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Πρόλογος 

Η παρούσα διδακτορική διατριβή πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο Βιοποικιλότητας  του 

Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών του Ελληνικού 

Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών σε συνεργασία με το τμήμα Βιολογίας του πανεπιστημίου Κρήτης. 

Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος μόνο τυχαία δεν ήταν. Η οικολογία και η επιστημονική 

κατάδυση, σαν βασικά στοιχεία της διατριβής, έδρασαν καταλυτικά στη τελική επιλογή του 

θέματος. Η έλλειψη βιβλιογραφικών αναφορών και ερευνητικών εργασιών από  τις περιοχές 

σκληρού υποστρώματος ιδιαίτερα στη περιοχή του Νότιου Αιγαίου,  συνέβαλαν σημαντικά  στην 

τελική επιλογή, αφού το βιβλιογραφικό κενό που υπήρχε, προσέφερε πλήθος επιλογών στο τρόπο 

προσέγγισης της συγκεκριμένης οικολογικής ζώνης. Μέσα στα πλαίσια της παρούσας διατριβής 

γίνεται  προσπάθεια για την αποτύπωση των συνευρέσεων του σκληρού υποστρώματος τόσο στη 

μεσοπαραλιακή όσο και στην υποπαραλιακή  ζώνη, μέχρι το βάθος των 20 m, τόσο σε επίπεδο 

ποικιλότητας ειδών όσο και σε επίπεδο πληθυσμιακής γενετικής.  

Μια από τις μεγάλες δυσκολίες που υπήρξαν στην αρχή της διατριβής ήταν η μη εμπεριστατωμένη 

χρήση δειγματοληπτικών εργαλείων και κατ’ επέκταση η έλλειψη δειγματοληπτικών 

πρωτοκόλλων σε περιοχές σκληρού υποστρώματος. Για το λόγο αυτό θεωρήθηκε αναγκαία η 

πραγματοποίηση προκαταρκτικής δειγματοληπτικής προσπάθειας η οποία ουσιαστικά αποτέλεσε 

και το υπόβαθρο για τη συνέχεια της διατριβής.  

Το κείμενο που ακολουθεί διαφέρει σημαντικά από το κλασσικό τρόπο γραφής των διδακτορικών 

διατριβών, αφού δε δομείται πάνω στο πρότυπο εισαγωγή – υλικά και μέθοδοι – αποτελέσματα – 

συζήτηση / συμπεράσματα και βιβλιογραφία. Εξαιτίας της δημοσίευσης του μεγαλύτερου έργου 

της παρούσας διατριβής σε ερευνητικά περιοδικά η δομή της είναι ως εξής: Εισαγωγή – 4 

κεφάλαια που αντιστοιχούν στις 4 δημοσιευμένες και υποδημοσίευση εργασίες (με τη δομή των 

κεφαλαίων να ακολουθεί τη δομή των εργασιών) – γενικά συμπεράσματα και βιβλιογραφία. Για 

την αποφυγή επαναλήψεων, οι βιβλιογραφικές αναφορές αντί να παρουσιάζονται σε κάθε 

κεφάλαιο, παρατίθενται μετά τα γενικά συμπεράσματα, συγκεντρωτικά. Στο τέλος της διατριβής 

παρουσιάζονται με τη μορφή παραρτήματος, η προκαταρκτική δειγματοληψία, η αναλυτική 

περιγραφή των περιοχών και το τελικό δειγματοληπτικό πρωτόκολλο που εφαρμόστηκε.  
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Glossary Ευρετήριο Όρων 

assemblage = συνεύρεση αντιμεταθετική = permutational 

average = μέσος όρος ή αριθμητικός μέσος ανώτερη μεσοπαραλιακή = upper middle littoral 

barrcoding = γενετική ταυτοποίηση  γενετική ταυτοποίηση = barrcoding 

barrier = φράγμα δείκτης =index 

bristles = σμήριγγες διάστημα εμπιστοσύνης = confident limits 

classification = ομαδοποίηση έλεγχος τυχαιότητας = randomisation test 

confident limit = διάστημα εμπιστοσύνης ενδιαίτημα = habitat 

congeners = συγγενικά είδη ενδοειδική = intraspecific 

contribution = συμβολή κατώτερη μεσοπαραλιακή = lower middle littoral 

coralligenous = κοραλλιγενής λειτουργική = functional 

correlation coefficient = συντελεστής συσχέτισης κατάλογος ειδών = inventory 

evenness = ομοιοκατανομή κοραλλιγενείς =coralligenous 

faunistic = πανιδικός-ή-ό μακροπανιδική = macrofaunal 

functional = λειτουργικός-ή-ό μέση μεσοπαραλιακή = middle middle littoral 

habitat = ενδιαίτημα μεσοπαλιρροιακή = intertidal 

herbivor = φυτοφάγο μέσος όρος = average 

index = δείκτης  μεταβλητότητα = variation 

intertidal = μεσοπαλιρροιακή μεταμερή = segments 

intraspecific = ενδοειδική μονομεταβλητή = univariate 

inventory = κατάλογος ειδών ομαδοποίηση = classification 

lower middle littoral = κατώτερη μεσοπαραλιακή ομοιοκατανομή = evenness 

macrofaunal = μακροπανιδική ομοιότητα = similarity 

middle middle litoral = μέση μεσοπαραλιακή παμφάγο = omnivor 

multivariate = πολυμεταβλητή πανιδική  = faunistic 

omnivor = παμφάγο πληθυσμιακή γενετική = population genetics 

pattern = πρότυπο πολυμεταβλητή = multivariate 

permutational = αντιμεταθετική πρότυπο = pattern 

population genetics = πληθυσμιακή γενετική σμήριγγες  = bristles 

probability funnel = χωνί κατανομής συγγενικά είδη = congeners 

randomisation test = έλεγχος τυχαιότητας συμβολή = contribution 

segments = μεταμερή συνεύρεση = assemblage 

similarity = ομοιότητα συντελεστής συσχέτισης = correlation coefficient 

spatial = χωρική ταξινομική διακριτότητα = taxonomic distinctness 

taxonomic distinctness = ταξινομική διακριτότητα φράγμα = barrier 

univariate = μονομεταβλητή φυτοφάγο = herbivor 

upper middle littoral = ανώτερη μεσοπαραλιακή χωνί κατανομής = probability funnel 

variation = μεταβλητότητα χωρική = spatial 
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Περίληψη  

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή μελετώνται οι οργανισμικές συνευρέσεις της ταξοκοινωνίας των 

Πολυχαίτων αλλά και η πληθυσμιακή γενετική δομή ενός από τα  πλέον άφθονα είδη, σε δύο περιοχές 

σκληρού υποστρώματος. Δύο διαδοχικές δειγματοληπτικές προσπάθειες πραγματοποιήθηκαν τα έτη 2007-

2008 στις περιοχές Αλυκές και Ελούντα (βόρεια κεντρική και ανατολική ακτή της Κρήτης αντίστοιχα) με 

βάση το πρωτόκολλο του προγράμματος NaGISA. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο πρωτόκολλο από κάθε 

περιοχή πέντε επαναληπτικά δείγματα συλλέγονται από τρεις περιοχές της μεσοπαραλιακής και από πέντε 

βάθη της υποπαραλιακής ζώνης. Η συλλογή των οργανισμών πραγματοποιήθηκε με την βοήθεια 

υποθαλάσσιας αναρροφητικής συσκευής. Από τα προβλήματα στη χρήση της, προέκυψε η ανάγκη 

κατασκευής νέου δειγματοληπτικού εργαλείου. Ο νέος δειγματολήπτης που κατασκευάστηκε, ονομάζεται 

ManOSS (Manually Operated Suction Sampler) και συνδυάζει χαρακτηριστικά από τους δειγματολήπτες 

τύπου ΣΑΝΑ (συσκευή αναρρόφησης με αέρα) και ΥΔΑ (υδραυλική αντλία). Τα πρώτα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι ο ManOSS εμφανίζει αξιοσημείωτα πλεονεκτήματα σε σχέση με τα έως τώρα δειγματοληπτικά 

εργαλεία. Από τις αναλύσεις στο βιοκοινοτικό επίπεδο προέκυψε ότι οι δύο περιοχές δειγματοληψίας είναι 

δυνατόν να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικές της Μεσογείου, μόνο κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. 

Παράλληλα με τη βοήθεια των δεικτών της ταξινομικής διακριτότητας (μέσος όρος και μεταβλητότητα), 

βρέθηκε ότι τα πρότυπα κατανομής των ειδών με βάση την πιο άφθονη οικογένεια της υποπαραλιακής 

ζώνης (Syllidae), είναι δυνατόν να θεωρηθούν τυχαία μόνο στα μικρά επίπεδα χωρικής παρατήρησης 

(επαναληπτικό δείγμα και δειγματοληπτικό βάθος). Η ταυτότητα των δεδομένων αποτέλεσε το μόνο 

παράγοντα που βρέθηκε να επηρεάζει τα πρότυπα κατανομής της πολυχαιτοπανίδας των μεσοπαραλιακών 

περιοχών της Μεσογείου. Ουσιαστικά, ο παράγοντας αυτός περικλείει ένα σύνολο άλλων παραγόντων, που 

επηρεάζουν όλη τη δομή της έρευνας από τα αρχικά επιστημονικά ερωτήματα μέχρι την ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων και τα εξαγόμενα συμπεράσματα. Για την πληθυσμιακή γενετική ανάλυση εξετάστηκαν 

80 άτομα του είδους Hermodice carunculata (40 από κάθε περιοχή). Βρέθηκαν σημαντικές διαφορές στη 

κατανομή των απλοτύπων, αφού από τους συνολικά 15 απλότυπους μόνο ένας εμφανίζεται κοινός, ενώ οι 

υπόλοιποι κατανέμονται ισομερώς στις δύο περιοχές. Τέλος, παρατηρήθηκε  ότι ο δείκτης ποικιλότητας 

κίνησης, bw, ο οποίος υπολογίστηκε με βάση την ταξοκοινωνία των Πολυχαίτων από τις δύο περιοχές 

δειγματοληψίας, και ο γενετικός δείκτης FST , ο οποίος υπολογίστηκε με βάση τη συχνότητα εμφάνισης 

των αλληλόμορφων του είδους H. carunculata στις δύο περιοχές μελέτης, λαμβάνουν σχεδόν ταυτόσημες 

τιμές. Το εύρημα αυτό είναι δυνατόν να αποτελέσει μια πρώτη ένδειξη για τη συσχέτιση του βαθμού 

διαφοροποίησης όπως αυτή παράγεται από το επίπεδο της  δια - πληθυσμιακή γενετική δομή ενός είδους 

και της ταξοκοινωνίας. 
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Abstract 

In the present PhD thesis, the polychaete community assemblages and the genetic population structure of 

the abundant species Hermodice carunculata from two hard substrate sites in Crete are investigated. 

Samples were collected in two successive years, in 2007 and 2008 from Alykes and Elounda, following the 

NaGISA sampling protocol. According to this protocol in each sampling sites 5 replicates units are 

collected: (i) from the 3 intertidal sub-zones and, (ii) from 5 subtidal depths. Sample collection was made 

by means of an underwater suction device. During the sampling procedure, it was made clear that a new 

sampler should be designed, developed and tested. The new sampler is called ManOSS (Manually Operated 

Suction Sampler) and it combines attributes from both suction samplers and slurp guns. The preliminary 

results showed that ManOSS has important advantages over the other two sampler types, which were 

hitherto in use. The analyses from community level showed that both sampling sites can be considered as 

representative for the Mediterranean Sea, under certain assumptions. Using the taxonomic distinctness 

indices (average and variation), randomization tests were performed. The results from those tests indicated 

that at small spatial observation scales (replicate unites and sampling depth), subtidal polychaete 

assemblages of the syllids seem to be formed at random from the pool of species hosted in the larger 

observational scales (e.g. sampling sites and Mediterranean Sea). The latter suggests that local processes 

such as species interaction are the major factor shaping these assemblages. The only factor that seems to 

impact the regional pattern of the Mediterranean intertidal sites, based on their polychaete inventories, was 

the ID of the data sets. This factor, however, inevitably includes a whole group of other factors which imply 

variability and bias in how research projects are carried out, from the sampling design through to data 

collection and analysis. For the genetic population analysis 80 individuals from Hermodice carunculata 

(40 from each sampling site) were analyzed. A significant divergence in haplotype distribution was 

recorded since only one was found to be shared in common by the two sampling sites while the others were 

equally allocated to both sites.  Certainly, the values calculated for the population divergence of H. 

carunculata and beta diversity, derived from the whole polychaete taxo-communities, were almost 

identical, a fact supporting the hypothesis that the intra-specific genetic population structure of a single 

species may potentially be a sensible indicator of the ecological divergence of the community structure 

between the sampling sites. 
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Εισαγωγή 

Οι παράκτιες περιοχές αποτελούν πόλο έλξης για το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου 

πληθυσμού. Υπολογίζεται ότι σχεδόν 1.2 δισεκατομμύρια πολίτες κατοικούν σε παράκτιες 

περιοχές (εντός ζώνης 20 m ύψους από τη στάθμη της  επιφάνειας της θάλασσας) και ο αριθμός 

αυτός αναμένεται να διπλασιαστεί στο τέλος του 21ου αιώνα (Millennium Ecosystem Assessment 

2005). Η παράκτια ζώνη αποτελεί μέρος για ένα σύνολο σημαντικών δραστηριοτήτων και 

υπηρεσιών, όπως παροχή τροφής, αλιεία, ενέργεια, τουρισμός οικιστική ανάπτυξη, αναψυχής, 

μεταφοράς και πολλών άλλων. Ελάχιστες παράκτιες περιοχές μπορούν να χαρακτηριστούν ως 

φυσικά περιβάλλοντα, με την έννοια ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν επηρεάσει λιγότερο 

ή περισσότερο όλα τα φυσικά οικοσυστήματα ακόμα και εκείνα των πόλων (Jackson & Sala 

2001). Ακτές χωρίς εμφανή ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα, επηρεάζονται από ενέργειες 

που εκτελούνται στην ευρύτερη περιοχή ή και χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά όπως, διοχέτευση 

γλυκού νερού, παροχή θρεπτικών και μεταφορά ρύπων. Δύο σημαντικοί  παράγοντες απειλούν 

την ισορροπία της παράκτιας ζώνης: η διάβρωση και η ανύψωση της στάθμης της θάλασσας. Οι 

παράγοντες αυτοί έχουν ενταθεί τις τελευταίες δεκαετίες εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής που 

συντελείται κυρίως εξαιτίας του φαινομένου του θερμοκηπίου. Οι νέες περιβαλλοντικές συνθήκες 

που δημιουργούνται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, έχουν σαν συνέπεια τη τροποποίηση 

των παράκτιων οικοσυστημάτων και της δομής των συνευρέσεων τους. Οι τροποποιήσεις αυτές 

συνήθως έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια της ποικιλότητας, της πολυπλοκότητας, των 

λειτουργικών ιδιοτήτων και των οικολογικών παροχών αυτών των συστημάτων (Airoldi κ.ά., 

2008).  Με τον όρο απώλεια ορίζεται η μετρήσιμη μείωση της έκτασης του ενδιαιτήματος και των 

ιδιοτήτων του (Airoldi & Beck 2007). Η αστικοποίηση των  ακτών ή η βυθοκόρηση 

κοραλλιογενών υφάλων είναι δύο παραδείγματα απώλειας ενδιαιτημάτων. Μορφή απώλειας 

επίσης είναι και η μαζική αντικατάσταση ειδών όπως το παράδειγμα του χλωροφύκους Caulerpa 

taxifolia που εισήλθε στο χώρο της δυτικής Μεσογείου από ανθρώπινο λάθος και αντικατέστησε 

σε μεγάλες εκτάσεις τις τοπικές φυτικές διαπλάσεις (McQuaid & Arenas 2009). Για τις περιοχές 

σκληρού υποστρώματος η υποβάθμιση  είναι δυνατόν να συνδέεται με εγγειοβελτιωτικά έργα, την 

οικιστική ανάπτυξη της παράκτιας ζώνης, την  τροποποίηση των θαλάσσιων ρευμάτων, την 

υποβάθμιση της ποιότητας του νερού και τη χρήση καταστροφικών αλιευτικών εργαλείων (π.χ. 

Thompson κ.ά., 2002). Μια από τις μεγαλύτερες απειλές για το σκληρό υπόστρωμα είναι η 

εναπόθεση φερτών υλικών σε αυτές, γεγονός που συμβαίνει πολύ συχνά όταν κοντά στα 
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συγκεκριμένα ενδιαιτήματα υπάρχει οικιστική ανάπτυξη. Επίσης οι ορισμένοι οικότοποι 

θεωρούνται ιδιαίτερα ευαίσθητοι στην υποβάθμισή της ποιότητας του νερού (π.χ. κοραλλιγενείς 

(coralligenous formations) σχηματισμοί, λιβάδια ποσειδωνίας κ.ά.) (Airoldi & Beck 2007). Μια 

ακόμη απειλή είναι η απευθείας αφαίρεση, για λόγους εμπορικής εκμετάλλευσης, βιογενών δομών 

του υποστρώματος όπως πληθυσμοί μυδιών και ασβεστοφύκη.           

Η περιβαλλοντική υποβάθμιση της Μεσογείου αυξήθηκε σημαντικά μέσα στον 20ο αιώνα κυρίως 

εξαιτίας της αύξησης της θαλάσσιας κυκλοφορίας (διάνοιξη της διώρυγας του Σουέζ) και της 

οικιστικής ανάπτυξης των βόρειων χωρών της Αφρικής. Έχει υπολογιστεί ότι περίπου ένα 

εκατομμύριο τόνοι αργού πετρελαίου, 650 εκατομμύρια τόνοι αστικά λύματα, 3.800 τόνοι 

μολύβδου, 36.000 τόνοι φωσφορικών αλάτων και 60.000 τόνοι ψευδαργύρου διοχετεύονται στο 

θαλάσσιο χώρο της (UNEP/MAP, 2009). Ακόμα ένας παράγοντας που επιβαρύνει το θαλάσσιο 

αυτό χώρο είναι η ύπαρξη (κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες) περίπου 100 εκατομμυρίων 

τουριστών.  

Μέχρι σήμερα έχουν αναληφθεί πολλές διεθνείς πρωτοβουλίες για τη λήψη μέτρων προστασίας 

της παράκτιας ζώνης. Υπολογίζεται ότι μόνο για τη περιοχή της Ευρώπης, αν αυξηθεί η στάθμη 

της θάλασσας μόλις κατά ένα μέτρο, 13 περίπου εκατομμύρια πολίτες θα κινδύνευαν να χάσουν 

άμεσα τις κατοικίες τους. Η Μεσόγειος δεν αποτελεί εξαίρεση σε αυτό τον κανόνα. Στα παράλιά 

της διαμένουν και δραστηριοποιούνται περισσότερο από 100 εκατομμύρια άνθρωποι. Η μεγάλη 

οικιστική ανάπτυξη στη ζώνη αυτή έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μεγάλων ανθρωπογενών 

πιέσεων που συντελούν σήμερα στη ραγδαία περιβαλλοντική υποβάθμισή της.   

Η μελέτη των παράκτιων οικοσυστημάτων αποτελεί ένα επιστημονικό πεδίο με ιδιαίτερες 

προκλήσεις για την επιστημονική κοινότητα με αποτέλεσμα ένας  σημαντικός αριθμός εργασιών 

να έχει δημοσιευτεί κυρίως μετά από το 1960 (π.χ. Pérès, 1967; Bourget κ.ά., 1994; Airoldi & 

Beck, 2007). Μια από τις πρώτες εργασίες που αποτέλεσαν σημείο συζητήσεων και 

αντιπαραθέσεων  ήταν αυτή των Stephenson και Stephenson (1949) οι οποίοι πρώτοι εισήγαγαν 

τον όρο της μεσοπαραλιακής ζώνης αλλά και τις τρείς υποκατηγορίες ζωνών που υπάρχουν σε 

αυτήν. Ο Pérès λίγο αργότερα (1967) διατύπωσε την άποψη ότι οι βενθικές συνευρέσεις της 

Μεσογείου (τόσο οι μεσοπαραλιακές όσο και οι υποπαραλιακές) εμφανίζουν αξιοθαύμαστη 

ποικιλότητα (Pérès, 1967). Εξαιτίας του μικρού παλιρροιακού εύρους αρκετοί συγγραφείς 

αναφέρουν ότι μόνο δύο μεσοπαραλιακές ζώνες αναγνωρίζονται στην Μεσόγειο η ανώτερη 
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μεσοπαραλιακή και η κατώτερη μεσοπαραλιακή (Pérès, 1982; Williams κ.ά., 2000). Συγκριτικά 

με την επιφάνεια τους, οι βενθικές συνευρέσεις της Μεσογείου υπερτερούν ως προς τις 

αντίστοιχες του Ατλαντικού σε όρους αφθονίας και διαφέρουν σημαντικά ως προς τα βιολογικά 

χαρακτηριστικά (Bellan-Santini κ.ά., 1994). Τα άτομα που συγκροτούν τις Μεσογειακές 

κοινότητες είναι μικρότερα σε μέγεθος, έχουν πρώιμη γεννητική ωρίμανση και μικρότερο κύκλο 

ζωής σε σχέση με τα αντίστοιχα άτομα του Ατλαντικού (Bellan-Santini & Dauvin, 1988; Bellan-

Santini κ.ά., 1994). Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως το φαινόμενο του ‘νανισμού’ (Pérès & 

Picard 1956; Por, 1989) και εμφανίζεται κυρίως στην ανατολική λεκάνη της Μεσογείου. Οι λόγοι 

για τη δημιουργία αυτού του φαινομένου εστιάζονται στα ιδιαίτερα αβιοτικά χαρακτηριστικά της 

ανατολικής λεκάνης. Σύμφωνα με τον Por (1989), οι αυξημένες τιμές αλατότητας και 

θερμοκρασίας, μαζί με τη χαμηλή παραγωγικότητα της λεκάνης έχει σαν αποτέλεσμα το μικρό 

μέγεθος των βενθικών οργανισμών. Το φαινόμενο του ‘νανισμού’ έχει παρατηρηθεί ότι είναι μια 

ειδική προσαρμογή των ευκαιριακών (r-strategy) οργανισμών ειδικά για τους πληθυσμούς που 

βρίσκονται στα όρια των περιοχών της  βιογεωγραφικής τους εξάπλωσης. Το παραπάνω 

φαινόμενο επιβεβαιώθηκε τόσο για τη περίπτωση των πολυχαίτων (Ben-Eliahu & Fiege, 1994), 

όσο και για τη περίπτωση άλλων ταξινομικών ομάδων όπως σπόγγοι και σωληνοφόρα. Οι 

περισσότερες εργασίες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι υψηλές θερμοκρασίες στη περιοχή της 

ανατολικής Μεσογείου έχουν ως αποτέλεσμα τον αυξημένο μεταβολικό ρυθμό (π.χ. van der Have 

& de Jong, 1996; Atkinson & Sibly, 1997). Το τελευταίο επηρεάζει όλο τον κύκλο ζωής των ειδών, 

αφού αναπτύσσονται, ωριμάζουν γενετικά, αναπαράγονται και ολοκληρώνουν το κύκλο ζωής 

τους πιο γρήγορα σε σχέση με τη δυτική Μεσόγειο και όλοι αυτοί οι παράγοντες επιβραδύνουν το 

ρυθμό αλλά και το μέγεθος της ανάπτυξης των ειδών αφού διοχετεύουν ενέργεια σε άλλες 

διεργασίες πέραν της ανάπτυξης. Η τοπογραφική ιδιαιτερότητα της Μεσογείου (ημίκλειστη βαθιά 

θάλασσα), το υδρολογικό της καθεστώς (μικρό παλιρροιακό εύρος, υψηλή αλατότητα, θαλάσσια 

ρεύματα), το μεγάλο ποσοστό ενδημισμού, αν και τα περισσότερα είδη έχουν ατλαντική 

προέλευση, και τέλος η ιδιαίτερα υψηλή ποικιλότητα που εμφανίζει, αν και χαρακτηρίζεται ως 

ολιγοτροφική, είναι οι τέσσερις κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τη δομή των βενθικών 

της συνευρέσεων (π.χ. Friedrich, 1965; Tchemia, 1978; Pérès, 1984; Bellan-Santini, 1994; Por, 

1990; Gaston & Spicer, 1998).  

Από τις αρχές του ’60 ξεκίνησαν συστηματικές ερευνητικές προσπάθειες για τη καταγραφή των 

παράκτιων ειδών (μέχρι το βάθος των 40 m) που απατούνται στη Μεσόγειο (π.χ. Pérès, 1961; 
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Bellan-Santini, 1969). Οι εργασίες αυτές επικεντρώνονται στη καταγραφή των βενθικών 

οργανισμών που αναπτύσσονται τόσο στην υποπαραλιακή όσο και στη μεσοπαραλιακή ζώνη. Στα 

μέσα τις δεκαετίας του ’90 δημοσιεύτηκαν οι πρώτες επιστημονικές εργασίες που εκτός από 

καταγραφή ειδών περιείχαν τη σύγκριση προτύπων κατανομής των οργανισμών μέσα στη 

Μεσόγειο αλλά και διάφορα διαχειριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση των απειλών που υπήρχαν 

σε αυτή τη ζώνη (περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στις διατριβές των Antoniadou, 2003 και 

Kitsos, 2005)  .  

Μετά τη συνθήκη του Ρίο (1992) για τη διατήρηση της Βιοποικιλότητας, έγινε κατανοητό ότι οι 

μεμονωμένες προσπάθειες καταγραφής των ειδών δεν είναι σε θέση να φέρουν τα επιθυμητά 

αποτελέσματα γι’ αυτό και  άρχισαν να δημιουργούνται τα πρώτα διακρατικά δίκτυα παραγωγής 

επιστημονικής γνώσης κάτω από τις ίδιες αρχές και μεθοδολογίες ( Gaston & Spicer, 1998). Ένα 

από αυτά που σαν σκοπό έχει την καταγραφή της θαλάσσιας ποικιλότητας είναι και το CoML 

(Census of Marine Life, http://www.coml.org/). Το δίκτυο αυτό δημιουργήθηκε το 2000, με 80 

κράτη και 2.700 ενεργούς επιστήμονες, να συμμετέχουν. Οι καταχωρήσεις δεδομένων για 

καταγραφές παρουσίας, αφθονίας και βιομάζας θαλασσίων ειδών ξεπερνούν σήμερα τα 30 

εκατομμύρια ενώ υπολογίστηκε ότι στα πλαίσια του προγράμματος θα περιγραφούν περισσότερα 

από 6.000 νέα είδη. Σκοπός του δικτύου είναι η μελέτη της υποθαλάσσιας ζωής σε όλους τους 

ωκεανούς από τα μικρόβια μέχρι τις φάλαινες, από την επιφάνεια του νερού μέχρι την αδαία ζώνη 

και από τον Βόρειο έως το Νότιο Πόλο. Επίσης στόχος του συγκεκριμένου δικτύου είναι η 

δημιουργία χρονοσειρών βιολογικών δεδομένων, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

πρόβλεψη, μέτρηση και κατανόηση των αλλαγών που πραγματοποιούνται στο θαλάσσιο 

περιβάλλον καθώς και για τη διαχείριση / διατήρηση των θαλάσσιων πόρων. Οι διεπιφάνειες των 

επιστημών που δημιουργήθηκαν, η διακίνηση νέων ιδεών, δεδομένων και αποτελεσμάτων, είχαν 

σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη σύγχρονων διαχειριστικών εργαλείων για την αντιμετώπιση 

μελλοντικών περιβαλλοντικών κινδύνων και καταστροφών.  

Κατά τη διάρκεια της πρώτης δεκαετίας εφαρμογής του προγράμματος έχουν ανακαλυφτεί νέα 

ενδιαιτήματα και είδη. Επισήμως 1.200 νέα είδη έχουν προσδιοριστεί, ενώ υπολογίζεται ότι άλλα 

5.000 αναμένεται να προσδιοριστούν. Μέχρι τώρα έχουν δημοσιευτεί 2.600 επιστημονικές 

εργασίες, ενώ όλη η πληροφορία έχει εισαχθεί στη μεγαλύτερη βάση δεδομένων ανοιχτού κώδικα 

OBIS (Ocean Biodiversity Information System) (Ausubel & Grassle, 1997). 
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Η μεγάλος βαθμός πολυπλοκότητα του παγκόσμιου θαλάσσιου οικοσυστήματος δημιούργησε την 

ανάγκη οργάνωσης και εφαρμογής διάφορων επιμέρους προγραμμάτων κάτω από την ομπρέλα 

του CoML. Συνολικά 18 επιμέρους προγράμματα παραμένουν σήμερα ενεργά καλύπτοντας 

διαφορετικά ενδιαιτήματα. Ένα από αυτά είναι το Διεθνές Πρόγραμμα Natural Geography in 

Shore Areas (NaGISA http://nagisa.cbm.usb.ve/cms/). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα 

επικεντρώνεται στην καταγραφή, παρακολούθηση και τη δημιουργία χρονοσειρών της παράκτιας 

ποικιλότητας (μέχρι το βάθος των 20 m). Το ακρωνύμιο του προγράμματος προέρχεται από την 

Ιαπωνική λέξη «nagisa» που σημαίνει το σημείο όπου η θάλασσα συναντά την ακτή. Έως σήμερα 

έχουν εγκαθιδρυθεί 8 περιφερειακά γραφεία, σε 40 χώρες και 240 σημεία δειγματοληψίας. Με 

την εφαρμογή διεθνών προτύπων τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην εφαρμογή της δειγματοληψίας 

αλλά και στα επόμενα στάδια παραγωγής, αποθήκευσης και ανάλυσης της παραγόμενης γνώσης, 

ερωτήματα τόσο τοπικού όσο και παγκόσμιου ενδιαφέροντος ελέγχονται. Η δομή του 

προγράμματος είναι τέτοια που επιτρέπει την υλοποίησή του με ελάχιστους οικονομικούς πόρους 

αφού δεν περιλαμβάνει ακριβό επιστημονικό εξοπλισμό. Το γεγονός αυτό δίνει τη δυνατότητα σε 

χώρες με μικρό προϋπολογισμό για την έρευνα, να εφαρμόζουν το πρόγραμμα με επιτυχία. Δύο 

είναι τα ενδιαιτήματα που μελετώνται μέσα από το πρόγραμμα: α) βιοκοινωνίες σκληρού 

υποστρώματος (rocky bottom macroalgae communities) και λιβάδια φανερογάμων (soft bottom 

seagrass communities). Τα δύο αυτά ενδιαιτήματα εμφανίζουν μεγάλη πολυπλοκότητα, 

κατανέμονται παγκοσμίως και δεν είναι επαρκώς μελετημένα.   

Το πρόγραμμα NaGISA συμπεριλήφθηκε στο δίκτυο του CoML το 2002, με δύο κεντρικά γραφεία 

στην Αλάσκα και το Κιότο και 6 περιφερειακά. Ένα από περιφερειακά γραφεία ονομάζεται  

EuroNaGISA, το οποίο συντονίζει τις δραστηριότητες του προγράμματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

με έδρα την Πίζα της Ιταλίας. Οκτώ χώρες συμμετέχουν στον Ευρωπαϊκό τομέα, δύο εκ των 

οποίων δραστηριοποιούνται στη Μεσόγειο (Ιταλία –Ελλάδα). Στη Μεσόγειο υπάρχουν πέντε 

σταθμοί δειγματοληψίας, ένας στη θάλασσα της Λιγουρίας, δύο στην Αδριατική και δύο στην 

Κρήτη. Στη Κρήτη οι σταθμοί εγκαταστάθηκαν το 2007.  

Το πρόγραμμα NaGISA εκτός από τη καταγραφή και παρακολούθηση των μεταβολών της 

παγκόσμιας παράκτιας βιοποικιλότητας μέχρι το βάθος των 20m, έχει σκοπό και τη 

περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση γι’ αυτό και σημαντικό μέρος του 

προγράμματος περιλαμβάνει την ενεργό συμμετοχή μη επιστημονικού προσωπικού (κυρίως 
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μαθητές). Μέσω μη καταστρεπτικών (φωτογράφιση) και περισσότερο ενεργών  (συλλογή 

δειγμάτων) δειγματοληψιών, τόσο ποιοτικών όσο και ποσοτικών, πραγματοποιείται η προσπάθεια 

για τη συλλογή οικολογικής και ταξινομικής πληροφορίας από τη ζώνη ενδιαφέροντος. 

Από το σύνολο των οργανισμών που συλλέχθηκαν μέσα στα πλαίσια του προγράμματος NaGISA 

στις δυο περιοχές τις Κρήτης, για τις ανάγκες της παρούσας διδακτορικής διατριβής μόνο η 

ταξοκοινωνία των Πολυχαίτων εξετάστηκε για δύο διαδοχικές χρονιές 2007-2008.  

Οι Πολύχαιτοι (Polychaeta) μαζί με τους Ολιγόχαιτους (Oligochaeta) και τα Βδελλοειδή 

(Hirudinea) αποτελούν τις τρεις κλάσεις του Φύλου των Δακτυλιοσκωλήκων (Annelida). Από τις 

κλάσεις αυτές οι Πολύχαιτοι παραμένουν η πολυπληθέστερη ταξινομική ομάδα του Φύλου καθώς 

περιλαμβάνει περισσότερα από 9.000 είδη (Rouse & Fauchald, 1998).  

Η αρχή της ιστορικής εξέλιξης της Κλάσης των Πολυχαίτων τοποθετείται στο Προκάμβριο αφού 

απολιθώματα εξελιγμένων μορφών που ανήκουν στη Τάξη των Eunicida και τοποθετούνται 

ηλικιακά στο κατώτερο Κάμβριο (590 εκ. χρόνια) βρέθηκαν στη νότια Αυστραλία (Clark, 1969; 

Fauchald, 1974).  Διάφορες απόψεις έχουν διατυπωθεί για τον κοινό πρόγονο της Κλάσης των 

Πολυχαίτων (π.χ. Clark, 1969; Fauchald, 1974; Fitzhugh, 1991). Σύμφωνα με τον Fauchald  (1977) 

ο πρόγονος των Πολυχαίτων είχε αρκετά διαφορετική μορφή από τα αρτίγονα είδη, με πολλά 

ομόλογα μεταμερή, με παραπόδια (ελάχιστα ή καθόλου αναπτυγμένα) τα οποία πιθανότατα να 

έφεραν πολύ λίγες και απλές σμήριγγες. Πρέπει να ζούσε μέσα στο ίζημα (ορύκτης), το πρόσθιο 

άκρο του θα πρέπει να διέθετε σειρά από αισθητήριες απολήξεις όχι όμως και πολύπλοκα 

εξαρτήματα που διαθέτουν οι σημερινοί Πολύχαιτοι. Γενικότερα, οι Δακτυλιοσκώλικες 

θεωρούνται ότι συγγενεύουν στενά με τα Σωληνοειδή (Sipuncula), τα Εχιουροειδή (Echiura) και 

πιθανόν με τα Μαλάκια (Mollusca), εξαιτίας της τροχοφόρας προνύμφης που εμφανίζουν κατά 

την οντογένεσή τους (Clark, 1969) όπως και τα Μαλάκια. Οι Πολύχαιτοι βρίσκονται σ’ όλους 

τους τύπους του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Υπάρχουν είδη που ζουν σε εκβολές ποταμών, λίγα 

στα εσωτερικά ύδατα και ελάχιστα σε υγρές χερσαίες περιοχές. Στη πλειοψηφία τους είναι 

βενθικοί οργανισμοί αν και έχουν αναφερθεί περίπου 100 ολο-πλαγκτονικά είδη (Rouse & Pleijel, 

2001). Η εξάπλωσή τους στα οικοσυστήματα είναι ευρείας κλίμακας, αφού εκτείνεται από τη 

παράκτια ζώνη και την ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα μέχρι την αβυσσαία ζώνη, ενώ παράλληλα 

παρουσιάζουν ποικιλία τροφικών τύπων και στρατηγικών σε πολλά επίπεδα της θαλάσσιας 

τροφικής αλυσίδας  (Fauchald & Jumars, 1979). Η μεγάλη σημασία των Πολυχαίτων στη δομή 
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και  λειτουργία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων σχετίζεται κυρίως με τις εξής ιδιετερότητες: (α) 

είναι από τις ομάδες εκείνες των βενθικών οργανισμών που βρίσκονται σε μεγάλη αφθονία σχεδόν 

σ’ όλους τους τύπους των υποστρωμάτων (Reish, 1978)· (β) εμφανίζουν διαφόρους και συχνά 

πολλαπλούς τροφοληπτικούς τύπους και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη πολύ σημαντική τους θέση 

στο τροφικό πλέγμα (Barnes, 1974; Fauchald & Jumars, 1979 κ.ά.)· (γ)  αποτελούν τροφή για 

πολλούς ανώτερους οργανισμούς όπως ψάρια και πτηνά· (δ) είναι η συνεισφορά των 

ιζηματοφάγων, των αιωρηματοφάγων  αλλά και των ειδών που διανοίγουν στοές, αφού η 

αναμόχλευση του ιζήματος (bioturbation) επιτρέπει τόσο τον αερισμό του όσο και την 

επαναδιάθεση θρεπτικών που ξεφεύγουν τη σύλληψη από τους οργανισμούς κατά τη διαδικασία 

της κατακρήμνισης (Reish, 1979; Ben-Eliahu & Golani, 1990 κ.ά.)· (ε) έχουν αποδειχθεί πολύ 

καλοί δείκτες των περιβαλλοντικών διακυμάνσεων γι’ αυτό και χρησιμοποιούνται ευρέως σε 

περιβαλλοντικές μελέτες ως βιολογικοί ενδείκτες εκτίμησης της οικολογικής κατάστασης (Bellan, 

1984; Gambi & Giangrande, 1986)· (στ) τέλος, χρησιμοποιούνται ευρέως ως πειραματικοί 

οργανισμοί σε οικοτοξικολογικές αναλύσεις και βιοδοκιμασίες.    

