ηξίγσλα). 

Γεθέκβξηνο 2007

TW = 3E-07*SL3,7973

R² = 0,9728
n = 129

Φεβξνπάξηνο 2009

TW = 2E-07*SL3,918

R² = 0,9648
n = 104
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Γεθέκβξηνο 2007

TW = 3E-08*AGE4,1775

R² = 0,8615
n = 129

Φεβξνπάξηνο 2009

TW = 5E-08*AGE3,8787

R² = 0,6729
n = 104
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Γεθέκβξηνο 2007

SL = 0,8003*Age - 2,656
R² = 0,8739

n = 129

Φεβξνπάξηνο 2009

SL = 0,6306*Age + 1,4006
R² = 0,6522

n = 104
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Δηθόλα 19. ρέζε ηππηθνχ κήθνπο θαη ειηθίαο ηρζπνλπκθψλ Φεβξνπαξίνπ 2009 (ηεηξάγσλα) κε Γεθεκβξίνπ 

2007 (ηξίγσλα).   
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Γεθέκβξηνο 2007

MOR = 0,1046*AGE2,0349

R² = 0,8394
n = 129

Φεβξνπάξηνο 2009

MOR = 0,1391*AGE1,8913

R² = 0,6945
n = 104
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Γεθέκβξηνο 2007

MOR = 509,91*TW0,4795

R² = 0,9442
n = 129

Φεβξνπάξηνο 2009

MOR = 499,44*TW0,4617

R² = 0,9253
n = 104

0

100

200

300

400

500

600

700

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6

Μ
έγ

ηζ
ηε

 α
θ

ηί
λα

 σ
ην

ι
ίζ

ν
π
  

(M
O

R
,κ

m
)

Οιηθό βάξνο (TW, g)

Γεθέκβξηνο 2007

MOR = 0,3771*SL1,8439

R² = 0,9419
n = 129

Φεβξνπάξηνο 2009

MOR = 0,4178*SL1,8126

R² = 0,8965
n = 104
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Σππηθό κήθνο (SL, mm)

Δηθόλα 20. (α) ρέζε κέγηζηεο αθηίλαο σηνιίζνπ θαη ηππηθνχ κήθνπο, (β) ζρέζε κέγηζηεο αθηίλαο σηνιίζνπ 

θαη ειηθίαο θαη (γ) ζρέζε κέγηζηεο αθηίλαο σηνιίζνπ θαη νιηθνχ βάξνπο ηρζπνλπκθψλ Φεβξνπαξίνπ 2009 

(ηεηξάγσλα) κε Γεθεκβξίνπ 2007 (ηξίγσλα).   
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Φεβξνπάξηνο 2009
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Δηθόλα 21. Πιάηνο δαθηπιίσλ (θπιηφκελνο κέζνο 3 ηηκψλ) ζχκθσλα κε ηελ εκεξνκελία γηα ηρζπνλχκθεο 

πνπ αιηεχηεθαλ (α) ην Γεθέκβξην ηνπ 2007 θαη (β) ην Φεβξνπάξην ηνπ 2009. (γ) Μέζν πιάηνο δαθηπιίσλ κε 

ηελ ειηθία γηα ηηο δχν δεηγκαηνιεπηηθέο πεξηφδνπο, κε ηηο ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ κέζσλ ηηκψλ. 
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δείγκαηνο ζην ηέινο ηεο ρξνλνζεηξάο (ιίγεο κεγάιεο ηρζπνλχκθεο) θαη (2) δελ ππάξρεη 

εκθαλήο θάκςε ηεο θακπχιεο ζηηο ηρζπνλχκθεο ηεο W09 πνπ λα δειψλεη μεθάζαξα ηελ 

κείσζε ηνπ πιάηνπο δαθηπιίσλ θαη ζπλεπψο κεηάβαζε ζηελ κεηακφξθσζε. Ζ ζχγθξηζε 

ησλ θακππιψλ ηεο Δηθφλαο 21γ, έδεημε κεγαιχηεξν κέζν ξπζκφ αχμεζεο ησλ δαθηπιίσλ 

ησλ ηρζπνλπκθψλ ηεο W09 κφλν γηα ην πξψην δηάζηεκα (≈30 εκέξεο), πξφηππν πνπ 

αληηζηξέθεηαη εμ‟ νινθιήξνπ ζην πέξαο ηεο ρξνλνζεηξάο.    
 

4.2.2. Ηρζύδηα Δπξσπατθνύ γαύξνπ (Ηνύιηνο 2008 & Φεβξνπάξηνο 2009)  

Σν δείγκα ηεο επνρήο S08 πεξηείρε άηνκα κεγαιχηεξνπ εχξνπο κεθψλ (38-85mm) ζε 

ζρέζε κε απηφ ηεο επνρήο W09 (51-84mm). Σα ηρζχδηα πνπ αιηεχηεθαλ ηνλ Ηνχιην ήηαλ 

βαξχηεξα απφ απηά ηνπ Φεβξνπαξίνπ γηα δεδνκέλν κήθνο θαη ειηθία (Δηθ-22 & Πηλ-3) 

ππνδειψλνληαο φηη νη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο (πρ. ζεξκνθξαζία) ήηαλ επλντθφηεξεο γηα 

ηελ αλάπηπμε ησλ πξψησλ (κέζα άλνημεο - κέζα θαινθαηξηνχ) παξά ησλ δεχηεξσλ (κέζα 

θζηλνπψξνπ - κέζα ρεηκψλα).   

Οη θιίζεηο ησλ θακππιψλ ηνπ κήθνπο κε ηελ ειηθία δελ δηέθεξαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά (Δηθ-23 & Πηλ-3) ππνδειψλνληαο φηη νη ξπζκνί αχμεζεο ησλ ηρζπδίσλ ηηο δχν 

επνρέο είλαη παξφκνηνη. Οη ξπζκνί αχμεζεο ήηαλ 0,59 mm day
-1

 γηα ηνλ Ηνχιην θαη 0,62 

mm day
-1

 γηα ηνλ Φεβξνπάξην. Απηφ πνπ δηέθεξε ζεκαληηθά ήηαλ ην ζεκείν ηνκήο ηνπο 

κε ηνλ άμνλα Τ, ππνδειψλνληαο φηη ηα άηνκα ηεο επνρήο ηνπ Ηνπιίνπ ήηαλ κεγαιχηεξα ζε 

κήθνο. 

ηαηηζηηθά ζεκαληηθά δελ δηέθεξαλ επίζεο νη θιίζεηο κέγηζηεο αθηίλαο σηνιίζνπ κε 

ην κήθνο θαη ην βάξνο ησλ αηφκσλ (Δηθ-24α & 24γ & Πηλ-3), κε ηνπο σηφιηζνπο ηεο

 Καιύηεξε 

ζρέζε 

Κιίζε εκείν ηνκήο κε ηνλ Y 

 F P F P 

TW – SL log-log 1,31 0,2547 10,07 0,0019 

TW – AGE log-log 1,66 0,1993 36,49 0,0000 

SL – AGE linear 0,22 0,6396 22,48 0,0000 

MOR – SL linear 2,04 0,1552 8,76 0,0037 

MOR – AGE log-log 10,49 0,0015   

MOR – TW log-log 0,31 0,5778 13,24 0,0004 

Πίλαθαο 3. Ισθύδια γαύπος: Απνηειέζκαηα Αλάιπζεο Μνληέισλ πλδηαθχκαλζεο (ANCOVA) γηα ηηο 

αλάκεζα ζηηο πεξηφδνπο (Ηνχιηνο - Φεβξνπάξηνο) ζπγθξίζεηο ησλ θιίζεσλ θαη ησλ  ζεκείσλ ηνκήο κε ηνλ 

άμνλα Y, ζρέζεσλ κεηαμχ ηππηθνχ κήθνπο (SL), νιηθνχ βάξνπο (TW), ειηθίαο θαη κέγηζηεο αθηίλαο σηνιίζνπ 

(MOR). Ζ θαιχηεξε ζρέζε αλαθέξεηαη ζην κνληέιν κε ηελ θαιχηεξε ζπκπεξηθνξά φζνλ αθνξά ηελ 

απιφηεηα, ηελ εμήγεζε δηαθχκαλζεο (R
2
) θαη ηηο ηδηφηεηεο ησλ ππνινίπσλ (νκαιή θαηαλνκή, 

νκνζθεδαζηηθφηεηα) 
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Δηθόλα 22. ρέζε νιηθνχ βάξνπο θαη ηππηθνχ κήθνπο (α) θαη ζρέζε νιηθνχ βάξνπο θαη ειηθίαο (β) ηρζπδίσλ 

Φεβξνπαξίνπ 2009 (ηξίγσλα) κε Ηνπιίνπ 2008 (ζηξνγγπιά 

 

Ηνύιηνο 2008

TW = 6E-06*SL3,1145

R² = 0,9782
n = 66

Φεβξνπάξηνο 2009

TW = 3E-06*SL3,2489

R² = 0,9422
n = 66
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Ηνύιηνο 2008

TW = 4E-05*AGE2,5169

R² = 0,9078
n = 66

Φεβξνπάξηνο 2009

TW = 5E-06*AGE2,8942

R² = 0,5986
n = 66
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Ηνύιηνο 2008

SL = 0,5908*AGE + 15,689
R² = 0,9009

n = 66

Φεβξνπάξηνο 2009

SL = 0,6204*AGE + 8,7151
R² = 0,6073

n = 66
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Δηθόλα 23. ρέζε ηππηθνχ κήθνπο θαη ειηθίαο ηρζπδίσλ Φεβξνπαξίνπ 2009 (ηξίγσλα) κε Ηνπιίνπ 2008 

(ζηξνγγπιά).    
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Δηθόλα 24. ρέζε κέγηζηεο αθηίλαο σηνιίζνπ θαη ηππηθνχ κήθνπο (α), ζρέζε κέγηζηεο αθηίλαο σηνιίζνπ θαη 

ειηθίαο (β) θαη ζρέζε κέγηζηεο αθηίλαο σηνιίζνπ θαη νιηθνχ βάξνπο ηρζπδίσλ Φεβξνπαξίνπ 2009 (ηξίγσλα) 

κε Ηνπιίνπ 2008 (ζηξνγγπιά).    

