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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η αλληλεπίδραση ιχθυοκαλλιεργειών και θαλασσίου περιβάλλοντος απασχολεί σε μεγάλο 

βαθμό τη σύγχρονη επιστημονική κοινότητα καθώς ο κλάδος αναπτύσσεται συνεχώς, ιδίως στη 

Μεσόγειο, η οποία χαρακτηρίζεται από ένα “ευαίσθητο” μικροβιακό τροφικό πλέγμα. Ωστόσο, 

πολυάριθμες μελέτες έχουν μέχρι σήμερα αποτύχει να δείξουν κάποια επίπτωση στη στήλη του νερού, 

τουλάχιστον στο επίπεδο της “μονάδας” ιχθυοκαλλιεργειών. Στην παρούσα μελέτη εξετάστηκαν τα 

αβιοτικά και βιοτικά χαρακτηριστικά της στήλης του νερού σε διάφορα σημεία εντός αλλά και εκτός 

μιας “ζώνης” ιχθυοκαλλιεργειών στον Αργολικό Κόλπο, εστιάζοντας σε ολόκληρο το πελαγικό 

μικροβιακό πλέγμα. Οι ομάδες του μικροπλαγκτού ταυτοποιήθηκαν και καταμετρήθηκαν με τη χρήση 

ανάστροφου μικροσκοπίου, ενώ η εκτίμηση της αφθονίας των μικρότερων ομάδων έγινε με 

κυτταρομετρία ροής. Η συγκέντρωση των θρεπτικών (φωσφορικών, αμμωνιακών, πυριτικών) αυξήθηκε 

στους σταθμούς κοντά στις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας σε σχέση με τους σταθμούς μάρτυρες και τους 

ενδιάμεσους σταθμούς και ακολουθήθηκε από αντίστοιχη αύξηση της συγκέντρωσης της 

χλωροφύλλης. Η αφθονία των διατόμων (μικροπλαγκτόν), ομάδες του νανο-πλαγκτού (αυτό- και 

ετερότροφα μαστιγωτά), καθώς και οι ιοί παρουσίασαν σημαντική αύξηση στην περιοχή των 

ιχθυοκαλλιεργειών, ενώ των προκαρυωτικών έμεινε σταθερή ή μειώθηκε.  Οι προκαρυωτικοί 

οργανισμοί και τα βλεφαριδωτά παρουσίασαν επίσης μεταβολή στα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά. Η 

παρούσα μελέτη επιβεβαιώνει, και στο επίπεδο της ζώνης ιχθυοκαλλιεργειών, την διατυπωθείσα στο 

επίπεδο μίας μονάδας, υπόθεση περί ταχείας μεταφοράς θρεπτικών προς ανώτερα τροφικά επίπεδα, 

μέσω θήρευσης. 
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ABSTRACT 

 

The scientific community is interested in the interaction between aquaculture and the marine 

environment, as the sector advances, especially in the Mediterranean that is characterized by a 

"vulnerable" microbial food web. Numerous studies have fail to demonstrate the impact on water 

column in fish farm level. In the present study we examined the biotic and abiotic component of the 

water column at sites in, and outside an Allocated Zone for Aquaculture in Argolicos Gulf, focusing on 

the entire microbial food web. An inverted microscope was used for the identification and enumeration 

of microplankton groups, while the abundance of smaller groups was estimated using flow cytometry. 

Nutrient concentrations (ΝΗ4, PO4, SiO2) were higher at aquaculture stations and were followed by 

increased chlorophyll a concentration. Abundance of diatoms (microplankton), auto- and heterotriphic 

flagellates (nanoplankton), as well as viruses exhibit significant increase in aquaculture area, whilw 

prokaryote populations showed no difference or decreased. Prokaryotes and ciliates also exhibited 

changes in qualitative characteristics. The present study confirms the hypothesis for single fish farm 

environments, that there is rapid nutrient transfer to higher trophic levels though grazing and in 

aquaculture zone level.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η σύσταση της πλαγκτονικής κοινότητας της Μεσογείου επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τα 

αβιοτικά χαρακτηριστικά της ιδιαίτερης αυτής θαλάσσιας λεκάνης. Το γεγονός ότι πρόκειται για το 

μεγαλύτερο ολιγοτροφικό σώμα νερού στον κόσμο (Krom et al., 2005) σε συνδυασμό με το ότι είναι 

ένα από τα λίγα θαλάσσια περιβάλλοντα όπου επικρατεί έλλειψη φωσφόρου (Krom et al., 1991), έχουν 

διαμορφώσει ένα “λιγότερο παραδοσιακό” τροφικό πλέγμα. Η πρωτογενής παραγωγή 

πραγματοποιείται κυρίως από ομάδες με πολύ μικρό μέγεθος (κυανοβακτήρια, φωτοσυνθετικά πικο- 

και νανο-μαστιγωτά) καθώς εκείνες μπορούν να προσλαμβάνουν και να εκμεταλλεύονται βέλτιστα τα 

λιγοστά θρεπτικά που υπάρχουν (Caron et al., 1999; Psarra et al., 2000). Αυτή η κυριαρχία πικο- και 

νανο-φυτοπλαγκτού (Ignatiades et al., 2002) ευνοεί την ανάπτυξη και επικράτηση μικρο- πλαγκτονικών 

θηρευτών, όπως μαστιγωτά, βλεφαριδωτά (Pitta & Giannakourou, 2000; Pitta et al., 2001) και 

δινομαστιγωτά, επειδή μεγαλύτεροι θηρευτές (π.χ. κωπήποδα) δε μπορούν να συλλάβουν 

αποτελεσματικά τόσο μικρό θήραμα (Marshall, 1973).  

Λόγω των ταχέων ρυθμών ανάπτυξης και της ικανότητας να προσλαμβάνει ακόμα και πολύ 

μικρές ποσότητες θρεπτικών, το πικοπλαγκτόν παίζει καθοριστικό ρόλο στο μικροβιακό βρόχο που 

επικρατεί στη Μεσόγειο. Θα περιμέναμε επομένως, ένα τέτοιο περιβάλλον να είναι, ενδεχομένως, πιο 

ευάλωτο σε αλλαγές στο καθεστώς των θρεπτικών λόγω της άμεσης απόκρισης αυτών των οργανισμών 

(Mousseau et al., 1996). Τέτοιες αλλαγές μπορούν να προκύψουν από εισαγωγή θρεπτικών στο 

θαλάσσιο περιβάλλον από αλλόχθονες πηγές, όπως για παράδειγμα ατμοσφαιρικές κατακρημνίσεις και 

εκβολές ποταμών ή άλλων θαλάσσιων σωμάτων νερού (π.χ. Μαύρη Θάλασσα). Πράγματι, περιοχές με 

αυξημένη συγκέντρωση θρεπτικών λόγω εξωτερικών εισροών έχουν την τάση να αναπτύσσουν 

περισσότερο ευτροφικά χαρακτηριστικά και να διαμορφώνουν μια πιο γραμμική, περισσότερο 

“παραδοσιακή” τροφική αλυσίδα (Siokou-Frangou et al., 2010).  

Μια πιθανή πηγή θρεπτικών που θα μπορούσε να διαταράξει τις λειτουργίες και τη σύνθεση 

του μικροβιακού βρόχου είναι οι ιχθυοκαλλιέργειες. Η ταχεία ανάπτυξη του συγκεκριμένου κλάδου στη 

Μεσόγειο έχει προκαλέσει ανησυχία για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στο θαλάσσιο περιβάλλον 

και κατά συνέπεια πολλές έρευνες έχουν αφιερωθεί στο αντικείμενο αυτό. Παρόλα αυτά, ενώ η 

επίδρασή τους στον πυθμένα και στα βενθικά οικοσυστήματα έχει μελετηθεί αρκετά με σαφή 

συμπεράσματα (Hall et al., 1992; Karakassis et al., 2000), έρευνες για την πελαγική ζώνη δεν έχουν 
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καταλήξει σε ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα. Συχνά έχουν εντοπιστεί υψηλές συγκεντρώσεις θρεπτικών 

(Pitta et al., 1999; Karakassis et al., 2001; Pitta et al., 2005a, 2006), η επίδραση όμως στη βιοτική 

συνιστώσα της στήλης του νερού έχει μελετηθεί λιγότερο. Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών 

έδειξαν εποχικές και τοπικές διαφορές και όχι διαφορές σχετιζόμενες με την παρουσία 

ιχθυοκαλλιεργειών (Pitta et al., 1999; La Rosa et al., 2002; Yucel-Gier et al., 2008; Skejić et al., 2011).  

Η έλλειψη σταθερού επαναλαμβανόμενου αποτελέσματος έχει αποδοθεί σε διαφορετικούς 

τρόπους δειγματοληψίας, σε αραίωση και διασπορά των θρεπτικών στο νερό (Gowen & Bradbury, 

1987) και στη ταχεία αφομοίωση των θρεπτικών και μεταφορά τους σε ανώτερα τροφικά επίπεδα 

μέσω της θήρευσης (Pitta et al., 2009). Επιπλέον, το μέγεθος και ο τύπος της επίδρασης που έχουν οι 

ιχθυοκαλλιέργειες στο θαλάσσιο περιβάλλον φαίνεται να καθορίζεται σε κάποιο βαθμό και από τα 

υδρολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής αλλά και από τα χαρακτηριστικά του οικοσυστήματος (Sarà, 

2007; Price et al., 2015). Ένα σημαντικό εύρημα των τελευταίων χρόνων για την έρευνα γύρω από τις 

ιχθυοκαλλιέργειες, είναι ότι η επίδραση φαίνεται να εμφανίζεται σε ενδιάμεση απόσταση από τις 

μονάδες (περίπου 100 m προς τη φορά του ρεύματος) και όχι στην περιοχή κοντά τους (Tsagaraki et al., 

2013).  