Η πρώτη αναφορά για τους Πολύχαιτους περιέχεται στο έργο του Αριστοτέλη ‘Περί Ζωών 

Ιστορίαι’ (4ος αιώνας π.Χ. ), όμως η ουσιαστική και συστηματική μελέτη των Πολυχαίτων αρχίζει 

τον 19ο αιώνα. Η περίοδος από τις αρχές της δεκαετίας του ’60 έως το τέλος του 20ου αιώνα είναι 

η πιο σημαντική για τη συστηματική μελέτη της Ταξινομίας και της Οικολογίας της Κλάσης των 

Πολυχαίτων. Εντατικές εργασίες πραγματοποιήθηκαν με κύριους άξονες τη συστηματική, την 

εξέλιξη και την οικολογία τους (Arvanitidis, 1994). Στα σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι 

τις δύο τελευταίες δεκαετίες αρκετές εργασίες έχουν δημοσιευτεί με αντικείμενο μελέτης τη 

γενετική ανάλυση του τάξου (Avise, 1994) . 

Η συστηματική των Πολυχαίτων βασίζεται κυρίως στις αναθεωρήσεις του Fauchald (1977), της 

Pettibone (1982), των Rouse & Fauchald (1997) και των Rouse & Pleijel (2001). Ο Fauchald 

(1977) εισήγαγε ένα νέο σύστημα ταξινόμησης των Πολυχαίτων σε Τάξεις που βασιζόταν στις 

τότε γνωστές φυλογενετικές σχέσεις των ειδών. Σύμφωνα με το σύστημα αυτό η κατάταξη σε 

Τάξεις βασίζεται σε κύρια ανατομικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά, η δε διαδοχή των 

οικογενειών σε κάθε Τάξη υποδεικνύει την αυξημένη μορφολογική απόσταση από τον κοινό τους 

πρόγονο. Συνολικά 25 διαφορετικές Τάξεις με 87 Οικογένειες και περίπου 1.000 Γένη προέκυψαν 

από την συστηματική αναθεώρηση του Fauchald . Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι 
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αρκετές εργασίες για τη φυλογεωγραφία και τη φυλογενετική ανάλυση των Πολυχαίτων, 

βασίζονται σε μοριακούς δείκτες, που δημοσιεύτηκαν σχετικά πρόσφατα (π.χ. Westheide, 1997; 

Avise 2000; Rousset κ.ά., 2007) και βοήθησαν σε μεγάλο βαθμό στην κατανόηση των σχέσεων 

μεταξύ των ειδών και των ανώτερων ταξονομικών επιπέδων.    

Ο αριθμός των βιβλιογραφικών αναφορών για τη κατανομή των Πολυχαίτων στη περιοχή του 

Αιγαίου είναι σχετικά περιορισμένος (π.χ. Simboura & Zenetos, 2002; Arvanitidis κ.ά., 2002; 

Çinar & Ergen, 2002), σε αντίθεση με τη δυτική Μεσόγειο που σημαντικός αριθμός εργασιών 

είναι δημοσιευμένος από τα τέλη της δεκαετίας του ‘60 (π.χ. Bellan-Santini, 1969b; Abbiati κ.ά., 

1987; Cardell, 1988; Giangrande, 1988.). Ακόμα πιο περιορισμένος είναι ο αριθμός των 

βιβλιογραφικών αναφορών για τη ποικιλότητα και τη δομή των συνευρέσεων των Πολυχαίτων σε 

ενδιαιτήματα σκληρού υποστρώματος για τη περιοχή του Αιγαίου (Ergen & Çinar, 1997; 

Antoniadou, 2003; Kitsos, 2005; Çinar, 2009). 

Οι περιοχές σκληρού υποστρώματος, αν  και εμφανίζουν συνήθως εύκολη προσβασιμότητα και 

χαμηλό δειγματοληπτικό κόστος σε σύγκριση με το μαλακό υπόστρωμα (αφού δεν απαιτείται η 

χρήση ερευνητικών πλοίων και ακριβού επιστημονικού εξοπλισμού), δεν έχουν μελετηθεί 

εκτενώς, ειδικά για τη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου ενώ η απουσία κοινώς αποδεκτών 

δειγματοληπτικών πρωτοκόλλων και δειγματοληπτικών εργαλείων καθιστά τη σύγκριση των 

αποτελεσμάτων από τις διάφορες επιστημονικές εργασίες προβληματική. Σημαντικός 

περιοριστικός παράγοντας είναι και η αναγκαστική χρήση αυτόνομης κατάδυσης για τη λήψη 

δειγμάτων, αφού υπάρχει περιορισμός τόσο στο χρόνο παραμονής στο βυθό όσο και στο μέγιστο 

επιχειρησιακό βάθος. Μετά  από τη διάδοση της αυτόνομης κατάδυσης (περίπου στα μέσα του 

20ου αιώνα) άρχισε και η ανάπτυξη των δειγματοληπτικών εργαλείων σκληρού υποστρώματος. Οι 

πρώτοι δειγματολήπτες που κατασκευάστηκαν είχαν δύο βασικά μειονεκτήματα: α) μεγάλο βάρος 

και β) μικρή αυτονομία (π.χ. Wilcox κ.ά., 1974; Emig, 1977). Πολλές συσκευές έως τώρα έχουν 

προταθεί αλλά καμία δεν έχει υιοθετηθεί από την επιστημονική κοινότητα με συνέπεια τη χρήση 

διαφορετικών δειγματοληπτών στις ερευνητικές προσπάθειες του σκληρού υποστρώματος. Αν 

στο γεγονός αυτό προστεθεί η έλλειψη κοινώς αποδεκτών δειγματοληπτικών πρωτοκόλλων, 

γίνεται άμεσα αντιληπτή η δυσκολία σύγκρισης των αποτελεσμάτων από διαφορετικές εργασίες. 

Το τελευταίο έχει σαν αποτέλεσμα την έλλειψη διαχειριστικών εργαλείων και πρωτοκόλλων, 
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δυσχεραίνοντας τις προσπάθειες για τη διατήρηση και τη προστασία των παράκτιων 

οικοσυστημάτων.       

Οι περιοχές σκληρού υποστρώματος περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα υποστρωμάτων, από 

βραχώδη πετρώματα, κοραλλιγενείς, βιογενείς (π.χ. από μαλάκια ή πολύχαιτους) και τεχνητούς 

υφάλους (π.χ. προβλήτες, ναυάγια και κυματοθραύστες). Σχεδόν όλες οι κατηγορίες φυτικών και 

ζωικών οργανισμών βρίσκονται σε αυτού του είδους το ενδιαίτημα (εδραίοι, πλάνητες, ενδο- και 

επι-βενθικοί). Σημαντικός αριθμός εδραίων οργανισμών αναπτύσσεται σε αυτές τις περιοχές όπως 

φύκη, σπόγγοι, κοράλλια κ.ά. Οι βιολογικές συνευρέσεις του σκληρού υποστρώματος 

μεταβάλλονται τόσο με το βάθος όσο και με το γεωγραφικό μήκος. Η εποχικότητα στον αριθμό 

και την αφθονία των ειδών επηρεάζεται από μία σειρά αβιοτικών παραμέτρων όπως το βάθος, το 

παλιρροιακό εύρος, η κυματική δράση (Stephenson & Stephenson, 1949; Southward, 1958; Lewis, 

1964) καθώς και από την  εποχική διακύμανση των συγκεκριμένων μεταβλητών (π.χ. Dayton κ.ά., 

1984). Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι περιοχές σκληρού υποστρώματος 

χωρίζονται σε δύο ζώνες: (α) μεσοπαραλιακή, (β) υποπαραλιακή. Η μεσοπαραλιακή (ή 

μεσοπαλιρροιακή ή διαπαλιρροιακή ) ζώνη αντιστοιχεί στο τμήμα του θαλάσσιου υποστρώματος 

που αποκαλύπτεται ή καλύπτεται ανάλογα με το παλιρροιακό κύκλο (Stephenson & Stephenson, 

1949; Pérès, 1961  ). Σε περιοχές με μικρό παλιρροιακό εύρος όπως η Μεσόγειος η ζώνη αυτή 

επηρεάζεται περισσότερο από τη κυματική δράση και λιγότερο από το παλιρροιακό εύρος 

(Stephenson & Stephenson,1949). Τρεις υποζώνες ορίζονται συνήθως στη μεσοπαραλιακή ζώνη 

σύμφωνα με τους  Stephenson & Stephenson (1949): α) η ανώτερη μεσοπαραλιακή, β) η μεσο 

μεσοπαραλιακή και γ) η κατώτερη μεσοπαραλιακή. Η έκταση κάθε υποζώνης ορίζεται από το 

παλιρροιακό εύρος ή την κυματική δράση. Το ανώτατο όριο της ανώτερης μεσοπαραλιακής 

αντιστοιχεί στην ανώτερη στάθμη που φτάνει η θάλασσα και επηρεάζεται από ένα σύνολο 

αβιοτικών παραγόντων (κυματισμός, θερμοκρασία, υγρασία χρόνος ανάδυσης) ενώ το κατώτατο 

όριο της κατώτερης μεσοπαραλιακής ορίζεται από το κατώτερο επίπεδο της άμπωτης 

(παλιρροιακή συζυγία) και επηρεάζεται από την ένταση,  τη φορά των ανέμων, τη βαρομετρική 

πίεση και το παλιρροιακό κύκλο). Οι οργανισμοί που εμφανίζονται στη ζώνη αυτή είναι πολύ 

καλά προσαρμοσμένοι προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ακρέες συνθήκες που επικρατούν κατά 

την έκθεση του υποστρώματος στον ατμοσφαιρικό αέρα. Η γειτνίασή της με τη χέρσο έχει σαν 

αποτέλεσμα αυξημένες συγκεντρώσεις σε θρεπτικά κατά συνέπεια η πρωτογενής παραγωγή είναι 

αυξημένη γι’ αυτό και οι λίγοι καλά προσαρμοσμένοι οργανισμοί που απαντώνται εδώ να 
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εμφανίζονται με μεγάλες αφθονίες. Καθώς το πλάτος της Μεσογειακής μεσοπαραλιακής ζώνης 

είναι αρκετά περιορισμένο, ο χωρικός ανταγωνισμός είναι ιδιαίτερα υψηλός και ορίζει τα όρια 

εξάπλωσης των ειδών. Χαρακτηριστικά είδη της ζώνης αυτής στα ανώτερα τμήματά της είναι τα 

κυανοφύκη, ερυθροφύκη, θυσσανόποδα, γαστερόποδα ενώ στα κατώτερα τμήματά της είναι τα 

φαιοφύκη, δίθυρα, πολύχαιτοι, βρυόζωα, αμφίποδα και ασκίδια (Pérès, 1961, 1967). 

Χαρακτηριστικό επίσης αποτελεί το γεγονός του διαφορετικού χρωματισμού των ζωνών, ο οποίος 

είναι ιδιαίτερα εμφανής κατά τη διάρκεια της άμπωτης. Ο διαφορετικός χρωματισμός οφείλεται 

στα χλωριδικά είδη που επικρατούν (π.χ. η ανώτερη μεσοπαραλιακή χρωματίζεται με ανοικτό 

καφέ, άσπρο, η κόκκινο, ενώ η κατώτερη μεσοπαραλιακή συνήθως έχει σκούρο καφέ 

χρωματισμό). Η υποπαραλιακή ζώνη εκτείνεται ακριβώς κάτω από τη μεσοπαραλιακή μέχρι το 

βάθος εξάπλωσης των φανερογάμων (περίπου 40 m στη Μεσόγειο) (Pérès, 1961). Η ζώνη αυτή 

χωρίζεται σε δύο υποζώνες την ανώτερη υποπαραλιακή (ζώνη εξάπλωσης φωτόφιλα ειδών) και 

τη κατώτερη υποπαραλιακή (ζώνη εξάπλωσης σκιόφιλα φυκών). Καλύπτεται μόνιμα από 

θαλασσινό νερό, ενώ στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν καραλλιγενείς σχηματισμοί η ποικιλότητα 

είναι ιδιαίτερα υψηλή. Εξαιτίας του μικρού της βάθους και της μικρής απόστασης από τη χέρσο, 

το ενδιαίτημα της υποπαραλιακής διαδραματίζει σημαντικό ρόλο τόσο στη πρωτογενή όσο και 

στη δευτερογενή παραγωγή. Για το λόγο αυτό πολλοί οργανισμοί που κανονικά ζουν και 

δραστηριοποιούνται στον ανοικτό ωκεανό περνούν τα πρώτα στάδια της ζωής τους στη ζώνη 

αυτή. Χαρακτηριστικά είδη της υποπαραλιακής ζώνης είναι τα μικρού ύψους φύκη (π.χ. 

Cladophora και Gelidium) τα οποία καλύπτουν το υπόστρωμα με τη μορφή φυκοτάπητα και τα 

μεγάλου μήκους φύκη (Dictyotoma, Cystoseira, Corallina, Codium κ.ά.) (Benedetti-cecchi κ.ά., 

2003). Η σύνθεση των φυτικών κοινοτήτων που συναντώνται στο σκληρό υπόστρωμα στη ζώνη 

αυτή είναι σε άμεση συνάρτηση με το βαθμό έκθεσης της περιοχής. Για παράδειγμα, σε περιοχές 

με έντονη κυματική δράση επικρατεί το είδος Cystoseira mediterranea και Cystoseira stricta  ενώ 

σε προστατευμένες περιοχές επικρατεί το είδος Cystoseira crinta. Όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω στην υποπαραλιακή ζώνη του σκληρού υποστρώματος μεγάλος αριθμός διαφορετικών 

ειδών (τόσο πλάνητες όσο και εδραίοι)  συμμετέχουν στη σύνθεση των βιοκοινωνιών. 

Αντιπροσωπευτικά είναι τα γένη των Πολυχαίτων (Syllis, Nereis, Hermodice),  των Μαλακίων 

(Mytilus, Gibbula, Haliotis), των Καρκινοειδών (Balanus, Corophium, Dexamine),  των Σπόγγων,  

των Εχινοδέρμων κ.ά (Simboura & Zenetos, 2002).  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο 

σχηματισμός φάσεων (δηλαδή η επικράτηση ενός είδους) σαν αποτέλεσμα καλύτερης 
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προσαρμογής στις αβιοτικές (θερμοκρασία, διαθέσιμό φως, αλατότητα) και βιοτικές (π.χ. 

ανταγωνισμός) συνθήκες. Οι φάσεις μπορεί να δημιουργούνται τόσο από ζωικούς (Dendropoma, 

Mytilus, Vermetus) όσο και από φυτικούς (Cystoseira, Acetabularia, Lithopyllum) οργανισμούς. 

Τα είδη που συνεισφέρουν στη δομή των βενθικών συνευρέσεων επηρεάζονται τόσο από τους 

περιβαλλοντικούς παράγοντες όσο και από τη παρουσία φάσεων (Ballesteros, 2003).  

Τα δύο τελευταία στο πρόγραμμα  NaGISA προστέθηκε η διάσταση της γενετικής / γονιδιακής 

ποικιλότητας στα παράκτια οικοσυστήματα. Κατά συνέπεια η εύρεση της ποικιλότητας στο 

συγκεκριμένο επίπεδο, εκτός από αυτής στο επίπεδο του είδους, αποτελεί ένα καινούριο στόχο 

του προγράμματος  Αν και η καταγραφή και κατανομή των ειδών είναι μια πολύ σημαντική 

πληροφορία, η οποία συμπληρώνει σημαντικά κενά γνώσης, το κατά πόσο τα είδη που εκτείνονται 

σε δεδομένη περιοχή αποτελούν ενιαίο πληθυσμό ή περισσότερους αποτελεί εξίσου σημαντική 

γνώση η οποία μπορεί να αποκτηθεί μόνο με τη βοήθεια γενετικών τεχνικών.   

Η γονιδιακή ανάλυση των πληθυσμών εξετάζει τη συχνότητα εμφάνισης και κατανομής των 

γονιδίων μέσα σε ένα πληθυσμό ή μεταξύ πληθυσμών, αλλιώς τη γενετική δομή των πληθυσμών, 

και προσπαθεί να κατανοήσει τις αιτίες των γενετικών διαφορών που παρατηρούνται μεταξύ 

αυτών. Βασίζεται στη μέτρηση της συχνότητας εμφάνισης των αλληλομόρφων γονιδίων που 

παρατηρούνται σε ένα συγκεκριμένο γενετικό τόπο σε κάθε πληθυσμό (Griffiths κ.ά., 1999). Kάθε 

πληθυσμός, στην περίπτωση που δεν υπήρχαν μεταναστεύσεις, γενετικοί πολυμορφισμοί και 

μεταλλάξεις θα έπρεπε να είναι ομοιογενής και τα περισσότερα άτομα του είδους να εμφανίζουν 

υψηλά ποσοστά ομοζυγίας, χωρίς καμία διαφοροποίηση. Κάτι τέτοιο όμως δε συμβαίνει στους 

φυσικούς πληθυσμούς όπου ανάλογα με τις ιδιότητες του εκάστοτε είδους και του περιβάλλοντός 

του, υπάρχει και γενετική διαφοροποίηση. Ένας από τους μοριακούς δείκτες που χρησιμοποιείται 

κατεξοχήν για πληθυσμιακές μελέτες είναι το μιτοχονδριακό DNA (Avise, 2000). Ο δείκτης αυτός 

έχει εφαρμοστεί εκτενώς σε μελέτες που αφορούν την πληθυσμιακή δομή, τη γονιδιακή ροή, τον 

υβριδισμό, τη βιογεωγραφία και τις φυλογενετικές σχέσεις των ειδών (π.χ. Avise, 1994). Ο λόγος 

που χρησιμοποιείται  το mtDNA  είναι ότι εμφανίζει πολλά πλεονεκτήματα τόσο από εξελικτική 

όσο και από τεχνική άποψη: α) υπάρχει μεγάλος αριθμός αντιγράφων του  mtDNA στα κύτταρα 

(Futuyama, 1991)· β) είναι πολύ καλά χαρακτηρισμένο και εξελίσσεται ταχύτερα απ’ ότι το 

πυρηνικό (Hagelberg, 1994; Avise, 1987)· γ) οι διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται προέρχονται  

από μεταλλάξεις και όχι από τυχαίους ανασυνδιασμούς (Ladoukakis & Zouros, 2001a,b)· δ) είναι 
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απλοειδής (Hurst & Jiggins, 2005)· ε) απουσιάζουν τα εσώνια  και τα ψευδογονίδια (Avise κ.ά., 

1987). 

Σε όλα τα είδη ο ρυθμός εξέλιξης του mtDNA δεν είναι σταθερός αλλά επηρεάζεται από ένα 

σύνολο παραγόντων. Ο μεταβολικός ρυθμός, η ικανότητα εξάπλωσης του είδους (εδραίος ή 

πλάνητας), ο μηχανισμός επιδιόρθωσης του DNA, οι περιβαλλοντικές συνθήκες είναι μερικοί από 

τους παράγοντες που επηρεάζουν την εξέλιξή του. (π.χ. Martin & Palumbi, 1993; Graur & Li, 

2000).  

Στην περίπτωση των πολυχαίτων, μόλις την προηγούμενη δεκαετία άρχισε η συστηματική μελέτη 

της γενετικής δομής των πληθυσμών και η εύρεση των φυλογενετικών τους σχέσεων (π.χ. Schulze 

κ.ά., 2000; Jolly κ.ά., 2006; Schulze, 2006). Παρ’ όλη την προσπάθεια που γίνεται για την 

εξακρίβωση των εξελικτικών γραμμών μεταξύ απομακρυσμένων πληθυσμών, μεγάλο 

βιβλιογραφικό κενό υπάρχει στην γενετική δομή των ειδών εντός και εκτός των ορίων των 

πληθυσμών (Ahrens κ.ά., 2013). Το κενό αυτό αυξάνεται σημαντικά όταν η περιοχή μελέτης 

μεταφέρεται στη Μεσόγειο, καθώς οι βιβλιογραφικές αναφορές που υπάρχουν είναι ελάχιστες.  

 

Στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής, έγινε προσπάθεια να ελεγχθούν οι παρακάτω 

επιστημονικές υποθέσεις:  

α) Το κατά πόσο υπάρχουν πρότυπα κατανομής της ταξοκοινωνίας των Πολυχαίτων στην 

υποπαραλιακή ζώνη των περιοχών του NaGISA (το παράδειγμα των Syllidae)? 

β) Κατά πόσο οι λίστες των ειδών που προσδιορίστηκαν στα πλαίσια της διατριβής καθώς και η 

ανώτερη ταξινομική τους κατάταξη καθιστούν τις υποπαραλιακές περιοχές μελέτης 

αντιπροσωπευτικές της Μεσογειακής λεκάνης? 

γ) Το κατά πόσο υπάρχουν πρότυπα κατανομής της ταξοκοινωνίας των Πολυχαίτων στην 

μεσοπαραλιακή ζώνη των περιοχών του NaGISA? 

δ) Οι λίστες των ειδών που προσδιορίστηκαν στα πλαίσια της διατριβής καθώς και η ανώτερη 

ταξινομική τους κατάταξη καθιστούν τις μεσοπαραλιακές περιοχές μελέτης αντιπροσωπευτικές 

της Μεσογειακής λεκάνης? 
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ε) Τη δυνατότητα ανάπτυξης καινοτόμου δειγματολήπτη, με σκοπό την ταχύτερη και 

ασφαλέστερη δειγματοληψία του σκληρού υποστρώματος. 

δ) Το κατά πόσο το πολυμεταβλητό πρότυπο της γενετικής δομής του αντιπροσωπευτικού είδους 

του σκληρού υποστρώματος Hermodice carunculata συνάδει με το αντίστοιχο της συνολικής 

ταξοκοινωνίας των Πολυχαίτων. 
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1. Κεφάλαιο 1 – Yποπαραλιακή Ζώνη 
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Κεφάλαιο 1. Δύναται η μέτρηση της παράκτιας ποικιλότητας σε τέσσερις Μεσογειακές περιοχές 

να είναι αντιπροσωπευτική εκείνης της  Μεσογειακής λεκάνης; Έλεγχος  της εφαρμογής του 

πρωτοκόλλου  NaGISA με βάση την οικογένεια των Syllidae.  

 

Περίληψη 

Μία από τις  βασικές αρχές του προγράμματος  NaGISA  είναι η μακρόχρονη παρακολούθηση 

της παράκτιας βιοποικιλότητας. Σ' αυτό το πρόγραμμα προστέθηκαν πρόσφατα δύο περιοχές από 

την ανατολική Μεσόγειο.  Πάνω σ' αυτή την αρχή, δεδομένα από 4 Μεσογειακές περιοχές 

σκληρού υποστρώματος χρησιμοποιήθηκαν ώστε να υπολογιστούν οι τιμές των δεικτών της 

ταξινομικής διακριτότητας  και με σκοπό να δοθούν απαντήσεις στις ακόλουθες δύο ερωτήσεις: 

α) είναι η ποικιλότητα των δύο νέων περιοχών του NaGISA, αντιπροσωπευτική της Μεσογείου 

με βάση την οικογένεια των Syllidae; και β) υπάρχει μαρτυρία ότι οι τοπικές συνευρέσεις της 

ταξοκοινωνίας των Syllidae σχηματίζονται τυχαία από το απόθεμα των ειδών της Μεσογειακής 

λεκάνης;  Ο έλεγχος τυχαιότητας που καθορίζει μέχρι πιο επίπεδο παρατήρησης οι τοπικές λίστες 

ειδών καθώς και οι φυλογενετικές τους σχέσεις είναι τυχαίες σε σύγκριση με εκείνες μιας 

ευρύτερης κλίμακας παρατήρησης (χωρικής, συνήθως), έδειξε ότι σε μικρής παρατήρησης 

κλίμακα (π.χ. επαναληπτικό δείγμα, δειγματοληπτικό βάθος) η ευρύτερη φυλογενετική 

ποικιλότητα κατανέμεται τυχαία στις τοπικές συνευρέσεις. Απ’ αυτό το αποτέλεσμα είναι δυνατόν 

να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι, τοπικές διεργασίες επηρεάζουν περισσότερο τη δομή των 

συνευρέσεων απ’ ότι ιστορικές ή εξελικτικές. Το τελευταίο συμφωνεί με προηγούμενα 

αποτελέσματα τα οποία προήλθαν από τη ταξοκοινωνία των πολυχαίτων σε πανευρωπαϊκό 

επίπεδο. Η ποικιλότητα των Syllidae από τη δυτική Μεσόγειο αποτελεί  τυχαίο υποσύνολο  της 

αντίστοιχης Μεσογειακής ενώ εκείνη των περιοχών του NaGISA στην ανατολική Μεσόγειο 

μπορούν να θεωρηθούν τυχαία υποσύνολα μόνο κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις.  
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1.1 Εισαγωγή 

Η μείωση της βιοποικιλότητας και οι πιθανές κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις που ενδέχεται να 

επακολουθήσουν, έχει οδηγήσει τις τελευταίες δύο δεκαετίες αρκετές κυβερνήσεις στην 

υπογραφή και εφαρμογή διεθνών συνθηκών με σκοπό τη ματαίωση ή έστω την επιβράδυνση του 

φαινομένου. Η πιο γνωστή  διεθνής συνθήκη είναι η σύμβαση για τη Βιολογική ποικιλότητα 

(CBD, Convention on Biological Diversity, 1993), η οποία άρχισε να εφαρμόζεται από τα μέλη 

της, την ίδια χρονιά. Ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της συνθήκης αυτής ήταν η 

δραστηριοποίηση περισσότερων από 80 χώρων παγκοσμίως και η συμμετοχή επιστημόνων για τη 

δημιουργία ενός διεθνούς δικτύου θαλάσσιων επιστημόνων, ερευνητικών προγραμμάτων και 

πρωτοβουλιών με σκοπό την αξιολόγηση της ποικιλότητας, της κατανομής και της αφθονίας των 

οργανισμών στους ωκεανούς. Κάτω από την εποπτεία ενός τέτοιου δικτύου (CoML, Census of 

Marine Life), προτάθηκαν συγκεκριμένα ερευνητικά προγράμματα με σκοπό τη διεύρυνση της 

επιστημονικής γνώσης σε θαλάσσια συστήματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος (π.χ. βαθιά θάλασσα, 

Αρκτική, υδροθερμικές αναβλύσεις). Ένα από αυτά προγράμματα του CoML  είναι το πρόγραμμα 

NaGISA (Natural Geography in  Shore Areas). Μια από τις ιδιαιτερότητες αυτού του 

προγράμματος είναι ότι όλοι οι συμβαλλόμενοι φορείς (πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα) 

είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν με ακρίβεια το ίδιο  δειγματοληπτικό πρωτόκολλο με απώτερο 

σκοπό τη παραγωγή υψηλής ποιότητας και άμεσα συγκρίσιμα αποτελέσματα. Μία από τις 

προδιαγραφές του πρωτοκόλλου ορίζει τον αριθμό και την απόσταση των σταθμών που πρέπει να 

υπάρχει σε κάθε θαλάσσια βιογεωγραφική περιοχή (το λιγότερο τρεις) (Iken & Konar, 2003). Η 

αντιπροσωπευτικότητα των σταθμών δειγματοληψίας αποτελεί  σημαντικό μέρος του 

προγράμματος, γι’ αυτό και κάθε καινούριο σημείο που εισάγεται στο δίκτυο των σταθμών θα 

πρέπει να ελέγχεται ως προς αυτό.  

Στο παρόν κεφάλαιο ελέγχονται οι παρακάτω υποθέσεις, με βάση τις τιμές των δεικτών της 

ταξινομικής διακριτότητας:  α) είναι η ποικιλότητα των δύο νέων περιοχών του NaGISA στην 

Ανατολική Μεσόγειο, αντιπροσωπευτική της Μεσογείου με βάση την οικογένεια των Syllidae; 

και β) τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι οι τοπικές συνευρέσεις της ταξοκοινωνίας των Syllidae 

σχηματίζονται τυχαία από το απόθεμα των ειδών της Μεσογειακής λεκάνης; Η διαδικασία μέσα 

από την οποία σχηματίζονται οι βενθικές συνευρέσεις, δηλαδή με ποιο τρόπο συγκεκριμένα είδη 

διαβιούν μαζί και σχηματίζουν της κοινωνίες, επηρεάζονται από ένα πλήθος παραγόντων, οι 
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οποίοι αρκετά συχνά έχουν ως αποτέλεσμα τη μη τυχαία κατανομή των ειδών μέσα στις κοινωνίες, 

με βάση την προέλευσή τους. Δύο είναι τα σημαντικότερα πρότυπα σχηματισμού των βενθικών 

συναθροίσεων (π.χ. Williams, 1947; Drake 1990; Somerfield et al., 2009 ): α) μέσα από τον 

ανταγωνισμό συγγενικών ειδών, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία κοινωνιών με είδη 

που παρουσιάζουν ποικιλόμορφα ταξινομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, συνεπώς είναι 

πολύ διαφορετικά στην περίπτωση ιστορικών και εξελικτικών διεργασιών (π.χ. Wilson & Gitay 

1995) και β) μέσα από περιβαλλοντική πίεση, όπου εξαιτίας συγκεκριμένων περιβαλλοντικών 

συνθηκών, επιτρέπουν μόνο σε είδη με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά να επιβιώσουν, το όποιο 

οδηγεί σε κοινωνίες αποτελούμενες από σχετικά στενά συγγενικά είδη (π.χ. Tofts & Silvertown, 

2000).    

Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να απαντηθούν οι παραπάνω υποθέσεις μέσα από τη 

ταξοκοινωνία των Syllidae από τέσσερις περιοχές σκληρού υποστρώματος της Μεσογείου (δύο 

από τις περιοχές του NaGISA στην ανατολική Μεσόγειο και δύο στη δυτική Μεσόγειο).  

Η οικογένεια των Syllidae, απαρτίζεται από είδη πολύ μικρά σε μέγεθος αλλά με μεγάλη 

ποικιλότητα τόσο στα μορφολογικά όσο και στα λειτουργικά τους χαρακτηριστικά. Συνήθως  στις 

περιοχές του σκληρού υποστρώματος η οικογένεια των Syllidae εμφανίζεται με υψηλότερα 

ποσοστά αφθονίας σε σχέση με τις άλλες οικογένειες των Πολυχαίτων (San Martín, 2003), είναι 

μία πολύ καλά μελετημένη οικογένεια για τη περιοχή της Μεσογείου (π.χ. Campoy 1982, Çinar 

& Ergen 2002, Çinar κ.ά. 2003, Musco & Giangrande 2005a, San Martín 1984, 2003) και, τέλος, 

πρόσφατα έχει αναθεωρηθεί η ταξινομική και φυλογενετική ανάλυση της οικογένειας (π.χ. 

Aguado κ.ά. 2007, Aguado & San Martín 2009, San Martín κ.ά. 2009). Επιπλέον, στις περιοχές 

δειγματοληψίας του NaGISA, άτομα αυτής της οικογένειας βρέθηκαν σε όλα τα βάθη και σε όλα 

τα επαναληπτικά δείγματα. Οι παραπάνω παράγοντες έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην επιλογή της 

συγκεκριμένης οικογένειας, ως μέσο για τον έλεγχο της τυχαιότητας των ταξοκοινωνιών των 

Πολυχαίτων του προγράμματος NaGISA σε σχέση με τη συνολική ποικιλότητα των Πολυχαίτων 

της Μεσογείου (Giangrande  κ.ά. 2005, Musco & Giangrande 2005a, Musco κ.ά. 2009).     
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1.2 Υλικά και μέθοδοι 

1.2.1 Δειγματοληψία 

Τα δείγματα συλλέχθηκαν σε δύο χρονικές περιόδους: Σεπτέμβριο 2007 και  Ιούλιο 2008, από δύο 

περιοχές σκληρού υποστρώματος στις βόρειες ακτές της Κρήτης (Αλυκές και Ελούντα).  

Πραγματοποιήθηκαν δύο δειγματοληπτικές προσπάθειες σε πέντε βάθη (1, 5, 10, 15, 20 m). Από 

κάθε βάθος συλλέχθηκαν πέντε επαναληπτικά δείγματα.  Αμφότερες οι περιοχές χαρακτηρίζονται 

από τη παρουσία σκληρού υποστρώματος με πυκνή φυτοκάλυψη (Cystoseira spp., Sargassum sp., 

Corallinales spp.) και μέτρια κυματική έκθεση. Αναλυτικές πληροφορίες τόσο για το 

δειγματοληπτικό πρωτόκολλο όσο και για τα όργανα δειγματοληψίας υπάρχουν στο παράρτημα 

1.  

1.2.2 Επιπρόσθετες σειρές δεδομένων  

Ορισμένες σειρές δεδομένων των Syllidae από αδιατάραχτες περιοχές σκληρού υποστρώματος 

συμπεριλήφθηκαν επιπρόσθετα εκείνων από τις δειγματοληψίες στην παρούσα εργασία.  Η 

εκτενής βιβλιογραφική  έρευνα και  προσωπική επικοινωνία είχε ως αποτέλεσμα την εύρεση δύο 

μόνο συνόλων δεδομένων από περιοχές σκληρού υποστρώματος της δυτικής Μεσογείου: 

Γιβραλτάρ (μεταξύ 36ο25΄N, 5ο10΄W και 36ο25΄N, 6ο02΄W) και Αλμερία (Νοτιοδυτική Ισπανία, 

37ο17΄20΄΄N, 1ο43΄32΄΄W). Τα δεδομένα αυτά συλλέχτηκαν μεταξύ των ετών 1980-84 και 2000-

1 αντιστοίχως (Πίνακας 1, Εικόνα 1). Λεπτομερής περιγραφή μπορεί να βρεθεί στις εργασίες των 

Sardá (1985) και López & Gallego (2006). Οι ονομασίες των ειδών που περιλαμβάνονται στα 

δεδομένα αυτά αντιστοιχήθηκαν πλήρως σ' εκείνες που υπάρχουν  στην πιο σύγχρονη 

βιβλιογραφία (π.χ. San Martín, 2003, Nygren, 2004, Çinar & Gambi 2005, San Martín κ.ά. 2009). 

Κατά συνέπεια, η κατάρτιση του μεσογειακού καταλόγου των ειδών της οικογένειας των Syllidae 

σκληρού υποστρώματος της Μεσογείου καθώς και της κατάταξής τους στις ανώτερες ταξινομικές 

ομάδες βασίστηκε σε βιβλιογραφικές αναφορές ακολουθώντας ως πρότυπο την αναθεώρηση των 

Aguado & San Martín (2009). Τέλος, από την ανάλυση εξαιρέθηκαν τα είδη για τα οποία 

υπάρχουν συγκεκριμένες βιβλιογραφικές αναφορές ότι είναι αποκλειστικοί κάτοικοι μαλακού 

υποστρώματος. 
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Εικόνα 1. Χάρτης της Μεσογείου και οι 4 τοποθεσίες δειγματοληψίας 

 

Πίνακας 1. Κύρια χαρακτηριστικά των σειρών δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη 

 Αλμερία Αλυκές Ελούντα Γιβραλτάρ  

Μέγιστο βάθος 3 m 20 m 20 m 12 m 

Δειγματοληπτικό 

έτος 

2000–2001 2000–2001 2007–2008 1981–1984 

Αριθμός ειδών  45 49 63 61 

Αριθμός δειγμάτων 14 50 50 68 

Συντεταγμένες  37º17´20´´N;  

1º43´32´´W 

35º24´57´´N;  

24º59´15´´E 

35º15´6´´N;  

25º45´30´´E 

36°25'N; 5º10´W 

to  

36°25'N; 6º02´W 

 

1.2.3 Στατιστική ανάλυση 

Η τυχαιότητα των συνευρέσεων των Syllidae στους σταθμούς δειγματοληψίας του προγράμματος 

NaGISA εξετάστηκε με βάση τις τιμές των δεικτών  της ταξινομικής διακριτότητας και της θέσης 

τους μέσα στα χωνιά κατανομής όπως προκύπτουν από το Μεσογειακό κατάλογο ειδών της 

οικογένειας και των φυλογενετικών σχέσεων στα ανώτερα ταξινομικά επίπεδα. Οι συγκεκριμένοι 

δείκτες επιλέχθηκαν διότι είναι ανεξάρτητοι του μεγέθους του δείγματος και της 

δειγματοληπτικής προσπάθειας (Clarke & Warwick 1998, Warwick & Clarke 2001) και 
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αναλύονται ως εξής:  (α) Ο μέσος όρος ταξινομικής διακριτότητας, που συμβολίζεται με AvTD ή 

Δ+, και ορίζεται ως η μέση φυλογενετική / ταξινομική απόσταση μεταξύ δύο ειδών (Εικόνα 2). 

Υπολογίζεται από τον τύπο:  

Δ+= [ΣΣi<jωij]/[s(s - 1)/2]  

όπου: s είναι ο αριθμός των ειδών που υπάρχουν στη σειρά δεδομένων,  

ω είναι η απόσταξη μεταξύ του είδους i και j (Clarke & Warwick 1998). Στην πλέον απλούστερη 

μορφή της, η απόσταση αυτή ορίζεται ως 1, στην περίπτωση που έχουμε συγγενικά, 2 στην 

περίπτωση που έχουμε είδη που ανήκουν σε διαφορετικές οικογένειες, 3 στην περίπτωση που τα 

είδη ανήκουν σε διαφορετική τάξη, κλπ.·  

(β) Η μεταβλητότητα της ταξινομικής διακριτότητας, συμβολίζεται ως VarTD ή Λ+ και είναι 

μέτρο υπολογισμού της ομοιότητας της κατανομής των ειδών στις ανώτερες ταξινομικές 

κατηγορίες (Εικόνα 2). Υπολογίζεται από το τύπο: 

 Λ+=[{ΣΣi≠jω
2

ij}/{s(s - 1)/2}] - (Δ+)2).  