Ηνύιηνο 2008

MOR = 18,85*AGE0,8773

R² = 0,8852
n = 66

Φεβξνπάξηνο 2009

MOR = 3,2701*AGE1,2469

R² = 0,6481
n = 66
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Ηνύιηνο 2008

MOR = 649,14*TW0,3427

R² = 0,9425
n = 66

Φεβξνπάξηνο 2009

MOR = 695,83*TW0,3259

R² = 0,6195
n = 66
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Οιηθό βάξνο (TW, g)

Ηνύιηνο 2008

MOR = 9,9862*SL1,082

R² = 0,9476
n = 66

Φεβξνπάξηνο 2009

MOR = 6,5428*SL1,1875

R² = 0,7343
n = 66
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πεξηφδνπ ηνπ W09 λα είλαη κεγαιχηεξνη γηα δεδνκέλν κήθνο θαη βάξνο απφ απηνχο ηεο 

επνρήο ηνπ S08. Αληίζεηα, νη θιίζεηο ησλ θακππιψλ ησλ δχν επνρψλ γηα ηε κέγηζηε 

αθηίλα σηνιίζνπ θαη ηελ ειηθία δηέθεξαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά (F=10,49, P=0,0015) 

(Δηθ-24β & Πηλ-3).  

πκπεξαζκαηηθά, παξαηεξείηαη φηη ν ελψ ξπζκφο ζσκαηηθήο αχμεζεο ησλ ηρζπδίσλ 

δελ δηαθέξεη γηα ηηο δχν πεξηφδνπο, δελ ζπκβαίλεη ην ίδην γηα ην ξπζκφ αχμεζεο ησλ 

σηνιίζσλ. Δπίζεο, ελψ ην κήθνο θαη ην βάξνο ησλ ηρζπδίσλ ηνπ Ηνπιίνπ είλαη κεγαιχηεξν 

απφ απηψλ ηνπ Φεβξνπαξίνπ, ην κέγεζνο ησλ σηφιηζσλ ηνπ Ηνπιίνπ είλαη κηθξφηεξν απφ 

απηψλ ηνπ Φεβξνπαξίνπ. Απφ ηελ παξαπάλσ παξαηήξεζε δηαθαίλεηαη ε εμάξηεζε ηεο 

αλάπηπμεο απφ ηελ ζεξκνθξαζία, θαζψο παξαηεξείηαη κε ζχδεπμε ησλ ζσκαηηθψλ 

δεηθηψλ κε αληίζηνηρνπο ησλ σηνιίζσλ θαζψο αιιάδεη ε ζεξκνθξαζία.  

Γηα λα κειεηεζεί ζηα ηρζχδηα ε εμέιημε ηνπ πιάηνπο ησλ εκεξήζησλ δαθηπιίσλ, 

απηά ρσξίζηεθαλ ζε δχν θαη ηξείο νκάδεο, γηα ηνλ Φεβξνπάξην θαη ηνλ Ηνχιην, αληίζηνηρα. 

ην δείγκα ηνπ Ηνπιίνπ, νη ηξείο νκάδεο αληηζηνηρνχζαλ ζε ηρζχδηα πνπ εθθνιάθζεθαλ ην 

Μάξηην, Απξίιην θαη Μάην (Δηθ-25α & 26α). Παξνκνίσο, έγηλε θαη ε νκαδνπνίεζε ηνπ 

δείγκαηνο ηνπ Φεβξνπαξίνπ, κε ηηο νκάδεο ηνπ Οθησβξίνπ θαη ηνπ Ννεκβξίνπ (Δηθ-25β & 

26β). Ζ δηαθνξά ζηε ζεξκνθξαζία ήηαλ ην θχξην θξηηήξην γηα απηφλ ην δηαρσξηζκφ, 

κεγαιχηεξε γηα ηηο νκάδεο ηνπ Ηνπιίνπ (ζεξκφηεξα λεξά απφ Μάξηην πξνο Μάην) θαη 

κηθξφηεξε γηα απηέο ηνπ Φεβξνπαξίνπ (ςπρξφηεξα λεξά απφ Οθηψβξην πξνο Ννέκβξην). Ζ 

θάζε νκάδα εμεηάζηεθε ρσξηζηά γηα θάζε πεξίνδν. 

ηελ εηθφλα 25α παξαηεξείηαη φηη ηα κέζα πιάηε ησλ δαθηπιίσλ ησλ αηφκσλ πνπ 

γελλήζεθαλ αξρέο Απξηιίνπ θαη Μαΐνπ ζε ζρέζε κε απηά πνπ εθθνιάθζεθαλ κέζα 

Μαξηίνπ, παξνπζίαδαλ εκθαλψο γξεγνξφηεξε αχμεζε θαηά ηηο πξψηεο εκέξεο αλάπηπμεο. 

Δπίζεο, ηα άηνκα πνπ είραλ εθθνιαθζεί ηέιε Απξηιίνπ είραλ κεγαιχηεξεο ηηκέο κέγηζηνπ 

κέζνπ πιάηνπο δαθηπιίσλ θαη γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα, πηζαλψο γηαηί δηάθνξνη 

παξάκεηξνη φπσο ε ζεξκνθξαζία ηελ πεξίνδν αλάπηπμεο ηνπο (Ηνχληνο) ήηαλ επλντθφηεξνη 

ζε ζρέζε κε απηά πνπ εθθνιάθζεθαλ κέζα Μαξηίνπ θαη αξρέο Απξηιίνπ θαη 

αλαπηχρζεθαλ θαηά ηα κέζα Απξηιίνπ. Ζ αλάπηπμε ησλ ηρζπδίσλ ηνπ Μαξηίνπ θαη ηνπ 

Απξηιίνπ ήηαλ παξφκνηα (ηρζχδηα κε SL: 77-84mm θαη 64-85mm, αληίζηνηρα), ελψ 

δηαθνξνπνίεζε παξαηεξείηαη μαλά, ζηα άηνκα ηεο νκάδαο ηνπ Μαΐνπ, ε νπνία απνηειείηαη 

απφ πνιχ κηθξφηεξα ζε κήθνο ηρζχδηα (κε εχξνο κεθψλ 38-69mm). Καζψο ε αλάπηπμε θαη 

ε αχμεζε πξνρσξάεη, ε δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ κεηακφξθσζεο είλαη κηθξφηεξε (Δηθ-26α). 

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ηα ηειεπηαία απνθηνχλ ην κέζν κέγηζην πιάηνο 

δαθηπιίσλ ηνπο, πεξλψληαο ζηελ κεηακφξθσζε, ζε κηθξφηεξε ειηθία (40
ε
 – 45

ε
 εκέξα)



  ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ | 39            

 

 

Δηθόλα 25. Μέζν πιάηνο ελαπνζέζεσλ (θπιηφκελνο κέζνο 5 ηηκψλ) ζχκθσλα κε εκεξνκελία γηα 

ηρζπνλχκθεο πνπ αιηεχηεθαλ (α) ηνλ Ηνχιην ηνπ 2008 θαη (β) ην Φεβξνπάξην ηνπ 2009.  

 

απφ ηα άηνκα ησλ νκάδσλ Μαξηίνπ, Απξηιίνπ (55
ε
 – 60

ε
 εκέξα) πνπ δείρλνπλ λα 

ζπγρξνλίδνληαη (Δηθ-26α). Σηκέο πιάηνπο δαθηπιίσλ νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ απφηνκεο 

απμνκεηψζεηο ζην ηέινο ησλ θακππιψλ ηεο Δηθφλαο 26 νθείινληαη ζηα ειάρηζηα άηνκα 

ζην ηέινο ησλ εθάζηνηε ρξνλνζεηξψλ. Οη ηξείο θακπχιεο νκάδσλ ησλ ηρζχσλ ηείλνπλ λα 

ζπγθιίλνπλ ζε έλα ζεκείν, παξνπζηάδνληαο παξαπιήζηα κέζα πιάηε δαθηπιίσλ ζην ηέινο 

ησλ θακππιψλ ηνπο (Δηθ-25α).  
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Δηθόλα 26. Μέζν πιάηνο ελαπνζέζεσλ ζχκθσλα κε ηελ ειηθία γηα ηρζπνλχκθεο πνπ αιηεχηεθαλ (α) ηνλ 

Ηνχιην ηνπ 2008 θαη (β) ην Φεβξνπάξην ηνπ 2009. ην δηάγξακκα (γ) απεηθνλίδεηαη ην κέζν πιάηνο 

ελαπνζέζεσλ κε ηελ ειηθία θαη γηα ηηο δχν δεηγκαηνιεπηηθέο πεξηφδνπο, κε ηηο ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ  