Μελέτες σχετικά με μεγαλύτερης κλίμακας ζώνες ιχθυοκαλλιέργειας έξω από τη Μεσόγειο, 

παρουσιάζουν επίσης μη συναφή αποτελέσματα. Οι Nordvarg & Johansson (2002) και Sakami et al. 

(2003) στη Βαλτική και την Ιαπωνία αντίστοιχα, βρήκαν αυξημένες συγκεντρώσεις θρεπτικών, ενώ η 

δεύτερη μελέτη αναφέρει επίσης επιδράσεις στη βακτηριακή αφθονία και παραγωγή. Αντίθετα, μια 

παρόμοια έρευνα στη Χιλή (Soto & Norambuena, 2004) εντόπισε επίδραση των ιχθυοκαλλιεργειών 

μόνο στο υπόστρωμα και όχι στη στήλη του νερού.  

Η πλειονότητα των μελετών για τις επιπτώσεις των ιχθυοκαλλιεργειών στα αβιοτικά και βιοτικά 

στοιχεία της στήλης του νερού εστιάζει σε μεμονωμένες μονάδες, σε μία ή πολλές περιοχές. Με την 

παρούσα εργασία επιχειρούμε να ερευνήσουμε τις επιπτώσεις αυτές σε μια περιοχή η οποία 

χαρακτηρίζεται ως ζώνη ιχθυοκαλλιέργειας (Allocated Zone for Aquaculture), λαμβάνοντας υπόψιν τη 

διασπορά των θρεπτικών και το αθροιστικό αποτέλεσμα αυτών στη στήλη του νερού. Προκειμένου να 

εντοπίσουμε και να έχουμε καλύτερη εικόνα της επίδρασης εξετάσαμε το σύνολο του μικροβιακού 

τροφικού πλέγματος, από τους ιούς έως τα βλεφαριδωτά, ενώ παράλληλα μελετήθηκε και η επίδραση 

στο ζωοπλαγκτόν σε άλλη μεταπτυχιακή εργασία. Έτσι, διαθέτουμε την ολοκληρωμένη απόκριση του 

πλαγκτονικού τροφικού πλέγματος σε πιθανό εμπλουτισμό θρεπτικών από ιχθυοκαλλιέργειες. 

Επιπλέον, πέραν της αφθονίας των οργανισμών, μελετήθηκαν και ποιοτικά χαρακτηριστικά τους που 
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μπορεί να αποτελέσουν ένδειξη για αλλαγή της λειτουργίας των οργανισμών αυτών. Μεταξύ άλλων, 

εξετάσαμε τη μικτοτροφία των βλεφαριδωτών, φαινόμενο που δεν έχει μελετηθεί ποτέ σε περιβάλλον 

ιχθυοκαλλιεργειών. 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

Περιοχή μελέτης 

 

Δείγματα επιφανειακού 

νερού (βάθος 2m) συλλέχτηκαν 

από τον όρμο Βουρλιά 

(37°27'52.01”N, 23° 1'47.44”E) 

στον Αργολικό Κόλπο (Γράφημα 

1), στις 30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου 

2017, στα πλαίσια του 

Ευρωπαϊκού προγράμματος 

TAPAS (EU-Η2020). Ο όρμος 

χαρακτηρίζεται από μέτρια 

κινητικότητα ρευμάτων ενώ 

έχει επίσης χαρακτηριστεί ως 

Allocated Zone for Aquaculture 

- AZA, στην οποία υπάρχουν 

εγκαταστάσεις 9 μονάδων 

ιχθυοκαλλιέργειας. Η ετήσια 

παραγωγή στην περιοχή φτάνει αρκετές χιλιάδες τόνους σε λαβράκι (Dicentrarchus labrax) και 

τσιπούρα (Sparus aurata). Επελέγησαν τέσσερις σταθμοί-μάρτυρες δειγματοληψίας μακριά από τις 

μονάδες, στην είσοδο του όρμου (St1, St2, St3 και St16), τρεις σταθμοί σε ενδιάμεση απόσταση (St4, 

St5, St6) και τέσσερις σταθμοί κοντά στις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας (St7, St10, St11 και St12). 

 

Διαλυτά θρεπτικά– Χλωροφύλλη α 

 

Μετά τη συλλογή τους, τα δείγματα νερού που προορίζονταν για ανάλυση θρεπτικών ιόντων 

διατηρήθηκαν παγωμένα σε θερμοκρασία -20oC. Η ανάλυση για τα φωσφορικά (PO4), νιτρώδη (NO2), 

νιτρικά (NO3) και πυριτικά (SiO2) ιόντα έγινε με βάση το πρωτόκολλο των Strickland & Parsons (1972), 

ενώ για τα αμμωνιακά ιόντα (NH4) με βάση αυτό των Ivančič & Degobbis (1984). Τα όρια ανίχνευσης 

 

Γράφημα 1: Όρμος Βουρλιά με τους σταθμούς δειγματοληψίας. 

Με γαλάζιο φαίνονται οι σταθμοί μάρτυρες (St1, St2, St3, St16), 

με πράσινο οι ενδιάμεσοι (St4, St5, St6) και με κίτρινο οι σταθμοί  

στην περιοχή των ιχθυοκαλλιεργειών (St7, St10, St11, St12). 



11 
 

για τα φωσφορικά, νιτρικά - νιτρώδη, αμμωνιακά και πυριτικά ιόντα ήταν 0.014 μM, 0.017 µM, 0.019 

µM και 0.025 µM, αντίστοιχα. 

Τα δείγματα νερού  για τη μέτρηση της συγκέντρωσης χλωροφύλλης α, αρχικά φιλτραρίστηκαν 

μέσω μεμβρανών Whatman GF/F και ακολούθησε εκχύλιση των μεμβρανών με ακετόνη. Ο 

προσδιορισμός της συγκέντρωσης χλωροφύλλης α έγινε με βάση το φθορισμό, σύμφωνα με τους 

Yentsch & Menzel (1963).  

 

Αφθονία πλαγκτονικών οργανισμών 

 

Η καταμέτρηση των ιών, των ετερότροφων βακτηρίων, των κυανοβακτηρίων Synechococcus 

spp. και των πικο- και νανο- ευκαρυωτικών κυττάρων (μαστιγωτά) έγινε με τη χρήση κυτταρομετρίας 

ροής, χρησιμοποιώντας κυτταρομετρητή FACS-CaliburTM (BectonDickinson) με αερόψυκτο λέιζερ αργού 

(488 nm).  

Μετά τη συλλογή τους, τα δείγματα μονιμοποιήθηκαν με φιλτραρισμένη (μέσω μεμβρανών 

πόρου 0.2 µm) 25% γλουταραλδεΰδη (τελική συγκέντρωση 0.5%), παρέμειναν στους 4oC για περίπου 

30 λεπτά, πάγωσαν με υγρό άζωτο (flash-freezing) και στη συνέχεια αποθηκεύτηκαν στους -80oC μέχρι 

την ανάλυσή τους. Στο εργαστήριο, τα δείγματα αποψύχονταν σε θερμοκρασία δωματίου και 

επιμέρους υπο-δείγματα ιών, ετερότροφων βακτηρίων, και μαστιγωτών βάφονταν και αναλύονταν με 

βάση τα πρωτόκολλα των Marie et al. (2000), Brussaard (2004) και Christakietal. (2011), αντίστοιχα. Στο 

όργανο, η καταμέτρηση των δειγμάτων ιών και ετερότροφων βακτηρίων διαρκούσε 1 λεπτό, ενώ των 

κυανοβακτηρίων και των ευκαρυωτικών 3 λεπτά, σε υψηλή ταχύτητα.  

Τα δείγματα για καταμέτρηση ιών βάφονταν με χρωστική SYBR Green I (τελική συγκέντρωση 5 

× 10-5 χρωστικής σε Tris-EDTA buffer, pH=8), επωάζονταν για 10 λεπτά στους 80oC και αραιώνονταν με 

Tris-EDTA buffer σε τελική συγκέντρωση 1:100. Ανάλογα με το φθορισμό του SYBR Green I (FL1), 

διαχωρίστηκαν τρεις ομάδες ιών με υψηλό (HFV – High Fluorescent Viruses), μέτριο (MFV – Medium 

Fluorescent Viruses) και χαμηλό (LFV – Low Fluorescent Viruses) νουκλεοτιδικό περιεχόμενο. Τα 

δείγματα των κυανοβακτηρίων δεν βάφτηκαν με χρωστική καθώς εκπέμπουν φθορισμό λόγω των 

φωτοσυνθετικών χρωστικών που περιέχουν. Τα δείγματα ετερότροφων βακτηρίων βάφονταν με SYBR 

Green I  (τελική συγκέντρωση 4 × 10-4 χρωστικής σε Tris-EDTA buffer, pH=8), επωάζονταν για 10 λεπτά 

σε θερμοκρασία δωματίου, στο σκοτάδι και αραιώνονταν σε υγρό περιβλήματος (sheath fluid) σε 

συγκέντρωση 1:5. Τα βακτήρια κατηγοριοποιήθηκαν ανάλογα με την ένταση του φθορισμού FL1 σε 
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βακτήρια υψηλού (Ηigh Nucleic Acid - HNA) και χαμηλού (Low Nucleic Acid - LNA) νουκλεοτιδικού 

περιεχομένου. Τα δείγματα των μαστιγωτών ετοιμάζονταν με τον ίδιο τρόπο όπως αυτά των 

βακτηρίων, χωρίς όμως την τελική αραίωση με Tris-EDTA. Ο διαχωρισμός αυτότροφων και 

ετερότροφων νανο-μαστιγωτών έγινε σύμφωνα με το φθορισμό της χλωροφύλλης α (FL3). 