Η δημιουργία χωνιών κατανομής είναι το αποτέλεσμα των προσομοιώσεων όπως αυτές 

προκύπτουν από τα τυχαία υποσύνολα του συγκεντρωτικού καταλόγου ειδών Syllidae της 

Μεσογείου. Κατά συνέπεια, στην περίπτωση στην οποία η τοπική ποικιλότητα, με την έννοια της 

διακριτότητας, των ειδών των Syllidae αποτελεί τυχαίο υποσύνολο της Μεσογειακής λίστας και 

του αντίστοιχου φυλογενετικού δέντρου, τότε οι τιμές των δεικτών Δ+/ Λ+ αναμένεται να 

βρίσκονται εντός του 95% των ορίων του χωνιού κατανομής.  Στις περιπτώσεις όπου οι σταθμοί 

κατανέμονται εκτός των ορίων κατανομής (είτε πάνω είτε κάτω από τα όρια) αυτό σημαίνει ότι 

τα είδη που υπάρχουν στο σταθμό έχουν περισσότερη (ή λιγότερη) συγγένεια μεταξύ τους από 

αυτή που αναμένεται να είχαν αν αποτελούσαν υποσύνολα τυχαίων συναθροίσεων.  
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Εικόνα 2. Σχηματική αναπαράσταση του τρόπου υπολογισμού των δεικτών της ταξινομικής 

διακριτότητας α) ομοιοκατανομή και β) ετερογενής κατανομή των ειδών. 

 

Επιπλέον, υπολογίστηκαν οι ακόλουθοι 4 δείκτες ποικιλότητας: α) ο αριθμός των ειδών β) οι τιμές 

αφθονίας των ειδών γ) ο δείκτης ποικιλότητας Shannon-Wiener ( Η’ loge) και τέλος ο δείκτης 

ομοιοκατανομής της Pielou (J’) (Legendre & Legendre, 1998). Οι τιμές των δεικτών 

υπολογίστηκαν σε επίπεδο επαναληπτικού δείγματος (replicate), βάθους (depth) και περιοχής 

(location) ενώ οι τιμές τους συγκρίθηκαν με τις αντίστοιχες από τους δείκτες τις ταξινομικής 

διακριτότητας. Παρόλο που οι 4 παραπάνω μετρικοί δείκτες εξαρτώνται  τόσο από το μέγεθος του 

δείγματος όσο και από τη δειγματοληπτική προσπάθεια (Warwick & Clarke, 2001), συγκρίθηκαν 

με αυτούς της ταξινομικής διακριτότητας με σκοπό την εύρεση κοινών προτύπων, αφού η 

διαθέσιμη πληροφορία της Μεσογειακής ποικιλότητας επιτρέπει τέτοιου είδους συγκρίσεις. Στην 

περίπτωση της συσχέτισης σε επίπεδο δειγματοληπτικού βάθους ή περιοχής, εφαρμόστηκε ο 

συντελεστής ομοιότητας Spearman. Ο σκοπός εδώ ήταν να ελεγχθεί αν η σειρά κατάταξης των 

τιμών, όπως αυτές προκύπτουν από την εφαρμογή του κάθε δείκτη, συσχετίζονται μεταξύ τους ή 

όχι, ενώ στο επίπεδο των επαναληπτικών δειγμάτων ο συντελεστής συσχέτισης Pearson 

εφαρμόστηκε μετά τον έλεγχο της κανονικότητας. Οι έλεγχοι συσχέτισης πραγματοποιήθηκαν με  
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τη χρήση λογισμικού ανοικτού κώδικα SOFA (Statistics Open For All; 

http://www.sofastatistics.com) για Linux. 

Η ιεραρχική προσέγγιση εφαρμόστηκε για να ελεγχθεί κατά πόσο τα είδη, από το κατάλογο των 

ειδών των Syllidae, συναθροίζονται τυχαία ή όχι για το σχηματισμό της ταξοκοινωνίας. Σ' αυτή 

τη προσέγγιση ελέγχεται ουσιαστικά κατά πόσο η ταξινομική διακριτότητα, όπως υπολογίζεται 

σε συγκεκριμένο επίπεδο παρατήρησης αποτελεί τυχαίο υποσύνολο εκείνης του επόμενου(ων) 

επιπέδου(ων). Με βάση το σύνολο των διαθέσιμων σειρών δεδομένων στη Μεσόγειο, ορίστηκαν 

τα παρακάτω 4 επίπεδα παρατήρησης: α) επαναληπτικό δείγμα· β) δειγματοληπτικό βάθος· γ) 

δειγματοληπτική περιοχή (Αλμερία, Γιβραλτάρ, Ελούντα και Αλυκές) και δ) βιογεωγραφική 

λεκάνη (Μεσόγειος). Για τα δεδομένα από το NaGISA ελέγχθηκαν οι εξής περιπτώσεις: α) οι 

κατάλογοι των ειδών από κάθε επαναληπτικό δείγμα σε σχέση με το συνδυασμό όλων των 

επαναληπτικών καταλόγων από το ίδιο βάθος και περιοχή· β) ο συνδυασμός των καταλόγων των 

επαναληπτικών δειγμάτων από κάθε περιοχή σε σύγκριση με το συνδυασμό των καταλόγων των 

ειδών για τις δύο δειγματοληπτικές προσπάθειες μέσα στην ίδια περιοχή· γ) οι κατάλογοι των 

ειδών των διαφορετικών δειγματοληπτικών βαθών σε σύγκριση με το κατάλογο των ειδών από 

κάθε περιοχής και τέλος δ) ο κατάλογος των ειδών για κάθε περιοχή σε σύγκριση με τη 

Μεσογειακή λίστα των ειδών. Δυστυχώς, ο διαφορετικός δειγματοληπτικός σχεδιασμός των 

περιοχών της δυτικής Μεσογείου δεν επέτρεψε πάντα τη σύγκριση αντίστοιχων επιπέδων 

παρατήρησης. Για το λόγο αυτό, τα δεδομένα από την Αλμερία και το Γιβραλτάρ μαζί με τα 

δεδομένα από τις δύο περιοχές της Κρήτης χρησιμοποιήθηκαν μόνο για τη σύγκριση του 

καταλόγου των ειδών, όπως αυτές προκύπτουν από κάθε περιοχή, σε σχέση με το συγκεντρωτικό 

κατάλογο ειδών της Μεσογείου.  

 

1.3 Αποτελέσματα 

Στον συγκριτικό έλεγχο των καταλόγων των ειδών από κάθε περιοχή σε σχέση με τη 

συγκεντρωτική λίστα της Μεσογείου, με βάση τους δείκτες AvTD (Δ+) και VarTD (Λ+), οι 

περιοχές της δυτικής Μεσογείου τοποθετούνται εντός του 95% του διαστήματος εμπιστοσύνης 

των χωνιών κατανομής, σε αντίθεση με τις περιοχές δειγματοληψίας του NaGISA, οι οποίες 

τοποθετούνται εκτός (Εικόνα 3α-β). Αναλυτικότερα στη περίπτωση του Δ+, οι περιοχές 

τοποθετούνται χαμηλότερα από το κατώτερο διάστημα εμπιστοσύνης ενώ το πρότυπο αυτό 
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αντιστρέφεται στη περίπτωση του Λ+ και οι περιοχές τοποθετούνται είτε πολύ κοντά είτε άνω του 

ανώτερου διαστήματος εμπιστοσύνης. Το γεγονός αυτό φαίνεται να οφείλεται στο ότι στις λίστες 

ειδών των περιοχών του NaGISA (σε αντίθεση με τις άλλες δύο περιοχές) υπάρχει ένας μεγάλος 

αριθμός ειδών που ανήκει στο γένος Syllis (Lamarck, 1818) (Εικόνα 4). Πράγματι, το γένος αυτό 

αντιπροσωπεύεται με 18 είδη στις Αλυκές και με 20 είδη στην Ελούντα, που συμβάλουν κατά 

36.7% και 31.7%  στο συνολικό αριθμό ειδών της οικογένειας στις περιοχές αυτές. Το επόμενο 

πιο άφθονο γένος είναι το Salvatoria (Mc Intosh, 1885 ) το οποίο εμφανίζεται με πολύ μικρότερα 

ποσοστά συμβολής στο συνολικό αριθμό ειδών, με έξι είδη στις Αλυκές (12.2%) και 7 είδη στην 

Ελούντα (11.1%). Στις περιοχές της δυτικής Μεσογείου (οι οποίες συγκρίνονται με αυτές της 

Κρήτης) τα ποσοστά του γένους Syllis στο συνολικό αριθμό ειδών είναι εμφανώς μικρότερα. Στην 

Αλμερία, το γένος αυτό αντιπροσωπεύεται από  δέκα είδη (22.2%) ενώ το αμέσως επόμενο γένος 

είναι το Sphaerosyllis Claparède, 1863 και αντιπροσωπεύεται από 5 είδη (11% επί του συνόλου).  

Όσον αφορά την περιοχή του Γιβραλτάρ,  το γένος Syllis αντιπροσωπεύεται από 16 είδη (26.2%) 

και το αμέσως πιο άφθονο γένος είναι τα Myrianida (Milne Edwards, 1845), με 6 είδη (9.8% επί 

του συνόλου) (Εικόνα 4).  Η παραπάνω διαδικασία επαναλήφθηκε αλλά αυτή τη φορά εξαιρέθηκε 

από την ανάλυση το γένος Syllis τόσο από τους καταλόγους των ειδών κάθε περιοχής όσο και από 

το συνολικό κατάλογο ειδών της Μεσογείου. Σε αυτή τη περίπτωση, όλες οι περιοχές βρέθηκαν 

εντός του 95% διαστήματος εμπιστοσύνης των χωνιών κατανομής και με αυτό το πείραμα 

επιβεβαιώθηκε το σημαντικό ποσοστό συμβολής του γένους Syllis στο τελικό αποτέλεσμα.  
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Εικόνα 3. Χωνιά κατανομής για τους δείκτες α) του μέσου όρου ταξινομικής διακριτότητας Δ+ 

και β) της μεταβλητότητας της ταξινομικής διακριτότητας  με βάση τη λίστα ειδών των Syllidae 

της Μεσογείου. Στον άξονα y υπάρχουν οι τιμές των δεικτών, όπως υπολογίστηκαν για κάθε 

περιοχή, η διακεκομμένη γραμμή στη μέση του χωνιού αντιπροσωπεύει την αναμενόμενη μέση 

τιμή. Στα γραφήματα c, d ισχύουν τα ίδια με τα παραπάνω με μόνη διαφορά ότι το γένος Syllis 

έχει εξαιρεθεί από την ανάλυση.      
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Εικόνα 4. Ο αριθμός των ειδών που περιέχονται σε κάθε γένος και υποοικογένεια στις σειρές 

δεδομένων από τις 4 Μεσογειακές περιοχές. 
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Τα αποτελέσματα από τον έλεγχο τυχαιότητας για όλες τις κλίμακες παρατήρησης (επίπεδα 

σύγκρισης) συνοψίζονται στην Εικόνα 5 στην οποία εμφανίζονται τα ποσοστά των δειγμάτων για 

κάθε επίπεδο παρατήρησης που βρίσκονται μέσα στο 95% των ορίων εμπιστοσύνης όταν τα 

τελευταία υπολογίζονται από τα δεδομένα του  ανωτέρου επιπέδου. Αν τα δείγματα βρίσκονται 

εντός των ορίων εμπιστοσύνης τότε τα είδη που υπάρχουν στα δείγματα αυτά  λαμβάνονται ως 

τυχαίες συναθροίσεις για το συγκεκριμένο επίπεδο παρατήρησης. Στις περισσότερες περιπτώσεις 

τα επαναληπτικά δείγματα είναι δυνατόν να θεωρηθούν τυχαίες συνευρέσεις σε σύγκριση με τη 

λίστα ειδών του βάθους και της περιοχής. Εξαίρεση αποτελούν τα επαναληπτικά δείγματα στο 

βάθος των 20 m στις Αλυκές αλλά και το σύνολο των επαναληπτικών δειγμάτων των Αλυκών 

όταν αυτά συγκρίνονται με τη συνολική λίστα ειδών της περιοχής. Ομοίως, οι συνευρέσεις των 

ειδών  για τα διαφορετικά βάθη  στη περίπτωση των Αλυκών αποτελούν τυχαίες συνευρέσεις στο 

σύνολό τους, ενώ στην Ελούντα το 20% των ελέγχων τοποθετείται εκτός του διαστήματος 

εμπιστοσύνης, γι’ αυτό και δε μπορεί να θεωρηθεί ότι τα είδη που υπάρχουν στα βάθη αυτά 

αποτελούν τυχαίες συνευρέσεις.    
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Εικόνα 5: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα του ελέγχου τυχαιότητας για όλα τα επίπεδα 

παρατήρησης. Οι τιμές στον άξονα y δείχνουν το ποσοστό των καταλόγων των ειδών που 

τοποθετούνται εντός του 95% διαστήματος εμπιστοσύνης των χωνιών κατανομής α) για το μέσο 

όρο ταξινομικής διακριτότητας και β) για τη μεταβλητότητα της ταξινομικής διακριτότητας. Οι 

τιμές υπολογίστηκαν με βάση τους καταλόγους των ειδών από το μικρότερο επίπεδο 

παρατήρησης, ενώ τα χωνιά κατανομής δημιουργήθηκαν από το αμέσως επόμενο επίπεδο 

παρατήρησης όπως παρουσιάζονται στον άξονα x.    
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Οι συσχετίσεις μεταξύ των τιμών απ’ όλους τους δείκτες για τα τρία διαφορετικά επίπεδα 

παρουσιάζονται στο Πίνακα 2 μαζί με τα επίπεδα σημαντικότητας για κάθε έλεγχο.  Ως γενική 

παρατήρηση μπορεί να διατυπωθεί ότι μόνο σε μεγάλη χωρική κλίμακα (περιοχή) οι δείκτες δεν 

εμφανίζουν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις. Το πρότυπο αυτό αλλάζει όμως σε μικρότερη 

χωρική κλίμακα (βάθος και επαναληπτικό δείγμα). Στα τρία επίπεδα παρατήρησης, οι δείκτες στη 

πλειονότητα των περιπτώσεων εμφανίζουν μεταξύ τους στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις με τον 

αριθμό των ειδών και την αφθονία να συσχετίζονται θετικά με το δείκτη  Shannon αλλά αρνητικά 

με το δείκτη της Pielou. Από την άλλη, οι δείκτες της ταξινομικής συσχέτισης  βρέθηκαν να 

εμφανίζουν μεταξύ τους αρνητική συσχέτιση και στις τρεις χωρικές κλίμακες, γεγονός που 

αποτελεί ένδειξη ότι οι δείκτες αυτοί παρέχουν συμπληρωματική πληροφορία.  Μεταξύ των δύο 

διαφορετικών τύπων δεικτών που εξετάστηκαν, λίγοι μόνο βαθμοί συσχέτισης βρέθηκαν πολύ 

υψηλοί (-0.9 > r > 0.9) πράγμα που σημαίνει ότι οι περισσότερες από τις στατιστικά σημαντικές 

συσχετίσεις είναι αρκετά αδύναμες ώστε να ληφθούν σοβαρά υπ' όψη. Μοναδική εξαίρεση 

αποτελεί η περίπτωση του δείκτη του Shannon που εμφανίζει στατιστικά σημαντική συσχέτιση με 

τους δείκτες της ταξινομικής συσχέτισης τόσο στο επίπεδο του βάθους όσο και στο επίπεδο του 

επαναληπτικού δείγματος. 
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Πίνακας 2: Αποτελέσματα των συσχετίσεων μεταξύ των τιμών των μετρικών δεικτών και εκείνων 

της ταξινομικής διακριτότητας για τα επίπεδα: α) περιοχής, β) βάθος και γ) επαναληπτικό δείγμα. 

N: αριθμός ειδών; J': δείκτης Pielou's, H': δείκτης Shannon-Wiener's, Δ+: Μέση ταξινομική 

διακριτότητας, Λ+: Μεταβολή της ταξινομικής διακριτότητας.  *: p<0.05; **: p<0.01; ***: 

p<0.001. 

A      

   N   J'   H'   Δ+   Λ+ 

S   0  0.8  0.8  0  0.4 

N  -0.6 -0.6  0 -0.8 

J'    0 -0.6  0.8 

H'    -0.6  0.8 

Δ+     -0.8 

B      

   N   J'   H'   Δ+   Λ+ 

S 0.81**  0.34 0.59 0.37 -0.55 

N  -0.44 0.42 0.36 -0.47 

J'   0.54 0.37 -0.29 

H'    0.73* -0.8** 

Δ+     -0.93*** 

Γ      

   N   J'   H'   Δ+   Λ+ 

S 0.86*** -0,36***  0.87***  0.17  0.39*** 

N  -0.54***  0.6***  0.16  0.2* 

J'   -0.07 -0.11 -0.17 

H'     0.25*  0.6*** 

Δ+      0.003 
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1.4 Συζήτηση 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μόνο οι περιοχές από τη δυτική Μεσόγειο αντιπροσωπεύουν με 

πιστότητα τη ποικιλότητα του τάξου για τη Μεσογειακή λεκάνη, σε ότι αφορά το μέτρο του μέσου 

όρου της ταξινομικής διακριτότητας. Ωστόσο, όταν λαμβάνεται υπ' όψη ο δείκτης της 

μεταβλητότητας της ταξινομικής διακριτότητας, τότε οι δύο περιοχές δειγματοληψίας είναι πολύ 

πιο ποικιλόμορφες απ' ότι αναμένεται. Συνεπώς, οι περιοχές του NaGISA από την Ανατολική 

Μεσόγειο, μπορούν μεν να θεωρηθούν ως αντιπροσωπευτικές για το μέτρο του μέσου όρου της 

ταξινομικής διακριτότητας αλλά μόνο στη περίπτωση οπού το γένος Syllis εξαιρείται από την 

ανάλυση. Τα υψηλά ποσοστά  του αριθμού των ειδών του γένους στις δυο περιοχές της Κρήτης 

έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των αποστάσεων στο φυλογενετικό δέντρο, με συνέπεια τη  

μείωση στις τιμές του δείκτη. Η πλέον πιθανή εξήγηση γι’ αυτά τα υψηλά ποσοστά του γένους 

στα δείγματα της ανατολικής Μεσογείου είναι ότι πολύ πρόσφατα δημοσιεύτηκε η αναθεώρηση 

της ταξινομίας του γένους με πολλές καινούριες περιγραφές ειδών αλλά και αρκετές 

παλινορθώσεις παλαιότερων ειδών (π.χ. San Martín & López 2000, San Martín 2003, Ravara κ.ά. 

2004, Çinar 2005, Musco & Giangrande 2005b, Aguado & San Martín 2007). Όμως, τα δεδομένα 

από την Αλμερία και το Γιβραλτάρ συλλέχθηκαν πριν από δέκα και τριάντα χρόνια αντίστοιχα 

και αυτό έχει ως συνέπεια πολλά άτομα που ταξινομήθηκαν με το ίδιο όνομα να θεωρούνται ότι 

πλέον ανήκουν σε διαφορετικά είδη.  Το γεγονός ότι στα δείγματα του NaGISA το γένος Syllis  

συμβάλλει με 37% στη ποικιλότητα των ειδών και 47% στη συνολική αφθονία της ταξοκοινωνίας 

των Πολυχαίτων, προκαλεί μείωση των τιμών του μέσου όρου της ταξινομικής διακριτότητας  στις 

σειρές δεδομένων από την ανατολική Μεσόγειο. Από την άλλη, οι Warwick & Somerfield (2008), 

υπολογίζοντας τις τιμές του Δ+ για τα θαλάσσια φύλα της Ευρώπης, βρήκαν ότι οι σχέσεις μεταξύ 

του αριθμού των ειδών μέσα σε ένα φύλο και η μέση  ταξινομική απόσταση μεταξύ αυτών των 

ειδών είναι στατιστικά σημαντική γι’ αυτό και γενικεύσεις ή συμπεράσματα θα πρέπει είτε να 

αποφεύγονται είτε να παράγονται με μεγάλη προσοχή. Η παραπάνω υπόθεση ίσως να μπορεί να 

επεκταθεί και στα ανώτερα ταξινομικά επίπεδα (π.χ. αριθμός των ειδών εντός του γένους ή της 

οικογένειας) και αυτό να αποτελεί πιθανή εξήγηση στο γεγονός ότι οι περιοχές του NaGISA στη 

Κρήτη διαχωρίζονται από τις άλλες περιοχές τις Μεσογείου όταν πραγματοποιείται ο έλεγχος 

τυχαιότητας σχηματισμού ταξοκοινωνιών των περιοχών σε σχέση με τη λίστα ειδών της 

Μεσογειακής λεκάνης. 
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Η πληροφορία που παράγεται από τους δείκτες ποικιλότητας, σε αντίθεση με τους δείκτες 

ταξινομικής διακριτότητας, δεν μπορεί να αποτελέσει βάση για ασφαλή συμπεράσματα. Το 

αποτέλεσμα αυτό είναι αναμενόμενο στο βαθμό που οι δείκτες αυτοί είναι εξαρτημένοι τόσο από 

τον αριθμό των ειδών όσο και από το μέγεθος του δείγματος και γι’ αυτό πρέπει να 

χρησιμοποιούνται μόνο κάτω από συγκεκριμένες δειγματοληπτικές στρατηγικές. Επιπλέον, δεν 

παρέχουν κάποιας μορφής κριτήρια για τη καταλληλόλητα μίας περιοχής ή ενός δειγματοληπτικού 

πρωτοκόλλου για τη μόνιμη παρακολούθηση της βιοποικιλότητας αφού η διάγνωση στηρίζεται 

πάντοτε στις μεταξύ τους συγκρίσεις. 

Στη περίπτωση του ερωτήματος της τυχαιότητας των Syllidae σε σχέση με τη ποικιλότητα της 

ευρύτερης περιοχής και των φυλογενετικών συσχετίσεων, βρέθηκε ότι στα μικρής χωρικής 

έκτασης επίπεδα παρατήρησης, τα δεδομένα από τις περιοχές του NaGISA εμφανίζονται ως 

τυχαίες συνευρέσεις. Στην Ελούντα όλα τα επαναληπτικά δείγματα εμφανίζονται ως τυχαίες 

συνευρέσεις όταν συγκρίνονται με τη λίστα των ειδών από το αντίστοιχο βάθος. Στη περιοχή των 

Αλυκών από την άλλη, το αποτέλεσμα αυτό ισχύει μόνο για τα μικρά βάθη (1-10 m). Το γεγονός 

αυτό μπορεί να εξηγηθεί από τη διαφορετική τοπογραφία των περιοχών, όπου στην Ελούντα το 

βραχώδες υπόστρωμα επεκτείνεται μέχρι το βάθος των  27 m ενώ στις Αλυκές μόνο μέχρι το 

βάθος των 22-25 m καθώς μετά μετατρέπεται σε αμμώδες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα στις Αλυκές 

τα μεγαλύτερα δειγματοληπτικά βάθη να λειτουργούν σαν ζώνη μετάβασης γι’ αυτό και 

τοποθετούνται εκτός του 95% διαστήματος εμπιστοσύνης των χωνιών κατανομής. Παρόμοια 

αποτελέσματα προέκυψαν και στη περίπτωση που εξετάστηκε η ποικιλότητα των ειδών  κάθε 

βάθους σε σχέση με τη συνολική ποικιλότητα της περιοχής όπου το μεγαλύτερο ποσοστό των 

δοκιμών (80%)  βρέθηκε να αποτελείται από τυχαίες συνευρέσεις. Το πρότυπο αντιστρέφεται 

τελείως στη περίπτωση που συγκρίνεται η ποικιλότητα των περιοχών σε σχέση με αυτή της 

Μεσογείου. Το γεγονός της μείωσης των ποσοστών των τυχαίων συνευρέσεων όσο η χωρική 

κλίμακα αυξάνει, αποδεικνύει ότι η δομή των κοινωνιών σε μεγάλη χωρικής έκτασης κλίμακα 

επηρεάζεται όχι μόνο από ιστορικούς – εξελικτικούς παράγοντες αλλά και από περιβαλλοντικούς. 

Το πρότυπο της αυξανόμενης μη τυχαίας συνεύρεσης των ειδών των κοινωνιών καθώς μεγαλώνει 

η χωρική ανάλυση του ελέγχου συμφωνεί με τα αποτελέσματα της εργασίας των Somerfield κ.ά. 

(2009) η οποία πραγματοποιήθηκε για το σύνολο  της βενθικής μακροπανίδας και των 

Πολυχαίτων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Με βάση το πρωτόκολλο του ΝaGISA σε κάθε θαλάσσια 

περιοχή (όπως αυτή της Μεσογείου) θα πρέπει να υπάρχουν τρεις διαφορετικές περιοχές 
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παρακολούθησης. Αν και ο αριθμός των περιοχών ανέρχεται στις πέντε, διαθέσιμα δεδομένα, 

χρησιμοποιήσιμα για το συγκεκριμένο έλεγχο, υπάρχουν μόνο από τις δύο περιοχές στης Κρήτης. 

Γι’ αυτό και τα συμπεράσματα που παράγονται από τους δύο σταθμούς δειγματοληψίας δεν θα 

πρέπει να γενικεύονται αλλά να χρησιμοποιούνται με μεγάλη προσοχή.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  - Κατασκευή δειγματολήπτη  
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Κεφάλαιο 2. MANOSS - Χειροκίνητος δειγματολήπτης αναρροφητικού τύπου σκληρού 

υποστρώματος   

(MAnually Operated Suction Samper - MANOSS) 

Περίληψη  

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται ο σχεδιασμός και η κατασκευή ενός νέου δειγματοληπτικού 

εργαλείου, το οποίο ονομάστηκε MANOSS (Manually Operated Suction Sampler). Ο 

δειγματολήπτης αυτός κατασκευάστηκε κυρίως για τη  συλλογή  των επιπανιδικών οργανισμών 

από περιοχές σκληρού υποστρώματος με αυτόνομη κατάδυση. Βασίστηκε πάνω στα ήδη 

υπάρχοντα σχέδια και αρχές λειτουργίας των δειγματοληπτών με αναρρόφηση και επιτρέπει μέσα 

από τη συνεχόμενη άντληση νερού τη συλλογή των οργανισμών και την αποθήκευσή τους σε 

αποσπώμενο δίχτυ το οποίο εύκολα αντικαθίσταται. Τα υλικά κατασκευής του είναι πολύ απλά, 

δεν εξαρτάται από  παροχή πεπιεσμένου αέρα ή πολύπλοκων μηχανικών εξαρτημάτων, όπως το 

σύνολο των δειγματοληπτών που ανήκουν σε αυτή τη κατηγορία. Συνεπώς, είναι πολύ εύκολος 

στη μεταφορά (πολύ μικρό βάρος) και  στη χρήση του. Το σχετικά μεγάλο άνοιγμα το στομίου 

εισροής (διαμέτρου 4.5 cm) επιτρέπει εκτός από τη συλλογή των οργανισμών και τη συλλογή 

μεγάλων φυτικών κομματιών. Τα έως τώρα αποτελέσματα δείχνουν ότι σε σύγκριση με τους 

κλασσικούς δειγματολήπτες που χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα παρουσιάζεται ιδιαίτερα 

αποδοτικός χωρίς να καταβάλλεται  σημαντικά μεγαλύτερη ενέργεια για το χειρισμού του. Τέλος, 

τα υλικά που χρειάζονται για τη κατασκευή του είναι πολύ απλά, ενώ το συνολικό κόστος 

κατασκευής του είναι ιδιαίτερα χαμηλό. 
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2.1 Εισαγωγή 

Τις τελευταίες δεκαετίες, οι  ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν προκαλέσει περιβαλλοντικές και 

κλιματικές αλλαγές που έχουν ως αποτέλεσμα τον κατακερματισμό και την εξαφάνιση φυσικών 

ενδιαιτημάτων (χερσαίων και θαλάσσιων) (Lotze κ.ά., 2006; Reid κ.ά., 2011). Πολύπλοκα 

παράκτια οικοσυστήματα όπως υδροβιότοποι, βραχώδεις ακτές και λιβάδια φανερογάμων έχουν 

ιδιαίτερη αξία και επηρεάζονται σημαντικά από τη πίεση που οφείλεται τόσο στην κλιματική 

αλλαγή όσο και στις ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Για παράδειγμα, υπολογίζεται ότι από τη 

δεκαετία του ’60 πάνω από το 50% των υδροβιότοπων  και των θαλάσσιων λιβαδιών στην Ευρώπη 

έχουν υποχωρήσει κατά μέσο όρο και ότι το ποσοστό αυτό αυξάνεται μέχρι και 80% σε ορισμένες 

περιοχές (Airoldi & Beck, 2007). Η εγκατάσταση σταθερού δικτύου παρακολούθησης τέτοιων 

περιοχών και ενδιαιτημάτων μεγάλης βιολογικής αξίας, αναδεικνύεται ως πρώτιστης σημασίας 

για τη διατήρηση και τη διαχείρισή τους. Για το λόγο αυτό χρειάζεται η εφαρμογή αξιόπιστων και 

αποτελεσματικών μεθόδων δειγματοληψίας σε αυτές τις περιοχές.  

Η πλειονότητα της ερευνητικής προσπάθειας στο θαλάσσιο περιβάλλον επικεντρώνεται στις 

βενθικές κοινωνίες του μαλακού υποστρώματος, σε αντίθεση με τις βραχώδεις ακτές και τα 

θαλάσσια λιβάδια όπου ο αριθμός των σχετικών δημοσιεύσεων είναι σημαντικά μικρότερος. Ένας 

από τους κυριότερους λόγους που συμβαίνει αυτό είναι ότι μεγάλος αριθμός δειγματοληπτών, που 

χειρίζονται από την επιφάνεια όπως αρπάγες, πυρηνολήπτες και τράτες (Eleftheriou & Moore, 

2005), έχουν αναπτυχθεί για τις περιοχές του μαλακού υποστρώματος, σε αντίθεση με εκείνους 

για τις περιοχές σκληρού υποστρώματος όπου η παρουσία αυτόνομων δυτών είναι απαραίτητη 

ενώ ο αριθμός των δειγματοληπτών που έχει κατασκευαστεί είναι σημαντικά μικρότερος.  Οι 

ιδιαιτερότητες της σύστασης του σκληρού υποστρώματος δεν επιτρέπουν τη χρήση 

δειγματοληπτών που διεισδύουν στο υπόστρωμα και πολύ σπανιότερα τη χρήση τηλεχειριζόμενων  

δειγματοληπτών από απόσταση (π.χ. ROV), γι’ αυτό και η συλλογή ποσοτικών δειγμάτων 

πραγματοποιείται σχεδόν αποκλειστικά με αυτόνομη κατάδυση. Παρόλα αυτά, η συλλογή 

ποιοτικών επιβενθικών δειγμάτων από αυτόνομους δύτες παρουσιάζει μειονεκτήματα , αφού 

σημαντικός αριθμός οργανισμών διαφεύγει ή καταστρέφεται κατά τη προσπάθεια αποκόλλησής 

τους από την επιφάνεια του υποστρώματος. Έως σήμερα αρκετοί δειγματολήπτες, τους οποίους 

χειρίζονται αυτοδύτες, έχουν προταθεί, προσπαθώντας να καλύψουν τις ιδιαίτερες 
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δειγματοληπτικές ανάγκες του σκληρού υποστρώματος και των λιβαδιών ποσειδωνίας (Rostron, 

2001).  

Οι δειγματολήπτες του  σκληρού υποστρώματος χρησιμοποιούνται από τη δεκαετία του 60,  όπου 

η αυτόνομη κατάδυση άρχισε να διαδίδεται ευρέως, και συνήθως διαχωρίζονται σε δύο 

κατηγορίες: στους δειγματολήπτες που χρησιμοποιούν αέρα υπό πίεση (συλλέκτης αναρρόφησης 

με αέρα, (ΣΑΝΑ) και στους δειγματολήπτες που χρησιμοποιούν έμβολο (υδραυλική αντλία, 

(ΥΔΑ).  Τόσο τα αρχικά μοντέλα όσο και οι τροποποιήσεις αυτών βασίζονται είτε πάνω στην 

αρχή του Ventouri, δηλαδή, όταν αέρας υπό πίεση διατρέχει ένα σωλήνα δημιουργεί 

αναρροφητική τάση στο ένα άκρο του (Brett, 1964; Barnett & Hardy, 1967; Emig & Lienhart, 

1967).  Ο πρώτος δειγματολήπτης αποκλειστικά σχεδιασμένος για τη συλλογή οργανισμών από 

βραχώδες υπόστρωμα σχεδιάστηκε από τους Hiscock & Hoare (1973) και περιελάβανε ένα 

μεταλλικό στόμιο εισρόφησης (το οποίο χρησίμευε και ως μέσο αποκόλλησης των οργανισμών 

από το υπόστρωμα),  ένα κύριο θάλαμο αποθήκευσης, ο οποίος περιελάβανε εναλλάξιμα δίχτυα 

συλλογής των οργανισμών και ένα θάλαμο αναρρόφησης ο οποίος ήταν συνδεμένος με τη παροχή 

πιεσμένου αέρα. Σημαντικές τροποποιήσεις αποτελούν ο bucket sampler και ο δειγματολήπτης 

μινιατούρα του John Woolford (πληροφορίες στον Rostron 2001), ενώ μια πιο περίπλοκη συσκευή 

ειδικά σχεδιασμένη για υπόστρωμα που χαρακτηρίζεται από τη παρουσία κροκαλών και χαλικιών 

παρουσιάστηκε από τους Gale & Thompson (1975). 

Σε αντίθεση με τους παραπάνω δειγματολήπτες οι οποίοι βασίζονται στην αρχή του Ventouri, η 

ΥΔΑ βασίζεται στη μηχανική κίνηση ενός εμβόλου σε αντιστοιχία με τη λειτουργία μιας σύριγγας. 

Τα βασικά μέρη αυτού του δειγματολήπτη είναι ένας κύλινδρος  και ένα πιστόνι που με τη κίνησή 

του δημιουργεί αναρροφητική τάση στο στόμιο εισροής της συσκευής. Αρχικά οι δειγματολήπτες 

αυτοί χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή καβουριών από την άμμο, μετέπειτα όμως αποδείχτηκαν 

αξιόπιστο εργαλείο για επιστημονική δειγματοληψία τόσο κολυμβητικών οργανισμών (π.χ. ψάρια, 

γαρίδες) όσο και προσκολλημένων οργανισμών (Munro, 2005). Αν και η πλειονότητα των 

δειγματοληπτών αυτού του τύπου λειτουργεί μηχανικά μέσα από τη χειρωνακτική μετακίνηση 

εμβόλου, αυτοματοποιημένες λύσεις που αντικαθιστούν το μηχανικό έμβολο είτε με πνευματικό 

(πάλι με τη χρήση αέρα υπό πίεση) (Wilcox κ.ά., 1974), είτε με ηλεκτρικό (χρήση μπαταρίας) 

(Lønne, 1988) έχουν έως τώρα προταθεί. Η χρήση όμως της ΥΔΑ, όπως παρουσιάστηκε αρχικά 

χωρίς καμία τροποποίηση, για τη ποσοτική δειγματοληψία επιβεθνικών οργανισμών παρουσιάζει 
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τα παρακάτω μειονεκτήματα: α) το μέγεθος του δείγματος που συλλέγεται περιορίζεται σε μία 

μόνο κίνηση του εμβόλου· β) οι οργανισμοί μπορούν να διαφύγουν της συλλογής μέσω του 

στομίου εισροής· και γ) δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλάξιμα δοχεία συλλογής των 

οργανισμών.  

Πρόσφατα η επιστημονική καταδυτική ομάδα του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε κατασκεύασε ένα δειγματολήπτη 

τύπου ΣΑΝΑ που χαρακτηρίζεται τόσο από το μικρό μέγεθος όσο και από το μικρό βάρος. Ο 

δειγματολήπτης αυτός κατασκευάστηκε για τις ανάγκες του προγράμματος NaGISA  με σκοπό τη 

συλλογή ποσοτικών δειγμάτων επιβενθικών οργανισμών (Chatzigeorgiou κ.ά. 2012). Ωστόσο από 

τη χρήση του δειγματολήπτη πολλά προβλήματα προέκυψαν, όπως: α) ο χειρισμός και μεταφορά 

του δειγματολήπτη περιλαμβανομένης της καταδυτικής φιάλης και του καταδυτικού γιλέκου ήταν 

επίπονα· β) το μικρό στόμιο εισροής του δειγματολήπτη (2.5 cm) έφραζε πολύ συχνά (κυρίως από 

τους θαλούς των φυκών)· γ) η εκτόνωση του αέρα μέσα στο δίχτυ συλλογής των οργανισμών 

πιθανόν να προκαλούσε καταστροφές στους εύθραυστους οργανισμούς. Για να ξεπεραστούν τα 

παραπάνω προβλήματα κατασκευάστηκε ένας νέος δειγματολήπτης τύπου ΣΑΝΑ  που του δόθηκε 

η ονομασία MANOSS  (MANaully Operated Suction Sampler). Ο MANOSS αποτελεί καινοτόμο 

δειγματοληπτικό εργαλείο για τη συλλογή επιπανιδικών οργανισμών σε περιοχές σκληρού 

υποστρώματος, αφού περιλαμβάνει χαρακτηριστικά και από τους δύο τύπους δειγματοληπτών. Οι 

αρχές πάνω στις οποίες σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε ο δειγματολήπτης ήταν: α) μικρό 

μέγεθος και βάρος· β) αποδέσμευση του δειγματολήπτη από τη παροχή πιεσμένου αέρα· γ) εύκολη 

εναλλαγή των δοχείων συλλογής των οργανισμών· δ) μεγαλύτερη διάμετρος στομίου ώστε να 

αποφεύγεται η στόμωσή του με φυτικά μέρη· και ε) όσο το δυνατόν λιγότερη καταπόνηση στους 

οργανισμούς.  