κέζσλ ηηκψλ. 
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Γηα ηηο δχν νκάδεο ηνπ δείγκαηνο ηνπ Φεβξνπαξίνπ 2009 ζεκεηψλνληαη ιίγεο 

δηαθνξέο. ηελ νκάδα ηνπ Οθησβξίνπ (ηρζχδηα κε SL: 70-84mm) παξαηεξεζήθαλ

κεγαιχηεξα κέγηζηα κέζα πιάηε δαθηπιίσλ ζε ζχγθξηζε κε ηα άηνκα ηεο νκάδαο ηνπ 

Ννεκβξίνπ (ηρζχδηα κε SL: 51-83mm) αιιά θαη γξεγνξφηεξε αχμεζε θαηά ηηο πξψηεο 

κέξεο αλάπηπμεο (Δηθ-25β). Ζ ιίγν κεγαιχηεξε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ ηνπ Οθησβξίνπ ζε 

ζρέζε κε ηνπ Ννεκβξίνπ κπνξεί λα αηηηνινγεί ηελ παξαπάλσ δηαθνξά ή θαη άιιεο 

επλντθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ φπσο ε δηαζεζηκφηεηα ηξνθήο. Ζ εμέιημε ησλ κέζσλ 

πιαηψλ ησλ ηρζπδίσλ ζηηο δχν νκάδεο είλαη θαηά θχξην ιφγν φκνηα, κε ειάρηζηα 

κηθξφηεξα πιάηε δαθηπιίσλ ζηελ νκάδα ηνπ Ννεκβξίνπ (Δηθ-26β). Σν ζεκείν 

κεηακφξθσζεο ησλ ηρζπδίσλ ηεο W09 είλαη θνηλφ γηα ηηο δχν νκάδεο θαη απηή έιαβε 

κέξνο ηελ 35
ε
 κε 38

ε
 εκέξα. Όπσο θαη ζην δείγκα ηεο S08, ε ζχγθιηζε ησλ θακππιψλ 

πξνο ην ηέινο ηνπο (Δηθ-25β) δειψλεη ηα παξφκνηα κέζα πιάηε δαθηπιίσλ πνπ 

εκθαλίδνληαη φηαλ ε αλάπηπμε ζηνπο ηρζχεο ζπκβαίλεη κε ζαθψο κηθξφηεξνπο ξπζκνχο ζε 

ζρέζε κε ηα αξρηθά αλαπηπμηαθά ζηάδηα, αλεμαξηήησο ζεξκνθξαζίαο.   

Σέινο, θαηά ηε ζχγθξηζε ησλ δχν πεξηφδσλ (Δηθ-26γ) παξαηεξείηαη φηη ε 

κεηακφξθσζε επέξρεηαη ζε κηθξφηεξε ειηθία (30
ε 

– 40
ε
 εκέξα) γηα ηα ηρζχδηα ηεο 

πεξηφδνπ W09 ζε ζρέζε κε απηά ηεο πεξηφδνπ S08 (50
ε 

– 60
ε
 εκέξα). πλεπψο, αθνχ ηα 

ηρζχδηα ηνπ Φεβξνπαξίνπ εηζήξζαλ ζηελ θάζε ηεο κεηακφξθσζεο ζπληνκφηεξα, λσξίηεξα 

ζα ζπλέβαηλε θαη ε κείσζε ηνπ κέζνπ πιάηνπο ησλ δαθηπιίσλ ηνπο κεηά ηε θάζε απηή. 

Γεληθφηεξα, ηρζχδηα <40-45 εκεξψλ παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξα κέζα πιάηε ην 

Φεβξνπάξην απφ ηνλ Ηνχιην, πξφηππν πνπ αληηζηξέθεηαη εμ‟ νινθιήξνπ ζην πέξαο ηεο 

πξναλαθεξζείζαο ειηθίαο. 
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ΤΤΕΕΖΖΣΣΖΖΖΖ  

  

5.1. Μηθξνδνκή σηνιίζσλ  

Ζ κειέηε ηεο κηθξνδνκήο ησλ σηνιίζσλ θαη ε εξκελεία ηνπ πξνηχπνπ ελαιιαγήο 

ζθνπξφρξσκσλ θαη αλνηρηφρξσκσλ νκφθεληξσλ θχθισλ γχξσ απφ ηνλ ππξήλα, επηηξέπεη 

ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ειηθίαο θαη ηεο εκεξήζηαο αχμεζεο ηρζπνλπκθψλ θαη ηρζπδίσλ. Σν 

πξφηππν ελαπφζεζεο δαθηπιίσλ δηαθέξεη ζην γαχξν αλάκεζα ζηηο δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο 

ηνπ σηνιίζνπ, δειαδή ηνλ ππξήλα, ηελ πεξηνρή θνληά ζηνλ ππξήλα θαη ην ππφινηπν κέξνο 

έσο ην ηέινο ηνπ σηνιίζνπ. 

 Ξεθηλψληαο ηελ θαηακέηξεζε δαθηπιίσλ ζ‟ έλα σηφιηζν, ε πξψηε δνκή πνπ 

ζπλαληάηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ ππξήλα, είλαη απηή ηνπ δαθηπιίνπ εθθφιαςεο (hatching 

check). χκθσλα κε ηνπο Aldanondo et al. (2008), ν „δαθηχιηνο εθθφιαςεο‟ ζρεκαηίδεηαη 

ηελ επφκελε κέξα απφ ηελ εθθφιαςε ζηνλ Δπξσπατθφ γαχξν θαη ε αθηίλα ηνπ 

ππνινγίζηεθε ζηα 4,07 ±0,66κm ζηνλ Βηζθατθφ Κφιπν. Οη κέζεο ηηκέο ησλ αθηηλψλ ησλ 

δαθηπιίσλ εθθφιαςεο, πνπ κεηξήζεθαλ γηα ηηο ηξείο επνρέο (W07, S08, W09) ζηηο 

ηρζπνλχκθεο θαη ηα ηρζχδηα γαχξνπ ηεο παξνχζαο κειέηεο, ήηαλ παξαπιήζηεο κεηαμχ ηνπο 

θαη ν κέζνο φξνο ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο, ν νπνίνο ζπκθσλεί κε απηφλ ησλ Aldanondo 

et al. (2008), ππνινγίζηεθε ζηα 4,5 ±0,31κm. Ο ζρεκαηηζκφο ηνπ πξψηνπ δαθηπιίνπ 

αχμεζεο ζρεηίδεηαη κε ηελ εθθφιαςε, ηελ πξψηε ηξνθνιεςία ή ηελ έλαξμε 

δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο ηρζπνλχκθεο (Morales-Nin 2000, Joh et al. 2005). Ζ ειηθία θαηά 

ηελ νπνία ελαπνηίζεηαη ν πξψηνο απηφο δαθηχιηνο πνηθίιεη θαη είλαη ζπγθεθξηκέλε ζε θάζε 

είδνο (Jones 1986, Hoie et al. 1999, Morley et al. 2005). χκθσλα κε ηηο κεηξήζεηο ησλ 

Cermeno et al. (2006), ν ππξήλαο ηνπ σηνιίζνπ, κεηά απφ ην δαθηχιην εθθφιαςεο, 

απνηειείηαη θαηά κέζν φξν απφ 8 δαθηπιίνπο κηθξήο αχμεζεο, εχξνπο πιαηψλ 0,9-2κm. 

Οη ηηκέο ησλ πξψησλ απηψλ δαθηπιίσλ επίζεο δελ δηέθεξαλ αλάκεζα ζηηο ηέζζεξηο 

πεξηφδνπο ηεο παξνχζαο κειέηεο. Έηζη, νη 8 κε 10 πξψηνη δαθηχιηνη αχμεζεο είραλ κέζν 

πιάηνο 1,5 ±0,6κm, εχξνο ηηκψλ ην νπνίν ζπκθσλνχζε κε ηα επξήκαηα ησλ Cermeno et 

al. (2006). Οη πξψηνη δαθηχιηνη ρακειήο αχμεζεο αληηζηνηρνχλ ζηελ πεξίνδν ησλ πξψησλ 

εκεξψλ αλάπηπμεο ησλ ηρζπνλπκθψλ, νη νπνίεο είλαη θξίζηκεο (Palomera, 1989) θαη 

θαζνξηζηηθέο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ βησζηκφηεηα ηνπο.  

πλερίδνληαο ηελ αλάιπζε ησλ κηθξνδνκήο ζηελ πεξηνρή θνληά ζηνλ ππξήλα, 

παξαηεξήζεθε ην ζηαδηαθά απμαλφκελν πιάηνο ησλ δαθηπιίσλ ζηνλ σηφιηζν. ηελ 

πεξηνρή απηή ησλ σηνιίζσλ ηνπ γαχξνπ, ζχληνκα κεηά ηελ έλαξμε ηεο αχμεζεο ηνπ 
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σηνιίζνπ, εληνπίδνληαη θαη νη πξψηνη ππν-εκεξήζηνη δαθηχιηνη (Palomera et al., 1988), νη 

νπνίνη θαηακεηξνχληαη εληαία θαη νλνκάδνληαη «δηπινί» δαθηχιηνη. Ζ κέζε απφζηαζε 

ζηελ νπνία εκθαλίζηεθαλ νη «δηπινί» δαθηχιηνη δελ δηέθεξε αλάκεζα ζηηο ηξείο επνρέο 

θαη ππνινγίζηεθε 13±3,2κm απφ ηνλ ππξήλα, ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο.  