Τα δείγματα μικροπλαγκτού μονιμοποιήθηκαν με όξινο διάλυμα Lugol (τελική συγκέντρωση 

2%) και αποθηκεύτηκαν στους 4oC μέχρι την ανάλυσή τους. Στο εργαστήριο, 100 mL από κάθε δείγμα 

έμπαινε σε θάλαμο Utermöhl (Utermöhl, 1958) και μετά από 24 ώρες καθίζηση, εξεταζόταν σε 

ανάστροφο μικροσκόπιο Olympus IX70, σε μεγέθυνση 150×. Οι οργανισμοί διαχωρίστηκαν στις ομάδες 

διάτομα, δινομαστιγωτά και βλεφαριδωτά, καταμετρήθηκαν και αναγνωρίστηκαν σε επίπεδο είδους 

ό,που αυτό ήταν δυνατό. Τα βλεφαριδωτά ομαδοποιήθηκαν σε πέντε κατηγορίες, από τις οποίες 4 

κατηγορίες μεγεθών γυμνών (aloricate) βλεφαριδωτών: <18, 18-30, 30-50 και >50 µm και μία 

κατηγορία Tintinnids (loricate βλεφαριδωτών). Τα δείγματα για τη μέτρηση του ποσοστού μικτοτροφίας 

στα βλεφαριδωτά μονιμοποιήθηκαν με εξουδετερωμένη φορμαλδεΰδη με βόρακα (τελική 

συγκέντρωση 2%) και, μετά από 24 ώρες καθίζηση σε θάλαμο Utermöhl, εξετάζονταν στο ανάστροφο 

μικροσκόπιο Olympus IX70, εφοδιασμένο με μπλε φως για να εκτιμηθεί το ποσοστό των μικτότροφων 

βλεφαριδωτών (φθορίζοντα).  

 

Στατιστική ανάλυση 

 

Για να εντοπιστούν διαφορές μεταξύ των διαφορετικών περιοχών μελέτης για όλες τις 

μεταβλητές χρησιμοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης (One-way ANOVA). Post-hoc Tukey tests (Tukey 

HSD) χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια για να εντοπιστούν οι σημαντικές διαφορές ανάμεσα σε κάθε 

ζεύγος περιοχών. Για να διαπιστωθεί εάν οι σταθμοί μπορούν να ομαδοποιηθούν με βάση τη 

συγκέντρωση των θρεπτικών χρησιμοποιήθηκε principal component analysis (PCA). Επίσης, non-metric 

multi-dimensional scaling (NMDS) χρησιμοποιήθηκε για την ομαδοποίηση των σταθμών σύμφωνα με 

την αφθονία των πλαγκτονικών οργανισμών. Τα δεδομένα αφθονίας είχαν προηγουμένως 

μετασχηματιστεί σε log(x +1) και είχε υπολογιστεί ο πίνακας αποστάσεων Bray – Curtis. Όλες οι 

στατιστικές αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν στην R (R Core Team, 2018). Οι δείκτες ποικιλότητας και οι 

πολυπαραγοντικές αναλύσεις έγιναν με τη χρήση του πακέτου vegan (Oksanen et al., 2018) και όλα τα 

διαγράμματα με το πακέτο ggplot2 (Wickham, 2016). 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Θρεπτικά – Χλωροφύλλη α 

 

Παρατηρήθηκαν διαφορές στις συγκεντρώσεις των θρεπτικών μεταξύ των μελετώμενων 

περιοχών (Πίνακας 1). Οι συγκεντρώσεις των NH4, SiO2 και PO4, κυμάνθηκαν μεταξύ των τιμών 0.078-

2.056, 0.45-4.17 και 0.003-0.102 μM αντίστοιχα, και ήταν σημαντικά υψηλότερες (p<0.05, p<0.05, 

p<0.01, αντίστοιχα) στην περιοχή των ιχθυοκαλλιεργειών σε σχέση με τους ενδιάμεσους και τους 

σταθμούς-μάρτυρες (Γράφημα 2). Οι συγκεντρώσεις NO3 και NO2 (0.005-0.790 και 0.00-0.26 μM) δεν 

διέφεραν σημαντικά μεταξύ των περιοχών. Η συγκέντρωση της χλωροφύλλης α είχε επίσης σημαντικά 

υψηλότερες τιμές (p<0.01) στην περιοχή των ιχθυοκαλλιεργειών σε σχέση με τους σταθμούς-μάρτυρες 

(1.09 ± 0.28 μg L-1 και 0.44 ± 0.23 μg L-1, αντίστοιχα). 

 

Γράφημα 2: Συγκεντρώσεις θρεπτικών αλάτων (NH4, PO4, NO3, NO2, SiO2) και χλωροφύλλης α (Chl α) 

στους σταθμούς δειγματοληψίας: St1, St2, St3, St16: σταθμοί-μάρτυρες μακριά από μονάδες 

ιχθυοκαλλιέργειας, St4, St5, St6: ενδιάμεσοι σταθμοί, St7, St10, St11, St12: σταθμοί κοντά σε μονάδες 

ιχθυοκαλλιέργειας. 
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Πλαγκτονικοί οργανισμοί 

 

Η αφθονία των συνολικών 

ιικών σωματιδίων  κυμάνθηκε 

μεταξύ 5.3 και 15.4 x 106   mL-1 

(Γράφημα 3, Πίνακας 1), με 

σημαντικά υψηλότερες τιμές 

(p<0.05) στην περιοχή των 

ιχθυοκαλλιεργειών. Η αφθονία των 

συνολικών ιικών σωματιδίων 

αποτελείτο κυρίως από LFV (69.6-

80.8%) (Γράφημα 4), οι οποίοι 

εμφανίστηκαν σε μεγαλύτερες 

αφθονίες στην περιοχή των 

ιχθυοκαλλιεργειών. Η αφθονία των 

 
Γράφημα 3: Αφθονία a) Ετερότροφων βακτηρίων (HB)  b) 

Synechococcus (Syn), c) Ιικών σωματιδίων (VPL) 

 

Πίνακας 1: Μέσος όρος της κάθε παραμέτρου στις τρεις διαφορετικές περιοχές μελέτης και αποτελέσματα 

της ανάλυσης ANOVA. Chla: χλωροφύλλη α, ΗΒ: ετερότροφα βακτήρια, AF: αυτότροφα νανομαστιγωτά, 

HF: ετερότροφα νανομαστιγωτά. Επίπεδα σημαντικότητας, *: p< 0,05, **: p< 0,01. 

Variable Μέσος Όρος ANOVA 

 Μάρτυρες Ενδιάμεσοι Ιχθυοκαλλιέργειες Df F-value P 

PO4 0,013 0,021 0,073 2 10,25 ** 

NO2 0,002 0,010 0,008 2 1,267 NS 

NO3 0,098 0,092 0,296 2 1,725 NS 

NH4 0,379 0,481 1,222 2 5,32 * 

SiO2 0,823 0,706 2,367 2 5,1 * 

POP 0,047 0,047 0,089 2 7,64 * 

Chla 0,442 0,414 1,091 2 9,545 ** 

Ιοί 8353896 7147065 12348338 2 8,036 * 

Synechococcus 59782 42297 38744 2 4,923 * 

HB 463643 384223 485618 2 0,962 NS 

AF 2106 2559 3407 2 6,772 * 

HF 767 921 998 2 6,567 * 

Διάτομα 38358 23766 58731 2 5,107 * 

Δινομαστιγωτά 4309 3851 6710 2 2,44 NS 

Βλεφαριδωτά 4781 4323 7710 2 1,577 NS 

 



15 
 

MFV και HFV (21.2 ± 2.92% και 

3.5 ± 0.60%, αντίστοιχα) δεν 

παρουσίασε στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

περιοχών μελέτης.  

Τα κυανοβακτήρια 

Synechococcus spp. κυμάνθηκαν 

μεταξύ 3.1 και 6.8 x 104 cells mL-1 

(Πίνακας 1, Γράφημα 3) και ήταν 

σημαντικά λιγότερο άφθονα 

στην περιοχή των 

ιχθυοκαλλιεργειών σε σύγκριση 

με τους σταθμούς-μάρτυρες (Tukey's HSD, p<0.05). Αντίθετα, η αφθονία των ετερότροφων βακτηρίων 

δεν παρουσίασε σημαντικές διαφορές μεταξύ περιοχών (p>0.05). Η συνεισφορά των ΗΝΑ βακτηρίων 

(94.5% - 99.0%) ήταν σημαντικά υψηλότερη στην περιοχή των ιχθυοκαλλιεργειών (p<0.05) σε σχέση με 

τις άλλες περιοχές. 

 Η αφθονία των αυτότροφων νανομαστιγωτών (Γράφημα 5) ήταν κατά μέσο όρο 3.7 ± 1.1 x 103 

cells mL-1. Σημαντικά υψηλότερη αφθονία (p<0.05) παρατηρήθηκε στην περιοχή των 

ιχθυοκαλλιεργειών. Η συνολική αφθονία των νανομαστιγωτών παρουσίασε την ίδια τάση με αυτή των 

αυτότροφων (σημαντικά μεγαλύτερες τιμές στις ιχθυοκαλλιέργειες, p<0.05), επειδή αυτά αποτελούσαν 

το μεγαλύτερο ποσοστό (74,8 ± 3,5%) των νανομαστιγωτών γενικά. Τα ετερότροφα νανομαστιγωτά 

(Γράφημα 5) ήταν επίσης σημαντικά πιο άφθονα στην περιοχή των ιχθυοκαλλιεργειών σε σχέση με τις 

Γράφημα 5: Αφθονία αυτότροφων (a, AF) και ετερότροφων (b, HF) νανομαστιγωτών στους σταθμούς 

δειγματοληψίας (για λεπτομέρειες, βλέπε Γράφημα 2. 

