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Πρόλογος
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ελάχιστα για να ευχαριστήσω τους ανθρώπους (καθηγητές, συναδέλφους, οικογένεια και 
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χάρη στη μεγάλη του εμπειρία στην έρευνα και στις διευρυμένες γνώσεις του για το 

περιβάλλον, στάθηκε παραπάνω από άξιος να επιβλέψει μια τέτοια διατριβή φέρνοντας με σε 

επαφή με ανθρώπους του αντικειμένου και βρίσκοντας τρόπους να φέρνει εις πέρας ότι 

χρειάστηκε αν πάσα στιγμή. Τον ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε, τις 

συμβουλές, την καθοδήγηση και τη βοήθεια που μου προσέφερε όλα αυτά τα χρόνια αλλά 
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με σαν μέλος του εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας του Τμήματος Χημείας και για τον 

χρόνο που μου αφιέρωσε ώστε να ‘γνωρίσω’ και να ‘φερθώ με αγάπη’ στο ευαίσθητο αλλά 

αθάνατο ICP-MS του εργαστηρίου του. Επίσης τον ευχαριστώ πολύ για τις συμβουλές και 

την καθοδήγηση του σε θέματα χημείας. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως και τον αναπληρωτή 

καθηγητή Στέργιο Πυρίντσο, επίσης μέλος της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, για τη 

στήριξή του κατά τη προετοιμασία και το στήσιμο του εργαστηρίου για την ανάλυση των 

δειγμάτων μου για μέταλλα καθώς και για τις λεπτομερείς διορθώσεις του επί του κειμένου, 

οι οποίες αδιαμφισβήτητα βελτίωσαν κατά πολύ τη διατριβή. 

Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το μέλος της επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής τον 
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Καθ. Μαρουδιώ Κεντούρη, Καθ. Νικόλαο Νικολαϊδη και Καθ. Εμμανουήλ Δασενάκη για τις 

εύστοχες παρατηρήσεις και διορθώσεις τους, οι οποίες βελτίωσαν την τελική μορφή της 

διατριβής και μου δημιούργησαν μελλοντικά ερωτήματα προς αναζήτηση. 

Μεγάλη ευγνωμοσύνη χρωστώ στον Prof. Kenny Black (Scottish Association for Marine
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μέταλλα... Τον ευχαριστώ επίσης για τις συμβουλές, την άμεση απόκρισή του σε κάθε 

ερώτημα μου και για την πολύωρη κουβέντα καθοδήγησης στην επεξεργασία και ερμηνεία 

των αποτελεσμάτων μου κατά την διάρκεια του Ευρωπαϊκού συνεδρίου Υδατοκαλλιεργειών



Πρόλογος

4

στην Ρόδο το 2011 καθώς και για την σημαντική συμβολή του στις δημοσιευμένες εργασίες. 

Μεγάλη ευγνωμοσύνη οφείλω επίσης στην Dr Tracy Shimmield (SAMS) που με δέχτηκε στο 
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ευχαριστήσω τον Γιώργο Κουβαράκη από το Εργαστήριο Χημικών Περιβαλλοντικών 

Διεργασιών του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης για την άμεση βοήθεια και 

εμψύχωση σε στιγμές που βρισκόμουνα σε αδιέξοδο. Θα ήθελα επίσης να πω ένα μεγάλο 

ευχαριστώ στα μέλη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, και κυρίως στον 

Βαγγέλη Στρίκο, για την άμεση απόκρισή τους και εξυπηρέτησή τους (αν και δεν φημίζονται 

για αυτό...) σε οτιδήποτε χρειάστηκα κατά την προετοιμασία του εργαστηρίου για τις 

αναλύσεις των μετάλλων κατά την διάρκεια της οποίας χρειάστηκαν υδραυλικοί, 

ηλεκτρολόγοι και παντός τύπου τεχνίτες. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους φοιτητές που βρίσκονται ή πέρασαν από το 

Εργαστήριο Θαλάσσιας Οικολογίας: Παναγιώτη Δημητρίου, Μανόλη Μωραϊτη, Ειρήνη 

Τσικοπούλου, Έβελην Βέτσης, Χριστίνα Παυλούδη, Θέκλα Αναστασίου, Carlos Sanz-Lazaro
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διατριβής μου. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κατερίνα Σεβαστού που ήταν στο 

εργαστήριο τα πρώτα χρόνια της διατριβής μου και που με τις συζητήσεις και την σύντομη 

συνεργασία μας διδάχτηκα πολλά σε σχέση με την οργάνωση και τον τρόπο δουλειάς σε ένα 

εργαστήριο εφόσον ήταν η πρώτη φορά που ήμουν μέλος ενός εργαστηρίου που

λειτουργούσε ομαδικά. Την ευχαριστώ επίσης θερμά για τις συμβουλές της και για την 

βοήθειά της στην επεξεργασία και ερμηνεία των αποτελεσμάτων μου στα άγρια ψάρια και 

στους βενθικούς οργανισμούς. 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Ευγενία Αποστολάκη που 

περιστασιακά βοήθησε με τις δειγματοληψίες αλλά κυρίως για την εμψύχωσή της σε 

δύσκολες στιγμές. Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Βίκυ Καλογεροπούλου για την 

βοήθεια στις δειγματοληψίες κόβοντας ψάρια και ταξινομώντας/ αναγνωρίζοντας 
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‘σκουλήκια’ (μην φωνάζετε που τα λεω έτσι...) άλλα κυρίως για την στήριξή της και τα 

απαραίτητα ‘κατσαδιάσματα’ τα δύσκολα χρόνια του γραψίματος καθώς και για το

προτελευταίο βράδυ της παρουσίασης μου που με προετοίμασε με καλό σκοπό για τα 

‘χειρότερα’.... 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ναυσικά Παπαγεωργίου μέσα από την καρδιά μου για 

όλες τις στιγμές που περάσαμε μαζί όλα αυτά τα χρόνια. Την ευχαριστώ που υπήρξε φίλη και 

σωστή συνεργάτης. Την ευχαριστώ για την βοήθειά της στις δειγματοληψίες, στο εργαστήριο

και στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων των βενθικών οργανισμών (δεν θα τα πω πάλι 

‘σκουλήκια’ που σε τσαντίζει....) αλλά κυρίως για την εμψύχωση και τις πολύωρες κουβέντες 

μας που μου έδιναν κουράγιο να συνεχίσω.

Χίλια ευχαριστώ χρωστώ στην μητέρα μου Μαριέττα για την υπομονή της όλα αυτά τα 

χρόνια ακούγοντας την γκρίνια μου, τον εκνευρισμό μου και την στεναχώρια μου όταν τα 

πράγματα πήγαιναν στραβά και δίνοντας μου κουράγιο με τον γνωστό ‘μαμαδίστικο’ τρόπο... 

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την αδελφή μου Βάσια και τον άντρα της Χρήστο για την 

γλυκύτητα τους και την αγάπη που μου έδιναν απλόχερα, τις ξαδέλφες μου Μαρία και 

Φωτεινή που έτρεχαν μέχρι και να κάνουν τις καθαρίστριες σε στιγμές που ήμουνα στα όρια 

μου, την θεία Λιάνα και τον θείο Γρηγόρη για τα δέματα με φαγητό που έρχονταν ανά 

περιόδους και την ανιψιά Αναστασία για τις ξέγνοιαστες στιγμές που μου προσέφερε. Φυσικά 

δεν θα μπορούσα να μην ευχαριστήσω τους φίλους μου Έρη, Πηνελόπη, Διονύση, Άντζη, 

Κατερίνα, Αργύρη, Ιωάννα, Βάσια, Ελένη, Πένη, Θοδωρή, Τζωρτζίνα, Στέλλα και όλο το 

Yoga Team που μου έδιναν κουράγιο και παρηγοριά στα δύσκολα και που ανέχτηκαν την 

παντελή έλλειψη χρόνου και παρέμειναν στο πλευρό μου και φυσικά θα ήθελα να 

ευχαριστήσω τα σκυλάκια μου Puma και Sandy που μου κράταγαν συντροφιά καθημερινά.

Ευχαριστώ πολύ όλους για όλα, 

Ιωάννα

Ηράκλειο, 05.07.2013



Πρόλογος

6



Περίληψη

7

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι συγκεντρώσεις διαφόρων μετάλλων και άλλων ιχνοστοιχείων μελετήθηκαν στα 

ιζήματα, στα εκτρεφόμενα ψάρια (λαβράκι Dicentrarchus labrax και τσιπούρα Sparus

aurata), στους άγριους ιχθυοπληθυσμούς που συναθροίζονται γύρω από τους ιχθυοκλωβούς 

και στους μακροβενθικούς οργανισμούς σε ιχθυοτροφεία της Ανατολικής Μεσογείου. Στόχος

της παρούσας μελέτης ήταν η εύρεση της κατανομής των μετάλλων στο θαλάσσιο 

περιβάλλον και στους ζωντανούς οργανισμούς και της σχέσης που συνδέει τη 

βιοσυσσώρευση και τη βιοδιαθεσιμότητα τους με διάφορες περιβαλλοντικές παραμέτρους 

ώστε να εκτιμηθεί ο βαθμός της επικινδυνότητάς τους για τα διάφορα μέλη της τροφικής 

αλυσίδας. Επιλέχθηκαν τέσσερις περιοχές υδατοκαλλιέργειας, δύο στο Αιγαίο και δύο στο 

Ιόνιο Πέλαγος. Συλλέχθηκαν δείγματα ιζήματος κάτω από τους κλωβούς και σε αποστάσεις 

5, 10, 25 και 50 m κατά μήκος της κατεύθυνσης των κυρίων ρευμάτων της κάθε περιοχής και 

από έναν σταθμό αναφοράς σε κάθε περιοχή 400-1000 m από την κάθε μονάδα. Έγινε επίσης 

συλλογή δειγμάτων ψαριών (σάρκα, συκώτι, βράγχια, οστά, έντερο, γονάδες, στομάχι, 

στομαχικό περιεχόμενο) και δειγμάτων μακροπανιδικών ταξινομικών ομάδων (taxa). 

Όσον αφορά τα μέταλλα στις περιοχές των ιχθυοτροφείων, οι αλλαγές των γεωχημικών 

παραμέτρων των ιζημάτων επηρεάζουν σημαντικά τη βιοδιαθεσιμότητα τους και την 

κατανομή τους στα ιζήματα. Οπότε με βάση τη σύσταση των ιζημάτων σε μέταλλα, τα 

ιζήματα κατηγοριοποιήθηκαν σε χοντρόκοκκα οξειδωτικά και λεπτόκοκκα ανοξικά. Τα 

λασπώδη και ανοξικά ιζήματα είχαν υψηλότερες συγκεντρώσεις σε όλα σχεδόν τα μέταλλα

από ότι τα χοντρόκοκκα και οξειδωτικά ιζήματα. Στα ανοξικά ιζήματα, όλα τα μέταλλα είχαν 

υψηλότερες συγκεντρώσεις στα ιζήματα από τους επιβαρυμένους σταθμούς από ότι στα 

ιζήματα από τους σταθμούς αναφοράς, ενώ στα οξειδωτικά ιζήματα, πολλά μέταλλα είχαν 

χαμηλότερες συγκεντρώσεις στα ιζήματα των επιβαρυμένων σταθμών από ότι των σταθμών 

αναφοράς. Οι σημαντικότερες παράμετροι που μειώνουν τη βιοδιαθεσιμότητα των μετάλλων 

στους οργανισμούς δεσμεύοντάς τα στο ίζημα είναι το αυξημένο ποσοστό ιλύος, το υψηλό 

οργανικό υλικό και το χαμηλό οξειδοαναγωγικό δυναμικό. Βρέθηκε ότι τα ψάρια που 

εκτρέφονται σε μη-εκτεθειμένες περιοχές με ανοξικό υπόστρωμα συσσωρεύουν χαμηλότερες 

συγκεντρώσεις μετάλλων στη σάρκα, στα οστά και στο έντερο και υψηλότερες 

συγκεντρώσεις μετάλλων στα βράγχια και στο συκώτι από ότι τα ψάρια που εκτρέφονται σε 

εκτεθειμένες περιοχές με οξειδωτικό υπόστρωμα. Τα άγρια ψάρια που συναθροίζονται σε 

περιοχές με ανοξικό υπόστρωμα συσσωρεύουν μέταλλα στα βράγχια τους μέσω του 

ενδιαιτήματός τους, ενώ αυτά που συναθροίζονται σε περιοχές με οξειδωτικό υπόστρωμα 

συσσωρεύουν μέταλλα στο έντερο τους μέσω της διατροφής τους. Επίσης βρέθηκε ότι οι 
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συγκεντρώσεις των μετάλλων στα βενθικά ασπόνδυλα αυξάνουν με την αύξηση του 

ποσοστού ιλύος, του ανθεκτικού οργανικού υλικού και της χλωροφύλλης-α στα ιζήματα. 

Οι επιπτώσεις των μετάλλων στα ιζήματα των ιχθυοκαλλιεργειών βρέθηκαν ότι ήταν 

αμελητέες πέραν των 25 – 50 m από την άκρη των κλωβών. Επιπλέον, στην παρούσα μελέτη 

διαπιστώθηκε ότι τα διάφορα είδη άγριων ψαριών που συναθροίζονται γύρω από τους 

ιχθυοκλωβούς συσσωρεύουν περισσότερα μέταλλα με υψηλότερες συγκεντρώσεις από ότι τα 

εκτρεφόμενα ψάρια. Τα βενθικά ασπόνδυλα συσσωρεύουν χαμηλότερες συγκεντρώσεις 

μετάλλων από ότι τα ιζήματα. Τα ανθεκτικά είδη (tolerant species) του μακροβένθους

συσσωρεύουν υψηλότερες συγκεντρώσεις μετάλλων από ότι τα ευαίσθητα είδη (equilibrium

species). Η βιοσυσσώρευση των μετάλλων στο μακροβένθος επηρεάζεται από τα οικολογικά 

(ενδιαίτημα, κινητικότητα, διατροφικές συνήθειες, βιοανάδευση) και μορφολογικά (σχήμα 

και μέγεθος σώματος) χαρακτηριστικά των οργανισμών. 

Το As σε οξειδωτικά και ανοξικά ιζήματα και ο Cu, ο Zn και ο Fe στα ανοξικά μπορούν 

να προκαλέσουν ανεπιθύμητα αποτελέσματα στην υδρόβια ζωή των περιοχών των 

ιχθυοτροφείων. Στα εκτρεφόμενα ψάρια, ανιχνεύθηκε βιοσυσσώρευση, μέσω της διατροφής, 

του Hg και του Cs στη σάρκα του λαβρακιού, του Cu στο συκώτι του λαβρακιού και του P, 

του Ca και του Sr στα οστά και των δύο ειδών. Στην παρούσα μελέτη βρέθηκε ότι ο Hg

βιομεγεθύνεται στους ιστούς των άγριων ψαριών που συναθροίζονται γύρω από τους 

ιχθυοκλωβούς εξαιτίας της διατροφής τους με ζωοβένθος. Επομένως ο Hg στα εκτρεφόμενα 

και άγρια ψάρια μπορεί να αυξηθεί σημαντικά μέσω της διατροφής τους και, ενδεχομένως, να 

επηρεάσει τόσο την υγεία των ψαριών όσο και την υγεία των καταναλωτών – ανθρώπων. Η 

σάρκα των εκτρεφόμενων και των άγριων ψαριών συσσωρεύει τις χαμηλότερες 

συγκεντρώσεις των περισσότερων μετάλλων ενώ το συκώτι και τα οστά τις υψηλότερες σε 

σχέση με τους άλλους ιστούς. Ωστόσο το βρώσιμο μέρος (σάρκα) των δύο εκτρεφόμενων 

ειδών δεν υπερέβαινε τα επιτρεπτά όρια και, επομένως, η κατανάλωση του θα μπορούσε να 

θεωρηθεί ασφαλής για την ανθρώπινη υγεία, ενώ κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία από την 

κατανάλωση άγριων ψαριών μπορεί να προκληθεί λόγω αυξημένων συγκεντρώσεων Fe, As

(ανόργανου) και Hg. Τα εκτρεφόμενα και τα άγρια ψάρια είναι καλές πηγές ουσιωδών 

στοιχείων για την ανθρώπινη υγεία όπως P, K, Cr και Se με τον κέφαλο (Mugil cephalus), τη

μαρίδα (Spicara smaris) και τον χάνο (Serranus cabrilla) να είναι εξαιρετικές πηγές Ca και

Se.  
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ABSTRACT

Metals and trace element concentrations in sediment, in tissues of farmed fish (seabass,

Dicentrarchus labrax and gilthead seabream, Sparus aurata), in tissues of wild fish 

aggregating in the vicinity of fish farm cages and in benthic macroinvertebrates were 

investigated at fish farms in the Eastern Mediterranean Sea. The main objective of the present 

study was the detection of the distribution of metals in the the marine environment and of the 

relationship between their bioaccumulation and bioavailability with various environmental 

variables. Samples were collected from two fish farms in two different sites in the Aegean 

Sea (AEG1 and AEG2) and two in the Ionian Sea (ION1 and ION2), Greece. Sediment

samples were collected by scuba divers under the cages (0 m) as well as at 5, 10, 25 and 50 m 

from the edge of the cages downstream in the residual current direction and from reference 

stations located at 400-1000 m from each farm. Fish tissues (muscle, liver, gills, bone, 

intestine, gonads, stomach, stomach content) and macrofaunal taxa were also sampled. 

Sediment geochemistry plays an important role in metal bioavailability and in metal 

distribution in sediments. Based on elemental distribution, sediments from the farms were 

separated into coarse oxidized and silty anoxic ones. In silty and anoxic sediments, metal

concentrations were higher than in coarse and oxic ones. In anoxic sediments, all metals had 

higher concentrations at the impacted stations than at reference stations while in oxic 

sediments, many elemental concentrations were lower at impacted stations than at reference 

stations. Increased silt content, high organic matter content and low redox in sediments reduce 

metals bioavailability due to their coupling with sediments. Fish reared in semi-exposed sites

with anoxic substratum accumulate a greater number of these elements than fish reared in

exposed sites with oxic substratum. Wild fish aggregating in sites with anoxic substrata

accumulate metals from the ambient habitat in their gills whereas those aggregating in sites 

with oxic substrata concentrate these elements through their diet in their intestine. However, 

elemental concentrations of benthic organisms were increasing with silt content, refractory 

organic matter and chlorophyll-a of sediment.

Fish farm effects on sediments were negligible beyond 25 – 50 m from the edge of the 

cages. Furthermore, our results seemed to show that tissues of wild fish aggregating around 

farm cages accumulated a greater number of these elements and with higher concentrations 

than farmed fish. Macroinvertebrates accumulated lower concentrations of most metals and 

elements than their respective sediment. Tolerant macrobenthic species were found to 

accumulate higher concentrations of most metals and elements than equilibrium species. The 

ecological (habitat, mobility, feeding type, bioturbation) and morphological (body form and 
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body size) characteristics of the benthic invertebrates can affect the bioaccumulation of 

metals and elements in macrobenthos.

As in oxic and anoxic sediments and Cu, Zn and Fe in anoxic, fine-grained sediments can 

cause unwanted effects on aquatic life in fish farm sites. In farmed fish it was detected 

bioaccumulation through feeding of Hg and Cs in seabass muscle, Cu in seabass liver and P, 

Ca and Sr in the bones of both species. Furthermore, in the present study, it was found that Hg 

was biomagnified in tissues of wild fish aggregating around fish cages feeding on zoobenthos.

Thus, Hg in farmed and wild fish may increase significantly through their diet and may affect 

the fish health as well as the health of consumer – human. Most concentrations were lower in 

muscle and higher in liver and bone than in the other body tissues of both farmed and wild 

fish species. Nevertheless, the edible part (usually muscle) of farmed fish did not exceed 

permissible limits and therefore their consumption should be considered as safe for human 

health. However, elevated concentrations of Fe, As (inorganic) and Hg in muscle of wild fish 

aggregating around fish farms may impose a risk for human health. Farmed and wild fish are 

good sources of P, K, Cr and Se while flathead grey mullet (Mugil cephalus), picarel (Spicara

smaris) and comber (Serranus cabrilla) are excellent sources of Ca and Se.
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1. Γενική εισαγωγή

1.1. Εισροές μετάλλων στο θαλάσσιο περιβάλλον

Οι πηγές της ρύπανσης με μέταλλα μπορούν να είναι αέριες, σωματιδιακές, υδατικές, 

στερεές, διάχυτες ή σημειακές (Bradl 2005). Τα μέταλλα και τα στοιχεία εισάγονται στο 

θαλάσσιο περιβάλλον μέσω φυσικών διεργασιών όπως η διάβρωση των γεωλογικών 

πετρωμάτων, η ηφαιστειακή δραστηριότητα (π.χ. Hg) και οι πυρκαγιές δασών ή μέσω 

ανθρωπογενών δραστηριοτήτων μέσω ατμοσφαιρικής απόθεσης, ποταμιών, άμεσων

απορρίψεων (Prego & Cobelo-Garcia 2003, Sarkar et al. 2004, Dean 2004). 

Τα μέταλλα χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία (διυλιστήρια πετρελαίου, χαλυβουργεία, 

πετροχημικά εργοστάσια, παραγωγή λιπασμάτων) και καταλήγουν στο θαλάσσιο περιβάλλον 

μέσω των υγρών αποβλήτων ή μέσω αερολυμάτων με ατμοσφαιρική κατακρήμνιση από 

εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, εγκαταστάσεις οικιακής θέρμανσης, καύσης 

απορριμμάτων κ.α. (Jordao et al. 2002, Bradl 2005, Dean 2004). Τα αστικά λύματα 

(κατεργασμένα ή ακατέργαστα) είναι άλλη μια σημαντική πηγή εισόδου των μετάλλων στο 

θαλάσσιο περιβάλλον κοντά στα αστικά κέντρα (Dean 2004). Οι μπαταρίες μπορεί να 

αποτελέσουν σημαντική πηγή Pb και Hg αν δεν γίνει σωστή διαχείριση κατά την απόρριψή 

τους (UNEP 2000). Μεγάλες ποσότητες μετάλλων κυρίως Pb καταλήγουν στη θάλασσα με τα 

νερά έκπλυσης των δρόμων από τις βροχές λόγω της υψηλής κυκλοφοριακής πυκνότητας 

(Bradl 2005). Η εξόρυξη πετρωμάτων είναι επίσης μια σημαντική πηγή εισροής μετάλλων 

στο περιβάλλον (Martinez et al. 2002, UNEP 2000, Stern & Grant 1981, Stummeyer & 

Marchig 2001, Bradl 2005). Οι ναυπηγικές δραστηριότητες και οι ιχθυοκαλλιέργειες επίσης 

απελευθερώνουν μέταλλα και οργανομεταλλικά στο θαλάσσιο περιβάλλον από τα τοξικά 

μέταλλα των υφαλοχρωμάτων που χρησιμοποιούνται σ’ αυτές (Φυτιάνος 1996) όπως τα Cu, 

Pb, Cd, Cr που χρησιμοποιούνται στα υλικά επίστρωσης των σκαφών και των θαλάσσιων 

κατασκευών για τη προστασία τους από τα φύκη και τους μύκητες (Dean et al. 2007). 

Μέταλλα μπορούν να απελευθερωθούν έμμεσα από, για παράδειγμα, τα ρινίσματα ή τη 

διάλυση των βιομηχανικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στη θάλασσα, όπως οι εξέδρες 

των γεωτρήσεων πετρελαίου και οι χαλύβδινοι κλωβοί των ιχθυοτροφείων (Dean 2004). 

Τέλος έχει βρεθεί ότι μέταλλα εισέρχονται στο περιβάλλον μέσω αγροτικών δραστηριοτήτων 

(Norville 2005, Bradl 2005). 

Επιπλέον, σημαντικό ρόλο στην εισροή μετάλλων στο θαλάσσιο περιβάλλον παίζει και ο 

βιογεωχημικός κύκλος τους. Τα διαλελυμένα μέταλλα μπορούν να απορροφηθούν από τους 

πρωτογενείς παραγωγούς όπως το πλαγκτόν και συνεπώς να περάσουν και να συσσωρευτούν

στη τροφική αλυσίδα, ή μπορούν να συσσωρευτούν άμεσα στους ανώτερους οργανισμούς. 
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Τα στοιχεία που ενσωματώνονται στα βιογενή υλικά θα μεταφερθούν τελικά στο ίζημα ως 

οργανικό υπόλειμμα μετά τον αναπόφευκτο θάνατο του οργανισμού (Dean 2004).

Για την αξιολόγηση της ρύπανσης από μέταλλα, είναι σημαντικό να διαχωριστούν οι 

φυσικά υπάρχουσες ποσότητες μετάλλων από τις ανθρωπογενείς εισροές (Curkov et al. 2011) 

κάτι το οποίο είναι περίπλοκο λόγω των υψηλών φυσικών συγκεντρώσεων τους στο 

θαλασσινό νερό και του μεγάλου αριθμού των φυσικών εισροών τους. Για ορισμένα στοιχεία, 

οι φυσικές και ανθρωπογενείς εισροές είναι της ίδιας τάξης μεγέθους (π.χ. Hg, Cd) ενώ για 

άλλα (π.χ. Pb) οι ανθρωπογενείς εισροές επισκιάζουν τις φυσικές (Prego & Cobelo-Garcia 

2003). 

1.2. Μέταλλα στο θαλάσσιο περιβάλλον 

Ένα σημαντικό μέρος των μετάλλων που εισάγεται στο θαλάσσιο περιβάλλον βρίσκεται 

στα ιζήματα και αποτελούν δυνητικό κίνδυνο για τους αυτότροφους και ετερότροφους 

οργανισμούς (Han et al. 1996) και για τα ευαίσθητα χαμηλότερα επίπεδα της τροφικής 

αλυσίδας και τελικά τον άνθρωπο. Η ρύπανση των επιφανειακών ιζημάτων με μέταλλα θα 

μπορούσε να επηρεάσει άμεσα την ποιότητα του θαλασσινού νερού (Mendiguchia et al. 

2006). Τα ιζήματα μπορούν να συσσωρεύσουν ρύπους σε συγκεντρώσεις υψηλότερες από 

αυτές που παρατηρούνται στη στήλη του νερού (Christophoridis et al. 2009), έχοντας

αρνητικές επιπτώσεις για τους βενθικούς οργανισμούς και τους οργανισμούς που τρέφονται 

με βένθος ή ίζημα (Guerra-Garcia et al. 2010, Couture et al. 2008). Η βιοδιαθεσιμότητα και η 

βιοσυσσώρευση των ρύπων στα υδατικά περιβάλλοντα ελέγχονται από την ισχύ 

αποδέσμευσης ή δέσμευσης των ρύπων στα ιζήματα που καθορίζεται από το χημικό 

περιβάλλον (pH, οξειδοαναγωγικό δυναμικό, ποσοστό ιλύος, παρουσία χημικών ειδών όπως 

σουλφίδια και οργανικό υλικό) (Hedman et al. 2008) και την ικανότητα των οργανισμών να 

μεταβολίζουν τους ρύπους (Eggleton & Thomas 2004). Συνεπώς, τα ιζήματα αποτελούν μια 

μακροπρόθεσμη πηγή ρύπανσης της τροφικής αλυσίδας (Burton 2002, Curkov et al. 2011).

Ένα σημαντικό πρόβλημα στην κατανόηση των επιπτώσεων των μετάλλων και των 

στοιχείων στους ζώντες οργανισμούς είναι η μεγάλη διακύμανση της βιοδιαθεσιμότητας τους 

στο περιβάλλον. Στους οργανισμούς, οι κύριες οδοί πρόσληψης στοιχείων εξαρτώνται από τη 

συγκέντρωση του ρύπου στο νερό και στη τροφή, την κινητική πρόσληψης και αποβολής 

αλλά επίσης από τη χημική μορφή και τη βιοδιαθεσιμότητα των ρύπων καθώς και την ηλικία, 

το μέγεθος, τη φυσιολογία, το ενδιαίτημα, τη διατροφή, το τροφικό επίπεδο και τους ρυθμούς 

ανάπτυξης του οργανισμού (Alam et al. 2002, Kelly et al. 2008). Άλλοι παράγοντες που 

παίζουν ρόλο στη συσσώρευση των μετάλλων από τους οργανισμούς είναι ο χρόνος 

διέλευσης της τροφής από το έντερο, η πεπτικότητα της, και το ποσοστό αποβολής των 
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μετάλλων (Selck et al. 1999, Callier et al. 2009). Επίσης, οι σχετικές ποσότητες της λείας

(τροφής) που καταναλώνουν οι θηρευτές θα επηρεάσουν τον βαθμό συσσώρευσης των 

μετάλλων (Alquezar et al. 2007).

Πιο συγκεκριμένα, στα ψάρια, η συσσώρευση μετάλλων και στοιχείων εξαρτάται από τη 

διατροφή, τις εποχικές αλλαγές, τις βιολογικές μεταβλητές (οικολογικές ανάγκες των ειδών, 

φύλο, μέγεθος, κολυμβητική συμπεριφορά, μεταβολισμός), τη πρόσληψη και αποβολή τους 

καθώς και από τη χημική ειδοταυτοποίηση/ βιοδιαθεσιμότητα των ενώσεων, τις τοπικές 

περιβαλλοντικές συνθήκες (αλατότητα, θερμοκρασία, pH, αλκαλικότητα), τις συγκεντρώσεις 

στο νερό και το ίζημα (Kelly et al. 2008, Canli & Atli 2003, Fallah et al. 2011, Dural et al. 

2006, Kalay et al. 1999). Τα ψάρια αφομοιώνουν μέταλλα και στοιχεία στους ιστούς τους 

μέσω διαφορετικών οδών: κατάποση τροφής και αιωρούμενων σωματιδίων, ανταλλαγή 

διαλελυμένων μεταλλικών ιόντων σε λιπόφιλες μεμβράνες όπως τα βράγχια, και απορρόφηση 

στις επιφάνειες ιστών και μεμβρανών (Alam et al. 2002, Ferreira et al. 2008, Vigh et al. 

1996). Τα στοιχεία κατανέμονται στους ιστούς ανάλογα με το είδος της έκθεσης, δηλαδή αν 

είναι διατροφική και/ ή υδατική (Alam et al. 2002, Ferreira et al. 2008), και μπορούν να 

απεκκριθούν μέσω των περιττωμάτων, των ούρων και των αναπνευστικών μεμβρανών (Alam 

et al. 2002, Ikem & Egilla 2008).

Οι βενθικοί οργανισμοί εκτίθενται στα μέταλλα μέσω του ενδιαιτήματος τους και της 

διατροφής τους και εν συνεχεία ενδέχεται να μεταφέρουν τους ρύπους αυτούς στα ανώτερα 

μέλη της τροφικής αλυσίδας που τρέφονται με βένθος. Έτσι έχει βρεθεί ότι οι ιζηματοφάγοι 

είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι (Callier et al. 2009) διότι καταναλώνουν ίζημα που είναι συνήθως 

πιο πλούσιο σε μέταλλα από ότι άλλες πηγές τροφής για άλλους οργανισμούς. Η 

συσσώρευση των μετάλλων είναι συνάρτηση της αποτελεσματικότητας αφομοίωσης, της 

συγκέντρωσης των μετάλλων στη τροφή, και του ποσοστού κατάποσης από τους 

οργανισμούς. Έτσι, αναμένεται ότι η εισροή των μετάλλων από τη τροφή μπορεί να αυξηθεί 

αναλογικά με την αύξηση της συγκέντρωσης τους (Yan & Wang 2002). 

1.3. Γεωχημεία μετάλλων

Κατά τη διαγένεση (diagenesis), στα ανώτερα στρώματα των ιζημάτων γίνεται ενεργή 

ανακύκλωση (active cycling) των στερεών και των διαλελυμένων φάσεων και παράγονται 

υψηλότερα επίπεδα μετάλλων στο νερό των πόρων του ιζήματος από ότι στο υπερκείμενο 

νερό, με αποτέλεσμα την απελευθέρωση των μετάλλων έξω από το ίζημα υπό τη διαλυτή 

τους μορφή (Dean et al. 2007). Στα ιζήματα, υπό οξειδωτικές συνθήκες, τα οξυ-υδροξείδια 

των Fe και Mn μαζί με την οργανική ύλη είναι σημαντικές θέσεις δέσμευσης για τα μέταλλα, 

ενώ σε ανοξικές συνθήκες κυριαρχεί ο σχηματισμός θειούχων ενώσεων των μετάλλων 



Κεφάλαιο 1: Γενική Εισαγωγή

14

(Eggleton & Thomas 2004, Dean et al. 2007, Thorsson et al. 2008, Sutherland et al., 2007,

Siegel et al. 1994, Roach et al. 2008, Sarkar et al. 2004).

Στα ιζήματα, οι αλλαγές του οξειδοαναγωγικού δυναμικού, των σουλφιδίων και του 

οργανικού υλικού επηρεάζουν την κατανομή των μετάλλων (Kalantzi et al. 2013). Αυτές οι 

συνθήκες συναντώνται ευρέως στις νεκρές ζώνες όπου επικρατεί ανοξία στον πυθμένα και οι 

οποίες επεκτείνονται διαρκώς (Diaz & Rosenberg 2008). Ενώ η υποξία που επικρατεί στα 

ιχθυοτροφεία που βρίσκονται σε ρηχές περιοχές, με χαμηλό υδροδυναμισμό και ανοξικά 

ιζήματα (Karakassis et al. 1998) θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντικές περιοχές 

ανακατανομής και ανακύκλωσης των μετάλλων μεταβάλλοντας τη βιοδιαθεσιμότητά τους. 

Οπότε οι αναμενόμενες αλλαγές στις διαδικασίες του ευτροφισμού στην παράκτια ζώνη είναι 

πιθανόν να οδηγήσουν σε αλλαγές της κατανομής και της διαθεσιμότητας διαφόρων 

μετάλλων και στοιχείων. 

Σε ανοξικές συνθήκες, η διάλυση είναι ο κύριος παράγοντας που ελέγχει την κατανομή 

των μετάλλων ενώ σε οξειδωτικά ιζήματα, η χημεία της επιφάνειας όπως η υφή και η 

σύσταση (π.χ. Fe και Mn οξυ-υδροξείδια) παίζει σημαντικό ρόλο. Ανάλογα με την ισχύ του 

δεσμού των μετάλλων στα σωματίδια, απελευθερώνονται διαφορετικά με τις αλλαγές του 

οξειδοαναγωγικού δυναμικού εντός του ιζήματος λόγω της βιοανάδευσης (bioturbation). Μια 

αλλαγή στις χημικές ιδιότητες των ενώσεων του ιζήματος-ρύπου μπορεί να προκαλέσει 

κίνηση και μεταφορά των μετάλλων, κυρίως από ενώσεις του θείου (FeS/MnS) (Eggleton &

Thomas 2004). Τα μέταλλα, όπως ο Cu, που είναι δεσμευμένα με το θείο στα ανοξικά 

περιβάλλοντα μπορεί να γίνουν βιοδιαθέσιμα λόγω οξείδωσης των σουλφιδίων που 

προκαλείται από την κίνηση της μακροπανίδας στα επιφανειακά στρώματα του ιζήματος ή 

από εποχικές αλλαγές της βλάστησης (Prego & Cobelo-García 2003) ή από ρεύματα ή τράτες 

που μπορούν ανακατανείμουν το ίζημα στη στήλη του νερού (Burridge et al. 2010).

1.4. Επιπτώσεις μετάλλων στους θαλάσσιους οργανισμούς 

Η κατανομή και το γίγνεσθαι (fate) των μετάλλων στα θαλάσσια οικοσυστήματα έλαβε 

ιδιαίτερη προσοχή στη δεκαετία του 1970 μετά το περιστατικό στη Minamata και, ως εκ 

τούτου, ελήφθησαν μέτρα για τη προστασία της δημόσιας υγείας από τα πιο τοξικά μέταλλα 

και στοιχεία στα θαλασσινά (McIntyre 1995). Τα μέταλλα θεωρούνται από τους πιο 

επικίνδυνους ρύπους του θαλάσσιου περιβάλλοντος (McIntyre 1995) διότι δεν 

βιοαποικοδομούνται και παραμένουν αναλλοίωτα στο περιβάλλον και έτσι μπορούν να 

αποτελέσουν μια μακρόχρονη επιλεκτική πίεση, ανάλογα με τη χημική τους μορφή και τη 

βιοδιαθεσιμότητα τους (Cukrov et al. 2011). Βρίσκονται φυσικά στον αέρα, το νερό, τις 

πέτρες και τους οργανισμούς μέσω βιολογικής πρόσληψης (Lane et al. 2000). Τα 
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ιχνοστοιχεία και πολλά μέταλλα είναι απαραίτητα για τις βιολογικές διαδικασίες και τη 

διατήρηση του μεταβολισμού των οργανισμών αλλά γίνονται τοξικά όταν υπερβούν κάποιες 

οριακές τιμές προκαλώντας αλλαγές στη δομή των ενδοπανιδικών κοινοτήτων και στη 

λειτουργία τους (Mayor & Solan 2011, Prego & Cobelo-Garcia 2003) προκαλώντας

προβλήματα στην υγεία των οργανισμών και στον άνθρωπο. Οι πιο τοξικές και επικίνδυνες 

μορφές των μετάλλων είναι στη μορφή των κατιόντων τους και συνδεδεμένα με μικρές

ανθρακικές αλυσίδες. 

Σε γενικές γραμμές, τα μέταλλα και οι ενώσεις τους συσσωρεύονται στα έμβια όντα και

σχηματίζουν οργανομεταλλικές ενώσεις οι οποίες παρουσιάζουν συνήθως αυξημένη 

τοξικότητα και αποθηκεύονται γρηγορότερα από ότι διασπώνται ή εκκρίνονται. Ένα μέρος 

τους καταλήγει με τη τροφική αλυσίδα έως τον άνθρωπο, στον οποίο προκαλούν χρόνιες ή 

οξείες βλάβες. Η σύνθεση μεταλλοθειονινών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση των 

μετάλλων για την αποτοξίνωση των οργανισμών (Wright 1995). Εντούτοις, υπάρχει κάποιο 

σημείο κορεσμού στην αποτοξικοποίηση, που μπορεί να επιτρέψει στα επιπλέον ελεύθερα 

ιόντα μετάλλων να δεσμευτούν σε κρίσιμες περιοχές, με αποτέλεσμα τη βλάβη των κυττάρων 

(Engel & Fowler 1979). Ο μηχανισμός της τοξικής δράσης τους οφείλεται στην ισχυρή 

συγγένεια των μεταλλοκατιόντων με το θείο, η οποία επηρεάζει τα ένζυμα που ελέγχουν την 

ταχύτητα των κρίσιμων μεταβολικών αντιδράσεων στο ανθρώπινο σώμα. Τα πιο επικίνδυνα 

μέταλλα είναι τα Hg, Pb, As, Cd, Cr, Cu, Zn, Ni, Co.

Η τοξικότητα και η διαθεσιμότητα των μετάλλων στους οργανισμούς εξαρτάται από τη 

συγκέντρωση των ιόντων τους, το pH, το οξειδοαναγωγικό δυναμικό, τους διαθέσιμους 

οργανικούς και ανόργανους υποκαταστάτες (ligands, δηλαδή παράγοντες συμπλοκοποίησης),

την αλατότητα, τη θερμοκρασία, την παρουσία μικροβίων και ποικιλίας άλλων ενώσεων που 

δρουν ανταγωνιστικά και παρεμποδίζουν ή μειώνουν τις τοξικές επιπτώσεις αυτών των 

ενώσεων (Christophoridis et al. 2009). Η τοξικότητα αυτών των ρύπων βασίζεται στον 

ανταγωνισμό τους με τα βασικά στοιχεία για ενεργά ένζυμα ή για θέσεις στις πρωτεϊνικές 

μεμβράνες, στην αντίδρασή τους με βιολογικά ενεργές ομάδες, στην παρεμβολή τους στις 

φωτοσυνθετικές διεργασίες και στην επίδραση τους στη σύνθεση των πλαγκτονικών 

κοινοτήτων (Christophoridis et al. 2009). 

Η τοξικότητα των μετάλλων έχει βρεθεί για διάφορους θαλάσσιους οργανισμούς όπως 

για την κίτρινη πέρκα (yellow perch Perca flavescens) (Couture et al. 2008), για τα 

Pimephales promelas (fathead minnows) (Rickwood et al. 2008) καθώς και για διάφορα

υδρόβια φυτά και βενθικά ασπόνδυλα (Wilson et al. 2005). Τα μέταλλα είναι από τα πιο 

κοινά μεταβολικά δηλητήρια και μπορούν να προκαλέσουν διαταραχές στην ενζυμική 

δραστηριότητα καταλήγοντας σε βλάβη ή θάνατο των κυττάρων και των ιστών (Hoekman

2004, Csuros 2002). Ο Zn μπορεί να καθυστερήσει την ωρίμανση και την αναπαραγωγή των 
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ψαριών ενώ ο Cu, σε συγκεκριμένες συγκεντρώσεις, είναι τοξικός στα φύκια και σε κάποιους 

άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, ιδίως στα εμβρυϊκά και νυμφικά στάδια των ασπόνδυλων. 

Ο Pb σε χαμηλές συγκεντρώσεις μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην υγεία των 

οστρακοειδών (Jaysankar et al. 2009). Τα μέταλλα μπορούν να εισέλθουν στο σώμα μέσω 

τριών πηγών: την αναπνοή, το νερό και τη τροφή (Bradl 2005). Είναι γνωστό ότι ακόμη και 

χαμηλές συγκεντρώσεις μετάλλων μπορούν να δράσουν συνεργιστικά και να προκαλέσουν 

ανεπιθύμητες επιπτώσεις (Gopalakrishnan et al. 2008) πόσο μάλλον οι συγκεντρώσεις 

μετάλλων που υπερβαίνουν τα επίπεδα του υποβάθρου (Couture et al. 2008). 

1.5. Θαλάσσιες ιχθυοκαλλιέργειες στη Μεσόγειο

Η Μεσόγειος είναι ένα από τα πιο ολιγοτροφικά θαλάσσια υδατικά συστήματα στον 

κόσμο. Αυτό αντικατοπτρίζεται στις συνθήκες χαμηλού άνθρακα/ υψηλού οξειδοαναγωγικού 

δυναμικού και χαμηλής παραγωγικότητας που επικρατούν στα θαλάσσια ιζήματα (Karakassis 

& Eleftheriou 1997). Σε αυτό το ολιγοτροφικό συνεχές (oligotrophic continuum) του 

περιβάλλοντος, οι περιοχές των υδατοκαλλιεργειών αποτελούν περιστασιακά ‘νησιά υποξίας 

ή ανοξίας’ ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που τα ιχθυοτροφεία εγκαθίστανται σε περιοχές με 

ιλυώδεις βυθούς και χαμηλό υδροδυναμισμό. 

Τα τρία τέταρτα των άγριων αλιευτικών αποθεμάτων έχουν αλιευθεί πλήρως, υπερ-

αλιευθεί είτε εξαντληθεί σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) 

(Giarratano & Amin 2010) ενώ η ζήτηση για ψάρια για ανθρώπινη κατανάλωση αυξάνεται με 

γρήγορους ρυθμούς (Pauly et al. 1998). Σήμερα, ένα σημαντικό ποσοστό των βρώσιμων 

ψαριών προέρχεται από τις ιχθυοκαλλιέργειες και αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες 

δεκαετίες προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του αυξανόμενου πληθυσμού (Duarte et al. 

2009). Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, οι υδατοκαλλιέργειες της Μεσογείου έχουν αναπτυχθεί 

εντυπωσιακά. Πιο συγκεκριμένα, ενώ η ολική παραγωγή ήταν 90 000 τόνοι το 1985, το 2007 

αυξήθηκαν στους 436 401 τόνους θαλάσσιων ψαριών (κυρίως λαβράκι και τσιπούρα) και 

στους 174 385 τόνους μαλακίων (Grigorakis & Rigos 2011). 

Ωστόσο οι θαλάσσιες ιχθυοκαλλιέργειες αποτελούν ένα ανοικτό, διαπερατό σύστημα με 

εισροές και εκροές που ενδέχεται να προκαλέσουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι πιο 

σημαντικές εισροές είναι τα ιχθύδια, η ιχθυοτροφή, τα φάρμακα, τα απολυμαντικά και τα 

υφαλοχρώματα (antifoulants). Από την άλλη, οι πιο σημαντικές απώλειες είναι η συγκομιδή 

των ψαριών, τα ψάρια που διαφεύγουν, η αχρησιμοποίητη τροφή, τα περιττώματα, τα 

μεταβολικά προϊόντα έκκρισης και τα υπολείμματα χημικών όπως τα φάρμακα (Schendel et 

al. 2004, Dean et al. 2007, Russell et al. 2011, Gowen & Bradbury 1987). Η ανοικτή φύση 

αυτού του συστήματος επιτρέπει στις εκροές του να συμμετέχουν σε βιολογικές, χημικές και 
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οικολογικές διεργασίες οι οποίες μπορούν να προξενήσουν ανεπιθύμητες επιπτώσεις. Αυτές

είναι πολύπλοκες και διαφοροποιούνται στο χώρο και στο χρόνο. Έχει διαπιστωθεί ότι οι 

υδατοκαλλιέργειες επιδρούν σημαντικά τόσο στους ζώντες θαλάσσιους οργανισμούς 

(Karakassis et al. 2000) όσο και στις βιογεωχημικές παραμέτρους του ιζήματος (Kalantzi & 

Karakassis 2006) και της στήλης του νερού (Sara 2007).

Η τροφή και τα περιττώματα τελικά καθιζάνουν στον πυθμένα γύρω από τα ιχθυοτροφεία

προκαλώντας εμπλουτισμό με οργανική ύλη και μακρο-θρεπτικά (π.χ. N, P, Si) για τα οποία 

έχει γίνει σημαντική έρευνα των επιπτώσεων τους (Karakassis et al. 1998, Morrisey et al. 

2000, Brooks 2001, Pearson & Black 2001, Brooks et al. 2003, Schendel et al. 2004, Dean 

2004). Η καθίζηση αυτή των οργανικών αποβλήτων έχει ως αποτέλεσμα την αποικοδόμηση 

του οργανικού υλικού από μικρόβια, την εξάντληση του οξυγόνου, τη δημιουργία 

σουλφιδίων, αναερόβιων συνθηκών και λεπτόκκοκκων ιζημάτων (Karakassis et al. 1998,

Sutherland et al. 2007) όπως επίσης και ευτροφισμού. Αυτές οι βιογεωχημικές διεργασίες 

επηρεάζουν τη βενθική πανίδα με αποτέλεσμα την αύξηση της αφθονίας λίγων ευκαιριακών 

ειδών που ζουν στο επιφανειακό στρώμα του ιζήματος (Dean et al. 2007, Salazar & Saldana 

2007, Karakassis et al. 1999, Pearson & Rosenberg 1978, Pearson & Black 2001). 

Επιπλέον, στη Μεσόγειο έχει βρεθεί ότι υπάρχουν πλούσιες συναθροίσεις άγριων ψαριών 

που βρίσκονται γύρω στους κλωβούς των ιχθυοτροφείων (Dempster et al. 2002). Αυτό έχει 

αποδοθεί στη χρήση της περιοχής ως χώρου διατροφής γόνου (nursery ground), στη 

διαθεσιμότητα ιχθυοτροφής λόγω των αχρησιμοποίητων σωματιδίων, στην αύξηση των 

θρεπτικών στη πρωτογενή παραγωγή και στην άμεση μεταφορά θρεπτικών στη τροφική 

αλυσίδα (Machias et al. 2006, Grigorakis & Rigos 2011). Τα σημαντικότερα είδη άγριων

ψαριών των περιοχών των ιχθυοτροφείων δεν αντικαθίστανται λόγω της ύπαρξης των 

ιχθυοκαλλιεργειών αλλά αυξάνεται η ποικιλότητα, η αφθονία και το τροφικό τους επίπεδο 

(Machias et al. 2004). Μελέτες για τη διαιτητική σύνθεση των συναθροίσεων των άγριων 

ψαριών στα ιχθυοτροφεία βρήκαν ότι είναι σαρκοφάγα και ενεργοί θηρευτές βενθικών 

ασπόνδυλων και μικρών ψαριών (Labropoulou & Markakis 1998). Τα άγρια ψάρια 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην κατανάλωση της οργανικής ύλης που προέρχεται από 

τα ιχθυοτροφεία (Vita et al. 2004).

1.6. Εισροές μετάλλων από τις υδατοκαλλιέργειες 

Οι ιχθυοκαλλιέργειες είναι μια σημαντική βιομηχανία στην Ελλάδα. Οι περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις από τον οργανικό εμπλουτισμό στις υδατοκαλλιέργειες έχει βρεθεί ότι

περιορίζονται σε σχετικά μικρές περιοχές της παράκτιας ζώνης και είναι απίθανο, από μόνες 

τους, να περιορίσουν τη μελλοντική αύξηση της παραγωγής των ιχθυοτροφείων. Ωστόσο, η
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έρευνα για το γίγνεσθαι των μετάλλων που προέρχονται από τα ιχθυοτροφεία είναι

περιορισμένη, παρόλο που τα μέταλλα αποτελούν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της τροφής και 

των περιττωμάτων.

Κατά τα τελευταία χρόνια έχει εμφανιστεί ενδιαφέρον για την ανίχνευση και τον 

προσδιορισμό των μετάλλων και των στοιχείων σε περιοχές υδατοκαλλιεργειών. Τα μέταλλα 

και τα στοιχεία στις ιχθυοκαλλιέργειες εισάγονται κυρίως με τις ιχθυοτροφές, τις εκκρίσεις 

και τα περιττώματα των ψαριών αλλά επίσης και από τις χημικές ουσίες (υφαλοχρώματα) 

που χρησιμοποιούνται, την ατμοσφαιρική απόθεση και τη διάχυση (diffusion) από τα ιζήματα 

(Dalman et al. 2006, Alhashemi et al. 2012). Μπορεί να βρίσκονται στη διαλυτή τους μορφή 

και/ ή προσροφημένα (adsorbed) σε κολλοειδή σωματίδια ή στο φυτοπλαγκτόν (Farag et al. 

2007, Liang et al. 1999) και μπορούν να καταποθούν (ingested) ή να απορροφηθούν 

(absorbed) από τα ψάρια, μπορούν να κατακρημνιστούν στο ίζημα ή να απομακρυνθούν από 

τα ρεύματα (Eggleton & Thomas 2004).

Πιο συγκεκριμένα, η ιχθυοτροφή περιέχει θρεπτικά (άζωτο, φωσφόρο) όπως επίσης και 

ιχνοστοιχεία (Salazar & Saldana 2007) και παρέχει ένα οργανικά πλούσιο, ασταθές μίγμα από 

λίπη, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, ανόργανα άλατα, βιταμίνες και χρωστικές ουσίες, ειδικά 

σχεδιασμένο για να προωθήσει τη μέγιστη ανάπτυξη και να μιμηθεί τη φυσική διατροφή και 

απαιτήσεις των ψαριών (Gowen & Bradbury 1987, Gowen et al. 1990, Dean 2004). Τα 

ιχθυάλευρα και τα ιχθυέλαια που αποτελούν τις πρώτες ύλες για την παρασκευή των 

ιχθυοτροφών παράγονται κυρίως από μικρά πελαγικά ψάρια αλλά και από απόβλητα της 

κοπής των ψαριών του εμπορίου λιανικής (Russell et al. 2011) και περιέχουν μέταλλα και 

άλλα στοιχεία τα οποία μεταφέρονται στην ιχθυοτροφή.

Οι βιομηχανικές ιχθυοτροφές συμπληρώνονται με μίγματα θρεπτικών αλλά και με 

ανόργανα πρόσθετα που περιέχουν μέταλλα για εξυπηρέτηση δευτερογενών σκοπών (Dean et 

al. 2007, Grigorakis & Rigos 2011). Ορισμένα ιχνοστοιχεία, όπως Cu, Zn, Fe και Mn είναι 

απαραίτητα για την υγεία των ψαριών και εξυπηρετούν σημαντικές λειτουργίες των ζώντων

κυττάρων, εφόσον είναι απαραίτητα για πολλά ένζυμα ή είναι συμπαράγοντες στις ενζυμικές 

λειτουργίες (Pergent et al. 1999). Συμμετέχουν επίσης στον ενεργειακό μεταβολισμό μέσω 

οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων της αλυσίδας των ηλεκτρονίων μεταφοράς και μέσω του 

φυσιολογικού μεταβολισμού των ιστών και συμμετέχουν στις λειτουργίες του κεντρικού

νευρικού συστήματος (Dean 2004). Παρόλο που αυτά τα στοιχεία μπορούν να απορροφηθούν 

από τα ψάρια μέσω του νερού, κατά κύριο λόγο προσλαμβάνονται από τα διατροφικά 

συμπληρώματα (Naylor et al. 2000), και βρίσκονται σε ποικίλες συγκεντρώσεις στη τροφή 

ανάλογα με τις στρατηγικές που ακολουθούν οι εταιρείες παρασκευής ζωοτροφών. Υπάρχουν 

επίσης συστατικά μετάλλων στη τροφή που εξυπηρετούν άλλους δευτερογενείς σκοπούς 
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όπως ο θεϊκός χαλκός, ο οποίος προστίθεται με στόχο τη συντήρηση των προϊόντων κατά την 

αποθήκευση (Dean 2004). 

Οι περισσότερες δίαιτες συμπληρώνονται με προμίγματα μετάλλων, αλλά είναι συχνά 

υπερ-δοσολογημένες εξαιτίας της γενικής έλλειψης γνώσεων για τις διατροφικές απαιτήσεις.

Μια δίαιτα χωρίς συμπληρώματα θα μπορούσε να είναι επαρκής για την εξυπηρέτηση των 

στόχων του παραγόμενου προϊόντος (Dean 2004). Τα συμπληρώματα διατροφής στην 

ιχθυοτροφή μπορούν να περιέχουν ακόμη και πέντε φορές τις απαιτούμενες ποσότητες Cu

και Zn. Συνεπώς, οι συγκεντρώσεις αυτών των ιχνοστοιχείων είναι τουλάχιστον 3 με 4 φορές 

πιο συμπυκνωμένες από ότι οι απαιτούμενες, δημιουργώντας μια σημαντική περίσσεια η 

οποία είτε καθιζάνει στον πυθμένα ως αχρησιμοποίητη ιχθυοτροφή είτε εκκρίνεται από τα 

ψάρια ως πλεόνασμα στις απαιτήσεις τους (Russell et al. 2011). Τα στοιχεία Zn, Cu, Cd, Fe, 

Mn, Co, Ni, Pb, Mg, Se και Hg μπορούν να περιέχονται σε σημαντικές ποσότητες στις 

βιομηχανοποιημένες τροφές (Grigorakis & Rigos 2011, Dean et al. 2007).

Παραδοσιακά, η ιχθυοτροφή παρέχεται στα εκτρεφόμενα ψάρια από σάκους ζωοτροφών 

με το χέρι ή με ειδική ταΐστρα στο νερό των κλωβών (Brooks & Mahnken 2003). Κακές 

τεχνικές εκτροφής και κακή αποθήκευση των σάκων των τροφών μπορούν να καταλήξουν σε 

τυχαία διασπορά τροφής, υπερβολική σίτιση και απώλειες τροφής μέσα από τα δίχτυα ή 

σκίσιμο σάκων ιχθυοτροφής από θαλάσσια πτηνά τα οποία έχουν ως συνέπεια την 

απελευθέρωση τροφής στη θάλασσα (Dean 2004). 