ηηο ηρζπνλχκθεο, ε αχμεζε ηνπ πιάηνπο ησλ δαθηπιίσλ πνπ μεθηλάεη θνληά ζηνλ 

ππξήλα  ζπλερίδεηαη θαη ζηελ ππφινηπε πεξηνρή ηνπ σηνιίζνπ, έσο ην ηέινο ηνπ. ηηο 

κεγάιεο φκσο ηρζπνλχκθεο, νη νπνίεο βξίζθνληαη πξηλ ην ζηάδην ηεο κεηακφξθσζεο, 

ζπκβαίλεη κία νληνγελεηηθή αιιαγή ζην πιάηνο ησλ δαθηπιίσλ (Ré 1986, La Mesa et al. 

2009), θαηά ηελ νπνία ε απμεηηθή ηάζε δηαθφπηεηαη θαη αθνινπζήηαη απφ ζηαδηαθή 

κείσζε ηνπ πιάηνπο ησλ δαθηπιίσλ. Ο κηθξφηεξνο πιένλ ξπζκφο αχμεζεο ραξαθηεξίδεη ηε 

κεηάβαζε ζηα επφκελα αλαπηπμηαθά ζηάδηα (ηρζχδηα, ελήιηθα άηνκα). Οη ηηκέο κέζνπ 

πιάηνπο δαθηπιίσλ πνπ κεηξήζεθαλ γηα απηφ ην θνκκάηη ηνπ σηνιίζνπ (πνπ αληηζηνηρεί 

ζηε κεηακφξθσζε), ήηαλ κηθξφηεξεο γηα ηηο ηρζπνλχκθεο (W07: 5,7 ±3,3κm θαη W09: 6,3 

±2κm) ζε ζρέζε κε ηα ηρζχδηα (W09: 10,9 ±4,7κm θαη S08: 11,7 ±5,4κm). Οη Cermeno et 

al. (2006), κεηξψληαο ην πιάηνο δαθηπιίσλ ηεο ίδηαο πεξηνρήο ζε ηρζχδηα γαχξνπ ζην 

Βηζθατθφ (102 άηνκα, κε SL: 60,1 ±20,7 mm), βξήθαλ πψο θπκαίλεηαη ζηα 7 – 17 κm. 

Γεληθά, κεγαιχηεξα πιάηε ζπλαληνχληαη θαζψο πξνρσξάεη ε αχμεζε -θαη πξηλ ηελ 

κεηακφξθσζε, θαηά ηελ νπνία ην πιάηνο ησλ δαθηπιίσλ ζηαδηαθά κεγαιψλεη κε 

απνηέιεζκα λα ζρεκαηίδνληαη φιν θαη πην θαξδηνί δαθηχιηνη. Σν κέγηζην κέζν πιάηνο ησλ 

δαθηπιίσλ θαηά ηελ ηρζπνλπκθηθή πεξίνδν είλαη δηπιάζην ζηα ηρζχδηα ζε ζρέζε κε ηηο 

ηρζπνλχκθεο ηεο ίδηαο πεξηφδνπ (ηρζπνλχκθεο W09: 14,1κm, ηρζχδηα W09: 27,5κm). 

Γηαθνξέο φκσο παξαηεξνχληαη θαη αλάκεζα ζηηο πεξηφδνπο κε ρακειέο ή πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο, κε ην κέγηζην κέζν πιάηνο γηα ηελ S08 λα θηάλεη ηα 32,7κm ελψ ε 

αληίζηνηρε ηηκή ηεο W09 δελ μεπεξλάεη ηα 27,5κm. Φαίλεηαη δειαδή φηη ε ζεξκνθξαζία  

έρεη ζεκαληηθή επηξξνή ζηελ αχμεζε. Αμίδεη αθφκε λα αλαθεξζεί φηη νη Cermeno et al. 

(2006), κειεηψληαο κε ειεθηξνληθφ κηθξνζθφπην (SEM) ηνπο θαξδείο απηνχο δαθηπιίνπο, 

απέδεημαλ φηη νη πιαηηέο απηέο απνζέζεηο πιηθνχ απνηεινχληαη απφ πνιινχο ππφ-

εκεξήζηνπο δαθηπιίνπο (νκάδεο δσλψλ δαθηπιίσλ, bands) πνπ ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη 

σο εληαία κνλάδα θαη λα θαηακεηξνχληαη σο έλαο εκεξήζηνο δαθηχιηνο.  

ηελ άθξε ηνπ σηνιίζνπ, ζπκβαίλεη ζεκαληηθή κείσζε ηνπ πιάηνπο ησλ δαθηπιίσλ 

σο απφξξνηα ηνπ ζηαδηαθά κεησκέλνπ ξπζκνχ αχμεζεο ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα 

αλαπηπμηαθά ζηάδηα. Οη ηηκέο πιάηνπο δαθηπιίσλ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ σηνιίζνπ ήηαλ 5–

9κm ζην Βηζθατθφ θφιπν (Cermeno et al., 2006), ελψ ζηελ παξνχζα κειέηε ήηαλ έσο 4 

κm.
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Ζ ζεξκνθξαζία είλαη έλαο παξάγνληαο ν νπνίνο επεξεάδεη ην πιάηνο ησλ δαθηπιίσλ 

θαη ζπλεπψο ηε κηθξνδνκή ησλ σηνιίζσλ. Οη Mosegaard et al. (1988) αλαθέξνπλ φηη νη 

κεραληζκνί ζρεκαηηζκνχ ησλ σηνιίζσλ ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο κπνξεί λα δηαθέξνπλ 

απφ απηνχο ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, κε απνηέιεζκα ηελ κε εκεξήζηα ελαπφζεζε 

δαθηπιίσλ ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Οη Aldanondo et al. (2008) κειεηψληαο γαχξνπο 

απφ δηάθνξεο ζεξκνθξαζηαθέο νκάδεο, απέδεημαλ φηη, ζε ρακειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο, 

ζπκβαίλεη κηθξφηεξε ελαπφζεζε πιηθνχ, κε απνηέιεζκα κηθξφηεξν πιάηνο δαθηπιίσλ. 

Απηή ε εμάξηεζε ηεο αχμεζεο ηνπ σηνιίζνπ απφ ηελ ζεξκνθξαζία επεξεάδεη ηελ αθξίβεηα 

ππνινγηζκνχ ηεο ειηθίαο, κε ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ην πνζνζηφ 40% ππνηίκεζεο ηεο 

ειηθίαο ηρζπνλπκθψλ γαχξνπ (SL: 2-14 mm) νη νπνίνη βξίζθνληαλ ζε ζεξκνθξαζία 17,6 

ν
C  (Aldanondo et al., 2008). Παξφκνηα απνηειέζκαηα έρνπλ βξεζεί θαη απφ άιινπο 

εξεπλεηέο θαηά ηελ αλάπηπμε ηρζπνλπκθψλ ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο (Geffen 1982, Feet 

et al. 2002).  
  

5.2. Ζκεξήζηνο ξπζκόο αύμεζεο  

Οη Palomera et al. (1988) κειεηψληαο δείγκαηα ηρζπνλπκθψλ E. encrasicolus απφ 

ηελ Γ. Μεζφγεην, βξήθαλ φηη κία ηρζπνλχκθε κε κήθνο 8 mm έρεη εκεξήζην ξπζκφ 

αλάπηπμεο 0,9 mm d
-1 

(κέζε ζεξκνθξαζία 20
ν
C). ηελ ίδηα πεξηνρή, νη Garcia et al. (1998) 

βξήθαλ ξπζκφ αχμεζεο ζηα 8 mm ίζν κε 0,56 mm d
-1

 (ζεξκνθξαζία 18 
ν
C). ηελ 

Αδξηαηηθή ζάιαζζα, νη Dulcic & Kraljevic (1996) βξήθαλ ξπζκφ αχμεζεο ζηηο 

ηρζπνλχκθεο ησλ 8 mm, 0,97 mm d
-1

 (ζεξκνθξαζία 23 
ν
C) θαη ν Dulcic (1997), 0,94 mm d

-

1
. ε ζεξκνθξαζίεο κεγαιχηεξεο ησλ 25 

ν
C, νη McFadzen & Franceschini (1997) θαη νη 

Coombs et al. (1997) βξήθαλ ξπζκφ αχμεζεο ζηελ Αδξηαηηθή πνπ θπκαίλνληαλ ζηα 0,42-

0,54 mm d
-1

. ε φιεο ηηο παξαπάλσ έξεπλεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηρζπνλχκθεο ειηθηαθνχ 

εχξνπο κηθξφηεξνπ ησλ 25 εκεξψλ θαη εθζεηηθά κνληέια ή ην κνληέιν Laird-Gompertz 

(Zweifel & Lasker, 1976) γηα λα πεξηγξαθεί ε αλάπηπμε, εθηφο απφ ηε κειέηε ησλ Dulcic 

& Kraljevic (1996) νη νπνίνη ρξεζηκνπνίεζαλ ηρζπνλχκθεο κεγαιχηεξνπ ειηθηαθνχ εχξνπο 

(>36 εκεξψλ). Δπηπξνζζέησο, ζηα παξάθηηα λεξά ηνπ Ηζξαήι, ε αλάπηπμε ησλ 

ηρζπνλπκθψλ ηνπ γαχξνπ ζην κήθνο ησλ 8 mm, ππνινγίζηεθε ζηα 0,55 mm d
-1 

(18-27,5 

o
C) (Walline, 1987). Παξαπιήζηεο ηηκέο κέζνπ ξπζκνχ αχμεζεο βξέζεθαλ θαη ζηελ 

Διιάδα, 0,5 mm d
-1

 (21,8 
ν
C) ζηνλ Β. Δπβντθφ θφιπν απφ ηνπο Somarakis et al. (1997b) 

θαη 0,5 mm d
-1

 (17-19 
ν
C θαη SL<18 mm) ζην Β. Αηγαίν απφ ηνπο Somarakis & 

Nikolioudakis (2007). Έηζη, κε εμαίξεζε ηα επξήκαηα ησλ Palomera et al. (1988) θαη 
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Dulcic & Kraljevic (1996) νη εθηηκήζεηο ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ησλ ηρζπνλπκθψλ ηνπ 

γαχξνπ ζηε Μεζφγεην είλαη παξαπιήζηεο (0,42-0,56 mm d
1
), αλεμαξηήησο 

πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ (π.ρ. ζεξκνθξαζία), ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο κηθξέο ηρζπνλχκθεο. 