 

 
Γράφημα 4: Συνεισφορά των επιμέρους ομάδων ιών στο 

συνολικό πληθυσμό.   
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υπόλοιπες περιοχές (Tukey's HSD, p<0.05).  

Τα διάτομα ήταν η 

κυρίαρχη ομάδα του μικροπλαγκτού 

σε όλες τις περιοχές, με μέση 

αφθονία  44.3 ± 21.3 x 103 cells L-1. 

Τα πλέον άφθονα είδη ήταν τα 

Leptocylindrus danicus, 

Dactyliosolen fragilissimus και 

Chaetoceros laciniosus. Τα δύο 

πρώτα είχαν σημαντικά μεγαλύτερη 

αφθονία στις ιχθυοκαλλιέργειες σε 

σύγκριση με την ενδιάμεση περιοχή 

(Tukey's HSD, p<0.05), ενώ το τρίτο 

δεν εμφάνισε σημαντικές διαφορές, 

μεταξύ περιοχών. Η συνολική 

αφθονία των διατόμων (Γράφημα 6) 

ήταν σημαντικά αυξημένη στην 

περιοχή των ιχθυοκαλλιεργειών σε 

σύγκριση με την ενδιάμεση περιοχή 

(Tukey's HSD, p<0.05).  

Αντίθετα με τα διάτομα, τα δινομαστιγωτά και τα βλεφαριδωτά δεν εμφάνισαν διαφορές 

αφθονίας μεταξύ των περιοχών (Γράφημα 6). Η αφθονία των δινομαστιγωτών ήταν, κατά μέσο όρο, 5.2 

± 2.22 x 103 cells L-1 και τα Gymnodinium, Scripsiella και Katodinium ήταν τα πιο άφθονα γένη. Τα δύο 

πρώτα μάλιστα, είχαν σημαντικά υψηλότερη αφθονία στην περιοχή των ιχθυοκαλλιεργειών σε σχέση 

με την ενδιάμεση (Tukey's HSD, p<0.05), ενώ το τρίτο γένος δεν εμφάνισε διαφορές μεταξύ περιοχών.  

Η αφθονία των βλεφαριδωτών ήταν, κατά μέσο όρο, 6 ± 3.05 x 103 cells L-1 και τα πιο άφθονα 

είδη ήταν τα Mesodinium, Stombidium, Strobilidium και Lohmaniella. Το αυτότροφο βλεφαριδωτό 

Mesodinium συνεισέφερε κατά 26,1% στη συνολική αφθονία, ενώ τα loricate Tintinnids αποτελούσαν 

λιγότερο από το 10% του πληθυσμού, σε όλους τους σταθμούς. Μετά από μέτρηση του μέσου μήκους 

των γυμνών (aloricate) βλεφαριδωτών προέκυψαν τέσσερις κατηγορίες μεγεθών στις οποίες 

κατατάχτηκαν τα  

 

Γράφημα 6: Αφθονία μικροπλαγκτού. a) Διάτομα, b) 

Δινομαστιγωτά, c) Βλεφαριδωτά στους σταθμούς 

δειγματοληψίας (για λεπτομέρειες, βλέπε Γράφημα 2). 
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Γράφημα 7: Συνεισφορά των διαφόρων κατηγοριών μεγέθους στον συνολικό πληθυσμό 

βλεφαριδωτών, στους σταθμούς δειγματοληψίας (για λεπτομέρειες, βλέπε Γράφημα 2. Tint: 

Tintinnids. 

 

 
Γράφημα 8: a) Φθορισμός φωτοσυνθετικών χρωστικών των κυανοβακτηρίων Synechococcus. Με 

πορτοκαλί συνεχή γραμμή απεικονίζεται ο FL2 φθορισμός (φυκοερυθρίνη) και με πράσινη 

διακεκομμένη ο FL3 φθορισμός (χλωροφύλλη α), b) Ποσοστό βακτηρίων HNA (υψηλού, Ηigh Nucleic 

Acid) και LNA (χαμηλού, Low Nucleic Acid) νουκλεοτιδικού περιεχομένου στους σταθμούς της κάθε 

περιοχής. Με διακεκομμένη γραμμή απεικονίζεται ο φθορισμός FL1 του συνολικού βακτηριακού 

πληθυσμού και με τη συνεχή γραμμή ο φθορισμός FL1 των HNA βακτηρίων.  Για λεπτομέρειες σχετικά 

με τους σταθμούς δειγματοληψίας, βλέπε Γράφημα 2. 
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βλεφαριδωτά, <18, 18-30, 30-50 και >50 μm. Όπως είναι εμφανές και από το Γράφημα 7, τα 

περισσότερα βλεφαριδωτά ανήκαν στην κατηγορία του μικρότερου μεγέθους γυμνών βλεγαριδωτών 

(<18 μm), όμως το ποσοστό της κατηγορίας του μεγαλύτερου μεγέθους (>50 μm) ήταν εκείνο που 

εμφάνισε σημαντικές διαφορές, με μεγαλύτερο ποσοστό στην περιοχή μάρτυρα (p<0.05).  

Eπιπλέον, εξετάστηκαν στοιχεία της ποικιλότητας του μικροπλαγκτού σε κάθε σταθμό, ως προς 

τις ομάδες των διατόμων, δινομαστιγωτών και βλεφαριδωτών. Ο “πλούτος” ειδών (δείκτης 

ποικιλότητας Margalef, Margalef, 1958), ο δείκτης ποικιλότητας Shannon-Weiner H’ (Shannon & 

Weaver 1949) και ο δείκτης ισοκατανομής J (evenness, Pielou 1966) δεν διέφεραν σημαντικά μεταξύ 

των διαφορετικών περιοχών μελέτης. Ο δείκτης ποικιλότητας Shannon-Weiner ήταν κατά μέσο όρο 2.7 

± 0.2 και ο δείκτης ισοκατανομής 0.57.  

 

Ποιοτικές διαφορές 

  

Διαφορές παρατηρήθηκαν επίσης και ως 

προς ορισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 

οργανισμών που μελετήθηκαν. Παρά τη μείωση 

του πληθυσμού των Synechococcus στην περιοχή 

των ιχθυοκαλλιεργειών, ο φθορισμός της 

χλωροφύλλης α (FL3) και της φυκοερυθρίνης (FL2) 

παρουσίασαν στατιστικά σημαντική (p<0.01) 

αύξηση στην παραπάνω περιοχή (Γράφημα 8a). 

Παρόμοια αύξηση παρουσίασε (Γράφημα 8b) και ο 

φθορισμός από τη χρωστική SYBR Green I (FL1) των 

HNA και των συνολικών βακτηρίων (p<0.05), που 

αποτελεί ένδειξη αύξησης του μεγέθους των 

κυττάρων ή της δραστηριότητάς τους. 

Ενδιαφέρουσα παρατήρηση ήταν και ότι 

το ποσοστό των μικτότροφων βλεφαριδωτών 

(Γράφημα 9) στην περιοχή των ιχθυοκαλλιεργειών (48.8 ± 5.8%), επίσης μετρήθηκε σε σημαντικά 

υψηλότερες τιμές σε σχέση με την περιοχή μάρτυρα (31.1 ± 3.9%).  

 

Γράφημα 9: Εύρος του ποσοστού μικτοτροφίας 

των  βλεφαριδωτών στην περιοχή μάρτυρα και 

στις ιχθυοκαλλιέργειες 
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Ωστόσο, δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά (p>0.05) στον φθορισμό που 

εξέπεμπαν τόσο τα αυτότροφα (FL1, FL3) όσο και τα ετερότροφα (FL1) μαστιγωτά  (δεδομένα που δεν 

απεικονίζονται εδώ). 

 

Πολυπαραγοντική ανάλυση 

 

 Από την PCA (Γράφημα 10), οι πρώτοι δύο άξονες εξηγούν το 82.8% της διαφοροποίησης. Οι 

σταθμοί στις περιοχές μάρτυρα και ενδιάμεσης απόστασης από τις ιχθυοκαλλιέργειες εμφανίζονται σε 

δύο ομάδες κατά μήκος της δεύτερης συνιστώσας (second principal component - άξονας 2) κυρίως 

λόγω των διαφορών τους ως προς τις συγκεντρώσεις NO3 και NO2. Οι σταθμοί ιχθυοκαλλιέργειας 

διαχωρίζονται από τους υπόλοιπους και ως προς τους δύο άξονες, κυρίως όμως ως προς την πρώτη 

συνιστώσα (first principal component - άξονας 1), η οποία εξηγεί το 65,5% της διαφοροποίησης. Οι 

σταθμοί αυτοί συσχετίζονται θετικά με τα θρεπτικά, ενώ η μεγάλη διαφοροποίηση ως προς τον 1ο 

άξονα των σταθμών 10 και 11 από τους υπόλοιπους σταθμούς, οφείλεται στην πολύ μεγάλη 

 

Γράφημα 10: Απεικόνιση πολυπαραγοντικών αναλύσεων. Οι σταθμοί-μάρτυρες απεικονίζονται 

με μπλε κύκλους, οι ενδιάμεσοι σταθμοί με πράσινα τρίγωνα, και οι ιχθυοκαλλιέργειες με 

κίτρινα τετράγωνα. a) PCA της συγκέντρωσης των θρεπτικών: η κατεύθυνση των βελών εκφράζει 

τη συγκέντρωση των θρεπτικών και οι κάθετες προβολές των σημείων των σταθμών είναι 

ανάλογες με τη συγκέντρωση που έχουν για αυτό το θρεπτικό, b) NMDS της αφθονίας των 

πλαγκτονικών οργανισμών: οι ελλείψεις αντιπροσωπεύουν τα 95% διαστήματα εμπιστοσύνης.  