 

2.2 Υλικά και Μέθοδοι  

2.2.1 Σχεδιασμός δειγματολήπτη 

 Η αρχή λειτουργείας του MANOSS βασίζεται στην ΥΔΑ αφού αναρροφητική τάση 

δημιουργείται από τη κίνηση ενός εμβόλου. Σε αντίθεση όμως με τις κλασσικές έως τώρα 

χρησιμοποιούμενες ΥΔΑ, ο MANOSS χρησιμοποιεί δύο ανάστροφες βαλβίδες. Αποτελείται 

κυρίως από τα ακόλουθα μέρη (όπως αναφέρονται στην Εικόνα 1): (1) κύριο σώμα, (2) έμβολο 
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(αποτελούμενο από τη κεφαλή και το πιστόνι), (3 α-β) δύο ανάστροφες βαλβίδες  τοποθετημένες 

με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε μόνο η μία να παραμένει ανοιχτή κάθε φορά και (4) δίχτυ συλλογής. 

Για τη συλλογή του δείγματος ο δύτης τραβάει προς τα πάνω τη λαβή του πιστονιού και αυτό έχει 

σαν αποτέλεσμα η βαλβίδα εισόδου (3α) να ανοίγει και η βαλβίδα εξόδου (3β) να κλείνει. Το 

δείγμα δια μέσου της αναρροφητικής τάσης που δημιουργεί το έμβολο εισέρχεται μέσα 

δειγματολήπτη όπου η παρουσία φίλτρου (5) ανοίγματος 63 μm εμποδίζει τη διέλευση του 

δείγματος μέσα στο κύριο σώμα του δειγματολήπτη και κατά συνέπεια τον τραυματισμό των 

οργανισμών από τη κίνηση του εμβόλου. Όταν το έμβολο σπρώχνεται προς τα κάτω τότε η 

βαλβίδα εισόδου (3α) κλείνει, η βαλβίδα εξόδου ανοίγει (3β) και το δείγμα μεταφέρεται από το 

δειγματολήπτη στο δίχτυ συλλογής και η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι να συλλεχτεί 

όλα το δείγμα. Το δίχτυ συλλογής είναι προσκολλημένο με πλαστικό σύνδεσμο σε μικρούς μήκους 

σωλήνα (όπου μαζί απαρτίζουν το δοχείο συλλογής του δείγματος) και ο σωλήνας αυτός 

ασφαλίζει πάνω στο προσαρμογέα που βρίσκεται στην εξωτερική πλευρά τις βαλβίδας εξόδου 

μέσω δύο ελαστικών δακτυλίων και μίας εξωτερικής βίδας (Εικόνα 2, 3). Αν κατά τη διάρκεια 

μίας κατάδυσης έχει προγραμματιστεί να ληφθούν παραπάνω από ένα δείγματα τότε ο αντίστοιχος 

αριθμός δοχείων συλλογής δειγμάτων μεταφέρεται από το δύτη.  Μετά τη συλλογή του δείγματος, 

το δοχείο συλλογής αποσπάται εύκολα από το δειγματολήπτη και η ελεύθερη επιφάνειά του 

σφραγίζεται  με πώμα το οποίο και αυτό με τη σειρά του για λόγους ασφαλείας φέρει βίδα, ώστε 

να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα αποσφράγισης του δείγματος. Στη συνέχεια καινούριο δοχείο 

συλλογής  εφαρμόζεται πάνω στο δειγματολήπτη και η διαδικασία επαναλαμβάνεται.  

Ο δειγματολήπτης είναι κατασκευασμένος εξολοκλήρου από πολυβινυλοχλωρίδιο  (PVC) για να 

μειωθεί το τελικό του βάρος (εξαιρέσεις αποτελούν οι ανάστροφες βαλβίδες που είναι 

κατασκευασμένες από κράμα μετάλλου και το έμβολο του πιστονιού μαζί με λαβή που είναι 

κατασκευασμένα από ανοξείδωτο μέταλλο). Το συνολικό μήκος του δειγματολήπτη είναι  84 cm 

και το βάρος του εκτός νερού 4.2 kg  (το συνολικό του βάρος μειώνεται κατά 30% από το βάθος 

του μισού μέτρου και κάτω). Τα δευτερεύοντα μέρη και οι ακριβείς διαστάσεις του περιγράφονται 

αναλυτικά στην Εικόνα 1. 
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Εικόνα 1. Σχηματική αναπαράσταση του δειγματολήπτη. Α: Πλευρική τομή, Β: Κατακόρυφη 

τομή. Οι αριθμοί αντιπροσωπεύουν τα ακόλουθα μέρη: (1) κύριο σώμα (38 cm ύψος, εσωτερική 

διάμετρος 7.5 cm, και συνολικός όγκος 1.7 lit), με ανοίγματα στη πάνω επιφάνειά του για την 

εξαγωγή του νερού, (2) έμβολο, το οποίο αποτελείται από ένα άξονα (συνολικού μήκους 42 cm) 

σε σχήμα Τ (2α) και ένα πιστόνι το οποίο περιλαμβάνει  μία ελαστική μεμβράνη (διαμέτρου 7.5 

cm) η οποία περικλείεται εντός  δύο πλαστικών δίσκων και τα τρία μέρη αυτά είναι στερεωμένα 

στο έμβολο με τη βοήθεια βίδας, (3) ανάστροφη βαλβίδα (εσωτερικής διαμέτρου 4.5 cm) για (α) 

την εισαγωγή  και (β) εξαγωγή του δείγματος, (4) δίχτυ συλλογής (με άνοιγμα 63 μm, ο όγκος του 
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είναι δυνατόν να αυξηθεί, ανάλογα με το εκτιμώμενο όγκο δείγματος), (5) φίλτρο (με άνοιγμα 63 

μm), (6) σωλήνας σύνδεσης (15 cm συνολικού μήκους και 4.5 cm εσωτερικής διαμέτρου), (7) 

πώμα ασφάλισης του σωλήνα σύνδεσης (ο όποιος φέρει και βίδα ασφαλείας), (8) συνδετικός 

σωλήνας σχήματος Τ, (9) στόμιο δειγματολήπτη (μήκους 14 cm και εσωτερικής διαμέτρου 4.5 

cm), (10) σύνδεσμοι προσαρμογής μεταξύ των ανάστροφων βαλβίδων (α) στομίου και (β) σωλήνα 

σύνδεσης, (11) οδηγός εμβόλου (μικρό κυλινδρικό πλαστικό που διασφαλίζει τη ομαλή κίνηση 

του εμβόλου), (12)  διάτρητο πώμα κλεισίματος του άνω ανοίγματος του κυρίου σώματος, (13) 

δύο ελαστικοί δακτύλιοι (O-rings) για την ασφαλέστερη συνένωση του σωλήνα σύνδεσης και του 

συνδέσμου προσαρμογής ή του πώματος ασφάλισης, (14) δεματικό σύνδεσης του σωλήνα 

σύνδεσης και του διχτιού συλλογής.             

 

Εικόνα 2. Φωτογραφία δειγματολήπτη και διχτυού συλλογής. Στην εικόνα φαίνονται οι δύο βίδες 

ασφαλείας που χρησιμοποιούνται: α) για τη στερέωση του διχτυού συλλογής στο δειγματολήπτη 

και για το κλείσιμο του στομίου του διχτυού κατά τα την αποθήκευσή του.    
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Εικόνα 3. Τρισδιάστατη αναπαράσταση του δειγματολήπτη και του διχτυού συλλογής του 

δείγματος 
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2.2.2 Δοκιμασία δειγματολήπτη  

Για να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα του δειγματολήπτη στο πεδίο και να συγκριθεί με τους ήδη 

υπάρχοντες οργανώθηκε πειραματική δειγματοληψία η οποία περιελάβανε τη συλλογή 10 (5 στη 

πρώτη καταδυτική προσπάθεια για κάθε δειγματολήπτη και 5 στη δεύτερη καταδυτική 

προσπάθεια) επαναληπτικών δειγμάτων από περιοχή σκληρού υποστρώματος. Για το σκοπό αυτό 

επιλέχθηκε το βάθος των 12 m στη περιοχή Αλυκές το οποίο χαρακτηρίζεται από πυκνή 

φυτοκάλυψη και μικρή κλίση υποστρώματος. Ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας του MANOSS 

επιτεύχθηκε με τη βοήθεια των παρακάτω δειγματοληπτών: α) πλαίσιο με προσκολλημένο δίχτυ 

συλλογής στο ελεύθερο άκρο του, όπου η συλλογή των οργανισμών πραγματοποιείται 

χειρωνακτικά και β) με δειγματολήπτη τύπου ΣΑΝΑ (Chatzigeorgiou κ.ά. 2012). Σε όλες τις 

περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε πλαίσιο κατασκευασμένο από Plexiglas ®, διαστάσεων 25x25 cm 

με εγκατεστημένο δίχτυ ανοίγματος 63 μm στη πάνω πλευρά (βλέπε παράρτημα 1). Το πλαίσιο 

τοποθετήθηκε στην επιφάνεια του υποστρώματος και με τη χρήση μεταλλικής σπάτουλας έγινε η 

αποκόλληση των οργανισμών ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η συλλογή με κάθε 

δειγματολήπτη. Ο χρόνος που χρειαζόταν κάθε επαναληπτικό δείγμα για να συλλεχτεί (από την 

αρχική απόξεση μέχρι την αποθήκευση του δείγματος) καταγράφονταν όπως και η κατανάλωση 

αέρα του δύτη μετά τη συλλογή πέντε επαναληπτικών δειγμάτων. Για την αποφυγή συστηματικού 

λάθους είτε λόγω της εναλλαγής των δυτών είτε λόγω της συσσωρευμένης κούρασης 

αποφασίστηκε η δειγματοληψία να πραγματοποιηθεί από ένα δύτη και η σειρά συλλογής των 

δειγματοληπτών να αντιστραφεί στη δεύτερη καταδυτική προσπάθεια ώστε να αποφευχθεί το μη 

συστηματικό λάθος από τη καταπόνηση του δύτη.  Στη συνέχεια με τη χρήση δύο κόσκινων 

ανοίγματος 500 μm και 63 μm διαχωρίστηκαν οι μακροπανιδικοί από τους μειοπανιδικούς 

οργανισμούς ενώ σαν συντηρητικό μέσο χρησιμοποιήθηκε διάλυμα 4% φορμόλης (σε 

φιλτραρισμένο θαλασσινό νερό). Τα δείγματα αποθηκεύτηκαν στο εργαστήριο αναμένοντας 

ανάλυση τόσο για την αποτελεσματικότητα των δειγματοληπτών όσο και το ποσοστό 

καταστροφής που προκαλούν στους οργανισμούς.  
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2.3 Αποτελέσματα – Συζήτηση 

Ο νέος δειγματολήπτης περιλαμβάνει χαρακτηριστικά  τόσο από τους δειγματολήπτες τύπου 

ΣΑΝΑ όσο και τους δειγματολήπτες τύπου ΥΔΑ ενώ ουσιαστικά μοιράζεται τις ίδιες αρχές 

λειτουργίας με μία σύριγγα. Η συλλογή του δείγματος επιτυγχάνεται μέσα από ένα σύστημα 

ανάστροφων βαλβίδων οι οποίες είναι τοποθετημένες εναλλάξ. Το μικρό μέγεθος και βάρος του, 

διευκολύνει υποβρυχίως τόσο τη χρήση του όσο και τη μεταφορά του. Οι ιδιότητες αυτές από 

μόνες του είναι δυνατόν να θεωρηθούν σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τους προκατόχους 

του, όπως για παράδειγμα ο δειγματολήπτης των Hiscock & Hoare (1973) ζύγιζε 25 kg στην 

επιφάνεια της θάλασσας και 5 kg υποθαλάσσια.  Επιπροσθέτως ο MANOSS λειτουργεί 

αποκλειστικά με χειροκίνητη αντλία γι’ αυτό και ο αριθμός των δειγμάτων που είναι δυνατόν να 

συλλεχθεί εξαρτάται μόνο από τη κατανάλωση του αυτοδύτη και το καταδυτικό χρόνο μηδέν και 

όχι από τη διάρκεια της παρεχόμενης ενέργειας του αέρα υπό πίεση ή των ηλεκτρικών μπαταριών, 

όπως συνέβαινε σε παλαιότερα συστήματα (π.χ. Hiscock & Hoare, 1973; Lønne, 1988; 

Chatzigeorgiou κ.ά., 2012). Η χειροκίνητη αντλία αν και χρειάζεται  φυσική δύναμη για να 

λειτουργήσει, ένας δύτης με καλή φυσική κατάσταση μπορεί να συλλέξει ικανοποιητικό αριθμό 

δειγμάτων ενώ η κατανάλωση αέρα είναι συγκρίσιμη με αυτή των άλλων δειγματοληπτών όπως 

προκύπτει από το Πίνακα 1. Ο χρόνος λήψης των δειγμάτων ήταν μεγαλύτερος στη δεύτερη 

καταδυτική προσπάθεια λόγω καταπόνησης του δύτη παρόλα αυτά ο χρόνος συλλογής των 

δειγμάτων στη περίπτωση του MANOSS ήταν μικρότερος σε σχέση με τους άλλους δύο 

δειγματολήπτες και στις δύο καταδυτικές προσπάθειες (Πίνακας 1). 
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Πίνακας 1. Μέσος χρόνος (± εύρος διακύμανσης για τα 5 επαναληπτικά δείγματα) που απαιτείται 

για τη συλλογή ενός δείγματος (από την αρχή της απόξεσης της επιφάνειας μέχρι την ασφάλιση 

του διχτυού συλλογής) και η κατανάλωση αέρα του δύτη μετά τη συλλογή 5 επαναληπτικών 

δειγμάτων σε βάθος 12 m για κάθε ένα δειγματολήπτη ξεχωριστά. 

 Κατάδυση 1: 

Χρόνος (secs) 

Κατάδυση 2: 

Χρόνος (secs) 

Κατάδυση 1: 

Κατανάλωση (bars) 

Κατάδυση 2: 

Κατανάλωση (bars) 

MANOSS 43.4 ± 11.5 53.0 ± 9.8 60 64 

ΣΑΝΑ 48.8 ± 10.4 56.8 ± 10.2 62 63 

Πλαίσιο 73.0 ± 31.9 73.4 ± 17.6 57 59 

 

  

Ο χρόνος δεν μπορεί να αποτελέσει περιοριστικό παράγοντα για τη μέγιστη δυνατή συλλογή  

δειγμάτων καθώς  για τις συνθήκες εξαγωγής του πειράματος (βάθος 12 m, καταδυτική φιάλη 15 

lit και μηδενικό χρόνο βυθού υπολογισμένο με τους πίνακες αποσυμπίεσης του NOAA’s No-

Decompression Air Table — http:// www.ndc.noaa.gov/pdfs/NoDecoAi rTable. pdf) ο δύτης είναι 

σε θέση να συλλέξει 10 με 15 επαναληπτικά δείγματα τηρώντας τα καταδυτικά όρια ασφαλείας. 

Η εναλλαγή των δοχείων συλλογής είναι τόσο απλή και εύκολη που πραγματοποιείται μέσα σε 

λίγα δευτερόλεπτα (η ασφάλιση με τη βίδα είναι προαιρετική).  Ο μόνος περιορισμός στη χρήση 

του MANOSS που έχει προκύψει μέχρι τώρα είναι ότι αν η ανάστροφη βαλβίδα εξόδου μαζί με 

το δοχείο συλλογής του δείγματος έχουν διεύθυνση προς τα κάτω τότε η συγκεκριμένη βαλβίδα 

(λόγω βαρύτητας) παραμένει συνεχώς ανοικτή κατά συνέπεια η συλλογή του δείγματος 

καθίσταται αναποτελεσματική. Για το λόγο αυτό ο χειριστής του MANOSS πρέπει να τοποθετεί 

το δειγματολήπτη κατά τέτοιο τρόπο ώστε το δοχείο συλλογής να σχηματίζει με το διάνυσμα της 

βαρύτητας γωνία μεγαλύτερη των 90ο. Η συλλογή του δείγματος πραγματοποιείται μέσα από 

πλήθος επαναλήψεων κίνησης του εμβόλου και αυτό αποτελεί  ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα 

σε σχέση με τους περισσότερους δειγματολήπτες τύπου ΥΔΑ όπου η συλλογή του δείγματος 

περιορίζεται σε μία μόνο  επανάληψη. Πριν από το MANOSS  είχε προταθεί ένας τροποποιημένος 

δειγματολήπτης τύπου ΥΔΑ από τους Tanner κ.ά. (1977), ο οποίος περιελάβανε δοχείο συλλογής 
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του δείγματος και τοποθέτηση ελαστικής ανάστροφης μεμβράνης μεταξύ του δοχείου συλλογής 

και του οπίσθιου άκρου του δειγματολήπτη. Η τροποποιημένη αυτή ΥΔΑ αποδείχτηκε αρκετά 

αποτελεσματικός στη συλλογή μικροσκοπικών και εύθραυστων φυκών και πρόσφατα 

ανακατασκευάστηκε από τους Vandermeulen κ.ά. (2011). Όμως οι παραπάνω δύο 

τροποποιημένες ΥΔΑ κατασκευάστηκαν για τη συλλογή ειδών – στόχων μικρού μεγέθους από 

περιοχές μαλακού υποστρώματος. Αυτό αποτελεί περιοριστικό παράγοντα για την επέκταση τους  

σε περιοχές σκληρού υποστρώματος όπου η παρουσία σκληρών φυτικών θαλών από Sargassum 

ή Cystoseira ή κομματιών υποστρώματος ή κελύφη οργανισμών είναι σε θέση να καταστρέψουν 

ή να φράξουν την ελαστική βαλβίδα.  Για το λόγο αυτό, η σχεδίαση του MANOSS είναι τέτοια  

ώστε να μπορεί να χαρακτηριστεί ‘heavy-duty’ δειγματολήπτης, αφού το στόμιο εισροής είναι 

ιδιαίτερα μεγάλο (4.5 cm) και οι μεταλλικές βαλβίδες είναι αδύνατο να καταστραφούν αλλά και 

πολύ δύσκολο να φράξουν από μεγάλα κομμάτια, στη πραγματικότητα μεγάλα κομμάτια θαλών 

(διαμέτρου 3-4 cm και μήκους 10 cm) ακόμα και βότσαλα συλλέχθηκαν χωρίς κάποια ιδιαίτερη 

δυσκολία κατά τη πειραματική δειγματοληψία. Επιπροσθέτως στη περίπτωση που κάποια από τις 

δύο ανάστροφες βαλβίδες φράξει, με εύκολο και απλό τρόπο ο δύτης έχει τη δυνατότητα να 

αφαιρέσει το συγκεκριμένο κομμάτι να το καθαρίσει και στη συνέχεια να το συνδέσει ξανά στο 

κύριο σώμα του δειγματολήπτη χωρίς να χρειάζεται εξειδικευμένη γνώση ή εργαλεία. 

Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα δείγματα που συλλέχθηκαν με το MANOSS είναι 

συγκρίσιμα, αν όχι καλύτερα, με αυτά από τους άλλους δύο δειγματολήπτες στο επίπεδο της 

ποικιλότητας, αφθονίας των ειδών και βαθμό καταστροφής των οργανισμών. Παρόλα αυτά 

ασφαλή συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα του δειγματολήπτη θα είναι δυνατόν να 

εξαχθούν μετά την ανάλυση του συνόλου των δειγμάτων (Keklikoglou κ.ά. in preparation). 

Ως τώρα πολλοί διαφορετικοί δειγματολήπτες έχουν προταθεί με σκοπό την αποδοτικότερη 

δειγματοληψία των επιβενθικών οργανισμών του σκληρού υποστρώματος, ενώ οι περισσότερες 

εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά αναφέρουν στο τρόπο δειγματοληψίας, για περιοχές σκληρού 

υποστρώματος, μόνο τις διαστάσεις του πλαισίου συλλογής των δειγμάτων χωρίς να παρέχουν 

περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο συλλογής, ως εκ τούτου συνεπάγεται ότι μετά την 

απόξεση του δείγματος η συλλογή των οργανισμών γίνεται χειρωνακτικά μέσα στο δίχτυ 

συλλογής (π.χ. Antoniadou & Chintiroglou, 2005; Chenelot κ.ά., 2011; Herkül & Kotta, 2012). 

Ένας από τους λόγους που συμβαίνει το παραπάνω είναι ότι η διαδικασία συλλογής δειγμάτων 
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υποβρυχίως είναι ιδιαίτερα απαιτητική και επίπονη με περιορισμένα χρονικά περιθώρια, συνεπώς 

η επιλογή δύσχρηστων δειγματοληπτών αποφεύγεται. Ο MANOSS ίσως να προσφέρει αυτή την 

επιλογή αφού έχει ιδιαίτερα μικρό όγκο και βάρος ενώ η χρήση του είναι πολύ απλή χωρίς να 

απαιτείται η παρουσία επιπλέον εξοπλισμού. Είναι κατασκευασμένος από απλά υλικά τα οποία 

είναι ευρέως διαδεδομένα στο εμπόριο και αυτό επιτρέπει τη κατασκευή του ακόμα και σε 

εργαστήρια με πολύ μικρή οικονομική δυνατότητα. 
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3. Κεφάλαιο 3 – Μεσοπαραλιακή Ζώνη    
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Μεσοπαραλιακές συνευρέσεις των Πολυχαίτων στη Μεσόγειο: Σύγκριση τοπικών και 

περιφερειακών προτύπων.  

Περίληψη 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται προσπάθεια να συμπληρωθούν τα κενά που υπάρχουν στη γνώση για 

τη μεσοπαραλιακή βιοποικιλότητα και στις κατανομές των ειδών της Μεσογείου τόσο σε τοπικό 

όσο και σε Μεσογειακό επίπεδο, χρησιμοποιώντας τη ταξοκοινωνία των Πολυχαίτων. 

Εξετάστηκαν δύο  διαφορετικά σύνολα δεδομένων: α) ποσοτικά δεδομένα από δύο περιοχές του 

προγράμματος NaGISA της Ανατολικής Μεσογείου και β) ποιοτικά δεδομένα από πολλαπλές 

περιοχές της Μεσογείου. Τα αποτελέσματα της εργασίας έδειξαν ότι (i) σε τοπικό επίπεδο: α) 

ξεχωριστές συνευρέσεις των πολυχαίτων σχηματίζονται στη μεσοπαραλιακή ζώνη οι οποίες 

επηρεάζονται από τη γεωγραφική περιοχή  · β) οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που βρέθηκαν έστω 

και ασθενώς να συσχετίζονται με τις συνευρέσεις αυτές, είναι η Chl-α και η φυτοκάλυψη· γ) οι 

δύο περιοχές του προγράμματος NaGISA φαίνεται να μην υφίστανται κάποιας μορφής 

ανθρωπογενή πίεση και επομένως είναι κατάλληλες για την παρακολούθηση της βιοποικιλότητάς 

τους, και δ) η δομή των συνευρέσεων της ταξοκοινωνίας των πολυχαίτων στις δύο περιοχές 

φαίνεται να επηρεάζεται περισσότερο από τοπικές διεργασίες  όπως οι διαειδικές σχέσεις· (ii) σε 

μεσογειακό επίπεδο: α) ο μόνος παράγοντας που φαίνεται να επηρεάζει το πρότυπο ομοιότητας 

των περιοχών από τη ταυτότητα των δεδομένων, η οποία μεταφράζεται σε ένα πλήθος παραγόντων 

και συστηματικών λαθών στον τρόπο με τον οποίο τα ερευνητικά προγράμματα υλοποιούνται, 

από τον πειραματικό σχεδιασμό, την ανάλυση των δεδομένων μέχρι την ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων και, β) οι δύο σταθμοί δειγματοληψίας του NaGISA είναι σε θέση να θεωρηθούν 

αντιπροσωπευτικοί αυτής της ζώνης για τη περιοχή της Μεσογείου μόνο κάτω από συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις.    
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3.1 Εισαγωγή  

Η βραχώδης μεσοπαραλιακή ακτογραμμή αποτελεί ένα ετερογενές περιβάλλον το οποίο 

προσφέρει ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη πολλών οργανισμών. Στη Μεσόγειο το πλάτος της 

μεσοπαραλιακής ζώνης, στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι της τάξης των μερικών εκατοστών, 

εξαιτίας του μικρού παλιρροιακού εύρους.  Η κατανομή των ειδών  ακολουθεί όμως το πρότυπο 

της ζώνωσης, αφού περιβαλλοντικοί παράγοντες δεν επιτρέπουν, με ελάχιστες εξαιρέσεις, την 

εξάπλωση των ειδών σε όλη την έκταση του ενδιαιτήματος, αλλά τη δημιουργία ζωνών με βάση 

την απόστασή τους από το μέσο επίπεδο της στάθμης της θάλασσας (Underwood, 1981; 

Ballesteros, 1992; Thompson κ.ά., 2002).  Έχουν κατά καιρούς προταθεί πολλά πρότυπα 

ζώνωσης, τα οποία βασίζονται σε δεδομένα παρατηρήσεων, προσπαθώντας να εξηγήσουν την 

κατακόρυφη κατανομή των ειδών στο συγκεκριμένο ενδιαίτημα. Το πρότυπο των Stephenson & 

Stephenson (1949) (και λίγο αργότερα των Pérès & Picard (1958)), βασίζεται στα σημεία (όρια) 

του παλιρροιακού εύρους και  περιλαμβάνει τρεις διαφορετικές ζώνες: την ανώτερη 

μεσοπαραλιακή,  τη μέση μεσοπαραλιακή και τη κατώτερη μεσοπαραλιακή.  Το πρότυπο αυτό, 

αν και πλήθος από άλλα πρότυπα έχουν προταθεί έως σήμερα, είναι αυτό που έχει υιοθετηθεί 

περισσότερο από την επιστημονική κοινότητα (Lewis, 1964; Pérès & Picard, 1964; Seoane-

Camba, 1969; Ayal & Safriel, 1981; Barnes & Hughes, 1988). Πολλές δημοσιεύσεις που 

επικεντρώνονται στους φυσικούς και βιολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη κατανομή των 

ειδών στη ζώνη αυτή έχουν δημοσιευτεί, με την αποξήρανση, την κυματική δράση και τον 

διαειδικό ανταγωνισμό να φέρονται ως οι πλέον σημαντικοί (Stephenson & Stephenson, 1949; 

Southward, 1958; Lewis 1964; Schonbeck & Norton, 1978; Lubchenco, 1980). Όπως έχει 

επισημανθεί από πολλούς ερευνητές, εκτός από τους παράγοντες που προαναφέρθηκαν και 

επηρεάζουν τη ζώνωση των ειδών, η ετερογένεια της τοπογραφίας του υποστρώματος είναι ακόμα 

ένας παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στη μελέτη αυτής της οικολογικής ζώνης 

(Bourget et al., 1994; Archambault & Bourget, 1996; Thompson κ.ά., 1996; Williams κ.ά., 2000). 

Οι Benedetti-Cecchi & Cinelli (1997), κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα φυσικά χαρακτηριστικά 

του περιβάλλοντος και  κατά συνέπεια η δομή των κοινωνιών σε αυτού του τύπου τα ενδιαίτημα 

είναι δυνατόν να μεταβάλλονται σημαντικά ακόμα και σε πολύ κοντινές αποστάσεις. Γι’ αυτό το 

λόγο υπάρχουν πολλές εργασίες που παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές στη κατανομή, αφθονία 

και ποικιλότητα των ειδών μεταξύ της μέσης και της κατώτερης μεσοπαραλιακής ζώνης (π.χ. 

McGuinness & Underwood, 1986).  
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Αν και σημαντικός αριθμός από επιστημονικές εργασίες έχει δημοσιευτεί για τη μεσοπαραλιακή 

ζώνη στη περιοχή της Μεσογείου (π.χ. Ben-Eliahu, 1975a; Tsuchiya & Bellan-Santini, 1989; 

Sardá, 1991; Abbiati, 1991), οι περισσότερες είναι περιγραφικού χαρακτήρα και τοπικού 

ενδιαφέροντος. Μόνο λίγες εργασίες έχουν δημοσιευτεί, οι οποίες μελετούν τα πρότυπα 

κατανομής των ειδών στις μεσοπαραλιακές συνευρέσεις (π.χ., Benetetti-Cecchi κ.ά., 2003; 

Fraschetti κ.ά., 2005; Terlizzi κ.ά., 2007). Το παραπάνω γεγονός έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη 

γενικών προτύπων κατανομής των ειδών της Μεσογείου, γι’ αυτό και δεν υπάρχει έως τώρα το 

επιστημονικό υπόβαθρο για την ανάπτυξη διαχειριστικών εργαλείων και μέτρων προστασίας των 

περιοχών αυτών. Προγράμματα μόνιμης παρακολούθησης περιοχών ειδικού ενδιαφέροντος έχουν 

προταθεί και εγκατασταθεί στη Μεσόγειο με σκοπό την εύρεση προτύπων κατανομής με  τελικό 

αποτέλεσμα τη δημιουργία κυρίως διαχειριστικών εργαλείων. Σ’ αυτού του είδους τα 

προγράμματα περιλαμβάνεται και το πρόγραμμα NaGISA με έως τώρα πέντε εγκατεστημένους 

σταθμούς (δύο εξ’ αυτών στη Κρήτη – Ανατολική Μεσόγειο).  Η μελέτη της μακροβενθικής 

κοινότητας (π.χ. δομή και ποικιλότητα) χρησιμοποιείται σε αυτού του είδους τα προγράμματα ως 

δείκτης για την εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης των περιοχών. Η μακροβενθική κοινότητα 

αποτελείται από ένα σημαντικό αριθμό ταξινομικών ομάδων. Η ανάλυση του συνόλου αυτών των 

τάξων είναι ιδιαίτερα απαιτητική σε όρους εξειδικευμένης γνώσης, οικονομικών πόρων και 

χρόνου. Η ταξοκοινωνία των Πολυχαίτων, αποτελεί ένα ιδιαιτέρως σημαντικό κομμάτι της 

μακροβενθικής κοινότητας τόσο σε βαθμό αφθονίας,  βιομάζας, όσο και σε αριθμό ειδών. Η 

παραπάνω ταξονομική ομάδα είναι ιδιαίτερα ποικιλόμορφη με μεγάλο εύρος αναπαραγωγικών 

στρατηγικών, τροφοληπτικών μηχανισμών και τα είδη της διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη 

σταθερότητα και λειτουργικότητα των βενθικών κοινωνιών (π.χ. Fauchald, 1977; Knox, 1977; 

Hutchings, 1998). Επιπροσθέτως, η ταξοκοινωνία των Πολυχαίτων περιλαμβάνει τόσο ανθεκτικά 

όσο και ευαίσθητα είδη, γι’ αυτό και τα είδη ανταποκρίνονται πολύ γρήγορα σε  οποιασδήποτε 

μορφής περιβαλλοντική μεταβολή (π.χ. Pearson & Rosenberg 1978; Pocklington & Wells 1992). 

Οι παραπάνω λόγοι έχουν σαν αποτέλεσμα οι Πολύχαιτοι να χρησιμοποιούνται πολύ συχνά σαν 

τάξο-μοντέλο με σκοπό την εύρεση των προτύπων κατανομής των βεθικών συνευρέσεων αντί της 

συνολικής μακροπανίδας.  

Το παρόν κεφάλαιο ως σκοπό έχει να συμπληρώσει τα επιστημονικά κενά που υπάρχουν στη 

μεσοπαραλιακή ζώνη της Μεσογείου όπως αυτά αναφέρθηκαν παραπάνω και ειδικότερα 

προσπαθεί να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:  
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i) σε τοπικό επίπεδο: α) υπάρχουν στατιστικά σημαντικά πρότυπα κατανομής, όπως προκύπτουν 

από τη ταξοκοινωνία των Πολυχαίτων, μεταξύ των δύο περιοχών του NaGISA στη Κρήτη· β) 

ποιες περιβαλλοντικές παράμετροι σχετίζονται καλύτερα με αυτά τα πρότυπα κατανομής των 

ειδών· γ) τα πρότυπα κατανομής που προκύπτουν από τα ανώτερα ταξινομικά επίπεδα είναι ίδια 

με αυτά που προκύπτουν από το επίπεδο του είδους (Pearson & Rosenberg, 1978)· και δ) υπάρχει 

ένδειξη ότι οι τοπικές συνευρέσεις της ταξοκοινωνίας των Πολυχαίτων, σχηματίζονται τυχαία από 

το απόθεμα των ειδών  της ευρύτερης χωρικής παρατήρησης; 

ii) σε Mεσογειακό επίπεδο: α) ποιοι παράγοντες συσχετίζονται με τα πρότυπα κατανομής των 

κοινωνιών της Μεσογείου στη μεσοπαραλιακή ζώνη· και β) είναι η βιοποικιλότητα των δύο 

περιοχών του NaGISA, με βάση τη ποικιλότητα των ειδών και τις ταξινομικές τους σχέσεις,  

αντιπροσωπευτική της Μεσογείου;  

 

3.2 Υλικά και Μέθοδοι  

3.2.1 Περιοχή δειγματοληψίας. 

Επιλέχθηκαν δύο περιοχές δειγματοληψίας, μια στις Αλυκές (κεντρική Κρήτη) και μία στην 

Ελούντα (ανατολική Κρήτη). Η πρώτη δειγματοληπτική προσπάθεια πραγματοποιήθηκε το 

Σεπτέμβριο του 2007 ενώ η δεύτερη για τη περιοχή Αλυκές τον Ιούνιο του 2008  σε αντίθεση με 

τη περιοχή της Ελούντας όπου εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν το 

καλοκαίρι του 2008 η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε το Φεβρουάριου του 2009. Οι περιοχές  

δειγματοληψίας και το δειγματοληπτικό πρωτόκολλο περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα 

1. Σε κάθε περιοχή / δειγματοληπτική προσπάθεια τα επαναληπτικά δείγματα (5 για κάθε σταθμό) 

συλλέχτηκαν από 3 διαφορετικούς σταθμούς. Κάθε ένας σταθμός αντιπροσώπευε και μία 

οικολογική ζώνη όπως αυτές προτάθηκαν από τους Stephenson & Stephenson (1949): ανώτερη 

μεσοπαραλιακή, μέση μεσοπαραλιακή και κατώτερη μεσοπαραλιακή. Είδη Πολυχαίτων 

βρέθηκαν όμως, μόνο στις δύο κατώτερες ζώνες εξαιτίας του μικρού παλιρροιακού εύρους στις 

συγκεκριμένες περιοχές. Για τη λήψη των επαναληπτικών δειγμάτων χρησιμοποιήθηκε πλαίσιο 

25x25 cm. Αρχικά, η περιοχή φωτογραφιζόταν και στη συνέχεια με τη βοήθεια μεταλλικής 

σπάτουλας γινόταν η αποκόλληση όλων των ειδών από την επιφάνεια του υποστρώματος. Η 

συλλογή των δειγμάτων πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια φτυαριού κατασκευασμένου από 
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μεταλλικό σκελετό και δίχτυ 63 μm το οποίο λειτουργούσε ως χώρος συλλογής του δείγματος. 

Στη συνέχεια με τη χρήση 2 κόσκινων  (500 μm και 63 μm) έγινε ο διαχωρισμός της μακροπανίδας 

και της μειοπανίδας ενώ ως συντηρητικό μέσο χρησιμοποιήθηκε διάλυμα καθαρής αλκοόλης 

98%. Τα είδη των Πολυχαίτων που βρέθηκαν αναγνωρίστηκαν μέχρι το επίπεδο του είδους (όπου 

αυτό ήταν δυνατόν), χρησιμοποιώντας τη πιο σύγχρονη βιβλιογραφία. Η σειρά των δεδομένων 

που προέκυψαν από τη συγκεκριμένη εργασία περιγράφονται αναλυτικά στην εργασία των 

Keklikoglou κ.ά. (2013) 

http://ipt.vliz.be/eurobis/resource.do?r=mediterraneanpolychaetaintertidal. 

 

3.2.2 Περιβαλλοντικές παράμετροι 

Η μεσοπαραλιακή ζώνη υπόκειται σε σημαντικές περιβαλλοντικές διακυμάνσεις τόσο κατά το 

παλιρροιακό κύκλο όσο και κατά τη διάρκεια της μέρας. Για το λόγο αυτό μία οικολογική 

προσέγγιση με τη χρήση περιβαλλοντικών δεδομένων συλλεχθέντων αποκλειστικά κατά τη 

διάρκεια των δειγματοληψιών δεν θα ήταν αρκετή, καθώς οι τιμές αυτές αντιπροσωπεύουν πολύ 

μικρές χρονικές περιόδους (από λεπτά μέχρι μέρες) ενώ οι  μεταβολές των συνευρέσεων των ειδών 

συμβαίνουν σε μεγαλύτερη χρονική κλίμακα (από εβδομάδες μέχρι χρόνια). Για την αντιμετώπιση 

αυτού του προβλήματος δημιουργήθηκαν σειρές περιβαλλοντικών δεδομένων που προήλθαν από 

πραγματικά δεδομένα και δεδομένα προσομοίωσης. Δύο ολοκληρωμένα μοντέλα 

χρησιμοποιήθηκαν για τη παραγωγή των δεδομένων προσομοίωσης: α) το Mediterranean 3D 

Ecosystem Forecast model (ERSEM, Baretta κ.ά., 1995) και το β) Princeton Ocean Model (POM, 

Blumberg κ.ά., 1987). Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα πεδίου από καταγραφείς, οι οποίοι 

είχαν εμποτιστεί σε βάθος 12 m σε κάθε περιοχή, και κατέγραφαν δεδομένα που αφορούσαν τη 

θερμοκρασία του νερού, την ένταση της φωτεινής ακτινοβολίας και την κίνηση του νερού 

(επιτάχυνση και διεύθυνση). Οι μετρήσεις γινόταν κάθε ημίωρο (Hobo Pendant Temperature/ 

Light UA-002-64, Hobo Pendant Acceleration UA-004-64). Τα δεδομένα πεδίου εισήχθησαν στα 

δύο παραπάνω οικολογικά μοντέλα τα οποία παρήγαγαν τιμές προσομοίωσης διορθωμένες ως 

προς τις τιμές πεδίου. Απ’ όλη τη διαδικασία προέκυψαν οι τιμές για τις ακόλουθες 

περιβαλλοντικές μεταβλητές: χλωροφύλλη (Chl-α), διαλυμένο οξυγόνο (disO2), νιτρικά (NO3), 

φωσφορικά (PO3), αμμωνιακά (NH4), ύψος κύματος, ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας, 

αλατότητα και θερμοκρασία. Για τις μεταβλητές αυτές υπολογίστηκαν η ελάχιστη, ανώτερη, μέση 
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τιμή και το εύρος των τιμών για το μήνα δειγματοληψίας, για κάθε μήνα (για τα έτη 2007-09) και 

για κάθε έτος. Τέλος η συνολική φυτοκάλυψη για κάθε επαναληπτικό δείγμα υπολογίστηκε 

χρησιμοποιώντας τις in-situ φωτογραφίες και το πρόγραμμα ανοικτού κώδικα PhotoQuest 

(Trygonis & Sini, 2012). 