Όλες οι επιφάνειες στο θαλάσσιο σύστημα μπορούν να παρέχουν μια βάση για την 

εγκατάσταση ζωντανών οργανισμών. Το οργανικά πλούσιο περιβάλλον γύρω από τους 

κλωβούς των ιχθυοτροφείων ευνοεί τη βιολογική ανάπτυξη και τα πλοία των μονάδων, οι 

κλωβοί, τα αγκυροβόλια και τα δίχτυα των κλωβών μπορούν να συσσωρεύσουν σημαντική 

ποσότητα οργανισμών βιοεπίστρωσης (biofouling organisms) της τάξης των πολλών kg/ 

τετραγωνικό μέτρο (Brooks & Mahnken 2003). Η συνεχής βιοεπίστρωση των διχτυών και 

των δομών μπορεί να αυξήσει την υδροδυναμική αντίσταση (drag) και να απειλήσει τη 

δομική ακεραιότητα (structural integrity) των κλωβών, αλλά μπορεί επίσης να προκαλέσει 

επιπτώσεις υποξίας θανατηφόρες ή υπο-θανατηφόρες λόγω μείωσης της ροής του νερού μέσα 

από τα δίχτυα και επομένως της παροχής οξυγόνου στα ψάρια (Black 1998). Η συσσώρευση 

στα πλοία και τους κλωβούς επίσης επιτρέπει τη διάβρωση και την υποβάθμιση των υλικών 

κατασκευής. Για την αντιμετώπιση της βιοεπίστρωσης στα δίχτυα των ιχθυοτροφείων, στα 

σκάφη και σε άλλους θαλάσσιους εξοπλισμούς γίνεται χρήση υφαλοχρωμάτων που 

βασίζονται στον Cu (π.χ. οξείδιο του χαλκού (Cu2O), θειο-κυανιούχος χαλκός (CuSCN) και 

θειικός χαλκός (CuSO4)) ενώ πολλά από αυτά περιέχουν οργανικά ενισχυτικά βιοκτόνα 

(Solberg et al. 2002). Αυτό γίνεται διότι οι υψηλές συγκεντρώσεις του Cu είναι τοξικές σε 

ορισμένα φύκια ακόμη και αν το στοιχείο αυτό είναι απαραίτητο για άλλους οργανισμούς.
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Έτσι, τα υφαλοχρώματα μπορεί να αποτελέσουν σημαντική πηγή Cu (Smith et al. 2005), και 

ενδεχομένως Zn, στο θαλάσσιο περιβάλλον, εφόσον το ενεργό μέταλλο μπορεί να 

απελευθερωθεί στη διαλυτή ή σωματιδιακή του μορφή είτε μέσω πλύσης των 

επεξεργασμένων διχτυών είτε μέσω των ρινισμάτων των βαμμένων σκληρών δομών (Solberg 

et al. 2002, Brooks & Mahnken 2003). Κατά συνέπεια, μπορεί να προκληθούν ανεπιθύμητες

επιπτώσεις στους φυσικούς ή στους εκτρεφόμενους οργανισμούς (Solberg et al. 2002). Εκτός 

από την επεξεργασία με υφαλοχρώματα, τα δίχτυα συνήθως καθαρίζονται περιοδικά έξω από 

τη θάλασσα με νερό υπό πίεση. Επομένως μια πρόσθετη σημαντική πηγή μετάλλων μπορεί 

να είναι η βασική σύσταση σε στοιχεία των βιο-ρύπων που αποτίθενται γύρω από τα

ιχθυοτροφεία μετά το πλύσιμο (Brooks & Mahnken 2003, Dean 2004). 

Προστατευτικά ανόδια Zn συγκολλούνται συνήθως στο κάτω μέρος των σκαφών για να 

προστατεύσουν τον χάλυβα από τη διάβρωση από το θαλασσινό νερό, και επίσης 

χρησιμοποιούνται και σε άλλες χαλύβδινες κατασκευές (αγκυροβόλια, κλωβούς, διαδρόμους) 

των ιχθυοτροφείων από όπου παρέχεται ο Zn στην περιοχή των ιχθυοτροφείων. Επιπλέον, τα 

Cu, Zn, Mo, Ni, Co, Mn και Cd χρησιμοποιούνται στη κατασκευή, ενίσχυση και προστασία 

του χάλυβα (Dean 2004) και μπορούν να προέλθουν από το ιχθυοτροφείο μέσω διάλυσης ή 

από τα ρινίσματα του χάλυβα των διαδρόμων και των κλωβών. 

Επιπλέον, έχει δοθεί μικρή σημασία στην έρευνα της αλληλεπίδρασης των μετάλλων στα 

ιχθυοτροφεία με τις αλλαγές της γεωχημείας που προκαλούνται από τις υψηλές ροές 

οργανικού υλικού και την ανοξία/ υποξία του ιζήματος (Dean et al. 2007, Jaysankar et al. 

2009). Τα μέταλλα και τα στοιχεία μπορούν να απελευθερωθούν λόγω των

οξειδοαναγωγικών διεργασιών και να μεταφερθούν στη στήλη του νερού προκαλώντας την 

έκθεση των θαλάσσιων οργανισμών σε αυτά (Carbonell et al. 1998). Οι ανοξικές συνθήκες, 

το χαμηλό οξειδοαναγωγικό δυναμικό, οι αυξημένες ποσότητες οργανικού υλικού και η 

διαθεσιμότητα συμπλοκοποιητικών ενώσεων, κολλοειδούς ύλης και σωματιδιακών 

επιφανειών προσρόφησης που κυριαρχούν στις περιοχές των ιχθυοτροφείων (Belias et al. 

2003) είναι πιθανόν να προκαλέσουν αλλαγές στη κατανομή των μετάλλων και των 

ιχνοστοιχείων (Peltola et al. 2011) και στην αλληλεπίδραση τους με τους τοπικούς 

θαλάσσιους οργανισμούς μετατρέποντας τα μέταλλα σε διάφορες χημικές μορφές με 

διαφορετικό βαθμό επικινδυνότητας (Dean et al. 2007). Πιο συγκεκριμένα, η βιοσυσσώρευση 

των μετάλλων, η βιοδιαθεσιμότητα και η τοξικότητά τους, που ενδέχεται να προκληθεί στους

θαλάσσιους οργανισμούς και εν συνεχεία στον άνθρωπο, είναι θέματα που άπτονται της 

δημόσιας υγείας, καθώς επηρεάζουν την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος και την 

ποιότητα των άγριων ψαριών, τα οποία συχνά τρέφονται με τα καθιζάνοντα περισσεύματα 

της τροφής ή με τα βενθικά ασπόνδυλα που βρίσκονται κάτω από τους κλωβούς. 
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1.7. Στόχοι εργασίας

Μέχρι πρόσφατα, η κατανομή των μετάλλων στο θαλάσσιο περιβάλλον (νερό, ίζημα, 

θαλάσσιοι οργανισμοί) είχε ερευνηθεί ελάχιστα λόγω της δυσκολίας απόκτησης 

αποτελεσμάτων με ακρίβεια. Ωστόσο, η τελειοποίηση των τεχνικών δειγματοληψίας, 

αποθήκευσης, χειρισμού των δειγμάτων και ανάλυσης που ελαχιστοποιούν την επιμόλυνση 

των δειγμάτων όπως επίσης και η διαθεσιμότητα ιδιαίτερα ευαίσθητων αναλυτικών οργάνων 

έδωσαν τη δυνατότητα να αυξηθεί και να βελτιωθεί η έρευνα στον τομέα αυτό παγκοσμίως 

(Prego & Cobelo-Garcia 2003).

Σκοπός της διδακτορικής διατριβής είναι η μελέτη της κατανομής των μετάλλων στα 

ιζήματα, στα βενθικά ασπόνδυλα, στους εκτρεφόμενους και άγριους ιχθυοπληθυσμούς σε 

ανοξικές και οξειδωτικές περιοχές ιχθυοτροφείων και η εύρεση της επίδρασης της 

γεωχημείας στην κατανομή των μετάλλων. Εξετάζεται η υπόθεση ότι τα σουλφίδια του 

ιζήματος, το οργανικό υλικό, το οξειδοαναγωγικό δυναμικό και το μέγεθος των κόκκων του 

ιζήματος διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη δέσμευση ορισμένων στοιχείων στα ιζήματα 

και στη βιοδιαθεσιμότητά των μετάλλων στα εκτρεφόμενα ψάρια και στα ιζηματοφάγα άγρια 

ψάρια που συναθροίζονται γύρω από τους κλωβούς των ιχθυοτροφείων. Στόχος της διατριβής 

ήταν επίσης η εκτίμηση των κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία και η αξιολόγηση της

θρεπτικής αξίας σε μικρο- και μακρο-θρεπτικά στα εκτρεφόμενα και στα άγρια ψάρια.

Επιμέρους στόχοι της παρούσας διατριβής είναι ο προσδιορισμός των μετάλλων και των 

στοιχείων σε περιοχές ιχθυοτροφείων με διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες για την 

εύρεση: 

1. της κατανομής τους στα ιζήματα και των γεωχημικών παραμέτρων που ελέγχουν την 

κατανομή αυτή (Κεφάλαιο 2) 

2. της κατανομής τους στους διαφορετικούς ιστούς των εκτρεφόμενων ψαριών (τσιπούρας 

και λαβρακιού), των διαφορών στη συσσώρευση μεταξύ τσιπούρας και λαβρακιού και 

μεταξύ εκτρεφόμενων ψαριών σε περιοχές με οξειδωτικό και ανοξικό υπόστρωμα 

(Κεφάλαιο 3)

3. της κατανομής τους στους ιστούς των άγριων ψαριών που συναθροίζονται στις περιοχές

των ιχθυοτροφείων, των διαφορών στη συσσώρευση μεταξύ άγριων ψαριών που 

συναθροίζονται σε περιοχές με οξειδωτικό και ανοξικό υπόστρωμα και μεταξύ άγριων 

και εκτρεφόμενων ψαριών (Κεφάλαιο 4)

4. της σχέσης τους με τη βενθική μακροπανίδα σε σχέση με το ιζήμα, τις γεωχημικές 

παραμέτρους, το επίπεδο ευαισθησίας των οργανισμών, τα οικολογικά και μορφολογικά 

γνωρίσματα των οργανισμών και τέλος της πιθανής συσσώρευσης τους στα βενθικά 
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ψάρια που συναθροίζονται γύρω από τους ιχθυοκλωβούς μέσω της διατροφής τους με 

ζωοβένθος (Κεφάλαιο 5)

Τα αποτελέσματα της παρούσας διατριβής αναμένεται να συμβάλουν στην απόκτηση μιας 

πιο ολοκληρωμένης εικόνας για τη κατανομή των μετάλλων σε οργανικά εμπλουτισμένα 

περιβάλλοντα τόσο στα ιζήματα όσο και στους θαλάσσιους οργανισμούς των συγκεκριμένων 

περιοχών (εκτρεφόμενα και άγρια ψάρια και μακροπανιδικοί οργανισμοί). Επίσης γίνεται 

εκτίμηση του βαθμού επικινδυνότητας των μετάλλων για τα διάφορα μέλη της τροφικής 

αλυσίδας, και κατ’ επέκταση, για τον άνθρωπο – καταναλωτή. Επομένως τα αποτελέσματα 

της παρούσας μελέτης δίνουν μια πληρέστερη εικόνα για τον ρόλο του οργανικού φορτίου, 

και των επιμέρους περιβαλλοντικών συνθηκών που αυτό συνεπάγεται, στην κατανομή των 

μετάλλων στο θαλάσσιο περιβάλλον και στους ζώντες οργανισμούς ως και τον άνθρωπο. 
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2. Μέταλλα, ιχνοστοιχεία και γεωχημεία ιζήματος σε τέσσερα 

ιχθυοτροφεία της Μεσογείου1

2.1. Περίληψη

Στην παρούσα εργασία, μελετήθηκαν οι συγκεντρώσεις μετάλλων και άλλων ιχνοστοιχείων 

σε ιζήματα από τέσσερα ιχθυοτροφεία της Ανατολικής Μεσογείου. Βρέθηκε ότι οι 

επιπτώσεις των μετάλλων στα ιζήματα των ιχθυοτροφείων ήταν αμελητέες πέρα των 25 – 50

m από την άκρη των κλωβών. Τα ιζήματα από τις ιχθυοκαλλιέργειες κατηγοριοποιήθηκαν σε 

χοντρόκοκκα οξειδωτικά και λεπτόκοκκα ανοξικά με βάση την σύσταση τους σε μέταλλα. Η 

ιχθυοτροφή ήταν πλουσιότερη σε P, Zn και Cd σε σχέση με τα ιζήματα στους σταθμούς 

αναφοράς και στους επιβαρυμένους σταθμούς από τις ιχθυοκαλλιέργειες. Η σύγκριση μεταξύ 

των επιβαρυμένων σταθμών και των αντίστοιχων σταθμών αναφοράς έδειξε ότι, στα ανοξικά 

ιζήματα, όλα τα στοιχεία είχαν υψηλότερες συγκεντρώσεις στους επιβαρυμένους σταθμούς 

από ότι στους σταθμούς αναφοράς ενώ στα οξειδωτικά ιζήματα, πολλές συγκεντρώσεις 

στοιχείων ήταν χαμηλότερες στους επιβαρυμένους σταθμούς σε σχέση με τους σταθμούς 

αναφοράς. Η κατανομή των στοιχείων στα ιζήματα επηρεάζεται από το μέγεθος των κόκκων 

του ιζήματος, το οργανικό περιεχόμενο και το οξειδοαναγωγικό δυναμικό. Τα μέταλλα και 

άλλα στοιχεία στα ιζήματα γύρω από τα ιχθυοτροφεία μπορούν να διαχωριστούν σε πέντε 

ομάδες βάσει των περιβαλλοντικών μεταβλητών. Στα λεπτόκοκκα και ανοξικά ιζήματα, οι 

συγκεντρώσεις των στοιχείων ήταν υψηλότερες από ότι στα χοντρόκοκκα και οξειδωτικά 

ιζήματα. Έγινε αξιολόγηση της πιθανής τοξικότητας των ιζημάτων από τις συγκεντρώσεις 

των μετάλλων με πολλές μεθόδους όπως παράγοντες εμπλουτισμού (enrichment factors), 

δείκτες γεωσυσσώρευσης (geoaccumulation indices), συντελεστές ρύπανσης (contamination 

factors) καθώς επίσης εκτιμήθηκε ο πιθανός κίνδυνος για την υδρόβια ζωή με σύγκριση των 

συγκεντρώσεων των μετάλλων με θεσπισμένες κατευθυντήριες γραμμές για την ποιότητα 

των ιζημάτων (Sediment Quality Guidelines, SQG). Στην παρούσα μελέτη βρέθηκε ότι ο Cu, 

ο Zn και ο Fe σε ανοξικά ιζήματα μπορούν να προκαλέσουν από οριακές (threshold) έως 

ακραίες επιπτώσεις στην υδρόβια ζωή και το As οριακές επιπτώσεις σε όλους τους τύπους 

ιζημάτων γύρω από ιχθυοτροφεία. Άλλα στοιχεία (Cr, Pb, Mn) μπορούν να προκαλέσουν 

ανεπιθύμητα αποτελέσματα όταν συνδυαστούν με υψηλές συγκεντρώσεις στο υπόβαθρο.  

                                               
1 Δεδομένα από το κεφάλαιο αυτό έχουν χρησιμοποιηθεί στην δημοσίευση: Kalantzi I., Shimmield 
T.M., Pergantis S.A., Papageorgiou N., Black K.D., Karakassis I. (2013). Heavy metals, trace elements 
and sediment geochemistry at four Mediterranean fish farms. Science of the Total Environment 444:
128-137.
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2.2. Εισαγωγή

Τα ιζήματα αποτελούνται από ανόργανα και οργανικά σωματίδια με πολύπλοκα φυσικά, 

χημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά (Sarkar et al. 2004). Η κατανομή των διαφόρων

μορφών των μετάλλων και των στοιχείων επηρεάζεται από τις αλλαγές στο οξειδοαναγωγικό

δυναμικό, στα ελεύθερα σουλφίδια και στο οργανικό υλικό στα ιζήματα (Belias et al. 2003, 

Sutherland et al. 2007, Brooks & Mahnken 2003, Russell et al. 2011, Jaysankar et al. 2009, 

Sarkar et al. 2004, Smith et al. 2005, Chou et al. 2002, Peltola et al. 2011). 

Τα ιζήματα μπορούν να συγκρατούν μέταλλα και στοιχεία, ενεργώντας ως 

προσροφητικοί αποδέκτες (adsorptive sink) φτάνοντας σε συγκεντρώσεις μετάλλων πολύ πιο 

υψηλές από ότι στη στήλη του νερού. Αποτελούν επομένως μια κατάλληλη μήτρα για την 

παρακολούθηση της ρύπανσης (Sarkar et al. 2004, Giarratano & Amin 2010, Curkov et al. 

2011, Carbonell et al. 1998). Ωστόσο, τα ιζήματα δεν είναι μόνο αποδέκτες (sink) αλλά 

επίσης και δευτερογενής πηγή (delayed source) αυτών των ρύπων στη στήλη του νερού λόγω 

εκρόφησης (desorption), διεργασιών επανακινητοποίησης (remobilization), 

οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων και υποβάθμισης των προσροφητικών (sorptive) ουσιών

τους (Curkov et al. 2011, Sarkar et al. 2004, Christophoridis et al. 2009). Έτσι η ρύπανση από 

μέταλλα των επιφανειακών ιζημάτων θα μπορούσε να επηρεάσει άμεσα την ποιότητα του 

θαλασσινού νερού (Mendiguchía et al. 2006) ενώ μπορεί επίσης να αποτελέσει μια 

μακροπρόθεσμη πηγή ρύπανσης της τροφικής αλυσίδας (Burton 2002, Curkov et al. 2011). 

Μεγάλο μέρος των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ιχθυοκαλλιεργειών είναι τοπικό 

(Kalantzi & Karakassis 2006), αλλά τα ιχθυοτροφεία μπορούν να απελευθερώσουν 

μακρόχρονους (long-lived), ανθεκτικούς ρύπους που μπορεί να έχουν μεγάλης εμβέλειας 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Στην περίπτωση αυτή, τα μέταλλα και τα ιχνοστοιχεία στα 

ιζήματα των ιχθυοκαλλιεργειών μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ιχνηθέτες (tracers) για την 

εκτίμηση των μακράς εμβέλειας επιπτώσεων τους (Smith et al. 2005). Τα ιζήματα στις 

περιοχές των ιχθυοτροφείων έχουν χαμηλό οξειδοαναγωγικό δυναμικό, είναι περιστασιακά 

ανοξικά, έχουν υψηλό περιεχόμενο αζώτου και φωσφόρου καθώς και υψηλά επίπεδα 

σουλφιδίων από την αποικοδόμηση της οργανικής ύλης που προέρχεται από την 

αχρησιμοποίητη τροφή και τα περιττώματα (Karakassis et al. 1998). Αυτό σημαίνει ότι τα 

ιζήματα των ιχθυοτροφείων μπορούν να δεσμεύσουν τα μέταλλα σε μεγάλο βαθμό (Burridge

et al. 2010). Ωστόσο, παρόλο που έχει διαπιστωθεί ότι η συσσώρευση μετάλλων και 

ιχνοστοιχείων στα ιζήματα κάτω και γύρω από τους κλωβούς των ιχθυοτροφείων έχει 

σημαντικές επιπτώσεις στις βενθικές κοινότητες (Salazar & Saldana 2007), έχει δοθεί 

ελάχιστη σημασία σε αυτή τη μορφή ρύπανσης (Dean et al. 2007, Jaysankar et al. 2009). Στη 

Μεσόγειο, έχουν διεξαχθεί μόνο λίγες μελέτες όσον αφορά τις επιπτώσεις από τον

εμπλουτισμό με μέταλλα των ιζημάτων κάτω από τους κλωβούς ιχθυοτροφείων, με την 
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έρευνα να επικεντρώνεται κυρίως στα Cu, Zn, Pb, Cd και Fe (Belias et al. 2003, Basaran et 

al. 2010, Pergent et al. 1999). Επιπλέον, τα Ag, Sr, Ga, V, Th, Tl, Rb, Cs, U, Be, Na, Ca, K, 

Al, As και Mg έχουν μετρηθεί μόνο σε πολύ ρυπασμένες περιοχές της Ινδία και της Αιγύπτου 

(Sarkar et al. 2004, Siegel et al. 1994), ενώ, εξ’ όσων γνωρίζουμε, δεν υπάρχουν 

δημοσιευμένες εργασίες που να έχουν μετρήσει τις συγκεντρώσεις των Ge, Pd και Sc σε 

ιζήματα.

Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ της υδρογραφίας, της βαθυμετρίας, των βενθικών 

διαδικασιών μεταφοράς, της ορυκτολογίας και της κατανομής των κόκκων του ιζήματος είναι

πολύπλοκες και δυσκολεύουν τις απλές προσεγγίσεις παρακολούθησης (Sutherland et al. 

2007). Ωστόσο, εξ’ όσων γνωρίζουμε, οι μελέτες που έχουν διεξαχθεί για τη συσσώρευση 

των μετάλλων στα ιζήματα κάτω και γύρω από τα ιχθυοτροφεία δεν έχουν συσχετίσει άμεσα 

τις συγκεντρώσεις των ρύπων με τις περιβαλλοντικές μεταβλητές. Υπάρχουν μόνο λίγες 

εξαιρέσεις, όπου γίνεται μελέτη σε περιοχές ιχθυοτροφείων της μεμονωμένης άμεσης 

επίδρασης ορισμένων περιβαλλοντικών παραμέτρων όπως το μέγεθος των κόκκων του 

ιζήματος, το οργανικό υλικό, το οξειδοαναγωγικό δυναμικό, τον ολικό οργανικό άνθρακα 

(TOC), τα σουλφίδια και το ολικό οργανικό άζωτο (TON) (Sutherland et al. 2007, Schendel

et al. 2004). Αλλά όλες αυτές οι περιβαλλοντικές μεταβλητές συγκροτούν το περιβάλλον 

όπου η καθεμία αλληλεπιδρά με τις άλλες και με τα μέταλλα ξεχωριστά. Οπότε είναι πολύ 

σημαντικό να εξεταστούν όλες οι μεταβλητές μαζί και όχι ξεχωριστά για την ανάπτυξη ενός 

μηχανισμού κατανόησης του τρόπου επίδρασης των ιχθυοκαλλιεργειών στο φυσικό 

περιβάλλον όσον αφορά την κατανομή των μετάλλων. Μέχρι τώρα όλα τα ιχθυοτροφεία που 

έχουν μελετηθεί ήταν εγκατεστημένα στην ίδια μονάδα καλλιέργειας είτε, στην περίπτωση 

διαφορετικών ιχθυοτροφείων, στην ίδια περιοχή και πολύ κοντά η μία στην άλλη. Η μελέτη 

πολλών περιβαλλοντικών μεταβλητών που ελέγχουν την κατανομή ενός μεγάλου αριθμού 

μετάλλων στα ιζήματα από πολλά διαφορετικά ιχθυοτροφεία από διαφορετικές περιοχές 

αποτελεί μια ιδανική ευκαιρία για την εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την 

κατανομή των μετάλλων στα ιζήματα των ιχθυοτροφείων, ιδίως όσον αφορά τις επιπτώσεις 

των φυσικοχημικών παραμέτρων σε πολλαπλές τοποθεσίες και σε μεγάλη χωρική κλίμακα.

Σκοπός του συγκεκριμένου κεφαλαίου ήταν ο προσδιορισμός των συγκεντρώσεων 

πολλών μετάλλων και ιχνοστοιχείων σε ένα μεγάλο αριθμό δειγμάτων ιζήματος από διάφορα 

ιχθυοτροφεία με διαφορετικές συνθήκες υποβάθρου με τη χρήση σύγχρονων αναλυτικών 

τεχνικών. Ταυτόχρονα έγινε προσδιορισμός των σχετικών γεωχημικών παραμέτρων με σκοπό 

να προσδιοριστούν οι παράγοντες που ελέγχουν την κατανομή των μετάλλων και των 

ιχνοστοιχείων στα ιζήματα. 
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2.3. Υλικά και μέθοδοι

2.3.1. Περιοχές Δειγματοληψίας

Οι δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν σε τέσσερα ιχθυοτροφεία λαβρακιού

(Dicentrarchus labrax) και τσιπούρας (Sparus auratus) στην Ελλάδα από τα οποία δύο 

βρίσκονται στο Αιγαίο (AEG1 και AEG2) και δύο στο Ιόνιο Πέλαγος (ION1 και ION2). Οι 

περιοχές δειγματοληψίας επιλέχθηκαν από μια μεγαλύτερη ομάδα περιοχών ιχθυοτροφείων

σε μια προσπάθεια μεγιστοποίησης της μεταβλητότητας των φυσικών (θερμοκρασία νερού, 

περιεκτικότητα ιζήματος σε νερό, βάθος ιζήματος, μέγεθος κόκκων ιζήματος) και 

γεωχημικών (οξειδοαναγωγικό δυναμικό, σουλφίδια, χλωροφύλλη-α, οργανικό υλικό) 

χαρακτηριστικών των περιοχών. 

Τα ιχθυοτροφεία δειγματοληψίας είναι ανώνυμα ως προϋπόθεση για τη συνεργασία των 

ιχθυοκαλλιεργητών. Τα ιχθυοτροφεία AEG1 και ION1 βρίσκονται σε ρηχά εκτεθειμένα 

στενά περάσματα περίπου 200 – 300 m από την ακτή. Η ιχθυοκαλλιέργεια AEG2 βρίσκεται 

σε μια ημι-εκτεθειμένη περιοχή και το ιχθυοτροφείο ION2 είναι εγκατεστημένο σε ένα ρηχό 

και ημίκλειστο κόλπο. Τα ιζήματα γύρω από τα ιχθυοτροφεία AEG1, AEG2 και ION1 

καλύπτονται από λιβάδια P. oceanica εκτός από μια γυμνή ζώνη που εκτείνεται 5 – 80 m από 

τους κλωβούς όπου οι λειμώνες έχουν υποχωρήσει σημαντικά. Οι δειγματοληψίες 

πραγματοποιήθηκαν κατά τους μήνες Ιούλιο 2006 (AEG2), Ιούλιο 2007 (ION1 και ION2) και 

Φεβρουάριο 2007 (AEG1). Πριν και κατά τη διάρκεια των δειγματοληψιών δεν υπήρξαν 

ασυνήθιστα καιρικά φαινόμενα (καταιγίδες, θύελλες) ώστε να υπάρχει σημαντική απόκλιση 

από τις μέσες συνθήκες σε κάθε μία από τις περιοχές.   

2.3.2. Διαδικασία Δειγματοληψίας

Οι σταθμοί δειγματοληψίας επελέγησαν κάτω (0 m) και σε αποστάσεις 5, 10, 25 και 50 

μέτρων από τους κλωβούς, κατά μήκος της κατεύθυνσης των κυρίων ρευμάτων σε κάθε 

περιοχή. Ένας σταθμός αναφοράς (Reference) με παρόμοιο βάθος και υπόστρωμα επιλέχθηκε 

σε σημείο που δεν επηρεάζεται από την ιχθυοκαλλιέργεια και βρίσκεται σε απόσταση 400 –

1000 m από τους κλωβούς. Τα δείγματα συλλέχτηκαν στη διάρκεια 3 αποστολών. Η λήψη 

των δειγμάτων έγινε με δύτες που χρησιμοποίησαν πλαστικούς κυλινδρικούς πυρηνολήπτες 

(cores) με εσωτερική διάμετρο 4.5 cm, οι οποίοι πιέσθηκαν να διεισδύσουν στο ίζημα μέχρι 

βάθους 10 εκατοστών από την επιφάνεια του ιζήματος. Σε κάθε σταθμό λαμβάνονταν 3 

επαναληπτικά δείγματα. Οι πυρήνες ιζήματος διαχωρίστηκαν ανά ένα εκατοστό μέχρι τα 6 

cm βάθος. Τα δείγματα ιζήματος μεταφέρθηκαν σε σημασμένα σακουλάκια και 

αποθηκεύτηκαν στους -20oC μέχρι την ανάλυση τους στο εργαστήριο. Οι συγκεντρώσεις των 
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μετάλλων και των ιχνοστοιχείων όπως επίσης και οι περιβαλλοντικές παράμετροι 

μετρήθηκαν στα δύο πρώτα εκατοστά του ιζήματος (1-2 cm). Ο χειρισμός όλων των

δείγματων έγινε με προσοχή ώστε να αποφευχθεί επιμόλυνση. Συλλέχθηκαν επίσης υπο-

δείγματα ιχθυοτροφής από σάκους ζωοτροφών στα ιχθυοτροφεία AEG2, ION1 και ION2 και 

αποθηκεύτηκαν στους -20 oC. 

2.3.3. Περιβαλλοντικές παράμετροι

Το βάθος του πυθμένα, η θερμοκρασία του νερού και η αλατότητα μετρήθηκαν επί τόπου 

στο πεδίο δειγματοληψίας. Η περιεκτικότητα του ιζήματος σε νερό υπολογίστηκε ως η 

ποσοστιαία διαφορά μεταξύ υγρού και ξηρού βάρους. Η σύσταση των κόκκων του ιζήματος 

(MD και silt-clay%) υπολογίστηκε για κάθε σταθμό ακολουθώντας τη μέθοδο των Gray & 

Elliott (2009). Το δυναμικό οξειδοαναγωγής (Eh) του ιζήματος μετρήθηκε με ειδικά 

ηλεκτρόδια (WTW) στην επιφάνεια του ιζήματος και 2 cm κάτω από την επιφάνεια μετά από 

ρύθμιση με διάλυμα Zobell (Zobell 1946). Η συγκέντρωση των σουλφιδίων στα 5 cm 

επιφανειακού ιζήματος μετρήθηκε με χρήση ειδικού ηλεκτροδίου (Orion™ advanced 

portable ISE/pH/mV/ORP/temperature meter model 290A with a Model 9616 BNC Ionplus 

Silver/Sulphide electrode) ακολουθώντας τη μέθοδο που περιγράφεται από τον Brooks 

(2001). Όλα τα δείγματα ιζήματος ομογενοποιήθηκαν μετά από λυοφίληση (freeze-drying) 

και αποθηκεύτηκαν σε ξηρό περιβάλλον μέχρι περαιτέρω ανάλυση. Το οργανικό υλικό του 

ιζήματος μετρήθηκε ως απώλεια ξηρού δείγματος μετά από καύση (loss on ignition, LOI) για 

16 ώρες στους 250 oC όσον αφορά το ασταθές (LOM) και στους 500 oC για το ανθεκτικό

οργανικό υλικό (ROM) (Loh 2005). Η συγκέντρωση της χλωροφύλλης-α (Chl-a) και των 

φαιοχρωστικών (phaeopigments) στο ίζημα μετρήθηκαν σύμφωνα με τη μέθοδο των Yentsch 

& Menzel (1963) χρησιμοποιώντας ένα φθορισμόμετρο Turner (model 112) και 90% ακετόνη 

στην εκχύλιση (extraction). Ο ολικός οργανικός άνθρακας (TOC) και το ολικό οργανικό 

άζωτο (TON) στο ίζημα μετρήθηκαν χρησιμοποιώντας έναν στοιχειακό αναλυτή (CHN 

Elemental Analyzer, Perkin Elmer 2400) σύμφωνα με τη διαδικασία των Tung & Tanner

(2003). Ο διαχωρισμός των οργανικών από τις ανόργανες μορφές του άνθρακα έγινε με τη 

μέθοδο που αναφέρεται από τους Verardo et al. (1990). 

2.3.4. Χημική ανάλυση δειγμάτων 

Οι συγκεντρώσεις των μετάλλων και των ιχνοστοιχείων προσδιορίστηκαν 

χρησιμοποιώντας μια τροποποίηση της μεθόδου USEPA 3052 (1996) με χρήση όξινης 

χώνευσης με μικροκύματα που είναι κατάλληλη για δείγματα που περιέχουν πυριτικές και 

οργανικές μήτρες. Για τη χώνευση χρησιμοποιήθηκαν δοχεία από Teflon και ένα κλειστό
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σύστημα μικροκυμάτων υψηλής πίεσης (3000, Anton Paar, Austria). Για τη χώνευση των 

ιζημάτων, προστέθηκαν 2 ml πυκνού υπεροξειδίου του υδρογόνου (H2O2), 6 ml πυκνού 

νιτρικού οξέος (HNO3) και 2 ml πυκνού υδροφθορικού οξέος (HF) σε 0.1 ± 0.01 g ιζήματος. 

Τα δοχεία σφραγίσθηκαν και μεταφέρθηκαν στη συσκευή μικροκυμάτων όπου παρέμειναν σε 

θερμοκρασία >180 oC για περισσότερο από 10 min. Μετά τη χώνευση, τα δείγματα 

υπεβλήθησαν σε εξάτμιση σε κλειστό σύστημα σε αμμόλουτρο στους 125 oC. Όταν τα 

δείγματα ήταν σχεδόν ξηρά, απομακρύνθηκαν από το αμμόλουτρο και αφέθηκαν να ψυχθούν. 

Μετά μεταφέρθηκαν με χρήση 5% HNO3 σε ογκομετρικές φιάλες των 50 ml. Για τη χώνευση 

των δειγμάτων της ιχθυοτροφής, προστέθηκαν 5 ml πυκνού HNO3 σε 0.275 ± 0.025 g 

δείγματος. Μετά από προ-χώνευση για μία ώρα σε αμμόλουτρο, τα δοχεία σφραγίσθηκαν και 

μεταφέρθηκαν στο σύστημα μικροκυμάτων για 50 min. Μετά τη χώνευση, έγινε αραίωση 

των δειγμάτων με υπερκάθαρο νερό σε ογκομετρικές φιάλες των 50 ml. Τα δείγματα 

αποθηκεύτηκαν σε φιαλίδια πολυπροπυλενίου (polypropylene) στους 4 ºC μέχρι την 

ανάλυση. 

Οι συγκεντρώσεις των μετάλλων και των ιχνοστοιχείων στα χωνευμένα δείγματα 

μετρήθηκαν με τη χρήση Φασματομετρίας Μάζας – Επαγωγικά Συζευγμένου Πλάσματος 

(Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometer, ICP–MS, Thermo Fischer Scientific, 

Winsford, United Kingdom, Plasma lab software) σύμφωνα με τη μέθοδο που περιγράφεται 

από την USEPA 6020A (2007). Ο βέλτιστος συντελεστής αραίωσης που επιλέχθηκε ήταν 

x2000 για τα δείγματα ιζήματος και x600 για τα δείγματα ζωοτροφών. Κάθε δείγμα 

μετρήθηκε τρεις φορές. Στο κάθε δείγμα και το κάθε πρότυπο αναφοράς προστέθηκε 

εσωτερικό πρότυπο που περιείχε Ίνδιο (In) και Βισμούθιο (Bi) (10 µg L-1 ή μέρη στο 

δισεκατομμύριο – parts per billion, ppb). Το όργανο βαθμονομήθηκε χρησιμοποιώντας 

καμπύλη αναφοράς έξι σημείων που προετοιμάστηκε με αραίωση πιστοποιημένων 

πρωτογενών προτύπων διαλυμάτων σε 2% διάλυμα HNO3 υψηλής καθαρότητας. Μετά από 

κάθε 10 δείγματα αναλυόταν ένα πρότυπο. Οι συγκεντρώσεις των μετάλλων και των

ιχνοστοιχείων εκφράζονται σε mg/kg ξηρού βάρους (dry weight, d.w.). Όλα τα εργαστηριακά 

σκεύη που χρησιμοποιήθηκαν είχαν προηγουμένως πλυθεί με οξύ 10% HNO3 για 48 ώρες. 

Τα αντιδραστήρια που χρησιμοποιήθηκαν για τη χώνευση, τα τυφλά δείγματα και τα πρότυπα 

της καμπύλης βαθμονόμησης ήταν αναλυτικού βαθμού (Analytical grade reagents). 

Για τη διασφάλιση της ποιότητας του συνόλου των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν ένα 

τυφλό δείγμα και ένα πιστοποιημένο υλικό αναφοράς (θαλάσσια ιζήματα, NCS DC75305 και 

NCS DC75301 από το κέντρο Εθνικών Αναλύσεων Κίνας) μαζί με κάθε 6 δείγματα που 

χωνεύονταν. Ο μέσος όρος της ανάκτησης όλων των μετάλλων και ιχνοστοιχείων του NCS 

DC75305 υλικού αναφοράς ήταν 89.3 ± 9.2 % (n=38) και του NCS DC75301 ήταν 94.5 ± 

12.3 % (n=40). Για την ακρίβεια της μεθόδου, τρία διαφορετικά δείγματα ιζήματος από 



Κεφάλαιο 2: Ιζήματα

29

διαφορετικά ιχθυοτροφεία αναλύθηκαν έξι φορές το καθένα και η σχετική τυπική απόκλιση 

(Relative Standard Deviation, RSD) ήταν μικρότερη από 12% για όλα τα στοιχεία εκτός των 

Be, Cu, Zn, Cd και Pb, τα οποία είχαν RSD ~20%. Οι συγκεντρώσεις των στοιχείων στα 

τυφλά δείγματα που χωνεύτηκαν ήταν πολύ χαμηλές και αφαιρέθηκαν από τις συγκεντρώσεις 

των στοιχείων στα δείγματα. Τα όρια ανίχνευσης (limits of detection, LOD) της διαδικασίας 

υπολογίστηκαν πολλαπλασιάζοντας την τυπική απόκλιση (standard deviation) των τυφλών 

δειγμάτων (n=87) επί τρία και ήταν: 0.19 (Li), 0.07 (Be), 142.47 (Na), 26.76 (Mg), 24.26 

(Al), 85.69 (P), 124.33 (K), 0.68 (Sc), 151.16 (Ca), 0.42 (V), 18.55 (Cr), 19.12 (Mn), 67.75 

(Fe), 9.62 (Cu), 10.30 (Zn), 0.08 (Ga), 0.03 (Ge), 0.19 (As), 0.12 (Rb), 31.48 (Sr), 0.01 (Pd), 

0.07 (Ag), 0.06 (Cd), 0.08 (Cs), 0.11 (Tl), 0.16 (Pb), 0.04 (Th) και 0.02 (U) mg/kg για τα 

δείγματα ιζήματος. Τα όρια ανίχνευσης των δειγμάτων ιχθυοτροφής που αναλύθηκαν ήταν 

παρόμοια με αυτά του ιζήματος. 

2.3.5. Στατιστική επεξεργασία

Για την εύρεση των ομοιοτήτων στην κατανομή των μετάλλων και στοιχείων μεταξύ των 

διαφορετικών σταθμών έγινε ανάλυση πολυδιάστατης κλιμάκωσης (non metric multi-

dimensional scaling ordination, nMDS) με χρήση Bray-Curtis ομοιότητας στα τυποποιημένα 

(standardized) δεδομένα των συγκεντρώσεων των μετάλλων και ιχνοστοιχείων (Clarke &

Warwick 1994). Η σημασία των διαφορών των συνολικών συγκεντρώσεων των μετάλλων 

και των στοιχείων μεταξύ των δειγμάτων ελέγχθηκε χρησιμοποιώντας ανάλυση ομοιοτήτων 

(Analysis of Similarities, ANOSIM) στις μήτρες ομοιότητας Bray-Curtis. Για να 

προσδιοριστούν τα στοιχεία που συμβάλλουν περισσότερο στην μεταβλητότητα μεταξύ των 

δειγμάτων εφαρμόστηκε ανάλυση ποσοστού ομοιότητας (similarities of percentages, 

SIMPER) χρησιμοποιώντας τις Bray-Curtis ομοιότητες στις μετασχηματισμένες log(x+1) 

συγκεντρώσεις των μετάλλων και ιχνοστοιχείων των επιβαρυμένων σταθμών, των σταθμών 

αναφοράς και της ιχθυοτροφής. Η αναλύσεις nMDS, ANOSIM και SIMPER όλων στων 

δεδομένων έγιναν με τη βοήθεια του λογισμικού πακέτου PRIMER v.6 (Plymouth Rourines

In Marine Environmental Research) (Clarke & Gorley 2001). 

Για τον προσδιορισμό της σχέσης μεταξύ της κατανομής των στοιχείων και των 

περιβαλλοντικών μεταβλητών, χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση BIO-ENV (χρησιμοποιώντας το 

PRIMER) σε κανονικοποιημένα (normalised) περιβαλλοντικά δεδομένα και σε 

τυποποιημένες (standardised) συγκεντρώσεις στοιχείων (Clarke & Ainsworth 1993).

Πριν από οποιαδήποτε περαιτέρω στατιστική ανάλυση, έγινε κανονικοποίηση 

(normalization) των περιβαλλοντικών δεδομένων και μετασχηματισμός log(x+1) των 

συγκεντρώσεων των στοιχείων. Η κατανομή των στοιχείων στα διάφορα ιχθυοτροφεία



Κεφάλαιο 2: Ιζήματα

30

διερευνήθηκε σε σχέση με τις 13 περιβαλλοντικές μεταβλητές χρησιμοποιώντας 

κανονικοποιημένη ανάλυση αντιστοιχιών (Canonical Correspondence Analysis, CCA) (Leps 

& Smilauer 2003. Multivariate Analysis of Ecological Data using CANOCO). Η 

σημαντικότητα του άξονα CCA ελέγχθηκε με τεστ μεταθέσεων (permutation test) Monte 

Carlo (999 μεταθέσεις p<0.05). Όλες οι αναλύσεις συντονισμού έγιναν με τη χρήση του 

λογισμικού πακέτου CANOCO για Windows v.4.5 (ter Braak & Smilauer 1998). Για τον 

προσδιορισμό της σχέσης μεταξύ του άξονα CCA και των περιβαλλοντικών δεδομένων 

χρησιμοποιήθηκε μήτρα συσχέτισης Spearman με τη βοήθεια του λογισμικού πακέτου

STATISTICA v.8.0 (StatSoft Inc. 2007). 

2.3.6. Εκτίμηση της τοξικότητας των μετάλλων

Για την εκτίμηση της πιθανής τοξικότητας των ιζημάτων από τις συγκεντρώσεις των 

μετάλλων και στοιχείων, χρησιμοποιήθηκαν πολλές προσεγγίσεις: (1) Δείκτης ρύπανσης 

μετάλλων (metal pollution index, MPI), (2) Παράγοντες εμπλουτισμού με μέταλλα (metal-

enrichment factors, EF), (3) Δείκτης γεω-συσσώρευσης (geoaccumulation indices, Igeo), (4)

Συντελεστές ρύπανσης (contamination factors, CF), (5) Σύγκριση των συγκεντρώσεων των 

μετάλλων και στοιχείων με δημοσιευμένα κριτήρια και πρότυπα. 

2.3.6.1. Δείκτης ρύπανσης μετάλλων (Metal pollution index, MPI) 

Ο δείκτης ρύπανσης με μέταλλα χρησιμοποιήθηκε για τη σύγκριση του ολικού 

περιεχόμενου του ιζήματος σε μέταλλα και στοιχεία στις περιοχές δειγματοληψίας. Ο MPI 

υπολογίστηκε σύμφωνα με τον τύπο που προτάθηκε από τους Usero et al. (2000):

MPI= (C1 × C2 × . . . × Cn)
1/n,    

όπου Cn είναι η συγκέντρωση του στοιχείου n στο δείγμα. Όσο υψηλότερος ο MPI τόσο 

μεγαλύτερη η ρύπανση στην περιοχή (Rodriguez-Barroso et al. 2009).

2.3.6.2. Παράγοντες εμπλουτισμού με μέταλλα (metal-enrichment factors, EF) 

Ο παράγοντας εμπλουτισμού (EF) είναι ένα καλό εργαλείο για να διαφοροποιηθούν οι 

ανρθωπογενείς από τις φυσικές πηγές μετάλλων και στοιχείων (Rodriguez-Barroso et al.

2009, Cukrov et al. 2011, Rodrigues & Formoso et al. 2006a, Giarratano & Amin 2010). Ο 

EF υπολογίστηκε για να καθοριστεί η προέλευση των στοιχείων στα ιζήματα των 

ιχθυοτροφείων. Η γεωχημική κανονικοποίηση έγινε χρησιμοποιώντας το Li ως στοιχείο 

αναφοράς για τους ακόλουθους λόγους (Aloupi & Angelidis 2001, Lee & Cundy 2001,
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Sutherland et al. 2007): (1) είναι ένα συντηρητικό (conservative) στοιχείο, (2) είναι 

συστατικό του λεπτόκοκκου υλικού του ιζήματος και συναντάται κυρίως σε πυριτικά ορυκτά 

και (3) συσχετίζεται ισχυρότερα (R2=0.8219) με τις διακυμάνσεις του ποσοστού ιλύος του 

ιζήματος σε σχέση με άλλους κανονικοποιητές (normalisers) της βιβλιογραφίας (όπως Al, Cs, 

Sc, Fe, K, Rb). 

Η ακόλουθη εξίσωση χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση του EF των μετάλλων και 

στοιχείων από κάθε δειγματοληπτική περιοχή χρησιμοποιώντας το Li ως κανονικοποιητή για

τη διόρθωση των διαφορών του μεγέθους των κόκκων του ιζήματος και της ορυκτολογίας:

EF = (Cn/Li)δείγματος / (Cn/Li)υποβάθρου

όπου (Cn/Li)δείγματος και (Cn/Li)υποβάθρου είναι, αντίστοιχα, η συγκέντρωση του στοιχείου n 

(mg/kg dw) σε σχέση με τις τιμές του Li (mg/kg dw) στα δείγματα ιζήματος και υποβάθρου. 

Για τις συγκεντρώσεις των στοιχείων στο φυσικό υπόβαθρο, επιλέχθηκε το επιφανειακό 

στρώμα των διαφόρων σταθμών αναφοράς διότι αυτό το ίζημα είναι σχετικά μακρυά από τα

ιχθυοτροφεία (>400m) και επιτυγχάνονται επίπεδα στοιχείων του υποβάθρου (Dean et al. 

2007). Οι τιμές του EF υπολογίστηκαν για όλα τα στοιχεία (Rodriguez-Barroso et al. 2009). 

Βάσει του EF, υπάρχουν επτά βαθμοί εμπλουτισμού (Acevedo-Figueroa 2006, Yap & Pang 

2011, Rodriguez-Barroso et al. 2009): EF<1 δεν υπάρχει, EF<3 μικρός (minor), EF=3-5

μέτριος (moderate), EF=5-10 μέτρια σοβαρός (moderate severe), EF=10-25 σοβαρός 

(severe), EF=25-50 πολύ σοβαρός (very severe), EF>50 εξαιρετικά σοβαρός (extremely 

severe).

2.3.6.3. Δείκτης γεω-συσσώρευσης (geoaccumulation indices, Igeo) 

Ο δείκτης γεω-συσσώρευσης (Igeo) είναι μια επιπλέον μέθοδος αναγνώρισης της 

επικινδυνότητας των συγκεντρώσεων των στοιχείων στα ιζήματα που προτάθηκε από τον 

Muller (1979):

Igeo = log2[Cn/(1.5 × Cn–υπόβαθρο)] 

όπου Cn είναι η μετρούμενη συγκέντρωση του στοιχείου (n), Cn–υπόβαθρο είναι η συγκέντρωση 

του γεωχημικού υποβάθρου του στοιχείου n και 1.5 είναι ο συντελεστής συσχέτισης του 

υποβάθρου λόγω λιθογενών επιπτώσεων (lithogenic effects). Οι τιμές των στοιχείων στο 

υπόβαθρο είναι ίδιες με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν στον παράγοντα εμπλουτισμού που 

περιγράφεται στην παράγραφο 2.3.6.2 (Cukrov et al. 2011). Ο Igeo περιλαμβάνει επτά 

βαθμίδες ρύπανσης για το ίζημα (Muller 1979): Igeo<0 ουσιαστικά μη ρυπασμένο, Igeo=0-1 μη 

ρυπασμένο έως μέτρια (moderately) ρυπασμένο, Igeo=1-2 μέτρια ρυπασμένο, Igeo=2-3 μέτρια 

με έντονα (strongly) ρυπασμένο, Igeo=3-4 έντονα ρυπασμένο, Igeo=4-5 έντονα με εξαιρετικά 
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(extremely) ρυπασμένο, Igeo>5 εξαιρετικά ρυπασμένο (Rodriguez-Barroso et al. 2009, Cukrov 

et al. 2011, Rodrigues & Formoso et al. 2006b). Η τελευταία βαθμίδα (βαθμίδα 6) αντιστοιχεί 

σε τουλάχιστον 100-φορές εμπλουτισμό σε σχέση με τις τιμές υποβάθρου.

2.3.6.4. Συντελεστές ρύπανσης (contamination factors, CF, mCF) 

Ο δείκτης ρύπανσης (CF) χρησιμοποιήθηκε επίσης για την ποσοτικοποίηση της 

συσσώρευσης των στοιχείων στα ιζήματα. Ο CF είναι ο λόγος του περιεχομένου ενός 

στοιχείου σε σχέση με την τιμή του στο υπόβαθρο. Οι τιμές των στοιχείων στο υπόβαθρο 

είναι ίδιες με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν στον παράγοντα εμπλουτισμού που περιγράφεται 

στην παράγραφο 2.3.6.2. O βαθμός ρύπανσης των ιζημάτων ταξινομείται σε: CF<1 χαμηλός, 

CF=1-3 μέτριος (moderate), CF=3-6 σημαντικός (considerable), CF>6 πολύ υψηλός

(Rodrigues & Formoso et al. 2006a).

Ο συνολικός δείκτης ρύπανσης δίνεται από το άθροισμα των επιμέρους δεικτών 

ρύπανσης όλων των στοιχείων. Αλλά επειδή μερικές φορές είναι δύσκολο να αναλυθούν όλα 

τα στοιχεία για τον δείκτη αυτό, προτάθηκε από τους Abrahim & Parker (2008) ένας 

τροποποιημένος δείκτης ρύπανσης (modified contamination factor, mCF), ο οποίος επιτρέπει 

την εκτίμηση ενός τελικού βαθμού ρύπανσης βασιζόμενος στα διαθέσιμα προσδιορισμένα 

στοιχεία.: 

mCF = (CF1 + CF2 + … CFn)/n

Σύμφωνα με τον mCF, ο βαθμός ρύπανσης των ιζημάτων ταξινομείται σε: mCF < 1.5 

μηδενικός με πολύ χαμηλό, mCF=1.5-2 χαμηλός, mCF=2-4 μέτριος (moderate), mCF=4-8 

υψηλός, mCF=8-16 πολύ υψηλός, mCF=16-32 εξαιρετικά (extremely) υψηλός, mCF ≥32 

υπερβολικά (ultra) υψηλός (Christophoridis et al. 2009).

2.3.6.5. Κατευθυντήριες γραμμές για την ποιότητα των ιζημάτων (Sediment Quality 

Guidelines, SQGs) 

Τα ιζήματα μπορούν να λειτουργήσουν τόσο ως πηγή όσο και ως αποδέκτης πιθανά 

τοξικών ενώσεων. Τα τελευταία 20 χρόνια έχουν θεσπιστεί πολλές κατευθυντήριες γραμμές 

για την ποιότητα των ιζημάτων (SQGs) με στόχο τη πρόβλεψη δυσμενών βιολογικών 

επιπτώσεων των ρυπασμένων ιζημάτων ώστε να προστατευτούν οι θαλάσσιοι οργανισμοί 

που ζουν μέσα ή κοντά στα ιζήματα από τις δυνητικά τοξικές επιδράσεις των ρύπων που 

σχετίζονται με το ίζημα (Christophoridis et al. 2009). Η θέσπιση των SQGs βασίζεται σε 

εμπειρικές αναλύσεις που συνδυάζουν τα χημικά και τα βιολογικά δεδομένα (Christophoridis 
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et al. 2009). Αν και αρχικά δεν προορίζονταν για τοξικολογικά όρια (toxicological 

thresholds), ή για τη πρόβλεψη της τοξικότητας (predictors of toxicity), οι SQGs έχουν 

χρησιμοποιηθεί επιτυχώς για τη πρόβλεψη δυσμενών βιολογικών επιπτώσεων σε 

οργανισμούς (Russell et al. 2011). Οι τιμές των οριακών επιπτώσεων (threshold effect) είναι 

οι συγκεντρώσεις κάτω από τις οποίες σπάνια αναμένεται να προκύψουν δυσμενείς 

επιπτώσεις στην πανίδα που διαβιοί στο ίζημα. Αντίθετα, οι τιμές των ενδιάμεσων

επιπτώσεων (midrange effect) αντιπροσωπεύουν χημικές συγκεντρώσεις πάνω από τις οποίες 

είναι πιθανόν να προκύψουν δυσμενείς επιπτώσεις (Pekey et al. 2004). Ωστόσο, η 

αξιολόγηση των συγκεντρώσεων των στοιχείων στα ιζήματα βάσει της σύγκρισης με SQGs

για διαφορετικές περιοχές πρέπει να γίνεται ως προσέγγιση (Mendiguchia et al. 2006). 

Υπάρχουν SQGs μόνο για 9 στοιχεία και πιο συγκεκριμένα για τα As, Cd, Cr, Cu, Pb, Zn, 

Ag, Fe και Mn και μόνο σε επιλεγμένες χώρες κυρίως της Βορείου Αμερικής ενώ στην 

Ευρώπη δεν υπάρχουν κανονισμοί (Christophoridis et al. 2009). Στην παρούσα μελέτη, οι 

συγκεντρώσεις των μετάλλων και των στοιχείων στα ιζήματα συγκρίθηκαν με διάφορες 

κατευθυντήριες γραμμές από διάφορες διεθνείς οργανισμούς για την ποιότητα των 

θαλάσσιων ιζημάτων (Burton 2002). 

2.4. Αποτελέσματα

Στον Πίνακα 2.1 δίνονται οι μέσες τιμές των φυσικών (βάθος πυθμένα, θερμοκρασία 

νερού, ποσοστό νερού στο ίζημα, μέγεθος κόκκων ιζήματος) και χημικών (επιφανειακό και 

υπο-επιφανειακό οξειδοαναγωγικό δυναμικό, σουλφίδια, LOM, ROM, χλωροφύλλη-α, 

φαιοχρωστικές, TOC, TON) χαρακτηριστικών του επιφανειακού στρώματος ιζήματος. Όπως 

φαίνεται από τον Πίνακας 2.1, οι περιοχές των ιχθυοτροφείων χαρακτηρίζονται από 

διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Οι AEG1 και ION1 είναι εγκατεστημένες σε

εκτεθειμένες, με υψηλό υδροδυναμισμό τοποθεσίες με χαμηλούς ρυθμούς ιζηματαπόθεσης, 

χαμηλές ποσότητες σουλφιδίων, TON και TOC σε σχέση με τις AEG2 και ION2 οι οποίες 

βρίσκονται σε κλειστούς, ρηχούς κόλπους. Επιπλέον, οι AEG1 και ION1 έχουν υψηλό θετικό 

οξειδοαναγωγικό δυναμικό ιζήματος ενώ οι AEG2 και ION2 έχουν αρνητικό 

οξειδοαναγωγικό δυναμικό και θα αναφέρονται ως οξειδωτικές και ανοξικές περιοχές 

αντίστοιχα, μολονότι δεν πρόκειται για εκτεταμένη ανοξία στα ιζήματα των ιχθυοτροφείων 

αλλά για χαμηλό οξειδοαναγωγικό δυναμικό. 

Οι μέσες συγκεντρώσεις των μετάλλων και των στοιχείων του ιζήματος στα τέσσερα

ιχθυοτροφεία φαίνονται στον Πίνακα 2.2. 
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Πίνακας 2.1. Μέσες τιμές (± SD) των φυσικών και γεωχημικών χαρακτηριστικών του επιφανειακού ιζήματος από τα 4 ιχθυοτρφεία (* n=1, ** n=3, *** n=6).

Table 2.1. Mean values (± SD) of the physical and geochemical characteristics of the surface sediment at the four fish farms (* n=1; ** n=3; *** n=6).