Stress value = 0,08.  
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συγκέντρωση PO4 και SiO2 στους 2 αυτούς σταθμούς∙ η μεταξύ τους διαφοροποίηση ως προς το 2ο 

άξονα, αντικατοπτρίζει τη διαφορά που έχουν οι συγκεντρώσεις NO3 και NO2 στους σταθμούς αυτούς, 

οι οποίες καθορίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό τη δεύτερη συνιστώσα.  

Παρόμοια διαφοροποίηση των σταθμών στην περιοχή των ιχθυοκαλλιεργειών, σε μικρότερο 

όμως βαθμό, παρατηρείται και στην ανάλυση NMDS (Γράφημα 10) που βασίζεται στην αφθονία των 

πλαγκτονικών ομάδων. Ενώ οι ομάδες που δημιουργούνται από τους ενδιάμεσους και τους σταθμούς-

μάρτυρες αλληλεπικαλύπτονται, οι σταθμοί των ιχθυοκαλλιεργειών διαμορφώνουν μια ξεχωριστή 

ομάδα. Παρόλα αυτά, εάν λάβουμε υπόψιν μας τα διαστήματα εμπιστοσύνης, ο διαχωρισμός αυτός 

δεν είναι τόσο ξεκάθαρος. Αυτό υποδηλώνει ότι υπάρχει κάποια - μικρή μεν - διαφορά στη σύνθεση 

των πλαγκτονικών κοινοτήτων στην περιοχή αυτή.  
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Στην παρούσα μελέτη διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφορές στην περιοχή των 

ιχθυοκαλλιεργειών συγκριτικά με τους σταθμούς-μάρτυρες και τους ενδιάμεσους σταθμούς, ως προς 

τη συγκέντρωση των θρεπτικών, την αφθονία των περισσότερων ομάδων πλαγκτονικών οργανισμών 

και ως προς ορισμένα λειτουργικά χαρακτηριστικά των οργανισμών αυτών. Το αποτέλεσμα αυτό 

προκύπτει από το συνολικό εμπλουτισμό της περιοχής με θρεπτικά που διαφεύγουν από τις μονάδες, 

όπως αναλύεται παρακάτω. 

Εάν λάβουμε υπόψιν τα υδρολογικά χαρακτηριστικά του όρμου και την κίνηση των ρευμάτων 

όπως αυτά παρέχονται από το μοντέλο Princeton Ocean Model (POM) (Blumberg & Mellor, 1987) 

(Γράφημα 11 & 12, Παράρτημα), κάθε ένας από τους σταθμούς στην περιοχή των ιχθυοκαλλιεργειών 

δέχεται τα θρεπτικά που ελευθερώνονται στο περιβάλλον από τουλάχιστον δύο μονάδες. Οι πολύ 

υψηλές συγκεντρώσεις θρεπτικών στους σταθμούς 10 και 11 και η επίδραση που έχουν στο σύνολο της 

περιοχής, που μπορεί να φανεί και από την PCA (Γράφημα 10), είναι συνέπεια των ρευμάτων που 

διευκολύνουν τη μεταφορά των θρεπτικών που διαφεύγουν από τις μονάδες. Οι παραπάνω 

παρατηρήσεις συμφωνούν με τα ευρήματα των Tsagaraki et al. (2013) σχετικά με τη μεταφορά και 

εμφάνιση της επίδρασης σε ενδιάμεση απόσταση από τη μονάδα. 

Οι αυξημένες συγκεντρώσεις NH4 και PO4 που παρατηρήθηκαν στην περιοχή των 

ιχθυοκαλλιεργειών συμφωνούν με κάποιες από τις προηγούμενες μελέτες. Υψηλές συγκεντρώσεις 

ανόργανου αζώτου παρατηρήθηκαν επίσης και από τους Sakami et al. (2003), αν και η αύξηση 

αποδόθηκε σε απελευθέρωση αζώτου από το υπόστρωμα λόγω χαμηλής συγκέντρωσης οξυγόνου στο 

νερό. Αντίθετο αποτέλεσμα αναφέρουν στη Βαλτική οι Nordvarg & Johansson (2002), όπου σημαντική 

αύξηση παρατηρήθηκε μόνο στην περίπτωση του φωσφόρου και όχι του αζώτου. Μέσω βιοδοκιμών σε 

3 περιοχές της Μεσογείου (Ισπανία, Κύπρο και Ελλάδα),  οι Dalsgaard & Krause-Jensen (2006) βρήκαν 

ότι μόνο στο Σούνιο τα μικροφύκη είχαν αυξημένο περιεχόμενο σε άζωτο - και φωσφόρο - γεγονός που 

υποδηλώνει αυξημένη διαθεσιμότητα των θρεπτικών αυτών στους κλωβούς των ιχθυοκαλλιεργειών. Οι 

Pitta et al. (2005a) δεν βρήκαν αντίστοιχη αύξηση αζώτου στην επιφάνεια αλλά παρατηρήθηκε, σε 

κάποιο βαθμό, στις ζώνες των 10 m και πυθμένα, ενώ δεν παρατηρήθηκε αύξηση στο φωσφόρο.  
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Η συγκέντρωση των πυριτικών εμφανίστηκε ασυνήθιστα υψηλή στην περιοχή των 

ιχθυοκαλλιεργειών χωρίς όμως να ξεπερνάει πολύ τις συγκεντρώσεις που αναφέρουν οι Karakassis et 

al. (2001) για τη συγκεκριμένη ώρα της ημέρας. Η συγκεκριμένη αύξηση είναι δύσκολο να εξηγηθεί 

καθώς η περιεκτικότητα της τροφής των ψαριών σε πυρίτιο δεν επαρκεί να δικαιολογήσει αυτές τις 

συγκεντρώσεις, παρόλο που 99% από το πυρίτιο που περιέχουν απελευθερώνεται στο νερό (Holby & 

Hall, 1994). Επίσης, η αύξηση δε μπορεί να αποδοθεί σε εισροή γλυκού νερού αφού δεν υπάρχουν 

ποτάμια ή χείμαρροι που εκβάλλουν στην περιοχή και δεν υπήρξε βροχόπτωση τις μέρες της 

δειγματοληψίας. Επιπλέον, προηγούμενες μελέτες (Pitta et al., 1999, 2005a) έχουν αναφέρει μείωση 

πυριτικών κοντά στις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας λόγω της παρουσίας διατόμων, τα οποία ήταν 

άφθονα στην παρούσα εργασία. Μια πιθανή εξήγηση θα μπορούσε να είναι η παρουσία μυδιών στις 

σταθερές δομές των κλωβών, καθώς έχει αποδειχθεί ότι απελευθερώνουν σημαντικές ποσότητες 

πυριτικών (Prins & Smaal, 1994), όμως, δε μπορούμε να ελέγξουμε αυτό το ενδεχόμενο.  

Η αύξηση των θρεπτικών στη στήλη του νερού αντικατοπτρίζεται στην αύξηση της 

συγκέντρωσης της χλωροφύλλης α, καθώς οι αυτότροφοι οργανισμοί εκμεταλλεύονται τα διαθέσιμα 

θρεπτικά για την ανάπτυξή τους. Σημαντική αύξηση χλωροφύλλης παρατήρησαν και οι Skejić et al. 

(2011) σε συνδυασμό με αυξημένη πρωτογενή παραγωγή, χωρίς όμως να μετρήσουν προηγούμενη 

αύξηση θρεπτικών. Οι Sakami et al. (2003) έκαναν παρόμοιες παρατηρήσεις όσον αφορά τη 

χλωροφύλλη, η οποία ακολουθήθηκε από αυξημένη αφθονία βακτηρίων. Στην παρούσα μελέτη, η 

αύξηση της χλωροφύλλης αιτιολογείται από τη σημαντικά υψηλότερη αφθονία νανομαστιγωτών και 

διατόμων στην περιοχή των ιχθυοκαλλιεργειών, αλλά και από τα Synechococcus, καθώς παρατηρήθηκε 

αύξηση του φθορισμού των φωτοσυνθετικών χρωστικών ανά κύτταρο, παρά τη μείωση του πληθυσμού 

τους. 

Ο πληθυσμός των ετερότροφων βακτηρίων δεν παρουσίασε κάποια μεταβολή στην περιοχή 

των ιχθυοκαλλιεργειών. Το αποτέλεσμα αυτό δε συνάδει με τη βιβλιογραφία που υποστηρίζει ότι 

υπάρχει αύξηση στους ετερότροφους προκαρυωτικούς οργανισμούς κοντά σε μονάδες 

ιχθυοκαλλιέργειας ως αποτέλεσμα του εμπλουτισμού με ανόργανα και οργανικά θρεπτικά (La Rosa et 

al., 2002; Sakami et al., 2003; Pitta et al., 2005a, 2006; Skejić et al., 2011; Tsagaraki et al., 2013).  