Μεγαιχηεξν εχξνο ηηκψλ, αηνκηθνχ φκσο ξπζκνχ αχμεζεο, βξήθαλ νη Catalan et al. 

(2010) ζην ΒΑ Αηγαίν, γηα κηθξέο ηρζπνλχκθεο (SL<14 mm), ην νπνίν θπκαηλφηαλ απφ 

0,41 έσο 0,75 mm d
-1 

(20-25 
ν
C). Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη νη κεγαιχηεξεο ηηκέο 

ξπζκνχ αχμεζεο παξαηεξήζεθαλ ην κήλα επηέκβξην ζε ζρέζε κε ην κήλα Ηνχιην απφ 

ηνπο Catalan et al. (2010).  

Γηα κεγαιχηεξεο ηρζπνλχκθεο γαχξνπ, ην εχξνο ηηκψλ ξπζκνχ αχμεζεο κεγαιψλεη. 

ηελ παξνχζα έξεπλα, νη ηρζπνλχκθεο (SL: 26-55 mm) πνπ αιηεχηεθαλ ην Φεβξνπάξην 

ηνπ 2009 είραλ ξπζκφ αχμεζεο 0,63 mm d
-1

. χκθσλα κε αδεκνζίεπηα ζηνηρεία απφ ην 

πξφγξακκα SARDONE (Anonymous, 2010) ζην ΒΑ Αηγαίν, o ξπζκφο αχμεζεο ησλ 

ηρζπνλπκθψλ γαχξνπ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2007 (SL: 8-31 mm) θαη ην Γεθέκβξην ηνπ 2007 (SL: 

18-44 mm) ήηαλ φκνηνο θαη ίζνο κε 0,80 mm d
-1

. ε κία έξεπλα ησλ La Mesa et al. (2009) 

ζηελ Αδξηαηηθή ζάιαζζα, πνπ πεξηιάκβαλε άηνκα γαχξνπ νιηθνχ κήθνπο 10-60 mm, πνπ 

είραλ εθθνιαθζεί ζε ηξεηο δηαθνξεηηθνχο κήλεο (Μάην, Αχγνπζην, Ννέκβξην), βξέζεθε φηη 

ν κέζνο ξπζκφο αχμεζεο ηνπο ήηαλ 0,68 mm d
-1

. 

ην Βηζθατθφ θφιπν, νη δηαθπκάλζεηο ζην ξπζκφ αχμεζεο ησλ ηρζπδίσλ γαχξνπ είλαη 

κεγάιεο  (Aldanondo et al., 2010),  Ζ αχμεζε ήηαλ 0,88 mm d
-1 

ζε άηνκα (SL: 30-110 

mm) εθηφο πθαινθξεπίδαο θαη 0,32 mm d
-1

 ζε άηνκα (SL: 40-140 mm) ηα νπνία 

παξέκελαλ ζηα ξερά λεξά. Σα ξερά λεξά έρνπλ ρακειή αιαηφηεηα θαη πεξηζζφηεξε ηξνθή 

απφ ηελ αλνηρηή ζάιαζζα αιιά ζηε δεχηεξε, ηα λεξά είλαη πην ζεξκά ηελ 

άλνημε/θαινθαίξη θαη ηα ζεξάκαηα είλαη επθνιφηεξα νξαηά. χκθσλα κε ην πξφγξακκα 

SARDONE (Anonymous, 2010), ηα ηρζχδηα γαχξνπ ηνπ ΒΑ Αηγαίνπ, ηνλ Ηνχιην 2007 

(TL: 50-80 mm) θαη ην Γεθέκβξην 2007 (TL: 44-80 mm), παξνπζίαδαλ δηαθνξεηηθνχο 

κέζνπο ξπζκνχο αχμεζεο, 0,78 mm d
-1

 & 0,69 mm d
-1

, αληίζηνηρα. Αληηζέησο, ζηελ ίδηα 

πεξηνρή θαη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα κειέηε, ηα ηρζχδηα ηνπ θαινθαηξηνχ (Ηνχιηνο 2008, 

TL: 45-102 mm) είραλ φκνην κέζν ξπζκφ αχμεζεο κε ηα ηρζχδηα ηνπ ρεηκψλα 

(Φεβξνπάξηνο 2009, TL: 65-99 mm), 0,71 mm d
-1

 (ππνινγηζκέλνο κε SL είλαη 0,6 mm d
-

1
). Ο ιίγν κεγαιχηεξνο κέζνο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ Ηνπιίνπ 2007 απφ ηνλ Ηνχιην 2008 

κπνξεί λα νθείιεηαη ζην φηη ν ξπζκφο αχμεζεο γηα ηελ S08 ππνινγίζηεθε γηα κεγαιχηεξα 

άηνκα ηρζπδίσλ. Χζηφζν, δεδνκέλα κήθνπο-ειηθίαο αηφκσλ πνπ εθθνιάθζεθαλ θαη 

αλαπηχρζεθαλ ζε πνιχ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο (ηα δείγκαηα ησλ ηρζπδίσλ πεξηιακβάλνπλ 
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άηνκα πνπ γελλήζεθαλ ζε δηαζηήκαηα 2-3 κελψλ, βι. Δηθ-25α) δελ είλαη θαη ηφζν 

θαηάιιεια γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ κέζνπ ξπζκνχ αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ.  

ηελ παξνχζα εξγαζία ν κέζνο ξπζκφο αχμεζεο βξέζεθε παξφκνηνο γηα ηα ηρζχδηα 

ηεο πεξηφδνπ S08 (0,59 mm d
-1

) θαη ηα ηρζχδηα αιιά θαη ηρζπνλχκθεο ηεο πεξηφδνπ W09 

(0,62 mm d
-1

 θαη 0,63 mm d
-1

, αληίζηνηρα). Ο ξπζκφο αχμεζεο πνπ ήηαλ δηαθνξεηηθφο 

ήηαλ απηφο ηεο πεξηφδνπ W07, κε ηηκή 0,8 mm d
-1

. Ο ηειεπηαίνο ήηαλ παξφκνηνο κε ηηο 

ηηκέο ησλ Palomera et al. (1988), Dulcic & Kraljevic (1996) θαη Dulcic (1997) αλ θαη νη 

ηρζπνλχκθεο ζηελ παξνχζα εξγαζία είραλ κεγαιχηεξα κήθε (18-44 mm). Γεληθφηεξα, νη 

ηρζπνλχκθεο παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξνπο ξπζκνχο αχμεζεο απφ ηα ηρζχδηα θαζψο 

βξίζθνληαη ζηα πξψηα ζηάδηα αλάπηπμεο.  

Σελ πεξίνδν αλάπηπμεο ησλ ηρζπνλπκθψλ ηνπ Γεθεκβξίνπ (Οθηψβξηνο-Ννέκβξηνο) 

ε ζεξκνθξαζία ήηαλ πςειφηεξε απφ απηήλ ησλ ηρζπνλπκθψλ ηνπ Φεβξνπαξίνπ 

(Γεθέκβξηνο-Ηαλνπάξηνο). Έηζη, αλεμαξηήησο χπαξμεο ηξνθήο, νη ηρζπνλχκθεο ηεο W09 

είραλ κηθξή αχμεζε. Δπηπξνζζέησο, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ην εχξνο κεθψλ ζην νπνίν 

ππνινγίζηεθε ν κέζνο ξπζκφο αχμεζεο, αληηζηνηρεί ζε κηθξφηεξεο ηρζπνλχκθεο ηελ W07 

(SL: 18-44mm) ζε ζρέζε κε ηελ W09 (SL: 26-55mm). 

Ζ εχξεζε θαη θαηαλφεζε ησλ παξακέηξσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ αχμεζε είλαη 

ζεκαληηθή γηα ηε κειέηε θαη ηε δηαρείξηζε ηρζπνπιεζπζκψλ. Γεληθά, νη πςεινί ξπζκνί 

αχμεζεο πνπ αλαθέξζεθαλ γηα ηνλ γαχξν ζην ΒΑ Αηγαίν ζρεηίδνληαη θαη κε 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο δεηγκαηνιεςίαο (π.ρ. πςειή παξαγσγηθφηεηα ξερψλ λεξψλ 

πάλσ απφ ηελ επεηξσηηθή πθαινθξεπίδα, ρακειή αιαηφηεηα θά.), ζηελ νπνία ππάξρεη 

απμεκέλε ζπγθέληξσζε ηξνθήο, ε νπνία ζπλεπάγεηαη βέβαηα θαη ην θαηάιιειν κέγεζνο 

ηεο ψζηε λα είλαη δηαζέζηκε ζηνπο ζεξεπηέο (Catalan et al., 2010). Οη Schismenou et al. 