Farm Distb Depth* Wtempc, * WatContd, ** Silt* Eh Surfe, ** Eh Subsurff, ** Sulphide** LOMg, *** ROMh, *** Chlai, *** Phaeopj, *** TONk, *** TOCl, ***

m m oC % % mV mV mg/kg % % mg/kg mg/kg g/kg g/kg

AEG1 0 16.7 14.5 36 ± 2 1.0 311 ± 137 112 ± 75 3.0 ± 3.0 2.0 ± 0.3 3.7 ± 0.0 0.7 ± 0.2 1.6 ± 0.5 1.7 ± 0.5 7.5 ± 1.7

5 16.9 14.0 39 ± 1 1.1 392 ± 52 177 ± 85 5.9 ± 8.6 2.9 ± 0.3 3.8 ± 0.5 0.7 ± 0.1 1.8 ± 0.4 1.5 ± 0.1 6.9 ± 0.8

10 16.1 14.5 39 ± 1 2.2 423 ± 8 145 ± 57 0.5 ± 0.4 2.6 ± 1.3 3.9 ± 0.6 1.3 ± 0.5 2.3 ± 0.5 1.4 ± 0.5 7.3 ± 1.6

25 16.9 14.0 40 ± 2 2.0 418 ± 26 124 ± 38 0.2 ± 0.2 2.4 ± 1.5 3.9 ± 0.3 0.7 ± 0.1 1.4 ± 0.1 1.5 ± 0.3 7.3 ± 0.3

50 17.1 18.0 42 ± 1 2.7 425 ± 2 347 ± 68 0.0 ± 0.0 1.8 ± 0.2 3.9 ± 0.2 0.7 ± 0.0 1.5 ± 0.1 1.3 ± 0.3 7.1 ± 2.8

Rfa 12.5 17.0 8 ± 1 0.1 408 ± 19 381 ± 22 0.0 ± 0.0 0.7 ± 0.1 1.8 ± 0.2 2.9 ± 0.5 1.3 ± 0.4 0.8 ± 0.2 1.7 ± 0.4

AEG2 0 17.5 29.0 45 ± 2 20.6 -128 ± 13 -144 ± 11 24.3 ± 5.3 3.6 ± 0.2 5.3 ± 0.2 4.4 ± 1.2 10.0 ± 1.2 4.4 ± 2.2 23.8 ± 3.4

5 17.5 29.0 46 ± 4 29.6 -83 ± 57 -124 ± 20 17.9 ± 2.3 3.5 ± 0.4 5.2 ± 0.1 3.7 ± 1.2 11.4 ± 3.2 2.4 ± 0.2 24.6 ± 2.8

10 16.5 26.1 48 ± 7 15.6 -50 ± 60 -82 ± 29 24.1 ± 1.6 3.6 ± 0.3 5.7 ± 0.1 3.4 ± 1.2 11.5 ± 2.9 2.0 ± 0.3 24.6 ± 4.9

25 15.5 26.1 39 ± 2 88.2 25 ± 22 -24 ± 22 16.3 ± 3.1 1.8 ± 0.4 4.4 ± 0.3 2.1 ± 1.7 9.0 ± 3.0 1.0 ± 0.2 9.0 ± 1.3

50 14.4 26.5 39 ± 3 13.0 160 ± 31 71 ± 31 7.1 ± 5.5 1.3 ± 0.0 4.0 ± 0.2 2.1 ± 0.7 4.6 ± 0.7 0.7 ± 0.1 6.9 ± 0.7

Rfa 17.9 26.0 8 ± 2 0.0 398 ± 9 376 ± 6 0.0 ± 0.0 0.6 ± 0.2 1.8 ± 0.3 0.7 ± 0.2 0.4 ± 0.1 0.5 ± 0.3 1.3 ± 0.3

ION1 0 19.4 22.6 52 ± 4 31.9 247 ± 86 120 ± 52 10.6 ± 6.0 4.5 ± 0.4 6.8 ± 0.6 2.9 ± 0.9 6.7 ± 2.0 1.7 ± 0.1 20.7 ± 2.3

5 18.0 23.7 54 ± 4 14.6 240 ± 38 118 ± 59 6.6 ± 4.9 3.7 ± 0.4 5.9 ± 0.5 2.6 ± 1.1 4.0 ± 0.6 1.6 ± 0.1 24.3 ± 6.0

10 17.0 24.7 47 ± 4 19.3 199 ± 75 103 ± 20 11.7 ± 2.7 2.9 ± 0.1 5.5 ± 0.4 3.0 ± 0.9 4.3 ± 0.3 1.4 ± 0.1 15.4 ± 1.4

25 13.2 27.9 55 ± 5 27.6 284 ± 29 135 ± 86 7.1 ± 4.2 4.3 ± 0.5 7.1 ± 0.8 3.4 ± 1.4 6.6 ± 1.4 1.8 ± 0.1 23.1 ± 2.3

50 10.0 33.2 51 ± 6 1.3 230 ± 69 49 ± 23 4.1 ± 0.1 2.4 ± 0.4 4.2 ± 0.1 3.9 ± 1.9 4.5 ± 1.3 1.6 ± 0.3 10.4 ± 3.9

ION2 0 14.5 28.8 55 ± 10 94.4 -35 ± 50 -130 ± 27 77.8 ± 34.7 2.8 ± 0.7 6.8 ± 0.2 5.6 ± 3.0 11.5 ± 4.0 1.7 ± 0.4 14.4 ± 2.4

5 14.5 20.0 58 ± 8 90.2 -61 ± 50 -134 ± 25 54.6 ± 28.4 4.1 ± 1.0 6.5 ± 1.2 5.9 ± 0.5 13.3 ± 0.9 2.7 ± 0.4 19.9 ± 1.1

10 14.0 20.7 51 ± 4 86.4 10 ± 16 -103 ± 30 36.0 ± 4.2 2.3 ± 0.2 6.0 ± 0.4 2.9 ± 0.3 8.2 ± 0.7 1.5 ± 0.0 11.7 ± 0.4

25 13.0 22.2 49 ± 4 94.6 172 ± 14 109 ± 11 15.2 ± 1.8 2.2 ± 0.2 6.6 ± 0.3 3.8 ± 0.5 6.7 ± 0.6 1.4 ± 0.1 11.0 ± 0.3

50 12.5 27.2 48 ± 4 81.1 273 ± 92 88 ± 15 4.2 ± 1.7 1.7 ± 0.2 6.3 ± 0.4 3.1 ± 1.1 6.3 ± 1.0 1.3 ± 0.0 10.9 ± 0.3

ION Rfa 14.5 25.9 47 ± 3 21.6 291 ± 93 70 ± 4 2.1 ± 0.2 2.7 ± 0.1 4.9 ± 0.5 5.7 ± 0.8 4.5 ± 1.9 1.4 ± 0.1 10.4 ± 1.5

aΣταθμός αναφοράς (Reference station), bΑπόσταση (Distance), cΘερμοκρασία νερού (Water temperature), dΠοσοστό νερού ιζήματος (Water content), eΕπιφανειακό οξειδοαναγωγικό (Surface redox), fΥποεπιφανειακό
οξειδοαναγωγικό (Subsurface redox), gΑσταθές οργανικό υλικό (Labile organic matter), hΑνθεκτικό οργανικό υλικό (Refractory organic matter), iΧλωροφύλλη-α (Chlorophyll-a), jΦαιοχρωστικές (Phaeopigments),
kΟλικό οργανικό άζωτο (Total organic nitrogen), lΟλικός οργανικός άνθρακας (Total organic carbon)
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Πίνακας 2.2. Μέσες τιμές (ξηρό βάρος, n = 6) των συγκεντρώσεων των μετάλλων και στοιχείων του επιφανειακού ιζήματος στα 4 ιχθυοτροφεία. Η μέση τυπική απόκλιση 
ήταν 14% των μέσων τιμών (bdl: κάτω από το όριο ανίχνευσης). aΑπόσταση, bΣταθμός αναφοράς 

Table 2.2. Mean values (dry weight, n = 6) obtained for surface sediment elements concentrations at the four fish farms. On average standard deviation was 14% of the mean 
(bdl: below detection limit). aDistance; bReference station

Farm Dista Na Mg Al K Ca Fe Li Be P Sc V Cr Mn Cu Zn Ga Ge As Rb Sr Pd Ag Cd Cs Tl Pb Th U

m

AEG1 0 0.9 1.4 0.3 0.1 27 0.2 3.9 bdl 492 1.8 11 33 81 12 58 0.7 0.3 3.2 4.2 2221 0.41 bdl 0.12 0.3 bdl 44 0.7 1.4

5 1.1 1.5 0.4 0.2 27 0.3 4.2 bdl 492 2.2 11 34 88 12 34 0.9 0.3 2.9 4.8 2189 0.40 bdl 0.11 0.4 bdl 45 0.8 1.4

10 1.1 1.6 0.4 0.1 27 0.2 4.2 bdl 428 2.6 10 31 79 13 37 0.8 0.3 2.9 4.5 2179 0.39 bdl 0.11 0.3 bdl 47 0.8 1.3

25 1.1 1.7 0.5 0.2 31 0.3 4.1 0.10 330 3.2 12 37 85 bdl 24 0.9 0.4 2.7 4.9 2172 0.45 bdl 0.09 0.4 bdl 49 1.0 1.5

50 1.1 1.8 0.5 0.2 30 0.3 4.3 0.11 240 3.0 11 38 88 bdl 23 0.9 0.4 2.8 5.2 2146 0.44 bdl 0.13 0.4 bdl 46 0.9 1.5

Rfb 0.3 1.1 0.7 0.2 27 0.8 5.2 0.16 296 4.4 23 85 257 14 56 1.5 1.0 72.6 7.5 913 0.19 0.20 0.58 0.5 bdl 67 0.8 0.7

AEG2 0 2.1 1.3 3.8 0.8 12 2.9 18.5 0.65 4032 8.6 57 26 274 178 262 7.8 2.7 11.5 31.6 753 0.22 0.16 0.27 1.5 0.32 12 3.6 3.6

5 2.1 1.2 3.3 0.7 14 2.0 16.4 0.57 4293 8.6 53 38 244 256 654 6.9 1.7 10.9 27.3 887 0.23 0.14 0.33 1.3 0.32 13 3.3 3.2

10 2.3 1.4 4.0 0.8 12 1.8 19.0 0.69 3153 10.0 60 40 269 185 122 8.1 1.8 9.5 31.0 791 0.24 0.15 0.21 1.4 0.32 11 3.6 2.6

25 2.2 1.4 4.4 0.8 11 1.9 18.8 0.60 1403 11.3 62 33 312 120 75 8.4 1.8 6.8 28.4 748 0.20 0.15 0.17 1.3 0.26 10 3.3 1.9

50 2.4 1.6 4.9 0.8 10 2.2 21.9 0.64 1018 12.5 71 40 346 192 70 9.1 2.1 7.7 30.7 655 0.19 0.17 0.16 1.4 0.26 12 3.3 1.7

Rfb 1.5 0.8 2.4 0.7 11 0.9 4.6 0.57 110 3.8 11 bdl 120 bdl 32 6.5 1.1 11.8 16.1 678 0.17 0.11 0.08 0.6 bdl 5 3.2 1.0

ION1 0 1.8 1.6 1.4 0.5 25 1.1 17.5 0.45 1571 6.0 33 47 255 36 46 3.6 1.1 10.2 26.5 2194 0.42 bdl 0.12 1.7 0.18 9 2.9 3.2

5 1.8 1.7 1.4 0.5 25 1.1 16.4 0.44 1230 5.8 31 45 233 37 39 3.3 1.0 10.3 24.9 2244 0.40 0.12 0.09 1.5 0.15 8 2.6 2.9

10 1.5 1.7 1.1 0.4 27 0.8 13.9 0.37 930 5.2 27 37 219 26 33 2.7 0.8 6.6 20.0 2326 0.41 bdl 0.09 1.2 0.15 7 2.3 3.0

25 1.9 1.7 1.4 0.5 24 1.0 16.7 0.43 849 5.2 30 46 249 22 35 3.4 0.9 5.8 25.1 2027 0.36 bdl 0.10 1.5 0.15 10 2.8 2.2

50 1.7 1.8 0.6 0.2 26 0.4 8.2 0.20 358 3.4 16 24 235 bdl 18 1.6 0.5 4.6 10.5 2208 0.43 bdl 0.10 0.7 bdl 6 1.9 1.9

ION2 0 2.5 1.5 4.4 1.3 8 2.6 40.2 1.09 1306 10.0 70 165 532 60 99 9.7 2.6 10.5 62.3 241 0.15 0.21 0.22 3.3 0.61 13 5.4 1.9

5 2.6 1.5 4.4 1.3 8 2.6 41.4 1.11 2037 10.2 73 160 524 68 132 10.0 2.6 10.8 64.4 248 0.15 0.18 0.27 3.4 0.61 14 5.5 2.1

10 2.2 1.5 4.5 1.3 8 2.7 42.2 1.17 1387 10.0 73 169 547 56 92 10.1 2.6 11.0 64.8 241 0.15 0.19 0.22 3.4 0.60 14 5.7 1.8

25 2.1 1.4 4.4 1.3 8 2.6 41.7 1.15 1098 9.9 71 160 549 66 77 10.0 2.5 11.2 63.6 243 0.14 0.20 0.20 3.3 0.55 14 5.7 1.7

50 2.1 1.3 4.0 1.2 9 2.5 40.3 1.11 1204 9.1 68 160 545 40 69 9.1 2.1 11.4 60.3 350 0.15 0.13 0.16 3.1 0.47 13 5.1 1.6

ION Rfb 1.5 1.2 1.5 0.5 26 1.1 17.8 0.45 260 5.8 37 51 256 10 23 3.6 1.1 14.0 26.5 2693 0.47 bdl 0.07 1.6 0.14 9 3.2 2.6

0.6 0.2 0.0 0.7 1.3 0.0 0.3 bdl 11600 0.2 0.4 0.5 36 11 150 0.03 0.02 1.9 2.1 40 0.01 bdl 0.35 0.03 bdl bdl 0.01 0.04

0.5 0.2 0.0 1.0 1.6 0.0 0.3 bdl 13763 0.2 1.8 0.4 53 10 127 0.03 0.03 1.7 3.9 27 0.01 bdl 0.29 0.04 bdl bdl 0.03 0.11

0.5 0.2 0.0 0.9 1.4 0.0 0.3 bdl 10425 0.2 2.0 0.5 74 13 158 0.03 0.03 3.2 4.6 40 0.01 0.03 1.31 0.05 bdl bdl 0.01 0.04

Feed-ION1

Feed-ION2

% mg/kg

Feed-AEG2
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Η ανάλυση MDS των δεδομένων των συγκεντρώσεων των μετάλλων (Εικόνα 2.1) έδειξε 

ότι τα δείγματα ταξιθετούνται εμφανώς σύμφωνα με τη προέλευσή τους (περιοχή). Οι 

σταθμοί αναφοράς ταξιθετούνται σε όλες τις περιπτώσεις χωριστά από τις αντίστοιχες

επιβαρυμένες περιοχές. Επιπλέον, οι λασπώδεις επιβαρυμένοι σταθμοί (AEG2 και ION2) 

ομαδοποιούνται στη δεξιά πλευρά του γραφήματος, ενώ οι επιβαρυμένοι σταθμοί με 

χοντρόκοκκο ίζημα (AEG1 και ION1) εμφανίζονται στο κέντρο και στα αριστερά του 

γραφήματος. 

Areas
AEG1
AEG2
ION1
ION2
AEG1-Rf
AEG2-Rf
ION-Rf

2D Stress: 0,06

Εικ. 2.1. Απεικόνιση nMDS των διαφορετικών ιχθυοτροφείων σύμφωνα με τις συγκεντρώσεις των 
μετάλλων και των ιχνοστοιχείων στο επιφανειακό ίζημα.

Fig. 2.1. nMDS ordination plot of the different fish farms according to the concentrations of trace and 
major chemical elements in the surface sediment. 

Η ανάλυση ομοιοτήτων (ANOSIM) μεταξύ των συγκεντρώσεων των μετάλλων στην

ιχθυοτροφή και στα ιζήματα από τους επιβαρυμένους σταθμούς και τους σταθμούς αναφοράς 

(Πίνακας 2.3) έδειξε ότι δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ιχθυοτροφών από τις 

διαφορετικές περιοχές εκτός από τις τροφές από τις περιοχές ION1 και ION2 αλλά υπήρχαν 

σημαντικές διαφορές μεταξύ της ιχθυοτροφής και των σταθμών αναφοράς, της ιχθυοτροφής 

και των επιβαρυμένων σταθμών, των σταθμών αναφοράς και των επιβαρυμένων σταθμών σε 

κάθε ιχθυοτροφείο, και μεταξύ των σταθμών αναφοράς στις διαφορετικές περιοχές. 
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Πίνακας 2.3. Αποτελέσματα της ανάλυσης ANOSIM για τα 4 ιχθυοτροφεία (Rf: Σταθμός αναφοράς).

Table 2.3. Results of ANOSIM analysis for the four fish farms (Rf: Reference station).

Compared groups Sample statistic (Globlal R) Statistic - R p<

AEG2-Rf, AEG2-Feed 0.956 1.000 0.012

ION-Rf, ION1-Feed 0.956 1.000 0.002

ION-Rf, ION2-Feed 0.956 1.000 0.002

AEG1-Rf, Feed 0.956 1.000 0.001

AEG2-Feed, ION2-Feed 0.956 0.000 ns

AEG2-Feed, ION1-Feed 0.956 0.154 ns

ION2-Feed, ION1-Feed 0.956 0.400 0.009

AEG2, AEG2-Feed 0.956 1.000 0.001

ION1, ION1-Feed 0.956 1.000 0.001

ION2, ION2-Feed 0.956 1.000 0.001

AEG1, Feed 0.956 1.000 0.001

AEG2, AEG2-Rf 0.954 0.925 0.001

ION1, ION-Rf 0.954 0.241 0.039

ION2, ION-Rf 0.954 1.000 0.001

AEG1, AEG1-Rf 0.954 1.000 0.001

AEG2-Rf, ION-Rf 0.954 1.000 0.002

AEG2-Rf, AEG1-Rf 0.954 1.000 0.002

ION-Rf, AEG1-Rf 0.954 1.000 0.002

AEG2, ION1 0.954 0.901 0.001

AEG2, ION2 0.954 0.845 0.001

AEG2, AEG1 0.954 1.000 0.001

ION2, ION1 0.954 0.997 0.001

ION1, AEG1 0.954 0.948 0.001
ION2, AEG1 0.954 1.000 0.001

Με την ανάλυση SIMPER, εξετάστηκε η συμβολή των διαφορετικών στοιχείων στην 

συνολική μεταβλητότητα μεταξύ των δειγμάτων. Από τα 28 στοιχεία, μόνο τα τρία (P, Zn, 

Cd) είχαν υψηλότερες συγκεντρώσεις στην ιχθυοτροφή από ότι στους σταθμούς αναφοράς σε 

όλα τα ιχθυοτροφεία ενώ οι συγκεντρώσεις του Cu στους AEG2 και ION2, του K στους

AEG1, ION1 και ION2 και του Ag στους ION1 και ION2 σταθμούς αναφοράς ήταν επίσης 

χαμηλότερες από ότι στη τροφή (Πίνακας 2.4). 

Τα ιζήματα από τους επιβαρυμένους σταθμούς στα ιχθυοτροφεία έχουν χαμηλότερες 

συγκεντρώσεις P και Cd σε σχέση με την ιχθυοτροφή, ενώ τρία ιχθυοτροφεία είχαν επίσης 

χαμηλότερες συγκεντρώσεις Zn και δύο χαμηλότερες συγκεντρώσεις K. Σε όλες τις άλλες 

περιπτώσεις, οι συγκεντρώσεις των στοιχείων στο ίζημα ήταν υψηλότερες από ότι στην 

ιχθυοτροφή (Πίνακας 2.5). 
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Πίνακας 2.4. Αποτελέσματα της ανάλυσης SIMPER για τα στοιχεία που συμβάλλουν στη 
διαφοροποίηση των Σταθμών Αναφοράς και της Ιχθυοτροφής για τα τέσσερα ιχθυοτροφεία όπου οι
υπογραμμισμένες τιμές είναι οι υψηλότερες μεταξύ των δύο μέσων τιμών (log) στα συγκρινόμενα 
ιχθυοτροφεία (AD: Μέση διαφορά, Av: Μέση τιμή, Contr: Συμβολή , Cum: Αθροιστική συμβολή, Rf: 
Σταθμός αναφοράς). 

Table 2.4. Results of SIMPER analysis for the elements that contribute in Reference stations and feed 
differences for the four fish farms where underlined numbers are the higher between the two averages 
(log) between compared farms (AD: Average difference; Av: Average; Contr: Contribution ; Cum: 
Cumulative contribution; Rf: Reference station). 

Elem Av-Rf Av-FEED Contr% Cum% Av-Rf Av-FEED Contr% Cum%

AEG1 ION1               

Al 8.77 3.67 11.0 11.0 Al 9.58 3.86 11.3 11.3

Cr 4.40 0.39 8.7 19.7 Sr 7.90 3.32 9.0 20.3

P 5.64 9.37 8.1 27.8 P 5.55 9.52 7.9 28.2

Fe 8.96 5.32 7.9 35.7 Fe 9.32 5.51 7.5 35.7

Pb 4.15 0.60 7.7 43.4 Cr 3.95 0.37 7.1 42.8

Ca 12.95 9.55 7.4 50.7 Ca 12.50 9.66 5.6 48.4

Sr 6.82 3.55 7.1 57.8 Li 2.93 0.26 5.3 53.6

As 4.24 1.18 6.6 64.4 V 3.65 1.04 5.1 58.8

V 3.19 0.85 5.1 69.5 Pb 2.31 0.24 4.1 62.9

Mg 9.31 7.53 3.9 73.3 Mg 9.38 7.63 3.5 66.3

Li 1.82 0.26 3.4 76.7 Sc 1.92 0.19 3.4 69.7

Mn 5.53 3.97 3.4 80.1 Rb 3.31 1.59 3.4 73.1

Sc 1.69 0.18 3.3 83.4 As 2.70 0.98 3.4 76.5

K 7.79 9.09 2.8 86.2 Zn 3.18 4.83 3.3 79.8

Zn 4.01 4.94 2.0 88.2 Mn 5.55 3.97 3.1 82.9

Ga 0.90 0.03 1.9 90.1 Ga 1.53 0.03 3.0 85.9

Th 1.44 0.03 2.8 88.6

U 1.28 0.10 2.3 91.0

AEG2         ION2               

Al 10.06 3.40 14.5 14.5 Al 9.58 3.61 11.9 11.9

P 4.71 9.36 10.2 24.7 Sr 7.90 3.71 8.4 20.3

Fe 9.03 5.08 8.6 33.4 Fe 9.32 5.26 8.1 28.4

Ca 12.48 9.48 6.6 39.9 P 5.55 9.22 7.3 35.8

Sr 6.48 3.71 6.1 46.0 Cr 3.95 0.40 7.1 42.8

Cu 0.00 2.45 5.4 51.3 Ca 12.50 9.48 6.0 48.9

V 2.47 0.32 4.7 56.0 V 3.65 0.93 5.5 54.3

Ga 2.01 0.02 4.3 60.4 Li 2.93 0.23 5.4 59.7

Pb 1.83 0.09 3.8 64.2 Mg 9.38 7.52 3.7 63.4

Rb 2.82 1.12 3.7 67.9 Zn 3.18 5.02 3.7 67.1

Mg 8.97 7.34 3.6 71.5 Sc 1.92 0.19 3.5 70.5

Zn 3.47 5.02 3.4 74.8 Rb 3.31 1.63 3.3 73.9

As 2.54 1.06 3.2 78.1 Ga 1.53 0.03 3.0 76.9

Sc 1.55 0.14 3.1 81.1 Th 1.44 0.01 2.9 79.7

Li 1.70 0.29 3.1 84.2 Mn 5.55 4.16 2.8 82.5

Th 1.41 0.01 3.1 87.3 As 2.70 1.45 2.5 85.0

Mn 4.78 3.59 2.6 89.9 U 1.28 0.04 2.5 87.5

Na 9.64 8.73 2.0 91.9 Na 9.63 8.45 2.4 89.8

Pb 2.31 1.21 2.3 92.2

Rf-Feed

AD=26 AD=27

AD=27 AD=27
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Πίνακας 2.5. Αποτελέσματα της ανάλυσης SIMPER για τα στοιχεία που συμβάλλουν στη 
διαφοροποίηση των Επιβαρυμένων σταθμών και Ιχθυοτροφής για τα τέσσερα ιχθυοτροφεία όπου οι
υπογραμμισμένες τιμές είναι οι υψηλότερες μεταξύ των δύο μέσων τιμών (log) στα συγκρινόμενα 
ιχθυοτροφεία (AD: Μέση διαφορά, Av: Μέση τιμή, Contr: Συμβολή , Cum: Αθροιστική συμβολή, ,
ImpStat: Επιβαρυμένος σταθμός).

Table 2.5. Results of SIMPER analysis for the elements that contribute in Impacted stations and feed 
differences for the four fish farms where underlined numbers are the higher between the two averages 
(log) between compared farms (AD: Average difference; Av: Average; Contr: Contribution ; Cum: 
Cumulative contribution; ImpStat: Impacted station). 

Elem Av-ImpStat Av-FEED Contr% Cum% Av-ImpStat Av-FEED Contr% Cum%

AEG1 ION1               

Al 8.28 3.67 11.8 11.8 Al 9.34 3.86 11.8 11.8

Sr 7.69 3.55 10.5 22.3 Sr 7.69 3.32 9.4 21.2

P 5.94 9.37 8.7 31.0 Fe 9.01 5.51 7.5 28.8

Pb 3.85 0.60 8.3 39.4 Cr 3.67 0.37 7.1 35.9

Cr 3.56 0.39 8.1 47.4 P 6.78 9.52 6.0 41.8

Ca 12.63 9.55 7.8 55.3 Li 2.70 0.26 5.2 47.1

Fe 7.84 5.32 6.4 61.7 Ca 12.02 9.66 5.1 52.1

Mg 9.68 7.53 5.5 67.2 V 3.30 1.04 4.9 57.0

K 7.34 9.09 4.5 71.6 Mg 9.74 7.63 4.6 61.6

V 2.47 0.85 4.1 75.7 Pb 2.18 0.24 4.2 65.7

Zn 3.48 4.94 3.7 79.5 Sc 1.79 0.19 3.4 69.1

Li 1.64 0.26 3.5 83.0 Mn 5.47 3.97 3.3 72.4

Sc 1.26 0.18 2.7 85.7 Rb 3.05 1.59 3.1 75.5

U 0.87 0.07 2.1 87.8 Zn 3.51 4.83 2.9 78.4

Na 9.28 8.54 1.9 89.7 Ga 1.33 0.03 2.8 81.2

Mn 4.44 3.97 1.5 91.2 Na 9.74 8.53 2.6 83.8

Th 1.24 0.03 2.6 86.4

U 1.28 0.10 2.5 88.9

As 2.09 0.98 2.4 91.3

AEG2 ION2               

Al 10.60 3.40 13.4 13.4         Al 10.68 3.61 12.9 12.9

Fe 9.92 5.08 9.0 22.5 Fe 10.16 5.26 9.0 21.9

V 4.11 0.32 7.1 29.6 Cr 5.10 0.40 8.6 30.4

Cr 3.33 0.40 5.6 35.1 Li 3.74 0.23 6.4 36.8

Sr 6.64 3.71 5.5 40.6 V 4.28 0.93 6.1 43.0

Li 2.98 0.29 5.0 45.6 Rb 4.16 1.63 4.6 47.6

Cu 5.12 2.45 5.0 50.6 Ga 2.38 0.03 4.3 51.9

Pb 2.52 0.09 4.5 55.1 Ca 11.76 9.48 4.2 56.0

Ca 11.90 9.48 4.5 59.6 Sc 2.38 0.19 4.0 60.0

Rb 3.42 1.12 4.3 63.9 Mn 6.29 4.16 3.9 63.9

Sc 2.40 0.14 4.2 68.1 Mg 9.58 7.52 3.8 67.7

Mg 9.55 7.34 4.1 72.3 P 7.22 9.22 3.6 71.3

Ga 2.20 0.02 4.1 76.3 Sr 5.57 3.71 3.4 74.7

Mn 5.66 3.59 3.9 80.2 Th 1.87 0.01 3.4 78.1

P 7.77 9.36 3.0 83.2 Na 10.03 8.45 2.9 81.0

Th 1.49 0.01 2.8 85.9 Pb 2.68 1.21 2.7 83.7

Na 10.00 8.73 2.4 88.3 Cs 1.46 0.04 2.6 86.3

As 2.31 1.06 2.3 90.6 Cu 4.04 2.63 2.6 88.8

Ge 1.24 0.03 2.2 91.0

Impacted stations-Feed

AD=23 AD=25

AD=28 AD=28

Η σύγκριση μεταξύ των επιβαρυμένων σταθμών και των αντίστοιχων σταθμών αναφοράς 

(Πίνακας 2.6) έδειξε ότι: (α) στα ανοξικά ιζήματα (Eh<0 mV), όλα τα στοιχεία εκτός του As, 

(και των Ca, Sr, Pd και U στην ION2) είχαν υψηλότερες συγκεντρώσεις στους 

επιβαρυμένους σταθμούς από ότι στους σταθμούς αναφοράς, (β) στα οξειδωτικά ιζήματα 

(Eh>0 mV), όλα τα στοιχεία εκτός των Na, Mg, P, Tl και U (όπως επίσης των Cu, Zn, Ag, Cd 

στην ION1 και Sr, Pd στην AEG1) είχαν χαμηλότερες συγκεντρώσεις στους επιβαρυμένους 

σταθμούς από ότι στους σταθμούς αναφοράς, (γ) σε όλες τις περιοχές ιχθυοτροφείων 
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(ανεξαρτήτως Eh), οι συγκεντρώσεις των Na, Mg, P και Tl ήταν υψηλότερες στους 

επιβαρυμένους σταθμούς από ότι στους σταθμούς αναφοράς και οι συγκεντρώσεις του As 

ήταν χαμηλότερες στους επιβαρυμένους σταθμούς από ότι στους σταθμούς αναφοράς, και (δ) 

στις ION1 και ION2, οι συγκεντρώσεις των Sr και Pd ήταν χαμηλότερες στους 

επιβαρυμένους σταθμούς από ότι στους σταθμούς αναφοράς ενώ στις AEG1 και AEG2, ήταν 

υψηλότερες στους επιβαρυμένους σταθμούς από ότι στους σταθμούς αναφοράς. 

Πίνακας 2.6. Αποτελέσματα της ανάλυσης SIMPER για τα στοιχεία που συμβάλλουν στη 
διαφοροποίηση των Επιβαρυμένων σταθμών και Σταθμών Αναφοράς για τα τέσσερα ιχθυοτροφεία
όπου οι υπογραμμισμένες τιμές είναι οι υψηλότερες μεταξύ των δύο μέσων τιμών (log) στα 
συγκρινόμενα ιχθυοτροφεία (AD: Μέση διαφορά, Av: Μέση τιμή, Contr: Συμβολή , Cum: Αθροιστική 
συμβολή, Rf: Σταθμός αναφοράς, ImpStat: Επιβαρυμένος σταθμός). 

Table 2.6. Results of SIMPER analysis for the elements that contribute in Impacted stations and 
reference stations differences for the four fish farms where underlined numbers are the higher between 
the two averages (log) between compared farms (AD: Average difference; Av: Average; Contr: 
Contribution ; Cum: Cumulative contribution; Rf: Reference station; ImpStat: Impacted station).

Elem Av-ImpStat Av-Rf Contr% Cum% Av-ImpStat Av-Rf Contr% Cum%

AEG1 ION1

As 1.35 4.24 19.1 19.1 P 6.78 5.55 15.7 15.7

Na 9.28 7.87 9.3 28.4         Cu 3.15 2.42 10.3 26.0

Fe 7.84 8.96 7.4 35.8 As 2.09 2.70 8.2 34.3

Mn 4.44 5.53 7.2 43.1 Zn 3.51 3.18 5.6 39.8

Sr 7.69 6.82 5.8 48.8 V 3.30 3.65 4.9 44.7

Cr 3.56 4.40 5.6 54.4 Mg 9.74 9.38 4.7 49.4

V 2.47 3.19 4.8 59.1 Fe 9.01 9.32 4.6 53.9

Zn 3.48 4.01 4.2 63.3 Rb 3.05 3.31 4.2 58.2

Al 8.28 8.77 3.3 66.6 Al 9.34 9.58 4.1 62.3

K 7.34 7.79 3.0 69.5 Cr 3.67 3.95 4.0 66.3

P 5.94 5.64 2.9 72.4 K 8.32 8.53 3.7 70.0

Sc 1.26 1.69 2.9 75.3 Li 2.70 2.93 3.6 73.6

Cu 2.38 2.66 2.7 78.0 Ga 1.33 1.53 3.1 76.7

Ge 0.31 0.71 2.6 80.7 Th 1.24 1.44 2.7 79.3

Rb 1.74 2.13 2.6 83.3 Sr 7.69 7.90 2.6 81.9

Mg 9.68 9.31 2.4 85.7 Pb 2.18 2.31 2.5 84.5

U 0.87 0.53 2.3 88.0 Cs 0.82 0.96 2.4 86.8

Cd 0.10 0.42 2.1 90.1 Na 9.74 9.63 2.3 89.1

Sc 1.79 1.92 2.1 91.3

AEG2 ION2

Cu 5.12 0.00 21.8 21.8 Sr 5.57 7.90 11.3 11.3

P 7.77 4.71 13.1 34.9 P 7.22 5.55 8.2 19.5

Cr 3.33 1.22 9.7 44.6 Cu 4.04 2.42 7.9 27.4

V 4.11 2.47 7.0 51.6 Zn 4.52 3.18 6.5 33.9

Zn 4.97 3.47 6.4 58.1 Cr 5.10 3.95 5.6 39.5

Li 2.98 1.70 5.5 63.5 Ca 11.32 12.46 5.5 45.0

Fe 9.92 9.03 3.8 67.4 Al 10.68 9.58 5.4 50.4

Mn 5.66 4.78 3.8 71.1 K 9.44 8.53 4.4 54.8

Sc 2.40 1.55 3.6 74.8 Ga 2.38 1.53 4.1 58.9

Pb 2.52 1.83 3.0 77.7 Rb 4.16 3.31 4.1 63.1

Rb 3.42 2.82 2.6 80.3 Fe 10.16 9.32 4.1 67.2

Mg 9.55 8.97 2.5 82.8 Li 3.74 2.93 3.9 71.1

Al 10.60 10.06 2.4 85.1 Mn 6.29 5.55 3.6 74.7

U 1.26 0.71 2.3 87.5 V 4.28 3.65 3.1 77.8

Cs 0.87 0.44 1.9 89.3 Ge 1.24 0.74 2.5 80.2

Na 10.00 9.64 1.6 90.9 Cs 1.46 0.96 2.4 82.7

Sc 2.38 1.92 2.2 84.9

Th 1.87 1.44 2.1 87.0

Na 10.03 9.63 1.9 88.9

        Be 0.75 0.37 1.9 90.8

Impacted stations-Rf

AD=7 AD=4

AD=11 AD=9
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Στον σταθμό αναφοράς της AEG1, οι συγκεντρώσεις των P, Ca, Cr, Mn, Cu, Zn, As, Ag, 

Cd και Pb ήταν οι υψηλότερες από όλους τους σταθμούς αναφοράς παρόλο που μόνο τα As, 

Pb, Cr, Cu και Zn συνεισέφεραν για περισσότερο από το 1.5% αυτής της μεταβλητότητας. 

Στο σταθμό αναφοράς της AEG2, οι συγκεντρώσεις των Be, Na, Al, K και Ga ήταν οι 

υψηλότερες από όλους τους σταθμούς αναφοράς παρόλο που μόνο τα Al, K και Ga 

συνεισέφεραν για περισσότερο από το 2% αυτής της μεταβλητότητας. Στο σταθμό αναφοράς 

στην ION, οι συγκεντρώσεις των Li, Mg, Sc, V, Fe, Ge, Rb, Sr, Pd, Cs, Tl, Th και U ήταν οι 

υψηλότερες από όλους τους σταθμούς αναφοράς μολονότι μόνο τα Rb, Li, Sr, U, V και Cs 

συνεισέφεραν για περισσότερο από το 1.5% αυτής της μεταβλητότητας. 

Τα λασπώδη και ανοξικά ιζήματα είχαν υψηλότερες συγκεντρώσεις όλων σχεδόν των 

στοιχείων από ότι τα χοντρόκοκκα και οξειδωτικά ιζήματα. Στην AEG1, οι συγκεντρώσεις 

όλων των στοιχείων, εκτός των Mg, Ca, Zn, Sr, Pd, Cd και Pb, ήταν χαμηλότερες από ότι στα

άλλα ιχθυοτροφεία. Στην ION2, οι συγκεντρώσεις όλων των στοιχείων, εκτός των Mg, P, Ca, 

Sc, Cu, Zn, Sr, Pd, Cd, Pb και U, ήταν υψηλότερες από ότι στα άλλα ιχθυοτροφεία (Πίνακας

2.7). 

Η συνολική διακύμανση των συγκεντρώσεων των μετάλλων και των στοιχείων μπορεί να 

εξηγηθεί από ένα μικρό αριθμό περιβαλλοντικών μεταβλητών (Πίνακας 2.8). Στο σύνολο των 

δεδομένων, το ποσοστό νερού στο ίζημα, το ποσοστό ιλύος και αργίλου, το οξειδοαναγωγικό 

δυναμικό και το TOC εξηγούν σημαντικά ένα μεγάλο μέρος της διακύμανσης ενώ, σε 

μικρότερα σύνολα δεδομένων (ανά ιχθυοτροφείο), η διασπορά για κάθε ιχθυοτροφείο μπορεί 

να εξηγηθεί από διαφορετικούς συνδυασμούς 2 – 4 περιβαλλοντικών μεταβλητών. 

Πίνακας 2.7. Αποτελέσματα της ανάλυσης SIMPER για τα στοιχεία που συμβάλλουν στη 
διαφοροποίηση μεταξύ των Επιβαρυμένων σταθμών για τα τέσσερα ιχθυοτροφεία όπου οι
υπογραμμισμένες τιμές είναι οι υψηλότερες μεταξύ των δύο μέσων τιμών (log) στα συγκρινόμενα 
ιχθυοτροφεία (AD: Μέση διαφορά, Av: Μέση τιμή, Contr: Συμβολή , Cum: Αθροιστική συμβολή). 

Table 2.7. Results of SIMPER analysis for the elements that contribute in Impacted stations 
differences of the four fish farms where underlined numbers are the higher between the two averages 
(log) between compared farms (AD: Average difference; Av: Average; Contr: Contribution ; Cum: 
Cumulative contribution). 
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Elem Av-AEG2 Av-ION1 Contr% Cum% Av-ION1 Av-ION2 Contr% Cum%

AEG2-ION1 ION1-ION2

Cu 5.12 3.15 12.4 12.4 Sr 7.69 5.57 10.0 10.0

Zn 4.97 3.51 9.2 21.6 Cr 3.67 5.10 6.8 16.8

Al 10.60 9.34 8.0 29.7 Al 9.34 10.68 6.4 23.2

P 7.77 6.78 6.7 36.3 Fe 9.01 10.16 5.4 28.6

Sr 6.64 7.69 6.7 43.0 Ca 12.45 11.32 5.3 33.9

Fe 9.92 9.01 5.8 48.7 K 8.32 9.44 5.3 39.2

Ga 2.20 1.33 5.5 54.2 Rb 3.05 4.16 5.3 44.5

V 4.11 3.30 5.2 59.4 Ga 1.33 2.38 4.9 49.4

Ca 11.67 12.45 4.9 64.3 Li 2.70 3.74 4.9 54.4

K 8.96 8.32 4.1 68.3 Zn 3.51 4.52 4.8 59.2

Sc 2.40 1.79 3.9 72.2 V 3.30 4.28 4.7 63.8

Cr 3.33 3.67 3.3 75.5 Cu 3.15 4.04 4.4 68.2

Ge 1.08 0.62 2.9 78.4 Mn 5.47 6.29 3.9 72.1

Rb 3.42 3.05 2.6 81.0 Cs 0.82 1.46 3.0 75.1

Pb 2.52 2.18 2.3 83.2 Th 1.24 1.87 3.0 78.1

As 2.31 2.09 2.2 85.4 Ge 0.62 1.24 3.0 81.0

Li 2.98 2.70 2.1 87.5 Sc 1.79 2.38 2.8 83.8

Na 10.00 9.74 1.8 89.3 P 6.78 7.22 2.6 86.4

Th 1.49 1.24 1.6 90.9 Pb 2.18 2.68 2.4 88.8

As 2.09 2.48 2.1 90.9

Elem Av-AEG2 Av-ION2 Contr% Cum% Av-ION1 Av-AEG1 Contr% Cum%

AEG2-ION2 ION1-AEG1

Cr 3.33 5.10 14.9 14.9 Pb 2.18 3.85 10.1 10.1

Cu 5.12 4.04 9.1 24.0 Rb 3.05 1.74 7.9 18.0

Sr 6.64 5.57 9.0 32.9 Fe 9.01 7.84 7.1 25.0

Li 2.98 3.74 6.4 39.3 Li 2.70 1.64 6.4 31.4

Rb 3.42 4.16 6.2 45.5 Al 9.34 8.28 6.4 37.8

P 7.77 7.22 5.9 51.3 Mn 5.47 4.44 6.3 44.0

Zn 4.97 4.52 5.6 56.9 K 8.32 7.34 5.9 49.9

Mn 5.66 6.29 5.3 62.2 P 6.78 5.94 5.4 55.3

Cs 0.87 1.46 4.9 67.2 Cu 3.15 2.38 5.1 60.5

K 8.96 9.44 4.0 71.2 V 3.30 2.47 5.0 65.5

Th 1.49 1.87 3.2 74.4 As 2.09 1.35 4.4 69.8

Ca 11.67 11.32 2.9 77.3 Ga 1.33 0.61 4.4 74.2

Fe 9.92 10.16 2.8 80.1 Th 1.24 0.59 3.9 78.1

Be 0.49 0.75 2.2 82.3 Sc 1.79 1.26 3.2 81.4

U 1.26 1.03 2.2 84.5 Cs 0.82 0.30 3.1 84.5

Ge 1.08 1.24 1.9 86.3 Na 9.74 9.28 2.8 87.3

As 2.31 2.48 1.8 88.2 Zn 3.51 3.48 2.6 89.8

Tl 0.26 0.45 1.6 89.8 U 1.28 0.87 2.5 92.3

Pb 2.52 2.68 1.6 91.3

Elem Av-AEG2 Av-AEG1 Contr% Cum% Elem Av-ION2 Av-AEG1 Contr% Cum%

AEG2-AEG1 ION2-AEG1

Cu 5.12 2.38 9.2 9.2 Rb 4.16 1.74 6.9 6.9

Al 10.60 8.28 7.8 17.0 Al 10.68 8.28 6.9 13.8

Fe 9.92 7.84 7.0 23.9 Fe 10.16 7.84 6.6 20.4

P 7.77 5.94 6.1 30.1 Sr 5.57 7.69 6.1 26.5

Rb 3.42 1.74 5.6 35.7 Li 3.74 1.64 6.0 32.5

V 4.11 2.47 5.5 41.2 K 9.44 7.34 6.0 38.5

K 8.96 7.34 5.4 46.6 Mn 6.29 4.44 5.3 43.8

Ga 2.20 0.61 5.3 52.0 V 4.28 2.47 5.2 48.9

Zn 4.97 3.48 5.1 57.0 Ga 2.38 0.61 5.1 54.0

Li 2.98 1.64 4.5 61.5 Cu 4.04 2.38 4.7 58.7

Pb 2.52 3.85 4.5 66.0 Cr 5.10 3.56 4.4 63.1

Mn 5.66 4.44 4.1 70.1 P 7.22 5.94 3.7 66.8

Sc 2.40 1.26 3.8 73.9 Th 1.87 0.59 3.7 70.4

Sr 6.64 7.69 3.5 77.4 Ca 11.32 12.55 3.5 73.9

As 2.31 1.35 3.2 80.6 Pb 2.68 3.85 3.4 77.3

Th 1.49 0.59 3.0 83.6 Cs 1.46 0.30 3.3 80.6

Ca 11.67 12.55 3.0 86.6 As 2.48 1.35 3.2 83.8

Ge 1.08 0.31 2.6 89.2 Sc 2.38 1.26 3.2 87.0

Na 10.00 9.28 2.4 91.6 Zn 4.52 3.48 3.1 90.1

AD=14 AD=16

Impacted stations-Impacted stations

AD=7 AD=9

AD=5 AD=8
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Πίνακας 2.8. Βέλτιστος συνδυασμός μεταβλητών από την ανάλυση BioEnv για όλη τη βάση 
δεδομένων (All Farms) και κάθε ιχθυοτροφείο μόνο του.  

Table 2.8. Best variable combination from BioEnv analysis for the entire date set (All Farms) and each 
individual farm.  

Environmental 
variables All Farms AEG1 AEG2 ION1 ION2
aWCont% X X X X

Silt% X X X X
bEh X X X
cChla X
dTOC X X X X

Rho 0.583 0.734 0.769 0.632 0.745

Significance 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

aΠοσοστό νερού στο ίζημα (Water Content, %), bΟξειδοαναγωγικό δυναμικό (Redox, mV), cΧλωροφύλλη-α (Chlorophyll-a, 
mg/kg), dΟλικός οργανικός άνθρακας (Total organic carbon, g/kg)

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης CCA έδειξαν ότι το 77% της συνολικής μεταβλητότητας

μπορεί να εξηγηθεί από τις περιβαλλοντικές μεταβλητές. Για όλες τις περιβαλλοντικές 

μεταβλητές της παρούσας μελέτης, ο συντελεστής πληθωρισμού διακύμανσης (variance 

inflation factor, VIF) ήταν χαμηλότερος από 5.5. Όπως φαίνεται από τη σύγκριση των Εικ. 

2.1 (MDS) και Εικ. 2.2a (CCA), τα μοτίβα που λαμβάνονται από τις δύο μεθόδους 

απεικόνισης είναι εκπληκτικά όμοια. Σε γενικές γραμμές, από την Εικ. 2.2a μπορούμε να 

συμπεράνουμε ότι υπάρχουν δύο κυρίαρχοι παράγοντες που ελέγχουν την κατανομή των 

μετάλλων στα θαλάσσια ιζήματα: (α) το μέγεθος των κόκκων του ιζήματος 

(αντιπροσωπεύεται από το Silt) και (β) η συγκέντρωση του οργανικού υλικού από τα 

ιχθυοτροφεία (αντιπροσωπεύεται για παράδειγμα από τα LOM ή TON). Φαίνεται ότι αυτοί οι 

δύο παράγοντες δεν σχετίζονται μεταξύ τους εφόσον τοποθετούνται κατά προσέγγιση 

ορθογώνια μεταξύ τους. Στην Εικ. 2.2, τα δείγματα με υψηλό ποσοστό ιλύος και αργίλου 

εμφανίζονται στο δεξί μέρος του γραφήματος και αυτά από τους σταθμούς αναφοράς 

(χαμηλό οργανικό περιεχόμενο) στο πάνω μέρος. Το οξειδοαναγωγικό δυναμικό (Eh) 

φαίνεται να συν-μεταβάλλεται με τους δύο κύριους παράγοντες και τοποθετείται περίπου στη 

διαγώνιο της γωνίας που σχηματίζουν μεταξύ τους. Οι συσχετίσεις Spearman μεταξύ του 

άξονα CCA και των περιβαλλοντικών παραμέτρων δίνονται στον Πίνακα 2.9. 
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Εικ. 2.2. Απεικόνιση Κανονικοποιημένης Ανάλυση Αντιστοιχιών (CCA) των σχέσεων των 
συγκεντρώσεων των στοιχείων στο ίζημα στα τέσσερα ιχθυοτροφεία μεταξύ (a) ιχθυοτροφείων και 
περιβαλλοντικών μεταβλητών και (b) στοιχείων και περιβαλλοντικών μεταβλητών (Rf: Σταθμός 
αναφοράς, Dist: Απόσταση από τους κλωβούς, Eh: Οξειδοαναγωγικό δυναμικό, LOM: Ασταθές 
οργανικό υλικό, ROM: Ανθεκτικό οργανικό υλικό, Chla: Χλωροφύλλη-α, Phaeop: Φαιοχρωστικές,
TON: Ολικό οργανικό άζωτο, TOC: Ολικός οργανικός άνθρακας, Wcont: Ποσοστό νερου στο ίζημα,
S: Σουλφίδια, Wtemp: Θερμοκρασία νερού, Depth: Βάθος).

Fig. 2.2. Canonical Correspondence Analysis (CCA) plot illustrating relations based on element 
concentrations accumulated in sediment in the four fish farm areas between (a) fish farms and 
environmental variables and (b) elements and environmental variables (Rf: Reference station; Dist: 
Distance; Eh: Redox; LOM: Labile organic matter; ROM: Refractory organic matter; Chla: 
Chlorophyll-a; Phaeop: Phaeopigments; TON: Total organic nitrogen; TOC: Total organic carbon; 
Wcont: Sediment water content; S: Sulphide; Wtemp: water temperature; Depth: Depth).
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Πίνακας 2.9. Συσχέτιση Spearman μεταξύ των αξόνων της CCA και των περιβαλλοντικών 
μεταβλητών.  

Table 2.9. Spearman correlation between CCA axis and environmental variables.  

Environmental 
variables     AX1    p   AX2    p   AX3    p   AX4   p

Dista -0.17 *** 0.54 *** -0.05 ns -0.22 ***

Depth -0.28 *** -0.43 *** 0.52 *** 0.05 ns

Wtempb 0.47 *** 0.00 ns 0.50 *** -0.07 ns

Wcont%c 0.53 *** 0.11 ns -0.06 ns -0.39 ***

Silt% 0.82 *** 0.08 ns -0.25 *** -0.07 ns

Ehd -0.65 *** 0.28 *** -0.13 ns -0.30 ***

Sulphide 0.76 *** -0.25 *** 0.00 ns 0.21 ***

LOMe 0.16 ns -0.29 *** 0.22 *** -0.17 ***

ROMf 0.65 *** 0.10 ns -0.14 ns -0.27 ***

Chlag 0.53 *** 0.19 *** -0.02 ns -0.07 ns

Phaeoph 0.75 *** -0.14 ns 0.01 ns 0.11 ns

TONi 0.22 *** -0.30 *** 0.10 ns 0.01 ns

TOCj 0.47 *** -0.27 *** 0.23 *** -0.07 ns

*** = p<0.005, aΑπόσταση (Distance), bΘερμοκρασία νερού (WTemp), cΠοσοστό νερού στο ίζημα (Wcont%),
dΟξειδοαναγωγικό (Redox), eΑσταθές οργανικο ύλικό (Labile organic matter), fΑνθεκτικό οργανικό υλικό (Refractory organic 
matter), gΧλωροφύλλη-α (Chlorophyll-a), hΦαιοχρωστικές (Phaeopigments), iΟλικό οργανικό άζωτο (Total organic nitrogen),
jΟλικός οργανικός άνθρακας (Total organic carbo)

Όσον αφορά τη ταξιθέτηση των διαφορετικών στοιχείων, τα αποτελέσματα της ανάλυσης 

CCA (Εικ. 2.2b) προσδιόρισαν πέντε μεγάλες ομάδες: (α) τα στοιχεία που οι συγκεντρώσεις 

τους αυξάνουν με το οργανικό υλικό (Cu, Zn, P, U), (β) τα στοιχεία που βρίσκονται σε 

χοντρόκοκκα ιζήματα (Pd, Pb, Sr, Mg, Ca, Na), (γ) το As το οποίο βρίσκεται κυρίως στους 

σταθμούς αναφοράς, (δ) τα Fe, Mn, Cr, K, Al που ομαδοποιούνται μαζί δείχνοντας ότι έχουν 

παρόμοια πρότυπα κατανομής και η τοποθέτηση τους αντίθετα από τα διανύσματα της 

οργανικής ύλης υποδηλώνει ότι υψηλό ποσοστό οργανικού υλικού συνεπάγεται χαμηλές 

συγκεντρώσεις αυτών των στοιχείων στα ιζήματα (όπως έχει αναφερθεί και από την Dean 

2004), και (ε) τα υπόλοιπα στοιχεία εμφάνισαν αύξηση της συγκέντρωσης τους με την 

αύξηση του περιεκτικότητας σε ιλύ του ιζήματος. 

Βάσει των δείκτες ιζήματος βρέθηκε ότι υπάρχει συμφωνία σε γενικές γραμμές ως προς 

την ταξινόμηση των ιζημάτων των διαφορετικών ιχθυοτροφείων. Τα ιζήματα από την AEG1 

χαρακτηρίζονται ως λίγο εμπλουτισμένα και από την ION1 ως μη ρυπασμένα με μέτρια 

ρυπασμένα, ενώ τα ιζήματα από την AEG2 ως λίγο με σημαντικά εμπλουτισμένα (0 – 10 m) 

και μη ως μέτρια εμπλουτισμένα (25 – 50 m) και από την ION2 ως μη με μέτρια ρυπασμένα. 

Το Na είναι ο πιο σημαντικός ρύπος στην AEG1, τα P, Cu και Zn (0 – 5 m) στην AEG2, τα P 

και Cu (0 – 5 m) στην ION1 και τα P, Cu, Zn, Cr, Tl και Cd (0 – 10 m) στην ION2. Από τη 

σύγκριση των διαθέσιμων κατευθυντήριων γραμμών για την ποιότητα των ιζημάτων σε 

σχέση με τη προστασία της υδρόβιας ζωής (Πίνακας 10 από Burton 2002) με τις 
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συγκεντρώσεις των στοιχείων της παρούσας μελέτης, προκύπτει ότι μόνο το As μπορεί να 

προκαλέσει οριακές (threshold) επιπτώσεις και στις τέσσερις ιχθυοκαλλιέργειες. Στις AEG2 

και ION2, οι οποίες είναι οι περιοχές με ανοξικά, λεπτόκοκκα ιζήματα, τα Cu, Zn και Fe 

μπορούν να προκαλέσουν οριακές (threshold) έως μέτριες (midrange) έως ακραίες (extreme)

επιπτώσεις ανάλογα με τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη, ενώ τα άλλα στοιχεία δεν 

εμφανίζουν όμοια συμπεριφορά στις διαφορετικές περιοχές αλλά έχουν μοναδικές επιπτώσεις 

σε μεμονωμένες περιοχές ανάλογα με το υπόβαθρό τους (π.χ. Cr στην ION2, Pb στην AEG1, 

Mn στην ION2). Για όλες τις ιχθυοκαλλιέργειες, τα Ag και Cd δεν έχουν καμία επίπτωση 

σύμφωνα με τα κριτήρια. Μόνο το Cr στην ION2 και ο Cu και ο Zn στην AEG2 μπορούν να 

φθάσουν σε επικίνδυνες συγκεντρώσεις. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχουν κριτήρια για πολλά 

άλλα στοιχεία που είχαν υψηλές συγκεντρώσεις. 

Πίνακας 2.10. Κατευθυντήριες γραμμές για την ποιότητα των ιζημάτων (SQG) των στοιχείων (mg/kg) 
στα θαλάσσια ιζήματα, από τον Burton (2002) και τους Bjørgesæter & Gray (2008). 

Table 2.10. Sediment quality guidelines (SQG) for elements (mg/kg) for marine sediments, from 
Burton (2002) and Bjørgesæter & Gray (2008). 

Effect SQG As Cd Cr Cu Pb Zn Ag Fe% Mn

NOAA - ERL 8.2 1.2 81 34 46.7 150 1 - -

EC - TEL 7.2 0.7 52 19 30 124 0.7 - -

SQO Netherlands - Target 2.9 0.8 - 36 85 140 - - -

Hong Kong - ISQV-low 8.2 1.5 80 65 75 200 1 - -

ANZECC - ERL 20 1.2 81 34 47 200 - - -

ANZECC - ISQG-low 20 1.5 80 65 50 200 - - -

T
hr

es
ho

ld

OME-SLG - Lowest Effect Level
6 0.6 26 16 31 120 - 2 460

NOAA - ERM 70 9.6 370 270 218 410 3.7 - -

EC - PEL 42 4.2 160 108 112 271 1.8 - -

SQO Netherlands - Limit 55 2 - 36 530 480 - - -

Hong Kong - ISQV-high 70 9.6 370 270 218 410 - - -

M
id

ra
ng

e 

Norwegian Moderate 80 1 300 150 120 700 - - -

OME-SLG - SEL
33 10 110 110 250 820 - 4 1100

E
xt

re
m

e 

SQO Netherlands - Intervention
55 12 - 190 530 720 - - -

ERL: επίπεδο χαμηλών επιπτώσεων (effects range low), TEL: επίπεδο οριακών επιπτώσεων (threshold effect level), ISQG: προσωρινές
κατευθυντήριες γραμμές για την ποιότητα των ιζημάτων (interim sediment quality guidelines), ISQV: προσωρινές τιμές για την ποιότητα των
ιζημάτων (interim sediment quality value), SQO: ποιότητα ιζήματος στόχος (sediment quality objective), LEL: χαμηλότερο επίπεδο επιπτώσεων
(lowest effect level), ERM: ενδιάμεσο επίπεδο επιπτώσεων (effect range median), PEL: επίπεδο πιθανών επιπτώσεων (probable effect level), SEL: 
επίπεδο σοβαρών επιπτώσεων (severe effect level), NOAA: Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (National Oceanic and Atmospheric 
Administration), EC: Περιβάλλον Καναδά (Environment Canada), ANZECC: Συμβούλιο Περιβάλλοντος Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας και
Διατήρησης του (Australian and New Zealand Environment and Conservation Council), OME-SLG: Υπουργείο Περιβαλλοντικού Ελέγχου
Κατευθυντήριων Γραμμών του Οντάριο (Ontario Ministry of Environmental Screening Level Guidelines)  

Παρόμοια είναι και τα αποτελέσματα από τη σύγκριση των συγκεντρώσεων των 

στοιχείων της παρούσας μελέτης με τις κατευθυντήριες γραμμές για την ποιότητα των 

ιζημάτων της US EPA (Pekey et al. 2004) (Πίνακας 11), όπου τα ιζήματα ταξινομούνται ως 

μη ρυπασμένα, μέτρια (moderately) και βαρέως (heavily) ρυπασμένα.
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Πίνακας 2.11. Κατευθυντήριες γραμμές για την ποιότητα των ιζημάτων (SQG) των στοιχείων (mg/kg) 
στα θαλάσσια ιζήματα, από την US EPA.  

Table 2.11. Sediment quality guidelines (SQG) by US EPA for elements (mg/kg) in marine sediments.  