Ο πληθυσμός των ετερότροφων βακτηρίων συνίσταται από τους υποπληθυσμούς των HNA και 

LNA βακτηρίων, ανάλογα με την περιεκτικότητά τους σε γενετικό υλικό. Η πρώτη ομάδα αποτέλεσε το 

μεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού πληθυσμού βακτηρίων στη εργασία αυτή, και περιλαμβάνει 

μεγαλύτερα και μεταβολικά ενεργά κύτταρα, ενώ η δεύτερη περιλαμβάνει ληθαργικά, με χαμηλή 
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μεταβολική ενεργότητα, κύτταρα (Gasol et al., 1999; Payet & Suttle, 2008; Winter et al., 2009). Παρά το 

γεγονός ότι αυτή είναι η επικρατούσα άποψη για το λειτουργικό ρόλο αυτών των 2 ομάδων βακτηρίων, 

έχει προταθεί ότι η ομαδοποίηση αυτή δεν είναι απόλυτη, καθώς τα κύτταρα μπορούν μέσα από 

πολύπλοκες διεργασίες να μεταπηδούν από τη μια ομάδα στην άλλη (Bouvier et al., 2007). Επιπλέον, 

σε ολιγοτροφικά περιβάλλοντα, τα LNA κύτταρα συχνά συνεισφέρουν στη βακτηριακή παραγωγή μέσω 

αποτελεσματικής πρόσληψης θρεπτικών λόγω του μικρού τους μεγέθους (Longnecker et al., 2005; 

Payet & Suttle, 2008). Ωστόσο, το ποσοστό των LNA βακτηρίων μειώθηκε περισσότερο στην περιοχή 

των ιχθυοκαλλιεργειών, γεγονός που θα μπορούσε να σημαίνει ότι ένα μέρος των LNA κυττάρων 

“ενεργοποιήθηκε” και πέρασε στην ομάδα των ΗΝΑ κυττάρων λόγω των ευνοϊκών συνθηκών συνεχούς 

παροχής θρεπτικών σε αυτή την περιοχή. Άλλη πιθανή αιτία αυτής της περαιτέρω μείωσης της % 

αφθονίας των LNA βακτηρίων θα μπορούσε να είναι επιλεγμένη θήρευσή τους από νανομαστιγωτά, 

δινομαστιγωτά και νανο-βλεφαριδωτά αλλά και προσβολή τους από ιούς. Βέβαια, το σενάριο της 

προσβολής από ιούς έρχεται σε αντίθεση με τις παρατηρήσεις των Payet & Suttle (2008) και Bonilla-

Findji et al. (2009), ότι τα ΗΝΑ, και όχι τα LNA βακτήρια, προσβάλλονται περισσότερο από ιούς Η 

αύξηση του % ΗΝΑ βακτηρίων που παρατηρήθηκε στην περιοχή των ιχθυοκαλλιεργειών αντικρούει το 

σενάριο της ιικής λύσης. Εάν λοιπόν η μείωση του % LNA βακτηρίων δεν είναι αποτέλεσμα 

μεταπήδησης των κυττάρων σε ενεργότερη κατάσταση, ούτε είναι αποτέλεσμα προσβολής από ιούς, 

τότε δεν απομένει παρά να οφείλεται σε θήρευση από ομάδες του νανο- και μικροπλαγκτού.  

Μπορεί ο πληθυσμός των ετερότροφων βακτηρίων να μη μεταβλήθηκε σημαντικά μεταξύ των 

περιοχών, όμως τα φωτοσυνθετικά βακτήρια Synechococcus παρουσίασαν σημαντική μείωση στην 

περιοχή των ιχθυοκαλλιεργειών. Προηγούμενες έρευνες έχουν αναφέρει υψηλές αφθονίες στον 

πυθμένα και σε integrated ζώνες βάθους κοντά σε ιχθυοκαλλιέργειες (Pitta et al., 2005a, 2006) ή καμία 

αισθητή αλλαγή (La Rosa et al., 2002). Παρόλο που σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις έχει παρατηρηθεί 

ότι η απόκριση των Synechococcus στην προσθήκη θρεπτικών ήταν βραδύτερη σε σχέση με άλλους 

οργανισμούς του φυτοπλαγκτού (Pitta et al., 2005b; Uysal & Koksalan, 2010), η συνεχής παροχή 

θρεπτικών από τις ιχθυοκαλλιέργειες πιθανόν θα επέτρεψαν στα Synechococcus να “προλάβει” τους 

άλλους φυτοπλαγκτονικούς οργανισμούς. Η μείωση επομένως, είναι πιθανό να ήταν, στην περίπτωση 

της παρούσας μελέτης, αποτέλεσμα έντονης θήρευσης ή/και προσβολής από ιούς.  

Εκτός από τις αφθονίες των παραπάνω οργανισμών, διαφορές έδειξαν επίσης λειτουργικά 

χαρακτηριστικά κάποιων ομάδων στην περιοχή των ιχθυοκαλλιεργειών. Ο σημαντικά υψηλότερος FL1 

φθορισμός των ΗΝΑ βακτηρίων στην περιοχή αυτή, θα μπορούσε να είναι ένδειξη αυξημένου 
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μεταβολικού ρυθμού ή μεγαλύτερου μεγέθους των κυττάρων (Gasol & Del Giorgio, 2000; Winter et al., 

2009). Επίσης, υπάρχει πιθανότητα κύτταρα προσβεβλημένα από ιούς να εκπέμπουν μεγαλύτερα 

σήματα φθορισμού πριν τη λύση τους, χωρίς όμως αυτό να έχει επιβεβαιωθεί (Brussaard et al., 2000; 

Winter et al., 2009). Έτσι, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι στην περιοχή των ιχθυοκαλλιεργειών 

υπήρχε μεγαλύτερος αριθμός, μολυσμένων από ιούς, ΗΝΑ βακτηρίων.  

Με παρόμοιο τρόπο, οι υψηλότερες τιμές FL2 και FL3 φθορισμού των Synechococcus θα 

μπορούσε να είναι ένδειξη υψηλότερων συγκεντρώσεων φυκοερυθρίνης και χλωροφύλλης, αντίστοιχα, 

ή αυξημένου μεταβολικού ρυθμού. Οι Barlow & Alberte (1985) παρατήρησαν ότι υπό συνθήκες 

έλλειψης θρεπτικών, τα Synechococcus χρησιμοποιούν φυκοβιλιπρωτεΐνες, όπως η φυκοερυθρίνη, για 

να καλύψουν τις ανάγκες του κυττάρου σε άζωτο και να διασφαλίσουν την ανάπτυξή του. Εφόσον στην 

περιοχή των ιχθυοκαλλιεργειών υπάρχει αφθονία αζώτου, τα κύτταρα πιθανόν παράγουν περισσότερα 

μόρια φυκοερυθρίνης που θα χρησιμεύσουν ως αποθήκες αζώτου, δίνοντας έτσι υψηλότερο 

φθορισμό. Εκτός αυτού, μόλυνση από κυανοφάγους θα μπορούσε να αυξήσει το περιεχόμενο των 

κυττάρων σε φωτοσυνθετικές πρωτεΐνες, καθώς έχουν βρεθεί γονίδια που κωδικοποιούν τέτοιου 

είδους πρωτεΐνες στο γονιδίωμα των ιών αυτών (Mann et al., 2003; Lindell et al., 2004; Suttle, 2007). 

Ο συνολικός αριθμός ιικών σωματιδίων παρουσίασε αύξηση στην περιοχή των 

ιχθυοκαλλιεργειών συγκριτικά με τους υπόλοιπους σταθμούς. Παρόμοια αύξηση της αφθονίας των ιών 

βρέθηκε από τους Payet & Suttle (2008) κοντά σε εκβολή ενός ποταμού όπου ο εμπλουτισμός με 

οργανικές ουσίες είχε αυξήσει σημαντικά την αφθονία των βακτηρίων και τη συγκέντρωση 

χλωροφύλλης. Πρόσφατη βιβλιογραφία επισήμανε ότι οι ιοί έχουν την τάση να ακολουθούν την 

αφθονία των ξενιστών τους (Chow et al., 2014; Giannakourou et al., 2014). Θα μπορούσαμε επομένως 

να ισχυριστούμε ότι η αύξηση της αφθονίας των ιών στη συγκεκριμένη περιοχή ήταν επακόλουθο της 

αύξησης της συγκέντρωσης χλωροφύλλης και του % των ΗΝΑ βακτηρίων. Η ένδειξη μεγαλύτερης 

μεταβολικής ενεργότητας των προκαρυωτικών οργανισμών στις ιχθυοκαλλιέργειες, επίσης δικαιολογεί 

την αυξημένη αφθονία ιών, καθώς οι τελευταίοι έχουν τάση να προσβάλλουν περισσότερο ενεργά 

κύτταρα (προτίμηση ΗΝΑ έναντι LNA βακτηρίων) (Weinbauer & Höfle, 1998; Giannakourou et al., 2014). 

Οι τρεις πληθυσμοί ιών που εντοπίσαμε έχουν αναφερθεί και από τους Winter et al. (2009). 

Γενικά αλλά και στην παρούσα μελέτη, οι LVP αποτέλεσαν το μεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού 

πληθυσμού των ιών, και σύμφωνα με την βιβλιογραφία, είναι κυρίως βακτηριοφάγοι, ενώ οι HFV 

προσβάλλουν πρωτίστως ευκαρυωρικά κύτταρα (Payet & Suttle, 2008). Οι MFV δεν είναι πάντα 

ανιχνεύσιμοι στις μελέτες με κυτταρομετρική ανάλυση ιών και έτσι δεν είναι ξεκάθαρη η λειτουργία 
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τους. Ωστόσο, οι Winter et al. (2009) αναφέρουν ότι όπως και οι LVP, οι MFV συσχετίζονται θετικά με 

πληθυσμούς προκαρυωτικών οργανισμών.  

Η επίδραση των ιχθυοκαλλιεργειών ήταν εμφανής και στην περίπτωση των αυτότροφων και 

ετερότροφων νανομαστιγωτών. Η σημαντικά μεγαλύτερη αφθονία αυτότροφων νανομαστιγωτών 

στην περιοχή των ιχθυοκαλλιεργειών πιθανόν συνεισέφερε στην υψηλή παρατηρηθείσα συγκέντρωση 

χλωροφύλλης. Τα ετερότροφα νανομαστιγωτά μαζί με τα νανο-βλεφαριδωτά θεωρούνται οι κύριοι 

θηρευτές των βακτηρίων (Christaki etal., 1999; Pitta etal., 2001). Τα Tintinnids έχει βρεθεί ότι 

καταναλώνουν σημαντικές ποσότητες Synechococcus (Bernard & Rassoulzadegan, 1993; Pitta et al., 

2001). Τα Tintinnids όμως, στην παρούσα εργασία αποτέλεσαν πολύ μικρό ποσοστό των βλεφαριδωτών 

και εφόσον δεν μπορούμε να μιλήσουμε για γενικότερη αύξηση της αφθονίας των βλεφαριδωτών στην 

περιοχή των ιχθυοκαλλιεργειών, πιθανότατα ήταν τα ετερότροφα νανομαστιγωτά εκείνα που 

οδήγησαν  στη μείωση των Synechococcus στην περιοχή αυτή, μαζί με την λύση από ιούς. Οι 

Zwirglmaier et al. (2009) βρήκαν ότι στελέχη Synechococcus, ανθεκτικά σε προσβολή από φάγους, ήταν 

πιο ευαίσθητα σε θήρευση από νανομαστιγωτά, διασφαλίζοντας έτσι τη ρύθμιση του πληθυσμού των 

κυανοβακτηρίων. 