3.2.3 Επιπρόσθετα δεδομένα  

Μέσα από εκτενή βιβλιογραφική αναζήτηση, βρέθηκαν 17 σειρές δεδομένων για τη ταξοκοινωνία 

των Πολυχαίτων του σκληρού υποστρώματος της μεσοπαραλιακής ζώνης της Μεσογείου 

(Πίνακας 1, Εικόνα 1). Εξαιτίας της ετερογενούς πληροφορίας που περιείχαν,  χρησιμοποιήθηκαν 

μόνο  οι λίστες των ειδών (παρουσία, απουσία) ενώ η ταξινομία των ειδών συγχρονίστηκε με τη 

βοήθεια της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων WoRMS (World Register of Marine Species, 

http://www.marinespecies.org/). 

 

Εικόνα 1. Χάρτης της Μεσογείου με τις περιοχές δειγματοληψίας που εξετάστηκαν στο παρόν 

κεφάλαιο, καθώς και ο συνολικός αριθμός των ειδών που εμφανίζεται σε κάθε μία περιοχή. 

Βιογεωγραφικές ζώνες: WM: Δυτική Μεσόγειος; CB: Κεντρική λεκάνη; AD: Αδριατική 

Θάλασσα; AS: Αιγαίο πέλαγος; LB: λεκάνη Λεβαντίνης. 
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Πίνακας 1. Σειρές δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν στο παρόν κεφάλαιο 

Δεδομένα Χώρα Έτος Δειγ. Τύπος υποστρώματος Βιβλιογραφική Αναφορά 

Mikhmoret Israel 1960 

Chthamalus belt 

Laurencia papillosa 

Soft algae 

Lipkin and Safriel (1971) 

Beyrouth Lebanon 1965 Soft algae Laubier (1966) 

Cyprus Cyprus 1968 Soft algae Ben-Eliahu (1972) 

Ziyyon Israel 1971 Dendropoma sp. 

Ben-Eliahu (1975a, 1975b, 1976a, 

1976b, 1976c, 1977a, 1977b);  Ben-

Eliahu and Safriel (1982)  

Cabo de Creus  Spain 1980 

Corallina elongata 

Gelidium  latifolium 

Cystoseira mediterranea  

Alos (1990) 

Islas Medes Spain 1982–1983 Corallina elongata 
Cardell and Gili (1988); Cardell-

Corral (1985) 

Balearic 

Islands 
Spain 1983–1984 

Lithophyllum lichenoides 

Cystoseira sp. 
Sardá (1991) 

Sicilia Zingaro 

Sicilia 

Balestrate 

Italy 1984–1990 Dendropoma sp. Badalamenti (unpublished) 



 

62 

 

Sicilia Capo 

Gallo 

Marseille France 1988 Corallina elongata Tsuchiya and Bellan-Santini (1989) 

Toscana 

Capraia  
Italy 1991 

Lithophyllum sp.  

Cystoseira sp., Laurencia sp. 
Abbiati et al. (1991) 

Chalkida 

Thermaikos 

Chalkidiki 

Porto Lagos 

Greece 1997 

Corallina elongate 

Ballanus  

Chthamalus belt 

Kitsos (2003) 

Asinara Island Italy 2002 Soft Algae Casu et al. (2006) 

Alykes 

Elounda 
Greece 2007–2009 

Cystoseira sp., Lithophyllums 

sp.  
Chatzigeorgiou et al. (this study) 
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3.2.4 Στατιστική ανάλυση 

3.2.4.1 Τοπικό επίπεδο 

3.2.4.1.1 Μονομεταβλητές αναλύσεις  

Οι έξι παρακάτω δείκτες ποικιλότητας υπολογίστηκαν, για το σύνολο των δεδομένων του NaGISA 

στη Κρήτη, σε επίπεδο επαναληπτικού δείγματος: α) αριθμός ειδών· β) τιμές αφθονίας· γ) δείκτης 

ποικιλότητας του Shannon (H΄ loge)· δ) δείκτης ομοιομορφίας της Pielou (J΄)· ε)  δείκτης 

ποικιλότητας του Simpson (1-lambda), και στ) δείκτης ποικιλότητας του Margalef (d). Για να 

εξακριβωθούν οι συσχετίσεις μεταξύ των τιμών των δεικτών χρησιμοποιήθηκε ο μη παραμετρικός 

συντελεστής συσχέτισης Spearman. Για τους δείκτες, οι τιμές των οποίων βρέθηκαν να μη 

συσχετίζονται (Spearman ρ<0.9), εφαρμόστηκε ο έλεγχος Mann-Whitney (Mann & Whitney, 

1947) με σκοπό την εύρεση διαφορών στις κατανομές των τιμών των δεικτών αυτών στο επίπεδο 

της δειγματοληπτικής περιοχής, της οικολογικής ζώνης (για τη μέση και κατώτερη 

μεσοπαραλιακή) και δειγματοληπτικής χρονιάς (2007 – 2008/09).  

3.2.4.1.2 Πολυμεταβλητές αναλύσεις  

Για να μειωθεί η  σημαντικότητα των επικρατέστερων ειδών και των σχετικών τους αφθονιών, οι 

τιμές αφθονίας των ειδών από τα επαναληπτικά δείγματα τυποποιήθηκαν (standardized) και 

μετασχηματίστηκαν στη τέταρτη τετραγωνική ρίζα. Στη συνέχεια, κατασκευάστηκαν οι 

τριγωνικοί πίνακες ομοιότητας για το επίπεδο του επαναληπτικού δείγματος και του σταθμού 

δειγματοληψίας, για κάθε περιοχή, με τη χρήση του συντελεστή ομοιότητας Bray-Curtis. 

Πολυπαραμετρικά πρότυπα κατανομής των ειδών προέκυψαν έπειτα από τη χρήση του 

επαναληπτικού αλγόριθμου της μη μετρικής πολυδιάστατης κλιμάκωσης (nMDS) στους πίνακες 

ομοιότητας, όπως προτάθηκε από τους Clarke & Warwick (1994). 

Η μεταθετική μη παραμετρική πολυπαραγοντική ανάλυση διακύμανσης (PERMANOVA, 

Anderson, 2001) πραγματοποιήθηκε με σκοπό να ελεγχθούν οι διαφορές των δειγμάτων τόσο σε 

επίπεδο επαναληπτικού δείγματος όσο και σε επίπεδο σταθμού. Οι παράγοντες που εξετάστηκαν 

ήταν η οικολογική ζώνη, η δειγματοληπτική περιοχή και το έτος δειγματοληψίας. Καθώς η 

ανάλυση PERMANOVA είναι ευαίσθητη στις διαφορετικές διασπορές των τιμών των ομάδων, η 

μεταθετική μη παραμετρική πολυπαραγοντική ανάλυση διασποράς (PERMDISP) 
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χρησιμοποιήθηκε με σκοπό να αξιολογηθεί η ομοιογένεια της μέσης ομοιότητας των δειγμάτων 

από το θεωρητικό μέσο για κάθε ομάδα (Anderson, 2004). 

Για να βρεθούν τα είδη που συμβάλουν περισσότερο στην ανομοιότητα / ομοιότητα των 

πολυπαραμετρικών προτύπων των κοινωνιών των Πολυχαίτων, σε κάθε δειγματοληπτική περιοχή, 

εφαρμόστηκε η ανάλυση ποσοστιαίας ομοιότητας των δειγμάτων με βάση τις αφθονότερες 

ταξινομικές ομάδες SIMPER (SIMilarity PERcentage), του στατιστικού πακέτου PRIMER v6.  

Στη συνέχεια, για την εύρεση των συσχετίσεων μεταξύ των πολυμεταβλητών προτύπων όπως 

αυτά προκύπτουν από τους τριγωνικούς πίνακες ομοιότητας και το συνδυασμό των 

περιβαλλοντικών παραμέτρων, μετά από την τυποποίηση των τιμών τους, εφαρμόστηκε η 

ανάλυση BIO-ENV (Clarke & Ainsworth, 1993). Πριν τη συγκεκριμένη ανάλυση εξετάστηκε αν 

συσχετίζονται ισχυρά οι τιμές των περιβαλλοντικών παραμέτρων μεταξύ τους (Spearman’s ρ>0.9) 

και όσες βρέθηκαν να συσχετίζονται δεν αναλύθηκαν ταυτόχρονα στη BIO-ENV. Η ανάλυση 

επαναλήφθηκε τόσες φορές όσες χρειάστηκε για να εξεταστεί όλος ο αριθμός αλλά και οι 

συνδυασμοί των περιβαλλοντικών παραμέτρων. Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε για τις 

ελάχιστες, μέγιστες, τις τιμές του μέσου όρου αλλά και για το εύρος τιμών των περιβαλλοντικών 

παραμέτρων.  

Για να εντοπιστούν οι τυχόν αλλαγές στα πολυπαραμετρικά πρότυπα κατανομής στα διαφορετικά 

ταξινομικά επίπεδα, τα δεδομένα συναθροίστηκαν στα ανώτερα ταξινομικά επίπεδα (από το γένος 

μέχρι την τάξη των Πολυχαίτων) και για κάθε επίπεδο, υπολογίστηκαν τριγωνικοί πίνακες 

ομοιότητας όπως περιγράφεται παρακάτω. Η σύγκριση των τριγωνικών πινάκων ομοιότητας, 

όπως προέκυψαν από τα ανώτερα ταξινομικά επίπεδα, πραγματοποιήθηκε με την τεχνική της μη 

μετρικής πολυδιάστατης κλιμάκωσης δευτέρου επιπέδου (second stage MDS) (Somerfield & 

Clarke, 1995). Η μέθοδος αυτή συγκρίνει τους πίνακες ομοιότητας, μέσα από τον υπολογισμό του 

σταθμισμένου συντελεστή συσχέτισης Spearman (ρw) μεταξύ των αντίστοιχων στοιχείων για κάθε 

ζεύγος πινάκων. Το αποτέλεσμα της σύγκρισης αυτής είναι η δημιουργία ενός νέου τριγωνικού 

πίνακα ο οποίος περιέχει σαν στοιχεία τα αποτελέσματα των συσχετίσεων για κάθε ζεύγος 

πινάκων, όπως αυτές απεικονίζονται σε διάγραμμα MDS.  

Η προσέγγιση αυτή έχει σαν θεωρητικό υπόβαθρο την υπόθεση της ιεραρχικής απόκρισης 

διαταραχής (hierarchic response-to-stress hypothesis (βλ. Pearson & Rosenberg, 1978; Boesch & 

Rosenberg 1981; Ferraro & Cole, 1990). Η υπόθεση αυτή προβλέπει ότι καθώς ο βαθμός 
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διατάραξης αυξάνεται σε μία περιοχή, όλο και λιγότερα είδη μπορούν να ανταπεξέλθουν και κατά 

συνέπεια οι ανώτερες ταξινομικές ομάδες, σε αυτές τις συνευρέσεις,  είναι πιθανόν να 

αντιπροσωπεύονται από λίγα είδη. Εύλογα, τα πρότυπα που παράγονται από τα διαφορετικά 

ταξινομικά επίπεδα αναμένεται να εμφανίζουν υψηλή ομοιότητα κάτω από συνθήκες έντονης 

διατάραξης (Somerfield κ.ά., 1995; Olsgard κ.ά., 1998). Σε αντίθεση, στα μη διαταραγμένα 

περιβάλλοντα αναμένεται σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των προτύπων, συνήθως από ένα 

ταξινομικό επίπεδο και πάνω. Ενδεικτικά, τα πρότυπα που παράγονται από τα επίπεδα του είδους, 

γένους και οικογένειας παρουσιάζουν συνήθως μεγαλύτερο βαθμό ομοιότητας μεταξύ τους απ' 

ότι με τα ανώτερα). 

 

3.2.4.1.3 Έλεγχος τυχαιότητας σχηματισμού συνευρέσεων 

Για να ελεγχθεί κατά πόσο τα είδη των Πολυχαίτων από το κατάλογο των ειδών του NaGISA 

συναθροίζονται τυχαία ή όχι για το σχηματισμό των ταξο-κοινωνιών εφαρμόστηκε μια μέθοδος 

ιεραρχικής προσέγγισης. Συνολικά, ορίστηκαν τέσσερα επίπεδα παρατήρησης τα οποία ήταν: α) 

επαναληπτικό δείγμα· β) σταθμός δειγματοληψίας· γ) περιβαλλοντική ζώνη· δ) περιοχή 

δειγματοληψίας. Σε κάθε επίπεδο παρατήρησης, εξετάστηκε αν η βιοποικιλότητα του υποσυνόλου 

(δηλαδή τα είδη καθώς και οι φυλογενετικές τους σχέσεις) αποτελεί τυχαίο δείγμα των αμέσως 

επόμενων (ευρύτερων) επιπέδων παρατήρησης. Η τυχαιότητα αυτή εξετάστηκε μέσα από τους 

δείκτες της ταξινομικής διακριτότητας (μέσος όρος ταξινομικής διακριτότητας  Δ+ και 

μεταβλητότητα ταξινομικής διακριτότητας Λ+), οι οποίοι βασίζονται τόσο στον αριθμό των ειδών 

όσο και στις φυλογενετικές/ταξινομικές τους σχέσεις (Clarke & Warwick, 1998; Warwick & 

Clarke, 2001). Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή,  υπολογίζονται τα 95% διαστήματα εμπιστοσύνης 

της αναμενόμενης κατανομής των ειδών από το ευρύτερο επίπεδο παρατήρησης με τη δημιουργία 

των χωνιών κατανομής, ενώ τα δεδομένα από τα δείγματα από το στενότερο επίπεδο παρατήρησης 

χρησιμοποιούνται ώστε να υπολογιστούν οι τιμές των δεικτών και τελικά εμφανίζονται σαν 

σημεία πάνω στα χωνιά κατανομής. Αν τα δείγματα τοποθετούνται εντός των 95% διαστημάτων 

εμπιστοσύνης, τότε οι συνευρέσεις των δειγμάτων θεωρούνται τυχαία δείγματα εκείνου του 

ευρύτερου επιπέδου παρατήρησης. Στην περίπτωση στην οποία τα δείγματα τοποθετούνται εκτός 

των χωνιών τότε τα δείγματα από το στενότερο επίπεδο παρατήρησης απαρτίζονται από είδη που 
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είναι περισσότερο ή λιγότερο συγγενικά, ανάλογα με αν βρίσκονται κάτω του κατωτέρου 

διαστήματος ή άνω του ανωτέρου, αντίστοιχα. 

Συνεπώς, οι έλεγχοι τυχαιότητας πραγματοποιήθηκαν με βάση τους αριθμούς των ειδών μεταξύ 

των εξής επιπέδων: α) κατάλογος ειδών, καθώς και οι φυλογενετικές τους σχέσεις, των 

επαναληπτικών δειγμάτων σε σχέση με το συνδυασμό εκείνων από την αντίστοιχη οικολογική 

ζώνη (συνδυασμός δειγματοληπτικού έτους και δειγματοληπτικής περιοχής)· β) κατάλογος ειδών 

των σταθμών δειγματοληψίας σε σχέση με το συνδυασμό εκείνων από την αντίστοιχη οικολογική 

ζώνη· γ) οικολογική ζώνη σε σχέση με την αντίστοιχη περιοχή (συνδυασμός δειγματοληπτικών 

ετών)· δ) κατάλογος ειδών από κάθε έτος σε σχέση με εκείνη από όλα τα έτη, συνολικά. Η 

προσέγγιση αυτή βασίζεται στους Warwick & Clarke (1995) που υποστηρίζουν ότι οι συνευρέσεις 

των ειδών σε περιοχές με διατάραξη  έχουν τη τάση να σχετίζονται στενότερα από ότι αναμένεται. 

Αργότερα, οι Clarke & Warwick (1998), εισήγαγαν τον έλεγχο τυχαιότητας, ο οποίος βασισμένος 

στους δείκτες της ταξινομικής διακριτότητας είναι σε θέση να απαντήσει στο ερώτημα κατά πόσο 

μια λίστα ειδών και οι φυλογενετικές τους σχέσεις από ένα κατώτερο επίπεδο παρατήρησης 

αποτελεί τυχαίο δείγμα των αντίστοιχων από τα ανώτερα επίπεδα παρατήρησης. 

Η κλασική οικολογική θεωρία αναγνωρίζει 2 κύριους παράγοντες που παίζουν σημαίνοντα ρόλο 

στη διαμόρφωση των συνευρέσεων των ειδών (Somerfield κ.ά., 2009): α) τις διαειδικές 

αλληλεπιδράσεις, συμπεριλαμβανομένου και του ανταγωνισμού τους, οι οποίες οδηγούν στο 

σχηματισμό συνευρέσεων από είδη λιγότερο όμοια απ' ότι αναμένεται και β) τους 

περιβαλλοντικούς ή εξελικτικούς παραμέτρους που σχηματίζουν συνευρέσεις με είδη 

περισσότερο όμοια απ' ότι αναμένεται.  

 

3.2.4.2 Μεσογειακό επίπεδο 

3.2.4.2.1 Πολυμεταβλητές αναλύσεις 

Όλες οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν με βάση την παρουσία/απουσία ειδών γι’ αυτό και δε 

χρειάστηκε μετασχηματισμός των τιμών των δεδομένων. Οι τριγωνικοί πίνακες ομοιότητας 

προέκυψαν με τη χρήση του συντελεστή ομοιότητας Jaccard. Ο συντελεστής αυτός 

χρησιμοποιείται για την εύρεση βιογεωγραφικών προτύπων καθώς και των κατανομών των ειδών 
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(Legendre & Legendre, 1998). Η ανάλυση nMDS εφαρμόστηκε στη συνέχεια με σκοπό την 

απεικόνιση των παραπάνω προτύπων και σχέσεων. 

 Οι αναλύσεις PERMANOVA και PERMDISP ακολούθησαν για την εύρεση διαφορών μεταξύ 

των προτύπων που προέκυψαν. Τέσσερις συνολικά ήταν οι παράμετροι που εξετάστηκαν: (α) το 

έτος δειγματοληψίας (σε επίπεδο 10ετίας), (β) ο τύπος του υποστρώματος, (γ) η βιογεωγραφική 

ζώνη και, (δ) τη ταυτότητα των δεδομένων  

 

3.2.4.2.2 Έλεγχος τυχαιότητας σχηματισμού συνευρέσεων 

Ο έλεγχος τυχαιότητας πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια των δεικτών ταξινομικής διακριτότητας 

όπως περιγράφεται παραπάνω. Σε αυτή τη περίπτωση τα 95% διαστήματα εμπιστοσύνης των 

χωνιών κατανομής υπολογίστηκαν από το συνολικό κατάλογο ειδών  των Πολυχαίτων της 

μεσοπαραλιακής ζώνης της Μεσογείου και των φυλογενετικών τους σχέσεων, όπως αυτή 

προέκυψε από την βιβλιογραφική αναζήτηση. Στη συνέχεια, υπολογίστηκαν οι τιμές των δεικτών 

Δ+ και Λ+ για κάθε μία από τις σειρές των δεδομένων. 

 

3.3 Αποτελέσματα 

3.3.1 Τοπικό επίπεδο 

3.3.1.1 Ποικιλότητα και αφθονία ειδών  

Συνολικά, αναγνωρίστηκαν 43 είδη Πολυχαίτων τα οποία κατανέμονται σε 12 οικογένειες. Από 

αυτές, η οικογένεια των  Syllidae με 16 είδη βρέθηκε η πιο άφθονη (37%), ακολουθούμενη από 

εκείνη των Nereididae με 8 είδη (18%). Ο συντελεστής συσχέτισης Spearman μεταξύ: α)  του 

αριθμού και της αφθονίας των ειδών και β) των δεικτών ποικιλότητας έδειξε ότι μόνο οι δείκτες 

του Margalef και Simpson δε συσχετίζονται στατιστικά σημαντικά με τη ποικιλότητα και την 

αφθονία των ειδών. Ο έλεγχος του Mann-Whitney για τους δύο παραπάνω δείκτες στα τρία 

διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης (οικολογική ζώνη, περιοχή δειγματοληψίας και δειγματοληπτικό 

έτος), έδειξε ότι οι τιμές των δεικτών είναι ανεξάρτητες μόνο στη περίπτωση της 

δειγματοληπτικής περιοχής (Margalef, U=84.5, (Ν1=20, Ν2=20) P<0.05; Simpson, U=78.5, 

(Ν1=20, Ν2=20) P<0.05).   
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3.3.1.2 Πολυπαραμετρικά πρότυπα κατανομής  

Τα διαγράμματα MDS απεικονίζουν (Εικόνα 2)  τις σχέσεις ομοιότητας των δειγμάτων στο 

επίπεδο του επαναληπτικού δείγματος και στο επίπεδο του σταθμού. Στο επίπεδο του 

επαναληπτικού δείγματος για την περιοχή Αλυκές φαίνεται ότι οι αποστάσεις των δειγμάτων είναι 

μικρότερες σε σχέση με εκείνες από την περιοχή της Ελούντας όπου τα επαναληπτικά δείγματα 

εμφανίζονται περισσότερο διασκορπισμένα (Εικόνα 2α). Παρόλη τη μεγάλη διασπορά που 

εμφανίζουν φαίνεται ότι τα επαναληπτικά δείγματα διαχωρίζονται στο επίπεδο της περιοχής 

(ANOSIM Global R: 0.865, p < 0.05) (Εικόνα 2β) 
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Εικόνα 2. Διαγράμματα MDS με βάση την ομοιότητα της πολυχαιτοπανίδας μεταξύ (α) των 

επαναληπτικών δειγμάτων και (β) των δειγματοληπτικών σταθμών. Συντομογραφίες δειγμάτων: 

Α: Αλυκές, Ε: Ελούντα, 1: κατώτερη μεσοπαραλιακή ζώνη, 0: μέση μεσοπαραλιακή ζώνη, 07: 

έτος 2007, 08: έτος 2008, 09: έτος 2009.  
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Η ανάλυση PERMANOVA  έδειξε ότι και στα δύο επίπεδα παρατήρησης (επαναληπτικό δείγμα, 

σταθμός δειγματοληψίας) ο παράγοντας που επηρεάζει σημαντικά το σχηματισμό των 

συνευρέσεων είναι αποκλειστικά η περιοχή δειγματοληψίας (Πίνακας 2). Στο επίπεδο του 

επαναληπτικού δείγματος όμως εκτός από την περιοχή δειγματοληψίας  το δειγματοληπτικό έτος 

καθώς και οι συνδυασμοί οικολογικής ζώνης – δειγματοληπτικού έτους και δειγματοληπτικού 

έτους - δειγματοληπτικής περιοχής βρέθηκαν να επηρεάζουν το σχηματισμό των συνευρέσεων 

των Πολυχαίτων (p<0.05). Η ανάλυση PERMDISP ανέδειξε την περιοχή δειγματοληψίας ως το 

μοναδικό στατιστικά σημαντικό παράγοντα σε αμφότερα τα επίπεδα παρατήρησης.  

Πίνακας 2. Αποτελέσματα της ανάλυσης PERMANOVA για τους δύο παράγοντες: οικολογική 

ζώνη και περιοχή για τα επίπεδα του επαναληπτικού δείγματος και του σταθμού. Συντομογραφίες: 

df, βαθμοί ελευθερίας; SS, άθροισμα τετραγώνων; MS, μέσο άθροισμα; Pseudo-F, αναλογία που 

προέρχεται από των αριθμό των επαναλήψεων; p(perm), τιμή πιθανότητας; perms, αριθμός 

επαναλήψεων; Ez, οικολογική ζώνη και Si, περιοχή δειγματοληψίας. Στατιστικά σημαντικά 

αποτελέσματα δίδονται με τους αριθμούς σε έντονη γραφή. 

Replicate level 

Source df       SS     MS Pseudo-F P(perm)  No. perms 

Ez  1   2844.5 2844.5   1.3021   0.225    999 

Si  1    16458  16458   7.5338   0.001    999 

EzxSi  1   2879.4 2879.4   1.3181   0.216    999 

Res 36    78643 2184.5                         

Total 39 1.0082E5                                

 

Stational level  

Source df SS MS Pseudo-F P(perm) No. perms 

Ez  1 1228.4 1228.4  0.96093   0.447    262 

Si  1 4762.2 4762.2   3.7252   0.034    260 

EzxSi  1 1053.8 1053.8  0.82431   0.619    257 

Res  4 5113.5 1278.4                         

Total  7  12158                                
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3.3.1.3 Πανιδικές μεταβολές 

Τα υψηλότερα ποσοστά συμβολής των ειδών που συμβάλλουν περισσότερο στην ομοιότητα των 

πολυπαραμετρικών προτύπων των κοινωνιών για κάθε περιοχή και δειγματοληπτικό έτος, (μέχρι 

το όριο του 90%, SIMPER), απεικονίζονται στην Εικόνα 3. Στις Αλυκές και στα δύο 

δειγματοληπτικά έτη, 6 είδη φαίνεται να συμβάλλουν περισσότερο στη ομοιότητα των 

πολυπαραμετρικών προτύπων ενώ στην Ελούντα ο αριθμός των ειδών που συμβάλλει είναι 5.  

Από τα είδη αυτά, το Platynereis dumerilii (Audouin & Milne Edwards, 1834)  συμβάλλει με τα 

μεγαλύτερα ποσοστά στη περιοχή της Ελούντας και στα δύο δειγματοληπτικά έτη (80% το 2007 

και 50% 2009) σε αντίθεση με τα άλλα είδη που τα ποσοστά συμβολής τους δε ξεπερνούν το 20%. 

Το πρότυπο αυτό διαφοροποιείται στις Αλυκές, αφού το Platynereis dumerilii  μόνο το δεύτερο 

δειγματοληπτικό έτος εμφανίζεται με τα μεγαλύτερα ποσοστά συμβολής (56%) σε αντίθεση με το 

πρώτο δειγματοληπτικό έτος όπου συμβάλλει με το τρίτο υψηλότερο ποσοστό (23%) (πίσω από 

το Syllis corallicola (Verrill, 1900) και Nereis pulsatoria (Savigny, 1822)). Ο έλεγχος της 

δοκιμασίας Mann-Whitney (σε επίπεδο δειγματοληπτικής περιοχής και έτους) για τα ποσοστά των 

ειδών που συμβάλλουν περισσότερο εμφάνισε ανεξαρτησία στις κατανομές των ποσοστών μόνο 

στο επίπεδο της περιοχής (Περιοχή , U=141.5 ( N1=18, N2=18) p<0.05). 



 

72 

 

0

10

20

30

40

50

60

Platynereis
dumerilii

Nereis
pulsatoria

Syllis
corallicola

Syllis
gracilis

Syllis
amica

Lysidice
ninetta

a

1st Sampling

2nd Sampling

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Platynereis
dumerilii

Syllis
corallicola

Amphiglena
mediterranea

Opistosyllis
brunnea

Perinereis
cultrifera

b

1st Sampling

2nd Sampling

C
o

n
tr

ib
u

ti
o

n
%

C
o

n
tr

ib
u

ti
o

n
%

 

 

Εικόνα 3. Ποσοστά συμβολής των ειδών που συνεισφέρουν περισσότερο στην ομοιότητα των 

πολυπαραμετρικών προτύπων των κοινωνιών, όπως προκύπτουν από την ανάλυση SIMPER, για 

κάθε δειγματοληπτικό έτος: (α) στις Αλυκές και (β), στην Ελούντα.  
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3.3.1.4 Συσχετίσεις μεταξύ πολυμεταβλητών προτύπων βιοτικών και αβιοτικών μεταβλητών  

Οι υψηλότερες τιμές του σταθμισμένου συντελεστή συσχέτισης Spearman, μεταξύ των 

τριγωνικών πινάκων ομοιότητας των περιβαλλοντικών παραμέτρων και της αφθονίας των 

Πολυχαίτων (BIO-ENV) για κάθε δειγματοληπτική περιοχή και έτος, παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 3. Μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών των τιμών των περιβαλλοντικών μεταβλητών 

(ελάχιστο, μέγιστο, κτλ), μόνο η μέση τιμή της κάλυψης των μακροφυκών βρέθηκε να 

συσχετίζεται θετικά με τα πολυμεταβλητά πρότυπα των κοινωνιών των Πολυχαίτων τόσο σε 

επίπεδο περιοχής όσο και σε επίπεδο δειγματοληπτικού έτους. Μόνη εξαίρεση αποτελούν οι 

Αλυκές όπου για την πρώτη δειγματοληπτική προσπάθεια (2007) εκτός από το ποσοστό 

φυτοκάλυψης θετικά φαίνεται να σχετίζεται και η Chl-α για το μήνα δειγματοληψίας. Οι 

συσχετίσεις από την ανάλυση της BIO-ENV, αν και είναι θετικές, εμφανίζουν αρκετά χαμηλά 

ποσοστά (ρw <0.5).      

 

Πίνακας 3. Περιβαλλοντικές μεταβλητές που συσχετίζονται καλύτερα με τη κατανομή των 

προτύπων ποικιλότητας των πολυχαίτων για κάθε δειγματοληπτική περιοχή και έτος.  Chl-α: 

χλωροφύλλη α, DisO2: διαλυμένο οξυγόνο, NO3: συγκέντρωση νιτρικών, PO3: συγκέντρωση 

φωσφορικών, NH4: συγκέντρωση αμμωνιακών, SigWH: σημαντικό ύψος κύματος, LI: ένταση της 

ηλιακής ακτινοβολίας, Phytes: ποσοστό φυτοκάλυψη.  

 

Μεταβλητές Chl-α DisO2 NO3 PO3 NH4 SigWHH LI Phytes ρw 

Αλυκές 07 +       + 0.366 

Αλυκές 08        + 0.222 

Ελούντα 07        + 0.277 

Ελούντα 08        + 0.304 
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3.3.1.5 Πρότυπα ομοιότητας στα ανώτερα ταξινομικά επίπεδα 

Τα διαγράμματα του nMDS δευτέρου επιπέδου, απεικονίζουν τα πρότυπα ομοιότητας των 

κοινωνιών των Πολυχαίτων καθώς η πληροφορία συσσωρεύεται στα ανώτερα ταξινομικά επίπεδα 

(Εικόνα 4). Και για τις δύο περιοχές οι τριγωνικοί πίνακες που παράγονται από τα χαμηλότερα 

ταξινομικά επίπεδα (είδος, γένος, οικογένεια) τοποθετούνται αρκετά κοντά σε σχέση με αυτά που 

παράγονται από τα υψηλότερα ταξινομικά επίπεδα όπου τοποθετούνται σε απόσταση (τάξη). 

 

Εικόνα 4. Διαγράμματα nMDS δευτέρου επιπέδου με βάση τους πίνακες ομοιότητας όπως 

προκύπτουν από τη συσσώρευση της πληροφορίας στα ανώτερα ταξινομικά επίπεδα. Οι πίνακες 

περιέχουν τιμές αριθμητικών μέσων αφθονίας για κάθε σταθμό και έτος δειγματοληψίας, (α) 

Αλυκές και (β) Ελούντα.    
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3.3.1.6 Κανόνες σχηματισμού συνευρέσεων ειδών 

Στην Εικόνα 5 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα, για τον έλεγχο της τυχαιότητας σχηματισμού 

των συνευρέσεων για όλα τα επίπεδα παρατήρησης. Οι τιμές στον άξονα y αντιστοιχούν στα 

ποσοστά των δειγμάτων που βρίσκονται εντός του 95% διαστήματος εμπιστοσύνης όπως 

προκύπτει από τους δείκτες της ταξινομικής διακριτότητας με βάση το ευρύτερο (μεγαλύτερο) 

επίπεδο παρατήρησης.  Σε όλα τα επίπεδα παρατήρησης τα δείγματα φαίνεται να σχηματίζονται 

τυχαία με βάση το ευρύτερο επίπεδο παρατήρησης, εκτός από τον έλεγχο των επαναληπτικών 

δειγμάτων σε σχέση με την οικολογική ζώνη. Σ’ αυτό τον έλεγχο, για την περιοχή της Ελούντα το 

35% των δειγμάτων βρίσκεται κάτω από το 95% διάστημα εμπιστοσύνης του χωνιού κατανομής 

στη περίπτωση του δείκτη Λ+, ενώ το ποσοστό που βρίσκεται εκτός, στη περίπτωση του Δ+, 

ανέρχεται στο 55%. Για το ίδιο επίπεδο παρατήρησης στην περιοχή Αλυκές μόνο το 10% των 

δειγμάτων βρίσκεται εκτός του 95% διαστήματος εμπιστοσύνης στη περίπτωση του Λ+ ενώ 

κανένα δείγμα δε βρίσκεται εκτός στη περίπτωση του Δ+. Οι παραπάνω αποκλίσεις εξηγούνται 

από το γεγονός ότι αρκετά επαναληπτικά δείγματα βρέθηκαν με μόνο ένα είδος με αποτέλεσμα η 

τιμή του δείκτη να είναι μηδέν και να τοποθετείται, φυσικά κάτω  από το 95% διάστημα 

εμπιστοσύνης.  
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Εικόνα 5. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα του ελέγχου τυχαιότητας σχηματισμού των συνευρέσεων 

για τα αντίστοιχα επίπεδα παρατήρησης. Οι τιμές στον άξονα y δείχνουν τα ποσοστά των 

δειγμάτων που υπολογίστηκαν με βάση τους δύο δείκτες (Δ+ και Λ+) και βρίσκονται εντός του 

95% διαστήματος εμπιστοσύνης των χωνιών κατανομής: Repl: επαναληπτικό δείγμα, EZ: 

οικολογική ζώνη, Stat: σταθμός δειγματοληψίας.  

 

3.3.2 Μεσογειακό επίπεδο 

3.3.2.1 Πολυμεταβλητές αναλύσεις 

Από το διάγραμμα nMDS για τις 19 σειρές μεσοπαραλιακών δεδομένων της Μεσογείου δεν 

προκύπτει κάποιο συγκεκριμένο πρότυπο στις σχέσεις ομοιότητας των περιοχών (τα 

αποτελέσματα δε παρουσιάζονται). Οι περιοχές κατανέμονται τυχαία χωρίς να δημιουργούνται 

συγκεκριμένες ομάδες. Τα αποτελέσματα της PERMANOVA για την ίδια σειρά δεδομένων 

παρουσιάζονται στο Πίνακα 4. Ο μοναδικός παράγοντας που φαίνεται να επηρεάζει το 

σχηματισμό των συνευρέσεων των Πολυχαίτων ήταν η ταυτότητα των δεδομένων. Ο ίδιος 

παράγοντας προέκυψε και από την ανάλυση PERMDISP. 
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Πίνακας 4. Αποτελέσματα της ανάλυσης PERMANOVA σε Μεσογειακό επίπεδο για τους 

τέσσερις παρακάτω παράγοντες: δειγματοληπτικό έτος (ανά δεκαετία), τύπος υποστρώματος, 

βιογεωγραφική ζώνη και ταυτότητα των δεδομένων . Οι περισσότεροι συνδυασμοί παραμέτρων 

δεν ήταν δυνατόν να ελεγχθούν εξαιτίας του μικρού αριθμού βαθμών ελευθερίας. 

Συντομογραφίες: Yr, δειγματοληπτικό έτος; Su, τύπος υποστρώματος; ID, ταυτότητα δεδομένων 

και Bi, βιογεωγραφική ζώνη. Οι όροι τις ανάλυσης PERMANOVA περιγράφονται στο πίνακα 2. 

Στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα δίδονται με τους αριθμούς σε έντονη γραφή.  

 

 

Source df    SS     MS Pseudo-F P(perm)  perms 

Bi 2 15122 7560.9 1.1663 0.144 998 

Yr 4 18950 4737.6 1.1316 0.229 997 

Su 4 10282 2570.5 0.80287 0.889 997 

ID 5 15388 3077.6 1.5273 0.014 998 

BixYr 1 4056.7 4056.7 1.7201 0.119 998 

BixSu 3 11066 3688.6 1.5729 0.102 997 

YrxSu 4 12602 3150.5 1.4767 0.219 997 

SuxID 1 2416.5 2416.5 1.2709 0.235 999 

BixYrxSu 1 19602 4894.5 1.1267 0.311 998 

Res 10 21335 2133.5    

Total 34 121820.2     
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3.3.2.2 Αντιπροσωπευτικότητα των περιοχών NaGISA 

Το 95% του διαστήματος εμπιστοσύνης των χωνιών κατανομής υπολογίστηκε για το μέσο όρο 

και μεταβλητότητα της ταξινομικής διακριτότητας (Δ+, Λ+) με βάση το Μεσογειακό κατάλογο 

ειδών όπως αυτή προκύπτει από τις 19 σειρές δεδομένων που εξετάζονται στο συγκεκριμένο 

κεφάλαιο. Οι περισσότερες περιοχές βρίσκονται εντός του 95% διαστήματος εμπιστοσύνης 

(Εικόνα 6). Σε αντίθεση οι περιοχές του NaGISA βρίσκονται κάτω από το κατώτατο 95% 

διάστημα εμπιστοσύνης για τα χωνιά κατανομής με βάση το δείκτη Δ+ και πάνω ή πολύ κοντά στο 

ανώτερο 95%  διάστημα εμπιστοσύνης με βάση το δείκτη Λ+.  