US EPA Guidelines

Element Non-polluted Moderately polluted Heavily polluted

As <3 3-8 >8

Cd - - >6

Cr <25 25-75 >75

Cu <25 25-50 >50

Pb <40 40-60 >60

Zn <90 90-200 >200

Fe <17000 17000-25000 >25000

Mn <300 300-500 >500

2.5. Συζήτηση

2.5.1. Κατανομή των μετάλλων και των στοιχείων στο ίζημα

Στην παρούσα μελέτη, οι συγκεντρώσεις των περισσοτέρων στοιχείων ήταν σημαντικά 

υψηλότερες στα ιζήματα κάτω και κοντά στους κλωβούς από ότι στους αντίστοιχους 

σταθμούς αναφοράς. Ορισμένα από τα στοιχεία αυτά δεν βρέθηκαν σε υψηλές 

συγκεντρώσεις στην ιχθυοτροφή, που είναι η κύρια πηγή του υλικού που καθιζάνει στα 

ιζήματα των ιχθυοτροφείων. Έτσι, οι διαφορές μεταξύ επιβαρυμένων και σταθμών αναφοράς

δεν μπορούν να εξηγηθούν μόνο από την ιχθυοτροφή αλλά και από άλλους παράγοντες όπως 

οι περιβαλλοντικές συνθήκες κάτω και κοντά στις ιχθυοκαλλιέργειες. Σε αρκετές 

προηγούμενες μελέτες έχουν αναφερθεί αυξημένες συγκεντρώσεις στοιχείων όπως τα Cu, Zn, 

Fe και Cd στα επιφανειακά ιζήματα ιχθυοτροφείων οι οποίες μειώνονταν με την αύξηση της 

απόστασης από τους κλωβούς και οι οποίες αποδόθηκαν στην εισροή της ιχθυοτροφής 

(Belias et al. 2003, Dean et al. 2007, Chou et al. 2002, Uotila 1991, Kempf et al. 2002,

Russell et al. 2011, Jaysankar et al. 2009, Smith et al. 2005, Brooks & Mahnken 2003,

Rooney & Podemski 2010, Sutherland et al. 2007). Ωστόσο, στη Μεσόγειο Θάλασσα, οι 

Basaran et al. (2010) συμπέραναν ότι οι συγκεντρώσεις των Zn, Cu και Fe ήταν σε ανεκτά 

επίπεδα για το θαλάσσιο οικοσύστημα και ότι η ολιγοτροφική φύση του νερού της περιοχής 

μελέτης ήταν σε θέση να αφομοιώσει τόσο τα οργανικά όσο και τα ανόργανα απόβλητα του 

ιχθυοτροφείου. 

Οι διαφορές που βρέθηκαν μεταξύ των σταθμών αναφοράς αλλά και οι διαφορές μεταξύ 

των επιβαρυμένων σταθμών μπορούν να αποδοθούν στις διαφορές του φυσικού υποβάθρου 

των περιοχών όπως επίσης, για την περίπτωση των επιβαρυμένων σταθμών, στις 

διαφορετικές εισροές των στοιχείων μέσω των αποβλήτων των ιχθυοτροφείων (ιχθυοτροφή 

και περιττώματα) και στις διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες των διαφορετικών 
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ιχθυοτροφείων που ελέγχουν τις χημικές μορφές των στοιχείων π.χ. μέσω του

οξειδοαναγωγικού κύκλου οι χημικές ενώσεις μετατρέπονται από διαλυτές σε αδιάλυτες που 

καθιζάνουν στα ιζήματα (Dean et al. 2007, Brooks & Mahnken 2003, Jaysankar et al. 2009). 

Ωστόσο, οι υψηλές συγκεντρώσεις των Cd, Mn, Pb, Zn και Fe θα μπορούσαν να συνδεθούν 

με άλλες σημαντικές ανθρωπογενείς εισροές όπως οι ατμοσφαιρικές εκπομπές, η ιπτάμενη 

τέφρα, τα οικιακά και βιομηχανικά απόβλητα και η εκτεταμένη χρήση υφαλοχρωμάτων στη 

ναυτιλία (Sarkar et al. 2004). 

Όπως έχει διαπιστωθεί σε προηγούμενες γεωχημικές μελέτες σε προφίλ ιζήματος 

(Karakassis et al. 1998) ή σε χωρικές διατομές (Karakassis et al. 2000, Lampadariou et al. 

2005, Papageorgiou et al. 2010), οι επιπτώσεις των ιχθυοκαλλιεργειών είναι αμελητέες σε 

απόσταση μεγαλύτερη από 25 – 50 m από τους κλωβούς όσον αφορά τον οργανικό 

εμπλουτισμό, το οξειδοαναγωγικό δυναμικό και την κοκκομετρία του ιζήματος. Οι Russell et 

al. (2011) διαπίστωσαν ότι οι επιπτώσεις των οργανικών ρύπων ή των ιχνοστοιχείων είναι 

τοπικό φαινόμενο. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης συμφωνούν με τα προηγούμενα 

συμπεράσματα εφόσον οι επιπτώσεις των ιχθυοτροφείων όσον αφορά την οριζόντια

κατανομή των στοιχείων στο ίζημα ήταν αμελητέα σε απόσταση 25 – 50 m από τους 

κλωβούς. Άλλες μελέτες αναφέρουν ότι η συσσώρευση Zn, Cu, P και Ca στα ιζήματα 

μειώνεται στους σταθμούς που βρίσκονται στα 50 – 100 m (Chou et al. 2002, Smith et al. 

2005, Brooks & Mahnken 2003, Schendel et al. 2004) ή 200 m (Smith et al. 2005) από τους 

κλωβούς σε σχέση με αυτήν κάτω από τους κλωβούς.  

2.5.2. Απόβλητα ιχθυοτροφείων και συγκεντρώσεις μετάλλων στο ίζημα

Η σύσταση των επιφανειακών ιζημάτων κάτω από και κοντά στους κλωβούς των 

ιχθυοτροφείων αλλάζει διαρκώς ανάλογα με τη σύσταση των στερεών αποβλήτων των 

ιχθυοκαλλιεργειών (Mendiguchía et al. 2006). Ο βυθός κοντά και γύρω από τα ιχθυοτροφεία 

καλύπτεται από λάσπη εμπλουτισμένη με κολλοειδή οργανικό άνθρακα και ιχνοστοιχεία που 

προέρχονται κυρίως από την αχρησιμοποίητη ιχθυοτροφή (Belias et al. 2003). Με τη 

βιοαποικοδόμηση αυτής της λάσπης, δημιουργούνται ανοξικές συνθήκες που συνοδεύονται 

από σχηματισμό ανεπιθύμητων αερίων, καθίζηση ή επανακινητοποίηση (remobilization) των 

στοιχείων και εξαφάνιση του μεγαλύτερου μέρους του μακροβένθους (Belias et al. 2003).  

Οι περισσότερες δημοσιευμένες μελέτες των μετάλλων στα ιζήματα περιλαμβάνουν 

ανάλυση της χορηγούμενης ιχθυοτροφής και η παρούσα μελέτη δεν αποτελεί εξαίρεση. 

Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί σχετικά με τη σύγκριση 

αυτών των δύο τύπων μήτρας. Οι συγκεντρώσεις ποικίλλουν όπως και οι ποσότητες των 

ιζημάτων που καθιζάνουν κάτω από τους κλωβούς, η καθιζάνουσα τροφή και τα 
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περιττώματα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι συγκεντρώσεις των μετάλλων στη τροφή παρέχουν μια 

ένδειξη της εισροής από τις ιχθυοκαλλιέργειες αλλά αυτή η εισροή τροποποιείται από την 

επιλεκτική αφομοίωση των στοιχείων από τα ψάρια (για το μέρος της τροφής που 

καταναλώνεται) και από τις χημικές διεργασίες στη στήλη του νερού και στο ίζημα. Με άλλα 

λόγια, η τροφή και το ίζημα δεν είναι ένα κλειστό σύστημα αλλά ένα ανοικτό σύστημα όπου 

τα διαλελυμένα μέταλλα παγιδεύονται στα ή απελευθερώνονται από τα ιζήματα ανάλογα με 

τις γεωχημικές συνθήκες. 

Σε αυτό το πλαίσιο, στην παρούσα μελέτη, βρέθηκε ότι τα P, Cd, Zn και K είχαν 

υψηλότερες συγκεντρώσεις στην ιχθυοτροφή από ότι στα ιζήματα των επιβαρυμένων και μη 

σταθμών. Αυτό δείχνει ότι η εισροή αυτών των τεσσάρων στοιχείων στο θαλάσσιο

περιβάλλον είναι υψηλότερη από ότι οι συγκεντρώσεις τους στο υπόβαθρο και επομένως 

αναμένεται εμπλουτισμός των ιζημάτων με αυτά τα στοιχεία κοντά στους και γύρω από τους 

κλωβούς μέσω της συσσώρευσης της οργανικής ύλης και των αλλαγών του 

οξειδοαναγωγικού κύκλου. Αυτό το συμπέρασμα είναι σύμφωνο με την υπόθεση ότι η κύρια 

πηγή Zn, P και Cd είναι η καθίζηση της αχρησιμοποίητης τροφής και των κοπράνων ενώ το 

μεγαλύτερο μέρος του Cu προέρχεται από άλλη πηγή (π.χ. υφαλοχρώματα), η οποία 

εξαρτάται έντονα από τη συχνότητα συντήρησης των διχτύων και από τον υδροδυναμισμό 

της κάθε ιχθυοκαλλιέργειας. Τα παραπάνω είναι σύμφωνα με άλλες μελέτες (Dean et al. 

2007, Uotila 1991, Chou et al. 2002, Belias et al. 2003, Basaran et al. 2010, Wu & Yang 

2010). Αυτό βέβαια ίσως να είναι λιγότερο σημαντικό στην περίπτωση του Κ το οποίο είναι 

άφθονο στο νερό της θάλασσας και στους βράχους παρόλο που έχει βρεθεί ότι το οργανικό 

υλικό ευνοεί το ποσοστό προσρόφησης (adsorption) του Κ στα εδάφη (Wang & Huang 

2001).

Τα στοιχεία υπάρχουν στη τροφή των ψαριών είτε ως συστατικά των αλεύρων από τα 

οποία παρασκευάζονται είτε ως πρόσθετα για διατροφικούς λόγους. Η τροφή περιλαμβάνει 

εκτός των άλλων Cu, Zn, Fe, Mn, Co, As, Mg και Se (Burridge et al. 2010, Grigorakis & 

Rigos 2011). Ειδικότερα, τα Zn και Cu έχουν βρεθεί σε υψηλές συγκεντρώσεις σε δείγματα 

ιχθυοτροφής (Chou et al. 2002, Pergent et al. 1999) ενώ ο Pb (Mendiguchía et al. 2006), Fe, 

Mn και Al έχουν βρεθεί σε πολύ χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τις τιμές του υποβάθρου των

ιζημάτων (Jaysankar et al. 2009). Η υψηλή καθίζηση του Ρ που παρατηρήθηκε στην παρούσα 

μελέτη οφείλεται πιθανόν στην αυξημένη περιεκτικότητά του στην ιχθυοτροφή για 

διατροφικούς λόγους και στη χαμηλή κατακράτηση του Ρ από τα υδρόβια ζώα (Wu & Yang 

2010, Schendel et al. 2004, Smith et al. 2005). 
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2.5.3. Περιβαλλοντικές μεταβλητές και κατανομή μετάλλων στο ίζημα

Εκτός από τη σημαντική συμβολή της αχρησιμοποίητης τροφής και των κοπράνων στα 

ιχθυοτροφεία, τα φυσικά οργανικά υπολείμματα και τα οξείδια Mn και Fe που ελέγχονται 

από τις οξειδοαναγωγικές συνθήκες συμβάλλουν στις συγκεντρώσεις των στοιχείων γύρω 

από τους κλωβούς (Chou et al. 2002, Dean et al. 2007). Ο διαχωρισμός των συγκεντρώσεων 

των στοιχείων που βρίσκονται φυσικά στο περιβάλλον από αυτά που προέρχονται από 

ανθρωπογενείς δραστηριότητες είναι μια δύσκολη διαδικασία δεδομένης της μεταβλητότητας 

των φυσικά υπαρκτών στοιχείων στα παράκτια ιζήματα που επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό 

από την κοκκομετρία, την ορυκτολογία και διάφορους βιολογικούς παράγοντες (Sutherland 

et al. 2007). 

Στην παρούσα μελέτη, τα ιχθυοτροφεία εμφάνισαν τα τυπικά χαρακτηριστικά των 

μεσογειακών ιχθυοκαλλιεργειών, που έχουν βρεθεί σε προηγούμενες μελέτες (Karakassis et 

al. 2000, Kalantzi & Karakassis 2006), κυμαινόμενα από περιοχές με χοντρόκοκκα

οξειδωτικά ιζήματα μέχρι λεπτόκοκκα ανοξικά. Σύμφωνα με την παρούσα μελέτη, η 

κατανομή των στοιχείων μπορεί να επηρεαστεί από τις σημαντικές αλλαγές στην 

κοκκομετρία του ιζήματος (ποσοστό ιλύος), το οργανικό περιεχόμενο και το 

οξειδοαναγωγικό δυναμικό. Αυτό το συμπέρασμα έχει δειχθεί επίσης για ορισμένα στοιχεία 

και σε άλλες μελέτες (Sutherland et al. 2007, Han et al. 1996, Peltola et al. 2011, Mayor & 

Solan 2011, Chou et al. 2002). Βρέθηκε ότι τα στοιχεία στα ιζήματα κοντά και γύρω από τους 

κλωβούς των ιχθυοτροφείων μπορούν να ομαδοποιηθούν σε πέντε ομάδες ανάλογα με το 

οργανικό υλικό τους, το μέγεθος των κόκκων τους και την απόσταση από τους κλωβούς. Η 

πρώτη ομάδα (Cu, Zn, P, U) βρίσκεται στα οργανικά εμπλουτισμένα, ανοξικά ιζήματα με 

υψηλή περιεκτικότητα σε νερό κοντά στους κλωβούς. Η δεύτερη ομάδα (Pd, Pb, Sr, Mg, Ca, 

Na) σχετίζεται με τα χοντρόκοκκα, οξειδωτικά ιζήματα. Η τρίτη ομάδα (As) συνδέεται με τα 

ιζήματα των σταθμών αναφοράς. Η τέταρτη ομάδα (Fe, Mn, Cr, K, Al) συνδέεται με τα 

οργανικά φτωχά ιζήματα με χαμηλό ποσοστό νερού. Και τέλος η πέμπτη ομάδα (Cd, V, Sc, 

Li, Rb, Th, Ga, Ge, Cs, Ag, Be, Tl) βρίσκεται στα λεπτόκοκκα, πλούσια σε θείο ιζήματα με 

υψηλή ποσότητα ιλύος. Οπότε μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι το μέγεθος των κόκκων 

του ιζήματος και το οργανικό υλικό είναι οι κύριοι παράγοντες που ελέγχουν την κατανομή 

των στοιχείων στα ιζήματα. Η ομαδοποίηση των στοιχείων μπορεί να αποδοθεί στις 

δραστηριότητες των ιχθυοτροφείων όσον αφορά τα απόβλητα που απελευθερώνουν αλλά και 

στις έμμεσες περιβαλλοντικές συνθήκες που προκύπτουν από την ύπαρξή των αποβλήτων. 

Οι ρύποι έχουν διαφορετική συγγένεια για τις διάφορες θέσεις σύνδεσης στο ίζημα. Η 

πλειονότητα των μετάλλων συμμετέχει στη σωματιδιακή ύλη όπως τα αργιλικά ορυκτά, στα 

οξυ-υδροξείδια των Fe και Mn (π.χ. Pb, Cd, Cr), στα ανταλλάξιμα κατιόντα/ ανθρακικά 

άλατα (π.χ. Cd), στα σουλφίδια (π.χ. Cu, Zn), στις οργανικές ενώσεις όπως τα χουμικά οξέα 
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(π.χ. Cu, Cd) και σε βιολογικά υλικά όπως τα φύκη και τα βακτήρια (π.χ. U) (Eggleton & 

Thomas 2004, Sutherland et al. 2007, Brooks & Mahnken 2003, Prego & Cobelo-García

2003, Smith et al. 2005, Siegel et al. 1994). 

Ο ρόλος των ιζημάτων στη χημική ρύπανση συνδέεται τόσο με το μέγεθος των κόκκων 

όσο και με την ποσότητα του σωματιδιακού οργανικού άνθρακα του ιζήματος (Islam & 

Tanaka 2004). Όσο μικρότερο είναι το μέγεθος των κόκκων (ιλύς ή άργιλος) και υψηλότερη 

η περιεκτικότητα σε οργανικό υλικό και οξείδια Fe και Mn, τόσο πιο αποτελεσματικά είναι 

τα ιζήματα στο να παγιδεύσουν τα στοιχεία (Han et al. 1996, Brooks & Mahnken 2003,

Sarkar et al. 2004). 

Ορισμένα μέταλλα έχουν την τάση να συνδέονται με την οργανική ύλη λόγω της υψηλής 

συγγένειας τους, ιδιαίτερα τα Cu, Zn και Pb με τις χουμικές ουσίες οι οποίες είναι κλάσμα 

της φυσικής οργανικής ύλης (Sekhar et al. 2003). Οι χουμικές ουσίες έχουν υψηλή 

περιεκτικότητα σε υποκαταστάτες δότες οξυγόνου (oxygen-donor ligand), όπως καρβοξύλια 

και φαινολικές OH ομάδες (Astrom & Corin 2000, Decho & Luoma 1994) που σχηματίζουν 

σύμπλοκα με τα ιόντα των μετάλλων και επηρεάζουν την κινητικότητα των μετάλλων στο 

υδάτινο περιβάλλον. Τα εισερχόμενα διαλελυμένα μέταλλα παγιδεύονται από τους 

οργανικούς υποκαταστάτες και μπορούν στη συνέχεια να κατακρημνιστούν ως οργανο-

μεταλλικά σύμπλοκα (Dean 2004). Πολλά στοιχεία συμπλοκοποιούνται με την οργανική ύλη 

και καθιζάνουν με τα σουλφίδια σε ανοξικές συνθήκες (Sutherland et al. 2007, Siegel et al. 

1994, Roach et al. 2008, Sarkar et al. 2004). 

Τα ιζήματα με υψηλές συγκεντρώσεις οξυ-υδροξειδίων Fe και Mn παγιδεύουν πολύ 

αποτελεσματικά τα στοιχεία όπως As, Cd, Cu, Mn και Zn, και σε μικρότερο βαθμό τα Pb και 

Cr (Dean et al. 2007, Han et al. 1996, Sutherland et al. 2007, Álvarez-Iglesias & Rubio 2008,

Prego & Cobelo-García 2003). Στη διεπιφάνεια ιζήματος-νερού, το οξειδοαναγωγικό 

δυναμικό και η βακτηριακή αποικοδόμηση είναι οι παράγοντες που ελέγχουν τις ροές των 

Mn και Fe (Marchand et al. 2011). Οι συγκεντρώσεις των Fe και Mn μειώνονται στα 

ιχθυοτροφεία με συνθήκες από κανονικές σε υποξικές και σε ανοξικές και από τους σταθμούς 

αναφοράς στους επιβαρυμένους (Chou et al. 2002). Όταν προκύπτουν υποξικές συνθήκες ως 

συνέπεια της ανοργανοποίησης της οργανικής ύλης, τα ιχνοστοιχεία (As, Cd, Cu, Mn, Pb και 

Zn) μπορούν να αντιδράσουν με τα ανθρακικά άλατα. Ανάλογα με την οξύτητα, τα 

ανθρακικά άλατα διαλύονται και τα μέταλλα και μεταλλοειδή απελευθερώνονται 

επιτρέποντας την ενσωμάτωσή τους στο οργανικό υλικό μέσω της δέσμευσής τους στις 

ανθεκτικές (refractory) χουμικές ουσίες, αυτό συμβαίνει κυρίως στην περίπτωση των As, Cd, 

Mn, Zn και, κυρίως, Cr (Álvarez -Iglesias & Rubio 2008).
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Υπάρχουν διάφορες απόψεις σε σχέση με την κατανομή των στοιχείων στα ιζήματα κάτω 

από διαφορετικές οικολογικές συνθήκες. Ορισμένες πολυστοιχειακές μελέτες υποθέτουν ότι 

οι πιο σημαντικοί παράγοντες είναι η κυκλοφορία του νερού και η διατάραξη των ιζημάτων, 

ενώ άλλες φέρουν ως κύριες αιτίες τα χαρακτηριστικά της κοκκομετρίας του ιζήματος, τον 

ολικό οργανικό άνθρακα και το οξειδοαναγωγικό δυναμικό (Sarkar et al. 2004, Peltola et al. 

2011).

2.5.4. Εφαρμογή των διαφόρων δεικτών ιζήματος και των κατευθυντήριων γραμμών

για την ποιότητα του ιζήματος 

Στην παρούσα μελέτη φάνηκε ότι, βάσει των διαφόρων δεικτών, τα ιζήματα από τις 

περιοχές των ιχθυοτροφείων με οξειδωτικό υπόστρωμα ήταν λίγο έως μέτρια ρυπασμένα ενώ 

από τις περιοχές των ιχθυοτροφείων με ανοξικό υπόστρωμα τα ιζήματα μπορούν να 

χαρακτηριστούν από μέτρια έως σημαντικά ρυπασμένα. 

Η τοξικότητα των ιζημάτων με βάσει τις συγκεντρώσεις των στοιχείων εξαρτάται από το 

ιχθυοτροφείο και από τις περιβαλλοντικές συνθήκες του όπως το μέγεθος των κόκκων του 

ιζήματος, το οργανικό υλικό, τα σουλφιδια και το οξειδοαναγωγικό δυναμικό που 

μεταβάλλουν τη βιοδιαθεσιμότητα των στοιχείων. Βάσει των διαθέσιμων κατευθυντήριων 

γραμμών για την ποιότητα των ιζημάτων, στην παρούσα μελέτη, προέκυψε ότι το As, ο Cu, ο 

Zn και ο Fe μπορούν να προκαλέσουν ανεπιθύμητες επιπτώσεις στην υδρόβια ζωή στις 

περιοχές των ιχθυοτροφείων. 

2.6. Συμπεράσματα

Η αχρησιμοποίητη ιχθυοτροφή και τα περιττώματα είναι οι κύριες πηγές μετάλλων και 

στοιχείων στο ίζημα γύρω από τις ιχθυοκαλλιέργειες. Τα ιζήματα γύρω από τους κλωβούς 

είναι μια σημαντική παγίδα στοιχείων λόγω των αλλαγών των περιβαλλοντικών συνθηκών 

που προκαλούνται από τις υδατοκαλλιέργειες. Η συσσώρευση των μετάλλων και στοιχείων 

στο ίζημα και η βιοδιαθεσιμότητά τους στην υδρόβια ζωή επηρεάζεται από το ποσοστό της 

ιλύος, το οργανικό υλικό, τα σουλφίδια και το οξειδοαναγωγικό δυναμικό. Οι επιπτώσεις των 

στοιχείων στο περιβάλλον είναι σημαντικές μόνο κάτω από τους κλωβούς και μέχρι τα 50 m 

από αυτούς. Ωστόσο, κατά την υδρανάπαυση (fallowing) και ανάκαμψη (recovery) των 

ιζημάτων των ιχθυοτροφείων, η ανοργανοποίηση των οργανικών αποβλήτων και η 

επανοξυγόνωση των ιζημάτων μπορούν να προκαλέσουν την απελευθέρωση των 

δεσμευμένων μετάλλων που μπορεί να επιβραδύνει την επαναποίκιση της περιοχής με 

βενθικά ασπόνδυλα.  
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3. Μέταλλα και άλλα στοιχεία στους ιστούς τσιπούρας και λαβρακιού 

που εκτρέφονται σε ιχθυοτροφεία με διαφορετικό υπόστρωμα2

3.1. Περίληψη

Είκοσι οκτώ μέταλλα και στοιχεία μετρήθηκαν στη σάρκα, τα βράγχια, το συκώτι, τα οστά

και το έντερο εκτρεφόμενου λαβρακιού (seabass, Dicentrarchus labrax) και τσιπούρας

(gilthead seabream, Sparus aurata) από τέσσερα ιχθυοτροφεία της Ανατολικής Μεσογείου.

Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί η κατανομή των μετάλλων στους 

διάφορους ιστούς των εκτρεφόμενων ψαριών καθώς και η σύγκριση των συγκεντρώσεων των 

μετάλλων στα δύο είδη εκτρεφόμενων ψαριών. Οι συγκεντρώσεις των περισσότερων 

στοιχείων ήταν χαμηλότερες στη σάρκα και υψηλότερες στο συκώτι και στα οστά από ότι 

στους άλλους ιστούς των δύο εκτρεφόμενων ειδών. Ο Hg και το Cs στη σάρκα του 

λαβρακιού, ο Cu στο συκώτι του λαβρακιού και ο P, το Ca και το Sr στα οστά και των δύο 

ειδών βιοσυσσωρεύονται μέσω της διατροφής. Το λαβράκι συσσωρεύει περισσότερα 

στοιχεία στους ιστούς του από ότι η τσιπούρα λόγω διαφορών στη φυσιολογία τους. Στην 

παρούσα μελέτη φάνηκε ότι τα ψάρια που εκτρέφονται σε εκτεθειμένες περιοχές με 

οξειδωτικό υπόστρωμα είχαν υψηλότερες συγκεντρώσεις μετάλλων στην σάρκα, στο έντερο 

και στα οστά και χαμηλότερες στα βράγχια και στο συκώτι σε σχέση με τα ψάρια που 

εκτρέφονται σε ημι-εκτεθειμένες περιοχές με ανοξικό υπόστρωμα. Το βρώσιμο μέρος 

(σάρκα) των δύο εκτρεφόμενων ειδών είχε την ίδια θρεπτική αξία ως προς τα ουσιώδη 

στοιχεία και δεν υπερέβαινε τα επιτρεπτά όρια και, επομένως, η κατανάλωση του θα 

μπορούσε να θεωρηθεί ασφαλής για την ανθρώπινη υγεία.   

                                               
2 Δεδομένα από το κεφάλαιο αυτό έχουν υποβληθεί για δημοσίευση: Kalantzi I., Pergantis S.A., Black 
K.D., Shimmield T.M., Papageorgiou N., Karakassis I. Metals and other elements in tissues of farmed 
seabass and seabream from fish farms with varying geochemical regimes.
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3.2. Εισαγωγή

Η κατανάλωση ψαριών είναι θεμελιώδης για την ανθρώπινη διατροφή και τη διατήρηση 

της υγείας λόγω των σημαντικών θρεπτικών που περιέχουν, όπως ω-3 λιπαρά οξέα, 

πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιποδιαλυτές βιταμίνες, και σημαντικά μικρο- και μακρο- στοιχεία, 

όπως ασβέστιο, μαγνήσιο και σελήνιο (Balshaw et al. 2012, Alasalvar et al. 2002, Szlinder-

Richert et al. 2011, Fallah et al. 2011). Αλλά τα ψάρια μπορούν να περιέχουν και 

ανεπιθύμητες ουσίες όπως οργανο-χλωριωμένες ενώσεις, πολυ-χλωριωμένα διφαινύλια 

(PCBs), πολυ-αρωματικούς υδρογονάνθρακες (PAHs), μεθυλιωμένο υδράργυρο και τοξικά 

μέταλλα (Szlinder-Richert et al. 2011, Easton et al. 2002). Για τη διατήρηση της καλής υγείας 

είναι σημαντική η πρόσληψη ουσιωδών στοιχείων, όπως Fe, Co, Cu, Zn, Ni, Mo, Cr, Mg, Se, 

V, P, Ca, λόγω της συμμετοχής τους στη σκελετική δομή και στη ρύθμιση της οξεο-βασικής 

ισορροπίας (Alasalvar et al. 2002, Kelly et al. 2008, Fallah et al. 2011, Ikem & Egilla 2008). 

Ωστόσο, αυτά μπορούν να γίνουν τοξικά όταν οι συγκεντρώσεις τους υπερβούν ένα όριο 

μετά από αυξημένη πρόσληψη (Yildirim et al. 2009). Τα μη ουσιώδη στοιχεία, όπως Al, Pb, 

Cd, Hg, As, Rb, Cs, Sr, Ba, U, δεν έχουν γενικά γνωστή σημαντική λειτουργία για τον 

ανθρώπινο οργανισμό και μπορούν να γίνουν επιζήμια για τον άνθρωπο αν γίνει κατάποση σε 

συγκεντρώσεις πάνω από ορισμένα όρια (Alasalvar et al. 2002, Kelly et al. 2008, Fallah et al. 

2011, Mathews & Fisher 2008). 

Οι κύριες πηγές μετάλλων και άλλων στοιχείων στα εκτρεφόμενα ψάρια είναι η

ιχθυοτροφή και το νερό (Dalman et al. 2006, Alhashemi et al. 2012). Τα μέταλλα και τα άλλα 

στοιχεία δεσμεύονται στα λεπτά σωματίδια του ιζήματος, την οργανική ύλη και τα σουλφίδια 

και γίνονται λιγότερο βιοδιαθέσιμα στα υδρόβια ζώα (Dean et al. 2007). Τέτοιου είδους 

περιβάλλοντα συναντώνται ευρέως σε περιοχές ιχθυοτροφείων (Karakassis et al. 1998,

Sutherland et al. 2007, Dean et al. 2007, Kalantzi et al. 2013). Αλλά η επαναιώρηση (re-

suspension) και η ανακατανομή (redistribution) των ιζημάτων μπορούν να επανοξειδώσουν 

τα ιζήματα και να απελευθερώσουν τα μέταλλα και τα στοιχεία στη στήλη του νερού 

καθιστώντας τα πιο βιοδιαθέσιμα (Eggleton & Thomas 2004, Burridge et al. 2010). 

Το μεσογειακό λαβράκι και η τσιπούρα είναι τα δύο πιο ευρέως εκτρεφόμενα είδη 

θαλάσσιων ψαριών στη Μεσόγειο (Alasalvar et al. 2002, Cardinal et al. 2011, Fernandes et al. 

2008). Αρκετές μελέτες έχουν προσδιορίσει τις συγκεντρώσεις στοιχείων στους ιστούς αυτών 

των δύο ειδών (Yildiz 2008, Minganti et al. 2010, Fernandes et al. 2007 2008, Monti et al. 

2005, Orban et al. 2002, Alasalvar et al. 2002, Ferreira et al. 2008, Cretì et al. 2010, Cardinal

et al. 2011, Dugo et al. 2006, Dalman et al. 2006, Deviller et al. 2005). Ωστόσο, καμία από 

αυτές τις μελέτες δεν έχει συσχετίσει τη συσσώρευση των μετάλλων και των στοιχείων με τις 

περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στις περιοχές των ιχθυοτροφείων. Επιπλέον, έχει 

υποστηριχθεί πολλές φορές ότι η διατήρηση της ποιότητας του τοπικού περιβάλλοντος είναι 
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σημαντική για την ίδια την ιχθυοκαλλιέργεια δεδομένου ότι διασφαλίζει την ποιότητα του 

παραγόμενου προϊόντος (Gowen et al. 1990). Σε αυτό το πλαίσιο, είναι ενδιαφέρον να 

διερευνηθεί εάν η συσσώρευση μετάλλων στους οργανισμούς επηρεάζεται πράγματι από τις 

περιβαλλοντικές συνθήκες των περιοχών των ιχθυοτροφείων.  

Ο κύριος στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να εξεταστεί η υπόθεση ότι τα σουλφίδια 

του ιζήματος, το οργανικό υλικό, το οξειδοαναγωγικό δυναμικό και το μέγεθος των κόκκων 

του ιζήματος διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη δέσμευση ορισμένων στοιχείων στα 

ιζήματα καθιστώντας τα λιγότερο διαθέσιμα για τα εκτρεφόμενα ψάρια. Για το σκοπό αυτό, 

στην παρούσα μελέτη, προσδιορίστηκαν οι συγκεντρώσεις 28 μετάλλων και στοιχείων σε ένα 

μεγάλο αριθμό δειγμάτων ιστών ψαριών από διαφορετικά ιχθυοτροφεία με ποικίλες συνθήκες 

υποβάθρου. Οι συγκεντρώσεις των μετάλλων στους διάφορους ιστούς χρησιμοποιήθηκαν για 

(α) τον προσδιορισμό της κατανομής τους στους διαφορετικούς ιστούς των εκτρεφόμενων 

ψαριών, (β) τη σύγκριση της συσσώρευσης στα εκτρεφόμενα λαβράκια και τσιπούρες και (γ)

τη σύγκριση της συσσώρευσης τους στα ψάρια που εκτρέφονται σε εκτεθειμένες και ημι-

εκτεθειμένες περιοχές.  

3.3. Υλικά και μέθοδοι

3.3.1. Περιοχές δειγματοληψίας 

Συλλέχθηκαν δείγματα από εκτρεφόμενα είδη λαβρακιού (seabass, Dicentrarchus labrax) 

και τσιπούρας (gilthead seabream, Sparus auratus) από τέσσερα ιχθυοτροφεία στην Ελλάδα 

από τα οποία δύο βρίσκονται στο Αιγαίο (AEG1 και AEG2) και δύο στο Ιόνιο Πέλαγος 

(ION1 και ION2). Και τα δύο είδη ψαριών εκτρέφονται για εμπορική εκμετάλλευση σε 

κλωβούς στη θάλασσα σε αυτά τα ιχθυοτροφεία. Ωστόσο κατά τις δειγματοληψίες οι 

τσιπούρες δεν ήταν διαθέσιμες στην ION1. Τα όνοματα των περιοχών δειγματοληψίας δεν 

παρέχονται σε αυτήν τη μελέτη μετά από συμφωνία με τους ιχθυοκαλλιεργητές. Ωστόσο, μια 

γενική περιγραφή των περιοχών και των περιόδων δειγματοληψίας παρατίθενται στην 

Ενότητα 2.3.1 της παρούσας διατριβής. Οι περιοχές δειγματοληψίας επιλέχθηκαν από μια 

μεγαλύτερη ομάδα περιοχών σε μια προσπάθεια μεγιστοποίησης της μεταβλητότητας των 

φυσικών και γεωχημικών χαρακτηριστικών των περιοχών (Πίνακες 2.1 και 3.1). 
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Πίνακας 3.1. Μέσες τιμές των περιβαλλοντικών και γεωχημικών παραμέτρων σε απόσταση 0 – 10 m
από την άκρη των κλωβών στα τέσσερα ιχθυοτροφεία (μέση τιμή ± τυπική απόκλιση). 

Table 3.1. Summary of environmental and geochemical variables at distance 0 – 10 m from the edge of 
the cages of the four farm sites (mean ± SD). 

AEG1 AEG2 ION1 ION2 

Depth (m) 16.57 ± 0.42 17.17 ± 0.58 19.50 ± 0.48 14.33 ± 0.29

Water temperature (oC) 14.33 ± 0.29 28.03 ± 1.67 25.25 ± 3.75 23.17 ± 4.89

Salinity (o/oo) 40.50 ± 0.44 38.00 ± 1.00 34.50 ± 0.50 34.50 ± 0.50

Sedimentation rate (g/m2/d) 8124 56090 282465

Silt-clay (%) 1.44 ± 0.65 21.94 ± 7.07 21.92 ± 8.96 90.32 ± 4.02

Eh surface (mV) 375 ± 89 -87 ± 54 228 ± 64 -29 ± 48

Eh subsurface (mV) 145 ± 69 -116 ± 33 114 ± 41 -122 ± 28

Sulfide (mg/kg) 3.14 ± 5.12 22.13 ± 4.34 10.03 ± 4.55 56.12 ± 28.92

LOM a (%) 2.52 ± 0.79 3.59 ± 0.25 3.69 ± 0.75 3.08 ± 1.00

ROM b (%) 3.80 ± 0.40 5.39 ± 0.24 6.06 ± 0.74 6.44 ± 0.71

TOM c (%) 6.33 ± 0.98 8.97 ± 0.43 9.75 ± 1.39 9.53 ± 1.17

TON d (mg/g) 1.52 ± 0.35 2.93 ± 1.56 1.59 ± 0.18 2.01 ± 0.62

TOC e (mg/g) 7.23 ± 1.26 24.33 ± 3.34 20.14 ± 5.06 15.32 ± 3.87

Sites

aLOM: ασταθές οργανικό υλικό (labile organic matter), bROM: ανθεκτικό οργανικό υλικό (refractory organic matter), cTOM: 
ολικό οργανικό υλικό (total organic matter), dTON: ολικό οργανικό άζωτο (total organic nitrogen), eTOC: ολικός οργανικός
άνθρακας (total organic carbon)

3.3.2. Διαδικασία δειγματοληψίας

Αμέσως μετά τη συλλογή, τα ψάρια θανατώθηκαν σε πάγο τηρώντας τους 

δεοντολογικούς κανόνες (ethical rules) και μεταφέρθηκαν στο εργαστήριο. Καταγράφηκε το 

συνολικό μήκος και βάρος του σώματος για κάθε δείγμα (Πίνακας 3.2). Τα ψάρια 

τεμαχίστηκαν χρησιμοποιώντας μαχαίρι από ανοξείδωτο ατσάλι και διαχωρίστηκαν περίπου 

5 g από κάθε ιστό (σάρκα, συκώτι, βράγχια, οστά, έντερο). Προηγούμενες μελέτες έδειξαν 

ότι η χρήση μεταλλικού μαχαιριού για την αφαίρεση των λεπιών και των ωτολίθων από 

ψάρια δεν μόλυνε τα δείγματα με μέταλλα (Adey 2007, Gordon & Swan 2002). 

Πίνακας 3.2. Μορφομετρία των εκτρεφόμενων ψαριών (μέση τιμή ± τυπική απόκλιση, n = αριθμός 
δειγμάτων).

Table 3.2. Morphometric data of farmed fish (mean ± SD; n = number of replicates).

Species Common name Greek name Site n Fish Weigh (kg) Fish Length (cm)
Sparus aurata Gilthead seabream Τσιπούρα AEG1 6 0.47 ± 0.22 24.12 ± 1.38

AEG2 5 0.33 ± 0.06 22.92 ± 1.08
ION2 5 0.28 ± 0.01 21.04 ± 0.76

Dicentrarchus labrax European seabass Λαβράκι AEG1 3 0.21 ± 0.08 23.10 ± 3.13
AEG2 5 0.23 ± 0.05 26.80 ± 2.23
ION1 4 0.31 ± 0.05 26.60 ± 1.33
ION2 3 0.38 ± 0.02 29.89 ± 0.95
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Για τη μέτρηση των περιβαλλοντικών μεταβλητών του επιφανειακού στρώματος (0–2 

cm) των ιζημάτων από τα ιχθυοτροφεία, συλλέχθηκαν πυρήνες ιζήματος (4.5 cm εσωτερική 

διάμετρος) εις τριπλούν από δύτες κάτω από τους κλωβούς (0 m) καθώς και σε αποστάσεις 5 

και 10 m από αυτούς κατά μήκος της κατεύθυνσης των κυρίων ρευμάτων σε κάθε περιοχή.

Λεπτομέρεις της συλλογής των δειγμάτων ιζήματος δίνονται στην Ενότητα 2.3.2.

Συλλέχθηκε επίσης υπο-δείγμα της ιχθυοτροφής από σάκους ζωοτροφών στα ιχθυοτροφεία 

AEG2, ION1 και ION2. Τα δείγματα ψαριών, ιζήματος και τροφής μεταφέρθηκαν σε 

σημασμένα σακουλάκια και αποθηκεύτηκαν στους -20oC μέχρι την ανάλυση τους στο 

εργαστήριο. Ο χειρισμός των δειγμάτων έγινε με προσοχή ώστε να αποφευχθεί επιμόλυνση. 

3.3.3. Περιβαλλοντικές παράμετροι

Οι λεπτομέρειες της ανάλυσης των γεωχημικών χαρακτηριστικών των ιζημάτων 

αναφέρονται στην Ενότητα 2.3.3 (Πίνακες 2.1 και 3.1). Για το παρόν κεφάλαιο της εργασίας 

χρησιμοποιήθηκαν τα χαρακτηριστικά: βάθος του πυθμένα, θερμοκρασία του νερού,

αλατότητα, σύσταση κόκκων του ιζήματος (MD και silt-clay%), δυναμικό οξειδοαναγωγής, 

και συγκεντρώσεις σουλφιδίων, οργανικού υλικού του ιζήματος ασταθούς (LOM) και 

ανθεκτικού (ROM), καθώς και οι συγκεντρώσεις ολικού οργανικού άνθρακα (TOC) και 

αζώτου (TON). 

Επιπλέον, υπολογίστηκαν οι ρυθμοί ιζηματοαπόθεσης βάσει της περιγραφής των Gacia et

al. (1999) στις AEG1, AEG2 και ION2. Κάτω από τους κλωβούς, δύτες τοποθέτησαν παγίδες 

ιζήματος οι οποίες ανασύρθηκαν μετά από 48 ώρες σύμφωνα με τη μέθοδο των Holmer et al.

(2007). Οι παγίδες αποτελούνταν από φιαλίδια φυγοκέντρησης των 20 mL (διαμέτρου 

16mm) με λόγο των δύο διαστάσεων (aspect ratio) ίσο με 5, ώστε να αποφευχθεί η εσωτερική 

επαναιώρηση. Μια σειρά από 5 επαναλήψεις ποντίστηκε σε κάθε περιοχή κατά μήκος της 

ευθείας των δειγματοληψιών. Στο εργαστήριο το περιεχόμενο κάθε παγίδας διηθήθηκε 

χρησιμοποιώντας προζυγισμένα και καμένα φίλτρα υαλοβάμβακα (Whatman GF/F). Το ξηρό 

βάρος της συνολικής απόθεσης ιζήματος μετρήθηκε μετά από την αποξήρανση των φίλτρων 

στους 60οC μέχρι την απόκτηση σταθερού βάρους. 

3.3.4. Χημική ανάλυση δειγμάτων

Οι συγκεντρώσεις των μετάλλων και ιχνοστοιχείων προσδιορίστηκαν χρησιμοποιώντας 

μια τροποποίηση της μεθόδου USEPA 3052 (1996) με χρήση όξινης χώνευσης με 

μικροκύματα που είναι κατάλληλη για δείγματα που περιέχουν πυριτικές και οργανικές 

μήτρες. Όλα τα δείγματα ιστών ψαριών και τροφής ομογενοποιήθηκαν μετά από λυοφίληση 
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και αποθηκεύτηκαν σε ξηρό περιβάλλον μέχρι τη χώνευσή τους. Για τη χώνευση 

χρησιμοποιήθηκαν δοχεία από Teflon και ένα κλειστό σύστημα μικροκυμάτων υψηλής 

πίεσης (3000, Anton Paar, Austria). Για τη χώνευση των δειγμάτων των ιστών από τα ψάρια, 

προστέθηκαν 5 ml πυκνού HNO3 σε 0.278 ± 0.034 g ιστού. Η συνέχεια της διαδικασίας 

περιγράφεται στην Ενότητα 2.3.4 για χώνευση δειγμάτων ιχθυοτροφής.   

Οι συγκεντρώσεις των μετάλλων και των ιχνοστοιχείων στα χωνευμένα δείγματα 

μετρήθηκαν με τη χρήση Φασματομετρίας Μάζας – Επαγωγικά Συζευγμένου Πλάσματος 

(Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometer, ICP–MS, Thermo Fischer Scientific, 

Winsford, United Kingdom, Plasma lab software) σύμφωνα με τη μέθοδο που περιγράφεται 

από την USEPA 6020A (2007). Ο βέλτιστος συντελεστής αραίωσης που επιλέχθηκε για τα 

δείγματα των ιστών ψαριών και της τροφής ήταν x600. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε 

μετά είναι ταυτόσημη με αυτήν που περιγράφεται στην Ενότητα 2.3.4. Οι συγκεντρώσεις των 

μετάλλων και των στοιχείων εκφράζονται σε υγρό βάρος (wet weight, w.w.). Τα 

αντιδραστήρια που χρησιμοποιήθηκαν για τη χώνευση, τα τυφλά δείγματα και τα πρότυπα 

της καμπύλης βαθμονόμησης ήταν αναλυτικού βαθμού (Analytical grade reagents).

Για τη διασφάλιση της ποιότητας του συνόλου των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν ένα 

τυφλό δείγμα και ένα πιστοποιημένο υλικό αναφοράς (πρωτεΐνη ψαριού: DORM-3,

ηπατοπάγκρεας αστακού: LUTS-1 από το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας του Καναδά και ιστός 

μυδιού: BCR-668 από το Κοινό Κέντρο Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) μαζί με κάθε 6 

δείγματα που χωνεύονταν. Ο μέσος όρος της ανάκτησης όλων των μετάλλων και 

ιχνοστοιχείων του DORM-3 υλικού αναφοράς ήταν 95.9 ± 10.1 % (n=36), του LUTS-1 

υλικού αναφοράς ήταν 95.5 ± 10.2 % (n=14) και του BCR-668 υλικού αναφοράς ήταν 102.8 

± 11.8 % (n=32). Οι συγκεντρώσεις των στοιχείων στα τυφλά δείγματα που χωνεύτηκαν ήταν 

πολύ χαμηλές και αφαιρέθηκαν από τις συγκεντρώσεις των στοιχείων στα δείγματα. Τα όρια 

ανίχνευσης (limits of detection, LOD) της διαδικασίας υπολογίστηκαν πολλαπλασιάζοντας 

την τυπική απόκλιση (standard deviation) των τυφλών δειγμάτων (n=39) επί τρία και ήταν:

0.05 (Li), 32.29 (Na), 3.49 (Mg), 4.43 (Al), 13.58 (P), 23.26 (K), 35.05 (Ca), 0.02 (V), 0.05 

(Cr), 6.99 (Fe), 0.004 (Co), 0.43 (Ni), 0.77 (Cu), 10.75 (Zn), 0.01 (Ge), 0.05 (As), 0.05 (Se),

0.01 (Rb), 0.87 (Sr), 0.002 (Y), 0.01 (Mo), 0.001 (Pd), 0.006 (Cd), 0.003 (Cs), 0.05 (Ba),

0.004 (Hg), 0.04 (Pb) και 0.001 (U) mg/kg. Τα όρια ανίχνευσης των δειγμάτων ιχθυοτροφής 

που αναλύθηκαν ήταν παρόμοια με αυτά των ιστών των ψαριών. 

3.3.5. Στατιστική επεξεργασία

Για τη στατιστική ανάλυση, οι συγκεντρώσεις των μετάλλων και των στοιχείων που ήταν 

χαμηλότερες από τα όρια ανίχνευσης (LOD) αντικαταστάθηκαν αυθαίρετα με το 0.5*LOD. 
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Αυτό έγινε μόνο στις περιπτώσεις των μετάλλων και των στοιχείων όπου το 50% των 

δειγμάτων είχε συγκεντρώσεις υψηλότερες από το LOD, αν δεν ίσχυε αυτό, τότε τα στοιχεία 

εξαιρέθηκαν από την ανάλυση (USEPA, 1991). Για την εύρεση ομοιοτήτων της κατανομής 

των μετάλλων και στοιχείων μεταξύ των διαφορετικών ιστών των εκτρεφόμενων ψαριών και 

της ιχθυοτροφής και μεταξύ των διαφορετικών ιχθυοτροφείων για τον κάθε ιστό έγινε 

ανάλυση πολυδιάστατης κλιμάκωσης (non metric multi-dimensional scaling ordination, 

nMDS) με χρήση Bray-Curtis ομοιότητας στα log(x+1) μετασχηματισμένα δεδομένα των 

συγκεντρώσεων των μετάλλων και των ιχνοστοιχείων (Clarke & Warwick 1994).

Η σημασία των διαφορών των συνολικών συγκεντρώσεων των μετάλλων και των 

στοιχείων μεταξύ των δειγμάτων ελέγχθηκε χρησιμοποιώντας ανάλυση ομοιοτήτων (Analysis 

of Similarities, ANOSIM) στις μήτρες ομοιότητας Bray-Curtis. Οι αναλύσεις nMDS, 

ANOSIM και SIMPER όλων στων δεδομένων έγιναν με τη βοήθεια του λογισμικού πακέτου

PRIMER v.6 (Clarke & Gorley 2001). Μονομεταβλητές αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν για 

όλα τα μέταλλα και στοιχεία χρησιμοποιώντας το λογισμικό πακέτο STATISTICA v.8.0 

(StatSoft Inc. 2007). Για τον έλεγχο της κανονικότητας και της ομοιογένειας της διασποράς 

χρησιμοποιήθηκαν οι έλεγχοι Kolmogorov – Smirnov και Levene αντίστοιχα και έγιναν οι 

απαραίτητοι μετασχηματισμοί όπου ήταν απαραίτητο. Για την ανίχνευση σημαντικών

διαφορών στις συγκεντρώσεις μετάλλων και στοιχείων μεταξύ των τροφών από διαφορετικές 

περιοχές, μεταξύ των εκτρεφόμενων ψαριών και μεταξύ των διαφορετικών περιοχών σε κάθε 

είδος εκτρεφόμενου ψαριού και για κάθε ιστό, χρησιμοποιήθηκε παραμετρική μονόδρομη 

Ανάλυση Διασποράς (Parametric one-way analysis of variance, ANOVA) ακολουθούμενη 

από έλεγχο Tukey και μη-παραμετρικό έλεγχο (Kruskal-Wallis) ανάλογα με την 

κανονικότητα και την ομοιογένεια της διασποράς στα μετασχηματισμένα δεδομένα. 

3.3.6. Κατανάλωση εκτρεφόμενων ψαριών: Εκτίμηση του κινδύνου και της θρεπτικής

αξία τους

Η εκτίμηση του κινδύνου για τον καταναλωτή από την κατανάλωση εκτρεφόμενου 

λαβρακιού και τσιπούρας έγινε σύμφωνα με την περιγραφή των Onsanit et al. (2010)

χρησιμοποιώντας τις μέσες συγκεντρώσεις των μετάλλων και στοιχείων στη σάρκα. Το 

περιεχόμενο σε As στα ψάρια υφίσταται κυρίως στη μη-τοξική οργανική του μορφή (90-

99%) και ένα μικρό μέρος στην ανόργανη τοξική μορφή (Onsanit et al. 2010, USFDA 1993). 

Συνεπώς, μόνο το ανόργανο χρησιμοποιήθηκε για τους υπολογισμούς του κινδύνου. Η

ημερήσια πρόσληψη (estimated daily intake, EDI σε μg/kg bw/d) των μετάλλων και των

στοιχείων εκτιμήθηκε για ένα μέσο σωματικό βάρος ενήλικα του γενικού πληθυσμού των 70 

kg και μια μέση ημερήσια κατανάλωση εκτρεφόμενων ψαριών 5.75 g/d στην Ελλάδα (FAO
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2010, Stirling Institute of Aquaculture 2004). Έγινε σύγκριση των μέσων συγκεντρώσεων 

των μετάλλων και στοιχείων με διάφορα διεθνή καθιερωμένα πρότυπα ασφαλείας 

(international established food safety standards). Στη συνέχεια έγινε σύγκριση των μέσων 

συγκεντρώσεων των μικρο- και μακρο- θρεπτικών συστατικών με συνιστώμενα επίπεδα 

(recommended levels) στη διατροφή του ανθρώπου (Szlinder-Richert et al. 2011, European

Union 2008b) και υπολογίστηκε το ποσοστό της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης από 

την κατανάλωση εκτρεφόμενων λαβρακιών και τσιπούρας.  

3.4. Αποτελέσματα

3.4.1. Κατανομή των μετάλλων στους ιστούς των εκτρεφόμενων ψαριών – Ιχθυοτροφή 

Οι μέσες συγκεντρώσεις των μετάλλων στους διάφορους ιστούς των εκτρεφόμενων 

ψαριών από τα διάφορα ιχθυοτροφεία και στην ιχθυοτροφή δίνονται στους Πίνακες 3.3 –3.5. 

Η ανάλυση MDS των συγκεντρώσεων των μετάλλων και των στοιχείων στους ιστούς των 

ψαριών (Εικ. 3.1) έδειξε ότι τα δείγματα των εκτρεφόμενων ειδών ταξιθετούνται σύμφωνα με 

τον ιστό. Η ιχθυοτροφή ταξιθετείται ξεχωριστά από τους ιστούς των ψαριών. Αυτό είναι 

σύμφωνο με την ανάλυση ομοιοτήτων (ANOSIM) μεταξύ της σάρκας, του συκωτιού, των 

βραγχίων, των οστών, του εντέρου και της ιχθυοτροφής (Πίνακας 3.6).
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Πίνακας 3.3. Μέσες τιμές των συγκεντρώσεων των μετάλλων και στοιχείων (ww, υγρό βάρος) στους ιστούς της τσιπούρας (S. aurata) στα τέσσερα ιχθυοτροφεία (bdl: κάτω 
από το όριο ανίχνευσης).

Table 3.3. Mean metal and element concentrations (ww, wet weight) in seabream (S. aurata) tissues in the four farm sites (bdl: below detection limit).

Tissue Site Na Mg P K Ca Li Al V Cr Fe Co Ni Cu Zn Ge As Se Rb Sr Mo Cd Ba Hg Pb Y Pd Cs U

Muscle AEG1 0.06 0.03 0.31 0.55 0.04 0.01 bdl 0.01 0.15 2.77 bdl bdl bdl 4.99 0.00 2.99 0.23 0.76 4.23 0.01 bdl 0.08 0.10 bdl bdl bdl 31.55 0.42

AEG2 0.06 0.03 0.25 0.43 0.04 bdl 1.92 0.01 0.07 bdl bdl bdl bdl 4.29 0.00 0.98 0.18 0.87 4.41 0.00 bdl 0.02 0.02 bdl bdl bdl 24.41 bdl

ION2 0.05 0.03 0.30 0.46 0.08 bdl bdl bdl 0.05 bdl bdl bdl bdl 7.02 0.01 1.84 0.16 1.20 4.78 bdl bdl 0.05 0.04 bdl bdl bdl 35.10 bdl

Liver AEG1 0.11 0.01 0.21 0.26 0.01 0.02 5.95 0.10 0.09 36.61 0.05 bdl 1.52 18.77 0.02 1.47 0.74 0.44 1.46 0.09 0.12 0.02 0.02 bdl 1.39 4.10 9.84 1.56

AEG2 0.13 0.01 0.19 0.23 0.01 bdl bdl 0.06 0.05 18.28 0.05 bdl 1.07 21.40 0.02 0.84 0.70 0.52 1.79 0.10 0.18 bdl 0.02 bdl 1.36 5.78 7.54 1.28

ION2 0.12 0.01 0.25 0.30 0.01 bdl bdl 0.08 0.05 16.97 0.04 bdl 2.07 23.33 0.02 1.42 0.74 0.94 1.48 0.13 0.08 bdl 0.03 bdl 0.80 2.32 11.56 0.77

Gills AEG1 0.20 0.04 1.01 0.18 1.45 0.16 bdl 0.07 0.09 27.02 0.05 0.33 bdl 17.86 0.02 1.15 0.31 0.31 70.34 0.01 bdl 0.86 0.01 0.03 1.26 bdl 7.49 9.90

AEG2 0.42 0.06 1.01 0.15 1.59 0.19 7.50 0.06 0.13 23.57 0.06 0.33 bdl 18.38 0.02 0.93 0.34 0.35 72.92 0.01 bdl 1.04 0.01 0.04 2.64 bdl 5.40 11.16

ION2 0.23 0.04 1.16 0.19 1.73 0.14 bdl 0.05 0.04 18.38 0.06 0.24 bdl 19.24 0.02 1.21 0.29 0.51 69.64 0.01 bdl 1.51 0.01 bdl 1.00 bdl 7.42 6.89

Bone AEG1 0.15 0.06 1.88 0.30 2.89 0.26 bdl 0.06 0.12 12.76 0.10 0.64 bdl 14.81 0.01 1.98 0.19 0.42 121.04 0.01 bdl 0.66 0.04 bdl 1.49 0.46 15.94 7.88

AEG2 0.22 0.08 2.46 0.21 4.20 0.33 bdl 0.04 0.08 6.71 0.14 0.82 bdl 16.76 0.02 1.10 0.16 0.43 165.63 0.01 bdl 1.05 0.01 bdl 2.24 bdl 10.85 7.75

ION2 0.15 0.05 1.61 0.30 2.51 0.15 bdl 0.03 0.07 bdl 0.08 0.50 bdl 13.77 0.01 1.62 0.15 0.79 90.50 0.00 bdl 1.03 0.02 bdl bdl bdl 19.47 4.16

Intestine AEG1 0.15 0.05 0.22 0.26 0.04 0.02 1.33 0.04 0.08 16.11 0.01 bdl 0.55 16.95 0.02 1.17 0.65 0.49 7.29 0.07 0.07 0.02 0.02 bdl bdl 2.76 14.54 2.06

AEG2 0.14 0.03 0.20 0.24 0.01 bdl 3.01 0.02 0.07 3.06 0.01 bdl 0.56 14.82 0.01 0.93 0.74 0.60 3.26 0.06 0.08 bdl 0.01 0.05 bdl 2.36 11.91 1.04

ION2 0.16 0.06 0.26 0.30 0.02 bdl bdl 0.02 0.06 bdl 0.00 bdl 0.77 14.91 0.02 1.25 0.70 0.89 3.16 0.10 0.04 bdl 0.02 bdl bdl 1.39 18.37 0.95

% ww mg/kg ww μg/kg ww
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Πίνακας 3.4. Μέσες τιμές των συγκεντρώσεων των μετάλλων και στοιχείων (ww, υγρό βάρος) στους ιστούς του λαβρακιού (D. labrax) στα τέσσερα ιχθυοτροφεία (bdl: 
κάτω από το όριο ανίχνευσης).