(2009) ππέζεζαλ φηη ζηελ πεξηνρή απηή ηνπ Β. Αηγαίνπ, ε ηξνθή ζε ζρέζε κε ηηο πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο ησλ θαινθαηξηλψλ κελψλ κπνξνχλ λα επλνήζνπλ πνιχ ηελ αχμεζε ησλ 

ηρζπδίσλ γαχξνπ. Δλαιιαθηηθά, ν ζπλδπαζκφο πςειήο ζεξκνθξαζίαο κε ρακειά φκσο 

πνζνζηά δηαζέζηκεο ηξνθήο κπνξεί λα απνβεί θαηαζηξνθηθή γηα ηελ επηβίσζε ησλ 

ηρζπνλπκθψλ (Folkvord, 2005), γεγνλφο ην νπνίν απνηειεί ζπρλφ θαηλφκελν ζε 

νιηγνηξνθηθέο πεξηνρέο φπσο ην Αηγαίν. Οη Garcia et al. (1998) βξήθαλ κεγαιχηεξνπο 

ξπζκνχο αχμεζεο θαη θαιχηεξεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζε ςπρξφηεξεο πεξηνρέο πνπ είραλ 

φκσο πςειά επίπεδα ηξνθήο. Βέβαηα, ν Houde (1898) αλαθέξεη φηη ππάξρεη κία ζεηηθή 

ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ ηξνθνιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ θαη 

φηη ηπρφλ ρακεινί ξπζκνί αχμεζεο ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο κπνξεί λα νθείινληαη ζην 
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γεγνλφο φηη κεηψλεηαη ε πξφζιεςε ηξνθήο θαη νη κεηαβνιηθνί ξπζκνί θαη φρη ζην φηη δελ 

ππάξρεη ηξνθή (Takahashi & Watanabe 2005).  
 

5.3. πζρεηίζεηο ζσκαηηθώλ δεηθηώλ κε παξακέηξνπο σηόιηζσλ  

Οη αλαιχζεηο ζπκκεηαβνιήο (ANCOVA) ζηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα SL, TW, MOR 

θαη AGE ησλ ηρζπνλπκθψλ κεηαμχ Γεθεκβξίνπ 2007 θαη Φεβξνπαξίνπ 2009, έδεημαλ φηη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ππήξρε κφλν ζηε ζρέζε SL - AGE (Πηλ-2), απφ ηελ νπνία 

θαη βγήθαλ ηα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηνπο δηαθνξεηηθνχο κέζνπο ξπζκνχο αχμεζεο 

(βι. παξαπάλσ). Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη ηρζπνλχκθεο ηεο W07 ήηαλ πην 

εχξσζηεο, κε κεγαιχηεξν ζσκαηηθφ βάξνο θαη κεγαιχηεξνπο σηφιηζνπο απφ ηεο W09, 

γεγνλφο πνπ ζπλνδεχεηαη θαη απφ κεγάιν ξπζκφ αχμεζεο (0,8mm d
-1

). 

Σα δηαγξάκκαηα κέζνπ πιάηνπο δαθηπιίσλ ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία θαη ηελ 

εκεξνκελία γηα ηηο ηρζπνλχκθεο ηεο παξνχζαο κειέηεο, δείρλνπλ έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν 

εμέιημεο ησλ κέζσλ πιαηψλ ζηηο δχν πεξηφδνπο. πγθξίλνληαο ηα δηαγξάκκαηα ηεο 

Δηθφλαο 21γ γηα ηηο δχν πεξηφδνπο, πξνβιεκαηηζκφ πξνθαιεί ν ηξφπνο εμέιημεο ησλ 

κέζσλ πιαηψλ δαθηπιίσλ ηεο W09. Αξρηθά, ελψ ν κέζνο ξπζκφο αχμεζεο είλαη 

κεγαιχηεξνο γηα ηηο ηρζπνλχκθεο ηεο W07 ζε αληίζεζε κε απηέο ηεο W09, ηηο πξψηεο 30
 

εκέξεο ε αχμεζε ησλ κέζσλ πιαηψλ δαθηπιίσλ ησλ ηρζπνλπκθψλ ηεο W09 γίλεηαη κε 

κεγαιχηεξν ξπζκφ απφ απηά ηεο W07 (Δηθ-21γ). Πηζαλψο έλαο ζπλδπαζκφο παξαγφλησλ 

ζα επλφεζε απηήλ ηελ παξνδηθή αχμεζε ησλ δαθηπιίσλ ησλ αηφκσλ ηεο W09 ζε ζρέζε κε 

ηεο W07 ή/θαη αζπλήζηζηα πςειέο ζεξκνθξαζίεο γηα ηελ επνρή. Δλ ζπλερεία, ε 

ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ησλ ηρζπνλπκθψλ W09 ζε ρακειά επίπεδα (Δηθ-21γ), 

ζπκπίπηεη κε πεξίνδν ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ (Γεθεκβξίνπ – Ηαλνπαξίνπ) (Δηθ-21β). 

Δπίζεο, αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ν γαχξνο θαίλεηαη λα έρεη σνηνθήζεη αξρέο 

Γεθεκβξίνπ (Δηθ-21β), εθεί πνπ ε βηβιηνγξαθία αλαθέξεη φηη ε αλαπαξαγσγηθή ηνπ 

δξαζηεξηφηεηα ζηακαηάεη ην Φζηλφπσξν (Motos et al., 1996, Somarakis et al 2006). 

χκθσλα ινηπφλ κε κία «νκαιή» αλαπαξαγσγηθή πεξίνδν, αθφκε θαη νη ηειεπηαίεο 

ηρζπνλχκθεο ζηα κέζα Φζηλνπψξνπ, ζα αλαπηπρζνχλ ζε επλντθέο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο, 

ηηο πξψηεο θξίζηκεο εκέξεο ηεο δσήο ηνπο ηνπιάρηζηνλ. Αληηζέησο, απηέο ηνπ 

Φεβξνπαξίνπ 2009, νη νπνίεο γελλήζεθαλ αξρέο Γεθεκβξίνπ, έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ 

αληημνφηεηεο, κε θπξηφηεξε απηή ηεο ρακειήο ζεξκνθξαζίαο ηεο ζάιαζζαο (ςπρξφηεξε 

θαηά ηνπο κήλεο Ηαλνπάξηνο - Μάξηηνο), νη νπνίεο φρη κφλν δελ επλννχλ ηε γξήγνξε 

αλάπηπμε αιιά ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ επηπηψζεηο ζηε βησζηκφηεηαο ηνπο, αθνχ ηα λεαξά 

ζηάδηα είλαη ηδηαηηέξσο επαίζζεηα ζε αιιαγέο (Palomera et al., 2007).  
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Οκάδα εξεπλεηψλ (Costalago et al., 2011) νη νπνίνη έθαλαλ δεηγκαηνιεςίεο γαχξνπ 

ζηνλ Κφιπν ησλ Λεφλησλ, ην Γεθέκβξην ηνπ 2007, βξήθαλ κεγάιεο ηρζπνλχκθεο (SL: 20-

27 mm) ησλ νπνίσλ ε ειηθία παξαπέκπεη, επίζεο, ζε κία παξαηεηακέλε αλαπαξαγσγηθή 

πεξίνδν ζε ζρέζε κε απηή πνπ αλαθέξεηαη ζηελ βηβιηνγξαθία, δειαδή Μάην-επηέκβξην 

γηα ηνλ Κφιπν ησλ Λεφλησλ (Palomera, 1992). Αλαθέξνπλ φηη ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε

 

Δηθόλα 27. Μέζνο πιάηνο δαθηπιίσλ ηρζπνλπκθψλ γαχξνπ (M.O. ± SD)  κε ειηθία (εκέξεο), γηα 

ηρζπνλχκθεο πνπ αιηεχηεθαλ Αχγνπζην (n=61, SL: 19-31mm) θαη Γεθέκβξην (n=44, SL: 20-27mm) 2007, ζε 

ζεξκνθξαζίεο 19,14
ν
 C θαη 12,64

ν
 C, αληίζηνηρα (Costalago et al., 2011).  