Η μόνη ομάδα του μικροπλαγκτού που παρουσίασε σημαντικές διαφορές μεταξύ 

ιχθυοκαλλιεργειών και υπόλοιπων σταθμών ήταν τα διάτομα, με αυξημένη αφθονία στην περιοχή των 

ιχθυοκαλλιεργειών. Παρόμοια αύξηση διατόμων είχε παρατηρηθεί και από τους Pitta et al. (1999). Τα 

δινομαστιγωτά και τα βλεφαριδωτά, αντίθετα, δεν παρουσίασαν στατιστικά σημαντική μεταβολή της 

αφθονίας τους μεταξύ των περιοχών. Θα περιμέναμε να δούμε κάποια επίδραση σε αυτές τις ομάδες 

καθώς αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ του μικροβιακού τροφικού πλέγματος και των 

κωπηπόδων (Safi & Hall, 1997; Sherr & Sherr, 2007). Οι Tsagaraki et al. (2013) παρατήρησαν αύξηση στο 

μέγεθος των κυττάρων αυτών των ομάδων προς την κατεύθυνση του ρεύματος μετά τις μονάδες, ως 

αποτέλεσμα του μηχανισμού μεταφοράς θρεπτικών “tunneling” (Thingstad et al., 2005). Στη δικιά μας 

περίπτωση η υπόθεση αυτή δε μπορεί να ελεγχθεί, αφού διαθέτουμε τα μεγέθη κυττάρων μόνο των 

βλεφαριδωτών. Επίσης, αντίθετα με την παραπάνω παρατήρηση, εμείς βρήκαμε υψηλότερο ποσοστό 

μεγάλων βλεφαριδωτών στην περιοχή μάρτυρα και όχι στις ιχθυοκαλλιέργειες.  Τα βλεφαριδωτά 

κυρίως αποτελούνταν από μικρού μεγέθους (<18 μm) είδη, όπως αναφέρεται για την ολιγοτροφική 

Μεσόγειο, αν και συνήθως η πλειονότητα ανήκει στην <30 μm κατηγορία (Modigh, 2001; Pitta et al., 

2001).  
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Το ποσοστό των μικτότροφων βλεφαριδωτών ήταν υψηλότερο στην περιοχή των 

ιχθυοκαλλιεργειών. Αυτό το αποτέλεσμα αντιτίθεται στις περισσότερες έρευνες που υποστηρίζουν ότι 

η μικτοτροφία των βλεφαριδωτών συναντάται συχνότερα υπό συνθήκες έλλειψης θρεπτικών (Mitra et 

al., 2014; Haraguchi et al, 2018) και όταν η πυκνότητα των θηραμάτων τους είναι χαμηλή (Modigh, 

2001). Σε μία ανασκόπηση βιβλιογραφίας για τη μικτοτροφία, οι Stoecker et al. (2017) συμπέραναν ότι 

σε περιβάλλοντα με ευτροφικό χαρακτήρα, ανθίσεις (blooms) μικτότροφων οργανισμών είναι πιθανόν 

να παρεμποδίσουν τη μεταφορά του άνθρακα σε ανώτερα τροφικά επίπεδα. Στην παρούσα εργασία 

αυτό θα μπορούσε να συμβεί  με το αυτότροφο Mesodinium (υποχρεωτικά μικτότροφο, Hansen & 

Fenchel 2006), καθώς είναι γνωστό ότι σχηματίζει κόκκινες παλίρροιες σε παραλιακές περιοχές 

(Crawford et al., 1997; Stoecker et al., 2017).  Η αφθονία του ωστόσο, στην παρούσα εργασία δεν ήταν 

αρκετά υψηλή ώστε να θεωρηθεί πιθανή άνθιση.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παρατηρηθείσα επίδραση των ιχθυοκαλλιεργειών  εντοπίστηκε στους 

μικρότερους οργανισμούς της πλαγκτονικής κοινότητας - και ήταν όχι μόνο ποσοτική (επηρέασε την 

αφθονία τους) αλλά και ποιοτική (επηρέασε τα λειτουργικά χαρακτηριστικά τους) - αντίθετα με την 

υπάρχουσα υπόθεση για τα ολιγοτροφικά συστήματα. Οι Pitta et al. (2009) εντόπισαν την επίδραση 

του εμπλουτισμού με θρεπτικά από ιχθυοκαλλιέργειες στο μικροπλαγκτόν και ειδικότερα στα 

βλεφαριδωτά, που είναι αποτελεσματικοί θηρευτές του πικο- και νανοπλαγκτού που επικρατεί σε 

αυτές τις περιοχές. Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, νερά με υψηλό περιεχόμενο σε θρεπτικά (μέσο- ή 

ευτροφικά), έχουν τάση να επικρατούνται από μεγαλύτερου μεγέθους φυτοπλαγκτόν (διάτομα), το 

οποίο καταναλώνεται από το μεγαλύτερο μεσοζωοπλαγκτόν. Πράγματι, στην παρούσα μελέτη, λόγω 

της μεγάλης αφθονίας των διατόμων και λόγω του γεγονότος ότι δεν παρατηρήθηκε απόκριση από τα 

δινομαστιγωτά και τα βλεφαριδωτά (που αποτελούν τους κύριους θηρευτές στα ολιγοτροφικά 

περιβάλλοντα), θα περιμέναμε να υπάρξει απόκριση από το μεσοζωοπλαγκτόν. Σε μεταπτυχιακή 

εργασία που εκπονήθηκε στην ίδια περιοχή μελέτης με την παρούσα από τον Iestyn Lloyd Penry-

Williams (2018) κάτι τέτοιο επιβεβαιώνεται, αφού αναφέρεται αυξημένη αφθονία μεσοζωοπλαγκτού 

στους σταθμούς κοντά στις ιχθυοκαλλιέργειες. Συγκεκριμένα, αυξήθηκε η αφθονία των Αppendicularia 

και η σχετική αφθονία των κωπηπόδων. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Στην παρούσα μελέτη της επίδρασης μίας ζώνης ιχθυοκαλλιεργειών στο θαλάσσιο περιβάλλον, 

δηλαδή μίας περιοχής όπου δραστηριοποιούνται όχι μία, αλλά πολλές μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, 

όπως αυτό συμβαίνει στον Όρμο Βουρλιά, στον Αργολικό Κόλπο, και συγκεκριμένα στην περιοχή των 

ιχθυοκαλλιεργειών, βρέθηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις των περισσότερων θρεπτικών αλλά και των 

περισσότερων ομάδων πλαγκτονικών οργανισμών που μετρήθηκαν, από τους ιούς μέχρι το μεσο-

ζωοπλαγκτόν.  

Οι Thingstad et al. (2007) (Εικόνα 1) περιγράφουν το “ελάχιστο” μοντέλο που μπορεί να 

απεικονίσει ένα πελαγικό τροφικό πλέγμα. Αυτό περιλαμβάνει 3 λειτουργικές ομάδες οσμώτροφων  

οργανισμών που ανταγωνίζονται μεταξύ τους για τα ανόργανα θρεπτικά (DIΝ, DIΡ) και 3 λειτουργικές 

ομάδες φαγότροφων (ετερότροφων) που θηρεύουν επιλεκτικά αυτούς τους ανταγωνιστές. Η ροή της 

ενέργειας στο πλέγμα επηρεάζεται επίσης από τον διαλελυμένο οργανικό άνθρακα (DOC)  και το 

πυρίτιο (SiO2), τα οποία πιθανόν οδηγούν σε περιορισμό από C ή από Si του ρυθμού αύξησης των 

βακτηρίων ή των διατόμων, αντίστοιχα. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, αν στο περιβάλλον υπάρχει 

 

Εικόνα 1: Απεικόνιση του «ελάχιστου» μοντέλου πελαγικού τροφικού πλέγματος. Η διαδρομή που 

θα ακολουθήσουν τα θρεπτικά προς τα ανώτερα τροφικά επίπεδα επηρεάζεται από τη 

διαθεσιμότητα διαλελυμένου οργανικού άνθρακα (DOC) και πυριτίου (Si), και πιθανό να οδηγήσουν 

στη “βακτηριακή” (1) ή στην “κλασική” (2) οδό σε περίπτωση περιορισμού από C ή από Si, 

αντίστοιχα. Τροποποιημένο από Thingstad et al. (2007). 

Ετερότροφα 
νανομαστιγωτά

Βακτήρια
Αυτότροφα 

νανομαστιγωτά
Διάτομα

Βλεφαριδωτά Μεσοζωοπλαγκτόν

DIN/DIP SiDOC

osmotrophs

phagotrophs

1 2
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περισσότερος διαλελυμένος άνθρακας (DOC) και περισσότερο πυρίτιο από αυτό που οι οργανισμοί 

μπορούν να καταναλώσουν, τότε όλοι οι οσμώτροφοι οργανισμοί θα υποστούν περιορισμό από τα 

ανόργανα θρεπτικά Ν και Ρ. Επίσης, όταν τα ετερότροφα βακτήρια υφίστανται περιορισμό από C ή 

όταν τα διάτομα υφίστανται περιορισμό από Si, τότε διακόπτεται η ροή ενέργειας στη “βακτηριακή” - 

αριστερή πλευρά του τροφικού πλέγματος, ή στην “κλασική” - δεξιά πλευρά του τροφικού πλέγματος, 

αντίστοιχα.   