Table 3.4. Mean metal and element concentrations (ww, wet weight) in seabass (D. labrax) tissues in the four farm sites (bdl: below detection limit).

Tissue Site Na Mg P K Ca Li Al V Cr Fe Co Ni Cu Zn Ge As Se Rb Sr Mo Cd Ba Hg Pb Y Pd Cs U

Muscle AEG1 0.11 0.04 0.34 0.52 0.14 0.02 bdl 0.02 0.06 5.49 0.00 bdl bdl 6.38 0.01 1.06 0.20 0.87 7.97 0.02 bdl 0.12 0.07 bdl bdl bdl 56.55 1.20

AEG2 0.07 0.03 0.31 0.44 0.21 0.01 2.14 0.01 0.05 bdl 0.01 0.19 bdl 5.39 0.01 0.42 0.18 0.99 11.94 0.01 bdl 0.04 0.06 bdl bdl bdl 38.70 0.76

ION1 0.05 0.03 0.26 0.45 0.05 bdl bdl bdl 0.06 bdl bdl bdl bdl 5.31 0.01 1.05 0.20 0.96 4.85 0.01 bdl bdl 0.06 bdl bdl bdl 47.64 bdl

ION2 0.07 0.03 0.25 0.45 0.02 bdl bdl bdl 0.04 bdl bdl bdl bdl 6.51 0.01 0.94 0.15 1.00 1.14 0.01 bdl bdl 0.06 bdl bdl bdl 53.60 bdl

Liver AEG1 0.11 0.02 0.19 0.25 0.02 bdl bdl 0.08 0.12 29.96 0.02 bdl 116 42.26 0.04 1.27 2.76 0.54 3.56 0.09 0.13 bdl 0.02 bdl bdl 4.24 15.24 1.59

AEG2 0.10 0.01 0.18 0.23 0.01 bdl 1.77 0.10 0.06 30.45 0.06 bdl 225 34.31 0.03 0.80 3.05 0.62 2.24 0.20 0.39 bdl 0.03 bdl 1.48 11.76 8.48 1.82

ION1 0.06 0.01 0.14 0.18 0.00 bdl bdl 0.10 0.14 23.56 0.01 bdl 153 33.58 0.03 1.25 3.56 0.44 1.44 0.11 0.12 bdl 0.03 bdl bdl 4.11 10.90 bdl

ION2 0.09 0.01 0.20 0.24 0.01 bdl bdl 0.09 0.12 8.15 0.01 bdl 217 54.01 0.05 1.81 3.19 0.56 bdl 0.20 0.10 bdl 0.04 bdl bdl 3.64 bdl bdl

Gills AEG1 0.43 0.07 0.94 0.23 1.40 0.13 1.15 0.10 0.08 56.70 0.05 0.32 bdl 20.52 0.02 0.50 0.36 0.46 54.00 0.01 0.00 0.38 0.01 0.05 1.40 bdl 14.64 11.60

AEG2 0.28 0.05 1.01 0.18 1.72 0.14 1.80 0.05 0.09 29.24 0.07 0.31 bdl 19.96 0.02 0.39 0.27 0.47 75.60 0.01 0.00 0.40 0.01 0.03 2.26 bdl 7.86 13.93

ION1 0.21 0.04 0.86 0.21 1.20 0.09 bdl 0.11 0.04 22.08 0.04 0.26 bdl 20.64 0.02 0.35 0.36 0.51 49.22 0.01 0.00 0.27 0.01 0.04 bdl bdl 12.83 5.83

ION2 0.22 0.03 0.81 0.22 1.13 0.07 bdl 0.04 0.06 28.28 0.03 0.22 bdl 20.01 0.02 0.58 0.27 0.55 40.43 0.01 bdl 0.44 0.01 0.02 bdl bdl 8.24 5.49

Bone AEG1 0.18 0.08 2.18 0.34 3.56 0.18 bdl 0.09 0.06 14.47 0.13 0.78 bdl 23.87 0.02 0.92 0.17 0.52 125.17 0.01 bdl 0.65 0.03 bdl 1.58 0.66 32.94 11.96

AEG2 0.21 0.07 2.29 0.19 4.23 0.25 bdl 0.03 0.11 8.80 0.14 0.60 bdl 20.97 0.02 0.55 0.15 0.44 171.77 0.01 bdl 0.65 0.02 bdl 1.81 bdl 13.29 11.75

ION1 0.17 0.07 1.94 0.26 3.07 0.15 bdl 0.13 0.05 8.30 0.10 0.63 bdl 22.19 0.02 0.86 0.18 0.54 119.36 0.01 bdl 0.51 0.03 0.03 bdl bdl 24.40 6.04

ION2 0.22 0.08 2.39 0.31 3.69 0.20 bdl 0.05 0.05 4.59 0.11 0.73 bdl 27.52 0.03 0.94 0.15 0.69 129.75 0.01 bdl 0.88 0.03 bdl bdl bdl 26.60 6.04

Intestine AEG1 0.16 0.13 0.22 0.26 0.11 0.04 11.56 0.08 0.21 45.51 0.03 0.14 3.73 29.03 0.03 1.38 0.67 0.62 15.85 0.07 0.08 0.29 0.01 0.03 8.04 3.23 32.76 9.09

AEG2 0.15 0.10 0.16 0.21 0.04 0.02 4.39 0.06 0.09 22.93 0.02 0.13 0.92 19.73 0.02 0.81 0.47 0.63 7.57 0.08 0.08 0.05 0.01 0.03 3.36 2.24 12.44 4.09

ION1 0.16 0.12 0.22 0.20 0.11 0.02 8.12 0.42 0.09 45.41 0.03 0.19 1.14 36.06 0.04 0.61 0.64 0.56 10.96 0.13 0.37 0.25 0.01 0.90 5.57 11.87 18.36 12.79

ION2 0.10 0.09 0.19 0.23 0.04 0.00 bdl 0.02 0.08 5.68 bdl bdl bdl 17.07 0.02 0.83 0.37 0.68 8.04 0.03 0.02 bdl 0.01 bdl bdl 0.86 14.70 2.45

% ww mg/kg ww μg/kg ww
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Πίνακας 3.5. Μέσες τιμές και τυπική απόκλιση των συγκεντρώσεων των μετάλλων και των στοιχείων
(mg/kg dw εκτός I: % dw και II: μg/kg dw) στα δείγματα ιχθυοτροφής από τα τρία ιχθυοτροφεία και τα
αποτελέσματα των ANOVA και Kruskal-Wallis (Italics) για τις διαφορές αυτών των συγκεντρώσεων 
των στοιχείων μεταξύ των περιοχών. Οι εκθέτες a και c δηλώνουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των 
περιοχών όπου το a είναι η μέγιστη τιμή και το c η ελάχιστη (dw, ξηρό βάρος).  

Table 3.5. Mean and standard deviations of metal and element concentrations (mg/kg dw except I: % 
dw and II: μg/kg dw) in feed samples from the three fish farms and ANOVA and Kruskal-Wallis 
(Italics) results of differences of these elements concentrations in the farm sites. The superscript 
notations a and c denote significant differences among different sites where a is the maximum value 
and c the minimum (dw, dry weight).  

F (H ) p ION1 AEG2 ION2

MgI 12.2 *** 0.21 ± 0.01a 0.15 ±  0.00c 0.18 ± 0.00ac

KI 7.8 * 0.97 ± 0.07a 0.70 ± 0.00c 0.91 ± 0.08ac

Al 8.1 * 48.21 ± 14.52a 29.11 ± 0.79c 36.03 ± 3.57ac

Fe 6.9 * 249.03 ± 38.79a 160.13 ± 15.51c 193.85 ± 34.23ac

YII 7.9 ** 291.43 ± 290.10a 17.28 ± 0.80c 57.22 ± 35.07c

Co 7.8 * 0.36 ± 0.14ac 0.12 ± 0.02c 0.44 ± 0.13a

Mo 6.8 * 0.75 ± 0.42ac 0.29 ± 0.01c 0.98 ± 0.14a

Cs 8.8 * 0.04 ± 0.00ac 0.03 ± 0.00c 0.05 ± 0.01a

Cu 9.4 ** 9.81 ± 1.83c 10.65 ± 0.07ac 12.90 ± 1.32a

As 12.2 *** 1.66 ± 0.08c 1.90 ± 0.08ac 3.25 ± 0.19a

Sr 12.2 *** 37.80 ± 3.94c 44.67 ± 0.86ac 52.18 ± 5.05a

Hg 32.9 *** 0.02 ± 0.00c 0.02 ± 0.01c 0.04 ± 0.01a

NaI ns 0.51 ± 0.01 0.62 ± 0.00 0.51 ± 0.21

PI ns 1.38 ± 0.19 1.16 ± 0.00 1.04 ± 0.29

CaI ns 1.56 ± 0.08 1.31 ± 0.02 1.36 ± 0.41
Li ns 0.31 ± 0.12 0.34 ± 0.01 0.27 ± 0.05
V ns 1.84 ± 0.05 0.37 ± 0.01 1.99 ± 1.74
Cr ns 0.44 ± 0.06 0.49 ± 0.07 0.49 ± 0.10
Ni ns 1.45 ± 0.13 0.60 ± 0.03 1.40 ± 0.72
Zn ns 127.09 ± 31.31 149.89 ± 3.16 157.92 ± 55.22
Ge ns 0.13 ± 0.03 0.15 ± 0.00 0.16 ± 0.05
Se ns 1.42 ± 0.18 1.48 ± 0.08 1.29 ± 0.57
Rb ns 3.93 ± 0.73 2.07 ± 0.02 4.58 ± 2.45
Cd ns 0.29 ± 0.06 0.35 ± 0.00 1.31 ± 1.31
Ba ns 3.41 ± 0.71 3.62 ± 0.04 5.83 ± 7.09
Pb ns 0.32 ± 0.44 0.09 ± 0.05 4.77 ± 5.13

PdII ns 11.63 ± 5.25 11.35 ± 1.23 43.53 ± 42.62

UII ns 112.71 ± 94.61 38.95 ± 2.13 44.39 ± 23.18
*: p < 0.05, **: p < 0.01, ***: p < 0.005, ns: non significant 
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2D Stress: 0,08

Εικ. 3.1. Απεικόνιση nMDS όλων των δειγμάτων που αναλύθηκαν για όλα τα μέταλλα και στοιχεία
για τους ιστούς των ψαριών (λαβράκι και τσιπούρα, 5 ιστοί, 4 ιχθυοτροφεία και 3-5 επαναληπτικά
δείγματα) καθώς και των δειγμάτων ιχθυοτροφής από όλα τα ιχθυοτροφεία (▲: Σάρκα, ■: Συκώτι, ○: 
Βράγχια, ●: Οστά, ∆: Έντερο, *: Ιχθυοτροφή). 

Fig. 3.1. nMDS ordination plot of all the samples analysed for all metals and element for fish tissues
(seabass and seabream, 5 tissues, 4 sites and 3-5 replicates) as well as the fish feed samples from all the 
farms (▲: Muscle; ■: Liver; ○: Gills; ●: Bone; ∆: Intestine; *: Feed).

Πίνακας 3.6. Αποτελέσματα της ANOSIM για τις διαφορές των ιστών των εκτρεφόμενων ψαριών. 

Table 3.6. ANOSIM results of farmed fish tissues differences.

Global R
p
Groups         Statistic R p
Muscle, Liver 0.961 ***
Muscle, Gill 0.997 ***
Muscle, Bone 0.986 ***
Muscle, Intestine 0.739 ***
Liver, Gill 0.934 ***
Liver, Bone 0.983 ***
Liver, Intestine 0.523 ***
Gill, Bone 0.780 ***
Gill, Intestine 0.763 ***
Bone, Intestine 0.824 ***
Muscle, Feed 1.000 ***
Liver, Feed 0.995 ***
Gill, Feed 1.000 ***
Bone, Feed 1.000 ***
Intestine, Feed 0.889 ***

0.858
***
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Σε κάθε ιχθυοτροφείο και κάθε είδος ψαριού, ελέγχθηκε η σημαντικότητα της διαφοράς 

των μετάλλων και στοιχείων μεταξύ της σάρκας, του συκωτιού, των βραγχίων και των 

οστών, τα οποία είναι οι κύριοι ιστοί που αποθηκεύουν και συσσωρεύουν μέταλλα και άλλα 

στοιχεία. Και τα δύο εκτρεφόμενα είδη ψαριών συσσωρεύουν Hg, Rb, As, K και Cs στη 

σάρκα, Cd, Cu, Mo, Se, Zn, V, Fe, Pd και Ge στο συκώτι, U, Na και Pb στα βράγχια και Ba, 

Sr, U, Co, Ni, P, Ca, Mg και Li στα οστά. Και στα δύο εκτρεφόμενα είδη ψαριών, οι 

συγκεντρώσεις των U, Ba, Cd, Al, Pb, Cu, Co, Fe, Zn, V, Ni, Mo, Ge, Y, Na, Li και Pd στη 

σάρκα, Sr, Mg, P και Ca στο συκώτι, As, Hg, Rb, Cd, Ba, Cu, K, Ni και Cs στα βράγχια και

Cd, Se, Mo και Cu στα οστά ήταν σημαντικά χαμηλότερες από ότι στους άλλους ιστούς 

(ANOVA και Kruskal-Wallis p<0.05). 

Οι ιστοί που αποθηκεύουν και συσσωρεύουν μέταλλα και στοιχεία όπως η σάρκα, το 

συκώτι, τα βράγχια και τα οστά έχουν σημαντικές διαφορές σε ορισμένα στοιχεία σε σχέση 

με το έντερο, το οποίο μπορεί να περιέχει άπεπτο ή χωνευμένο υλικό και μπορεί να θεωρηθεί 

ότι είναι αντιπροσωπευτικό της διατροφής των ειδών. Αυτό ελέγχθηκε με τη σύγκριση των 

τεσσάρων ιστών του σώματος με το έντερο συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου του για 

κάθε είδος ψαριού και κάθε ιχθυοτροφείο. Στο έντερο των εκτρεφόμενων ψαριών, μόνο οι 

συγκεντρώσεις των Mg, Cr, As, Se, Mo, Pd, Cd, Pb και U ήταν σημαντικά υψηλότερες σε 

τουλάχιστον ένα ιχθυοτροφείο και ένα είδος ψαριού από ότι στους τέσσερις ιστούς του 

σώματος των ψαριών (p<0.05). Ωστόσο, το λαβράκι στην ION1 είχε υψηλότερες 

συγκεντρώσεις Al, V, Fe, Zn, Ge και Y στο έντερο από ότι στους άλλους ιστούς (p<0.05). 

Επιπλέον, τα λαβράκια της ION2 δεν είχαν κανένα μέταλλο στο έντερο με υψηλότερες 

συγκεντρώσεις από τους άλλους ιστούς (ANOVA και Kruskal-Wallis p<0.05).

Έγινε έλεγχος σημαντικότητας των διαφορών στις συγκεντρώσεις των μετάλλων και των 

στοιχείων στις ιχθυοτροφές από τα διαφορετικά ιχθυοτροφεία (Πίνακας 3.5). Από τα 28 

μέταλλα και στοιχεία που μετρήθηκαν, τα 12 είχαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

ιχθυοτροφείων. Οι συγκεντρώσεις των Mg, Al, K, Y και Fe ήταν υψηλότερες στην ION1 ενώ 

οι συγκεντρώσεις των Co, Mo, Cs, Cu, As, Sr και Hg ήταν υψηλότερες στην ION2 σε σχέση 

με τα άλλα ιχθυοτροφεία (p<0.05). Όλα αυτά τα στοιχεία είχαν σημαντικά χαμηλότερες 

συγκεντρώσεις στην AEG2 σε σχέση με τα άλλα ιχθυοτροφεία (p<0.05). 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συγκεντρώσεις των περισσότερων μετάλλων και 

στοιχείων ήταν σημαντικά υψηλότερες στην ιχθυοτροφή από ότι στους ιστούς των ψαριών με 

μερικές εξαιρέσεις (ANOVA και Kruskal-Wallis p<0.05). Ο Hg και το Cs είχαν υψηλότερες 

συγκεντρώσεις στη σάρκα του λαβρακιού, ο Cu στο συκώτι του λαβρακιού και, στα δύο είδη 

ψαριών, το Sr ήταν υψηλότερο στα βράγχια και ο P, το Ca και το Sr ήταν υψηλότερα στα 

οστά από ότι στην ιχθυοτροφή. 
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3.4.2. Συγκεντρώσεις των μετάλλων στους ιστούς των εκτρεφόμενων ψαριών 

Οι περιοχές των ιχθυοτροφείων χαρακτηρίζονται από διαφορετικές περιβαλλοντικές 

συνθήκες (Πίνακας 3.1). Οι AEG1 και ION1 είναι εγκατεστημένες σε εκτεθειμένες, με υψηλό 

υδροδυναμισμό τοποθεσίες με χαμηλούς ρυθμούς ιζηματαπόθεσης, χαμηλές ποσότητες 

σουλφιδίων, TON και TOC σε σχέση με τις AEG2 και ION2 οι οποίες βρίσκονται σε 

κλειστούς, ρηχούς κόλπους. Επιπλέον, οι AEG1 και ION1 έχουν υψηλό θετικό 

οξειδοαναγωγικό δυναμικό ιζήματος ενώ οι AEG2 και ION2 έχουν αρνητικό 

οξειδοαναγωγικό δυναμικό και θα αναφέρονται ως οξειδωτικές και ανοξικές περιοχές

αντίστοιχα, μολονότι δεν πρόκειται για εκτεταμένη ανοξία του βυθού αλλά για χαμηλό 

οξειδοαναγωγικό δυναμικό. 

Η ανάλυση MDS των συγκεντρώσεων των μετάλλων και των στοιχείων για κάθε ένα από 

τους ιστούς των ψαριών που μελετήθηκαν (Εικ. 3.2) και τα αποτελέσματα της ανάλυσης 

ομοιότητας ANOSIM (Πίνακας 3.7) έδειξαν ότι τα δείγματα ταξιθετούνται ανάλογα με το 

είδος του ψαριού και στη συνέχεια, σύμφωνα με το οξειδωτικό/ ανοξικό υπόστρωμα σε όλους 

τους ιστούς. Η τσιπούρα ταξιθετείται στην επάνω αριστερή πλευρά των διαγραμμάτων MDS

στους διάφορους ιστούς, εκτός από τη σάρκα από την ION2 που αναμιγνύεται με την ομάδα 

του λαβρακιού. Το λαβράκι ταξιθετείται στην κάτω δεξιά πλευρά των διαγραμμάτων σε 

όλους τους ιστούς. Σε κάθε ομάδα είδους, τα δείγματα είναι εμφανώς ταξιθετημένα ανάλογα 

με το οξειδωτικό/ ανοξικό υπόστρωμα, εκτός από την σάρκα και το συκώτι του λαβρακιού 

και τα βράγχια και τα οστά της τσιπούρας τα οποία ταξιθετούνται ανάλογα με την περιοχή.  

Πίνακας 3.7. Αποτελέσματα ANOSIM για τις διαφορές των εκτρεφόμενων ψαριών και του
οξειδωτικού/ ανοξικού υποστρώματος σε κάθε ιστό.

Table 3.7. ANOSIM results of farmed species and oxic/anoxic substrata differences in different 
tissues.

Factor Glob R p Glob R p Glob R p Glob R p Glob R p
Species 0.256 *** 0.917 *** 0.428 *** 0.192 *** 0.457 ***

Seabream Site 0.777 *** 0.584 *** 0.745 *** 0.410 *** 0.710 ***
Ox-An 0.346 * 0.331 ** 0.193 ns 0.094 ns 0.573 ***

Seabass Site 0.415 *** 0.591 *** 0.703 *** 0.347 ** 0.336 **
Ox-An 0.088 ns 0.138 ns 0.215 * 0.182 * 0.279 **

Muscle Liver Gill Bone Intestine

*: p < 0.05, **: p < 0.01, ***: p < 0.005, ns: non significant  
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Εικ. 3.2. Απεικόνιση nMDS όλων των δειγμάτων που αναλύθηκαν για όλα τα μέταλλα και στοιχεία 
ανά ιστό. Σε κάθε διάγραμμα υπάρχουν τα επαναληπτικά δείγματα της τσιπούρας (S.a) και του 
λαβρακιού (D.l) από τα τέσσερα ιχθυοτροφεία με οξειδωτικό (∆: AEG1, ◊: ION1) και ανοξικό (●: 
AEG2, ■: ION2) υπόστρωμα. Τα λαβράκια (D.l) ομαδοποιούνται σε κύκλους στον κάθε ιστό.

Fig. 3.2. nMDS ordination plots for all the samples analysed for all metals and elements per tissue. In 
each plot there are replicated samples for seabream (S.a) and seabass (D.l) from four farming sites with
oxic (∆: AEG1; ◊: ION1) and anoxic (●: AEG2; ■: ION2) substrata. Seabass (D.l) species are grouped 
in cycles in each tissue. 

Οι ιστοί της τσιπούρας φάνηκε ότι συσσωρεύουν λιγότερα μέταλλα και στοιχεία από τους 

αντίστοιχους ιστούς του λαβρακιού, εκτός από τη σάρκα στην AEG1 και το συκώτι και τα 

βράγχια στις AEG2 και ION2 (Πίνακας 3.8). Η τσιπούρα είχε υψηλότερες συγκεντρώσεις As

στη σάρκα, τα βράγχια και τα οστά και Ba στα βράγχια από ότι το λαβράκι (p<0.05).    
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Πίνακας 3.8. Τα αποτελέσματα των ANOVA και Kruskal-Wallis (Italics) για τις διαφορές των
συγκεντρώσεων των μετάλλων και στοιχείων μεταξύ των διαφορετικών εκτρεφόμενων ψαριών από τα 
τέσσερα ιχθυοτροφεία. Παραλείπονται τα μέταλλα και στοιχεία που δεν διαφέρουν σημαντικά. 

Table 3.8. ANOVA and Kruskal-Wallis (Italics) results of metal and element concentrations
differences in the four farm sites between the different farmed fish species. Non significantly different 
elements are omitted. 

Site An F (H ) p An F (H ) p An F (H ) p An F (H ) p An F (H ) p

S.a>D.l AEG1 As 20.9 *** Co 7.0 * As 35.7 *** As 20.7 *** Hg 5.4 *

Li 10.3 * Ba 19.0 *** Cr 10.5 *

AEG2 As 36.5 *** Na 5.8 * As 76.2 *** As 45.5 *** Se 12.9 **

Pb 15.3 *** Ba 39.0 *** Ba 20.6 *** Pb 15.0 **

Mg 10.9 * Li 5.7 *

Li 12.4 ** Ni 8.6 *

Mo 11.5 **

Na 30.6 ***

ION2 As 5.0 * Co 10.2 * As 49.3 *** As 41.8 *** Se 5.0 *

Sr 5.3 * Ba 72.4 *** Co 7.5 *

Mg 15.9 ** Co 12.6 * Mo 34.0 ***

P 5.0 * Sr 28.9 ***

K 6.8 * Mg 42.7 ***

Fe 8.7 * P 52.0 ***

Rb 18.3 ** Li 36.8 ***

Cs 27.3 *** Y 23.4 ***

Ca 23.7 ***

U 10.1 *

D.l>S.a AEG1 Cs 23.7 *** Cs 6.4 * Cs 31.7 *** Cs 10.5 * Cs 5.4 *

Mg 5.4 * Cu 5.4 * Mg 4.3 * Zn 15.0 ** Mg 168.7 ***

Zn 62.5 *** Ge 12.2 * Ge 17.3 *** Cu 5.4 *

Ge 42.7 *** Na 5.4 * Zn 5.4 *

Se 5.4 * Fe 5.4 * Ge 5.4 *

Sr 4.3 * Cd 16.1 ** Sr 29.2 ***

Al 6.8 *

Ca 10.7 *

Cr 18.5 ***

Co 11.6 *

Ni 9.3 *

U 5.4 *

AEG2 Cs 63.3 *** Hg 11.5 ** Cs 15.3 *** Hg 9.7 * Zn 6.9 *

Hg 12.4 ** Zn 32.1 *** Hg 49.9 *** U 6.5 * Sr 4.9 *

Zn 5.5 * U 6.5 * Cd 17.5 *** Ge 7.0 *

U 12.1 ** Cd 12.2 ** K 21.8 *** Mg 3.8 *

Sr 16.9 *** Ge 32.7 *** Fe 34.9 ***

Ca 18.1 *** Cu 108.7 ***

Co 15.2 *** Se 6.8 **

Ni 27.2 *** Mo 6.8 **

Pd 10.1 *

ION2 Cs 11.2 * Hg 13.5 * Fe 7.1 * Zn 20.4 ***

Hg 52.2 *** Zn 32.5 *** K 8.5 * Ge 16.1 **

Na 50.5 *** Ge 33.9 *** Pb 7.9 * Fe 7.2 *

Cr 11.7 * Mg 10.3 *

Cu 1013.7 ***

Se 5.0 *

Pd 13.1 *

Muscle Liver Gill Bone Intestine

S.a: τσιπούρα, seabream, D.l: λαβράκι, seabass, An: Metals and elements, *: p < 0.05, **: p < 0.01, ***: p < 0.005  
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Η τσιπούρα είχε επίσης υψηλότερες συγκεντρώσεις ορισμένων μετάλλων και στοιχείων από 

ότι το λαβράκι στους διαφορετικούς ιστούς από τα διάφορα ιχθυοτροφεία (ANOVA και

Kruskal-Wallis p<0.05): (1) Στην AEG1 περιοχή, τα Co και Li στο συκώτι, το Cr στα οστά

και ο Hg στο έντερο, (2) Στην AEG2 περιοχή, ο Pb στη σάρκα, το Na στο συκώτι, τα Mg, Li, 

Mo και Na στα βράγχια, τα Li και Ni στα οστά και τα Se και Pb στο έντερο, (3) Στην ION2 

περιοχή, τα Co, Sr, Mg, P, K, Fe, Rb και Cs στο συκώτι, τα Co, Sr, Mg, P, Li, Y, Ca και U

στα βράγχια και τα Se, Co και Mo στο έντερο. Το λαβράκι είχε υψηλότερες συγκεντρώσεις 

Cs στη σάρκα και Cu, Ge, Se και Zn στο συκώτι από ότι η τσιπούρα (p<0.05). Το λαβράκι 

είχε επίσης υψηλότερες συγκεντρώσεις ορισμένων μετάλλων και στοιχείων από ότι η 

τσιπούρα στους διαφορετικούς ιστούς από τα διάφορα ιχθυοτροφεία (ANOVA και Kruskal-

Wallis p<0.05): (1) Στην AEG1 περιοχή, το Mg στη σάρκα, τα Cs και Sr στο συκώτι, τα Cs, 

Mg, Ge, Na, Fe και Cd στα βράγχια, τα Cs, Zn και Ge στα οστά και τα Cs, Mg, Cu, Zn, Ge, 

Sr, Al, Ca, Cr, Co, Ni και U στο έντερο, (2) Στην AEG2 περιοχή, τα Hg, Zn, U, Sr, Ca, Co

και Ni στη σάρκα, τα Hg, U, Cd, Mo και Pd στο συκώτι, τα Cs, Hg, Cd και K στα βράγχια, τα

Hg και U στα οστά και Zn, Sr, Ge, Mg και Fe στο έντερο, (3) Στην ION2 περιοχή, τα Hg και 

Na στη σάρκα, τα Hg, Cr και Pd στο συκώτι, τα Fe, K και Pb στα βράγχια και τα Zn, Ge, Fe

και Mg στα οστά.

Για την τσιπούρα και το λαβράκι, οι ιστοί από τις οξειδωτικές περιοχές συσσωρεύουν 

περισσότερα μέταλλα και στοιχεία (ANOVA και Kruskal-Wallis p<0.05) από ότι στους 

αντίστοιχους ιστούς από τουλάχιστον μία ανοξική περιοχή (Table 3.9). Όσον αφορά το 

λαβράκι, σε τουλάχιστον μία οξειδωτική περιοχή, τα Cs, Sr, K, As και U στη σάρκα, τα Cs

και Sr στο συκώτι, τα Cs, Mo, Mg, Ni, Li και Y στα βράγχια, τα Cs, Pd, Fe, K και V στα 

οστά και Cs, Pd, Mo, V, Cu, Pb, Li, Co, Cd και το Ge στο έντερο είχαν σημαντικά 

υψηλότερες συγκεντρώσεις από ότι σε τουλάχιστον μία ανοξική περιοχή (p<0.05). Σε

τουλάχιστον μία ανοξική περιοχή, τα Ca και Ni στη σάρκα, τα Pd, Mo, Hg, Co, Zn, P και Ge

στο συκώτι, τα Li, Y, Sr, Co, Ca, και As στα βράγχια και τα Li και Ba στα οστά είχαν 

σημαντικά υψηλότερες συγκεντρώσεις από ότι σε τουλάχιστον μία οξειδωτική περιοχή

(p<0.05). Στις ανοξικές περιοχές, κανένα μέταλλο και στοιχείο στο έντερο δεν είχε 

υψηλότερες συγκεντρώσεις από ότι στις οξειδωτικές περιοχές (p<0.05). Ωστόσο, τα Co και 

Cd στη σάρκα, τα As, U, Cd και Y στο συκώτι, το Cd στα βράγχια και τα As, Cd, Y και Rb

στα οστά ήταν σημαντικά διαφορετικά μεταξύ των ανοξικών περιοχών (p<0.05). Στις

οξειδωτικές περιοχές, μόνο το Mg στο συκώτι και τα Fe και Na στα βράγχια ήταν σημαντικά 

διαφορετικά μεταξύ αυτών των περιοχών (p<0.05). Για την περίπτωση της τσιπούρας στην

οξειδωτική περιοχή, τα Hg, As, Li, U, Fe, V, Se, Na, K, Mg και P στη σάρκα, τα As, Li, U, 

Fe και Pd στο συκώτι, τα Hg και Pb στα βράγχια, τα Hg, As, U, Fe, Mo, K, Pd, Y και Cr στα 

οστά και τα Hg, Li, U, Fe, Al, Mg, Ca, Co, Sr και Cs στο έντερο είχαν σημαντικά υψηλότερες 
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συγκεντρώσεις από ότι οι αντίστοιχοι ιστοί από μία τουλάχιστον ανοξική περιοχή (p<0.05). 

Ωστόσο, σε μία τουλάχιστον ανοξική περιοχή, μόνο το Rb στη σάρκα, τα Hg, Cd, Rb, Mo και

Pd στο συκώτι, τα Rb, Mo, Na, Al, Ba, Mg και Y στα βράγχια, τα Rb και Na στα οστά και τα 

Rb, Mo, Pb και Cs στο έντερο είχαν συγκεντρώσεις υψηλότερες από ότι οι αντίστοιχοι ιστοί 

στην οξειδωτική περιοχή (p<0.05). Ορισμένα μέταλλα και στοιχεία διέφεραν σημαντικά 

μεταξύ των ανοξικών περιοχών όπως τα Al και Cs στη σάρκα, τα K, Mg, P και Cu στο 

συκώτι, τα As, Li , U, K και Cr στα βράγχια, τα Li, Cs, Mg, Ni, Ca, Co και Sr στα οστά και

τα K και P στο έντερο (ANOVA και Kruskal-Wallis p<0.05).

3.4.3. Εκτίμηση της επικινδυνότητας από την κατανάλωση εκτρεφόμενων ψαριών 

Για έναν μέσο καταναλωτή στην Ελλάδα, η εκτιμώμενη ημερήσια πρόσληψη των Li, Al, 

V, Cr, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Sr, Mo, Cd, Ba, Hg, Pb και U από κατανάλωση 

εκτρεφόμενων τσιπούρας και λαβρακιού είναι εκατοντάδες έως χιλιάδες φορές χαμηλότερη 

από την Επιτρεπόμενη Ημερήσια Πρόσληψη (Allowed Daily Intake, ADI) και από τις Δόσεις 

Αναφοράς (Reference Doses, RfD) αυτών των στοιχείων (JECFA 2003, USEPA 2012,

Onsanit et al. 2010, Ikem & Egilla 2008) και για τα δύο είδη ψαριών από τα τέσσερα

ιχθυοτροφεία (Πίνακας 3.10).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Union 2008a) θέσπισε πρόσφατα μέγιστα επιτρεπτά 

επίπεδα στη σάρκα ψαριών για τον Pb (0.30 mg/kg ww), το Cd (0.05 mg/kg ww), τον Hg (0.5 

mg/kg ww). Άλλες αρχές έχουν θεσπίσει όρια για άλλα μέταλλα και άλλα στοιχεία στο 

βρώσιμο μέρος των ψαριών όπως τα Cu, Zn, Ni, As, Se, Ba, Fe και Cr υιοθετώντας μέγιστα 

επιτρεπόμενα επίπεδα 30, 30, 1.0, 1.3, 6.8, 95, 10.2 και 0.5 mg/kg ww αντίστοιχα (Cardinal et

al. 2011, Zhang et al. 2007, Percin et al. 2011, Fallah et al. 2011, Santerre et al. 2001). Όλες 

οι συγκεντρώσεις που μετρήθηκαν στην παρούσα μελέτη (Πίνακες 3.3 και 3.4) είναι πολλές 

φορές χαμηλότερες από τα θεσπισμένα όρια, εκτός από το ολικό As στη σάρκα της τσιπούρας 

από τις AEG1 και ION2. Παρ’ όλα αυτά, το ανόργανο As, το οποίο είναι η πιο τοξική μορφή 

του As, δεν υπερβαίνει αυτά τα όρια. Ορισμένα στοιχεία όπως τα Cu, Zn, Cd, Fe και As στο 

συκώτι, και/ ή στα βράγχια και/ ή στα οστά του λαβρακιού και/ ή της τσιπούρας από 

ορισμένα ιχθυοτροφεία έχουν υψηλότερες συγκεντρώσεις από τα θεσπισμένα όρια για τους 

βρώσιμους ιστούς. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Union 2008b) θέσπισε πρόσφατα ημερήσιες 

συνιστώμενες δόσεις πρόσληψης (daily allowances) για ορισμένα μικρο- και μακρο-

θρεπτικά από την κατανάλωση τροφίμων. Αυτά τα επίπεδα για τα Mg, P, K, Ca, Cr, Fe, Cu, 

Zn, Se και Mo είναι 375, 700, 2000, 800, 0.04, 14, 1, 10, 0.06 και 0.05 mg/100g αντίστοιχα. 

Τα εκτρεφόμενα ψάρια περιέχουν πολύ χαμηλά επίπεδα μικρο- και μακρο-θρεπτικών που 
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συνιστώνται για τη διατροφή του ανθρώπου. Τα επίπεδα των Mg, Ca, Fe, Cu, Zn και Mo

είναι 2 – 14% επί των συνιστώμενων και των P, K, Cr και Se είναι 42%, 24%, 23% και 35%

επί των συνιστώμενων επιπέδων αντίστοιχα.

Πίνακας 3.9. Τα αποτελέσματα των ANOVA και Kruskal-Wallis (Italics) για τις διαφορές των
συγκεντρώσεων των μετάλλων και στοιχείων στους ιστούς των εκτρεφόμενων ψαριών από τα τέσσερα 
ιχθυοτροφεία με οξειδωτικό/ ανοξικό υπόστρωμα. Παραλείπονται τα μέταλλα και στοιχεία που δεν 
διαφέρουν σημαντικά. 

Table 3.9. ANOVA and Kruskal-Wallis (Italics) results of metal and element concentrations
differences in farmed fish tissues from the four farm sites with oxic/ anoxic substrata. Non significantly 
different elements are omitted. 

Species An p An p An p An p An p

A1 I1 A2 I2 A1 I1 A2 I2 A1 I1 A2 I2 A1 I1 A2 I2 A1 I1 A2 I2

Seabass Cs ** a ad d a Cs *** ab bc c d Cs *** a a d d Cs * a ad d ad Cs * a ad d ad

Sr *** a a a d Sr * a ad ad d Mo * a ad ad d Pd * a ad d ad Pd ** ad a ad d

K * a ad d ad Pd *** d d a d Mg ** a ad a d Fe *** a cd c d Mo * ad a ad d

As * a a d ad Mo ** d ad a ad Ni * a ad a d K * a ad d ad V * ad a ad d

U * a ad a d Hg * d ad ad a Li *** bc cd ab d V * ad a d ad Cu *** a a a d

Ca ** ad d a d Co *** d d a d Y *** b d a d Li * ad d a ad Pb *** d a d d

Ni * ad d a ad Zn ** ad d d a Sr *** d d a d Ba * ad d ad a Li *** ac c cd d

Co * ad ad a d P ** a d ad a Co *** ad d a d As * ad ad d a Co * a a ad d

Cd * ad ad a d Ge ** ad d d a Ca * ad d a d Cd * ad ad a d Cd * ad a ad d

As * ad ad d a As ** ad d d a Y * ad ad a d Ge * ad a d ad

U * ad ad a d Cd * ad ad a d Rb * ad ad d a

Cd *** d d a d Fe * a d ad ad

Y * ad ad a d Na * a d ad ad

Mg * a d ad ad

Seabream Hg *** a c b As *** a c a Hg *** a c ac Hg *** a c b Hg *** a c a

As *** a c b Li * a ac c Pb *** a a c As *** a c ac Li *** a c c

Li * a c c U * a ac c Rb *** c ac a U * a ac c U *** a c c

U * a ac c Fe ** a c c Mo *** c a c Fe *** a a c Fe *** a c c

Fe *** a ac c Hg *** c c a Na *** c a c Mo * a a c Al * a ac c

V *** a a c Cd *** c a c Al * c a c K * a c a Mg ** a c a

Se *** a c c Rb *** c c a Ba *** c c a Pd * a ac c Ca *** a c c

Na * a ac c Mo * c c a Mg *** c a c Y * a a c Co * a ac c

K *** a c c Pd *** b a c Y ** c a c Cr * a ac c Sr *** a c c

Mg ** a c ac K ** ac c a As * ac c a Rb *** c c a Rb *** c c a

P * a c ac Mg * ac c a Li * ac a c Na * c a c Mo *** c c a

Rb *** c c a P *** ac c a U * ac a c Li * ac a c Pb *** c a c

Al ** ac a c Cu * ac c a K ** ac c a Cs * ac c a Cs *** b c a

Cs * ac c a Cr *** ac a c Mg * ac a c K * ac c a

Ni * ac a c P * ac c a

Ca * ac a c

Co * ac a c

Sr ** ac a c

Muscle Liver Gill Bone

Sites Sites

Intestine

Sites Sites Sites

Oxic Anoxic Oxic Anoxic Oxic Anoxic Oxic Anoxic Oxic Anoxic

An: Μέταλλα και στοιχεία (metals and elements), A1: AEG1, A2: AEG2, I1:ION1, I2: ION2, a = max, d = min (λαβράκι, 
seabass), c = min (τσιπούρα, seabream), *: p < 0.05, **: p < 0.01, ***: p < 0.005
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Πίνακας 3.10. Εκτιμώμενη ημερήσια πρόσληψη (EDI, μg/kg bw/d) των μετάλλων και άλλων στοιχείων μέσω της κατανάλωσης εκτρεφόμενων ψαριών (n=3-6) από
ιχθυοτροφεία στην Ελλάδα, επιτρεπόμενη ημερήσια πρόσληψη (ADI, μg/kg bw/d) υπολογισμένη βάσει της ανοχής της προσωρινής εβδομαδιαίας πρόσληψης που
θεσπίστηκε από την JECFA (2003) και τις δόσεις αναφοράς (RfD, μg/kg bw/d) των στοιχείων που θεσπίστηκαν από την USEPA (2012).

Table 3.10. Estimated daily intake (EDI; μg/kg bw/d) of heavy metals and other elements through consumption of farmed fish (n=3-6) from fish farms in Greece, allowed 
daily intake (ADI; μg/kg bw/d) calculated from the provisional tolerance weekly intake set by the JECFA (2003) and reference doses (RfD; μg/kg bw/d) of elements as 
established by the USEPA (2012).

Sites Species Li Al V Cr Fe Co Ni Cu Zn Asa Se Sr Mo Cd Ba Hg Pb U

Seabream 0.0009 <0.11 0.0010 0.012 0.23 <0.0003 <0.02 <0.015 0.41 0.02 0.02 0.35 0.0008 <0.0001 0.007 0.008 <0.001 0.00003

Seabass 0.0015 <0.11 0.0013 0.005 0.45 0.0003 <0.02 <0.015 0.52 0.01 0.02 0.65 0.0016 <0.0001 0.010 0.005 <0.001 0.00010

Seabream <0.0009 0.16 0.0009 0.006 <0.23 <0.0003 <0.02 <0.015 0.35 0.01 0.02 0.36 0.0003 <0.0001 0.002 0.002 <0.001 <0.00003

Seabass 0.0011 0.18 0.0008 0.004 <0.23 0.0006 0.02 <0.015 0.44 0.00 0.02 0.98 0.0005 <0.0001 0.003 0.005 <0.001 0.00006

ION1 Seabass <0.0009 <0.11 <0.0008 0.005 <0.23 <0.0003 <0.02 <0.015 0.44 0.01 0.02 0.40 0.0004 <0.0001 <0.002 0.005 <0.001 <0.00003

Seabream <0.0009 <0.11 <0.0008 0.004 <0.23 <0.0003 <0.02 <0.015 0.58 0.02 0.01 0.39 <0.0003 <0.0001 0.004 0.003 <0.001 <0.00003

Seabass <0.0009 <0.11 <0.0008 0.003 <0.23 <0.0003 <0.02 <0.015 0.53 0.01 0.01 0.09 0.0009 <0.0001 <0.002 0.005 <0.001 <0.00003

ADI 1 800 20 500 300 2.14 5 1

ADI 2 800 500 1000 2.14 1 0.71 3.57

RfD 2 1000 5 3 700 0.3 20 40 300 0.3 5 600 5 1 200 0.1 3.57 3

AEG1

AEG2

ION2

1Onsanit et al. 2010, 2Ikem & Egilla 2008, aΟι μέσες τιμές των συγκεντρώσεων του ανόργανου As υπολογίστηκαν ως το 10% του ολικού As (USFDA, 1993), aAverage concentrations of inorganic As was estimated as
10% of total As (USFDA, 1993)
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3.5. Συζήτηση

3.5.1. Κατανομή των μετάλλων στους ιστούς των εκτρεφόμενων ψαριών  

Οι ιστοί-στόχοι για τη συσσώρευση των μετάλλων και των ιχνοστοιχείων είναι οι 

μεταβολικά ενεργοί (Adhikari et al. 2009). Το συκώτι είναι ιδιαίτερα ενεργό στη πρόσληψη, 

αποθήκευση και αποτοξικοποίηση των μετάλλων όπως τα Cu, Cd και Pb (Dural et al. 2007,

Ferreira et al. 2008). Τα βράγχια είναι η περιοχή πρόσληψης των διαλελυμένων ιόντων μέσω 

απορρόφησης (absorption) και προσρόφησης (adsorption) λόγω ενεργητικής και παθητικής 

ανταλλαγής ιόνων μεταξύ του οργανισμού και του νερού (Dural et al. 2006). Η σάρκα (το 

μέρος του ψαριού που καταναλώνεται από τον άνθρωπο) είναι μη-ενεργός συσσωρευτής 

μετάλλων (Matasin et al. 2011) δεδομένου ότι δεν έρχεται σε άμεση επαφή με τα μέταλλα και 

τα στοιχεία λόγω του εξωτερικού της επιθηλίου (Adhikari et al. 2009, Uysal et al. 2008). 

Ωστόσο, η σάρκα μπορεί να συσσωρεύσει υψηλές συγκεντρώσεις ρύπων μετά από χρόνια 

έκθεση (Aich et al. 2012) μέσω μεταφοράς στοιχείων από άλλους ιστούς στη σάρκα 

(Alhashemi et al. 2012). Τα οστά είναι σημαντικός χώρος αποθήκευσης (Kelly et al. 2008) 

και το έντερο είναι ο χώρος πρόσληψης ρύπων μέσω τροφής (Cretì et al. 2010).

Στην παρούσα μελέτη, οι συγκεντρώσεις των περισσοτέρων μετάλλων και στοιχείων 

ήταν υψηλότερες στο συκώτι και στα οστά και χαμηλότερες στη σάρκα, όπως επίσης και στα 

βράγχια στην τσιπούρα. Παρόμοια αποτελέσματα έχουν αναφερθεί σε πολλές άλλες μελέτες 

για διάφορα μέταλλα και στοιχεία σε διάφορα είδη ψαριών (Ferreira et al. 2008, Deviller et

al. 2005, Fernandes et al. 2008, Dugo et al. 2006, Cretì et al. 2010, Martins et al. 2011, Ikem

& Egilla 2008, Vigh et al. 1996, Skoric et al. 2012, Alhashemi et al. 2012, Uysal et al. 2008,

Türkmen et al. 2010 2011, Canli & Atli 2003, Adhikari et al. 2009, Kalay et al. 1999). Στη 

σάρκα μόνο οι συγκεντρώσεις των As, Hg, Rb και Cs ήταν υψηλότερες από ότι στους άλλους 

ιστούς, το οποίο είναι σύμφωνο με άλλες μελέτες (Ferreira et al. 2008, Martins et al. 2011,

Mathews & Fisher 2008, Rozon-Ramilo et al. 2011). Εξ’ όσων γνωρίζουμε, δεν υπάρχουν 

δημοσιευμένα δεδομένα για την κατανομή των U, Ge, Pd, Y, Na, K, Ca και P στους 

διαφορετικούς ιστούς των ψαριών. Στην παρούσα μελέτη βρέθηκε ότι οι συγκεντρώσεις του 

K είναι υψηλότερες στη σάρκα και χαμηλότερες στα βράγχια, του Ca είναι υψηλότερες στα 

βράγχια και στα οστά και χαμηλότερες στο συκώτι από ότι στους υπόλοιπους ιστούς. Οι

συγκεντρώσεις των Pd και Ge στο συκώτι, του Na στα βράγχια, των Li και U στα βράγχια 

και στα οστά και του Y στο συκώτι και στα βράγχια ήταν υψηλότερες ενώ στη σάρκα 

χαμηλότερες από ότι στους υπόλοιπους ιστούς. Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμα και αν στη 

σάρκα συσσωρεύονται λιγότερα μέταλλα και στοιχεία από ότι στους άλλους ιστούς, τα 

περισσότερα από αυτά είναι μη-ουσιώδη και δυνητικά τοξικά στους οργανισμούς όπως τα 
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Hg, As, Cs και Rb ενώ τα περισσότερα βασικά στοιχεία συσσωρεύονται στο συκώτι και στα 

οστά. 

Τα στοιχεία προσλαμβάνονται από τα ψάρια μέσω της τροφής και εν συνεχεία 

αποκολλώνται από τα σωματίδια-μεταφορείς στο πεπτικό σύστημα και απορροφώνται μέσω 

του εντερικού επιθηλίου (Cretì et al. 2010). Το περιεχόμενο του εντέρου των εκτρεφόμενων 

ψαριών αποτελείται κυρίως από ιχθυοτροφή. Τα εκτρεφόμενα ψάρια τείνουν να 

συσσωρεύουν, σε έναν ή περισσότερους ιστούς, υψηλότερες συγκεντρώσεις μετάλλων από 

ότι στο έντερο (το οποίο περιέχει και ποσότητες χωνευμένης τροφής), οπότε μια κύρια πηγή 

αυτών των στοιχείων προέρχεται από  την ιχθυοτροφή (Vigh et al. 1996). Ωστόσο, στην 

παρούσα μελέτη, βρέθηκε ότι, για ορισμένα στοιχεία (Mg, Cr, As, Se, Mo, Pd, Cd, Pb και U),

το έντερο και το περιεχόμενό του είχαν υψηλότερες συγκεντρώσεις από ότι οι άλλοι ιστοί, 

δηλαδή η συσσώρευση αυτών των στοιχείων έχει διαφορετική πηγή από την ιχθυοτροφή π.χ. 

την έκθεση στο νερό μέσω των βραγχίων τους. Τα αποτελέσματα αυτά είναι παρόμοια ή 

αντίθετα με άλλα δημοσιευμένα στοιχεία (Cretì et al. 2010, Vigh et al. 1996, Alam et al. 

2002, Matasin et al. 2011, Adhikari et al. 2009, Wong et al. 2001). Στην παρούσα μελέτη 

φαίνεται ότι οι συγκεντρώσεις των μετάλλων και των στοιχείων στο έντερο είναι εξαιρετικά 

μεταβλητές σε σχέση με τους άλλους ιστούς των ψαριών και ειδο- και τοπο-ειδικές γιατί 

προέρχονται κυρίως από τη διατροφή. 

3.5.2. Μέταλλα και στοιχεία στην ιχθυοτροφή  

Τα μισά σχεδόν από τα μέταλλα και τα στοιχεία, που μετρήθηκαν στην παρούσα μελέτη, 

στις ιχθυοτροφές διέφεραν σημαντικά μεταξύ των διαφορετικών ιχθυοτροφείων. Οι εν λόγω

τροφές περιέχουν ιχθυάλευρα και ιχθυέλαια που προέρχονται κυρίως από τις ακτές του 

Ειρηνικού της Νότιας Αμερικής, τον βόρειο-ανατολικό Ατλαντικό και τη Βόρεια Θάλασσα. 

Αυτά τα προϊόντα είναι εμπλουτισμένα με διάφορα βασικά στοιχεία για τη συμπλήρωση των 

απαιτήσεων σε μεταλλικά στοιχεία των εκτρεφόμενων ψαριών (Grigorakis & Rigos 2011).

Οπότε αναμένεται οι ποσότητες των στοιχείων να ποικίλλουν μεταξύ των διαφορετικών 

τροφών. 

Η σάρκα, το συκώτι και τα οστά των εκτρεφόμενων ψαριών περιείχαν σημαντικά 

υψηλότερες συγκεντρώσεις ορισμένων μετάλλων και στοιχείων από ότι η ιχθυοτροφή το 

οποίο υποδηλώνει βιοσυσσώρευση αυτών των στοιχείων στους αντίστοιχους ιστούς. Ο Hg

και το Cs στη σάρκα του λαβρακιού, ο Cu στο συκώτι του λαβρακιού και ο P, το Ca και το Sr

στα οστά των δύο εκτρεφόμενων ειδών βιοσυσσωρεύονται μέσω των ιχθυοτροφών. Οι Kelly

et al. (2008) επισήμαναν ότι ορισμένα μέταλλα και άλλα στοιχεία συσσωρεύονται στα ψάρια 

ενώ άλλα μπορούν να βιοαραιωθούν (biodilute), εκτός από τον Hg που βιομεγεθύνεται με την 
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πάροδο του χρόνου. Η επίδραση της αραίωσης ήταν εμφανής στην περίπτωση όπου οι 

συγκεντρώσεις των μετάλλων και των στοιχείων στους ιστούς ήταν χαμηλότερες από ότι 

στην ιχθυοτροφή. Οι Kelly et al. (2008) διαπίστωσαν ότι τα Cd, Pb, Ni και Cu

απορροφούνται ελάχιστα με την πάροδο του χρόνου και συσσωρεύονται στο συκώτι και τα 

οστά αλλά όχι στη σάρκα. Αυτό είναι σύμφωνο με τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης.  

3.5.3. Ειδο-ειδικές διακυμάνσεις (species-specific variations) των μετάλλων στους 

διάφορους ιστούς  

Το λαβράκι είχε περισσότερα μέταλλα και στοιχεία με υψηλότερες συγκεντρώσεις στη 

σάρκα, το συκώτι και το έντερο αλλά με χαμηλότερες στα βράγχια από ότι η τσιπούρα εκτός 

από τη σάρκα και τα βράγχια του λαβρακιού από την AEG1 και το έντερο από την ION2. 

Αυτό δεν φαίνεται να συμβαίνει στην περίπτωση των οστών των δύο ειδών τα οποία δεν 

εμφανίσαν διαφορές στον αριθμό των μετάλλων και στοιχείων με τις υψηλότερες 

συγκεντρώσεις. Παρόμοια αποτελέσματα αναφέρθηκαν σε μια μελέτη που έγινε σε άγρια 

τσιπούρα και λαβράκι στο Αιγαίο Πέλαγος, στην οποία βρέθηκαν υψηλότερες συγκεντρώσεις 

μετάλλων στη σάρκα, το συκώτι και τα βράγχια του λαβρακιού από ότι της τσιπούρας 

(Türkmen et al. 2011). Οι Ozden & Erkan (2008) βρήκαν υψηλότερες συγκεντρώσεις Na, K, 

Mg, P, Ca και Zn και χαμηλότερες συγκεντρώσεις Fe στη σάρκα του εκτρεφόμενου 

λαβρακιού από ότι της τσιπούρας. Ωστόσο, άλλες μελέτες αναφέρουν αντίθετη τάση στη 

συσσώρευση μετάλλων και στοιχείων στους διαφορετικούς ιστούς αυτών των δύο ειδών. Οι 

Türkmen et al. (2010) αναφέρουν υψηλότερες συγκεντρώσεις Zn στην άγρια τσιπούρα από 

ότι στο άγριο λαβράκι. Οι Dural et al. (2007) βρήκαν υψηλότερες συγκεντρώσεις Cd, Pb, Cu, 

Zn και Fe στη σάρκα της άγριας τσιπούρας από ότι του άγριου λαβρακιού και κατέληξαν ότι 

τα διαφορετικά είδη συσσωρεύουν διαφορετικά επίπεδα μετάλλων στους ιστούς τους. Ο 

Yildiz (2008) συμπέρανε ότι οι διαφορές στη σάρκα των εκτρεφόμενων ψαριών οφείλονται 

στις διακυμάνσεις των συγκεντρώσεων των στοιχείων στις εμπορικές ιχθυοτροφές. 

Οι διαφορές στην περιεκτικότητα μετάλλων και στοιχείων στους ιστούς των 

εκτρεφόμενων ειδών της παρούσας μελέτης πιθανόν οφείλονται στη διαφορετική 

περιεκτικότητα σε μέταλλα και στοιχεία των ιχθυοτροφών που χρησιμοποιούν στις 

ιχθυοκαλλιέργειες και στη διαφορετική ικανότητα αφομοίωσης τους από τα διάφορα είδη. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τον Grigorakis (2007), όσο πιο πλούσιος σε λίπος και φτωχός σε 

πρωτεΐνες είναι ο ιστός τόσο χαμηλότερη συγγένεια έχει για πρόσληψη μετάλλων. Η 

τσιπούρα έχει βρεθεί ότι περιέχει περισσότερο λίπος και λιγότερες πρωτεΐνες από ότι το 

λαβράκι (Ozden & Erkan 2008). Επομένως, αυτοί οι παράγοντες μπορεί να συμβάλλουν στο 

γεγονός ότι το λαβράκι αφομοιώνει τα μέταλλα και τα στοιχεία πιο αποτελεσματικά από ότι η 
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τσιπούρα και συνεπώς ο κίνδυνος για την υγεία από την κατανάλωση λαβρακιού είναι 

αυξημένος σε σχέση με της τσιπούρας. 

3.5.4. Χωρο-ειδικές διακυμάνσεις (site-specific variations) των μετάλλων στους 

διάφορους ιστούς  

Η συσσώρευση μετάλλων και άλλων στοιχείων στους ιστούς των εκτρεφόμενων ψαριών 

ελέγχεται από τη βιολογία των ψαριών, τη τροφή, την περίοδο έκθεσης και το περιβάλλον 

(χημεία νερού, αλατότητα, pH, σκληρότητα, θερμοκρασία, χουμικά οξέα, προσμείξεις) 

(Alasalvar et al. 2002, Alam et al. 2002, Dugo et al. 2006, Canli & Atli 2003, Fallah et al. 

2011, Adhikari et al. 2009). Η βιοδιαθεσιμότητα και η βιοσυσσώρευση των ρύπων στο 

θαλάσσιο περιβάλλον εξαρτάται κυρίως από τη δυνατότητα διαχωρισμού (partitioning

behaviour) ή την ισχύ της δέσμευσης (binding strength) των ρύπων στα σωματίδια του 

ιζήματος (Eggleton & Thomas 2004). 

Οι Wong et al. (2001) ανέφεραν ότι τα ψάρια θαλάσσιων ιχθυοτροφείων συσσωρεύουν 

στοιχεία μέσω απορρόφησης από τα βράγχια ή μέσω κατανάλωσης ρυπασμένης τροφής και 

ιζήματος σε ρηχούς κόλπους με σχετικά μεγάλη περιεκτικότητα σε αιωρούμενα ιζήματα. 