 



 

79 

 

 

Εικόνα 6. Διαγράμματα δεικτών ταξινομικής διακριτότητας για την κατανομή των Μεσογειακών 

περιοχών: (α) μέσος όρος (Δ+) και (β), μεταβλητότητα (Λ+) της ταξινομικής διακριτότητας. Η 

διακεκομμένη γραμμή στη μέση του χωνιού αντιπροσωπεύει τον αναμενόμενο μέσο όρο.  
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3.4 Συζήτηση 

3.4.1 Τοπικό επίπεδο 

3.4.1.1 Υπάρχουν πρότυπα ομοιότητας με βάση τις μεσοπαραλιακές συνευρέσεις των 

Πολυχαίτων? 

Τόσο τα διαγράμματα nMDS όσο και η ανάλυση PERMANOVA δείχνουν την ύπαρξη 

σημαντικών προτύπων ομοιότητας των συνευρέσεων για στις δύο περιοχές του προγράμματος 

NaGISA. Τα δείγματα από τις δύο περιοχές της Κρήτης διαφέρουν στατιστικά σημαντικά μεταξύ 

τους, τόσο στο επίπεδο του επαναληπτικού δείγματος όσο και στο επίπεδο του δειγματοληπτικού 

σταθμού. Οι αναλύσεις PERMANOVA και PERMDISP συμφωνούν με το παραπάνω 

αποτέλεσμα.  

Από την ανάλυση SIMPER προκύπτει ότι και στις δύο περιοχές δειγματοληψίας εμφανίζεται το 

είδος Platynereis dumerilii με τα μεγαλύτερα ποσοστά συμβολής. Το είδος αυτό κατοικεί συνήθως 

σε σωλήνες (κατασκευασμένους από άμμο και κομμάτια νεκρής οργανικής ύλης), είναι φυτοφάγο, 

χαρακτηρίζεται από μικρή κινητικότητα και τρέφεται συνήθως με φυτικούς οργανισμούς (Duffy 

κ.ά., 1990; Hartmann-Schröder, 1996). Τα ποσοστά του είδους είναι διαφορετικά μεταξύ των δύο 

περιοχών, στην Ελούντα τα ποσοστά συμβολής του είδους (τόσο σε επίπεδο επαναληπτικού 

δείγματος όσο και σταθμού) κυμαίνονται γύρω στο 65% ενώ το ποσοστό αυτό μειώνεται 

σημαντικά στο 40% στη περιοχή των Αλυκών.  Η διαφορά αυτή πιθανώς να οφείλεται στα 

διαφορετικά ποσοστά φυτοκάλυψης που υπάρχουν μεταξύ των περιοχών. Πιο συγκεκριμένα στην 

Ελούντα το ποσοστό φυτοκάλυψης είναι της τάξης του 65% (±23%) ενώ στις Αλυκές το ποσοστό 

είναι υψηλότερο 78% (±21%). Το παραπάνω έχει ως αποτέλεσμα  λιγότερα μικρο-ενδιαιτήματα 

να εμφανίζονται στην Ελούντα (μικρότερο ποσοστό φυτοκάλυψης) σε σχέση με τις Αλυκές και 

συνεπώς μεγαλύτερος διαειδικός ανταγωνισμός να εμφανίζεται στη πρώτη περιοχή. Ο 

ανταγωνισμός αυτός, έχει ως αποτέλεσμα το είδος να επικρατεί  έναντι των άλλων στη περίπτωση 

του περιορισμένου χώρου, γι’ αυτό και τα ποσοστά του είναι μεγαλύτερα στη περιοχή της 

Ελούντας. Επιπροσθέτως, το είδος αυτό δύναται να είναι ιδιαίτερα άφθονο σε ρηχά νερά (0-1m) 

(Bellan, 1980). Στη Μεσόγειο έχει βρεθεί ότι αναπαράγεται τη χρονική περίοδο τέλος της άνοιξης 

-  αρχές του καλοκαιριού και εμφανίζει συνήθως διετή κύκλο ζωής (Giangrande, 2002). Συνεπώς 

υψηλές τιμές αφθονίας πρέπει να αναμένονται  μόνο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Στη περιοχή 

της Ελούντας όμως, και ενώ η δεύτερη δειγματοληπτική προσπάθεια πραγματοποιήθηκε κατά τη 
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διάρκεια του χειμώνα, το είδος εμφάνισε τις μεγαλύτερες τιμές αφθονίας, σε σύγκριση με τα άλλα 

είδη. Ο Underwood (1981) υποστήριξε ότι οι παράκτιες περιοχές που είναι εκτεθειμένες στη 

κυματική δράση, εμφανίζουν είτε μικρή είτε καθόλου εποχιακή διακύμανση σε όρους κατανομής 

των ειδών στη μεσοπαραλιακή ζώνη.  Η τοπική σύνθεση της βιοποικιλότητας επηρεάζεται κυρίως 

από τον ανταγωνισμό των ειδών, τη στρατολόγηση νέων ατόμων και τις περιβαλλοντικές 

διαταράξεις (χρονική ετερογένεια) και όχι από τη περιβαλλοντική πίεση που προκαλείται από τις 

εποχιακές διακυμάνσεις των αβιοτικών παραμέτρων (Menge& Sutherland, 1987). Όλα τα είδη 

των πολυχαίτων που συμβάλλουν στη δημιουργία των μεσοπαραλιακών συνευρέσεων 

προέρχονται από την ανώτερη υποπαραλιακή ζώνη, και διαβιούν στην μεσοπαραλιακή ζώνη όταν 

οι τιμές της υγρασίας του ενδιαιτήματος είναι ανεκτές (Giangrande, 1988). Το τελευταίο  πιθανώς 

να αποτελεί μια εξήγηση για την έλλειψη σημαντικών προτύπων ομοιότητας μεταξύ των 

διαφορετικών οικολογικών ζωνών, δηλαδή μεταξύ της μέσης και κατώτερης μεσοπαραλιακής, 

στις δύο περιοχές του NaGISA. Τα παραπάνω αποτελέσματα βρίσκονται σε συμφωνία με εκείνα 

της Giangrande (1988). 

 

 

3.4.1.2 Υπάρχει ομάδα περιβαλλοντικών παραμέτρων που συσχετίζεται καλύτερα με τα 

πολυπαραμετρικά πρότυπα κατανομής των Πολυχαίτων ? 

Η ανάλυση BIO-ENV έδειξε ότι μόνο δύο αβιοτικές παράμετροι συνδέονται ασθενώς με τα 

πολυπαραμετρικά πρότυπα των συνευρέσεων των Πολυχαίτων: η συγκέντρωση της 

χλωροφύλλης-α και το ποσοστό της φυτοκάλυψης. Η τελευταία παράμετρος είναι και η μόνη που 

εμφανίζεται σταθερά σχετιζόμενη με τα πολυπαραμετρικά πρότυπα  τόσο σε χωρικό όσο και σε 

χρονικό επίπεδο. Η φυτική σύνθεση του υποστρώματος έχει αποδειχτεί ότι αποτελεί κύριο 

παράγοντα στο σχηματισμό των συνευρέσεων των κοινωνιών των Πολυχαίτων (Giangrande 

1988). Σύμφωνα με τον Abbiati κ.ά. (1991), το ποσοστό φυτοκάλυψης μειώνει σημαντικά τη 

φυσική διαταραχή, περιορίζοντας τη μηχανική διάβρωση και τη δυνατότητα θήρευσης. Ένα 

επιπλέον όφελος που έχουν οι οργανισμοί, ιδιαίτερα οι φυτοφάγοι, είναι ότι στο ρίζωμα των 

φυκών, συσσωρεύεται σημαντική ποσότητα διαθέσιμης νεκρής οργανικής ύλης προς βρώση 

(Coombes κ.ά., 2012). 
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3.4.1.3 Υπόθεση ιεραρχικής απόκρισης στην διατάραξη 

Σύμφωνα με την υπόθεση της ιεραρχικής απόκρισης (Pearson & Rosenberg 1978), όταν η 

διατάραξη αυξάνεται σε μία συγκεκριμένη περιοχή, η ποικιλότητα των ανώτερων ταξινομικών 

επιπέδων μειώνεται σημαντικά και επομένως τα πρότυπα που παράγονται από τα ανώτερα 

ταξινομικά επίπεδα εμφανίζουν μεγαλύτερη ομοιότητα με τα  πρότυπα που παράγονται από τα 

χαμηλότερα ταξινομικά επίπεδα από ότι αναμένεται (Olsgard κ.ά., 1998). Τα μεσοπαραλιακά 

ενδιαιτήματα αντιμετωπίζουν εκτεταμένη φυσική διαταραχή από την έκθεσή τους στην ηλιακή 

ακτινοβολία, στην κυματική δράση και στην αποξήρανση (π.χ. Pérès, 1957).  Σύμφωνα με τα 

παραπάνω, θα αναμενόταν τα πρότυπα που παράγονται από τα ανώτερα ταξινομικά επίπεδα της 

μεσοπαραλιακής ζώνης να εμφανίζουν μεγάλη ομοιότητα μεταξύ τους. Στη περίπτωση όμως των 

συνευρέσεων των περιοχών του NaGISA, από το διάγραμμα nMDS δευτέρου επιπέδου προκύπτει 

ότι οι πίνακες ομοιότητας που παράγονται από τα επίπεδα του είδους, γένους και οικογένειας 

τοποθετούνται  πιο κοντά σε σχέση με αυτό που παράγεται από το επίπεδο της τάξης όπου 

τοποθετείται σε αρκετά μεγαλύτερη απόσταση από υπόλοιπα. Συνεπώς, οι περιοχές NaGISA 

φαίνεται να μην εμφανίζουν σημάδια σημαντικής διατάραξης με βάση τη ταξοκοινωνία των 

Πολυχαίτων και επιβεβαιώνουν την επιλογή τους ως μη επιβαρυμένες περιοχές για τις ανάγκες 

του προγράμματος NaGISA και κατάλληλες για τη μακροπρόθεσμη παρακολούθηση της 

ποικιλότητας. 

 

3.4.1.4 Είναι οι λίστες των ειδών και οι φυλογενετικές τους σχέσεις τυχαίες σε σχέση με αυτές 

που αναμένονται από τα ευρύτερα επίπεδα παρατήρησης? 

Το γεγονός ότι οι λίστες των ειδών σε επίπεδο επαναληπτικού δείγματος συνιστούν τυχαία 

δείγματα εκείνων του ανώτερου επιπέδου παρατήρησης, φανερώνει ότι διαδικασίες τοπικού 

ενδιαφέροντος, όπως ο ανταγωνισμός των ειδών, είναι υπεύθυνες για το σχηματισμό των 

συνευρέσεων των πολυχαίτων στη μεσοπαραλιακή ζώνη (Somerfield κ.ά., 2009; Chatzigeorgiou 

κ.ά., 2012). Το τελευταίο είναι κάτι περισσότερο από αναμενόμενο αφού τα ενδιαιτήματα αυτά  

υφίστανται μεγάλη περιβαλλοντική πίεση, κυρίως από φυσικούς παράγοντες όπως η κυματική 

δράση και η αποξήρανση. Αν και πολλά είδη Πολυχαίτων επικρατούν στο συγκεκριμένο 
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ενδιαίτημα σε μεσογειακό επίπεδο (π.χ. Kitsos, 2003; Giangrande, 1988; Abbiati κ.ά., 1991), μόνο 

μερικά από αυτά φαίνεται να επικρατούν σε τοπικό επίπεδο, εξαιτίας του υψηλού ανταγωνισμού. 

Είδη όπως το P. dumerilii για παράδειγμα, εμφανίζουν μεγάλες χωροκρατικές τάσεις γι’ αυτό και 

καταφέρνουν να επικρατούν (Giangrande κ.ά., 2002).  Το παραπάνω αποτέλεσμα διαφέρει από 

αυτό που προέκυψε με βάση την οικογένεια των Syllidae στην υποπαραλιακή ζώνη των ίδιων 

περιοχών, όπου καμία από τις δύο διαδικασίες διαμόρφωσης των συνευρέσεων δεν υπερτερεί της 

άλλης (Chatzigeorgiou κ.ά., 2012).  Η γενίκευση του παραπάνω ευρήματος σε Μεσογειακό 

επίπεδο καλό θα ήταν να αποφευχθεί, καθώς μία από τις βασικές αρχές αυτής της προσέγγισης 

είναι η ίση πιθανότητα που έχει κάθε είδος να συμμετέχει σε κάποια από τις δύο διαδικασίες 

διαμόρφωσης των συνευρέσεων (Gray κ.ά., 2005; Somerfield κ.ά., 2008, 2009). 

 

3.4.2 Μεσογειακό επίπεδο 

3.4.2.1 Υπάρχουν παράγοντες που σχετίζονται με τα πρότυπα σύνθεσης των Πολυχαίτων στη 

μεσοπαραλιακή ζώνη της Μεσογείου? 

Σε Μεσογειακό επίπεδο δε προκύπτει από την ανάλυση nMDS  κάποιο ξεκάθαρο πρότυπο μεταξύ 

των 19 διαφορετικών βάσεων δεδομένων. Τα αποτελέσματα από την ανάλυση PERMANOVA και 

PERMDISP όμως φανερώνουν τη ταυτότητα των δεδομένων να αποτελεί το μοναδικό παράγοντα 

που επηρεάζει σημαντικά  το σχηματισμό των συνευρέσεων. Ο παράγοντας αυτός στη 

πραγματικότητα συμπεριλαμβάνει αρκετούς άλλους που σχετίζονται με όλο το φάσμα της 

παραγωγής των δεδομένων, από το πειραματικό σχεδιασμό, τη δειγματοληπτική 

αποτελεσματικότητα μέχρι και την αναγνώριση των ειδών. Ο τελευταίος παράγοντας είναι 

ενδεικτικός άλλων μεταβλητών που εμπλέκονται στην όλη διαδικασία όπως η ύπαρξη 

εξειδικευμένης γνώσης και διαθέσιμης βιβλιογραφίας. Το συμπέρασμα είναι ότι η διαθέσιμη 

πληροφορία για τις συνευρέσεις των Πολυχαίτων αλλά πιθανόν και για το σύνολο της βενθικής 

μεσοπαραλιακής μακροπανίδας, απέχει σημαντικά από το να θεωρηθεί πλήρης.     
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3.4.2.2 Είναι οι δύο περιοχές του NAGISA στη Κρήτη είναι αντιπροσωπευτικές της Μεσογείου? 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από το δείκτη του μέσου όρου της ταξινομικής διακριτότητας, 

δείχνουν ότι οι μεσοπαραλιακές περιοχές του NAGISA στη Κρήτη, μαζί με κάποιες άλλες, 

τοποθετούνται κάτω από το κατώτατο αναμενόμενο διάστημα εμπιστοσύνης του χωνιού 

κατανομής. Σε αντίθεση, εκείνα που προκύπτουν από τη μεταβλητότητα της ταξινομικής 

διακριτότητας δείχνουν ότι τόσο οι περιοχές του NAGISA όσο και οι υπόλοιπες που βρέθηκαν 

εκτός του κατώτατου διαστήματος εμπιστοσύνης στην περίπτωση του δείκτη του μέσου όρου της 

ταξινομικής διακριτότητας, εμφανίζουν τώρα τιμές μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες και κατά 

συνέπεια τοποθετούνται άνω του ανώτατου 95% διαστήματος εμπιστοσύνης του χωνιού 

κατανομής. Λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο υπολογισμού των δύο δεικτών και τα διαθέσιμα 

βιβλιογραφικά δεδομένα που συγκεντρώθηκαν για την ανάλυση, δύναται να εξαχθεί το 

συμπέρασμα ότι οι μεσοπαραλιακές περιοχές του NAGISA περιέχουν το μεγαλύτερο αριθμό 

στενά συγγενικών ειδών, σε σχέση με τις υπόλοιπες της Μεσογείου. Τα είδη που ανήκουν στο 

γένος Syllis στις περιοχές του NAGISA αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 25% του συνόλου 

των ειδών. Το γεγονός αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι περιοχές αυτές να βρίσκονται υπό του 95% 

διαστήματος εμπιστοσύνης της αναμενόμενης κατανομής με βάση το δείκτη του μέσου όρου της 

ταξινομικής διακριτότητας. Για παράδειγμα, αν και οι περιοχές Αλυκές και Θερμαϊκός 

μοιράζονται τον ίδιο αριθμό ειδών (33 και 34 αντίστοιχα), δέκα ανήκουν στο γένος Syllis στη 

περιοχή Αλυκές ενώ στο Θερμαϊκό μόλις ένα. Αν το συγκεκριμένο γένος εξαιρεθεί από την 

ανάλυση τότε οι περιοχές του NAGISA τοποθετούνται εντός (και κοντά στο θεωρητικό μέσο) του 

95% του διαστήματος εμπιστοσύνης της αναμενόμενης κατανομής και κατά συνέπεια είναι 

δυνατόν να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικοί για τη περιοχή της Μεσογείου. Η υπερ-

αντιπροσωπευτικότητα του γένους Syllis έχει συνεπώς την τάση να μειώνει την τιμή του δείκτη 

του μέσου όρου της ταξινομικής διακριτότητας αφού τα στενά συγγενικά είδη έχουν μειωμένη 

φυλογενετική απόσταση και κατά συνέπεια οι σταθμοί τοποθετούνται κάτω του κατώτατου 

διαστήματος εμπιστοσύνης της αναμενόμενης κατανομής. Αντίθετα, για το δείκτη της 

μεταβλητότητας της ταξινομικής διακριτότητας, η υπερ-αντιπροσωπευτικότητα του γένους Syllis 

έχει σαν αποτέλεσμα η κατανομή των ειδών στα ανώτερα ταξινομικά επίπεδα να μην εμφανίζεται 

ισομερής και γι’ αυτό και οι περιοχές εμφανίζουν μεγαλύτερες τιμές από τις αναμενόμενες. Το 

αποτέλεσμα αυτό έχει παρατηρηθεί και στις υποπαραλιακές περιοχές του NaGISA 

(Chatzigeorgiou κ.ά., 2012). Μία πιθανή εξήγηση για τα παραπάνω είναι ότι η πλειοψηφία των 



 

85 

 

μεσογειακών δεδομένων, που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση, έχουν συλλεχθεί το λιγότερο 

δέκα χρόνια παλαιότερα από αυτά του NaGISA.  Στο διάστημα αυτό σημαντικές ταξινομικές 

αναθεωρήσεις έγιναν στις ποιο άφθονες οικογένειες των Πολυχαίτων. Τα επιπλέον είδη που 

προέκυψαν από τα αποτελέσματα των παραπάνω αναθεωρήσεων προφανώς δεν 

αντιπροσωπεύονται σε καμία από τις μεσογειακές σειρές δεδομένων και κατά συνέπεια είναι 

πιθανόν αρκετά άτομα που είχαν προσδιοριστεί ως μέλη συγκεκριμένου είδους θεωρούνται πλέον 

ότι ανήκουν σε αρκετά διαφορετικά. Τυπικά παραδείγματα της παραπάνω κατάστασης αποτελούν  

οι αναθεώρησες των οικογενειών των Syllidae (San Martín, 2003) και Nereididae (Núñez, 2004). 

Αν συνδυαστούν τα αποτελέσματα με τα ευρήματα που συζητήθηκαν στη προηγούμενη 

παράγραφο, συμπεραίνεται ότι ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται η έρευνα στις 

μεσοπαραλιακές μακροβενθικές κοινωνίες της Μεσογείου επηρεάζει σημαντικά το τρόπο που 

κατανοούνται τα πρότυπα και οι κυρίαρχες διαδικασίες στο συγκεκριμένο ενδιαίτημα. Αυτή είναι 

και η μοναδική ερμηνεία των αποτελεσμάτων των αναλύσεων PERMANOVA και PERMDISP, 

τα οποία επιβεβαιώνουν ότι όλη η διαδικασία επηρεάζεται σημαντικά από την ταυτότητα των 

δεδομένων, που περιλαμβάνει ένα σύνολο εργασιών από τον αρχικό σχεδιασμό μέχρι τη 

παραγωγή, ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Αν και η πρόσβαση στη μεσοπαραλιακή 

ζώνη είναι εύκολη και απαιτεί φτηνό ερευνητικό / δειγματοληπτικό εξοπλισμό για τη μελέτη της 

σε σύγκριση με τη βαθιά θάλασσα (Eleftheriou & McIntyre, 2005), δεν υπάρχει μέχρι πρόσφατα 

ένα κοινά αποδεκτό δειγματοληπτικό πρωτόκολλο. Πιθανότατα, το πρωτόκολλο NaGISA, το 

οποίο εφαρμόστηκε στη συγκεκριμένη εργασία και εφαρμόζεται σε παγκόσμιο επίπεδο, να 

αποτελεί ένα τέτοιο παράδειγμα. 
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4. Κεφάλαιο 4 – Πληθυσμιακή Γενετική Μελέτη  
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Όπου η ποικιλότητα των συνευρέσεων συναντά την πληθυσμιακή γενετική: παράδειγμα από τους 

Πολύχαιτους της Ανατολικής Μεσογείου.  

 

Περίληψη 

Τα πρότυπα κατανομής της ταξοκοινωνίας των Πολυχαίτων και η γενετική δομή των πληθυσμών 

του είδους Hermodice carunculata (Annelida), από δύο περιοχές της Κρήτης οι οποίες βρίσκονται 

σε κοντινή απόσταση χωρίς να διαχωρίζονται από φανερά ωκεανογραφικά ή οικολογικά 

φράγματα, μελετώνται στο συγκεκριμένο κεφάλαιο. Τα πρότυπα που παράγονται, τόσο από τη 

πληθυσμιακή δομή του συγκειμένου είδους (μέσα από την ανάλυση του μιτοχονδριακού 

(mt)DNA, COI), όσο και από την ανάλυση ολόκληρης της ταξοκοινωνίας βρίσκονται σε 

συμφωνία και δείχνουν ότι: α) από τη φυλογενετική ανάλυση, η οποία συμπεριλαμβάνει δεδομένα 

παραχθέντα στα πλαίσια της παρούσας εργασίας αλλά και πρόσθετα από την γενετικής βάσης 

δεδομένων GenBank, προέκυψαν δύο κύριοι κλάδοι, με τον ένα να περιέχει άτομα αποκλειστικά 

από τη Μεσόγειο και το δεύτερο να περιέχει άτομα τόσο από τη Μεσόγειο όσο και από τον 

Ατλαντικό· β) από το δίκτυο των απλοτύπων βρέθηκε ότι οι δύο περιοχές μοιράζονται από κοινού 

ένα απλότυπο ενώ όλοι οι υπόλοιποι ομαδοποιούνται σε δύο διακριτές ομάδες σύμφωνα με τη 

γεωγραφική περιοχή από την οποία προέρχονται (Αλυκές και Ελούντα, αντίστοιχα)· και γ) από 

την ανάλυση του συνόλου της ταξοκοινωνίας των πολυχαίτων προέκυψε μια ιδιαίτερα υψηλή 

αφθονία ειδών, με κάποια σχετική διαφοροποίηση μεταξύ των δύο περιοχών, όπως επιβεβαιώνει 

και ο δείκτης της β-ποικιλότητας. Το σύνολο των παραπάνω αποτελεσμάτων ενισχύει την 

υπόθεση ότι η ενδοειδική γενετική πληθυσμιακή δομή, δύναται να αποτελέσει ένα χρήσιμο 

ενδείκτη των προτύπων των ταξοκοινωνιών. Επιπροσθέτως, το παρόν κεφάλαιο αναδεικνύει μια 

νέα προσέγγιση βιοποικιλότητας με πολύ ελπιδοφόρα αποτελέσματα στην αναγνώριση πρότυπων 

περιοχών και ταξινομικών ομάδων ικανών να δώσουν απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τη 

δομή και την εξέλιξη των βιοκοινωνιών τους.  
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4.1 Εισαγωγή  

Το θαλάσσιο περιβάλλον προσφέρει ένα ευρύ φάσμα  επιλογών για τη διασπορά των ειδών τόσο 

εντός όσο και μεταξύ των πληθυσμών (Cowen κ.ά., 2009).  Τα βενθικά ασπόνδυλα, όπως οι 

Δακτυλιοσκώληκες, αν και έχουν μικρή ικανότητα διασποράς στα ενήλικα στάδια της ζωής τους, 

πολλά από τα είδη εμφανίζουν πελαγικές προνύμφες στα πρώιμα στάδια, οι οποίες έχουν τη 

δυνατότητα και συχνά και την ικανότητα να διανύουν μεγάλες αποστάσεις, γεγονός που αυξάνει 

σημαντικά την ικανότητα διασποράς τους (Weersin & Toonen, 2009). Η δυναμική της διασποράς 

των Πολυχαίτων μπορεί να προβλεφθεί μόνο μέσα από την ολοκληρωμένη γνώση των 

λειτουργικών χαρακτηριστικών του κάθε είδους και των ωκεανογραφικών συνθηκών που 

επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή, σε κάθε περίπτωση. Η γνώση των λειτουργικών 

χαρακτηριστικών για τα περισσότερα είδη είναι ελλιπής, και το κενό αυτό δε φαίνεται να μπορεί 

να καλυφθεί άμεσα εξαιτίας της συνεχόμενης ανακάλυψης νέων ειδών Πολυχαίτων. Επίσης, η 

διασπορά των ειδών δε συνδέεται απαραίτητα με τη γονιδιακή ροή. Διαδικασίες, όπως αυτή της 

γονιδιακής ροής είναι δυνατόν να εξεταστούν μέσα από τη πληθυσμιακή γενετική και τη 

φυλογεωγραφία (Derycke κ.ά., 2013). Σημαντικός αριθμός επιστημονικών δημοσιεύσεων, 

σχετικά με την πληθυσμιακή γενετική δείχνει ότι στην περίπτωση των ασπονδύλων σημαντικές 

διαφορές στη γενετική δομή των πληθυσμών είναι δυνατόν να βρεθούν ακόμα και εντός μικρών 

γεωγραφικών ορίων (Hohenlohe, 2004; Hart κ.ά., 2010; Derycke κ.ά., 2013; Iacchei κ.ά., 2013; 

Vergara-Chen, 2013). Πολύ είναι οι λόγοι που ευθύνονται για τη γενετική διαφοροποίηση των 

πληθυσμών αφού σ' αυτή εμπλέκονται διαδικασίες ιστορικές, περιβαλλοντικές και οικολογικές 

(Jolly κ.ά., 2009). Στο θαλάσσιο περιβάλλον υπάρχουν φράγματα τα οποία μπορούν να 

εμποδίσουν τόσο τη διασπορά των ειδών όσο και τη γενετική ροή. Ακόμα και οι οικολογικές 

διεργασίες είναι δυνατό να παίζουν ρόλο φράγματος εμποδίζοντας την ανάπτυξη κάποιον ειδών 

και επιτρέποντας την εγκατάσταση και ανάπτυξη κάποιων άλλων. Η ανάπτυξη των μοριακών 

τεχνικών, τις δύο τελευταίες δεκαετίες, έχει επιτρέψει τη σε βάθος μελέτη της δομής και της 

δυναμικής των πληθυσμών των βενθικών ασπονδύλων (π.χ. Duran κ.ά., 2004). Το μιτοχονδριακό 

γονιδίωμα και ιδιαίτερα αυτό της υπομονάδας Ι του συμπλόκου της κυτοχρωμικής οξειδάσης 

(mtCOI), χρησιμοποιείται ευρέως αφού έχει αποδειχτεί πολύ χρήσιμο εργαλείο για το μοριακό 

προσδιορισμό των ειδών (barcoding, http://www.barcodeoflife.org/) και τη γενετική ανάλυση των 

πληθυσμών τους (π.χ. Avise 1994; Belyaeva & Taylor, 2009; Galtier κ.ά., 2009; Canales-Aguirre 

κ.ά., 2011). Για παράδειγμα, δεδομένα mtDNA χρησιμοποιούνται ευρέως για την εύρεση χωρικών 
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και χρονικών διακυμάνσεων της ποικιλότητας των απλοτύπων στους φυσικούς πληθυσμούς. 

Σημαντικός αριθμός επιστημονικών δημοσιεύσεων έχει παρουσιαστεί, οι οποίες εξετάζουν την 

ύπαρξη  κρυπτικών ειδών κατά μήκος περιβαλλοντικών διαβαθμίσεων (gradients) (Jolly κ.ά., 

2005; Barroso κ.ά., 2009), αλλά λίγες μόνο επικεντρώνονται στη γενετική δομή των πληθυσμών 

σε συγκεκριμένες περιοχές (π.χ. Schulze κ.ά., 2000; Craft κ.ά., 2010). Η εξέλιξη των γενετικών 

προτύπων ποικιλότητας επηρεάζεται κυρίως από την αλληλεπίδραση των διαδικασιών: της 

φυσικής επιλογής, της γενετικής παρέκκλισης, της μετάλλαξης και της γενετικής ροής (Hartl & 

Clark 2007).  Από την άλλη πλευρά, στο επίπεδο βιοκοινωνιών, έχει αναπτυχθεί ένας σημαντικός 

αριθμός από μαθηματικές προσεγγίσεις/δείκτες, με σκοπό τον ακριβή υπολογισμό της 

διαφοροποίησης μεταξύ των κοινωνιών με βάση την ποικιλότητα των ειδών. Ο Whittaker (1960, 

1972) εισήγαγε τον όρο της β-ποικιλότητας (beta-diversity, που συχνά αναφέρεται ως ποικιλότητα 

κίνησης (turnover diversity), με σκοπό την περιγραφή της διαφοροποίησης των πληθυσμών εντός 

συγκεκριμένων γεωγραφικών ορίων. Μέχρι πρόσφατα, 24 διαφορετικοί μαθηματικοί συντελεστές 

(αν)ομοιότητας έχουν προταθεί για τον υπολογισμό της β-ποικιλότητας, με σκοπό την εξερεύνηση 

της πολυπλοκότητας της δομής των κοινωνιών (Legendre & Cáceres, 2013). Προφανώς, η επιλογή 

του συντελεστή εξαρτάται από το ερώτημα που τίθεται κάθε φορά. Η φύση των διαθέσιμων 

δεδομένων και η κυρίως υπόθεση που ελέγχεται, καθορίζουν κάθε φορά ποιος από τους 

συντελεστές είναι ο καταλληλότερος προς χρήση, αφού καθένας τους διαθέτει διαφορετικές 

ιδιότητες (Koleff κ.ά., 2003). Τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια να εξαταστεί αν υπάρχει 

έστω μέχρι ένα βαθμό αντιστοιχία στις έννοιες της β-ποικιλότητας και της ενδοειδικής γενετικής 

διαφοροποίησης των πληθυσμών (Vellend & Geber, 2005; Etienne & Olff, 2004). Οι 

επιστημονικές δημοσιεύσεις για τη β-ποικιλότητα επικεντρώνονται συνήθως στην απόκριση των 

ειδών σε περιβαλλοντικές μεταβολές, και στα όρια εξάπλωσης των ειδών σε συνδυασμό με 

δημογραφική στοχαστικότητα μέσα στα πλαίσια της φυσικής εξέλιξης των οικοσυστημάτων 

(Nekola & White, 1999; Hubbell, 2001), ενώ άλλοι συγγραφείς επικεντρώνονται στο βαθμό που 

οι ιστορικές και οι βιογεωγραφικές διεργασίες επηρεάζουν τη β-ποικιλότητα (Kraft κ.ά., 2011). 

Παράλληλα, η πληθυσμιακή γενετική μπορεί να περιέχει πληροφορία τόσο για τη δυνατότητα 

διασποράς των ειδών όσο και για την ιστορική ανασκόπηση της βιογεωγραφίας τους (π.χ. Schulze, 

2006). Από την άλλη πλευρά, η ταυτόχρονη οικολογική και γενετική ανάλυση όλης της κοινωνίας 

των ειδών είναι διαδικασία εξαιρετικά χρονοβόρα και πολυδάπανη (Warwick 1993). Για το λόγο 

αυτό, δείκτες ποικιλότητας και τεχνικές άμεσης απόκρισης (rapid assessment techniques (RATs)) 
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χρησιμοποιούνται όλο και συχνότερα με απώτερο σκοπό την εξοικονόμηση χρόνου και πόρων 

(π.χ. Warwick 1988; Ferraro & Cole 1990; 1992; 1995; Féral κ.ά., 2003). Εκτός από πόρους όμως, 

η ανάλυση των ειδών ολόκληρης της κοινωνίας απαιτεί μεγάλο βαθμό ταξινομικής εξειδίκευσης. 

Παράλληλα, η γενετική ανάλυση του συνόλου των ειδών που βρίσκονται σε μία βιοκοινωνία, 

απαιτεί πληθώρα διαθέσιμων γενετικών πρωτοκόλλων και συχνά πολυδάπανες τεχνικές. Για το 

λόγο αυτό, ανώτερα ταξινομικά επίπεδα ή άλλοι δείκτες ποικιλότητας, όπως τα είδη ενδείκτες, 

χρησιμοποιούνται πολύ συχνά αντί της ανάλυσης του συνόλου της βιοκοινωνίας, θεωρώντας ότι 

τα πρότυπα των βιοκοινωνιών είναι σε θέση να αντικατοπτρίζονται στις αλλαγές της γενετική 

δομή των ειδών ενδεικτών, καθώς ανταποκρίνονται άμεσα στους περιβαλλοντικούς και 

ιστορικούς/εξελικτικούς παράγοντες (Vasileiadou κ.ά., 2012, συμπερ. βιβλιογραφικών 

αναφορών). Μεταξύ των κριτήριων που υπάρχουν για να επιλεχθεί ένα είδος σαν ‘είδος ενδείκτης’ 

είναι να αναγνωρίζεται εύκολα χωρίς την απαραίτητη παρουσία ειδικών και να υπάρχουν ασφαλή 

και δοκιμασμένα πρωτόκολλα για τη μελέτη των πληθυσμιακών του ιδιοτήτων (Féral κ.ά., 2003). 

Το είδος που επιλέχθηκε σαν είδος πρότυπο για τη συγκεκριμένη εργασία είναι το Hermodice 

carunculata (Pallas, 1766), ένα παμφάγο είδος το οποίο είναι ιδιαίτερα άφθονο στις 

υποπαραλιακές περιοχές της Μεσογείου. Το είδος αυτό ανήκει στην οικογένεια των 

Amphinomidae και επιλέχθηκε ως είδος μοντέλο για τους παρακάτω τρεις λόγους: α) κατέχει πολύ 

σημαντικό οικολογικό ρόλο στις κοινωνίες που αναπτύσσεται, αφού αποτελεί ένα από τους 

κυριότερους θηρευτές του σκληρού υποστρώματος και των κοραλλιογενών υφάλων (π.χ. 

Vreeland & Lasker, 1989), β) εμφανίζει υψηλή αφθονία σε όλα τα δειγματοληπτικά βάθη και στις 

δύο περιοχές δειγματοληψίας και γ) υπάρχουν ασφαλή πρωτόκολλα για την εξαγωγή 

μιτοχονδριακού DNA, γνωστά από προηγούμενες εργασίες (π.χ. Ahrens κ.ά., 2013). Στα πλαίσια 

του προγράμματος NaGISA η δομή δύο ταξοκοινωνιών των Πολυχαίτων από τη Κεντρική και την 

Ανατολική Κρήτη εξετάστηκε. Η υπόθεση που ελέγχθηκε ήταν: Ποια είναι διαφοροποίηση των 

πληθυσμών όπως αυτή προκύπτει μέσα από τη γενετική μελέτη ενός συγκεκριμένου είδους στόχου 

σε δύο περιοχές μελέτης. 
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4.2 Υλικά και Μέθοδοι 

4.2.1 Υφιστάμενη γνώση του είδους  

Η κοινή ονομασία του H. carunculata είναι «πυροσκώληκας» (fire worm) και το όνομα αυτό 

προέρχεται από τις σμήριγγες που φέρει σε κάθε παραπόδιο. Οι σμήριγγες αυτές περιέχουν 

νευροτοξίνη, και όταν διαπεράσουν την ανθρώπινη επιδερμίδα προκαλούν πόνο και κνησμό 

(Sussman κ.ά., 2005). Αν και η διαθέσιμη πληροφορία για την αναπαραγωγή και ανάπτυξη των 

ειδών που ανήκουν στην οικογένεια των Amphinomidae είναι περιορισμένη, πλήθος 

αναπαραγωγικών μεθόδων έχει παρατηρηθεί. Υπάρχουν είδη όπως το Erythoe complanata 

(Kudenov, 1974), που εμφανίζουν αγενή αναπαραγωγή, τα περισσότερα όμως εμφανίζουν εγγενή 

αναπαραγωγή. Η προνύμφη της οικογένειας φέρει δύο μακριές τροφοληπτικές κεραίες 

(Mileikovsky, 1961). Οι κεραίες αυτές επιτρέπουν στην προνύμφη να καλύπτει μεγάλες 

αποστάσεις και να παραμένει στη  στήλη του νερού μεγάλο χρονικό διάστημα.  Το παραπάνω 

επιβεβαιώθηκε από την εργασία των Ahrens κ.ά. (2013), στην οποία καμία  γενετική διαφορά δεν 

διαπιστώθηκε στα άτομα  που εξετάστηκαν, προερχόμενα από πληθυσμούς του H. carunculata 

από περιοχές της Μεσογείου (Κρήτη, Μάλτα) και του Ατλαντικού (Καραϊβική, κόλπος του 

Μεξικού και κόλπος της Γουινέας). Επομένως, οι πληθυσμοί αποτελούν ένα ενιαίο είδος γεγονός 

που υποδεικνύει την αυξημένη γονιδιακή ροή μεταξύ των περιοχών που εξετάστηκαν.  