Αντίθετα, υπό συνθήκες περίσσειας τόσο Ν και Ρ όσο και πυριτικών ιόντων, που βρέθηκαν στην 

παρούσα μελέτη, ευνοήθηκε η αύξηση τόσο του μικρού (αυτότροφων μαστιγωτών) όσο και του 

μεγάλου φυτοπλαγκτού (διάτομα). Επίσης, βρέθηκε αυξημένη η αφθονία των θηρευτών των διατόμων, 

δηλαδή του μεσο-ζωοπλαγκτού (Iestyn Lloyd Penry-Williams, 2018). Αν και δεν έγινε μέτρηση DOC στην 

μελέτη αυτή, γνωρίζουμε ότι το DOC βρίσκεται σε περίσσεια στο θαλάσσιο περιβάλλον και συναντάται 

σε αυξημένες συγκεντρώσεις κοντά σε ιχθυοκαλλιέργειες (La Rosa et al., 2002; Sakami et al., 2003), 

οπότε δεν υπήρξε περιορισμός C στην ανάπτυξη των ετερότροφων βακτηρίων, γεγονός που πιθανότατα 

οδήγησε στην αύξηση του πληθυσμού τους, η οποία, βέβαια, δε μετρήθηκε στην παρούσα μελέτη, 

αλλά συνάγεται από την αύξηση του πληθυσμού των θηρευτών τους (ετερότροφα νανομαστιγωτά). 

Έτσι, καθώς όλοι οι πόροι ήταν διαθέσιμοι για τους οσμώτροφους οργανισμούς, η ενέργεια προχώρησε 

προς τους φαγότροφους καθώς παρατηρήσαμε αύξηση των περισσότερων ομάδων τέτοιων 

οργανισμών. Φαίνεται λοιπόν ότι πρωταρχικό ρόλο σε αυτή τη μεταφορά ενέργειας έπαιξε η θήρευση 

και στις τρεις λειτουργικές ομάδες των οσμώτροφων οργανισμών. Επίσης η θήρευση μπορεί να 

ερμηνεύσει τη μείωση του πληθυσμού των κυανοβακτηρίων. Η μελέτη αυτή, επίσης, δίνει ένα 

παράδειγμα τροφικού καταρράκτη (trophic cascade), όπως καταγράφεται από την εναλλαγή υψηλών 

και χαμηλών αφθονιών των διαφόρων πλαγκτονικών ομάδων ξεκινώντας από τον κορυφαίο θηρευτή 

και κατεβαίνοντας τα τροφικά επίπεδα: αυξημένη αφθονία μεσοζωοπλαγκτού, χαμηλή 

μικροζωοπλαγκτού, αυξημένη ετερότροφων μαστγωτών, χαμηλή προκαρυωτικών.  

Τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής παρουσιάζουν μια εικόνα συστήματος επηρεασμένου 

από το συνεχή εμπλουτισμό με θρεπτικά, όπως αυτός συμβαίνει σε μια ζώνη ιχθυοκαλλιεργειών. Η 

εικόνα αυτή έρχεται σε αντιδιαστολή με την υπάρχουσα εικόνα για συστήματα με μία μονάδα 

ιχθυοκαλλιεργειών, όπου τα θρεπτικά που διαφεύγουν μέσω της τροφής στο περιβάλλον ενίοτε 

μετρώνται, ενώ ακόμα σπανιότερα μετράται αύξηση της αφθονίας των πλαγκτονικών οργανισμών. Η 

κατάσταση αυτή αποδόθηκε ως υπόθεση των “ghost nutrients” (Pitta et al., 2009), σύμφωνα με την 

οποία τα θρεπτικά από τις ιχθυοκαλλιέργειες μεταφέρονται ταχύτατα σε ανώτερα θρεπτικά επίπεδα 
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μέσω της θήρευσης. Εξάλλου έχει δειχθεί ότι υπάρχει αυξημένη βιομάζα άγριων ψαριών κοντά σε 

ιχθυοκαλλιέργειες, και μάλιστα ειδών που δεν ζουν κοντά σε κλωβούς (Machias et al., 2004, 2006; 

Fernandez-Jover et al., 2009) καθώς και δελφινιών (Piroddi et al., 2011). Η παρούσα μελέτη 

επιβεβαιώνει την υπόθεση αυτή και στο επίπεδο της ζώνης ιχθυοκαλλιεργειών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Πίνακας 2: Παρουσία και απουσία των ειδών των διατόμων σε κάθε σταθμό. 

 Control Intermediate Aquaculture 

 St1 St2 St3 St16 St4 St5 St6 St7 St10 St11 St12 

Leptocylindrus sp. + + + + + + + + + + + 

L. mediterraneus + + + + + + + + + + + 

Melosira sp. + + + + + + + + + + + 

Rhizolenia sp. + + + + + + + + + + + 

Chaetoceros sp1 + + + + + + + + + + + 

Chaetoceros sp2 + + + + + + + + + + + 

Chaetoceros sp3 + + + + + + + + + + + 

Chaetoceros sp4  + + + + + + + + + + + 

Chaetoceros sp.  +    + + + + + + 

Nitzschia sp1 + + + + + + + + + + + 

Nitzschia sp2 + + + + + + + + + + + 

N. reversa + + + + + + + + + + + 

N. clostredium + +  +  +  + + + + 

Pseudonitzschia +  + +  + + + + + + 

Dactyliosolen 
fragilissimus 

+ + + + + + + + + + + 

Dactyliosolen 
blavyanus 

    + +      

Thalassosira sp. + + + + + + + + + + + 

Guinardia striata + + + +  + + + + + + 

Hemiaulus sp. + + + +  + + + + + + 

Navicula distans + +   +      + 

Navicula sp. + + + + + + + + + + + 

Gyrosigma        +    

Coscinodiscus   +         

Bacillaria paxillifer        + +   

Meridion circulare     +  +    + 

Synedra           + 

Synedra like      +      

Climacosphenia 
moniligera 

+  +  +    +  + 

Campylodiscus          +  

Caloneis amphisbaena       +    
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Πίνακας 3: Παρουσία και απουσία των ειδών των δινομαστιγωτών σε κάθε σταθμό. 

 Control Intermediate Aquaculture 

 St1 St2 St3 St16 St4 St5 St6 St7 St10 St11 St12 

Phalacroma sp + + + + + + + + + + + 

Phalacroma rapa +  +         

Dinophysis dens  +  + +   +  +  

Dinophysis caudata +  + + + + + +  + + 

Dinophysis sacculus  +    + + +    

Dinophysis exigua +  +    + + + + + 

Dinophysis acuminata + + + + + +  + + + + 

Heteroschisma sp    + +  + + + + + 

Dinophysis  +    + +   +  

Sinophysis    + + + +  + +  

Ornithocercus 
magnificus 

          + 

Gymnodinium + + + + + + + + + + + 

Scripsiella + + + + + + + + + + + 

Gyrodinium + + + + + + + + + + + 

Protoperidinium sp. + + + + + + + + + + + 

Protoperidinium sp2. + +      + + + + 

P. divergens + +  + + + + +   + 

P. steinii + + + + + + + + + + + 

P. bipes + +  + + + +  + + + 

P. depressum  + + + + + + +   + 

P. pallidum    + + +     + 

P. subinerme  +  + + + + +   + 

P. ovatum     + + + +  +  

P. pendagonium +   +    +   + 

Ceratium furca + + + + + + + + + + + 

C. lineatum + + +  +   + + + + 

C. trichoceros + + + + + + + + + + + 

C. fusus + + + + + + + + + + + 

C. candelabrum + + + + + + +  + + + 

C. teres +  + +    +  + + 

C. minutum      +      

C. tripos      + +     

Prorocentrum sp1 + + + + +   + + + + 

Prorocentrum sp2   + + +    + + +  

Prorocentrum micans + + + + + + + + + + + 

Prorocentrum gracile + + + + + + + + + + + 

Prorocentrum 
compressum 

+  + + + + + + + + + 

Peridinium + + + +    + + + + 
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Katodinium + + + + + + + + + + + 

Amphidinium +    + + +  +  + 

Podolampas +  +  +   + + + + 

Torodinium robustum + + + + + + + + + + + 

Torodinium toredo + + + + + + + + + + + 

Torodinium + + + +    + + +  

Corythodinium  + + + + + +   + + + 

Oxytoxum +     + + + +   

Alexandrium + + + + + + + + + + + 

Karenia mikimotoi + + + + + + + + + + + 

Karenia sp. +  + + + + + + + + + 

Warnowia +  +  + + +  +  + 

Pyrophacus sp     + + +     

Pyrophacus horologium +  + +  +  +  +  

Akashiwo    +  + + + + + + 

Balechina coerulea  +     + +     

Goniodoma  + +  + + + + +   + 

Triadinium polyedricum  + + + + + + + + + + + 

Goniodoma sphaericum + +  +  + + + +  + 

Ostreopsis    +   + +  + + 

Gonyaulax +  + + + + + + + + + 

Other + + + + + + + + + + + 

Cysts + + + + + + + + + + + 
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Γράφημα 11: Χάρτης με την κίνηση των ρευμάτων στον όρμο Βουρλιά για την 

30/6/2017 όπως παρέχεται από το μοντέλο ΡΟΜ. 

Γράφημα 12: Χάρτης με την κίνηση των ρευμάτων στον όρμο Βουρλιά για την 

1/6/2017 όπως παρέχεται από το μοντέλο ΡΟΜ. 