Στην παρούσα μελέτη, τα εκτρεφόμενα ψάρια (λαβράκι, τσιπούρα) είχαν σημαντικές 

διαφορές στις συγκεντρώσεις των μετάλλων και των στοιχείων τους σε σχέση με τον τύπο 

του ιζήματος και το οξειδωτικό/ ανοξικό καθεστώς (regime) της ιχθυοκαλλιέργειας. Τα 

εκτρεφόμενα ψάρια από τις οξειδωτικές περιοχές είχαν περισσότερα μέταλλα και στοιχεία με 

υψηλότερες συγκεντρώσεις στη σάρκα, στα οστά και στο έντερο και χαμηλότερες στο συκώτι 

και στα βράγχια από ότι τα εκτρεφόμενα ψάρια από τις ανοξικές περιοχές. Μια πιθανή 

ερμηνεία είναι ότι τα εκτρεφόμενα ψάρια από τις οξειδωτικές περιοχές αφομοιώνουν πιο 

αποτελεσματικά στη σάρκα τους τα μέταλλα που περιέχουν οι ζωοτροφές και το εντερικό 

περιεχόμενο από ότι τα εκτρεφόμενα ψάρια από τις ανοξικές περιοχές. Ωστόσο, στις ανοξικές 

περιοχές, τα εκτρεφόμενα ψάρια λαμβάνουν μέταλλα μέσω διαφορετικών οδών, όπως το 

νερό μέσω των βραγχίων τους και τα ρυθμίζουν στο συκώτι με χαμηλή μεταφορά τους στη 

σάρκα και τα οστά. Έχει βρεθεί ότι, στα ψάρια, οι συγκεντρώσεις των στοιχείων που έχουν 

διατροφική προέλευση είναι αυξημένες στο γαστρεντερικό κομμάτι (gastrointestinal track), 

ενώ τα στοιχεία που αφομοιώνονται λίγο από τη τροφή εμφανίζουν αυξημένες 

συγκεντρώσεις στο συκώτι και στα βράγχια, λόγω ρύπανσης των υδάτων (Cretì et al. 2010,

Vigh et al. 1996, Alam et al. 2002, Ferreira et al. 2008). Η έκθεση στα μέταλλα μέσω της 

διατροφής μπορεί να οδηγήσει σε επιβάρυνση ολόκληρου του σώματος ή συγκεκριμένων 

ιστών και είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτήν που προκύπτει μόνο από την έκθεση στο νερό 

(Rozon-Ramilo et al. 2011). 
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Στην παρούσα μελέτη, η ιχθυοτροφή από την AEG2 είχε χαμηλότερες συγκεντρώσεις 

μετάλλων και στοιχείων από ότι η τροφή από τις ION1 και ION2 αλλά αυτή η διαφορά δεν 

αντικατοπτρίστηκε στους ιστούς του λαβρακιού, εκτός του Cs στη σάρκα και του As στο 

συκώτι, τα βράγχια και τα οστά τα οποία ήταν υψηλότερα στην ION2 από ότι στις AEG2 και

ION1. Στην περίπτωση των ιστών της τσιπούρας, οι συγκεντρώσεις των Hg, As και Cs στη 

σάρκα, των As, Hg, Mo και Cu στο συκώτι, του As στα βράγχια, των Hg και Cs στα οστά και 

των Hg, Mo και Cs στο έντερο ήταν υψηλότερες στην ION2 από ότι στην AEG2, το οποίο 

συμβαδίζει με τις συγκεντρώσεις τους στην ιχθυοτροφή. Τα υπόλοιπα μέταλλα και στοιχεία 

δεν διέφεραν σημαντικά μεταξύ των ιχθυοτροφών ακόμη και αν ορισμένα μέταλλα και 

στοιχεία διέφεραν σημαντικά στους ιστούς των ψαριών μεταξύ των περιοχών. Μια πιθανή 

ερμηνεία είναι ότι η ιχθυοτροφή δεν είναι η κύρια πηγή αυτών των μετάλλων και στοιχείων 

και ότι οι περιβαλλοντικές συνθήκες παίζουν σημαντικό ρόλο στη βιοδιαθεσιμότητα και 

συσσώρευση των μετάλλων στους ιστούς. 

Επιπλέον, στην παρούσα μελέτη, οι οξειδωτικές περιοχές βρίσκονται σε εκτεθειμένες

περιοχές, με ισχυρό υδροδυναμισμό και οι ανοξικές περιοχές σε ημι-εκτεθειμένους, μικρούς 

κόλπους Επομένως, είναι πιθανόν να μεταφέρονται μέταλλα και άλλα στοιχεία στις 

οξειδωτικές περιοχές από το γύρω περιβάλλον στους κλωβούς των ιχθυοτροφείων και έτσι, 

να συσσωρεύονται στα εκτρεφόμενα ψάρια. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η 

δειγματοληψία στην περιοχή AEG1 έγινε το χειμώνα ενώ στις άλλες περιοχές το καλοκαίρι. 

Έχει βρεθεί ότι τα ψάρια συσσωρεύουν υψηλές συγκεντρώσεις μετάλλων το χειμώνα και την 

άνοιξη λόγω έντονων βροχοπτώσεων οι οποίες αυξάνουν τα μέταλλα στο νερό μέσω της 

επιφανειακής απορροής των γεωργικών αποβλήτων (Dugo et al. 2006).

3.5.5. Κατανάλωση εκτρεφόμενων ψαριών: Κίνδυνος και θρεπτική αξία 

Σύμφωνα με την Επιτρεπόμενη Ημερήσια Πρόσληψη (ADI) και τις Δόσεις Αναφοράς 

(RfD), δεν υπάρχει εμφανής κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία από τα Li, Al, V, Cr, Fe, Co, 

Ni, Cu, Zn, As, Se, Sr, Mo, Cd, Ba, Hg, Pb και U μέσω της κατανάλωσης εκτρεφόμενων 

τσιπούρας και λαβρακιού. Το ίδιο προκύπτει και από την σύγκριση με τα θεσπισμένα όρια 

εκτός της περίπτωσης του ολικού As στη σάρκα της τσιπούρας από τις AEG1 και ION2. 

Σε αυτό το πλαίσιο, τα εκτρεφόμενα ψάρια από τα ιχθυοτροφεία μπορούν να θεωρηθούν 

ασφαλή όσον αφορά τα επίπεδα των μετάλλων και των στοιχείων για τα οποία υπάρχουν 

θεσπισμένα όρια. Ωστόσο, δεν υπάρχουν όρια για μέταλλα και άλλα στοιχεία για άλλα μέρη 

του σώματος των ψαριών τα οποία στην παρούσα μελέτη βρέθηκε να υπερβαίνουν τα 

θεσπισμένα όρια για τα βρώσιμα μέρη των ψαριών. Μολονότι τα εντόσθια δεν 

καταναλώνονται συνήθως, η πιθανότητα μεταφοράς μετάλλων στη σάρκα από άλλους ιστούς 
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του σώματος που δεν αφαιρούνται κατά την επεξεργασία των ψαριών και το μαγείρεμα, π.χ. 

τα οστά, δεν μπορεί να αγνοηθεί (Mieiro et al. 2011, Santerre et al. 2001). Έχει βρεθεί ότι το 

τηγάνισμα, το ψήσιμο και το μαγείρεμα με μικροκύματα των ψαριών οδήγησε σε υψηλότερες 

συγκεντρώσεις μετάλλων από ότι τα ακατέργαστα δείγματα (Kalogeropoulos et al. 2012,

Ersoy et al. 2006). Συνεπώς, παρόλο που οι συγκεντρώσεις των μετάλλων στα εκτρεφόμενα 

ψάρια ήταν χαμηλότερες από τα θεσπισμένα όρια, υπάρχει περίπτωση κάτω από 

συγκεκριμένες συνθήκες να τα υπερβούν και να φτάσουν σε τοξικά επίπεδα μετά το 

μαγείρεμα. Επιπλέον, δεν υπάρχουν θεσπισμένα όρια για άλλα τοξικά μέταλλα όπως τα U, 

Al, Rb, Sr, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ανθρώπινη υγεία.

Τα εκτρεφόμενα λαβράκια και τσιπούρες καλύπτουν ένα μικρό ποσοστό επί των 

συνιστώμενων ημερήσιων προσλήψεων των περισσότερων  μικρο- κα μακρο-θρεπτικών, ενώ 

είναι καλές πηγές μόνο των P, K, Cr και Se. Συνεπώς, στην παρούσα εργασία φάνηκε ότι η 

κατανάλωση εκτρεφόμενων ψαριών είναι ανεπαρκής για να καλύψει τις συνιστώμενες 

προσλήψεις των μικρο- και μακρο-θρεπτικών το οποίο είναι σύμφωνο με τα αποτελέσματα 

άλλων μελετών (Szlinder-Richert et al. 2011). 

3.6. Συμπεράσματα

Η εκτίμηση της περιεκτικότητας των ιστών των ψαριών σε μέταλλα και στοιχεία είναι 

σημαντική από περιβαλλοντική, διατροφική και τοξικολογική άποψη. Στην παρούσα μελέτη 

φάνηκε ότι η τσιπούρα συσσωρεύει λιγότερα μέταλλα στους ιστούς της σε σχέση με το 

λαβράκι εξαιτίας των διαφορών στην φυσιολογία τους. Ενώ φάνηκε ότι τα ψάρια που 

εκτρέφονται σε εκτεθειμένες περιοχές συσσωρεύουν υψηλότερες συγκεντρώσεις μετάλλων 

στη σάρκα, στα οστά και στο έντερο και χαμηλότερες στα βράγχια και στο συκώτι σε σχέση 

με αυτά που εκτρέφονται σε ημι-εκτεθειμένες περιοχές. Ωστόσο, απαιτείται περαιτέρω 

έρευνα όσον αφορά την περιεκτικότητα της ιχθυοτροφής και του νερού σε μέταλλα και 

στοιχεία στις περιοχές των ιχθυοτροφείων προκειμένου να επανεκτιμηθεί ο ισχυρισμός και να 

γενικευθεί για το σύνολο των περιπτώσεων σχετικά με το τοπικό περιβάλλον στα 

ιχθυοτροφεία και την ποιότητα των παραγόμενων ψαριών. Η θρεπτική αξία των δύο 

εκτρεφόμενων ψαριών είναι σχεδόν η ίδια ενώ η κατανάλωση τους είναι ασφαλής για τον 

άνθρωπο. Ωστόσο, το βρώσιμο μέρος των ψαριών συσσωρεύει λιγότερα μέταλλα και 

στοιχεία από ότι οι άλλοι ιστοί αλλά μπορεί να υπάρξει μεταφορά των στοιχείων από, για 

παράδειγμα, τα οστά στη σάρκα κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας και του μαγειρέματος 

των ψαριών. Θα πρέπει να θεσπιστούν νέοι κανονισμοί για άλλους μη-βρώσιμους ιστούς των 

ψαριών όπως και για άλλα τοξικά μέταλλα στους βρώσιμους ιστούς. 



Κεφάλαιο 4: Άγρια ψάρια από περιοχές ιχθυοτροφείων

79

4. Μέταλλα και άλλα στοιχεία στους ιστούς άγριων ψαριών από 

περιοχές ιχθυοτροφείων και σύγκριση με εκτρεφόμενα είδη από 

περιοχές με οξειδωτικά και ανοξικά ιζήματα3

4.1. Περίληψη

Μελετήθηκαν οι συγκεντρώσεις των μετάλλων στα εκτρεφόμενα ψάρια και στα άγρια ψάρια 

που συναθροίζονται γύρω από τους κλωβούς σε τέσσερα ιχθυοτροφεία της Μεσογείου με 

διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Τα επίπεδα των μετάλλων και των στοιχείων 

μετρήθηκαν στη σάρκα, το συκώτι, τα βράγχια, τα οστά και το έντερο. Τα άγρια ψάρια από 

τις περιοχές με ανοξικό υπόστρωμα συσσωρεύουν μέταλλα και στοιχεία από το περιβάλλον 

ενδιαίτημα στα βράγχιά τους ενώ αυτά από περιοχές με οξειδωτικό υπόστρωμα συσσωρεύουν 

μέταλλα μέσω της διατροφής στο έντερό τους. Οι ιστοί των άγριων ψαριών που 

συναθροίζονται γύρω από τους κλωβούς συσσωρεύουν περισσότερα μέταλλα και με 

υψηλότερες συγκεντρώσεις από ότι τα εκτρεφόμενα ψάρια. Σημαντικό ρόλο στις διαφορές 

των μετάλλων μεταξύ των εκτρεφόμενων και άγριων ειδών παίζουν το ενδιαίτημα, η 

διατροφή, οι οικολογικές ανάγκες, η περιεκτικότητα των ψαριών σε λίπος και πρωτεΐνες. 

Κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία μπορεί να προκληθεί εξαιτίας των υψηλών 

συγκεντρώσεων Fe στον κέφαλο (Mugil cephalus), As στο μπαρμπούνι (Mullus surmuletus), 

στον γύλο (Coris julis), στο καπόνι (Eutrigla gurnardus) και στη μαρίδα (Spicara smaris) και 

Hg στη γόπα (Boops boops). Τα άγρια ψάρια είναι καλές πηγές P, K, Cr και Se ενώ ο 

κέφαλος (Mugil cephalus), η μαρίδα (Spicara smaris) και ο χάνος (Serranus cabrilla) είναι 

εξαιρετικές πηγές Ca και Se. 

                                               
3 Δεδομένα από το κεφάλαιο αυτό έχουν χρησιμοποιηθεί στην δημοσίευση: Kalantzi I., Black K.D., 
Pergantis S.A., Shimmield T.M., Papageorgiou N., Sevastou K., Karakassis I. (2013). Metals and other 
elements in tissues of wild fish from fish farms and comparison with farmed species in sites with oxic 
and anoxic sediments. Food Chemistry 141: 680-694.
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4.2. Εισαγωγή 

Η καταβύθιση της αχρησιμοποίητης τροφής και των περιττωμάτων στα ιζήματα κάτω και 

γύρω από τους κλωβούς ιχθυοκαλλιεργειών μειώνει το οξειδοαναγωγικό δυναμικό και το 

μέγεθος των κόκκων και αυξάνει τα σουλφίδια και το οργανικό υλικό (Karakassis et al. 

1998). Αυτές οι περιβαλλοντικές συνθήκες γύρω από τα ιχθυοτροφεία αυξάνουν την αφθονία 

των ιζηματοφάγων ασπόνδυλων, των βενθικών ψαριών και των κινητικών σαρκοφάγων  

(Debruyn et al. 2006). Στη Μεσόγειο, αναπτύσσονται άφθονες και ποικίλες συναθροίσεις 

ψαριών κάτω από τους κλωβούς των ιχθυοτροφείων (Dempster et al. 2002, Smith et al. 2003) 

που μπορούν να βοηθήσουν το σύστημα επιταχύνοντας την ανοργανοποίηση και μειώνοντας 

την περιβαλλοντική υποβάθμιση (Bayle-Sempere et al. 2013). Η βιολογία και η φυσιολογία 

των άγριων ψαριών μπορούν να επηρεαστούν καθώς αρχίζουν να τρέφονται με τροφή και 

απόβλητα του ιχθυοτροφείου και ως εκ τούτου αλλάζει το περιεχόμενό τους σε λίπος και σε 

λιπαρά οξέα (Grigorakis & Rigos 2011). 

Τα άγρια ψάρια που συναθροίζονται γύρω από τα ιχθυοτροφεία εκτίθενται συχνά σε 

ασυνήθιστες για τη Μεσόγειο συνθήκες, όπως σε υποξία στα ιχθυοτροφεία που βρίσκονται 

σε περιοχές ρηχές, με χαμηλό υδροδυναμισμό και ανοξικά ιζήματα (Karakassis et al. 1998).

Οι μορφές ορισμένων μετάλλων στο θαλάσσιο περιβάλλον αλλάζουν όταν μεταβάλλεται το 

οξειδοαναγωγικό δυναμικό, καταλήγοντας περιστασιακά σε αλλαγές της βιοδιαθεσιμότητας 

τους. Στο οργανικά εμπλουτισμένο, ανοξικό περιβάλλον κοντά στις ιχθυοκαλλιέργειες, η 

βιοδιαθεσιμότητα των μετάλλων είναι πιθανόν να είναι χαμηλή λόγω της παρουσίας ενώσεων 

που δεσμεύουν τα μέταλλα στα ιζήματα όπως το οργανικό υλικό και τα σουλφίδια (Dean et

al. 2007, Kalantzi et al. 2013). Ωστόσο, τα μέταλλα που είναι δεσμευμένα στα ιζήματα 

μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο για τους υδρόβιους οργανισμούς είτε μέσω άμεσης επαφή 

λόγω έκλυσής (leaching) τους στη στήλη του νερού (Chen & Chen 1999) είτε μέσω 

κατανάλωσης ρυπασμένων βενθικών οργανισμών (Roach et al. 2008).

Τα ψάρια περιέχουν n-3 πολυακόρεστα λιπαρά οξέα με μεγάλες αλυσίδες (long-chain, n-

3 polyunsaturated fatty acids, LC n-3 PUFA) στα λιπίδια τους, όπως το εικοσαπενταενοϊκό 

οξύ (eicosapentaenoic acid, EPA or 20:5n-3) και το δοκοσαεξανοϊκό οξύ (docosahexaenoic

acid, DHA or 22:6n-3) καθώς και μικρο- και μακρο-θρεπτικά που παίζουν ζωτικό ρόλο στην 

ανθρώπινη διατροφή, τη πρόληψη ασθενειών και τη βελτίωση της υγείας (Alasalvar et al. 

2002, Szlinder-Richert et al. 2011). Ωστόσο, τα ψάρια μπορούν να συσσωρεύσουν πολλούς 

τοξικούς ρύπους όπως μέταλλα και ανθεκτικούς οργανικούς ρύπους (π.χ. PAHs, PCBs) και, 

κατά συνέπεια, η κατανάλωση ψαριών μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία μέσω 

μεταφοράς τους στη τροφική αλυσίδα (Uysal et al. 2008). Η συσσώρευση των ρύπων στα 

ψάρια ελέγχεται από τη πρόσληψή τους μέσω κατάποσης αιωρούμενων σωματιδίων και 

τροφής, ανταλλαγής ιόντων διαλελυμένων μετάλλων σε λιπόφιλες μεμβράνες όπως τα 
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βράγχια, απορρόφησης στους ιστούς και σε επιφανειακές μεμβράνες και από την 

απομάκρυνση τους μέσω διαδικασιών απέκκρισης στο έντερο και στα βράγχια (Alam et al. 

2002, Ikem & Egilla 2008, Burger et al. 2002). 

Έχει εμφανιστεί αυξημένο ενδιαφέρον για τις διαφορές των μετάλλων και των στοιχείων 

στα εκτρεφόμενα και τα άγρια ψάρια (Yildiz 2008, Fallah et al. 2011, Padula et al. 2008,

Foran et al. 2004). Ωστόσο, από όσο γνωρίζουμε, δεν υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία που 

συγκρίνουν τα μέταλλα και τα στοιχεία στους ιστούς των εκτρεφόμενων ψαριών και των 

άγριων ψαριών που συναθροίζονται γύρω από τους κλωβούς των ιχθυοτροφείων. Στην 

Ελλάδα, σε περιοχές ιχθυοκαλλιεργειών είναι κοινό φαινόμενο η ερασιτεχνική αλλά και η 

εμπορική αλιεία. Επομένως, ο προσδιορισμός των μετάλλων και των στοιχείων στα 

εκτρεφόμενα και τα άγρια ψάρια από περιοχές ιχθυοτροφείων είναι σημαντικός για την 

εκτίμηση της επικινδυνότητας για την υγεία. Η συσσώρευση μετάλλων στα διαφορετικά είδη 

ψαριών μπορεί να επηρεαστεί από πολλούς παράγοντες όπως το μέγεθος, η σεξουαλική 

ωριμότητα, οι εποχικές αλλαγές, οι διατροφικές συνήθειες, το τροφικό επίπεδο των ψαριών, η 

ποιότητα του νερού και η ρύπανση του περιβάλλοντος (Saha et al. 2006, Canli & Atli 2003,

Adhikari et al. 2009). 

Ο γενικός στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί εάν η γεωχημεία του 

ιζήματος παίζει σημαντικό ρόλο στη βιοδιαθεσιμότητα μιας σειράς μετάλλων και στοιχείων, 

καθιστώντας τα λιγότερο διαθέσιμα στα εκτρεφόμενα ψάρια αλλά πιο διαθέσιμα στα 

ιζηματοφάγα άγρια ψάρια που συναθροίζονται γύρω από τους κλωβούς των ιχθυοτροφείων. 

Για αυτόν το σκοπό, μετρήθηκαν οι συγκεντρώσεις 28 μετάλλων και στοιχείων σε ιστούς 

άγριων ψαριών που συναθροίζονται γύρω από τους κλωβούς ιχθυοτροφείων εγκατεστημένων 

σε περιοχές με οξειδωτικό και ανοξικό υπόστρωμα. Έγινε επίσης σύγκριση μεταξύ των 

εκτρεφόμενων ψαριών και των άγριων. Για την εκτίμηση των κινδύνων για την ανθρώπινη 

υγεία, οι συγκεντρώσεις των μετάλλων και των στοιχείων συγκρίθηκαν με θεσπισμένα όρια. 

Αξιολογήθηκε επίσης η θρεπτική αξία σε μικρο- και μακρο-θρεπτικά στα άγρια ψάρια 

σύμφωνα με τις συνιστώμενες δόσεις ημερήσιας πρόσληψης (daily allowances)  στα τρόφιμα. 

4.3. Υλικά και μέθοδοι

4.3.1. Περιοχές δειγματοληψίας 

Συλλέχθηκαν εκτρεφόμενα είδη λαβρακιού (Dicentrarchus labrax) και τσιπούρας

(Sparus auratus) από τέσσερα ιχθυοτροφεία στην Ελλάδα από τα οποία δύο που βρίσκονται

στο Αιγαίο (AEG1 και AEG2) και δύο στο Ιόνιο Πέλαγος (ION1 και ION2). Και τα δύο είδη 

εκτρέφονται για εμπορική εκμετάλλευση σε κλωβούς στη θάλασσα σε αυτά τα ιχθυοτροφεία

αλλά κατά τις δειγματοληψίες οι τσιπούρες δεν ήταν διαθέσιμες στην ION1. Συλλέχθηκαν
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επίσης άγρια είδη ψαριών γύρω από τους κλωβούς με τη χρήση διχτύων ή με δύτες ή από

ντόπιους ψαράδες από τα τέσσερα ιχθυοτροφεία (Πίνακας 4.1). Ο χρόνος και η ημερομηνία

συλλογής των εκτρεφόμενων και των άγριων ψαριών ήταν ίδια σε κάθε περιοχή αλλά 

διαφορετική στις διάφορες περιοχές. Τα όνοματα των περιοχών δειγματοληψίας δεν 

παρέχονται σε αυτήν τη μελέτη μετά από συμφωνία με τους ιχθυοκαλλιεργητές. Ωστόσο, μια 

γενική περιγραφή των περιοχών και των περιόδων δειγματοληψίας παρατίθενται στην 

Ενότητα 2.3.1 της παρούσας διατριβής. Οι περιοχές δειγματοληψίας επιλέχθηκαν από μια 

μεγαλύτερη ομάδα περιοχών σε μια προσπάθεια μεγιστοποίησης της μεταβλητότητας των 

φυσικών και γεωχημικών χαρακτηριστικών των περιοχών (Πίνακες 2.1 και 3.1). 

4.3.2. Διαδικασία δειγματοληψίας

Η διαδικασία της λήψης των ιστών από κάθε είδος ψαριού περιγράφεται λεπτομερώς 

στην Ενότητα 3.3.2. Το κάθε είδος ψαριού αναγνωρίστηκε και καταγράφηκε (Πίνακας 4.1).

Οι ιστοί που αφαιρέθηκαν από κάθε ψάρι ήταν η σάρκα, το συκώτι, τα βράγχια, τα οστά και 

το έντερο. Τα δείγματα ψαριών και ιζήματος μεταφέρθηκαν σε σημασμένα σακουλάκια και 

αποθηκεύτηκαν στους -20oC μέχρι την ανάλυση τους στο εργαστήριο. Ο χειρισμός όλων των 

δειγμάτων έγινε με προσοχή ώστε να αποφευχθεί επιμόλυνση. Οι λεπτομέρειες της 

δειγματοληψίας των ιζημάτων για τη μέτρηση των περιβαλλοντικών μεταβλητών 

περιγράφεται στην Ενότητα 3.3.2. 

4.3.3. Περιβαλλοντικές παράμετροι

Οι λεπτομέρειες της ανάλυσης των γεωχημικών χαρακτηριστικών των ιζημάτων 

αναφέρονται στις Ενότητες 2.3.3 και 3.3.3 (Πίνακες 2.1 και 3.1). Για το παρόν κεφάλαιο της 

εργασίας χρησιμοποιήθηκαν τα χαρακτηριστικά: βάθος του πυθμένα, θερμοκρασία του 

νερού, αλατότητα, σύσταση των κόκκων του ιζήματος (MD και silt-clay%), δυναμικό 

οξειδοαναγωγής, σουλφίδια, οργανικό υλικό του ιζήματος ασταθούς (LOM) και ανθεκτικού

(ROM), ολικός οργανικός άνθρακας (TOC) και αζώτο (TON) και ρυθμός ιζηματαπόθεσης. 
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Πίνακας 4.1. Γενικά χαρακτηριστικά (Fishbase 2012) και μορφομετρία των εκτρεφόμενων (FF) και άγριων(WF) ψαριών που συλλέχθηκαν από τα διαφορετικά 
ιχθυοτροφεία (μέσες τιμές ± τυπική απόκλιση, n = αριθμός ατόμων).

Table 4.1. General characteristics (Fishbase 2012) and morphometric data of farmed (FF) and wild (WF) fish collected from the different fish farms (mean ± SD; n = number 
of individuals).

Fish Weigh Fish Length

(kg) (cm)

AEG1 Sparus aurata Gilthead seabream Τσιπούρα 6 FF 3.3 ± 0.5 (wild) 0.47 ± 0.22 24.12 ± 1.38 fish cages manufactured feed cages

Dicentrarchus labrax European seabass Λαβράκι 3 FF 3.8 ± 0.6 (wild) 0.21 ± 0.08 23.10 ± 3.13 fish cages manufactured feed cages

Mullus surmuletus Surmullet Μπαρμπούνι 5 WF 3.4 ± 0.5 0.13 ± 0.05 16.78 ± 2.37 demersal zoobenthos; nekton sand, soft bottoms; broken rough 
grounds

Coris julis Rainbow wrasse Γύλος 3 WF 3.2 ± 0.5 0.05 ± 0.00 14.80 ± 0.40 demersal plants; zoobenthos rock bottoms; eelgrass beds; coastal 
zone

Eutrigla gurnardus Grey gurnard Καπόνι 3 WF 3.6 ± 0.6 0.08 ± 0.02 15.20 ± 0.53 demersal zoobenthos; nekton sand, rock, mud bottoms

Spicara smaris Picarel Μαρίδα 5 WF 3.0 ± 0.1 0.05 ± 0.00 14.40 ± 0.25 demersal/ semi-pelagic zooplankton; zoobenthos mud bottoms; Posidonia beds

Serranus cabrilla Comber Χάνος 4 WF 3.4 ± 0.5 0.08 ± 0.02 15.30 ± 0.84 demersal plants; zooplankton; zoobenthos; 
nekton

sand, rock, mud bottoms; Posidonia 
beds

AEG2 Sparus aurata Gilthead seabream Τσιπούρα 5 FF 3.3 ± 0.5 (wild) 0.33 ± 0.06 22.92 ± 1.08 fish cages manufactured feed cages

Dicentrarchus labrax European seabass Λαβράκι 5 FF 3.8 ± 0.6 (wild) 0.23 ± 0.05 26.80 ± 2.23 fish cages manufactured feed cages

Mugil cephalus Flathead grey mullet Κέφαλος 6 WF 2.1 ± 0.2 0.39 ± 0.23 30.47 ± 5.88 demersal detritus; algae; plants; zooplankton; 
zoobenthos

sand, mud bottom

Sarpa salpa Salema Σάλπα 3 WF 2.0 ± 0.0 0.29 ± 0.02 24.47 ± 0.85 demersal detritus; plants; zooplankton; 
zoobenthos

sand, rock bottom; algae areas

Siganus rivulatus Marbled spinefoot Γερμανός 3 WF 2.0 ± 0.0 0.27 ± 0.03 21.73 ± 0.40 demersal detritus; algae; plants shallow waters

ION1 Dicentrarchus labrax European seabass Λαβράκι 4 FF 3.8 ± 0.6 (wild) 0.31 ± 0.05 26.60 ± 1.33 fish cages manufactured feed cages

Boops boops Bogue Γόπα 5 WF 3.0 ± 0.1 0.37 ± 0.04 27.34 ± 0.77 semi-pelagic plants; zooplankton; zoobenthos sand, rock, mud bottoms; seaweed 
beds; coastal zone

ION2 Sparus aurata Gilthead seabream Τσιπούρα 5 FF 3.3 ± 0.5 (wild) 0.28 ± 0.01 21.04 ± 0.76 fish cages manufactured feed cages

Dicentrarchus labrax European seabass Λαβράκι 3 FF 3.8 ± 0.6 (wild) 0.38 ± 0.02 29.89 ± 0.95 fish cages manufactured feed cages

Liza saliens Leaping mullet Γάστρος 5 WF 3.1 ± 0.2 0.97 ± 0.27 40.56 ± 7.48 demersal detritus; algae; plants; zooplankton; 
zoobenthos

coastal zone

Site Scientific name Common name Greek name n Origin Trophic Level Environment Main Food Habitat type
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4.3.4. Χημική ανάλυση δειγμάτων

Λεπτομέρειες της εργαστηριακής ανάλυσης των ιστών των ψαριών και της διασφάλισης 

της ποιότητας της για τον προσδιορισμό των μετάλλων και των στοιχείων αναφέρονται στην 

Ενότητα 3.3.4. Οι ιστοί των ψαριών υπέστησαν επεξεργασία χρησιμοποιώντας μια 

τροποποίηση της μεθόδου USEPA 3052 (1996) με τη χρήση ενός κλειστού συστήματος

μικροκυμάτων υψηλής πίεσης (3000, Anton Paar, Austria) ώστε να προσδιοριστούν οι 

συγκεντρώσεις των μετάλλων και των ιχνοστοιχείων. Οι συγκεντρώσεις των μετάλλων και 

των ιχνοστοιχείων στα χωνευμένα δείγματα μετρήθηκαν με τη χρήση Φασματομετρίας 

Μάζας – Επαγωγικά Συζευγμένου Πλάσματος (Inductively Coupled Plasma – Mass 

Spectrometer, ICP–MS, Thermo Fischer Scientific, Winsford, United Kingdom, Plasma lab 

software) σύμφωνα με τη μέθοδο που περιγράφεται από την USEPA 6020A (2007). Οι 

συγκεντρώσεις των μετάλλων και των στοιχείων εκφράζονται σε υγρό βάρος (wet weight, 

w.w.). Τα όρια ανίχνευσης (limits of detection, LOD) της διαδικασίας υπολογίστηκαν 

πολλαπλασιάζοντας την τυπική απόκλιση (standard deviation) των τυφλών δειγμάτων (n=95) 

επί τρία και ήταν: 0.03 (Li), 26.53 (Na), 3.08 (Mg), 3.40 (Al), 16.52 (P), 19.76 (K), 36.63 

(Ca), 0.02 (V), 0.05 (Cr), 7.57 (Fe), 0.01 (Co), 0.25 (Ni), 0.73 (Cu), 8.22 (Zn), 0.01 (Ge), 0.03

(As), 0.06 (Se), 0.01 (Rb), 1.20 (Sr), 0.002 (Y), 0.01 (Mo), 0.001 (Pd), 0.005 (Cd), 0.003 

(Cs), 0.05 (Ba), 0.01 (Hg), 0.05 (Pb) και 0.001 (U) mg/kg.

4.3.5. Στατιστική επεξεργασία

Για τη στατιστική ανάλυση, οι συγκεντρώσεις των μετάλλων και των στοιχείων που ήταν 

χαμηλότερες από τα όρια ανίχνευσης (LOD) αντικαταστάθηκαν αυθαίρετα με το 0.5*LOD. 

Αυτό έγινε μόνο στις περιπτώσεις των μετάλλων και των στοιχείων όπου το 50% των 

δειγμάτων είχε συγκεντρώσεις υψηλότερες από το LOD, αν δεν ίσχυε αυτό, τότε τα στοιχεία 

εξαιρέθηκαν από την ανάλυση (USEPA 1991). Για την εύρεση των σημαντικών διαφορών 

στις συγκεντρώσεις των μετάλλων και των στοιχείων μεταξύ των άγριων ψαριών και μεταξύ 

εκτρεφόμενων και άγριων ψαριών από κάθε περιοχή ιχθυοκαλλιέργειας έγινε έλεγχος με 

παραμετρική μονόδρομη Ανάλυση Διασποράς (Parametric one-way analysis of variance, 

ANOVA) ακολουθούμενη από συγκρίσεις ζευγών βάσει του ελέγχου Tukey HSD. Έγιναν

έλεγχοι κανονικότητας και ομοιογένειας (homogeneity) της διασποράς χρησιμοποιώντας τα 

Kolmogorov – Smirnov και Levene τεστ αντίστοιχα και τα δεδομένα μετασχηματίστηκαν 

όπου ήταν απαραίτητο. Στις περιπτώσεις όπου οι υποθέσεις της ANOVA δεν τηρούνταν 

ακόμα και μετά τον μετασχηματισμό των δεδομένων, έγινε χρήση του μη-παραμετρικού 

ελέγχου Kruskal-Wallis. Η μονοπαραγοντική ανάλυση έγινε με το λογισμικό πακέτο

STATISTICA v.8.0 (StatSoft Inc. 2007). 
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Για την εύρεση προτύπων κατανομής των μετάλλων και στοιχείων έγινε ανάλυση 

πολυδιάστατης κλιμάκωσης (non metric multi-dimensional scaling ordination, nMDS) με

χρήση Bray-Curtis ομοιότητας στα log(x+1) μετασχηματισμένα δεδομένα των 

συγκεντρώσεων των μετάλλων και ιχνοστοιχείων (Clarke & Warwick 1994). Για τον έλεγχο 

τον διαφορών στις συνολικές συγκεντρώσεις των μετάλλων και στοιχείων ανά ιστό έγινε 

χρήση αντιμεταθετικής πολυμεταβλητής ανάλυσης διασποράς (permutational multivariate

analysis of variance, PERMANOVA). Κεντρικού ενδιαφέροντος ήταν η σχέση της 

κατανομής των μετάλλων και στοιχείων με τον τύπο της περιοχής (οξειδωτική ή ανοξική 

ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του ιζήματος) και με το τύπο του ψαριού (εκτρεφόμενο ή 

άγριο). Ωστόσο, η πρόσληψη των μετάλλων και στοιχείων εξαρτάται από το είδος των 

ψαριών και, επομένως, ελήφθη υπόψη και αυτός ο παράγοντας στην ανάλυση. Για τις 

διαφορές στη πρόσληψη μετάλλων και στοιχείων των άγριων ψαριών μεταξύ οξειδωτικών 

και ανοξικών περιοχών, το πειραματικό σχέδιο αποτελούνταν από 3 παράγοντες: Τύπος 

ιζήματος (σταθερός, 2 επίπεδα), Περιοχή (ένθετος στον Τύπο ιζήματος, 2 επίπεδα) και Είδη 

ψαριών (ένθετος στην Περιοχή, 2/10 επίπεδα). Για τις διαφορές μεταξύ των εκτρεφόμενων 

και των άγριων ψαριών σε κάθε τύπο ιζήματος, χρησιμοποιήθηκαν 3 παράγοντες: Τύπος 

ψαριού (σταθερός, 2 επίπεδα), Περιοχή (τυχαίος, 2 επίπεδα) και Είδος ψαριού (ένθετος στον 

Τύπο ψαριού, 2/10 επίπεδα). Αυτές οι αναλύσεις έγιναν με τη βοήθεια του λογισμικού 

πακέτου PRIMER v.6 με πρόσθετο λογισμικό την PERMANOVA+ (Clarke & Gorley 2006,

Anderson et al. 2008). 

4.3.6. Κατανάλωση των άγριων ψαριών από περιοχές ιχθυοτροφείων: Εκτίμηση του 

κινδύνου για τον άνθρωπο και της θρεπτικής αξίας 

Η εκτίμηση του κινδύνου για τον καταναλωτή από την κατανάλωση άγριων ψαριών που 

συναθροίζονται σε περιοχές ιχθυοτροφείων έγινε σύμφωνα με την περιγραφή των Onsanit et

al. (2010). Λεπτομερής περιγραφή της διαδικασίας εκτίμησης παρατίθεται στην Ενότητα 

3.3.6. Η ημερήσια πρόσληψη (estimated daily intake, EDI σε μg/kg bw/d) των μετάλλων και 

των στοιχείων εκτιμήθηκε για ένα μέσο σωματικό βάρος ενήλικα του γενικού πληθυσμού 

των 70 kg και μια μέση ημερήσια κατανάλωση ψαριών 68.68 g/d (FAO 2010, Stirling

Institute of Aquaculture 2004). Έγινε επίσης σύγκριση των μέσων συγκεντρώσεων των 

μετάλλων και στοιχείων με διάφορα διεθνή καθιερωμένα πρότυπα ασφαλείας (international

established food safety standards). Τέλος έγινε σύγκριση των μέσων συγκεντρώσεων των 

μικρο- και μακρο- θρεπτικών συστατικών με συνιστώμενα επίπεδα (recommended levels)

στη διατροφή του ανθρώπου (Szlinder-Richert et al. 2011, European Union 2008b). 



Κεφάλαιο 4: Άγρια ψάρια από περιοχές ιχθυοτροφείων

86

4.4. Αποτελέσματα

Στα τέσσερα ιχθυοτροφεία παρατηρήθηκαν διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες 

ιζήματος (Πίνακες 2.1 και 3.1). Οι AEG1 και ION1 είχαν χαμηλότερους ρυθμούς 

ιζηματαπόθεσης, μικρότερες συγκέντρωσεις σουλφιδίων, TON και TOC από ότι οι AEG2 και

ION2. Επιπλέον, οι AEG1 και ION1 είχαν υψηλό θετικό οξειδοαναγωγικό δυναμικό ενώ οι 

AEG2 και ION2 αρνητικό οξειδοαναγωγικό δυναμικό και στο εξής αυτά θα αναφέρονται ως

οξειδωτικές και ανοξικές περιοχές αντίστοιχα μολονότι δεν πρόκειται για εκτεταμένη ανοξία 

του βυθού αλλά για χαμηλό οξειδοαναγωγικό δυναμικό.

4.4.1. Μέταλλα στα άγρια ψάρια από περιοχές με οξειδωτικό και ανοξικό υπόστρωμα

Οι μέσες συγκεντρώσεις των μετάλλων και των στοιχείων στους ιστούς των άγριων 

ψαριών από κάθε περιοχή ιχθυοτροφείου συνοψίζονται στους Πίνακες 4.2 και 4.3.

Όπως φάνηκε από την απεικόνιση nMDS, οι συγκεντρώσεις των μετάλλων και των 

στοιχείων στους ιστούς των άγριων ψαριών που μελετήθηκαν διαφοροποιούνται ανάμεσα 

στις περιοχές με οξειδωτικό και ανοξικό υπόστρωμα, με τα δείγματα από οξειδωτικά 

υποστρώματα να ταξιθετούνται ανεξάρτητα από το είδος του ιστού (Εικ. 4.1). Τα παραπάνω 

συμπεράσματα επαληθεύονται στατιστικά μόνο στην περίπτωση του συκωτιού, καθώς τα 

αποτελέσματα της PERMANOVA έδειξαν ότι ο παράγοντας Είδη είχε ισχυρή επίδραση στα 

παρατηρούμενα πρότυπα (Πίνακας 4.4). Αυτό είναι εμφανές στις απεικονίσεις nMDS και 

κυρίως στην περίπτωση των ανοξικών υποστρωμάτων, για τα οποία τα δείγματα 

ταξιθετούνται ανάλογα με τα είδη των ψαριών σε όλους τους ιστούς εκτός των οστών. 
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Πίνακας 4.2. Μέσες συγκεντρώσεις των μετάλλων και των στοιχείων στα άγρια ψάρια από την AEG1 ιχθυοκαλλιέργεια (bdl: κάτω από το όριο ανίχνευσης).

Table 4.2. Mean concentrations of metals and other elements in wild fish tissues from AEG1 aquaculture site (bdl: below detection limit).

Na Mg P K Ca Li Al V Cr Fe Co Ni Cu Zn Ge As Se Rb Sr Mo Cd Ba Hg Pb Y Pd Cs U

Sp

M.s 0.06 0.03 0.25 0.47 0.03 bdl 4.41 bdl 0.06 bdl bdl bdl 0.30 2.91 bdl 6.39 0.27 0.91 4.16 bdl bdl bdl 0.01 0.03 0.76 bdl 17.76 0.39

C.j 0.07 0.03 0.24 0.43 0.05 0.02 4.98 0.02 0.07 bdl 0.01 bdl 0.22 4.21 0.00 4.83 0.36 0.89 5.41 0.00 bdl bdl 0.06 0.02 bdl bdl 22.85 0.67

E.g 0.07 0.04 0.26 0.53 0.02 0.01 4.27 0.01 0.08 bdl 0.00 bdl 0.19 2.89 0.00 5.17 0.44 0.86 3.52 0.00 bdl bdl 0.03 0.02 bdl bdl 21.57 bdl

S.sm 0.08 0.04 0.33 0.50 0.14 0.07 4.99 0.02 0.06 bdl 0.00 bdl 1.14 4.66 0.00 3.75 0.56 0.95 8.27 0.00 bdl 0.16 0.04 0.03 0.64 0.16 16.42 0.75

S.c 0.08 0.04 0.29 0.48 0.10 0.02 5.38 0.01 0.08 bdl 0.00 bdl 0.32 4.38 0.00 1.27 0.62 0.87 5.86 0.00 bdl 0.04 0.08 0.02 bdl bdl 34.96 bdl

M.s 0.11 0.02 0.25 0.29 0.03 0.01 4.89 0.05 0.09 119.67 0.12 bdl 6.49 159.81 0.16 6.66 1.70 0.93 4.73 0.14 0.05 0.02 0.01 0.55 3.03 1.42 15.83 2.00

C.j 0.12 0.02 0.23 0.26 0.01 0.01 6.52 0.08 0.08 106.93 0.04 bdl 2.69 18.34 0.02 18.35 2.21 0.55 1.15 0.13 0.10 bdl 0.13 0.07 bdl 2.71 13.98 0.55

E.g 0.11 0.02 0.20 0.28 0.01 bdl 4.37 0.05 0.07 76.77 0.06 0.25 1.08 13.81 0.01 6.38 1.40 0.62 2.58 0.06 0.02 bdl 0.03 0.06 bdl bdl 13.47 0.46

S.sm 0.15 0.03 0.31 0.32 0.01 0.19 4.20 0.07 0.06 140.17 0.10 bdl 4.65 33.43 0.03 5.16 6.50 1.00 3.76 0.25 0.44 0.02 0.05 0.11 0.78 14.70 19.02 1.45

S.c 0.09 0.02 0.25 0.29 0.00 bdl 6.79 0.05 0.10 49.92 0.01 bdl 0.83 15.50 0.02 1.78 2.22 0.79 2.33 0.10 0.07 bdl 0.07 bdl bdl 2.15 34.92 0.56

M.s 0.32 0.06 0.70 0.24 1.03 0.12 6.87 0.12 0.07 42.89 0.05 0.28 0.79 12.64 0.01 2.40 1.14 0.55 66.72 0.01 0.00 0.90 0.00 1.69 5.35 bdl 9.11 16.88

C.j 0.23 0.07 1.02 0.20 1.65 0.16 1.15 0.38 0.11 36.85 0.07 0.28 1.22 21.12 0.02 4.12 0.93 0.37 88.40 0.02 0.01 0.32 0.02 0.63 0.79 bdl 5.26 18.79

E.g 0.28 0.06 0.90 0.29 1.35 0.19 7.42 0.06 0.09 17.62 0.06 0.34 0.42 16.16 0.02 2.38 1.05 0.51 83.61 0.01 bdl 0.47 0.01 0.18 6.18 bdl 10.82 7.80

S.sm 0.25 0.05 0.88 0.25 1.33 0.70 5.78 0.31 0.14 69.49 0.06 0.34 0.56 19.92 0.02 2.57 4.59 0.54 57.72 0.01 0.00 3.46 0.01 0.37 4.15 0.39 8.61 15.77

S.c 0.25 0.05 1.18 0.20 1.96 0.22 5.27 0.08 0.09 30.10 0.07 0.44 0.23 17.36 0.02 1.01 0.88 0.40 68.62 0.01 bdl 0.29 0.02 0.08 1.84 0.70 12.61 5.25

M.s 0.15 0.07 1.73 0.37 2.88 0.15 4.06 0.10 0.10 17.96 0.10 0.66 0.43 11.91 0.01 5.45 0.57 0.70 151.10 0.01 bdl 1.25 0.01 1.65 2.81 bdl 13.51 16.50

C.j 0.14 0.13 2.86 0.34 4.91 0.42 3.00 0.47 0.10 16.25 0.16 1.20 1.87 42.83 0.04 4.43 0.44 0.63 244.70 bdl 0.00 0.58 0.03 0.54 3.09 bdl 11.85 14.71

E.g 0.15 0.11 2.26 0.41 3.67 0.39 1.57 0.04 0.09 3.82 0.12 0.86 0.28 14.57 0.01 4.20 0.33 0.62 209.36 bdl bdl 0.89 0.02 0.16 2.21 bdl 14.55 4.93

S.sm 0.10 0.08 1.92 0.41 3.17 0.82 bdl 0.25 0.08 11.09 0.09 0.68 bdl 16.49 0.02 3.60 1.29 0.71 117.17 0.00 bdl 3.94 0.02 0.16 2.43 0.49 10.73 7.49

S.c 0.15 0.09 2.45 0.33 4.21 0.35 4.33 0.07 0.10 7.94 0.12 0.91 0.43 14.85 0.02 1.58 0.51 0.57 140.60 0.01 bdl 0.46 0.04 0.04 2.54 0.58 20.42 4.94

M.s 0.16 0.18 0.29 0.31 1.13 0.17 102.11 0.63 1.07 168.87 0.20 1.45 2.60 27.20 0.03 3.33 1.99 1.00 104.56 0.17 0.05 0.88 0.01 1.68 254.79 3.98 33.47 97.92

C.j 0.20 0.34 0.42 0.19 7.21 0.55 110.67 0.78 1.02 146.28 0.43 2.10 2.84 21.26 0.02 4.91 0.76 0.58 513.21 0.14 0.06 2.21 0.02 2.07 358.38 7.16 23.85 167.59

E.g 0.18 0.08 0.31 0.35 0.20 0.03 8.87 0.05 0.14 23.02 0.04 bdl 1.09 15.17 0.01 3.70 1.40 0.79 19.28 0.05 0.03 0.06 0.02 0.10 6.67 0.43 22.36 7.28

S.sm 0.15 0.21 0.38 0.29 0.45 0.24 15.04 0.65 0.18 36.57 0.13 0.54 3.57 54.17 0.05 6.93 2.82 0.70 57.12 0.39 0.48 10.87 0.02 0.32 22.25 16.85 13.55 72.75

S.c 0.16 0.07 0.38 0.26 0.34 0.04 12.25 0.08 0.15 19.58 0.03 0.09 1.28 24.25 0.02 3.25 1.49 0.64 23.60 0.08 0.12 0.32 0.04 0.06 3.96 4.51 20.27 3.54
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Sp: Species (Είδη), ww: wet weigth (υγρό βάρος), M.s: M.surmuletus, C.j: C.julis, E.g: E.gurnardus, S.sm: S.smaris, S.c: S.cabrilla
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Πίνακας 4.3. Μέσες συγκεντρώσεις των μετάλλων και των στοιχείων στα άγρια ψάρια από τις AEG2 (Α2), ION1 (Ι1) και ION2 (Ι2) ιχθυοκαλλιέργειες (bdl: κάτω από το 
όριο ανίχνευσης).

Table 4.3. Mean concentrations of metals and other elements in wild fish tissues from AEG2(Α2), ION1 (Ι1) and ION2 (Ι2) aquaculture sites (bdl: below detection limit).

Na Mg P K Ca Li Al V Cr Fe Co Ni Cu Zn Ge As Se Rb Sr Mo Cd Ba Hg Pb Y Pd Cs U
Site Sp

M.c 0.25 0.03 1.15 0.17 1.80 0.14 6.93 0.94 0.27 26.94 0.03 0.20 2.36 18.78 0.03 0.76 0.38 0.70 31.75 0.01 0.01 1.79 0.01 0.14 21.58 0.96 5.60 6.61

S.s 0.04 0.04 0.31 0.48 0.10 0.01 1.34 0.05 0.04 bdl 0.00 bdl bdl 8.30 0.01 0.88 0.24 0.82 7.59 0.01 0.00 0.02 0.00 bdl bdl bdl 19.05 0.90

S.r 0.03 0.03 0.23 0.50 0.01 bd l 2.51 0.01 0.09 bdl bd l bdl bdl bdl b dl 0.60 0.20 0.89 2.95 0.01 bdl bdl 0.02 bdl bdl bdl 16.94 bdl
I1

B.b 0.03 0.03 0.30 0.49 0.07 0.01 2.29 0.01 0.07 3.07 bd l bdl 0.23 3.98 0.00 0.66 0.32 0.83 5.23 0.01 bdl 0.03 0.15 0.02 bdl bdl 19.44 0.38
I2 L.s 0.07 0.02 0.24 0.34 0.12 0.04 bdl 0.02 0.04 7.81 0.01 bdl bdl 3.71 0.00 0.90 0.17 0.83 8.93 0.00 bdl 0.26 0.03 0.02 0.82 bdl 11.18 1.09

M.c 0.10 0.02 0.30 0.30 0.01 0.09 9.83 2.77 0.34 267.16 0.15 0.41 377.87 44.78 0.03 2.91 2.29 0.96 2.89 0.69 3.04 bdl 0.13 0.13 4.82 106.77 6.05 17.68

S.s 0.13 0.02 0.30 0.28 0.01 0.02 8.31 7.64 0.04 319.25 0.45 0.07 55.81 123.58 0.12 4.43 2.00 0.50 2.14 0.65 4.37 bdl 0.23 0.13 12.27 144.57 5.71 19.11

S.r 0.13 0.02 0.21 0.27 0.00 0.01 2.40 3.25 0.07 185.58 0.37 0.08 112.04 146.57 0.14 0.96 1.28 0.46 1.66 1.11 1.61 bdl 0.10 0.05 8.58 53.51 3.91 6.90
I1

B.b 0.09 0.01 0.20 0.26 0.01 0.01 2.57 0.13 0.08 183.98 0.05 bdl 2.19 24.90 0.03 1.59 1.91 0.53 1.80 0.17 0.49 bdl 0.10 0.06 0.78 16.02 6.69 4.96
I2 L.s 0.16 0.02 0.21 0.21 0.06 0.03 4.64 1.68 0.04 100.43 0.22 0.23 463.59 58.94 0.06 2.04 5.03 0.66 5.33 0.96 0.65 0.03 0.05 0.03 12.67 21.13 4.47 16.39

M.c 0.13 0.11 1.58 0.20 2.73 0.74 63.02 0.65 0.66 188.29 0.13 0.93 bdl 59.15 0.01 1.77 2.60 0.86 195.57 0.01 0.07 3.75 0.02 10.09 3.20 0.40 7.97 87.38

S.s 0.25 0.05 1.17 0.18 1.89 0.18 8.33 2.01 0.06 79.61 0.09 0.46 1.76 19.63 0.02 1.39 0.45 0.36 113.93 0.01 0.01 0.83 0.01 0.32 10.33 0.87 5.08 24.96

S.r 0.13 0.03 0.58 0.11 0.90 0.12 19.96 1.02 0.11 100.05 0.05 0.22 3.42 11.60 0.01 0.42 0.30 0.27 60.57 0.02 0.00 0.92 0.00 0.08 15.92 0.56 3.89 10.09
I1

B.b 0.22 0.04 0.97 0.15 1.52 0.24 2.28 0.21 0.06 83.75 0.06 0.37 0.33 18.09 0.02 0.74 1.74 0.33 71.26 0.01 0.00 1.12 0.02 0.11 2.28 0.40 5.22 20.38
I2

L.s 0.47 0.09 1.02 0.14 1.71 0.24 11.04 0.47 0.06 34.39 0.08 0.41 0.38 14.58 0.01 0.72 0.23 0.37 117.24 0.01 0.00 7.79 0.01 1.39 27.30 0.69 3.49 39.56

M.c 0.18 0.06 1.88 0.24 3.21 0.30 12.61 0.62 0.09 17.05 0.13 0.97 0.35 13.88 0.01 0.89 0.18 0.56 189.17 0.01 0.01 6.14 0.03 0.63 6.57 0.63 11.94 18.57

S.s 0.20 0.08 2.36 0.26 4.02 0.30 3.57 2.75 0.05 21.78 0.16 0.95 bdl 24.12 0.02 1.85 0.24 0.43 217.45 0.01 0.00 0.74 0.01 0.18 4.91 0.60 9.44 31.25

S.r 0.17 0.06 2.32 0.24 4.18 0.47 3.32 2.09 0.10 17.64 0.16 0.91 bdl 13.91 0.01 0.96 0.23 0.42 204.27 0.01 bdl 1.08 0.01 0.05 4.44 bdl 7.12 12.68
I1 B.b 0.14 0.06 1.87 0.24 3.13 0.36 3.56 0.24 0.09 17.19 0.12 0.79 0.30 17.50 0.02 0.84 0.50 0.41 127.54 0.01 bdl 1.02 0.06 0.08 1.58 0.49 9.95 17.79
I2

L.s 0.18 0.06 2.10 0.18 3.97 0.29 bdl 0.54 0.14 9.17 0.16 0.90 bdl 8.82 0.01 1.18 0.15 0.43 217.37 0.01 bdl 7.93 0.01 0.46 7.34 0.83 5.47 35.16

M.c 0.11 0.09 0.18 0.17 0.57 0.16 186.66 0.52 0.31 171.74 0.08 0.29 19.98 24.22 0.02 1.46 0.45 0.70 45.54 0.16 0.21 1.23 0.03 0.16 70.94 8.64 16.92 55.67

S.s 0.18 0.25 0.16 0.20 0.14 0.03 5.69 0.10 0.02 22.66 0.03 0.08 3.89 14.79 0.01 1.33 0.48 0.41 22.33 0.07 0.07 0.09 0.01 0.04 2.24 2.39 8.99 8.67

S.r 0.13 0.10 0.10 0.11 0.31 0.02 6.37 0.09 0.19 21.34 0.03 bdl 22.45 13.89 0.01 1.17 0.35 0.28 18.92 0.07 0.12 0.04 0.06 0.06 1.70 4.06 4.40 24.24

I1 B.b 0.16 0.12 0.22 0.20 0.11 0.02 8.12 0.42 0.09 45.41 0.03 0.19 1.14 36.06 0.04 0.61 0.64 0.56 10.96 0.13 0.37 0.25 0.01 0.90 5.57 11.87 18.36 12.79
I2

L.s 0.14 0.04 0.13 0.16 0.10 0.36 260.60 0.65 0.93 255.73 0.14 0.80 2.73 13.83 0.02 2.15 0.38 0.90 7.41 0.11 0.02 1.34 0.01 0.14 124.92 3.93 33.37 18.42

B
o

n
e

A2

In
te

st
in

e

A2

L
iv

er

A2

G
il

l

A2

%  ww mg/kg  ww μg/kg ww

M
u

sc
le

A2

Sp: Species (Είδη), ww: wet weigth (υγρό βάρος), M.c: M.cephalus: S.s: S.salpa, S.r: S.rivulatus, B.b: B.boops, L.s: L.saliens



Κεφάλαιο 4: Άγρια ψάρια από περιοχές ιχθυοτροφείων

89

Εικ. 4.1. Απεικόνιση nMDS για τα δείγματα των άγριων ψαριών που αναλύθηκαν για όλα τα μέταλλα
και στοιχεία ανά ιστό. Σε κάθε διάγραμμα υπάρχουν επαναληπτικά δείγματα για τα δέκα άγρια είδη 
ψαριών (M.s: M.surmuletus, C.j: C.julis, E.g: E.gurnardus, S.sm: S.smaris, S.c: S.cabrilla, M.c: 
M.cephalus, S.s: S.salpa, S.r: S.rivulatus, B.b: B.boops, L.s: L.saliens) από τα τέσσερα ιχθυοτροφεία 
με οξειδωτικό (∆: AEG1, ◊: ION1) και ανοξικό (●: AEG2, ■: ION2) υπόστρωμα. Τα άγρια ψάρια από
τις περιοχές με οξειδωτικό υπόστρωμα ομαδοποιούνται σε κύκλους. 