αλαπαξαγσγηθή πεξίνδνο έρεη επεθηαζεί έσο θαη ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ηνπ θζηλνπψξνπ 

είλαη ε απμαλφκελε κέζε ζεξκνθξαζία ησλ πδάησλ ζηελ Γπηηθή Μεζφγεην, πξάγκα πνπ 

ζα κπνξνχζε λα ηζρχεη θαη ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην. Απφ ηελ Δηθφλα 27 παξαηεξείηαη 

φηη νη ηρζπνλχκθεο ηνπ Γεθεκβξίνπ παξνπζηάδνπλ ρακειφ ξπζκφ αχμεζεο θαη εκθαλψο 

κηθξφηεξα πιάηε απφ απηέο ηνπ Ηνπιίνπ/Απγνχζηνπ, φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηηο 

ηρζπνλχκθεο ηεο παξνχζαο κειέηεο κεηαμχ W09 θαη W07 (βι. Δηθ-21γ). Δπηπξνζζέησο, 

κειέηεο ππνζηεξίδνπλ φηη ε ζλεζηκφηεηα ησλ ηρζπνλπκθψλ ησλ κηθξψλ πειαγηθψλ ςαξηψλ 

είλαη αληηζηξφθσο αλάινγε κε ην ξπζκφ αχμεζεο (Allain et al. 2003, Palomera et al 2007, 

La Mesa et al. 2009), αθνχ ηρζπνλχκθεο κε ρακεινχο ξπζκνχο αχμεζεο παξακέλνπλ 

ηρζπνλχκθεο γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα (“Stage-duration” hypothesis,  Chambers 

& Leggett, 1987) θαη παξαηείλνπλ ηελ έθζεζε ηνπο ζηνπο ζεξεπηέο. Με ηελ έλλνηα ινηπφλ 

φηη ην «Μεγαιχηεξν είλαη θαιχηεξν» (“Bigger is better” hypothesis, Leggett & DeBlois, 

1994), νη πηζαλφηεηεο επηβίσζεο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Φεβξνπαξίνπ 2009 είλαη κηθξφηεξεο 

ζε ζρέζε κε ηνπ Γεθεκβξίνπ 2007, ππφζεζε πνπ ζα πξέπεη φκσο λα κειεηεζεί 

εθηελέζηεξα. 
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Όζνλ αθνξά ζηα ηρζχδηα ηεο W09 θαη ηεο S08, ηα άηνκα ηνπ θαινθαηξηνχ έρνπλ 

κεγαιχηεξν ζσκαηηθφ βάξνο γηα δεδνκέλε ειηθία -θαζψο ε αχμεζε ηνπο επλνήζεθε απφ 

ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ ηξνθή- αιιά κηθξφηεξνπο σηφιηζνπο. Ζ ζρέζε πνπ δηαθέξεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά γηα ηα ζπγθεθξηκέλα ηρζχδηα είλαη απηή ησλ MOR – AGE (Δηθ-24β, 

Πηλ-3). Δίλαη γλσζηφ απφ ηε βηβιηνγξαθία φηη ηρζχεο πνπ κεγαιψλνπλ κε κεγαιχηεξν 

ξπζκφ έρνπλ ζπλήζσο κηθξφηεξνπο σηφιηζνπο ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ κεγαιψλνπλ κε 

κηθξφηεξν ξπζκφ, ζε δεδνκέλν κήθνο (Secor & Dean 1989, Hare & Cowen 1995, Otterlei 

et al. 2002, Fey 2006). Ζ κε ζχδεπμε (decoupling) ηεο ζσκαηηθήο αχμεζεο θαη ηεο 

αχμεζεο ηνπ σηνιίζνπ πνπ παξαηεξήζεθε (Δηθ-24β) ηελ πεξίνδν S08 νθείιεηαη ζηελ 

απμεκέλε ζεξκνθξαζία ησλ θαινθαηξηλψλ κελψλ, ε νπνία επεξεάδεη ην πιάηνο ησλ 

δαθηπιίσλ (Mosegaard et al. 1988, Aldanondo et al. 2008) θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ αχμεζε 

ηνπ σηνιίζνπ.  

πλερίδνληαο ηελ ζχγθξηζε ησλ ηρζπδίσλ W09 κε S08, ε κεηακφξθσζε (δει. ε 

νληνγελεηηθή αιιαγή ζην πιάηνο ησλ δαθηπιίσλ) ζπκβαίλεη ζε ειηθία κηθξφηεξε γηα ηα 

άηνκα πνπ εθθνιάθζεθαλ πξψηα θαη πεξίπνπ 10 εκέξεο λσξίηεξα απφ ηα δεχηεξα. (30
ε
 – 

40
ε
 εκέξα) (Δηθ-26γ). Σα κέγηζηα κέζα πιάηε ηνπ ρεηκψλα 2009 (W09) θαη ηνπ 

θαινθαηξηνχ 2008 (S08) δελ δηέθεξαλ πνιχ κεηαμχ ηνπο (Δηθ-26). Παξφια απηά πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη ε πςειφηεξε ζεξκνθξαζία ησλ κελψλ Απξηιίνπ-Ηνπιίνπ, ζε ζρέζε κε ηνπο 

κήλεο Ννεκβξίνπ-Γεθεκβξίνπ πνπ αλαπηχρζεθαλ ηα ηρζχδηα ηνπ ρεηκψλα, αηηηνινγεί ηα 

επηκέξνπο ζεκαληηθά κεγαιχηεξα κέγηζηα πιάηε πνπ παξαηεξήζεθαλ ηελ S08 (32,7 κm). 

Ζ νκάδα ηρζπδίσλ ηεο W09 πνπ μεθίλεζε ηελ αλάπηπμε ηεο κέζα Φζηλνπψξνπ 2009 

(νκάδα Οθησβξίνπ), ζε πςειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο απφ ηελ νκάδα ηνπ Ννεκβξίνπ, 

ζεκείσζε ειαθξά κεγαιχηεξεο ηηκέο κέζνπ πιάηνπο (Δηθ-26β) θαη κεγαιχηεξα κέγηζηα 

κέζα πιάηε δαθηπιίσλ (Δηθ-25β, 26β). Γηα ηηο νκάδεο ηεο επνρήο S08 αμίδεη λα ζεκεησζεί 

φηη ε ζεξκνθξαζία επλφεζε πεξηζζφηεξν ηελ αλάπηπμε ηεο νκάδαο ηνπ Μαΐνπ ζε ζρέζε 

κε ηηο άιιεο δχν (Μαξηίνπ, Απξηιίνπ) νη νπνίεο θαίλεηαη λα ζπκκεηαβάιινληαη (Δηθ-25α 

& 26α). Αθφκε, ε δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ κεηακφξθσζεο ηεο νκάδαο ηνπ Μαΐνπ είλαη 

κεγαιχηεξε απφ ηελ δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ κεηακφξθσζεο ησλ άιισλ δχν νκάδσλ (Δηθ-

26α). Γεληθά, θαζψο ε αχμεζε θαη ε αλάπηπμε ησλ ηρζχσλ βξίζθεηαη ζε πξνρσξεκέλν 

ζηάδην, ε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο κεηακφξθσζεο κηθξαίλεη. Σέινο, πεξαηηέξσ έξεπλα 

πξέπεη λα δηεμαρζεί γηα ηελ αηηία ε νπνία νδεγεί ηε ζχγθιηζε ζην ηέινο ησλ θακππιψλ ηεο 

Δηθφλαο 25. 
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Οη πιεζπζκνί γαχξνπ ζηε Μεζφγεην πθίζηαληαη εληαηηθή εθκεηάιιεπζε. 

Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζε αβηνηηθνχο θαη βηνηηθνχο παξακέηξνπο (π.ρ. ζεξκνθξαζία, 

αιαηφηεηα, ξεχκαηα, ζήξεπζε, δηαζεζηκφηεηα ηξνθήο) πνπ επεξεάδεη ηα λεαξά ζηάδηα 

ηνπο, κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθή γηα ηε δπλακηθή ηεο ζηξαηνιφγεζεο θαη ζπλεπψο γηα ηνπο 

κειινληηθνχο πιεζπζκνχο, ιφγσ ησλ κεηαβνιψλ ζηνπο ξπζκνχο αχμεζεο ησλ 

ηρζπνλπκθψλ θαη ζηνπο ξπζκνχο ζλεζηκφηεηαο (Houde 1989, Takahashi & Watanabe 

2005, Ruiz et al. 2006). Οη πιεζπζκνί ηνπ γαχξνπ ζην Θξαθηθφ πέιαγνο (ΒΑ Αηγαίν) 

δηαηεξνχληαη ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα (Somarakis et al. 2002, Somarakis & 

Nikolioudakis 2007) ιφγσ ηνπ ζπλδπαζκνχ ηδαληθψλ παξακέηξσλ γηα ηε αλαπαξαγσγή 

θαη αλάπηπμε ηνπ εθεί: (1) Πεξηνδηθνί θχθινη επηθαλεηαθήο ζεξκνθξαζίαο θαη 

ζπγθέληξσζεο ρισξνθχιιεο πνπ επλννχλ ηελ απμεκέλε αθζνλία κεζνδσνπιαγθηνχ, (2) 

Υακειή αιαηφηεηα λεξψλ ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο πνπ εμαζθαιίδνπλ ζηαζεξφηεηα 

(stability) ηεο ζηήιεο ηνπ λεξνχ θαη (3) εκαληηθή εηζαγσγή ζξεπηηθψλ απφ ηα πνηάκηα 

πνπ εθβάιινπλ ζηελ πεξηνρή αιιά θαη αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ιφγσ ηνπ λεξνχ ηεο 

Μαχξεο Θάιαζζαο. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο νηθνινγίαο ηνπ γαχξνπ είλαη ε κηθξή δηάξθεηα 

δσήο θαη ε χπαξμε 2-3 ειηθηαθψλ θιάζεσλ. ε πεξίπησζε ππεξαιίεπζεο ηνπ απνζέκαηνο 

ν αξηζκφο ησλ ειηθηαθψλ θιάζεσλ κεηψλεηαη επηπιένλ θαη ε δηαδηθαζία ηεο 

ζηξαηνιφγεζεο είλαη απηή πνπ θαηά θχξην ιφγν θαζνξίδεη ην κέγεζνο θαη ηηο δηαθπκάλζεηο 

ησλ πιεζπζκψλ απφ έηνο ζε έηνο (Motos 1996, Basilone et al., 2004). Ζ παξνχζα έξεπλα 

επηθεληξψζεθε ζηε κειέηε ησλ λεαξψλ ζηαδίσλ. Ζ κειέηε ησλ δηαθπκάλζεσλ ζηελ 

αχμεζε θαη ηε ζλεζηκφηεηα θαηά ηα λεαξά ζηάδηα κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ησλ κεραληζκψλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ ζηξαηνιφγεζε, ζπλεηζθέξνληαο ζηελ 

νξζφηεξε εθηίκεζε θαη δηαρείξηζε ησλ ηνπηθψλ πιεζπζκψλ ηνπ γαχξνπ θαζψο ην είδνο 

απηφ απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν απφζεκα ςαξηψλ ζηελ Μεζφγεην ζάιαζζα (Lleonart & 

Maynou, 2002).  
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΣΣΖΖΜΜΑΑ  ΗΗ  

  

Πίλαθαο 4. Ο αξηζκφο αηφκσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα κειέηε αλα επνρή, ζπλνδεπφκελνο απφ 

ηα ζηνηρεηα ηεο εκεξνκελίαο δεηγκαηνιεςίαο θαη ηνλ αχμνληα αξηζκφ ησλ ζχξζεσλ θάζε εκέξαο.  