 

4.2.2 Συλλογή και αποθήκευση δειγμάτων 

Δείγματα μακροβενθικής πανίδας συλλέχθηκαν από δύο βραχώδεις περιοχές της Κρήτης (Αλυκές 

και Ελούντα,  Εικόνα 1) σε δύο διαδοχικές δειγματοληπτικές προσπάθειες 2007-2008, με τη χρήση 

πλαισίων 25x25 cm και τη βοήθεια μίας υποθαλάσσιας αναρροφητικής συσκευής. Πέντε 

επαναληπτικά δείγματα συλλέχθηκαν από τα βάθη -1, -5, -10, -15 και -20 m, ακολουθώντας το 

δειγματοληπτικό πρωτόκολλο του προγράμματος NaGISA (Iken & Konar, 2003) (αναλυτικές 

πληροφορίες παρέχονται στο παράρτημα 1).  Οι περιοχές χαρακτηρίζονται από μέτρια έκθεση στη 

κυματική δράση και συνεχές βραχώδες υπόστρωμα με πυκνή φυτική κάλυψη και με πλέον άφθονα 

είδη το Cystoseira spp. και Sargassum spp. Οι δύο περιοχές απέχουν 80 km ενώ δεν έχουν 

καταγραφεί έντονες και συστηματικές ανθρώπινες δραστηριότητες. Ακολούθως, 40 άτομα του 

είδους H. carunculata επιλέχθηκαν από τα παραπάνω δείγματα από κάθε περιοχή και 
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διατηρήθηκαν σε διάλυμα 98% αλκοόλης. Αρχικώς μετρήθηκαν οι μορφομετρικοί χαρακτήρες 

(βάρος, μήκος, πλάτος και αριθμός μεταμερών) για κάθε άτομο. Στη συνέχεια αφαιρέθηκε ιστός 

περίπου 2 mg (όπου αυτό ήταν δυνατόν), στον οποίο δόθηκε ξεχωριστός κωδικός και διατηρήθηκε 

σε διάλυμα 98% αλκοόλης σύμφωνα  με τη διαδικασία που περιγράφεται στην εργασία των 

Vasileiadou κ.ά, (2012).  

 

Εικόνα 1. Χάρτης των περιοχών δειγματοληψίας. Οι δύο περιοχές βρίσκονται στη Κρήτη: Αλυκές 

στη Κεντρική και Ελούντα στη Ανατολική πλευρά του νησιού.       

 

4.2.3 Οικολογική ανάλυση 

O έλεγχος των Mann-Whitney (Mann & Whitney, 1947) εφαρμόστηκε με σκοπό την εύρεση 

διαφορών μεταξύ των μορφομετρικών χαρακτηριστικών που μετρήθηκαν από κάθε άτομο μεταξύ 

των δύο περιοχών δειγματοληψίας. Ο ίδιος έλεγχος εφαρμόστηκε με σκοπό να βρεθούν  τυχόν 

διαφορές, με βάση τους απλότυπους, σε επίπεδο δειγματοληπτικής περιοχής (Αλυκές – Ελούντα) 

και έτους (2007-2008). Η β-ποικιλότητα υπολογίστηκε για το σύνολο της ταξοκοινωνίας των 
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Πολυχαίτων των δύο περιοχών. Αν και μέχρι τώρα έχουν προταθεί αρκετοί διαφορετικοί 

μαθηματικοί τύποι για τον υπολογισμό της β-ποικιλότητας,  ο δείκτης ποικιλότητας  bw 

(Whittaker, 1960; Magurran, 1988; Southwood & Henderson, 2000) επιλέχθηκε ως ο πιο 

κατάλληλος για τη σύγκριση γεωγραφικών διαφοροποιήσεων μεταξύ πληθυσμών σύμφωνα με 

τους Wilson & Shmida (1984).  

Ο μαθηματικός τύπος που χρησιμοποιήθηκε είναι: 

bw = [(a+b+c) / (2a+b+c)/2] – 1, 

 

όπου,  

α είναι ο κοινός αριθμός ειδών μεταξύ των δύο περιοχών, b ο αριθμός των ειδών που υπάρχει μόνο 

στη πρώτη περιοχή δειγματοληψίας και c ο αριθμός των ειδών που υπάρχει μόνο στη δεύτερη 

περιοχή δειγματοληψίας. Ο δείκτης αυτός μπορεί να πάρει τιμές από μηδέν (πλήρης ομοιότητα) 

μέχρι ένα (πλήρης ανομοιότητα).  

 

4.2.4 Εξαγωγή, πολλαπλασιασμός και αλληλούχιση του DNA 

 

Από κάθε άτομο, μικρό τμήμα ιστού (2mg μέγιστο βάρος) αφαιρέθηκε από το κοιλιακό μέρος 

κάθε ζώου. Τα εσωτερικά όργανα από κάθε άτομο αφαιρέθηκαν πριν τη μοριακή ανάλυση ώστε 

να αποφευχθούν λάθη στον προσδιορισμό των αλληλουχιών του DNA. Τα λάθη αυτά είναι 

δυνατόν να προκύψουν από οργανισμούς που έχουν καταναλωθεί από τα εξεταζόμενα άτομα. Στις 

περιπτώσεις όπου το άτομο ήταν πολύ μικρό ώστε να τεμαχιστεί, αναλύθηκε ολόκληρο ή ο ιστός 

που αφαιρέθηκε προήλθε από το πιο πεπλατυσμένο μέρος του ατόμου. Τα άτομα αφέθηκαν σε 

θερμοκρασία δωματίου ώστε να εξατμιστεί η αλκοόλη από τους ιστούς. Στη συνέχεια 

πραγματοποιήθηκε η εξαγωγή του ολικού γενωμικού DNA από τους οργανισμούς με τη χρήση 

του Nucleospin Tisseuekit XS (MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG, Dueren, Germany). 

Αναλυτικά, ο ιστός τοποθετείται σε διάλυμα πρωτεϊνάσης Κ και μετά από επώαση (1-4 ώρες), 

προστίθεται σε αυτό και διάλυμα Β3, ώστε να επιτευχθεί  η λύση του ιστού. Με την προσθήκη 

αιθανόλης 96-100% ρυθμίζονται οι συνθήκες για τη δέσμευση του DNA. Το τελευταίο 

κατακρατείται σε ειδικά φίλτρα μετά από φυγοκέντρηση. Τα φίλτρα ξεπλένονται, ώστε να 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022098100001787#BIB68
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απομακρυνθούν οι προσμίξεις με ειδικά διαλύματα, BW και B5. Στο τέλος, το DNA συλλέγεται 

από την μεμβράνη με την βοήθεια ειδικού διαλύματος εξαγωγής (elution buffer) σε τελικό όγκο 

10ml. Η ποσότητα του DNA που απομονώθηκε, εκτιμήθηκε αρχικά σε φασματοφωτόμετρο 

(Nanodrop - 1000) ώστε να υπολογιστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η συγκέντρωσή του. Ο 

πολλαπλασιασμός των τμημάτων του γονιδίου που εξετάστηκαν, έγινε με την μέθοδο τη 

Αλυσιδωτής Αντίδρασης Πολυμεράσης (PCR). Επιλέχθηκε για πολλαπλασιασμό τμήμα του 

γονιδίου COI, του μιτοχονδριακού DNA (mtDNA). Έγιναν αρκετές δοκιμές προκειμένου να 

καθοριστούν οι βέλτιστες συνθήκες των PCR. Πραγματοποιήθηκαν PCR διαβάθμισης για τη 

θερμοκρασία πρόσδεσης των εκκινητών (primers) και  για τη συγκέντρωση του MgCl2. Δοκιμές 

ακόμα έγιναν και στη συγκέντρωση του DNA  που επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί στη PCR. Οι 

συνθήκες που επιλέχθηκαν ως οι πιο κατάλληλες για τη PCR ήταν: προεπώαση στους 94 οC για 5 

λεπτά, 36 κύκλοι με τα στάδια της αποδιάταξης (denaturation) στους 94 οC για 1 λεπτό, της 

πρόσδεσης (annealing) στους 44  οC για 1 λεπτό και της επέκτασης (extension) στους 72 οC για 1 

λεπτό και τέλος, υπήρχε ένα ακόμη στάδιο της τελικής επέκτασης στους 72 οC για 3 λεπτά. Μετά 

την ολοκλήρωση της PCR τα άτομα διατηρούνταν στους 12 οC. Ο πολλαπλασιασμός του DNA 

πραγματοποιήθηκε με τη χρήση της  BioRad Thermal Cycler T-100 μηχανής αλληλούχισης Το 

ζεύγος των εκκινητών που χρησιμοποιήθηκε κατά τις PCR και αλληλούχισης ήταν ο COI- 

LCO1490 (5′-GGTCAACAAATCATAAAGATATTGG-3′) και ο HCO2198 (5′-

TAAACTTCAGGGTGACCAAAAAATCA-3′) (Folmer et al. 1994). Το διάλυμα που 

χρησιμοποιήθηκε για τον πολλαπλασιασμό του COI περιείχε 1 μl ρυθμιστικού διαλύματος 10 x 

buffer, 0.6 μl MgCl2 (25 mM), 0.2μl dNTPs (100 mM), 0.25 μl από τον κάθε εκκινητή (10 mM), 

0.1 μl Taq DNA Polymerase (5 U/μl) σε συνολικό όγκο 10 μl ανά αντίδραση. Η συγκέντρωση του 

DNA σε κάθε αντίδραση κυμάνθηκε από 30 ng/μl – 60 ng/μl. Ο καθαρισμός του προϊόντος της 

PCR έγινε με τη χρήση του πρωτοκόλλου της καταβύθισης των νουκλεϊκών οξέων και τη χρήση 

αιθανόλης. Οι αντιδράσεις αλληλούχισης έγιναν με τους ίδιους εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν 

για τις PCR. Για την αλληλούχιση, παρασκευάστηκε μείγμα που περιείχε 2 μl διαλύματος ενζύμου 

BigDye, 0,6 μl εκκινητή, 1 μl ειδικού ρυθμιστικού διαλύματος. 5 μl από το μείγμα μεταφέρθηκαν 

σε 5 μl προϊόντος PCR. Οι αντιδράσεις έγιναν με τις ακόλουθες συνθήκες θερμοκρασίας: 96 oC 

για 3 λεπτά (προεπώαση), ακολουθούν 45 κύκλοι στους 96 oC για 10 δευτερόλεπτα (αποδιάταξη), 

στους 50 oC για 15 δευτερόλεπτα (σύνδεση) και στους 60 oC για 4 λεπτά. Στην συνέχεια, έγινε 

καθαρισμός των αντιδράσεων από τις προσμείξεις με EDTA (0,5 M, pH 8), NaAc (3M, pH 4,3) 
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και 98% EtOH. Η αλληλούχιση έγινε στο εργαστήριο του ΙΘΑΒΒΥΚ, με χρήση της συσκευής 

ABI 3730 DNA Genetic Analyzer (Applied Biosystems). Τα αποτελέσματα της 

ηλεκτροχρωματογραφίας επεξεργάστηκαν με το υπολογιστικό πακέτο BioEdit ver. 7.2. Όλες οι 

αλληλουχίες υποβλήθηκαν στη γενετική βάση δεδομένων GenBank με αριθμούς πρόσβασης 

KF878397- KF878476. 

4.2.5 Ανάλυση αλληλουχιών 

Ο ποιοτικός έλεγχος και η στοίχιση των αλληλουχιών πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα 

MEGA 5 (Tamura κ.ά., 2011) εφαρμόζοντας τη μέθοδο ClustalW (Larkin κ.ά., 2007). Ο αριθμός 

των διαφορετικών απλοτύπων υπολογίστηκε με τη χρήση του προγράμματος  Arlequin 3.5.1.3 

(Excoffier & Lischer, 2010). Για τη κατασκευή των φυλογενετικών δέντρων χρησιμοποιήθηκαν 

τρεις διαφορετικοί μέθοδοι: α) Bayesian inference (BI), b) maximum likelihood (ML) και c) 

neighbour-joining (NJ). Η πρώτη μέθοδος εφαρμόστηκε με το πρόγραμμα MrBayes 3.2.2 

(Huelsenbeck κ.ά., 2002), χρησιμοποιώντας το μέσο μήκος της απόστασης, ενώ οι άλλες δύο 

μέθοδοι  εφαρμόστηκαν με τη βοήθεια του προγράμματος Mega 5 και τη χρήση του μοντέλου 

υπολογισμού Tamura-Nei. Τα αποτέλεσμα από τις τρεις παραπάνω μεθόδους παράχθηκαν μετά 

από χίλιες επαναλήψεις (bootstrap n =1,000) του υπολογιστικού αλγόριθμου. Στις αναλύσεις 

χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από μία ακόμη εργασία  για τις  περιοχές της Κρήτης,  της Μάλτας,  

του κόλπου του Μεξικού,  της Καραϊβικής και  του κόλπου της Γουινέας (Ahrens κ.ά., 2013). Με 

δεδομένο τα υψηλά ποσοστά (γύρω στο 30%) της γενετικής απόστασης μεταξύ των γενών της 

οικογένειας των Amphinomidae (π.χ. Borda κ.ά., 2012) δεν ήταν δυνατή η χρήση εξω-ομάδας για 

τη κατασκευή των φυλογενετικών δέντρων. Κατά συνέπεια, η κατασκευή των φυλογενετικών 

δέντρων έγινε με βάση τη τεχνική του ενδιάμεσου σημείου ακολουθώντας την εργασία των 

Aherns κ.ά. (2013).     

Επιπροσθέτως, υπολογίστηκαν οι ακόλουθοι δείκτες: ποικιλότητα των απλοτύπων, νουκλεοτιδική 

ποικιλότητα και ο δείκτης FST (fixation index), με τη χρήση του προγράμματος Arlequin 3.5.1.3. 

Οι παραπάνω αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν στο επίπεδο της δειγματοληπτικής περιοχής και 

δειγματοληπτικού έτους, που σημαίνει ότι τα δείγματα από την ίδια περιοχή ή ίδια 

δειγματοληπτική χρονιά ομαδοποιήθηκαν μαζί. Τέλος για τη κατασκευή των φυλογενετικών 

δικτύων χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Network 4.6.1.1 (Bandelt et al., 1999). Ο δείκτης  FST 

μπορεί να πάρει τιμές από μηδέν, όταν οι δύο πληθυσμοί διασταυρώνονται ελεύθερα δηλαδή 
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παρατηρείται το φαινόμενο της πανδημίας, μέχρι ένα όταν δεν παρατηρείται καμία ανταλλαγή 

γενετικής ποικιλότητας μεταξύ των δυο πληθυσμών.   

4.3 Αποτελέσματα 

4.3.1 Φυλογένεση 

Μέσα από τη τεχνική της ευθυγράμμισης προέκυψαν 607 ζεύγη βάσεων  για το γονίδιο του COI 

για κάθε άτομο που  εξετάστηκε. Συνολικά, 15 διαφορετικοί απλότυποι βρέθηκαν, με τις δύο 

περιοχές να εμφανίζουν 8 απλότυπους η κάθε μια, εκ των οποίων μόνο ένας βρέθηκε κοινός. Από 

το σύνολο των απλοτύπων που βρέθηκαν υπήρξαν 4 που είχαν μοναδιαία συχνότητα εμφάνισης, 

3 στις Αλυκές και 1 στην Ελούντα (Πίνακας 1). Ο κοινός απλότυπος όπως αναμενόταν είχε και τη 

μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης, όμως ήταν ο πιο άφθονος μόνο στη περιοχή Αλυκές. Επιπλέον, 

εφαρμόστηκε η δοκιμασία των Mann-Whitney για τους παραπάνω απλότυπους σε επίπεδο 

δειγματοληπτικής περιοχής και δειγματοληπτικού έτους. Τα αποτελέσματά του ελέγχου έδειξαν 

ότι οι κατανομές των απλοτύπων είναι ανεξάρτητες μόνο στη περίπτωση της δειγματοληπτικής 

περιοχής (Έτος, U=35.5, (Ν1=7, Ν2=9) P > 0.05; Περιοχή, U=38.5, (Ν1=8, Ν2=8) P < 0.05). Οι 

παραπάνω απλότυποι από τις δύο περιοχές δειγματοληψίας απεικονίζονται στο φυλογενετικό 

δίκτυο της Εικόνας 2, όπως αυτό προέκυψε μέσα από το πρόγραμμα Network 4.6.1.1 και τη μέθοδο 

υπολογισμού median-joining. 
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Πίνακας 1.  Αριθμός απλοτύπων και συχνότητα εμφάνισης στις δύο περιοχές μελέτης 

No Hapl. Alykes Elounda 

2 1 0 

15 1 0 

9 1 0 

13 3 0 

6 3 0 

10 5 0 

8 8 0 

1 18 10 

4 0 3 

5 0 1 

7 0 2 

11 0 2 

12 0 3 

14 0 8 

3 0 11 
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Εικόνα 2. Φυλογενετικό δίκτυο απλοτύπων των δύο πληθυσμών του H. carunculata. Οι απλότυποι 

που προέρχονται από τη περιοχή Αλυκές παρουσιάζονται με γκρι χρώμα ενώ αυτές από την 

Ελούντα με μαύρο. Κάθε δίσκος αντιστοιχεί σε ένα διαφορετικό απλότυπο, ενώ το μέγεθος του 

δίσκου αντιστοιχεί στη συχνότητα εμφάνισης του συγκεκριμένου απλοτύπου μέσα στο δείγμα των 

ατόμων. Τέλος η απόσταση μεταξύ των δίσκων αντιστοιχεί στον αριθμό των μεταλλάξεων.  

 

 

Στην Εικόνα 3 παρουσιάζεται η φυλογενετική ανάλυση  των 80 ατόμων του H. carunculata από 

τις περιοχές του NaGISA και εκείνων από τη βάση δεδομένων GenBank έπειτα από την 

αλληλούχιση του COI με βάση τη μέθοδο της ΒΙ και το συνεναιτικό δέντρο  (consensus tree) των 

δέντρων που προέκυψαν από τις μεθόδους ML και NJ.  Δυο βασικοί κλάδοι προκύπτουν, με το 

κάθε ένα εξ' αυτών να περιέχει αρκετούς μικρότερους. Ο διαχωρισμός των δύο κύριων κλάδων 

υποστηρίζεται με πολύ υψηλές τιμές διαχωρισμού (BI posterior probability = 1.0, NJ Bootstrap = 

98% and ML bootstrap = 97%).  
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Εικόνα 3. Φυλογενετικό δέντρο για το δείκτη του COI όπως προκύπτει από τη συνένωση των 

τριών μεθόδων υπολογισμού. Μόνο οι τιμές υποστήριξης μεγαλύτερες του 50% για κάθε μέθοδο 

ξεχωριστά απεικονίζονται σε κάθε κλάδο για τη Bayesian Inference, Maximum likelihood και 

Neighbour-joining αντίστοιχα (_/_/_). Με μαύρο  χρώμα απεικονίζονται τα άτομα από τις περιοχές 

Αλυκές και Ελούντα, με σκούρο γκρι τα άτομα από την Μεσόγειο και με ανοικτό γκρι τα άτομα  

εκτός Μεσογείου από τη βάση δεδομένων GenBank (Ahrens κ.ά., 2013).  
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4.3.2 Μοριακή ποικιλότητα 

Οι δείκτες  ποικιλότητας των απλοτύπων (h) και  νουκλεοτιδικής ποικιλότητας (π)  υπολογίστηκαν 

για κάθε περιοχή δειγματοληψίας ξεχωριστά. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. 

Οι τιμές που προέκυψαν για τη περιοχή της Ελούντας ήταν μεγαλύτερες σε σχέση με αυτές από 

τις Αλυκές τόσο σε επίπεδο δειγματοληπτικής περιοχής όσο και δειγματοληπτικού έτους.  

 

 

Πίνακας 2. Δείκτες ποικιλότητας για τις δύο περιοχές δειγματοληψίας. 

 N H Haplotype diversity index h 

(±SD) 

Nucleotide diversity index π 

(±SD) 

Alykes total 40 8 0.7474(±0.055) 0.0059 (±0.0034) 

Elounda total 40 8 0.8256 (±0.0305) 0.0066 (±0.0037) 

Alykes 2007 

Elounda 2007 

Alykes 2008 

Elounda 2008 

20 

20 

20 

20 

6 

7 

7 

8 

0.7278 (±0.0241) 

0.8136 (±0.0289) 

0.7631 (±0.0432) 

0.8301 (±0.0321) 

0.0057 (±0.0031) 

0.0064 (±0.0041) 

0.0062 (±0.0036) 

0.0068 (±0.0034) 

 

Ο δείκτης FST  έλαβε την τιμή 0.192 (p <0.001),  ενώ για κάθε δειγματοληπτικό έτος για τις δύο 

περιοχές μελέτης 2007: 0.194 P<0.001 2008: 0.189 P<0.001. Τέλος η τιμή που έλαβε ο δείκτης με 

βάση τα δεδομένα από την εργασία του Ahrens κ.ά., 2013 μεταξύ των περιοχών της Μεσογείου 

ήταν 0.204 και μεταξύ των περιοχών της Μεσογείου και του Ατλαντικού ήταν 0.224   
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4.3.3 Μορφομετρική ποικιλότητα 

Το ολικό μήκος των ατόμων βρέθηκε να κυμαίνεται  μεταξύ των τιμών 1.54 και 9.97 cm ενώ το 

πλάτος μεταξύ 0.54 και 1.75 cm. Ο αριθμός των μεταμερών  κυμάνθηκε από 21 μέχρι και 78 ενώ 

το υγρό βάρος των ατόμων από  0.04 μέχρι 2.9 g.  Ο έλεγχος των Mann - Whitney  έδειξε ότι δεν 

υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ατόμων από τις δύο δειγματοληπτικές  

περιοχές (Πίνακας 3). 

 

 

 

Πίνακας 3. Αποτελέσματα της σύγκρισης των τιμών των κύριων μορφομετρικών 

χαρακτηριστικών των ατόμων από τις δύο περιοχές δειγματοληψίας με τη μη-παραμετρική 

δοκιμασία  των Mann-Whitney.   

Μορφομετρικά  

χαρακτηριστικά 

U p-value 

Μήκος σώματος 731.9 0.348 

Πλάτος σώματος 716.3 0.209 

Βάρος 787.4 0.423 

Αριθμός μεταμερών 77 0.367 

 

 

 

4.3.4 β-ποικιλότητα 

 Συνολικά, μια σχετικά αξιοσημείωτη ποικιλότητα κίνησης παρατηρήθηκε στις ταξοκοινωνίες των 

Πολυχαίτων στις δύο περιοχές δειγματοληψίας. Το σύνολο των ειδών των Πολυχαίτων που 

βρέθηκε στις δύο περιοχές δειγματοληψίας ήταν 182, με τις δύο περιοχές να μοιράζονται 126 είδη. 

Από τα υπόλοιπα είδη, 18 βρέθηκαν μόνο στις Αλυκές και 38 μόνο στην Ελούντα. Η τιμή του 

δείκτη bw υπολογίστηκε στο 0.181. Για κάθε δειγματοληπτικό έτος ξεχωριστά ο δείκτης έλαβε τις 

τιμές 0.213 για το 2007 και 0.167 για το έτος 2008.  
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4.4 Συζήτηση  

Οι μιτοχονδριακοί και οι πυρηνικοί δείκτες όπως το COI, 16S και 18S χρησιμοποιούνται πλέον 

ευρύτατα για τη διερεύνηση της γενετική δομής των πληθυσμών, σε διάφορες γεωγραφικές 

περιοχές (Reeb & Avise, 1990). Η γεωγραφική κλίμακα ανάλυσης σε συνδυασμό με τη 

δυνατότητα διασποράς ειδών, τη παρουσία ή μη φραγμάτων και το δραστικό μέγεθος του 

πληθυσμού, είναι τα βασικά στοιχεία που επηρεάζουν τη γενετική δομή των πληθυσμών. Στη 

περίπτωση των Πολυχαίτων, επιστημονικές δημοσιεύσεις έχουν αναδείξει ένα περίπλοκο πρότυπο 

των παραπάνω παραμέτρων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των Schultze 

κ.ά. (2006) που βρήκαν ότι αν και τα άτομα της οικογένειας Eunicidae δεν εμφανίζουν 

πλαγκτονικές προνύμφες, σε κάποιους γενετικούς κλάδους παρατηρείται σημαντική γονιδιακή 

ροή.  Εντός της οικογένειας των Amphinomidae  έχουν παρατηρηθεί τόσο πληθυσμοί με μεγάλη 

διαφοροποίηση που έχουν σαν αποτέλεσμα την εύρεση κρυπτικών ειδών (όπως στο γένος 

Eurythoe) όσο και πληθυσμοί με μικρή γενετική διαφοροποίηση όπως αυτοί του H. carunculata 

(Ahrens κ.ά., 2013). Αν και οι διαθέσιμες  βιβλιογραφικές αναφορές για την αναπαραγωγή και τα 

αναπτυξιακά στάδια των Amphinomidae, είναι περιορισμένες (π.χ. Allen, 1957; Kudenov, 1974), 

η τηλεπλανκτονική (teleplanic) και η τροχοφόρος (rostraria) προνύμφη είναι οι τυπικές μορφές 

που απαντώνται στα είδη της οικογένειας. Και οι δύο αυτές μορφές είναι πλαγκτονικές ενώ η 

δεύτερη φέρει δύο μακριές τροφοληπτικές κεραίες, οι οποίες με τη σειρά τους υποστηρίζουν τη 

θεωρεία για το μεγάλο δυναμικό διασποράς των μελών της οικογένειας. Παρόλα αυτά ο Glasby 

(2005), βασισμένος σε αποτελέσματα τοπικού ενδημισμού, βρήκε ότι η ύπαρξη πελαγικών 

προνυμφών δε συνεπάγεται απαραιτήτως και γονιδιακή ροή ικανή να ομογενοποιήσει 

πληθυσμούς και να αποτρέψει την ειδογένεση.       

Η φυλογενετική ανάλυση των πληθυσμών του H. Carunculata ανέδειξε την ύπαρξη δύο βασικών 

κλάδων. Οι αλληλουχίες που περιέχονται στο κλάδο Ι, αντικατοπτρίζουν μεγάλο βαθμό 

απομόνωσης μεταξύ των αλληλουχιών που προέρχονται από άτομα του Ατλαντικού και της 

Μεσογείου, με αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση και το γενεαλογικό διαχωρισμό. Από την άλλη 

πλευρά, στον κλάδο ΙΙ περιλαμβάνονται άτομα τόσο εντός της Μεσογείου όσο και εκτός. Το 

τελευταίο, προφανώς αποτελεί ένδειξη ύπαρξης μηχανισμού γενετικής ροής γι’ αυτό και 

παρατηρείται μεγάλου βαθμού συγγένεια μεταξύ απομακρυσμένων πληθυσμών.      

Οι Ahrens κ.ά. (2013) υποστήριξαν ότι ο μηχανισμός της γενετικής ροής διευκολύνεται σε μεγάλο 

βαθμό από τα θαλάσσια ρεύματα και  τα πλοία (μεταφορά ερμάτων και προσκόλληση οργανισμών 
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στα ύφαλα) και ότι αυτοί οι παράγοντες είναι ικανοί να διασυνδέουν απομακρυσμένους 

πληθυσμούς. Ακόμα, οι δύο πληθυσμοί από τις περιοχές του προγράμματοςNaGISA εμφανίζουν 

σχετικά αξιοσημείωτο βαθμό διαφοροποίησης σύμφωνα με την τιμή του δείκτη FST, ειδικά αν 

συνυπολογιστεί η μικρή απόσταση μεταξύ των δύο δειγματοληπτικών περιοχών αλλά και τις τιμές 

που έλαβε ο δείκτης για τη σύγκριση απομακρυσμένων περιοχών (περιοχές Μεσογείου, 

Μεσόγειος – Ατλαντικός). Τέτοια πρότυπα εμφανίζονται σε περιπτώσεις όπου η γονιδιακή ροή 

είναι πολύ περιορισμένη ή απουσιάζει εντελώς και θα μπορούσε τέλος να επηρεάζεται από το 

μικρό δραστικό μέγεθος των πληθυσμών. Το δραστικό μέγεθος είναι ένα πολύ σημαντικό 

στοιχείο, που επηρεάζει τη γενετική δομή των πληθυσμών, όπως στο παράδειγμα των 

Νηματωδών, όπου γενετικές διαφοροποιήσεις βρέθηκαν μεταξύ δύο ειδών (Caenorhabditis 

remanei and C. elegans) εξαιτίας της διαφορετικής αναπαραγωγικής συμπεριφοράς που οδηγεί στη 

δημιουργία πληθυσμών με διαφορετικό δραστικό μέγεθος (Cutter κ.ά., 2006; Charlesworth & 

Charlesworth, 2010). Σ' αυτό ίσως να οφείλεται και η μικρή διαφοροποίηση που εμφανίζουν 

μεταξύ τους οι βενθικοί Νηματώδεις (Bik κ.ά., 2010), των οποίων πληθυσμοί με πολύ μεγάλο 

δραστικό μέγεθος εμφανίζουν μεγάλους αριθμούς κρυπτικών ειδών και μικρή πληθυσμιακή 

διαφοροποίηση. Ο ίδιος βαθμός διαφοροποίησης εμφανίζεται και στα Πολύχαιτα με πολύ 

μικρότερα όμως  δραστικά μεγέθη πληθυσμών (Ahrens κ.ά., 2013, και συμπεριλαμβανόμενες 

βιβλιογραφικές αναφορές). Πράγματι, πληθυσμοί από Νηματώδεις με μεγάλες ιστορικές 

αποκλίσεις (ευκαιριακά / μη ευκαιριακά είδη) ή πληθυσμοί από διαφορετικά ενδιαιτήματα (φύκη 

/ άμμος) εμφανίζουν πολύ μικρή διαφοροποίηση στη γενετική τους δομή από αυτή που θα 

αναμενόταν (Derycke κ.ά., 2013).  

Λαμβάνοντας υπόψη τον διαχωρισμό που εμφανίζεται στο πρώτο κλάδο, είναι δύσκολο να 

καταλάβουμε την ύπαρξη του κλάδου ΙΙ στον οποίο εμφανίζονται άτομα που προέρχονται τόσο 

από  Μεσογειακές όσο και Ατλαντικές περιοχές. Από την άλλη, σε άλλα ασπόνδυλα βρέθηκε ότι 

διαφορετικές ωκεανογραφικές συνθήκες (που συνήθως εντοπίζονται σε χωρική κλίμακα μερικών 

χιλιομέτρων) είναι δυνατόν να ευθύνονται για τον εντοπισμό γενετικών διαφοροποιήσεων μεταξύ 

των πληθυσμών (Palumbi, 2004), όπως έχει παρατηρηθεί και σε αρκετές περιπτώσεις και στην 

ταξινομική ομάδα των Πολυχαίτων (π.χ. Jolly κ.ά., 2005; Schultze, 2006; Rockman, 2012). Οι 

τιμές των δεικτών ποικιλότητας (απλοτυπική και νουκλεοτιδική) εμφανίζονται με μεγαλύτερες 

τιμές στην Ελούντα απ’ ότι στις Αλυκές. Το γεγονός αυτό ενδέχεται να δείχνει ότι οι πληθυσμοί 

του H. carunculata στην περιοχή της Ελούντας είναι μεγαλύτεροι και περισσότερο σταθεροί από 
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αυτούς στη περιοχή Αλυκές (Lowe κ.ά., 2004).  Όσο λιγότερο σταθερός είναι ένας πληθυσμός 

τόσο μεγαλύτερη γενετική παρέκκλιση παρατηρείται, με αποτέλεσμα την εξαφάνιση αλληλουχιών 

(Scaps κ.ά., 2002). Σ' αυτό το γεγονός πιθανότατα να οφείλεται και ο αυξημένος αριθμός 

μοναδικών απλοτύπων που εμφανίζεται στις Αλυκές.  

Η τιμή του δείκτη bw, όπως υπολογίστηκε για την ταξοκοινωνία των Πολυχαίτων από τις δύο 

περιοχές δειγματοληψίας, βρέθηκε σχετικά αξιοσημείωτη, ιδιαίτερα αν συγκριθεί με τις 

αντίστοιχες που έχουν αναφερθεί από μεγαλύτερες γεωγραφικές περιοχές ή διαφορετικά 

οικοσυστήματα (Legendre & Cáceres, 2013). Εξάλλου, υψηλές τιμές bw είναι δυνατό να 

ερμηνευθούν και σαν το αποτέλεσμα της διαφοροποίησης των ενδιαιτημάτων στους πληθυσμούς 

(Whittaker, 1972). Με δεδομένη την ομοιογένεια της υποπαραλιακής ζώνης μεταξύ των δύο 

περιοχών, την εμφανή έλλειψη ωκεανογραφικών φραγμάτων και τους επικρατούντες ΒΔ ανέμους, 

η τιμή του δείκτη δε μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί αμελητέα. Οι δύο περιοχές του 

NaGISA στη Κρήτη δεν μπορούν να θεωρηθούν ωκεανογραφικά απομονωμένες, γι’ αυτό οι 

υπάρχουσες και οι παλαιότερες περιβαλλοντικές συνθήκες πιθανότατα να είναι οι κύριοι 

παράγοντες για τη διαφοροποίηση της ταξοκοινωνίας τους τουλάχιστον μέχρι ένα βαθμό. Η 

απόκλιση των τιμών που έλαβε ο δείκτης για κάθε δειγματοληπτικό έτος αποδεικνύει την 

ευαισθησία του στον αριθμό των ειδών που εντοπίζεται κάθε φορά.  

Οι δύο δείκτες (FST και bw) αντιπροσωπεύουν διαφορετικά στοιχεία ποικιλότητας. Η bw εστιάζει 

σ' όλη τη ταξοκοινωνία  και αντιπροσωπεύει ένα μέσο όρο για τη χωρική κατανομή και την 

αφθονία των ειδών, ενώ επηρεάζεται από πολλούς περιβαλλοντικούς και βιολογικούς παράγοντες. 

Ζώνες με μεγάλες μεταβολές, είτε ωκεανογραφικές είτε οικολογικές ασκούν μεγάλη πίεση στα 

είδη και στη διαφοροποίηση των πληθυσμών. Γι’ αυτό οι δύο παραπάνω δείκτες μπορούν να 

αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία για τον εντοπισμό των παραμέτρων που επηρεάζουν την απόκριση 

των ειδών και τη διαφοροποίηση των πληθυσμών στις περιβαλλοντικές μεταβολές. Όταν μία 

τέτοια ζώνη εντοπίζεται, η μελέτη της γενετικής των πληθυσμών διαφορετικών ειδών, είναι σε 

θέση να αποκαλύψει δημογραφικά πρότυπα κατανομής  και τους επιλεκτικούς παράγοντες που 

επιδρούν στους πληθυσμούς. Συνεπώς, με τις γονιδιακές προσεγγίσεις είναι δυνατόν να 

κατανοήσουμε με ποιόν τρόπο δρα η εξέλιξη και η φυσική επιλογή στους οργανισμούς. Μια τέτοια 

ζώνη είναι η θάλασσα του Αλμποράν, όπου στα περισσότερα είδη παρατηρούνται μεγάλες 

διαφορές στη συχνότητα εμφάνισης των γονιδίων στους πληθυσμούς τους (Patarnello κ.ά., 2007). 

Η υψηλές τιμές που έλαβαν οι δείκτες bw και του FST έχει αναφερθεί και στα χερσαία 
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περιβάλλοντα (Nazareno & Jump, 2012; Struebig κ.ά., 2011). Στην περίπτωση των δύο περιοχών 

της Κρήτης, η διαφοροποίηση των πληθυσμών του είδους H. carunculata είναι στατιστικά 

σημαντική και βρίσκεται σε συμφωνία με το βαθμό διαφοροποίησης των συνευρέσεων των δύο 

περιοχών με βάση την ταξοκοινωνία των Πολυχαίτων. Το αποτέλεσμα αυτό πιθανόν να αποτελεί 

την πρώτη ένδειξη ότι η δια πληθυσμιακή γενετική δομή ένας είδους, μπορεί σε ορισμένες 

τουλάχιστον περιπτώσεις να αποτελέσει ένα χρήσιμο ενδείκτη της διαφοροποίησης στο 

σχηματισμό των ταξοκοινωνιών που προέρχονται από διαφορετικές περιοχές. Συνεπώς, προκύπτει 

ότι οι περιοχές μελέτης και οι ταξινομική ομάδα που εξετάστηκε στο συγκεκριμένο κεφάλαιο 

αξίζουν εντατικότερης ερευνητικής προσπάθειας στο μέλλον. Παράλληλα, προέκυψε μια νέα 

προσέγγιση βιοποικιλότητας, με αρκετά ελπιδοφόρα αποτελέσματα, στον προσδιορισμό 

πρότυπων περιοχών και ταξινομικών ομάδων, ικανών να δώσουν απαντήσεις σε ερωτήματα 

σχετικά με τη δομή των βιοκοινωνιών και την εξέλιξή τους. Στη συγκεκριμένη εργασία, 

συνδυάστηκε η κλασσική οικολογική ανάλυση των βιοκοινωνιών με τη πληθυσμιακή γενετική 

και το αποτέλεσμα ήταν η ανάδειξη μιας επιστημονικής διεπιφάνειας, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσας, 

στην οποία πρέπει να εστιάσουν μελλοντικές εργασίες τόσο για άλλα είδη από τις ίδιες περιοχές 

όσο και για νέες περιοχές μεταξύ των δύο σταθμών NaGISA (Αλυκές – Ελούντα). Ακόμα, θα 

πρέπει να εξεταστούν  περισσότεροι δείκτες τόσο μοριακοί όσο και πυρηνικοί, παράλληλα με τη 

συμπλήρωση των κενών σχετικών με τη λειτουργική ποικιλότητα των ειδών των Πολυχαίτων. 