Fig. 4.1. nMDS ordination plots for wild fish samples analysed for all metals and elements per tissue. 
In each plot there are replicated samples for the ten wild fish species (M.s: M.surmuletus; C.j: C.julis; 
E.g: E.gurnardus; S.sm: S.smaris; S.c: S.cabrilla; M.c: M.cephalus; S.s: S.salpa; S.r: S.rivulatus; B.b: 
B.boops; L.s: L.saliens) from four farming sites with oxic (∆: AEG1; ◊: ION1) and anoxic (●: AEG2; 
■: ION2) substrata. Wild fish species from sites with oxic substrata are grouped in cycles. 
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Πίνακας 4.4. Αποτελέσματα της PERMANOVA για τον έλεγχο των επιπτώσεων του τύπου του
υποστρώματος στις συγκεντρώσεις των μετάλλων και των στοιχείων στους διαφορετικούς ιστούς των
άγριων ψαριών, και του τύπου και είδους των ψαριών στις συγκεντρώσεις των μετάλλων και των 
στοιχείων στους διαφορετικούς ιστούς από οξειδωτικές και ανοξικές περιοχές. 

Table 4.4. PERMANOVA results examining the effects of the type of substrata on concentrations of 
metals and other elements in different tissues of wild fish, and of the type and species of fish on metal
and element concentrations in different tissues from oxic and anoxic sites. 

Source of variation F p F p F p F p F p

Wild fish Substratum, Sub 3.035 ns 6.093 ** 1.683 ns 1.828 ns 2.919 ns

Site, Si (Sub) 0.683 ns 1.266 ns 1.447 ns 1.171 ns 0.676 ns

Species (Si(Sub)) 9.172 *** 5.580 *** 4.234 *** 3.664 *** 4.549 ***

Oxic sites Fish, F 4.403 * 2.475 ns 3.042 * 2.370 ns 3.081 ns

Site, Si 1.838 ns 1.319 ns 0.720 ns 0.988 ns 0.747 ns

Species, Sp (F) 5.929 *** 9.650 *** 9.700 *** 5.404 *** 10.666 ***

FxSi

Sp(F)xSi

Anoxic sites Fish, F 2.238 ns 4.956 * 3.963 * 3.963 * 6.931 ***

Site, Si 1.301 ns 1.175 ns 2.313 ns 2.313 ns 2.518 ns

Species, Sp (F) 3.408 ns 4.555 ns 9.528 * 9.528 * 1.619 ns

FxSi

Sp(F)xSi 3.379 * 3.143 * 0.547 ns 0.547 ns 1.466 ns

No test No test No test

No test No test No test No test No test

Muscle Liver Gills Bone Intestine

No test No test No test No test No test

No test No test

*: p < 0.05, **: p < 0.01, ***: p < 0.005

4.4.2. Μέταλλα στα εκτρεφόμενα vs. άγρια ψάρια από περιοχές με οξειδωτικό και 

ανοξικό υπόστρωμα

Η ανάλυση PERMANOVA που πραγματοποιήθηκε ξεχωριστά για κάθε τύπο 

υποστρώματος ανίχνευσε σημαντικές διαφορές μεταξύ των συγκεντρώσεων των μετάλλων 

και των στοιχείων στα διαφορετικά είδη ψαριών σε όλους τους ιστούς από οξειδωτικές 

περιοχές, ενώ σημαντική επίδραση του τύπου του ψαριού (εκτρεφόμενο vs. άγριο) σε αυτό το 

περιβάλλον βρέθηκε μόνο για τη σάρκα και τα βράγχια (Πίνακας 4.4). Αντίθετα, στις 

ανοξικές περιοχές, βρέθηκε μεγάλη διαφορά στις συγκεντρώσεις των μετάλλων και των 

στοιχείων μεταξύ άγριων και εκτρεφόμενων ψαριών για όλους τους ιστούς εκτός της σάρκας, 

ενώ το είδος του ψαριού είναι σημαντικός παράγοντας μόνο για τα οστά και τα βράγχια. 

Αυτά τα αποτελέσματα υποστηρίζονται περαιτέρω από την απεικόνιση nMDS (Εικ. 4.2 και

Εικ. 4.3).
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Πίνακας 4.5. Μέταλλα και άλλα στοιχεία με στατιστικά σημαντικά υψηλότερες συγκεντρώσεις στους ιστούς των άγριων ψαριών από διάφορες περιοχές με οξειδωτικό/ 
ανοξικό υπόστρωμα (ANOVA και Kruskal-Wallis p<0.05). Παραλείπονται τα μέταλλα και στοιχεία που δεν διαφέρουν σημαντικά.

Table 4.5. Metals and other elements with statistically significant higher concentrations in wild fish tissues from the different sites with oxic/ anoxic substrata (ANOVA and 
Kruskal-Wallis p<0.05). Metals with no significant differences were omitted.

Me A1 I1 A2 I2 Me A1 I1 A2 I2 Me A1 I1 A2 I2 Me A1 I1 A2 I2 Me A1 I1 A2 I2

As M.s As C.j As C.j As
M.s, C.j, E.g, 
S.sm As C.j, S.sm

Se S.sm, S.c Se S.sm Se S.sm B.b Se M.s, S.sm Se M.s, S.sm

Cs S.c Cs S.c Cs E.g, S.c Cs S.c Cs M.s

Mg S.sm, S.c Mg S.sm K E.g Mg C.j, E.g Mg C.j

K C.j, E.g B.b Rb S.sm Rb M.s, S.sm K E.g, S.sm K M.s, E.g, S.sm

Hg B.b Sr M.s Pb M.s Rb M.s, S.sm Rb M.s

Cu M.c Pb M.s Ge S.sm B.b Hg B.b Sr C.j

U M.c Cu M.c L.s Cu M.c Pb M.s, C.j Pb M.s, C.j B.b

Cd M.c U M.c, S.s U M.c L.s Li S.sm Ge S.sm

Y M.c Cd M.c, S.s Cd M.c P C.j Li C.j

Li M.c Y M.c, S.s, S.r L.s Y L.s Ca C.j P C.j, S.sm, S.c

P M.c Li M.c P M.c Sr C.j, E.g Ca C.j

V M.c P M.c V M.c, S.s Cu C.j U C.j

Cr M.c V M.c Cr M.c U S.s L.s Cd S.sm B.b

Fe M.c Cr M.c Fe M.c Cd M.c, S.s Y M.s, C.j

Co M.c Fe S.s Co S.s L.s Y M.c L.s Cr M.s, C.j

Mo M.c Co S.s Mo S.r Na M.c, S.s L.s Zn S.sm

Ni M.c Mo M.c, S.s, S.r L.s Zn M.c V S.s, S.r Mo S.sm

Zn M.c Ni M.c L.s Na L.s Ba S.sm M.c L.s Ba S.sm

Na M.c Pd M.c, S.s Ca M.c Zn C.j S.s Pd S.sm

Ca M.c Hg C.j M.c, S.s Sr L.s Ge C.j S.s Na C.j B.b

Sr M.c Zn M.s S.r Mg L.s Fe M.s, C.j B.b M.c, S.s Cu M.c

Pb M.c Ge M.s S.r Al M.c Co C.j M.c, S.s L.s Hg S.c S.s

Ge M.c Ba S.sm L.s

Ba S.sm L.s Hg B.b M.c

Li S.sm M.c

Pd S.sm, S.c B.b M.c, S.s, S.r L.s

Anoxic

Intestine

Oxic Anoxic Oxic Anoxic Oxic Anoxic Oxic Anoxic Oxic

Muscle Liver Gills Bone

Me: Metals, M.s: M.surmuletus, C.j: C.julis, E.g: E.gurnardus, S.sm: S.smaris, S.c: S.cabrilla, M.c: M.cephalus: S.s: S.salpa, S.r: S.rivulatus, B.b: B.boops, L.s: L.saliens, A1 = AEG1, I1 = ION1, A2 = AEG2, I2 = 
ION2
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Εικ. 4.2. Απεικόνιση nMDS για τα δείγματα των άγριων ψαριών που συλλέχθηκαν από τις οξειδωτικές 
περιοχές για όλα τα μέταλλα και στοιχεία ανά ιστό. Σε κάθε διάγραμμα υπάρχουν επαναληπτικά 
δείγματα των εκτρεφόμενων και των άγριων ψαριών (S.a: S.aurata, D.l: D.labrax, M.s: M.surmuletus,
C.j: C.julis, E.g: E.gurnardus, S.sm: S.smaris, S.c: S.cabrilla, B.b: B.boops) από περιοχές με 
οξειδωτικό υπόστρωμα (▲: εκτρεφόμενα ψάρια, ∆: άγρια ψάρια). Τα εκτρεφόμενα ψάρια
ομαδοποιούνται σε κύκλους. 

Fig. 4.2. nMDS ordination plots for all the samples collected from oxic sites analysed for all metals and 
elements per tissue. In each plot there are replicated samples for farmed and wild fish (S.a: S.aurata; 
D.l: D.labrax; M.s: M.surmuletus; C.j: C.julis; E.g: E.gurnardus; S.sm: S.smaris; S.c: S.cabrilla; B.b: 
B.boops) from farming sites with oxic substrata (▲: farmed fish; ∆: wild fish). Farmed fish species are 
grouped in cycles. 
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Εικ. 4.3. Απεικόνιση nMDS για τα δείγματα των άγριων ψαριών που συλλέχθηκαν από τις ανοξικές 
περιοχές για όλα τα μέταλλα και στοιχεία ανά ιστό. Σε κάθε διάγραμμα υπάρχουν επαναληπτικά 
δείγματα των εκτρεφόμενων και των άγριων ψαριών (S.a: S.aurata, D.l: D.labrax, M.c: M.cephalus,
S.s: S.salpa, S.r: S.rivulatus, L.s: L.saliens) από περιοχές με ανοξικό υπόστρωμα (▲: εκτρεφόμενα 
ψάρια, ∆: άγρια ψάρια). Τα εκτρεφόμενα ψάρια ομαδοποιούνται σε κύκλους.

Fig. 4.3. nMDS ordination plots for all the samples collected from anoxic sites analysed for all metals 
and elements per tissue. In each plot there are replicated samples for farmed and wild fish (S.a: 
S.aurata; D.l: D.labrax; M.c: M.cephalus; S.s: S.salpa; S.r: S.rivulatus; L.s: L.saliens) from farming 
sites with anoxic substrata (▲: farmed fish; ∆: wild fish). Farmed fish species are grouped in cycles. 
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Στις οξειδωτικές και ανοξικές περιοχές, όλοι οι ιστοί από τουλάχιστον ένα άγριο είδος 

ψαριού είχαν περισσότερα μέταλλα και στοιχεία με σημαντικά υψηλότερες συγκεντρώσεις 

από ότι τουλάχιστον ένα εκτρεφόμενο είδος (Πίνακες 4.6 – 4.10). Σε όλες τις περιοχές, οι 

συγκεντρώσεις του Cs στη σάρκα, τα βράγχια, τα οστά και το έντερο, του Ge στα βράγχια και

τα οστά και του Zn στα οστά σε τουλάχιστον ένα εκτρεφόμενο είδος ήταν σημαντικά 

υψηλότερες από ότι στα άγρια ψάρια (p<0.05). Σε τουλάχιστον ένα άγριο είδος ψαριού, οι 

συγκεντρώσεις των Se, Cu, Li, Ca, V και Fe στη σάρκα, των Mg, Li, Fe, Pd, Co, Mo, As, Hg, 

Zn, Ge, Pb, Sr, Cd, P, U, Na και Al στο συκώτι, των Hg, Cu, Cd, U, Pb, Li, Pd, Al, Y, Ni, Ca, 

Fe, Se, V, Co και Sr στα βράγχια, των Pb, Ba, Y, Li, Ni, Se, Co, As, Sr, U, Fe και V στα οστά

και των Cu, As, Fe, Sr, Y, Ba, Co, Pb, U, Ni, Al, Ca, Mg, Li, Pd και V στο έντερο ήταν 

σημαντικά υψηλότερες από ότι στα εκτρεφόμενα ψάρια (p<0.05). Επιπλέον, σε τουλάχιστον 

μία ανοξική περιοχή και τουλάχιστον ένα εκτρεφόμενο είδος ψαριού, οι συγκεντρώσεις των 

As, Hg, Cd, Ba, Ni και Rb στη σάρκα, του Cs στο συκώτι, των Rb και As στα βράγχια, των

Rb, K και Mg στα οστά και των K και Se στο έντερο ήταν υψηλότερες από ότι σε 

τουλάχιστον ένα άγριο είδος ψαριού (p<0.05). Τουλάχιστον ένα άγριο είδος ψαριού από 

ανοξική περιοχή είχε υψηλότερες συγκεντρώσεις των Zn, Ge, Na, U, Cr, Y, P και Co στη 

σάρκα, των Cu, V, Ni και Y στο συκώτι, των Zn, Mo και Cr στα βράγχια, των Pd και Cd στα 

οστά και των Rb και Na στο έντερο από ότι τα εκτρεφόμενα ψάρια (p<0.05). Σε τουλάχιστον 

μία οξειδωτική περιοχή, οι συγκεντρώσεις σε ένα τουλάχιστον εκτρεφόμενο είδος ψαριού 

των K, Zn, Mo και Ge στη σάρκα, του Cu στο συκώτι, των Zn και Na στα βράγχια και των

Mo και Na στα οστά ήταν σημαντικά υψηλότερες από ότι σε τουλάχιστον ένα άγριο είδος 

ψαριού (p<0.05). Ένα τουλάχιστον είδος άγριου ψαριού από οξειδωτική περιοχή είχε 

σημαντικά υψηλότερες συγκεντρώσεις των Al, Pb και Mg στη σάρκα, των Rb και K στο

συκώτι, των Mg, Ba, As και P στα βράγχια, των Mg, Cu, Al και Ca στα οστά και των Hg, Cr, 

Se, Zn, Ge, Cd και Mo στο έντερο από ότι τα εκτρεφόμενα ψάρια (p<0.05). Τα παραπάνω 

αποτελέσματα δείχνουν ότι, στις οξειδωτικές και ανοξικές περιοχές, τουλάχιστον ένα είδος 

άγριου ψαριού είχε σημαντικά υψηλότερες συγκεντρώσεις περισσότερων μετάλλων και 

στοιχείων από ότι τουλάχιστον ένα εκτρεφόμενο είδος ψαριού (ANOVA και Kruskal-Wallis

p<0.05). 
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Πίνακας 4.6. Η κατανομή των μετάλλων και άλλων στοιχείων στη σάρκα των εκτρεφόμενων vs. 
άγριων ψαριών από διάφορες περιοχές με οξειδωτικό/ ανοξικό υπόστρωμα (ANOVA και Kruskal-
Wallis p<0.05). Παραλείπονται τα μέταλλα και στοιχεία που δεν διαφέρουν σημαντικά.

Table 4.6. Distribution of metals and other elements in muscles of farmed vs. wild fish from the 
different sites with oxic/ anoxic substrata (ANOVA and Kruskal-Wallis p<0.05). Metals with no 
significant differences were omitted.

FF WF WF

Me S.a D.l M.s C.j E.g S.sm S.c Me D.l B.b Me S.a D.l M.c S.s S.r Me S.a D.l L.s

Cs ce a g eg eg g bc Cs a b Cs ae a e ae ae Cs b a c

K ab abg fg g bf abg abg As a b As a e ae ae ae As a ac c

Zn ab ab g ag g b b Rb a b Hg c a ce e c Rb a ac c

Mo ag a g ag ag ag ag Na a b Cd e a a a e K a ac c

Ge b ab g bg g b b Se b a Ba ae a a ae e Pb ac a c

Hg a ag g ag ag ag a Cu b a Ni e a ae ae ae Mg a ac c

Se fg g eg de cd b ab Li b a Sr e a a ae e Li c c a

Cu g g ag ag ag a ag V b a Se e e a e e V c c a

Li g g g g g a g Fe b a Cu ae e a ae ae Fe c c a

Ca g ag g ag g a ag Al b a Li e e a e e Na c a a

Al g g a a a a a Hg b a Ca e ae a ae e U c c a

Pb g g a ag ag a ag V e e a ae ae Sr ac c a

Mg ag ag g ag ag a ag Fe e e a e e

As fg g ac cf cf df g Zn e e a e e

Rb g ag ag ag ag a ag Ge e ae a ae e

Na ag ag g ag ag a a Na c c a e e

U e e a e e

Cr ae e a e ae

Y ae e a ae e

P e ae a ae e

Co e e a e e

K ae ae e a a

Pb ae e a ae e

Mg ae ae e a ae

FFFF WF FF WF

Species Species Species Species

Oxic substrata Anoxic Substrata

AEG1 ION1 AEG2 ION2

Me: Metals, S.a: S.aurata, D.l: D.labrax, M.s: M.surmuletus, C.j: C.julis, E.g: E.gurnardus, S.sm: S.smaris, S.c: S.cabrilla, M.c: M.cephalus: S.s: 
S.salpa, S.r: S.rivulatus, B.b: B.boops, L.s: L.saliens, a = max, g = min (AEG1), e = min (AEG2), b = min (ION1), c = min (ION2)
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Πίνακας 4.7. Η κατανομή των μετάλλων και άλλων στοιχείων στο συκώτι των εκτρεφόμενων vs. 
άγριων ψαριών από διάφορες περιοχές με οξειδωτικό/ ανοξικό υπόστρωμα (ANOVA και Kruskal-
Wallis p<0.05). Παραλείπονται τα μέταλλα και στοιχεία που δεν διαφέρουν σημαντικά.

Table 4.7. Distribution of metals and other elements in livers of farmed vs. wild fish from the different 
sites with oxic/ anoxic substrata (ANOVA and Kruskal-Wallis p<0.05). Metals with no significant 
differences were omitted. 

FF WF WF

Me S.a D.l M.s C.j E.g S.sm S.c Me D.l B.b Me S.a D.l M.c S.s S.r Me S.a D.l L.s

Cu bg ab bg bg fg bf g Cu a b Cs ad a de de e Cs a c c

Mg g ag ag ag ag a ag Cs a b Se e a ae ae ae K a ac c

Li ag g ag ag ag a ag Se a b Mg e e a a ae Rb a c c

Fe g g de dg dg ad eg Mg b a Li e e a ae ae Cr c a c

Pd ag ag g ag g a ag Li b a Fe e e a a a Mg ac c a

Co g g a g ag a g Fe b a Pd e ae a a ae Li c ac a

Mo g g g g g a g Pd b a Co e e e a a Fe c c a

As g g ag a ag ag ag Co b a Mo e ae a ae a Pd c ac a

Hg g g g a dg cd bc Mo b a As e e a a e Co ac c a

Zn ag ag a ag g ag g Hg b a Hg e ae a a ae Mo c ac a

Ge ag ag a ag g ag g Pb b a Zn e c c a a U c c a

Pb g g ab fg fg bf g Sr b a Ge e ae ae a a Na ac c a

Sr g ag a g ag ag ag Cd b a Pb e e a a a Al c c a

Cd de de fg def g a eg P b a Sr e ae a ae e Cu c a a

Rb g fg ab fg fg ab bg U b a Cd e ae a a ae V c c a

Cs g g g g g g a Na b a P e e a a c Ni c c a

Se g ag ag ag ag a ag Al b a U e ae a a ae Y c c a

K b a Cu e a a a a Se c ac a

Rb b a V e ae a a ae

Ni e ae a ae ae

Y e e ae a ae

K e e a ae ae

Rb ae ae a ae e

Cr e e a e e

FFFF WF FF WF

Species Species Species Species

Oxic substrata Anoxic Substrata

AEG1 ION1 AEG2 ION2

Me: Metals, S.a: S.aurata, D.l: D.labrax, M.s: M.surmuletus, C.j: C.julis, E.g: E.gurnardus, S.sm: S.smaris, S.c: S.cabrilla, M.c: M.cephalus: S.s: 
S.salpa, S.r: S.rivulatus, B.b: B.boops, L.s: L.saliens, a = max, g = min (AEG1), e = min (AEG2), b = min (ION1), c = min (ION2)
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Πίνακας 4.8. Η κατανομή των μετάλλων και άλλων στοιχείων στα βράγχια των εκτρεφόμενων vs. 
άγριων ψαριών από διάφορες περιοχές με οξειδωτικό/ ανοξικό υπόστρωμα (ANOVA και Kruskal-
Wallis p<0.05). Παραλείπονται τα μέταλλα και στοιχεία που δεν διαφέρουν σημαντικά.

Table 4.8. Distribution of metals and other elements in gills of farmed vs. wild fish from the different 
sites with oxic/ anoxic substrata (ANOVA and Kruskal-Wallis p<0.05). Metals with no significant 
differences were omitted.

FF WF WF

Me S.a D.l M.s C.j E.g S.sm S.c Me D.l B.b Me S.a D.l M.c S.s S.r Me S.a D.l L.s

Cs g ab bg g bg bg b Cs a b Cs ae a a ae e Cs ac a c

Ge ag a g ag ag a ag Ge a b Ge ae a e ae ae Rb a a c

Zn ag a g ag ag a ag Zn a b Rb ae a ae ae e As a c c

Na g a a ag ag ag ag Rb a b Na a c e c e K b a c

Hg b bg g ab bg b ab K a b Mg a ae ae ae e P a c ac

Cu ag g a a ag ag ag Cu b a Ba a e ae ae ae Cd ac c a

Cd g ag ag a ag a ag U b a Hg e ae a ae e U c c a

U ag ag a a ag a g Pb b a Cu e e a ce ac Pb c ac a

Pb g ag a a ag ag ag Li b a Cd e ae a ae ae Li b c a

Li ag g g ag ag a ag Pd b a U e ae a ae ae Pd c c a

Pd ag ag g g g ag a Al b a Pb ae e a ae ae Al c c a

Al g g a g a a a Y b a Li ae e a ae e Y ac c a

Y g ag a ag ag ag ag Ni b a Pd de e de ab bd V c c a

Ni ag ag g ag ag ag a Ca b a Al de e ab ce cd Co a c a

Ca ag ag g ag ag ag a Fe b a Y ae e ae a a Sr ac c a

Fe g ag ag ag g a ag Se b a Ni ae ae ae a e Mo c c a

Se g g f f f a f Co b a Ca d d a d e Na c c a

V g g g a g a g Sr b a Fe e e a a a Mg c c a

Mg g ag a ag ag ag ag Mg b a Zn ae ae a ae e Ba c c a

Ba g g g g g a g Ba b a K e ae a ae e

As g g a a a a g As b a P d d a d e

P ag ag g ag ag ag a P b a

Rb g ag a ag ag a ag

K g ag ag ag a ag ag

FFFF WF FF WF

Species Species Species Species

Oxic substrata Anoxic Substrata

AEG1 ION1 AEG2 ION2

Me: Metals, S.a: S.aurata, D.l: D.labrax, M.s: M.surmuletus, C.j: C.julis, E.g: E.gurnardus, S.sm: S.smaris, S.c: S.cabrilla, M.c: M.cephalus: S.s: 
S.salpa, S.r: S.rivulatus, B.b: B.boops, L.s: L.saliens, a = max, g = min (AEG1), e = min (AEG2), b = min (ION1), c = min (ION2)
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Πίνακας 4.9. Η κατανομή των μετάλλων και άλλων στοιχείων στα οστά των εκτρεφόμενων vs. άγριων
ψαριών από διάφορες περιοχές με οξειδωτικό/ ανοξικό υπόστρωμα (ANOVA και Kruskal-Wallis
p<0.05). Παραλείπονται τα μέταλλα και στοιχεία που δεν διαφέρουν σημαντικά.

Table 4.9. Distribution of metals and other elements in bones of farmed vs. wild fish from the different 
sites with oxic/ anoxic substrata (ANOVA and Kruskal-Wallis p<0.05). Metals with no significant 
differences were omitted.

FF WF WF

Me S.a D.l M.s C.j E.g S.sm S.c Me D.l B.b Me S.a D.l M.c S.s S.r Me S.a D.l L.s

Cs eg ab eg eg eg g be Cs a b Cs ae a ae ae e Cs a a c

Zn ag a g a ag ag ag Rb a b Pb ae e a ae ae Zn c a c

Ge ag a g a ag ag ag Pb b a Ba ae e a ae ae Ge c a c

Mo ag a ag ag g ag ag Ba b a Y e e a ae ae Rb a a c

Na ag a ag ag ag g ag Y b a Li ae e ae e a K a a c

Hg ad dg g dg g g dg Li b a Ni ae e a ae ae Mg c a ac

Cr a g ag ag ag ag ag U b a Se e e ae a a Hg ac a c

Pb g g a a ag ag ag Fe b a As d e de a de Pb c ac a

Ba g g g g g a g V b a U e ae a a ae Ba c c a

Y g ag a a ag ag ag Cu b a Fe e e a a ae Y c c a

Li fg fg g bf bf a bg Al b a V e e ae a ae Li c ac a

Ni g ag g a ag g ag Hg b a Pd ae e a ae ae Ni c ac a

Se g g e eg eg a eg Cr b a Cd e ae a ae ae Co c ac a

Co ag ag ag a ag g ag Hg e ae a e e Sr c ac a

As e g ac cd cd d eg U c c a

Sr g eg eg ab be g eg Fe c ac a

Mg g eg g ab be eg eg V c c a

Cu g g a a ag ag ag Pd c ac a

Al g ag a ag ag ag ag Cd ac c a

Ca g ag ag a ag ag ag

Rb g ag a ag ag a ag

FFFF WF FF WF

Species Species Species Species

Oxic substrata Anoxic Substrata

AEG1 ION1 AEG2 ION2

Me: Metals, S.a: S.aurata, D.l: D.labrax, M.s: M.surmuletus, C.j: C.julis, E.g: E.gurnardus, S.sm: S.smaris, S.c: S.cabrilla, M.c: M.cephalus: S.s: 
S.salpa, S.r: S.rivulatus, B.b: B.boops, L.s: L.saliens, a = max, g = min (AEG1), e = min (AEG2), b = min (ION1), c = min (ION2)
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Πίνακας 4.10. Η κατανομή των μετάλλων και άλλων στοιχείων στο έντερο των εκτρεφόμενων vs. 
άγριων ψαριών από διάφορες περιοχές με οξειδωτικό/ ανοξικό υπόστρωμα (ANOVA και Kruskal-
Wallis p<0.05). Παραλείπονται τα μέταλλα και στοιχεία που δεν διαφέρουν σημαντικά.

Table 4.10. Distribution of metals and other elements in intestines of farmed vs. wild fish from the 
different sites with oxic/ anoxic substrata (ANOVA and Kruskal-Wallis p<0.05). Metals with no 
significant differences were omitted.

FF WF WF

Me S.a D.l M.s C.j E.g S.sm S.c Me D.l B.b Me S.a D.l M.c S.s S.r Me S.a D.l L.s

Rb g g ab g bg g g Cs a b Cs a a a ae e Se a ac c

K ag ag ag g a ag ag Rb a b K ac cd de ce e Hg a ac c

Se g ag a ag ag a ag K a b Se a e e e e Cu a c a

Cu g ag a ag ag a ag Cu b a Cu e ae a ae ae As ac c a

As g fg ef e ef ae eg As b a Fe e d a d d Fe c ac a

Fe g g a a g g g Fe b a Sr e ae ae a ae Co ac c a

Sr g ag a a ag ag ag Sr b a Y e e a e e

Y g fg a a fg f fg Y b a Ba e e a e e

Ba g ag ag ag ag a ag Ba b a Co e ae a ae ae

Co g fg bc a fg cf fg Hg b a Pb ae e a ae ae

Pb g ag a a ag ag ag Cr b a U e ae a ae a

U g ag a a ag a ag Ni e ae a ae ae

Ni g fg a a fg f fg Al e e a e e

Al g ag a a ag ag ag Ca e ae a ae a

Ca g ag a a ag ag ag Mg e e e a e

Mg g df cd ac fg cd fg Li e e ab be e

Li g ag ag a ag ag ag Pd e e a ae ae

Pd g ag ag ag g a ag V e e a e e

V g g a a g a g Rb ae ae a ae e

Hg ag ag g ag ag a a Na ae ae e a ae

Cr g ag a a ag ag ag Hg e e bc ce ab

Zn g ag ag ag g a ag

Ge g ag ag ag g a ag

Cd ag ag g ag g a ag

Mo g g bg bg g ab g

FFFF WF FF WF

Species Species Species Species

Oxic substrata Anoxic Substrata

AEG1 ION1 AEG2 ION2

Me: Metals, S.a: S.aurata, D.l: D.labrax, M.s: M.surmuletus, C.j: C.julis, E.g: E.gurnardus, S.sm: S.smaris, S.c: S.cabrilla, M.c: M.cephalus, S.s: 
S.salpa, S.r: S.rivulatus, B.b: B.boops, L.s: L.saliens, a = max, g = min (AEG1), e = min (AEG2), b = min (ION1), c = min (ION2)

4.4.3. Εκτίμηση επικινδυνότητας από την κατανάλωση άγριων ψαριών από περιοχές 

ιχθυοτροφείων

Η εκτίμηση του κινδύνου για τον άνθρωπο έγινε με χρήση θεσπισμένων ορίων για τα 

βρώσιμα μέρη των ψαριών για ορισμένα στοιχεία και μέταλλα βάσει διεθνών και εθνικών

προδιαγραφών. Τα όρια αυτά δίνονται στην Ενότητα 3.4.3. Η σάρκα των άγριων ψαριών είχε 

χαμηλότερες συγκεντρώσεις από τα θεσπισμένα όρια εκτός από το As στη σάρκα του 

μπαρμπουνιού, του γύλου, του καπονιού και της μαρίδας από την AEG1 και του Fe στη 

σάρκα του κέφαλου από την AEG2 (Πίνακες 4.2 και 4.3). Τα μέταλλα και τα στοιχεία στο 

συκώτι, τα βράγχια, τα οστά και το έντερο των άγριων ψαριών μπορούν να υπερβούν τα 
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καθορισμένα όρια για τα βρώσιμα μέρη των ψαριών, π.χ. Fe στο συκώτι, τα βράγχια και το 

έντερο και το Cd στο συκώτι και το έντερο για όλα τα είδη (Πίνακες 4.2 και 4.3).  

Η εκτιμώμενη ημερήσια πρόσληψη (estimated daily intake, EDI) ορισμένων μετάλλων 

και στοιχείων υπολογίστηκε (Πίνακας 4.11) και συγκρίθηκε με την Επιτρεπόμενη Ημερήσια 

Πρόσληψη (Allowed Daily Intake, ADI) και από τις Δόσεις Αναφοράς (Reference Doses, 

RfD). Όσον αφορά την EDI, το μπαρμπούνι, ο γύλος, το καπόνι και η μαρίδα από την AEG1

και η γόπα από την ION1 είχαν υψηλότερες συγκεντρώσεις As και Hg, αντίστοιχα, σε σχέση 

με τις δόσεις αναφοράς. Επίσης, οι συγκεντρώσεις του Cr στον κέφαλο από την AEG2 και 

του Hg στον χάνο από την AEG1 ήταν πολύ κοντά στις δόσεις αναφοράς. 

Οι ημερήσιες δόσεις πρόσληψης ορισμένων μικρο- και μακροθρεπτικών υπολογίστηκαν 

και συγκρίθηκαν με τις συνιστώμενες (recommended daily allowances), οι οποίες δίνονται 

στην Ενότητα 3.5.5. Τα άγρια ψάρια καλύπτουν κατά μέσο όρο το 9%, 40%, 23%, 10%, 

20%, 3%, 4%, 6%, 45% και 1% επί των συνιστώμενων ημερησίων προσλήψεων των Mg, P, 

K, Ca, Cr, Fe, Cu, Zn, Se και Mo αντίστοιχα. Ωστόσο, ο κέφαλος καλύπτει κατά μέσο όρο 

165% και 225% επί των συνιστώμενων ημερήσιων ποσοτήτων των P και Ca αντίστοιχα και η 

μαρίδα και ο χάνος περιέχουν 102% και 112% επί των συνιστώμενων ημερήσιων ποσοτήτων 

του Se.

4.5. Συζήτηση

Η συσσώρευση των στοιχείων στους διαφορετικούς ιστούς των ψαριών εξαρτάται από τη 

λειτουργία του κάθε ιστού, την οδό πρόσληψης, τη φυσιολογία και τη συμπεριφορά των 

ψαριών, το ενδιαίτημα, τη διατροφή και τον βαθμό ρύπανσης (Alam et al. 2002). Οι 

μεταβολικά ενεργοί ιστοί είναι οι κύριοι συσσωρευτές (accumulators) των μετάλλων και των 

στοιχείων (Adhikari et al. 2009, Saha et al. 2006). Στην παρούσα μελέτη, τα περισσότερα 

μέταλλα και στοιχεία στα άγρια ψάρια είχαν υψηλότερες συγκεντρώσεις στο συκώτι και τα 

οστά και χαμηλότερες στη σάρκα όπως έχει βρεθεί και σε άλλες μελέτες (Türkmen et al. 

2010, Türkmen et al. 2011, Deviller et al. 2005, Dugo et al. 2006, Ferreira et al. 2008, Cretì et

al. 2010, Martins et al. 2011, Ikem & Egilla 2008, Vigh et al. 1996, Skoric et al. 2012, Uysal

et al. 2008, Canli & Atli 2003, Adhikari et al. 2009, Kalay et al. 1999). Η σάρκα συσσωρεύει 

μη ουσιώδη και δυνητικά τοξικά στοιχεία όπως τα Hg, Cs και Rb (Ikem & Egilla 2008,

Mathews & Fisher 2008, Rozon-Ramilo et al. 2011) ενώ το συκώτι και τα οστά συσσωρεύουν 

ουσιώδη στοιχεία. 
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Πίνακας 4.11. Εκτιμώμενη ημερήσια πρόσληψη (EDI, μg/kg bw/d) των μετάλλων και άλλων στοιχείων μέσω της κατανάλωσης άγριων ψαριών (n=3-6) που συναθροίζονται 
γύρω από κλωβούς ιχθυοτροφείων στην Ελλάδα, επιτρεπόμενη ημερήσια πρόσληψη (ADI, μg/kg bw/d) υπολογισμένη βάσει της ανοχής της προσωρινής εβδομαδιαίας
πρόσληψης που θεσπίστηκε από την JECFA (2003) και τις δόσεις αναφοράς (RfD, μg/kg bw/d) των στοιχείων που θεσπίστηκαν από την USEPA (2012). 

Table 4.11. Estimated daily intake (EDI; μg/kg bw/d) of metals and other elements through consumption of wild fish (n=3-6) aggregating around fish farm cages in Greece, 
allowed daily intake (ADI; μg/kg bw/d) calculated from the provisional tolerance weekly intake set by the JECFA (2003) and reference doses (RfD; μg/kg bw/d) of elements 
as established by the USEPA (2012). 

Sites Species Li Al V Cr Fe Co Ni Cu Zn Asa Se Sr Mo Cd Ba Hg Pb U

AEG1 M. surmuletus <0.01 4.33 <0.01 0.06 <2.72 <0.004 <0.19 0.29 2.86 0.63 0.27 4.09 <0.003 <0.001 <0.02 0.01 0.03 0.0001

C. julis 0.02 4.89 0.02 0.07 <2.72 0.007 <0.19 0.22 4.13 0.47 0.36 5.31 0.005 <0.001 <0.02 0.06 0.02 0.0002

E. gurnardus 0.01 4.19 0.01 0.08 <2.72 0.004 <0.19 0.18 2.84 0.51 0.43 3.45 0.004 <0.001 <0.02 0.03 0.02 <0.0001

S. smaris 0.07 4.90 0.02 0.06 <2.72 0.004 <0.19 1.12 4.57 0.37 0.55 8.11 0.004 <0.001 0.16 0.04 0.03 0.0002

S. cabrilla 0.02 5.27 0.01 0.08 <2.72 0.004 <0.19 0.31 4.30 0.12 0.60 5.75 0.003 <0.001 0.04 0.08 0.01 <0.0001

AEG2 M. cephalus 0.14 6.80 0.92 0.27 26.43 0.027 0.20 2.31 18.42 0.07 0.37 31.15 0.009 0.006 1.75 0.01 0.14 0.0022

S. salpa 0.01 1.32 0.05 0.04 <2.72 0.005 <0.19 <0.18 8.14 0.09 0.23 7.45 0.006 0.001 0.02 0.00 <0.01 0.0003

S. rivulatus <0.01 2.47 0.01 0.09 <2.72 <0.004 <0.19 <0.18 <2.84 0.06 0.20 2.89 0.006 <0.001 <0.02 0.02 <0.01 <0.0001

ION1 B. boops 0.01 2.25 0.01 0.07 3.01 <0.004 <0.19 0.22 3.91 0.07 0.32 5.14 0.006 <0.001 0.03 0.15 0.02 0.0001

ION2 L. saliens 0.04 <1.32 0.02 0.03 7.66 0.008 <0.19 <0.18 3.64 0.09 0.17 8.76 0.004 <0.001 0.26 0.03 0.02 0.0004

ADI 1 800 20 500 300 2.14 5 1

ADI 2 800 500 1000 2.14 1 0.71 3.57

RfD 2 1000 5 0.3 700 0.3 20 40 300 0.3 5 600 5 1 200 0.1 3.57 3

1Onsanit et al. 2010, 2Ikem & Egilla 2008, aΟι μέσες τιμές των συγκεντρώσεων του ανόργανου As υπολογίστηκαν ως το 10% του ολικού As (USFDA 1993), aAverage concentrations of inorganic As was estimated as
10% of total As (USFDA 1993)



Κεφάλαιο 4: Άγρια ψάρια από περιοχές ιχθυοτροφείων

102

4.5.1. Μέταλλα στα άγρια ψάρια από περιοχές με οξειδωτικό και ανοξικό υπόστρωμα

Άγρια ψάρια προσελκύονται από τους ιχθυοκλωβούς και από άλλες πλωτές κατασκευές 

που υπάρχουν στα ιχθυοτροφεία στο ολιγοτροφικό περιβάλλον της Μεσογείου (Dempster et

al. 2002, Machias et al. 2006). Έχει διαπιστωθεί ότι, ανάλογα με το οξειδοαναγωγικό 

δυναμικό του ιζήματος συναθροίζονται διαφορετικά είδη ψαριών γύρω από τους κλωβούς 

των ιχθυοτροφείων (Dempster et al. 2002, Smith et al. 2003). Στην παρούσα μελέτη, 

διαφορετικά είδη ψαριών από διαφορετικές περιοχές ιχθυοκαλλιεργειών συγκρίθηκαν ώστε 

να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις των ιχθυοτροφείων στη συσσώρευση μετάλλων και στοιχείων 

στα άγρια ψάρια που συναθροίζονται σε περιοχές με οξειδωτικό και ανοξικό υπόστρωμα. 

Εφόσον αλιεύθηκαν τυχαία, υποθέτουμε ότι ήταν αντιπροσωπευτικά δείγματα των 

συναθροίσεων άγριων ψαριών στην κάθε περιοχή. 

Η μη-παραμετρική πολυπαραγοντική ανάλυση έδειξε ότι οι διαφορές στη συσσώρευση 

των μετάλλων και των στοιχείων σε όλους τους ιστούς εξαρτάται κυρίως από το είδος του 

ψαριού, ενώ ο τύπος του υποστρώματος ήταν σημαντικός μόνο στην περίπτωση του 

συκωτιού. Στα διαγράμματα nMDS, τα δείγματα της γόπας (B. boops, ημι-πελαγικό) και/ ή 

της μαρίδας (S. smaris, ιζηματοφάγο/ ημι-πελαγικό) ταξιθετούνται μεταξύ των ομάδων των 

άγριων ιζηματοφάγων ειδών από τις οξειδωτικές και ανοξικές περιοχές, πράγμα που μπορεί 

να αποδοθεί στα διαφορετικά ενδιαιτήματα τους. Επιπλέον, η μεγάλη διακύμανση μεταξύ 

των ειδών από ανοξικές περιοχές μπορεί να εξηγηθεί από τις διαφορές στις προτιμήσεις στο 

ενδιαίτημα μεταξύ των ειδών. Αυτό είναι σύμφωνο με τα αποτελέσματα άλλων μελετών που 

δείχνουν ότι η συσσώρευση μετάλλων στους ιστούς των ψαριών είναι ειδο-ειδική και 

ελέγχεται από τη διατροφή και τον τρόπο ζωής των ειδών (Uysal et al. 2008) όπως επίσης και 

από τις οικολογικές απαιτήσεις των ψαριών (Saha et al. 2006).  

Τα ψάρια από τις οξειδωτικές περιοχές ανήκαν κυρίως σε υψηλότερα τροφικά επίπεδα 

(3.0 – 3.6) από αυτά από ανοξικές περιοχές (2.0 – 3.1). Τα ψάρια με υψηλότερο τροφικό 

επίπεδο συσσωρεύουν γενικά υψηλότερες συγκεντρώσεις As, Cr και Cu (Burger et al. 2002). 

Έχει αναφερθεί ότι η υψηλότερη συσσώρευση Hg στη σάρκα του copper rockfish (Sebastes

caurinus) που συναθροίζεται γύρω από τους κλωβούς εκτροφής σολομού σε σχέση με ψάρια 

από σταθμούς αναφοράς οφειλόταν στην αύξηση του σωματικού βαρους του που του 

επέτρεψε να τρέφεται με ψάρια υψηλότερου τροφικού επιπέδου ανεβάζοντας έτσι το δικό του 

τροφικό επίπεδο (Debruyn et al. 2006). Τα άγρια ψάρια που συναθροίζονται γύρω από τις

περιοχές της παρούσας μελέτης τρέφονται με ζωοβένθος, ζωοπλαγκτόν, φυτά και φύκια, ενώ 

τα ψάρια από τις οξειδωτικές περιοχές τρέφονται επίσης με νήκτον (ψάρια με οστά ) και από 

τις ανοξικές περιοχές με τριπτόν και λάσπη (Πίνακας 4.1 δεδομένα από Fishbase 2012). Η 

βιοδιαθεσιμότητα των μετάλλων είναι μεγαλύτερη όταν ο θηρευτής τρέφεται με ζωντανή λεία 



Κεφάλαιο 4: Άγρια ψάρια από περιοχές ιχθυοτροφείων

103

από ότι όταν καταναλώνει τριπτόν (Rozon-Ramilo et al. 2011). Ωστόσο, τα ψάρια που 

κατοικούν στον βυθό μπορούν μερικές φορές να προσλάβουν υψηλότερες συγκεντρώσεις 

μετάλλων από ότι τα σαρκοφάγα, ιδιαίτερα όταν τρέφονται με ίζημα (Burger et al. 2002,

Alhashemi et al. 2012).  

Τα άγρια ψάρια που συναθροίζονται γύρω από τα ιχθυοτροφεία στην παρούσα μελέτη 

είχαν άμεση επαφή με τα μέταλλα και τα στοιχεία του ιζήματος μέσω του φυσικού τους 

περιβάλλοντος κοντά στο ίζημα και μέσω της διατροφής τους με βένθος και ίζημα. Η 

αποτελεσματικότητα της πρόσληψης μετάλλων και στοιχείων μέσω του νερού, της τροφής

και του ιζήματος εξαρτάται από τις οικολογικές ανάγκες και τον μεταβολισμό των 

οργανισμών, καθώς και από τις περιβαλλοντικές συνθήκες όπως ο βαθμός ρύπανσης, η ισχύς 

δέσμευσης του ρύπου στο αντίστοιχο μέσο, η αλατότητα, η θερμοκρασία, το pH, η 

αλκαλικότητα, η σκληρότητα, τα χουμικά οξέα ή άλλοι παράγοντες αλληλεπίδρασης (Saha et

al. 2006, Roach et al. 2008, Adhikari et al. 2009, Martins et al. 2011, Kalay et al. 1999,

Eggleton & Thomas 2004). Στην παρούσα μελέτη, τα περισσότερα μέταλλα και στοιχεία 

είχαν υψηλότερες συγκεντρώσεις στη σάρκα, στο συκώτι και στα βράγχια του κέφαλου από 

την AEG2 (ανοξική περιοχή), στα οστά της σάλπας από την AEG2 (ανοξική περιοχή) και του 

γύλου από την AEG1 (οξειδωτική περιοχή) και στο έντερο του γύλου και της μαρίδας από 

την AEG1 (οξειδωτική περιοχή). Συνεπώς, τα είδη από τις ανοξικές περιοχές αφομοιώνουν 

τα μέταλλα και τα στοιχεία κυρίως από το περιβάλλον τους μέσω των βραγχίων τους και τα 

είδη από τις οξειδωτικές περιοχές κυρίως μέσω της διατροφής τους. Οπότε, φαίνεται ότι, στις 

ανοξικές περιοχές, το νερό στον βιότοπο των άγριων ψαριών ήταν πιθανόν πιο 

εμπλουτισμένο με μέταλλα και στοιχεία από ότι στις οξειδωτικές περιοχές. Ενώ, η διαθέσιμη 

τροφή των άγριων ψαριών στις οξειδωτικές περιοχές περιείχε περισσότερα μέταλλα και 

στοιχεία με υψηλές συγκεντρώσεις από ότι στις ανοξικές περιοχές. Ο κέφαλος (Mugil

cephalus) έχει βρεθεί να περιέχει υψηλές συγκεντρώσεις μετάλλων στους ιστούς του σε 

πολλές μελέτες κάτω από διάφορες περιβαλλοντικές συνθήκες (Dural et al. 2006, Dural et al. 

2007, Canli & Atli 2003, Kalay et al. 1999) λόγω των διατροφικών του συνηθειών π.χ. 

διηθηματοφάγος, ιζηματοφάγος, ιλυοφάγος (Chen & Chen 1999). 

Ο οργανικός άνθρακας και τα σουλφίδια δεσμεύουν τα μέταλλα στο ίζημα και τα κάνουν 

λιγότερο διαθέσιμα για τους θαλάσσιους οργανισμούς (Kalantzi et al. 2013), αλλά η 

διατάραξη των ιζημάτων από κύματα, τράτες, καταιγίδες ή βιοανάδευση από βενθικούς 

οργανισμούς μπορεί να προξενήσει επαναιώρηση των ιζημάτων στη στήλη του νερού και 

επανακινητοποίηση των μετάλλων (Burridge et al. 2010, Eggleton & Thomas 2004). Η 

βιοδιαθεσιμότητα λόγω γεγονότων διαταραχής είναι κυρίως τοπο-ειδικές και εξαρτώνται από 

τον βαθμό της ρύπανσης, την ποσότητα των αιωρούμενων σωματιδίων στο ίζημα, τη 

διάρκεια της διαταραχής και τον οργανισμό (Eggleton & Thomas 2004). Αυτά τα φαινόμενα 
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είναι πιο συνήθη στα ιχθυοτροφεία που είναι εγκατεστημένα σε οξειδωτικές και εκτεθειμένες 

περιοχές από ότι σε ανοξικές περιοχές σε μικρούς κόλπους. Επιπλέον, το οξειδοαναγωγικό 

δυναμικό μπορεί να αλλάξει μέσα στα στομάχια των ψαριών και τα μέταλλα μπορούν να 

απελευθερωθούν από τα σωματίδια ανάλογα με την ισχύ του δεσμού μετάλλου-σωματιδίου

(Roach et al. 2008). Έτσι, μέταλλα ορυκτών (mineral-bound metals) με πολύπλοκη δομή 

μπορούν να γίνουν βιοδιαθέσιμα κατά τη πρόσληψη με τη τροφή (Eggleton & Thomas 2004). 

4.5.2. Μέταλλα στα εκτρεφόμενα vs. άγρια ψάρια από περιοχές με οξειδωτικό και 

ανοξικό υπόστρωμα

Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι τα άγρια ψάρια περιέχουν υψηλότερες συγκεντρώσεις 

μετάλλων από ότι τα εκτρεφόμενα είδη γεγονός που αποδόθηκε κυρίως σε διαφορές στη 

διατροφή και στο ενδιαίτημα (νερό, αλατότητα, θερμοκρασία) (λαβράκι και τσιπούρα: 

Minganti et al. 2010, Yildiz 2008, Monti et al. 2005, Orban et al. 2002, Fuentes et al. 2010,

πέστροφα: Fallah et al. 2011, τόνος: Percin et al. 2011, Padula et al. 2008, Vizzini et al. 2010,

σολομός: Foran et al. 2004). Άλλες μελέτες επισήμαναν ότι οι εποχικές και βιολογικές 

διαφορές όπως το μέγεθος, η ηλικία, το φύλο, η σεξουαλική ωριμότητα μπορούν να 

επηρεάσουν τη συσσώρευση μετάλλων (Alasalvar et al. 2002, Erkan & Özden 2007).

Μερικές μελέτες έχουν δείξει ότι τα υφαλοχρώματα που περιέχουν Cu μπορούν να 

επηρεάσουν τη συσσώρευση του Cu στους ιστούς των εκτρεφόμενων ψαριών και των άγριων 

συναθροίσεων (Fernandes et al. 2008). Αυτή η υπόθεση εξετάστηκε από τους Solberg et al.

(2002) οι οποίοι διαπίστωσαν ότι η επίστρωση Cu δεν επηρεάζει την ποιότητα των 

θαλασσινών εντός και γύρω από τους κλωβούς των ιχθυοτροφείων. Ωστόσο, υπάρχουν 

μελέτες που δεν βρήκαν διαφορές στη συσσώρευση μετάλλων και στοιχείων μεταξύ των 

εκτρεφόμενων και των άγριων ψαριών (Foran et al. 2004, Kelly et al. 2008, Alam et al. 2002,

Fuentes et al. 2010). 

Σε μια πρόσφατη ανασκόπηση, οι Grigorakis & Rigos (2011) αναφέρουν ότι η σύγκριση 

μεταξύ εκτρεφόμενων και άγριων ψαριών παρέχει ανεπαρκείς αποδείξεις για να στηρίξει την 

υπόθεση ότι η κατανάλωση εκτρεφόμενων ψαριών μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερη έκθεση 

των καταναλωτών σε ορισμένα μέταλλα από ότι η κατανάλωση άγριων ψαριών. Επιπλέον, οι 

Sapkota et al. (2008) πρότειναν τη σύγκριση των εκτρεφόμενων με άγρια ψάρια που 

αλιεύθηκαν από ερασιτέχνες και επαγγελματίες ψαράδες κοντά σε πυκνοκατοικημένες 

περιοχές (π.χ. περιοχές υποδοχής αποβλήτων). Ωστόσο, μόνο οι Solberg et al. (2002) και οι

Debruyn et al. (2006) εξέτασαν τις συγκεντρώσεις των μετάλλων σε άγριο μαύρο 

μπακαλιάρο (saithe, Pollacius virens) και σε copper rockfish (Sebastes caurinus), αντίστοιχα, 

που αλιεύθηκαν κοντά σε κλωβούς εκτροφής σολομού. Οι πρώτοι συγγραφείς δεν 
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διαπίστωσαν σημαντικές διαφορές στη συσσώρευση του Cu στους ιστούς των ψαριών από 

την περιοχή εκτροφής σολομού σε σχέση με αυτά από μη ρυπασμένα νερά, ενώ οι τελευταίοι 

συγγραφείς βρήκαν σημαντικά υψηλότερες συγκεντρώσεις Hg στα βενθικά rockfish κοντά 

στις μονάδες εκτροφής σολομού από ότι στον σταθμό αναφοράς. 

Η παρούσα μελέτη έδειξε ότι οι διαφορές στη συνολική συσσώρευση των μετάλλων και 

των στοιχείων μεταξύ των εκτρεφόμενων και των άγριων ψαριών ποικίλλουν ανάλογα με τον 

τύπο του ιστού και τον τύπο του υποστρώματος. Στις ανοξικές περιοχές, οι συγκεντρώσεις 

των μετάλλων και των στοιχείων σε όλους τους ιστούς εκτός της σάρκας διαφέρουν

σημαντικά ανάλογα με τη προέλευση του ψαριού (εκτρεφόμενο ή άγριο), ενώ στις 

οξειδωτικές περιοχές, η συσσώρευση των μετάλλων και των στοιχείων διαφέρει μεταξύ 

άγριων και εκτρεφόμενων ψαριών μόνο στη σάρκα και τα βράγχια. Σε αυτές τις περιοχές, το 

είδος του ψαριού είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που καθορίζει τη 

συσσώρευση των στοιχείων στους ιστούς των ψαριών. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στις 

διαφορές στη φυσιολογία μεταξύ των ειδών το οποίο γίνεται πιο εμφανές από το γεγονός ότι 

ακόμα και τα δύο εκτρεφόμενα είδη, που έχουν παρόμοιες διατροφικές συνήθειες και τρόπο 

ζωής, διαφέρουν στη πρόσληψη των μετάλλων και των στοιχείων όπως απεικονίζεται στα 

σχετικά διαγράμματα nMDS. 

Η μονοπαραγοντική ανάλυση έδειξε ότι τα εκτρεφόμενα ψάρια συσσωρεύουν 

χαμηλότερες συγκεντρώσεις μετάλλων και στοιχείων σε όλους τους ιστούς από ότι τα άγρια 

ψάρια που συναθροίζονται σε περιοχές με οξειδωτικά και ανοξικά ιζήματα. Σύμφωνα με τον 

Grigorakis (2007) και τους Carpene et al. (1998), υπάρχουν τρεις πιθανές εξηγήσεις για τη 

μεγαλύτερη συσσώρευση μετάλλων και στοιχείων στα άγρια σε σχέση με τα εκτρεφόμενα 

ψάρια: (1) το φυσικό περιβάλλον των άγριων αποθεμάτων έχει υψηλότερες συγκεντρώσεις 

μετάλλων και στοιχείων, (2) τα εκτρεφόμενα ψάρια έχουν μεγαλύτερη ποσότητα λίπους 

(Fuentes et al. 2010), το οποίο έχει μικρότερη συγγένεια για τα μέταλλα και (3) τα άγρια 

ψάρια είναι πιο δραστήρια και επομένως έχουν περισσότερες πρωτεΐνες (Fuentes et al. 2010), 

οι οποίες έχουν μεγάλη συγγένεια για τα μέταλλα. 

Οι συναθροίσεις των άγριων ψαριών της παρούσας μελέτης αποτελούνται από είδη 

παμφάγα που κατοικούν στο ίζημα, τα οποία συσσωρεύουν μέταλλα πιο εύκολα από ότι τα 

πελαγικά είδη, δεδομένου ότι εκτίθενται σε πλούσια σε μέταλλα ιζήματα (Alam et al. 2002,

Vigh et al. 1996). Σύμφωνα με τους Rozon-Ramilo et al. (2011), η έκθεση μέσω της 

διατροφής μπορεί να οδηγήσει σε συσσώρευση μετάλλων σε όλο το σώμα ή σε 

συγκεκριμένους ιστούς πολύ μεγαλύτερη από ότι εκείνη που προκαλείται μόνο από την 

έκθεση στο νερό. Τα άγρια ψάρια που συναθροίζονται γύρω από τους ιχθυοκλωβούς 

καταναλώνουν υπολείμματα ιχθυοτροφών που καθιζάνουν στην περιοχή των ιχθυοτροφείων

ή ίζημα και βενθικά ασπόνδυλα. Έτσι η διατροφή τους είναι πιο πλούσια σε μέταλλα και 
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άλλα στοιχεία από ότι τα εκτρεφόμενα ψάρια τα οποία μπορούν να προσλάβουν μέταλλα και 

στοιχεία μόνο μέσω της παρασκευασμένης τροφής και του νερού. Οι Trocino et al. (2012)

ανέφεραν ότι τα ψάρια εκτατικής εκτροφής σε λιμνοθάλασσες που δεν τρέφονταν με 

εμπορικές τροφές ήταν πιο επιρρεπή στη συσσώρευση μετάλλων σε σχέση με τα 

εκτρεφόμενα ψάρια σε μονάδες εντατικής εκτροφής (σε δεξαμενές και ιχθυοκλωβούς) που 

τρέφονταν με τεχνητές τροφές. Τα μέταλλα περιέχονται στις ιχθυοτροφές ως συστατικά των 

αλεύρων από τα οποία κατασκευάζεται η τροφή ή ως πρόσθετα για διατροφικούς λόγους 

(Burridge et al. 2010). Ωστόσο, έχει βρεθεί ότι η εκτρεφόμενη πέστροφα βιοσυσσωρεύει 

μικρές ποσότητες δυνητικά τοξικών μετάλλων όπως τα Cd, Pb και Hg από τη διατροφή της 

(Ciardullo et al. 2008). Εν τούτοις, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια η διατροφή 

των άγριων ψαριών διότι μερικά είδη ψαριών αλλάζουν τις διατροφικές τους προτιμήσεις 

κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής τους, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των πόρων (Liang et al. 

1999) και επομένως οι διαφορές μεταξύ εκτρεφόμενων και άγριων ψαριών εξαρτώνται από

τη διατροφική ιστορία των άγριων ψαριών. 

Επιπλέον, οι Kelly et al. (2008) ανέφεραν ότι οι πολύ γρήγοροι ρυθμοί ανάπτυξης των 

εκτρεφόμενων σολομών στη σχετικά μικρής διάρκειας παραμονή τους στο νερό οδήγησαν σε 

μεγαλύτερη αραίωση των μετάλλων και άλλων στοιχείων από ότι στους άγριους σολομούς. 