  

Πίλαθαο 5. χγθξηζε θπζηθψλ θαη βηνηηθψλ παξακέηξσλ αλάκεζα ζηηο δηαθνξεηηθέο δεηγκαηνιεπηηθέο 

πεξηφδνπο. Γίδνληαη νη αξηζκεηηθέο κέζεο ηηκέο θαη ηα F-values, εθηφο απφ ηηο ζπγθξίζεηο πνπ δελ πιεξνχλ 

ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Αλάιπζεο Γηαθπκάλζεο, γηα ηηο νπνίεο δίδνληαη νη δηάκεζνη θαη ην ζηαηηζηηθφ 

Kruscal-Wallis (H) (Nikolioudakis et al., 2011) 

Οι αζηεπίζκοι δηλώνοςν ζηαηιζηικά ζημανηικέρ διαθοπέρ : * p<0.05, ** p<0.01,***,  p<0.001   

a>b>c: Ομογενείρ ομάδερ 

  

W07 

ύξζε 2, 3 4 5 8, 9, 10, 11   

Ζκεξνκελία 8/12 9/12 10/12 11/12   

Ηρζπνλύκθεο 9 71 1 48   

S08 

ύξζε 3, 4, 5 6, 8, 9, 10     

Ζκεξνκελία 18/7 19/7     

Ηρζύδηα 34 32     

W09 

Ζκεξνκελία 10/2 11/2 13/2 15/2 16/2 17/2 

ύξζε 2 3, 4, 5 10 12, 14 16 17, 18, 19 

Ηρζπνλύκθεο 6 11 11 5 29 42 

ύξζε - 5 6, 7, 8, 10 12, 13, 14 16 17, 18, 19 

Ηρζύδηα - 9 8 31 13 5 

 W07 S08 W09 ηαηηζηηθό 

Δπηθαλεηαθή  

ζεξκνθξαζία (
o
C) 

14.11b 26.86a 11.16d F=15812.13*** 

Δπηθαλεηαθή  

αιαηφηεηα 
36.57a 34.29c 36.40b H=18.42*** 

Μέζε ζεξκνθξαζία  

ζηήιεο λεξνχ (
o
C) 

14.72b 18.90a 11.36c H=90.00*** 

Μέζε αιαηφηεηα  

ζηήιεο λεξνχ 
37.18 37.85 36.74 H=5.30 

Βηνκάδα κεζνδσνπιαγθηνχ  

(mg m
-3

) 
36.40a 24.70b 28.05b F=7.54*** 

Βηνκάδα κηθξνπιαγθηνχ  

(mg m
-3

) 
91.04b 22.70c 130.73a F=76.43*** 

Μέζε ρισξνθχιιε (Chlα)  

ζηήιεο λεξνχ (κg l
-1

) 
1.363a 0.126c 0.758b F=98.89*** 
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Πξσηφθνιιν SARDONE 

 Ζ «αλάγλσζε» ηνπ εθάζηνηε σηνιίζνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ post-

rostrum θαη θαηά κήθνο ηεο αθηίλαο πνπ δηαζρίδεη θάζεηα ηνπο δαθηπιίνπο (Δηθ-5, 6). 

 Σν κήθνο ηεο κέγηζηεο αθηίλαο ηνπ σηνιίζνπ κεηξάηαη απφ ηελ πιεπξά post-rostrum. 

 Ζ εκεξήζηα αχμεζε ζεκαδεχεηαη ζην ηέινο ηεο ζθνηεηλήο πεξηνρήο ηνπ δαθηπιίνπ. 

 Γηα ηνπο σηνιίζνπο κεγαιχηεξσλ ηρζπνλπκθψλ ε ιείαλζε απφ ηελ κία πιεπξά κφλν – 

θαη εθ‟ φζνλ ρξεηάδεηαη - είλαη αξθεηή. 

 Ζ ρξήζε θεδξειαίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ιήςεο ηεο εηθφλαο βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα ηεο. 

 Ζ ιήςε εηθφλαο πνπ απεηθνλίδεη ηελ πεξηνρή ηνπ ππξήλα, πξέπεη λα γίλεηαη ζε 

κεγέζπλζε ην ιηγφηεξν x1000 γηα λα απνθεπρζεί ηπρφλ απψιεηα θαηακέηξεζεο 

πξψησλ δαθηπιίσλ αχμεζεο. 

 Δλ αξρή, κεηξάηαη ε αθηίλα απφ ηνλ ππξήλα κέρξη ηνλ δαθηχιην εθθφιαςεο. Ο 

δαθηχιηνο εθθφιαςεο είλαη γχξσ ζηα 3,5-5 κm ζην γαχξν (Aldanondo et al., 2008). 

 Σν πιάηνο ησλ αξρηθψλ δαθηπιίσλ είλαη γεληθά γχξσ ζην 1κm/εκέξα γηα ηνπο 

σηνιίζνπο ηνπ γαχξνπ (Cermeño et al., 2006). Πιάηε 2 κm ή κεγαιχηεξα θνληά ζηνλ 

ππξήλα ππνδεηθλχνπλ φηη δελ έρεη κεηξεζεί θάπνηνο ή θάπνηνη δαθηχιηνη ιφγσ ιήςεο 

ηεο θσηνγξαθίαο ζε αθαηάιιειε κεγέζπλζε ή ιήςε κίαο κε «αλαγλψζηκεο» 

θσηνγξαθίαο.  

 Μηθξφηεξεο κεγεζχλζεηο (x100 ή x200) πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ιήςε 

θσηνγξαθηψλ ηνπ ππφινηπνπ σηνιίζνπ. Σν λα απνθηάηαη κία γεληθή εηθφλα ηνπ 

σηνιίζνπ βνεζά ζηελ θαιχηεξε αληίιεςε ηνπ πξνηχπνπ αχμεζεο. 

 Οξηζκέλεο θνξέο δελ είλαη δπλαηφλ λα δηαθξηζνχλ νη εκεξήζηνη δαθηχιηνη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο θάπνησλ σηφιηζσλ. Παξφια απηά, ζπλήζσο είλαη εχθνιν λα 

εθηηκεζεί ν αξηζκφο ησλ εκεξήζησλ δαθηπιίσλ ζε απηέο ηηο πεξηνρέο απφ ην πξφηππν 

ησλ πξνεγνχκελσλ θαη επφκελσλ δαθηπιίσλ αχμεζεο. ε θάζε πεξίπησζε, ν αξηζκφο 

απηφο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ην 10% ησλ ζπλνιηθψλ εκεξήζησλ δαθηπιίσλ. 

 Πνιχ πξνζνρή πξέπεη λα ιακβάλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα «αλάγλσζεο» κεηα ηε 

κεηακνξθηθή θάζε φπνπ παξαηεξνχληαη ζρεκαηηζκνί δαθηπιίσλ κε εκεξεζίσλ 

(δηπινί δαθηχιηνη [Δηθ-7, 8], πεξηνρέο πνπ ζρεκαηίδνπλ δψλεο θηι). Πξέπεη λα ιεθζεί 

ππ‟ φςηλ ην κνηίβν αχμεζεο πνπ πξνεγείηαη γηα ηελ νξζή ζήκαλζε ηέηνησλ 

δαθηπιίσλ.  

 Ζ άθξε ηνπ σηνιίζνπ δελ ζεσξείηαη δαθηχιηνο αχμεζεο. 
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Δηθόλα 28. Σηάδια ανάπηςξηρ ωηολίθος (ρεηκψλαο): (α) σηφιηζνο ηρζπνλχκθεο SL: 20mm (MOR: 91,9 κm), (β) σηφιηζνο ηρζπνλχκθεο SL: 25mm (MOR: 143,76 κm), (γ) 

σηφιηζνο ηρζπνλχκθεο SL: 30mm (MOR: 185,12 κm), (δ) σηφιηζνο ηρζπνλχκθεο SL: 35mm (MOR: 282,44 κm), (ε) σηφιηζνο ηρζπδίνπ SL: 40mm (MOR: 328,61 κm), (ζη) 

σηφιηζνο ηρζπδίνπ SL: 50mm (MOR: 549,19 κm) θαη (δ) σηφιηζνο ηρζπδίνπ SL: 70mm (MOR: 998,39 κm). Μεγέζπλζε εηθφλσλ x40. 

 