Τέλος, στο ίδιο πλαίσιο έρευνας, θα πρέπει να μελετηθούν και απομακρυσμένες περιοχές ώστε να 

καλυφθούν ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη το μοντέλο 

κυκλοφορίας των ρευμάτων κατά το μήκος των ακτών της Κρήτης.     
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5. Συμπεράσματα  

Υποπαραλιακή ζώνη 

1. Η οικογένεια των Syllidae εμφανίζει τη μεγαλύτερη ποικιλότητα και αφθονία ειδών στις 

δύο υποπαραλιακές περιοχές του προγράμματος NaGISA. Επομένως, αυτή η οικογένεια, 

που είναι χαρακτηριστική σε περιοχές σκληρού υποστρώματος, δύναται να 

χρησιμοποιηθεί σαν τάξο ενδείκτης για την εύρεση της αντιπροσωπευτικότητας των 

περιοχών, πάντοτε κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οι δείκτες της ταξινομικής 

διακριτότητας (μέσος όρος και μεταβλητότητα), όταν εφαρμόζονται στα δεδομένα που 

προέρχονται από τη συγκεκριμένη οικογένεια και ερμηνεύονται κατάλληλα, είναι δυνατό 

να αποτελούν κατάλληλο εργαλείο για τον έλεγχο της αντιπροσωπευτικότητας των 

περιοχών, σε αντίθεση με τους κλασικούς δείκτες ποικιλότητας όπου η εξάρτισή τους από 

τον αριθμό των ειδών και τη δειγματοληπτική προσπάθεια, τους καθιστά ακατάλληλους. 

 

2. Οι υποπαραλιακές συνευρέσεις με βάση τις τιμές των δεικτών της ταξινομικής 

διακριτότητας της ταξοκοινωνίας των Syllidae της Μεσογείου σε ότι αφορά τα κατώτερα 

επίπεδα παρατήρησης (επαναληπτικό δείγμα και δειγματοληπτικό βάθος) μπορούν να 

θεωρούνται τυχαία δείγματα εκείνων των ανώτερων (π.χ. περιοχή δειγματοληψίας, 

Μεσόγειος). Από το παραπάνω εξάγεται το συμπέρασμα ότι σε κατώτερης χωρικής 

κλίμακας παρατήρησης, οι συνευρέσεις των Syllidae επηρεάζονται από τοπικές διεργασίες 

όπως ο αριθμός των μικροενδιαιτημάτων κάθε περιοχής και ο ανταγωνισμός μεταξύ των 

ειδών, ενώ στα ανώτερα φαίνεται ότι επηρεάζονται περισσότερο από ιστορικές/εξελικτικές 

διαδικασίες.  

 

3. Η τυχαιότητα σχηματισμού, έστω και μέχρι κάποιο επίπεδο παρατήρησης,  των 

συνευρέσεων των υποπαραλιακών περιοχών του NaGISA στις περιοχές της Κρήτης με 

βάση την οικογένεια των Syllidae, αποδεικνύει ότι το δειγματοληπτικό πρωτόκολλο του 

προγράμματος, όπως έχει σχεδιαστεί και εφαρμόζεται, καλύπτει τις ανάγκες και τις 

βασικές απαιτήσεις του προγράμματος για την εφαρμογή του σε περιοχές 

αντιπροσωπευτικές της ευρύτερης λεκάνης της Μεσογείου.  
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Κατασκευή δειγματολήπτη  

4. Ο νεοσχεδιασθής δειγματολήπτης, ManOSS, αποτελεί ένα αξιόπιστο  όργανο για τη 

μελέτη του σκληρού υποστρώματος, ο οποίος είναι, αν όχι αποτελεσματικότερος, το ίδιο 

αποδοτικός με τους δειγματολήπτες που χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα για τη μελέτη 

της συγκεκριμένης περιοχής. Παρόλ' αυτά, το ελαττωμένο του βάρος και η αμεσότητα στο 

χειρισμό του, αποτελούν το σημαντικό συγκριτικό του πλεονέκτημα, διότι απαιτεί πολύ 

μικρότερη προσπάθεια από το χειριστή για τη μεταφορά του υποβρυχίως και την έναρξη 

της χρήσης του. Επίσης, τα υλικά και η τεχνογνωσία που χρειάζεται είναι πολύ απλά, με 

αποτέλεσμα να είναι πολύ ευκολότερη η κατασκευή του ακόμα και από εργαστήρια με 

μικρή οικονομική δυνατότητα και έλλειψη πρότερης εμπειρίας στη κατασκευή 

δειγματοληπτών.   

 

5. Επιπλέον,  η απεξάρτησή του από τη παροχή αέρα υπό πίεση (καταδυτική φιάλη) για το 

χειρισμό του, μειώνει σημαντικά το βαθμό επικινδυνότητας του δειγματολήπτη.  

 

6. Ο ManOSS κατασκευάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρεί όσο το δυνατό 

περισσότερα από τα πλεονεκτήματα τόσο των δειγματοληπτών τύπου ΣΑΝΑ όσο και 

εκείνων τύπου ΥΔΑ, ενώ το μεγάλο άνοιγμα του στομίου εισροής (διαμέτρου 4.5 cm) 

επιτρέπει εκτός από τη συλλογή των οργανισμών και τη συλλογή μεγάλων φυτικών 

κομματιών του υποστρώματος όταν αποκολλιούνται ή δεν είναι κολλημένα σ' αυτό. 

 

Μεσοπαραλιακή ζώνη 

 

7. Οι συνευρέσεις των Πολυχαίτων στις μεσοπαραλιακές περιοχές του προγράμματος 

NaGISA διαχωρίζονται με βάση την περιοχή δειγματοληψίας.  

 

8. Όπως και στη περίπτωση της υποπαραλιακής ζώνης, το γένος των Syllis 

υπεραντιπροσωπεύεται σε αριθμό ειδών απ´ ότι τα υπόλοιπα. Αυτό έχει σαν  αποτέλεσμα 

οι μεσοπαραλιακές περιοχές του προγράμματος να δύνανται να θεωρούνται 
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αντιπροσωπευτικές  της Μεσογείου, με βάση τις τιμές της ταξινομικής διακριτότητας των 

συνευρέσεων των Πολυχαίτων, μόνο κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις.  Το 

τελευταίο, επιβεβαιώνει επίσης το  σωστό σχεδιασμό και εφαρμογή του πρωτοκόλλου του 

προγράμματος στη μεσοπαραλιακή ζώνη, όπως και στη περίπτωση της υποπαραλιακής.  

 

9.  Με βάση τη διαθέσιμη πληροφορία και τη σειρά των δεδομένων από τη μεσοπαραλιακή 

ζώνη της Μεσογείου που εξετάστηκε, προέκυψε ότι η ταυτότητα των δεδομένων φαίνεται 

να είναι ο μόνος παράγοντας που επηρεάζει σημαντικά την ομαδοποίηση των 

συνευρέσεων των διαφορετικών περιοχών, με βάση τους αριθμούς των ειδών που 

φιλοξενούν. Ο παράγοντας αυτός στη πραγματικότητα συμπεριλαμβάνει αρκετούς άλλους 

που σχετίζονται με όλο το φάσμα της παραγωγής των δεδομένων, από το πειραματικό 

σχεδιασμό, τη δειγματοληπτική αποτελεσματικότητα μέχρι και την αναγνώριση των 

ειδών. Η παρουσία ενός γενικά αποδεκτού δειγματοληπτικού πρωτοκόλλου θα μείωνε 

σημαντικά το μη συστηματικό λάθος που δημιουργείται από τον παραπάνω παράγοντα 

ενώ παράλληλα δεδομένα από διαφορετικές περιοχές και χρονικές περιόδους θα ήταν 

ευκολότερο να εξεταστούν ταυτόχρονα. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων έδειξαν ότι το 

πρωτόκολλο του NaGISA,  πιθανόν να αποτελεί ένα τέτοιο παράδειγμα.  

 

 

Πληθυσμιακή γενετική ανάλυση 

 

10. Η ανάλυση της πληθυσμιακής γενετικής δομής των ειδών που αφθονούν στο ενδιαίτημα 

που μελετήθηκε, αποτελεί ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο το οποίο δύναται να απεικονίσει τις 

σύγχρονες αλλά πιθανά και τις ιστορικές περιβαλλοντικές συνθήκες που υπάρχουν ή 

υπήρξαν σε μία περιοχή. Στις περιοχές του προγράμματος NaGISA, με βάση την 

αντίστοιχη πληροφορία για το είδος Hermodice carunculata και το δίκτυο των απλοτύπων, 

βρέθηκε οι δύο περιοχές δειγματοληψίας μοιράζονται από κοινού ένα απλότυπο ενώ όλοι 

οι υπόλοιποι ομαδοποιούνται σε δύο διακριτές ομάδες σύμφωνα με τη γεωγραφική 

περιοχή από την οποία προέρχονται (Αλυκές και Ελούντα, αντίστοιχα). 

 



 

109 

 

11.   Με βάση τη φυλογενετική ανάλυση του παραπάνω είδους με αλληλουχίες από το γονίδιο 

COI και από άτομα που συλλέχθηκαν από όλη τη γνωστή γεωγραφική του εξάπλωση, δύο 

βασικοί κλάδοι προέκυψαν: (i) ο πρώτος ο οποίος περιλαμβάνει άτομα αποκλειστικά από 

τη Μεσόγειο και, (ii) ο δεύτερος ο οποίος περιλαμβάνει άτομα τόσο από τη Μεσόγειο όσο 

και από τον Ατλαντικό. Το παραπάνω γεγονός αποδεικνύει ότι υπάρχει γονιδιακή ροή 

μεταξύ των πληθυσμών H. carunculata του Ατλαντικού και της Μεσογείου, είτε εξαιτίας 

των θαλασσίων ρευμάτων είτε της ναυσιπλοΐας. 

 

 

12. Οι δύο Κρητικοί πληθυσμοί του είδους H. carunculata εμφανίζουν αξιοσημείωτο βαθμό 

διαφοροποίησης σύμφωνα με την τιμή του δείκτη FST, ειδικά αν συνυπολογιστεί η μικρή 

απόσταση μεταξύ των δύο δειγματοληπτικών περιοχών. 

 

13. Η τιμή του δείκτη βιοποικιλότητας κίνησης (bw), όπως υπολογίστηκε από τις 

ταξοκοινωνίες των Πολυχαίτων από τις δύο περιοχές δειγματοληψίας, βρέθηκε σχετικά 

υψηλή. Η τιμή του δείκτη επηρεάζεται σημαντικά από το βαθμό απομόνωσης των 

περιοχών. Δεδομένου της έλλειψης ωκεανογραφικών φραγμάτων, οι υπάρχουσες και οι 

παλαιότερες περιβαλλοντικές συνθήκες πιθανότατα να είναι οι κύριοι παράγοντες για τη 

διαφοροποίησή τους, τουλάχιστον μέχρι ένα βαθμό. 

 

14.  Οι δείκτες FST και bw, αν και αντιπροσωπεύουν διαφορετικά στοιχεία της βιοποικιλότητας 

βρέθηκαν να συσχετίζονται στενότατα. Το τελευταίο σημαίνει ότι η δια-πληθυσμιακή 

γενετική δομή ενός είδους δύναται να αποτελέσει χρήσιμο ενδείκτη της διαφοροποίησης 

ολόκληρων των ταξοκοινωνιών των Πολυχαίτων που προέρχονται από διαφορετικές 

περιοχές. 
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7. Παράρτημα  

7.1 Περιοχές Δειγματοληψίας 

7.1.1 Κριτήρια επιλογής περιοχών 

Η επιλογή των περιοχών δειγματοληψίας έγινε με βάση τα ακόλουθα τρία κριτήρια, τα οποία 

έχουν τεθεί από το πρωτόκολλο δειγματοληψιών του προγράμματος NaGISA: α) Το υπόστρωμα 

των περιοχών θα πρέπει να χαρακτηρίζεται ως βραχώδες, β) να είναι συνεχές και να επεκτείνεται 

εκτός των ορίων της δειγματοληψίας και γ), να μην υπάρχει επιβάρυνση από ανθρωπογενείς 

δραστηριότητες. Στα παραπάνω κριτήρια πρέπει να προστεθεί και η σχετική ευκολία της 

προσβασιμότητάς τους. Αν και αρκετές περιοχές εξετάστηκαν ως προς τη καταλληλόλητά τους 

τελικώς επιλέχθηκαν οι δύο ακόλουθες, οι οποίες πληρούσαν, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, τα 

παραπάνω κριτήρια.  

 

7.1.2 Αλυκές  

Αλυκές ονομάζεται η βραχώδης ακτή που βρίσκεται στα δυτικά του συμπλέγματος των παραλιών 

της περιοχής της Αγίας Πελαγίας (35°24'57'' N, 24°59'15'' Ε) (Εικόνες 1, 2). Η πρόσβαση στην 

περιοχή γίνεται μέσω χωμάτινου δρόμου 700 m ο οποίος καταλήγει στην ακτή. Η κλίση του βυθού 

είναι σχετικά ομοιόμορφη χωρίς να ξεπερνά το 20-30%, ενώ το είδος του υποστρώματος είναι 

τύπου Φυλλίτες-Χαλαζίας. Σ' αυτή την κατηγορία περιλαμβάνεται πλήθος πετρωμάτων όπως 

φυλλίτες, χαλαζίες, μετα-ψαμίτες, μετα-κροκαλοπαγή κ.ά. Η ηλικία αυτού του τύπου των 

πετρωμάτων υπολογίζεται από 250 έως 180 εκ. χρόνια (Πέρμιο - Τριαδικό). Το βραχώδες 

υπόστρωμα επεκτείνεται κατά μήκος περισσότερο από 1 km, παραμένει συνεχές μέχρι το βάθος 

των 20 m ενώ στη συνέχεια εναλλάσσεται σε μαλακό με τη παρουσία διάσπαρτων βράχων μέχρι 

το βάθος των 50 m (μέγιστο δυνατό βάθος παρατήρησης από τα βαθύτερα όρια της 

δειγματοληψίας).  Ο προσανατολισμός της περιοχής είναι τέτοιος ώστε να επηρεάζεται σημαντικά 

από τους Β-ΒΔ ανέμους. Η μεσοπαραλιακή ζώνη έχει μικρό εγκάρσιο εύρος (σχεδόν 50 cm) και 

είναι εκτεθειμένη στη κυματική δράση.  
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Η φυτοκάλυψη είναι πυκνή στα περισσότερα μέρη της περιοχής με το γένος Cystoseira να 

επικρατεί, ενώ σε κοντινές περιοχές και λίγο πιο προστατευμένες επικρατεί το γένος Cladophora 

το οποίο δημιουργεί ένα είδος φυκοτάπητα.   

Στην ανώτερη μεσοπαραλιακή ζώνη η φυτική παρουσία ήταν ελάχιστη και περιορίστηκε σε 

διάσπαρτες αποικίες από λειχήνες και κυανοβακτήρια. Στη μέσο-μεσοπαραλιακή ζώνη, η αφθονία 

και η ποικιλότητα των φυτικών οργανισμών αυξάνεται σημαντικά με τα  φαιοφύκη και τα 

ροδοφύκη να επικρατούν ενώ η επιφάνεια του βράχου που παραμένει γυμνή περιορίζεται σε 

μεγάλο βαθμό. Σ' αυτή τη ζώνη κάνουν την εμφάνισή τους και οι πρώτες αποικίες από 

θυσανόποδα. Στη κατώτερη μεσοπαραλιακή επικρατούν τα φαιοφύκη (κυρίως το Cystoseira ssp.) 

και μικρές αποικίες από το είδος Laurencia obtusa (φαιοφύκος).   

Στην υποπαραλιακή ζώνη η ομοιογένεια της χλωρίδας είναι μεγαλύτερη, με επικρατή τα είδη της 

Cystoseira. και αρκετά ευκαιριακά είδη όπως από χλωροφύκη τα Flabellia petiolata, Codium 

bursa, Dasycladus vermicularis, από φαιοφύκη τα Halopteris ssp., Padina pavonica, Dictyoma 

dichotoma και από ερυθροφύκη τα Liagora viscida, Amphiroa ssp., και Jania sp.     

 

7.1.3 Ελούντα   

Η δεύτερη περιοχή της δειγματοληψίας βρίσκεται στη  ΒΑ πλευρά του κόλπου της Ελούντας 

(35°15'6'' N, 25°45'30'' E) (Εικόνες 1, 3). Το πέτρωμα της περιοχής και σ' αυτή την περίπτωση 

χαρακτηρίζεται ως πλακώδης ασβεστόλιθος και η ηλικία του υπολογίζεται από 200 έως 55 εκ. 

χρόνια (Πέρμιο - Ηώκαινο). Περιλαμβάνει κυρίως ημιμεταμορφωμένα κλαστικά ιζήματα χωρίς 

ηφαιστειακή βάση που εξελίσσονται σε πλακώδεις ασβεστόλιθους όπου εμπεριέχουν 

κερατολιθικούς κονδύλους και πυριτικές ενστρώσεις. Το βραχώδες υπόστρωμα εκτείνεται κατά 

μήκος μέχρι 0.5 km ενώ παραμένει συνεχές έως το βάθος των 25 m και ακολούθως το διαδέχεται 

κινητό μέχρι το βάθος των 50 m (μέγιστο σημείο παρατήρησης από τα μέγιστο βάθος 

δειγματοληψίας). Ο προσανατολισμός της περιοχής είναι τέτοιος ώστε να επηρεάζεται σημαντικά 

από Α-ΒΑ ανέμους. Η κλίση του υποστρώματος είναι περίπου 50-60% εμφανώς μεγαλύτερη από 

εκείνη στη περιοχή των Αλυκών, ενώ τα φυτικά είδη που επικρατούν είναι σχεδόν τα ίδια με αυτά 

που βρέθηκαν στις Αλυκές με τη μόνη διαφορά ότι τα η Cystoseira ssp. εμφανίζεται με πολύ 
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μικρότερα ποσοστά. Η μεσοπαραλιακή ζώνη εμφανίζει μικρό σχετικά εύρος, σχεδόν 40 cm, ενώ 

είναι περισσότερο προστατευμένη από τη κυματική δράση από εκείνη των Αλυκών.      

Αναλυτικότερα, η μεσοπαραλιακή ζώνη της Ελούντας εμφανίζει μεγάλες ομοιότητες με την 

αντίστοιχη των Αλυκών, με τη μόνη διαφορά το μικρότερο εγκάρσιο εύρος και κατά συνέπεια τη 

μεγαλύτερη συμπίεση των ειδών λόγω της έλλειψης διαθέσιμου χώρου.  

Μεγαλύτερες διαφορές παρατηρούνται στην υποπαραλιακή ζώνη, κυρίως λόγω της μεγαλύτερης 

κλίσης του υποστρώματος. Το γεγονός αυτό αντανακλάται στις περισσότερες και μεγαλύτερες 

αποικίες σκιόφιλων φυκών όπως αυτές του Lithophyllum sp. και Peyssonnelia sp., οι οποίες 

απουσιάζουν από τη περιοχή των Αλυκών. Επίσης τα ποσοστά της Jania sp., είναι εμφανώς 

μεγαλύτερα σε αυτή τη περιοχή. Η έκταση της φυτοκάλυψης της Cystoseira spp., είναι μικρότερη 

ενώ τα άλλα είδη σε γενικές γραμμές εμφανίζουν παρόμοια ποσοστά συμβολής όπως και στη 

περιοχή των Αλυκών.  

 

Εικόνα 1. Γεωλογικός χάρτης κεντρικής και ανατολικής Κρήτης και περιοχές δειγματοληψίας. 

Πηγή χάρτη: http://hyperion.ims.forth.gr/maps/DigiArchaeoGeology.aspx 

 

Ελούντα 

Αλυκές 
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Εικόνα 2. Δορυφορική φωτογραφία της περιοχής δειγματοληψίας Αλυκές 

 

Εικόνα 3. Δορυφορική φωτογραφία της περιοχής δειγματοληψίας Ελούντα 
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7.2 Δειγματοληπτικό Πρωτόκολλο 

Σε κάθε περιοχή δειγματοληψίας αρχικά πραγματοποιήθηκε μια προκαταρκτική κατάδυση (βλ. 

παρακάτω) ώστε να εντοπιστεί και να σημανθεί το ακριβές σημείο της δειγματοληψίας. Για τη 

σήμανση των περιοχών χρησιμοποιήθηκε σχοινί από την επιφάνεια της θάλασσας μέχρι το βάθος 

των 20 m. Το σχοινί στερεώθηκε με ορειβατικές σφήνες ανάβασης σε κάθε δειγματοληπτικό 

βάθος. Στη συνέχεια εφαρμόστηκε πιστά το πρωτόκολλο δειγματοληψίας του προγράμματος 

NaGISA όπως αυτό περιγράφεται από τους Iken & Konar (2003). Αναλυτικά, στη  

μεσοπαραλιακή ζώνη πέντε επαναληπτικά δείγματα συλλέχθηκαν σε κάθε δειγματοληπτική 

προσπάθεια για κάθε μία από τις τρεις οικολογικές ζώνες (ανώτερη, μέση και κατώτερη 

μεσοπαραλιακή). Για κάθε επαναληπτικό δείγμα τρείς κατά σειρά ενέργειες λάμβαναν χώρα: α) 

Φωτογράφιση πλαισίου 1 x  1m, β) ποιοτική δειγματοληψία της χλωρίδας από πλαίσιο 50 x 50 

cm. και γ) συλλογή όλων των χλωριδικών και πανιδικών ειδών σε επιφάνεια πλαισίου 25 x 25 cm. 

Το 1x1 m πλαίσιο αντικαταστάθηκε από 4 πλαίσια 50 x 50 cm εξαιτίας του περιορισμένου εύρους 

της μεσοπαραλιακής ζώνης.  Για τη συλλογή του συνόλου της χλωρίδας και πανίδας, πλαίσιο 

κατασκευασμένο από plexiglass διαστάσεων 25 x 25 cm με προσαρμοσμένο δίχτυ ανοίγματος 63 

μm στην ελεύθερη επιφάνειά του, τοποθετούνταν στο βραχώδες υπόστρωμα και στη συνέχεια με 

τη χρήση μεταλλικής σπάτουλας αποξαίνονταν όλη η επιφάνεια. Η  συλλογή του δείγματος 

πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια μικρού μεταλλικού φτυαριού στο οποίο είχε προσαρμοστεί  

δίχτυ 63 μm.  Ακολούθως, τα δείγματα αποθηκεύτηκαν σε πλαστική σακούλα και μεταφέρθηκαν 

στο εργαστήριο για παραπέρα ανάλυση.   

Στην υποπαραλιακή ζώνη, επιλέχθηκαν 5 διαφορετικά βάθη, όπως όριζε το πρωτόκολλο του 

προγράμματος, -1, -5, -10, -15 και -20 m (τα δύο τελευταία βάθη ήταν προαιρετικά όμως για τις 

ανάγκες της διατριβής συλλέχθηκαν). Σε κάθε  βάθος,  συλλέχτηκαν 5 επαναληπτικά δείγματα και  

πραγματοποιήθηκαν ακριβώς οι ίδιες ενέργειες όπως και στη περίπτωση της μεσοπαραλιακής. Η 

χρήση του 1 x 1m πλαισίου σε αυτή τη ζώνη ήταν ευκολότερη σε σχέση με τη μεσοπαραλιακή 

ζώνη εξαιτίας της μεγαλύτερης διαθέσιμης επιφάνειας. Για τη συλλογή του συνόλου της πανίδας 

και της χλωρίδας, εκτός από τη χρήση του πλαισίου και της μεταλλικής σπάτουλας που 

περιεγράφηκε παραπάνω, χρησιμοποιήθηκε μία συσκευή αναρρόφησης με αέρα (Εικόνα 4). Τόσο 

το πλαίσιο όσο και η συσκευή αυτή κατασκευάστηκε εξολοκλήρου στις εγκαταστάσεις του ΕΛ. 

ΚΕ.Θ.Ε. και αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη: α) καταδυτική φιάλη με προσαρμοσμένο πρώτο 
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στάδιο και σωλήνα χαμηλής πίεσης, μήκους 4 m, β) μεταλλική βάνα, γ) πλαστικός σωλήνας 

σχήματος Τ συνολικού μήκους 60 cm και εσωτερικής διαμέτρου 2.5 cm και δ) δίχτυ συλλογής με 

άνοιγμα ματιού 63 μm.  

 

Εικόνα 4. Σχηματική αναπαράσταση του πλαισίου και της συσκευής αναρρόφησης με αέρα που 

κατασκευάστηκε από το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε 

 

Μετά τη συλλογή τους τα δείγματα αποθηκεύονταν προσωρινά σε πλαστικές σακούλες.  

Ακολούθως, κάθε δείγμα με τη χρήση φιλτραρισμένου θαλασσινών νερού και κοσκίνων 

διαμέτρου 500μm και 63μm διαχωρίζονταν στη μακρο- και μειοπανίδα αντίστοιχα, ενώ 98% 

καθαρή αλκοόλη χρησιμοποιήθηκε τόσο σε στερεωτικό όσο και ως συντηρητικό μέσο. Στη 

συνέχεια, τα δείγματα διαχωρίστηκαν στις κύριες ταξινομικές ομάδες (Πολύχαιτοι, Μαλάκια, 

Καρκινοειδή, Εχινόδερμα κ.ά.), με την ομάδα των Πολυχαίτων να αναγνωρίζεται μέχρι το επίπεδο 

του είδους σε όσες περιπτώσεις ήταν αυτό δυνατό.     
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7.3 Προκαταρκτική  Δειγματοληψία 

Η έλλειψη πρότερης εμπειρίας στη δειγματοληψία του σκληρού υποστρώματος επέβαλε 

επιτακτικά την πραγματοποίηση της προκαταρκτικής δειγματοληψίας, ώστε να ελεγχθεί η 

αποτελεσματικότητα  της εφαρμογής του δειγματοληπτικού πρωτοκόλλου. Το πλαίσιο συλλογής 

των δειγμάτων αποτέλεσε το πρώτο πεδίο δοκιμών. Αρχικώς κατασκευάστηκε πλαίσιο από 

διαφανές πλαστικό (plexiglass) διαστάσεων 25 x 25 cm. και ύψους 10 cm. Στην κάτω πλευρά του 

πλαισίου (οριζόμενη ως η πλευρά που εφάπτεται στο βράχο) είχε αρχικά κατασκευαστεί συρόμενη 

πόρτα, από το ίδιο υλικό, για να σφραγίζει το δείγμα μέσα στο πλαίσιο ενώ στην πάνω πλευρά του 

πλαισίου τοποθετήθηκε δίχτυ 63μm ώστε να μη διαφεύγουν οι οργανισμοί κατά την αποκόλληση 

τους από το βράχο. Το δίχτυ αυτό στο άνω άκρο του είχε άνοιγμα από το οποίο εισερχόταν το χέρι 

του επιστήμονα δύτη που πραγματοποιούσε την απόξεση των δειγμάτων από το βράχο με τη 

χρήση σπάτουλας. Η μέθοδος αυτή παρουσίασε δύο σημαντικά προβλήματα: (i) Εξαιτίας της 

ανώμαλης επιφάνειας του βράχου πολλοί οργανισμοί διέφευγαν του πλαισίου, αν και είχε 

τοποθετηθεί στην αντίστοιχη επιφάνεια ελαστικό υλικό πάχους 2 cm (νεοπρέν) και (ii), από το 

σχεδόν αμελητέο κενό που υπήρχε μεταξύ της συρόμενης πόρτας και του πλαισίου απόξεσης 

διέφευγε επίσης σημαντικός αριθμός οργανισμών. Για τους παραπάνω λόγους αποφασίστηκε η 

κατάργηση της συρόμενης πόρτας και η προσθήκη αφρώδες υλικού περιμετρικά του πλαισίου 

ύψους 5 cm. ικανού να καλύψει τις πιθανές ανώμαλες επιφάνειες του υποστρώματος. Αν και το 

τελευταίο έλυσε το πρόβλημα της απώλειας των οργανισμών από τα κενά που τυχόν να υπήρχαν 

μεταξύ του πλαισίου και της επιφάνειας του υποστρώματος, η κατάργηση της συρόμενης πόρτας 

δημιούργησε το πρόβλημα της αποθήκευσης και μεταφοράς τους δείγματος. Κατά την πρώτη 

προκαταρκτική δειγματοληψία, είχε δημιουργηθεί σύστημα κατά το οποίο συνολικά 15 πλαίσια 

στερεωμένα σε 5 διαφορετικά σχοινιά και σε τρία διαφορετικά βάθη αιωρούνταν δίπλα από το 

σημείο της δειγματοληψίας με τη βοήθεια πλωτήρων, έτσι ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμα. Η 

κατασκευή όμως αυτή λόγω του μεγάλου μήκους και βάρους που είχε, ήταν δύσχρηστη ακόμα 

και σε κατάσταση νηνεμίας. Μετά την απόξεση, κάθε πλαίσιο τοποθετούνταν σε πλαστική 

σακούλα και μεταφέρονταν στο σκάφος. Και με αυτή τη μέθοδο σημαντικός αριθμός οργανισμών 

διέφευγε τελικώς από την πλαστική σακούλα. Το πρόβλημα για την αποθήκευση και μεταφορά 

των δειγμάτων λύθηκε τελικώς με τη δημιουργία της υποθαλάσσιας αναρροφητικής συσκευής 

(suction device). Η συσκευή αυτή κατασκευάστηκε στο εργαστήριο μηχανολογίας του 

ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε σε συνεργασία με τους κ. Χριστοδούλου και κ. Πέττα. Βασίζεται στην αρχή ότι αν 
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προσαρμοστεί ένας σωλήνας κάθετα σε ένα ήδη υπάρχον τον οποίο διατρέχει αέρας, στο ελεύθερο 

άκρο της κάθετης σωλήνας δημιουργείται αναρροφητική τάση εξαιτίας της διαφοράς πίεσης στα 

δύο άκρα της. Στο πάνω άκρο του σωλήνα που διατρέχει ο αέρας προσαρμόστηκε δίχτυ με άνοιγμα 

63 μm στο οποίο συλλέγονταν οι οργανισμοί (Εικόνα 4). Μετά το πέρας της αναρρόφησης το 

δίχτυ με το υλικό αφαιρούνταν από το δειγματολήπτη, το άνοιγμά του σφραγιζόταν με πώμα, 

αποθηκεύονταν και στη θέση του τοποθετούνταν νέο. Η παροχή πιεσμένου αέρα γινόταν με τη 

βοήθεια καταδυτικής φιάλης. Kατά τη φάση της κατασκευής της αναρροφητικής συσκευής 

εξετάστηκαν δύο παράμετροι: α) το μήκος του σωλήνα που διέτρεχε ο αέρας και β), το άνοιγμα 

του σωλήνα συλλογής των δειγμάτων. Στην πρώτη περίπτωση διαπιστώθηκε ότι τα 60 cm 

αποτελούσαν το ιδανικό μήκος ενώ για τη δεύτερη παράμετρο, η σωλήνα με άνοιγμα 2.5 cm 

παρουσίασε τα καλύτερα αποτελέσματα αναρρόφησης. Εξαιτίας του συγκεκριμένου ανοίγματος 

οι οργανισμοί που δεν ήταν δυνατόν να συλλεχθούν από την αναρροφητική συσκευή, 

συλλέγονταν με το χέρι και αποθηκεύονταν σε πλαστική σακούλα μαζί με το αντίστοιχο δίχτυ του 

δείγματος. Η αναρροφητική συσκευή, όπως γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω, μπορεί να 

λειτουργήσει μόνο κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, για το λόγο αυτό τα δείγματα της 

μεσοπαραλιακής ζώνης εκτός του πλαισίου κατασκευάστηκε και χρησιμοποιήθηκε μεταλλικό 

φτυάρι με προσαρμοσμένο δίχτυ 63 μm. 

Καίτοι η χρήση της αναρροφητικής συσκευής αποδείχτηκε αρκετά αποτελεσματική, δύο 

σημαντικά προβλήματα εμφανίστηκαν: (i) το πρώτο και σημαντικότερο ήταν το μικρό άνοιγμα 

του στομίου του σωλήνα συλλογής των οργανισμών, το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα σημαντικός 

αριθμός ειδών (κυρίως φυτικών) είτε να μην είναι δυνατό να απορριφθούν είτε να εγκλωβίζονται 

μέσα στο σωλήνα με αποτέλεσμα να φράζει και να είναι αδύνατη η ολοκλήρωση της συλλογής 

του δείγματος. (ii) Το δεύτερο πρόβλημα εντοπίστηκε στη χρήση της καταδυτικής φιάλης, όπου 

η αυτή καθαυτή χρήση της αλλά και το σημαντικό της βάρος αποτέλεσαν δύο παράγοντες τόσο 

επικίνδυνους όσο και περιοριστικούς. Αυτό συμβαίνει διότι η μεταφορά της απαιτεί επιπρόσθετο 

γιλέκο πλευστότητας, ενώ ο χειρισμός του οποίου φέρει επιπρόσθετη καταπόνηση στο δύτη επειδή 

πρέπει να ελέγχει την πλευστότητά του διαρκώς, τόσο κατά την κατάδυση όσο και κατά την 

ανάδυση. Επίσης, στο βάθος της δειγματοληψίας, η πλευστότητα της φιάλης αναρρόφησης έπρεπε 

να γίνεται αρνητική ώστε να αποδίδει τη μέγιστη αναρρόφηση και να μην υπάρχει κίνδυνος να 

αρχίσει αυτόνομα την ανάδυση. Κατά συνέπεια, το επόμενο βήμα, το οποίο όμως 

πραγματοποιήθηκε μετά το πέρας των δειγματοληπτικών προσπαθειών, ήταν η κατασκευή νέου 



 

141 

 

δειγματολήπτη ο οποίος δεν απαιτεί τη χρήση καταδυτικής φιάλης. Έπειτα από εκτενή 

βιβλιογραφική μελέτη επιλέχθηκε η κατασκευή να βασιστεί στη θεωρία της χειροκίνητης χρήσης 

εμβόλου (Slurp-gun). Αναλυτικές πληροφορίες για τη κατασκευή και λειτουργία του 

δειγματολήπτη παρατίθενται στο κεφάλαιο 2. 

Παρ' όλες τις αντιξοότητες, για τις ανάγκες της διατριβής, η συλλογή των δειγμάτων 

πραγματοποιήθηκε με τη χρήση της υποθαλάσσιας αναρροφητικής συσκευής και τα μεγάλα 

κομμάτια συλλέχθηκαν χειρωνακτικά.   

 

7.4 Αβιοτικοί Παράμετροι 

Σε κάθε περιοχή δειγματοληψία συλλέχθηκαν αβιοτικά δεδομένα τόσο κατά τη διάρκεια της 

δειγματοληψίας όσο και μεταξύ των δύο δειγματοληπτικών προσπαθειών. Αναλυτικά, με τη 

χρήση του CTD (SBE 19) μετρήθηκε η θερμοκρασία και η αλατότητα σε όλο το μήκος της στήλης 

του νερού (0-25 m) την ημέρα της δειγματοληψίας. Συμπληρωματικά, σε κάθε περιοχή μελέτης 

εγκαταστάθηκαν δύο σύνολα από καταγραφείς θερμοκρασίας - φωτεινότητας και επιτάχυνσης του 

ρεύματος (Hobo Pendant UA-002-64 και UA-004-64, της εταιρίας Onsetcomp) σε βάθος 7 και 15 

m. Για τις δύο πρώτες παραμέτρους, ο ρυθμός καταγραφής ήταν κάθε μία ώρα ενώ για την τρίτη 

ήταν κάθε μισή ώρα. Οι καταγραφείς τοποθετήθηκαν πάνω σε μεταλλική ράβδο η οποία με τη 

σειρά της ήταν στερεωμένη πάνω σε βάση που είχε τη δυνατότητα να ευθυγραμμιστεί έτσι ώστε 

να επιτυγχάνεται η καθετότητα μεταξύ της ράβδου και του υποστρώματος. Τα δεδομένα από τους 

καταγραφείς συλλέγονταν κάθε τρεις μήνες με τη χρήση συσκευής αποθήκευσης δεδομένων 

(Hobo Shuttle U-DTW-1, της ίδιας εταιρίας) ενώ ταυτόχρονα καθαρίζονταν η επιφάνεια των 

καταγραφέων ώστε να παραμένει σταθερή η αποδοτικότητά τους. Εκτός από τα δεδομένα πεδίου, 

χρησιμοποιήθηκαν και δεδομένα από δύο μαθηματικά συζευγμένα μοντέλα προσομοίωσης 

αβιοτικών δεδομένων: α) το Mediterranean 3D Ecosystem Forecast model (ERSEM, Baretta et al. 

1995) και β) το Princeton Ocean Model (POM, Blumberg et al. 1987). Συνολικά δημιουργήθηκε 

μία βάση εννιά περιβαλλοντικών δεδομένων: α) χλωροφύλλη–α (mg/l), β) θερμοκρασία (οC), γ) 

διαλυμένο οξυγόνο (mg/l), δ) αλατότητα (psu), ε) νιτρικά (mg/l), στ) φωσφορικά (mg/l), ζ) 

αμμωνιακά (mg/l), η) ύψος κύματος (cm) και ένταση ηλιακής ακτινοβολίας (lux). Για τις τιμές 

αυτές συγκεντρώθηκαν οι μέγιστες, ελάχιστες, αριθμητικοί μέσοι και το εύρος τιμών: α) για κάθε 

μήνα μεταξύ του διαστήματος 2007-2009, β) για κάθε μέρα (μόνο κατά το μήνα της 
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δειγματοληψίας) και γ), για όλη την εποχή που πραγματοποιήθηκε η δειγματοληψία (διάστημα 

τριών μηνών). Όπου ήταν δυνατό οι τιμές πεδίου εισήχθησαν μέσα στα δύο παραπάνω 

μαθηματικά μοντέλα τα οποία με τη σειρά τους παρήγαγαν προσομειωμένες τιμές για τις 

περιβαλλοντικές παραμέτρους, διορθωμένες όμως ως προς τις τιμές του πεδίου (back calculation 

process).  

Τέλος, σε κάθε επαναληπτικό δείγμα υπολογίστηκε το συνολικό ποσοστό φυτοκάλυψης μέσα από 

την ανάλυση των φωτογραφιών με τη χρήση του προγράμματος ανοιχτού κώδικα PhotoQuest 

(Trygonis and Sini 2012). 

 

 