Επίσης, έχει αναφερθεί ότι η σκούρα σάρκα έχει υψηλότερες συγκεντρώσεις Fe και άλλων 

στοιχείων σε σχέση με τη λευκή σάρκα (Erkan & Özden 2007), το οποίο μπορεί να εξηγήσει 

τις υψηλότερες συγκεντρώσεις των στοιχείων στα άγρια ψάρια από ότι στα εκτρεφόμενα, με 

τα άγρια να έχουν πιο σκούρα σάρκα από ότι τα εκτρεφόμενα (Fallah et al. 2011, Alasalvar et

al. 2002).

4.5.3. Εκτίμηση επικινδυνότητας από την κατανάλωση άγριων ψαριών από περιοχές 

ιχθυοτροφείων

Η σάρκα των άγριων ψαριών είχε χαμηλότερες συγκεντρώσεις από τα θεσπισμένα όρια. 

Μόνο ο Fe στον κέφαλο από την AEG2 και το As στη σάρκα των άγριων ψαριών από την 

AEG1 υπερέβαιναν τα θεσπισμένα όρια. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε και στην Ενότητα 3.3.6, 

το μεγαλύτερο ποσοστό του As (90-99%) στα ψάρια βρίσκεται στη μη τοξική οργανική 

μορφή (Onsanit et al. 2010, Martins et al. 2011). Όσον αφορά την EDI, το ανόργανο μόνο As

και ο Hg στα άγρια ψάρια από την AEG1 και την ION1, αντίστοιχα, είχαν υψηλότερες 

συγκεντρώσεις από ότι οι δόσεις αναφοράς. 

Ο Fe και το Cd στο συκώτι, τα βράγχια και το έντερο βρέθηκαν να υπερβαίνουν τα 

θεσπισμένα όρια για τα βρώσιμα μέρη των ψαριών. Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε στην 

Ενότητα 3.5.5, δεν υπάρχουν θεσπισμένα όρια για άλλους ιστούς των ψαριών εκτός της 
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σάρκας. Επομένως, αν και μόνο οι συγκεντρώσεις του As στα άγρια ψάρια από την AEG1 

υπερέβησαν τόσο την επιτρεπόμενη ημερήσια πρόσληψη (established daily intakes) όσο και 

τα θεσπισμένα όρια για τα βρώσιμα μέρη των ψαριών, οι συγκεντρώσεις ορισμένων από τα 

άλλα στοιχεία στη σάρκα μπορούν να αυξηθούν κατά το μαγείρεμα ή να μειωθούν ανάλογα 

με τη μέθοδο μαγειρέματος όπως προτείνεται από τους Ersoy et al. (2006) για διάφορα 

μέταλλα. Τέλος, για ορισμένα τοξικά στοιχεία όπως το Rb το οποίο μπορεί να αποτελέσει 

απειλή για την ανθρώπινη υγεία, δεν έχουν θεσπιστεί ακόμα κατευθυντήριες γραμμές όπως 

αναφέρθηκε στην Ενότητα 3.5.5.

Σύμφωνα με τις ημερήσιες συνιστώμενες δόσεις πρόσληψης των μικρο- και 

μακροθρεπτικών από τα τρόφιμα, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι τα άγρια ψάρια είναι 

καλές πηγές P, K, Cr και Se αλλά μόνο μερικά από τα άγρια ψάρια μπορούν να καλύψουν 

περισσότερο από το 100% επί των συνιστώμενων επιπέδων πρόσληψης σε P, Ca και Se.   

4.6. Συμπεράσματα

Στην παρούσα μελέτη, ο κέφαλος από ανοξική περιοχή είχε περισσότερα μέταλλα και 

στοιχεία με υψηλότερες συγκεντρώσεις στη σάρκα, στο συκώτι και στα βράγχια ενώ η 

μαρίδα από οξειδωτική περιοχή είχε περισσότερα μέταλλα και στοιχεία με υψηλότερες 

συγκεντρώσεις στο έντερο σε σχέση με τα άλλα είδη άγριων ψαριών. Επομένως, τα άγρια 

ψάρια από ανοξικές περιοχές συσσωρεύουν μέταλλα και στοιχεία κυρίως από το ενδιαίτημά

τους ενώ τα ψάρια από οξειδωτικές περιοχές κυρίως από τη διατροφή τους. Διαπιστώθηκε ότι 

οι ιστοί των άγριων ψαριών που συναθροίζονται στις ιχθυοκαλλιέργειες περιέχουν 

περισσότερα μέταλλα και στοιχεία με υψηλότερες συγκεντρώσεις από ότι των εκτρεφόμενων

ψαριών από οξειδωτικές και ανοξικές περιοχές. Οι διαφορές στη συσσώρευση των μετάλλων 

και των στοιχείων μπορούν μεταξύ άλλων να αποδοθούν στις διαφορές στη διατροφή, το 

ενδιαίτημα, τη συμπεριφορά, τις οικολογικές ανάγκες και τη μεταβολική δραστηριότητα. Ο 

κέφαλος είχε περισσότερα μέταλλα και στοιχεία με υψηλότερες συγκεντρώσεις στη σάρκα 

από ότι τα άλλα είδη που εξετάστηκαν. Ωστόσο, στον κέφαλο, μόνο ο Fe στη σάρκα 

υπερέβαινε τα θεσπισμένα όρια που καθορίστηκαν από διάφορες αρχές. Το As στη σάρκα 

του μπαρμπουνιού, του γύλου, του καπονιού και της μαρίδας υπερέβαινε τόσο τα θεσπισμένα 

όρια όσο και τις προτεινόμενες ημερήσιες δόσεις πρόσληψης και ο Hg στη σάρκα της γόπας 

ξεπερνούσε τις δόσεις αναφοράς. Ένα σημαντικό ποσοστό της συνιστώμενης ημερήσιας 

πρόσληψης των P, K, Cr και Se μπορεί να ληφθεί από τα άγρια ψάρια αν και μόνο ο P και το 

Ca στον κέφαλο και το Se στη μαρίδα και στον χάνο μπορεί να καλύψει περισσότερο από το 

100% επί των συνιστώμενων ημερησίων επιπέδων πρόσληψης στα τρόφιμα.
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5. Μέταλλα και άλλα στοιχεία στη βενθική μακροπανίδα και η 

τροφική μεταφορά τους στα άγρια ψάρια σε περιοχές ιχθυοτροφείων4

5.1. Περίληψη

Έγινε δειγματοληψία βενθικών ασπόνδυλων και άγριων ψαριών που συναθροίζονται γύρω 

από τους κλωβούς σε τέσσερα ιχθυοτροφεία της Μεσογείου. Μετρήθηκαν οι συγκεντρώσεις 

των μετάλλων και άλλων στοιχείων σε δείγματα από κάθε βενθική ταξινομική ομάδα (taxon) 

και στους ιστούς των άγριων ψαριών (σάρκα, συκώτι, βράγχια, οστά, στομάχι, γονάδες, 

στομαχικό περιεχόμενο, έντερο). Η συσσώρευση των περισσότερων μετάλλων και στοιχείων 

ήταν χαμηλότερη στα μακροασπόνδυλα από ότι στα ιζήματα λόγω των μηχανισμών 

αποτοξίνωσης των οργανισμών, εκτός από τα As, P, Na, Zn και Cd. Οι συγκεντρώσεις των 

στοιχείων, εκτός του Cd, στους βενθικούς οργανισμούς αυξάνουν με την αύξηση της 

ποσότητας των μετάλλων στο ίζημα, του ποσοστού ιλύος, του ανθεκτικού οργανικού υλικού 

και της χλωροφύλλης-α των ιζημάτων λόγω της επίδρασης της γεωχημείας των ιζημάτων στη 

βιοδιαθεσιμότητα των μετάλλων. Τα ανθεκτικά είδη (tolerant species) βρέθηκε ότι 

συσσωρεύουν υψηλότερες συγκεντρώσεις των περισσοτέρων μετάλλων και στοιχείων, εκτός 

του Cd, από ότι τα ευαίσθητα είδη (equilibrium species). Τα οικολογικά και μορφολογικά 

χαρακτηριστικά των βενθικών ασπόνδυλων μπορούν να επηρεάσουν τη βιοσυσσώρευση των 

μετάλλων και των στοιχείων στο μακροβένθος. Ο Hg βρέθηκε να βιομεγεθύνεται στους 

ιστούς των άγριων ψαριών που συναθροίζονται γύρω από τους κλωβούς των ιχθυοτροφείων 

και τρέφονται με ζωοβένθος και, επομένως, ο Hg μπορεί να επηρεάσει την υγεία των ψαριών 

που τρέφονται με αυτά, και, κατά συνέπεια, την υγεία των καταναλωτών – ανθρώπων. 

                                               
4 Δεδομένα από το κεφάλαιο αυτό έχουν υποβληθεί για δημοσίευση: Kalantzi I., Papageorgiou N., 
Sevastou K., Black K.D., Pergantis S.A., Karakassis I. Metals and other elements in benthic 
macroinvertebrates and their trophic transfer to wild fish thriving around of fish farm cages. 
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5.2. Εισαγωγή 

Τα μακροασπόνδυλα μπορούν να συσσωρεύσουν μέταλλα μέσω διαφόρων 

περιβαλλοντικών οδών, όπως το νερό, τη διατροφή και/ ή το ίζημα (Alquezar et al. 2007,

Saha et al. 2006, Davydkova et al. 2005, Farag et al. 2007, Callier et al. 2009) είτε μέσω του 

δέρματος τους είτε μέσω του εντέρου τους (Won et al. 2008). Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα 

της πρόσληψης μετάλλων από αυτές τις πηγές μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις οικολογικές 

ανάγκες και τον μεταβολισμό των οργανισμών, τον βαθμό ρύπανσης του νερού, της τροφής 

και του ιζήματος καθώς και με ορισμένους άλλους παράγοντες όπως η αλατότητα, η 

θερμοκρασία και άλλοι παράγοντες αλληλεπίδρασης (Saha et al. 2006). Άλλοι παράγοντες 

που επηρεάζουν την αφομοίωση των μετάλλων στα βενθικά ασπόνδυλα είναι η ποσότητα και 

η ποιότητα της τροφής, οι αλλαγές των χημικών ουσιών στο έντερο των οργανισμών και η 

σχέση των μετάλλων με τα διαφορετικά γεωχημικά κλάσματα των σωματιδίων της τροφής 

(Wang & Fisher 1999, Selck et al. 1999, Thorsson et al. 2008) καθώς επίσης και οι ειδο-

ειδικές φυσιολογικές ιδιότητες (Casado-Martinez et al. 2009). 

Τα ιζήματα συχνά αποτελούν βασικό χώρο αποθήκευσης των μετάλλων (Han et al. 1996,

Guerra-Garcia et al. 2010) και μπορούν να αποτελέσουν πιθανή πηγή βιοσυσσώρευσης 

μετάλλων στα θαλάσσια ιζηματοφάγα (deposit-feeding) και αιωρηματοφάγα (suspension-

feeding) ασπόνδυλα (Yan & Wang 2002). Ωστόσο, οι μακροπανιδικές ταξινομικές ομάδες 

διαφέρουν στην ικανότητα τους να ανέχονται τις περιβαλλοντικές διαταραχές. Ορισμένοι 

μακροπανιδικοί οργανισμοί μπορούν να επιβιώσουν μόνο για μικρά χρονικά διαστήματα σε 

ρυπασμένα ιζήματα διότι η τοξικότητα των μετάλλων οδηγεί σύντομα σε θνησιμότητα 

(Banks 2007) ενώ άλλοι, όπως το Cirriformia filigera είναι σε θέση να κατοικούν σε 

ιδιαίτερα ρυπασμένες περιοχές (Banks 2013). Έτσι, η συσσώρευση των μετάλλων μπορεί να 

διαφέρει ανάλογα με την ανοχή (tolerance) των ειδών. 

Μεταξύ των λειτουργικών ιδιοτήτων των βενθικών οργανισμών και των φυσικοχημικών 

διεργασιών του ιζήματος υπάρχουν πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις που καθορίζουν τη μορφή 

των ρύπων και τη προσρόφηση τους (Hedman et al. 2008). Οι δραστηριότητες της βενθικής 

μακροπανίδας μπορεί να επηρεάσει τις οδούς, τα ποσοστά και την ισορροπία των 

βιογεωχημικών κύκλων του ιζήματος (Aller & Aller 1998), κυρίως μέσω της βιοανάδευσης 

(Roads & Boyer 1982, Aller 1988, Kristensen 1988, Aller & Aller 1998, Heilskov et al. 

2006). Επίσης, η παρουσία βενθικής ενδοπανίδας σε ρυπασμένες περιοχές με μέταλλα είναι 

σημαντική διότι μπορεί να προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις λόγω απελευθέρωσης ρύπων 

(Atkinson et al. 2007, Cardoso 2008, Ciutat & Boudou 2003, Hedman et al. 2008).

Γενικά, η απόκριση της βενθικής πανίδας στη ρύπανση από μέταλλα εξαρτάται από τα 

βιολογικά γνωρίσματα των υπό μελέτη οργανισμών. Οι αλλαγές στη δομή των 
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μακροβενθικών κοινοτήτων μπορεί να μεταβάλλει τη λειτουργική ποικιλότητα των 

κοινοτήτων και να τροποποιήσει τη λειτουργία των οικοσυστημάτων (Solan et al. 2004, Tillin

et al. 2006). Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της μακροπανίδας μπορεί να επηρεάσουν την 

κατανομή των μετάλλων στο περιβάλλον των οργανισμών και, συνεπώς, να ενισχύσουν ή να 

μειώσουν τη βιοσυσσώρευση των μετάλλων. Πολλές μελέτες έχουν διερευνήσει τη σχέση 

μεταξύ των μακροπανιδικών ειδών, ποικιλότητας, αβιοτικών μεταβλητών και ρύπανσης από 

μέταλλα (π.χ. Mucha et al. 2003 Ščančar et al. 2007 Idardare et al. 2008 Vinagre et al. 2008 

Cibic et al. 2012 Banks et al. 2013), ωστόσο, εξ’ όσων γνωρίζουμε δεν υπάρχουν 

δημοσιευμένα δεδομένα για τις επιπτώσεις της λειτουργίας της μακροπανίδας στη 

βιοδιαθεσιμότητα των μετάλλων. 

Είναι γνωστό ότι τα ιζήματα κάτω από και κοντά σε ιχθυοτροφεία είναι εμπλουτισμένα 

με μέταλλα και άλλα στοιχεία (Dean et al. 2006, Kalantzi et al. 2013) λόγω είτε καθίζησης 

των μετάλλων της ιχθυοτροφής και των περιττωμάτων είτε λόγω αλλαγής των μορφών των 

μετάλλων λόγω των περιβαλλοντικών συνθηκών. Τα άγρια ψάρια που έλκονται συχνά από τα 

ιχθυοτροφεία (Dempster et al. 2002, Dempster et al. 2005, Tuya et al. 2006, Machias et al. 

2004 2005 2006, Giannoulaki et al. 2005, Sanchez-Jerez et al. 2008) τρέφονται με 

αχρησιμοποίητη ιχθυοτροφή αλλά επίσης και με βενθικά ασπόνδυλα. Υπάρχουν λίγες 

πληροφορίες για τα επίπεδα των μετάλλων στα βενθικά ασπόνδυλα που συναντώνται στα 

ιζήματα γύρω από τα ιχθυοτροφεία, μολονότι τα μακροασπόνδυλα είναι σημαντική τροφή για 

τους βενθικούς θηρευτές, και παίζουν καθοριστικό ρόλο στη βιοσυσσώρευση και τη 

μεταφορά των μετάλλων σε υψηλότερα τροφικά επίπεδα (Alquezar et al. 2007). 

Εξ’ όσων γνωρίζουμε, δεν έχει γίνει διερεύνηση της έκθεσης των άγριων ψαριών που 

συναθροίζονται γύρω από τα ιχθυοτροφεία σε ρύπους μέσω της τροφής. Ο κύριος στόχος της 

παρούσας μελέτης ήταν να εκτιμηθούν τα επίπεδα των μετάλλων και άλλων στοιχείων στη 

βάση της τροφικής αλυσίδας των βενθοπελγικών (demersal) ψαριών που συναθροίζονται 

γύρω από τα ιχθυοτροφεία. Για τον σκοπό αυτό, συλλέχθηκαν δείγματα μακροπανίδας 

διαφόρων ταξινομικών ομάδων (taxa) από διάφορες αποστάσεις από διαφορετικά 

ιχθυοτροφεία με ποικίλες περιβαλλοντικές συνθήκες και μετρήθηκαν οι συγκεντρώσεις τους 

σε μέταλλα και στοιχεία. Η μελέτη σχεδιάστηκε για να εξεταστούν οι υποθέσεις ότι οι 

συγκεντρώσεις των μετάλλων και των στοιχείων στα ιχθυοτροφεία: (1) ποικίλλουν μεταξύ 

λείας (μακροπανιδικές ταξινομικές ομάδες) και ιζημάτων, (2) ποικίλλουν μεταξύ 

ζωοβενθικών ταξινομικών ομάδων κάτω από διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες 

(μέγεθος κόκκου ιζήματος, οξειδοαναγωγικό δυναμικό, σουλφίδια, οργανικό υλικό), (3) 

ποικίλλουν μεταξύ μακροπανιδικών ταξινομικών ομάδων με διαφορετικά επίπεδα 

ευαισθησίας στη διαταραχή (r-K στρατηγική), (4) ποικίλλουν μεταξύ ταξινομικών ομάδων με 

διαφορετικά οικολογικά και μορφολογικά γνωρίσματα και (5) πιθανώς συσσωρεύονται στα 
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βενθικά ψάρια που συναθροίζονται γύρω από τους ιχθυοκλωβούς μέσω της διατροφής τους 

με ζωοβένθος. 

5.3. Υλικά και μέθοδοι

5.3.1. Περιοχές δειγματοληψίας

Έγινε δειγματοληψία θαλάσσιων μακροβενθικών οργανισμών και άγριων ψαριών από 

τέσσερα ιχθυοτροφεία στην Ελλάδα από τα οποία δύο βρίσκονται στο Αιγαίο (AEG1 και 

AEG2) και δύο στο Ιόνιο Πέλαγος (ION1 και ION2). Γενική περιγραφή των περιοχών και 

των περιόδων δειγματοληψίας παρατίθενται στην Ενότητα 2.3.1 και 4.3.1 της παρούσας 

διατριβής.

5.3.2. Διαδικασία δειγματοληψίας 

Η λήψη των δειγμάτων της μακροπανίδας έγινε με δύτες που χρησιμοποίησαν 

πλαστικούς κυλινδρικούς πυρηνολήπτες (cores) με εσωτερική διάμετρο 9.5 cm, οι οποίοι 

πιέστηκαν να διεισδύσουν στο ίζημα μέχρι βάθους 15 cm από την επιφάνεια του ιζήματος. 

Ένα επαναληπτικό δείγμα λήφθηκε κάτω (0 m) καθώς και σε αποστάσεις 5, 10, 25 και 50 m

από τους κλωβούς, κατά μήκος της κατεύθυνσης των κυρίων ρευμάτων σε κάθε περιοχή. 

Δείγματα ελήφθησαν επίσης από σταθμούς αναφοράς (reference) με παρόμοιο βάθος και 

υπόστρωμα με τις περιοχές των ιχθυοκαλλιεργειών αλλά που δεν επηρεάζονται από τα 

ιχθυοτροφεία και βρίσκεται 400-1000 m από την κάθε μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας. 

Τα δείγματα ιζήματος κοσκινίστηκαν μέσα από κόσκινο με άνοιγμα 500 μm και 

μεταφέρθηκαν αμέσως στο εργαστήριο όπου οι οργανισμοί ταξινομήθηκαν και 

αναγνωρίστηκαν μέχρι το επίπεδο της οικογένειας, όπου αυτό ήταν δυνατό και 

καταμετρήθηκαν για κάθε ταξινομική ομάδα (Πίνακας 5.1). Για κάθε ταξινομική ομάδα 

(οικογένεια ή υψηλότερη σε μερικές περιπτώσεις), όλα τα δείγματα που συλλέχθηκαν από 

κάθε σταθμό συνενώθηκαν σε ένα ‘δείγμα-ταξινομική ομάδα’ (“taxon-sample”) για την 

απόκτηση επαρκούς υλικού για την ανάλυση. Συνολικά αναλύθηκαν 87 δείγματα-ταξινομικές 

ομάδες από 23 σταθμούς. Επειδή στόχος της μελέτης ήταν η εξέταση της έκθεσης των άγριων 

ψαριών στους ρύπους που περιέχονται στη λεία τους, τα μακροασπόνδυλα δεν καθαρίστηκαν 

από το περιεχόμενο του εντέρου τους (Chapman 1985, Miles & Tome 1997). Όταν τα 

δεδομένα βιοσυσσώρευσης χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της τροφικής μεταφοράς 

των ρύπων, έχει προταθεί να μην γίνεται καθαρισμός του εντέρου, διότι, σε περιβαλλοντικές 

συνθήκες, ένας θηρευτής τρώει όλο το θήραμα και συνεπώς εκτίθεται και στους ρύπους που 

περιέχει το ίζημα του εντέρου της λείας (Van Geest et al. 2010). 
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Πίνακας 5.1. Συνοπτικός κατάλογος των οικογενειών των βενθικών ασπόνδυλων που βρέθηκαν στα τέσσερα ιχθυοτροφεία (0, 5, 10, 25 και 50 m) και τους σταθμούς 
αναφοράς (Rf). Σε παρένθεση είναι οι αριθμοί των ατόμων που βρέθηκαν σε κάθε απόσταση από κάθε ιχθυοτροφείο και σταθμό αναφοράς. 

Table 5.1. Summary list of the benthic invertebrate families found in the four fish farms (0, 5, 10, 25 and 50 m) and reference sites (Rf). In parenthesis are the number of 
individuals found in each distance from each fish farm and reference site. 

Phylum Class Order Family AEG1 AEG2 ION1 ION2

Annelida Polychaeta Amphinomida Amphinomidae 10m (1)

Annelida Polychaeta Capitellida Capitellidae 25m (1) 0m (2), 5m (2), 50m (1) 0m (1), 5m (4), 10m (1), 50m (1), 
Rf (1)

10m (3), 50m (1), Rf (1)

Annelida Polychaeta Spionida Cirratulidae 10m (3)

Annelida Polychaeta Eunicida Eunicidae 50m (2) Rf (1) 25m (3)

Annelida Polychaeta Phyllodocida Glyceridae 50m (1) 10m (1) 10m (1) 50m (1)

Annelida Polychaeta Eunicida Lumbrineridae 10m (1), 25m (1) 0m (1), 10m (2) 25m (2)

Annelida Polychaeta Capitellida Maldanidae 10m (1) 10m (1) 10m (1) 5m (1), 10m (1)

Annelida Polychaeta Phyllodocida Nephtyidae 10m (1), 25m (1)

Annelida Polychaeta Phyllodocida Nereididae 10m (2), Rf (1) 5m (2)

Annelida Polychaeta Eunicida Onuphidae 50m (1)

Annelida Polychaeta Orbiniida Orbiniidae 0m (1) 0m (1) 25m (1)

Annelida Polychaeta Sabellida Sabellidae 10m (1), 25m (1) Rf (1)

Annelida Polychaeta Spionida Spionidae 0m (1) 25m (8), 50m (4)

Annelida Polychaeta Sternaspida Sternaspidae 25m (4), 50m (2)

Annelida Polychaeta Terebellida Terebellidae 50m (1) 25m (1) 10m (1), 25m (1), 50m (1) 25m (1), 50m (1)

Annelida Polychaeta 0m (1), 5m (1) 5m (1), 25m (1), Rf (1) Rf (1)

Arthropoda Malacostraca Amphipoda 0m (1), 5m (1) 25m (1) 0m (30), 5m (30), 50m (2)

Arthropoda Malacostraca Decapoda 0m (5), 5m (1), 10m (3), 25m (3)

Arthropoda Malacostraca Decapoda Upogebiidae 10m (1)

Echinodermata Echinoidea 10m (1)

Echinodermata Stelleroidea Ophiurida Ophiuridae Rf (1) 50m (1) 50m (1)

Mollusca Bivalvia Veneroida 5m (1) 50m (1)

Mollusca Gastropoda 10m (1) 10m (2)

Mollusca Gastropoda Neogastropoda Muricidae 10m (1), 50m (2)

Mollusca Gastropoda Caenogastropoda Cerithiidae 10m (2)

Mollusca Gastropoda Archaegastropoda Trochidae 10m (2)

Sipuncula Sipuncula 25m (1)
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Συλλέχθηκαν επίσης άγρια είδη ψαριών γύρω από τους κλωβούς με τη χρήση διχτυών ή 

με δύτες ή από ντόπιους ψαράδες από τα τέσσερα ιχθυοτροφεία. Η διαδικασία της λήψης των 

δειγμάτων ιστού από κάθε είδος ψαριού περιγράφεται λεπτομερώς στην Ενότητα 3.3.2. Το 

κάθε είδος ψαριού αναγνωρίστηκε και καταγράφηκε (Πίνακας 4.1). Οι ιστοί που 

αφαιρέθηκαν από κάθε ψάρι ήταν η σάρκα, το συκώτι, τα βράγχια, τα οστά, οι γονάδες, το 

έντερο, το στομάχι και το στομαχικό περιεχόμενο. Το στομαχικό περιεχόμενο ήταν διαθέσιμο 

μόνο για τα M. surmuletus, E. gurnardus, M.poutasso, S. cabrilla, M. cephalus και B. boops.

Λεπτομερής περιγραφή για τα άγρια ψάρια δίνεται στην Ενότητα 4.3.1. 

Από τις τέσσερις περιοχές δειγματοληψίας ελήφθησαν επίσης δείγματα ιζήματος εις 

τριπλούν για τη μέτρηση των συγκεντρώσεων των μετάλλων και των στοιχείων (Πίνακας 2.2)

και για τον προσδιορισμό των γεωχημικών παραμέτρων (Πίνακας 2.1). Οι λεπτομέρειες για

τη δειγματοληψία των ιζημάτων για τη μέτρηση των μετάλλων και των περιβαλλοντικών 

παραμέτρων δίνονται στην Ενότητα 2.3.2. 

Τα δείγματα της μακροπανίδας, των ψαριών και του ιζήματος μεταφέρθηκαν σε 

σημασμένα σακουλάκια και αποθηκεύτηκαν στους -20oC μέχρι την ανάλυση τους στο 

εργαστήριο. Οι χειρισμοί των δειγμάτων έγιναν με προσοχή ώστε να αποφευχθεί επιμόλυνση.

5.3.3. Περιβαλλοντικές παράμετροι

Οι λεπτομέρειες της ανάλυσης των γεωχημικών χαρακτηριστικών των ιζημάτων 

αναφέρονται στην Ενότητα 2.3.3 (Πίνακας 2.1). Για το παρόν κεφάλαιο της εργασίας 

χρησιμοποιήθηκαν τα χαρακτηριστικά: βάθος του πυθμένα, θερμοκρασία του νερού, 

αλατότητα, ποσότητα νερού στο ίζημα, σύσταση των κόκκων του ιζήματος (MD και silt-

clay%), δυναμικό οξειδοαναγωγής, σουλφίδια, οργανικό υλικό του ιζήματος ασταθούς

(LOM) και ανθεκτικού (ROM), χλωροφύλλη-α, ολικός οργανικός άνθρακας (TOC), ολικό 

οργανικό αζώτο (TON) και ρυθμός ιζηματαπόθεσης.

5.3.4. Χημική ανάλυση δειγμάτων

Λεπτομέρειες της εργαστηριακής ανάλυσης των βιολογικών δειγμάτων (βενθικοί 

οργανισμοί, ιστοί ψαριών) και των δειγμάτων ιζήματος αναφέρονται στις Ενότητες 3.3.4 και 

2.3.4 αντίστοιχα. Όλα τα δείγματα υπέστησαν επεξεργασία χρησιμοποιώντας μια 

τροποποίηση της μεθόδου USEPA 3052 (1996) ώστε να προσδιοριστούν οι συγκεντρώσεις 

των μετάλλων και ιχνοστοιχείων με τη χρήση ενός κλειστού συστήματος μικροκυμάτων 

υψηλής πίεσης (3000, Anton Paar, Austria). Για την ολική διάλυση των μακροπανιδικών 

οργανισμών, χρησιμοποιήθηκαν 4 – 8 ml πυκνού HNO3 και 0.5 ml πυκνού H2O2 σε 0.001 –
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0.140 g (ξηρό βάρος) δείγματος ενώ η τελική διάλυση των χωνευμένων δειγμάτων έγινε σε 

ογκομετρικές φιάλες των 10 ή 25 ml. Οι συγκεντρώσεις των μετάλλων και των ιχνοστοιχείων 

στα χωνευμένα δείγματα μετρήθηκαν με τη χρήση Φασματομετρίας Μάζας – Επαγωγικά 

Συζευγμένου Πλάσματος (Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometer, ICP–MS, 

Thermo Fischer Scientific, Winsford, United Kingdom, Plasma lab software) σύμφωνα με τη 

μέθοδο που περιγράφεται από την USEPA 6020A (2007). Ως βέλτιστός συντελεστής 

διάλυσης των μακροβενθικών οργανισμών επιλέχθηκε ο x7000. 

Λεπτομέρειες της διασφάλισης της ποιότητας της ανάλυσης των βιολογικών δειγμάτων 

και των δειγμάτων ιζήματος αναφέρονται στις Ενότητες 3.3.4 και 2.3.4 αντίστοιχα. Στην 

ανάλυση των μακροβενθικών δειγμάτων, ο μέσος όρος της ανάκτησης όλων των μετάλλων 

και ιχνοστοιχείων του DORM-3 υλικού αναφοράς ήταν 93.6 ± 10.8 % (n=3), του LUTS-1 

υλικού αναφοράς ήταν 90.3 ± 11.3 % (n=3) και του BCR-668 υλικού αναφοράς ήταν 96.2 ± 

9.9 % (n=3). Στα δείγματα των μακροβενθικών οργανισμών, οι συγκεντρώσεις των μετάλλων 

και των στοιχείων εκφράζονται σε ξηρό βάρος (wet weight, w.w.). Για τα μακροβενθικά 

δείγματα, τα όρια ανίχνευσης (limits of detection, LOD) της διαδικασίας υπολογίστηκαν 

πολλαπλασιάζοντας την τυπική απόκλιση (standard deviation) των τυφλών δειγμάτων (n=13) 

επί τρία και ήταν: 0.09 (Li), 38.73 (Na), 6.62 (Mg), 31.32 (P), 21.75 (K), 56.33 (Ca), 0.06 

(V), 0.07 (Cr), 20.06 (Fe), 0.01 (Co), 0.11 (Ni), 1.56 (Cu), 2.58 (Zn), 0.01 (Ga), 0.004 (Ge), 

0.21 (As), 0.29 (Se), 0.02 (Rb), 8.58 (Sr), 0.003 (Y), 0.01 (Mo), 0.03 (Cd), 0.005 (Cs), 0.01 

(Hg), 0.01 (Tl), 0.04 (Pb), 0.001 (Th) και 0.003 (U) mg/kg.

5.3.5. Μέτρηση της ανοχής των ειδών 

Διάφοροι βενθικοί δείκτες έχουν χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της οικολογικής 

κατάστασης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων (Borja et al. 2000, Simboura & Zenetos 2002,

Rosenberg et al. 2004). Ο βαθμός ανοχής του κάθε είδους στη διατάραξη ή τη ρύπανση 

μπορεί να αντιπροσωπευτεί από την τιμή ES500.05 (Rosenberg et al. 2004) δείχνοντας το πόσο 

συχνά το είδος μπορεί να βρεθεί σε κοινότητες χαμηλής ποικιλότητας (π.χ. διαταραγμένες ή 

ρυπασμένες περιοχές). Οι Dimitriou et al. (2012) έδειξαν ότι αυτή η τιμή μπορεί να 

υπολογιστεί επίσης για υψηλότερες ταξινομικές ομάδες (π.χ. σε επίπεδο οικογένειας) 

παρέχοντας επίσης αξιόπιστα αποτελέσματα σε σύγκριση με άλλους βενθικούς δείκτες. Σε 

κάθε δείγμα-ταξινομική ομάδα που συλλέχθηκε αποδόθηκε το ES500.05 στο επίπεδο της 

οικογένειας που παρέχεται από τους Dimitriou et al. (2012) ώστε να γίνει σύγκριση των 

αλλαγών των συγκεντρώσεων των μετάλλων στις διαφορετικές ταξινομικές ομάδες ανάλογα 

με το βαθμό ανοχής στην περιβαλλοντική διατάραξη. Αυτός ο δείκτης βασίζεται στην 

παραδοχή από τους Rosenberg et al. (2004), ότι τα ευκαιριακά (opportunistic) είδη έχουν 
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συνήθως μεγάλη αφθονία σε κοινότητες χαμηλής ποικιλότητας ενώ τα ευαίσθητα είδη 

βρίσκονται συνήθως σε κοινότητες υψηλής ποικιλότητας. Με αυτό το σκεπτικό, οι χαμηλές 

τιμές ES500.05 δείχνουν r-επιλογής στρατηγική (ευκαιριακές ή ανθεκτικές στη ρύπανση

ταξινομικές ομάδες) ενώ υψηλές τιμές δείχνουν K-επιλογή π.χ. ευαίσθητες ταξινομικές 

ομάδες.  

5.3.6. Περιγραφή των λειτουργικών χαρακτηριστικών των μακροπανιδικών ομάδων 

Για τη διερεύνηση των σημαντικότερων μακροπανιδικών λειτουργιών στα ιζήματα 

σχηματίστηκε μια σειρά από λειτουργικά χαρακτηριστικά με βάση τη μελέτη των 

Papageorgiou et al (2009) για να προσδιοριστούν οι λειτουργικές ομάδες των ταξινομικών 

ομάδων που μοιράζονται μια σειρά από παρόμοια χαρακτηριστικά και έχουν ανάλογες 

επιπτώσεις στις σημαντικές διεργασίες του οικοσυστήματος (Bonsdorff & Pearson 1999,

Francois et al. 2002, Rosenfeld 2002). Για τον κατάλογο των χαρακτηριστικών των 

οργανισμών επιλέχτηκαν χαρακτηριστικά που αποκρίνονται διαφορετικά σε αλλαγές των 

γεωχημικών συνθηκών των ιζημάτων (Πίνακας 5.2).

Πίνακας 5.2. Κατάλογος των οικολογικών και μορφολογικών γνωρισμάτων και οι αντίστοιχοι κωδικοί 
τους που χρησιμοποιούνται στη στατιστική ανάλυση (Papageorgiou et al. 2009). 

Table 5.2. List of ecological and morphological traits and their corresponding codes used in the 
statistical analysis (Papageorgiou et al. 2009). 

Ecological traits Codes Morphological traits Codes

Mobility Body form

Mobile m Shell structures s

Semi mobile sm Vermiform (length >>>width) v

Sessile s Globulose (with/without extremities) length ≥ width e

Habitat (living position) Body size (g)

Epifauna ef Very small: <0.050 1

Surface infauna (<2 cm deep) i Small: 0.051-0.0700 2

Sub-surface infauna (>2 cm deep) si Medium: 0.0701-0.0800 3

Feeding type Large: 0.0801-0.1100 4

Suspension feeder SF Very large: 0.11< 5

Deposit feeder DF

Predator P

Scavenger S

Omnivore O

Bioturbation

Biodiffuser bd 

Upward-conveyors uc

Downward-conveyors dc

Gallery diffusers gd

No bioturbation n
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Δύο βασικές κατηγορίες (Οικολογικά και Μορφολογικά γνωρίσματα) δημιουργήθηκαν 

με βάση τη φύση του κάθε γνωρίσματος. Κάθε μια διαχωρίστηκε σε επιμέρους κατηγορίες 

που επιλέχθηκαν ώστε να αποδίδουν το εύρος των χαρακτηριστικών όλων των ειδών. 

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα οικολογικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά 

μπορούν να βρεθούν στους Papageorgiou et al. (2009). Περιληπτικά, τα χαρακτηριστικά που 

περιγράφουν τους τρόπους διαβίωσης των οργανισμών ταξινομήθηκαν στα οικολογικά 

γνωρίσματα. Η κινητικότητα (mobility) εκφράζει τη δυνατότητα των οργανισμών να 

κινούνται πάνω και μέσα στο ίζημα. Η θέση διαβίωσης της μακροπανίδας επηρεάζει τα 

οικολογικά γνωρίσματα. Οι τροφικές συνήθειες των βενθικών οργανισμών συνδυάζουν μια 

ποικιλία διαφορετικών γνωρισμάτων από την αιωρηματοφαγία (suspension feeding) μέχρι 

την παμφαγία (omnivore). Η βιοανάδευση είναι πολύ σημαντική για τη γεωχημεία των 

ιζημάτων. Η περιγραφή των διαφορετικών τύπων βιοανάδευσης βασίζεται στον τρόπο 

ανάδευσης των ιζημάτων από τους οργανισμούς. Για την κατάταξη των οργανισμών σε 

κατηγορίες μεγέθους σώματος χρησιμοποιήθηκε το μέσο βάρος/ άτομο κάθε είδους. Για το 

σχήμα του σώματος, το γνώρισμα ‘όστρακο’ περιγράφει όλους τους οργανισμούς με 

εξωτερικές προστατευτικές δομές, ενώ ως ‘σκωληκόμορφοι’ (vermiform) και ‘σφαιρικοί’ 

(globulose) θεωρήθηκαν όλοι οι οργανισμοί που φέρουν αυτό το σχήμα, ανεξαρτήτως 

ύπαρξης μεταμέρειας (μήκος >> πλάτος). Για κάθε δείγμα-ταξινομική ομάδα καταγράφηκαν 

οι πληροφορίες κάθε υπό μελέτη γνωρίσματος σύμφωνα με τους Papageorgiou et al. (2009). 

5.3.7. Στατιστική επεξεργασία

Για τη στατιστική ανάλυση, οι συγκεντρώσεις των μετάλλων και των στοιχείων που ήταν 

χαμηλότερες από τα όρια ανίχνευσης (LOD) αντικαταστάθηκαν αυθαίρετα με το 0.5*LOD. 

Αυτό έγινε μόνο στις περιπτώσεις των μετάλλων και των στοιχείων όπου το 50% των 

δειγμάτων είχε συγκεντρώσεις υψηλότερες από το LOD, αν δεν ίσχυε αυτό, τότε τα στοιχεία 

εξαιρέθηκαν από την ανάλυση (USEPA 1991). Για την εύρεση των σημαντικών διαφορών 

στις συγκεντρώσεις των μετάλλων και των στοιχείων μεταξύ της μακροπανίδας και του 

ιζήματος όπως επίσης και μεταξύ των διαφορετικών οικολογικών και μορφολογικών 

γνωρισμάτων έγινε έλεγχος με παραμετρική μονόδρομη Ανάλυση Διασποράς (ANOVA) 

ακολουθούμενη από συγκρίσεις ζευγών βάσει του ελέγχου Tukey HSD. Έγινε έλεγχος 

κανονικότητας και ομοιογένειας της διασποράς χρησιμοποιώντας τους Kolmogorov –

Smirnov και Levene ελέγχους αντίστοιχα και τα δεδομένα μετασχηματίστηκαν όπου ήταν 

απαραίτητο. Στις περιπτώσεις όπου οι προϋποθέσεις της ANOVA δεν τηρούνταν ακόμα και 

μετά τον μετασχηματισμό των δεδομένων, έγινε χρήση του μη-παραμετρικού τεστ Kruskal-
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Wallis. Για την εύρεση των διαφορών των συγκεντρώσεων των μετάλλων και των στοιχείων 

μεταξύ των ιστών (σάρκα, συκώτι, βράγχια, οστά, γονάδες, έντερο, στομάχι, στομαχικό 

περιεχόμενο) των άγριων ψαριών που τρέφονται κυρίως ή δευτερογενώς με ζωοβένθος και 

της αντίστοιχης διατροφής τους έγινε έλεγχος με μη-παραμετρικό έλεγχο Kruskal-Wallis.

Έγινε χρήση των μητρών συσχέτισης Spearman για τον προσδιορισμό της σχέσης των 

συγκεντρώσεων των μετάλλων και των στοιχείων στη μακροπανίδα και (α) τις αντίστοιχες

συγκεντρώσεις στο ίζημα, (β) τις γεωχημικές μεταβλητές και (γ) τις τιμές ευαισθησίας 

(sensitivity values) των οικογενειών των θαλάσσιων βενθικών ασπόνδυλων (ES500.05). Η

ανάλυση έγινε με το λογισμικό πακέτο STATISTICA v.8.0 (StatSoft Inc. 2007). 

5.4. Αποτελέσματα  

5.4.1. Μέταλλα στο μακροβένθος vs. στο ίζημα

Οι μέσες τιμές των μετάλλων και των στοιχείων στη μακροπανίδα συνοψίζονται στα

Παράρτηματα I και II.

Από τη σύγκριση των συγκεντρώσεων όλων των 87 δειγμάτων-ταξινομικών ομάδων με 

τις αντίστοιχες συγκεντρώσεις στα ιζήματα, από όπου συλλέχθηκαν (Πίνακας 5.3), βρέθηκε 

ότι η μακροπανίδα είχε υψηλότερες συγκεντρώσεις As, P, Na, Zn και K (ANOVA και

Kruskal-Wallis p<0.05), τα Cd και Cu δεν είχαν σημαντικές διαφορές ενώ όλα τα άλλα 

στοιχεία (Sr, Mg, Ca, Pb, Rb, V, Ga, Cs, Fe, Tl, U, Li, Cr, Ge και Th) στο ίζημα είχαν

υψηλότερες συγκεντρώσεις από ότι στη μακροπανίδα (ANOVA και Kruskal-Wallis p<0.05). 

Επιπλέον, η συσχέτιση Spearman των συγκεντρώσεων των μετάλλων και των στοιχείων 

μεταξύ των δειγμάτων-ταξινομικές ομάδες και των αντίστοιχων ιζημάτων, έδειξε ότι οι 

συγκεντρώσεις των Pb, Rb, Ga, Cs, Fe, Tl, Li, Cr και Th στη μακροπανίδα ήταν θετικά 

συσχετισμένες, ενώ το Cd ήταν αρνητικά συσχετισμένο με τις συγκεντρώσεις στο ίζημα 

αυτών των μετάλλων (p<0.05). 

5.4.2. Μέταλλα στο μακροβένθος vs. γεωχημικές παράμετροι

Για τον προσδιορισμό της σχέσης των συγκεντρώσεων των μετάλλων και των στοιχείων

στη μακροπανίδα και των γεωχημικών χαρακτηριστικών στο ίζημα, χρησιμοποιήθηκε η 

συσχέτιση μητρών Spearman (Πίνακας 5.4). Το ποσοστό ιλύος στα ιζήματα ήταν θετικά 

συσχετισμένο με τις συγκεντρώσεις των Ga, Rb, Li, Fe, Cs, Tl, Y, Th, Na, V και Cr και 

αρνητικά με τις συγκεντρώσεις των Pb, Cd και Sr στη μακροπανίδα. Το οξειδοαναγωγικό 

δυναμικό του ιζήματος ήταν θετικά συσχετισμένο με τις συγκεντρώσεις των Pb, Cd, Sr, Hg

και As και αρνητικά με την ποσότητα του Ga. Οι συγκεντρώσεις των σουλφιδίων στο ίζημα 
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ήταν θετικά συσχετισμένες με τις συγκεντρώσεις των Ga, Rb, Li, P και Cu και αρνητικά με 

τις συγκεντρώσεις των Pb, Cd, Sr και Hg. Το ασταθές οργανικό υλικό (LOM) των ιζημάτων 

ήταν θετικά συσχετισμένο με τις συγκεντρώσεις των P και U. Το ανθεκτικό οργανικό υλικό 

(ROM) ήταν θετικά συσχετισμένο με τις συγκεντρώσεις των Ga, Rb, Li, Fe, Cs, Tl, Y, Th, 

Cr, Co, Ni και Ge και αρνητικά με του Pb. Το περιεχόμενο σε χλωροφύλλη-α του ιζήματος 

ήταν θετικά συσχετισμένο με τις συγκεντρώσεις των Ga, Rb, Li, Fe, Cs, Tl και Th και 

αρνητικά με τις συγκεντρώσεις των Pb και Cd. Η ποσότητα του ολικού οργανικού αζώτου 

(TON) στο ίζημα ήταν θετικά συσχετισμένο με τη συγκέντρωση του Cu. Η ποσότητα του 

ολικού οργανικού άνθρακα (TOC) στο ίζημα ήταν θετικά συσχετισμένη με τις συγκεντρώσεις 

των Ga, Rb και P και αρνητικά με τις συγκεντρώσεις του Pb στη μακροπανίδα. Όλες οι 

παραπάνω συγκρίσεις ήταν στατιστικά σημαντικές (p<0.05).

Πίνακας 5.3. Σημαντικές διαφορές (ANOVA και Kruskal-Wallis) και συσχέτιση Spearman μεταξύ
των συγκεντρώσεων των μετάλλων και στοιχείων στο ίζημα (S) και στις οικογένειες των θαλάσσιων
βενθικών ασπόνδυλων (F). Παρουσιάζεται επίσης το ποσοστό των δειγμάτων των ταξινομικών ομάδων
με τις υψηλότερες συγκεντρώσεις από ότι το αντίστοιχο περιεχόμενο στο ίζημα.

Table 5.3. Significant differences (ANOVA and Kruskal-Wallis) and Spearman correlations between 
concentrations of metals and other elements in sediment (S) and in marine benthic invertebrate families 
(F) are presented. The percent of taxon-samples with higher concentrations than their respective 
sediment content are also shown. 

% taxon samples p Corr coeff p
F>S As 77.8% *** ns

P 75.6% *** ns
Na 71.1% *** ns
Zn 66.7% ** ns
Cd 56.7% ns -0.23 *
K 54.4% *** ns
Cu 52.2% ns ns

S>F Sr 18.9% *** ns
Mg 16.7% *** ns
Ca 13.3% *** ns
Pb 11.1% *** 0.50 *
Rb 8.9% *** 0.36 *
V 6.7% *** ns
Ga 5.6% *** 0.44 *
Cs 4.4% *** 0.40 *
Fe 3.3% *** 0.34 *
Tl 3.3% *** 0.27 *
U 3.3% *** ns
Li 2.2% *** 0.25 *
Cr 2.2% *** 0.32 *
Ge 2.2% *** ns
Th 1.1% *** 0.26 *

Comparison F vs S Spearman S - F
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Πίνακας 5.4. Η συσχέτιση Spearman μεταξύ των γεωχημικών χαρακτηριστικών του ιζήματος και των 
συγκεντρώσεων των μετάλλων και άλλων στοιχείων στις μακροπανιδικές ταξινομικές ομάδες (p<0.05). 
Παραλείπονται τα μέταλλα και στοιχεία που δεν συσχετίζονται σημαντικά.

Table 5.4. Spearman correlation between geochemical characteristics of sediment and metal and other element 
concentrations in macrofauna taxa (p<0.05). Metals with no significant correlation were omitted.   

%Silt Redox Sulphide LOM a ROM b Chla c TON d TOC e

Ga 0.45 -0.22 0.26 ns 0.49 0.40 ns 0.33
Rb 0.44 ns 0.28 ns 0.42 0.36 ns 0.29
Li 0.27 ns 0.12 ns 0.39 0.21 ns ns
Fe 0.39 ns ns ns 0.38 0.26 ns ns
Cs 0.37 ns ns ns 0.39 0.25 ns ns
Tl 0.36 ns ns ns 0.30 0.26 ns ns
Y 0.26 ns ns ns 0.35 ns ns ns
Th 0.35 ns ns ns 0.38 0.26 ns ns
Na 0.38 ns ns ns ns ns ns ns
V 0.21 ns ns ns ns ns ns ns
Cr 0.23 ns ns ns 0.24 ns ns ns
Pb -0.21 0.45 -0.40 ns -0.25 -0.23 ns -0.33
Cd -0.39 0.42 -0.31 ns ns -0.36 ns ns
Sr -0.24 0.29 -0.22 ns ns ns ns ns
Hg ns 0.53 -0.35 ns ns ns ns ns
As ns 0.22 ns ns ns ns ns ns
P ns ns 0.32 0.25 ns ns ns 0.26
Cu ns ns 0.25 ns ns ns 0.21 ns
Co ns ns ns ns 0.30 ns ns ns
Ni ns ns ns ns 0.22 ns ns ns
Ge ns ns ns ns 0.23 ns ns ns
U ns ns ns 0.26 ns ns ns ns

5.4.3. Μέταλλα σε ανθεκτικές και ευαίσθητες ταξινομικές ομάδες 

Για όλα τα δείγματα-ταξινομικές ομάδες η συσχέτιση Spearman μεταξύ του δείκτη 

ES500.05 σε επίπεδο οικογένειας και των συγκεντρώσεων τους σε μέταλλα και στοιχεία 

(Πίνακας 5.5) έδειξε ότι η συγκέντρωση του Cd ήταν θετικά συσχετισμένη, ενώ για 15 

στοιχεία (Cr, Th, Fe, V, U, Pb, Na, Ga Rb, Tl, Cs, Y, Mo, Ni και Se), η συσχέτιση ήταν 

αρνητική (p<0.05). Με άλλα λόγια, τα περισσότερα από τα μέταλλα και στοιχεία (εκτός του 

Cd) βρέθηκαν να έχουν υψηλότερες συγκεντρώσεις στις r-επιλογής ή ευκαιριακές 

ταξινομικές ομάδες. 
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Πίνακας 5.5. Συσχέτιση Spearman των συγκεντρώσεων των μετάλλων και άλλων στοιχείων στις
οικογένειες των θαλάσσιων βενθικών ασπόνδυλων και του αντίστοιχου βαθμού ανοχής (degree of
tolerance) σε επίπεδο οικογένειας (ES500.05). Παραλείπονται οι συντελεστές που δεν είναι στατιστικά
σημαντικοί (p>0.05).

Table 5.5. Spearman correlation of metal and other element concentrations in marine benthic 
invertebrate families and their associated degree of tolerance at the family level (ES500.05). Non 
significant (p>0.05) coefficients are omitted.

ES500.05 – fauna 

Cd  0.22
Cr -0.45
Th -0.44
Fe -0.40
V -0.36
U -0.34
Pb -0.33
Na -0.32
Ga -0.30
Rb -0.34
Tl -0.30
Cs -0.22
Y -0.42
Mo -0.35
Ni -0.26
Se -0.26

5.4.4. Μέταλλα στο μακροβένθος: οικολογικά και μορφολογικά γνωρίσματα  

Με βάση το ενδιαίτημα, τα περισσότερα μέταλλα και στοιχεία που μετρήθηκαν είχαν 

υψηλότερες συγκεντρώσεις στην επιφανειακή μακροπανίδα (surface infauna) και 

χαμηλότερες στην επιπανίδα (epifauna) (ANOVA και Kruskal-Wallis p<0.05). Η 

επιφανειακή και υπο-επιφανειακή πανίδα (sub-surface infauna) είχε υψηλότερες 

συγκεντρώσεις των K, Na, Se, V, Mo, Rb, Th, Cr, Fe και Ga από ότι η επιπανίδα. Η 

επιφανειακή πανίδα είχε υψηλότερες συγκεντρώσεις P από ότι η επιπανίδα. Τα περισσότερα 

μέταλλα και στοιχεία που μετρήθηκαν δεν είχαν σημαντικές διαφορές στις συγκεντρώσεις 

τους στη μακροπανίδα με διαφορετική κινητικότητα (ANOVA και Kruskal-Wallis p<0.05). 

Ωστόσο, τα εδραία (sessile) είδη είχαν υψηλότερες συγκεντρώσεις Rb, K και As από ότι τα 

κινητικά (mobile) και ημικινητικά (semi mobile) είδη. Τα κινητικά είδη είχαν υψηλότερες 

συγκεντρώσεις Cu από ότι τα ημικινητικά. Με βάση τη διατροφή, τα περισσότερα μέταλλα 

και στοιχεία που μετρήθηκαν είχαν υψηλότερες συγκεντρώσεις στους ιζηματοφάγους 

οργανισμούς (deposit-feeders) και χαμηλότερες στους θηρευτές (predators) και 

πτωματοφάγους (scavengers) (ANOVA και Kruskal-Wallis p<0.05). Οι ιζηματοφάγοι 

οργανισμοί είχαν υψηλότερες συγκεντρώσεις των Co, Ga, Th, Cr, Fe, Ni, Rb, U, Se, Mo, K

και Tl από ότι οι πτωματοφάγοι  και οι θηρευτές. Οι αιωρηματοφάγοι και οι πτωματοφάγοι 
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είχαν υψηλότερες συγκεντρώσεις Sr και Ca από ότι οι θηρευτές. Οι θηρευτές και οι παμφάγοι 

(omnivores) οργανισμοί είχαν υψηλότερες συγκεντρώσεις As και Cd από ότι οι 

ιζηματοφάγοι. Με βάση τη βιοανάδευση, οι οργανισμοί που βρίσκονται τοποθετημένοι 

κάθετα στο ίζημα με το κεφάλι προς τα κάτω (άνω-μεταφορείς, upward-conveyors) είχαν 

περισσότερα μέταλλα και στοιχεία με υψηλότερες συγκεντρώσεις από ότι οι άλλοι 

οργανισμοί (ANOVA και Kruskal-Wallis p<0.05). Οι οργανισμοί που δεν έχουν την 

ικανότητα της βιοανάδευσης είχαν τις χαμηλότερες συγκεντρώσεις όλων των σημαντικά 

διαφορετικών μετάλλων και στοιχείων από ότι οι οργανισμοί που βιοαναδεύουν το ίζημα. Οι

συγκεντρώσεις των Y, Mo, Th, U, Cr, Ga, Cs, Tl, Se, Li, V, Rb και Fe στους άνω-μεταφορείς,

των Cr, Ga, Na, K, V, Rb και Fe στους οργανισμούς που διαχέουν τυχαία το ίζημα σε 

κοντινές αποστάσεις (βιοδιαχυτές-biodiffusers), των K, Cs, Tl, Se και Fe στους οργανισμούς 

που βρίσκονται τοποθετημένοι κάθετα στο ίζημα με το κεφάλι προς τα πάνω (κάτω-

μεταφορείς, downward-conveyors) και των Li, V, Rb και Fe στους οργανισμούς που 

δημιουργούν στοές (gallery-diffusers) ήταν υψηλότερες από ότι στους οργανισμούς που δεν 

έχουν την ικανότητα της βιοανάδευσης (ANOVA και Kruskal-Wallis p<0.05) (Πίνακας 5.6).

Με βάση το σχήμα του σώματος, οι οργανισμοί με ‘όστρακο’ (shell) είχαν περισσότερα 

μέταλλα και στοιχεία με χαμηλότερες συγκεντρώσεις από ότι οι σκωληκόμορφοι οργανισμοί 

(vermiform) (ANOVA και Kruskal-Wallis p<0.05). Οι σκωληκόμορφοι οργανισμοί είχαν 

περισσότερα μέταλλα και στοιχεία με υψηλότερες συγκεντρώσεις από ότι οι άλλοι 

οργανισμοί. Οι σκωληκόμορφοι οργανισμοί είχαν υψηλότερες συγκεντρώσεις Mg, Cs, Na, 

Rb, V, Cr, Fe, Zn, Tl, P, Y, Th, As, K, Se, Mo, U και Ge από ότι οι οργανισμοί με όστρακο. 

Οι «σφαιρικοί» οργανισμοί και οι οργανισμοί με όστρακο είχαν υψηλότερες συγκεντρώσεις 

Sr και Ca από ότι οι σκωληκόμορφοι οργανισμοί. Οι σφαιρικοί οργανισμοί είχαν

χαμηλότερες συγκεντρώσεις As, K, Se, Mo, U και Ge από ότι οι σκωληκόμορφοι οργανισμοί. 

Ανάλογα με το βάρος του σώματος, οι πολύ μικροί οργανισμοί είχαν περισσότερα μέταλλα 

και στοιχεία με υψηλότερες συγκεντρώσεις από ότι οι μεγαλύτεροι οργανισμοί (ANOVA και

Kruskal-Wallis p<0.05). Οι πολύ μικροί οργανισμοί είχαν υψηλότερες συγκεντρώσεις V, U, 

Mo, Th, Y, Ga, Se, Pb, Ca, Sr, Cd και Tl από ότι οι μεγάλοι και πολύ μεγάλοι οργανισμοί. Οι 

μετρίου μεγέθους οργανισμοί είχαν υψηλότερες συγκεντρώσεις Rb και Na από ότι οι πολύ 

μεγάλοι οργανισμοί. Οι μικροί και οι μετρίου μεγέθους οργανισμοί είχαν χαμηλότερες 

συγκεντρώσεις Cd από ότι οι πολύ μικροί οργανισμοί (Πίνακας 5.6).
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Πίνακας 5.6. Η κατανομή των μετάλλων και άλλων στοιχείων στα μακροπανιδικά είδη με διαφορετικά οικολογικά και μορφολογικά γνωρίσματα που συλλέχθηκαν από 
διάφορα ιχθυοτροφεία (ANOVA και Kruskal-Wallis p<0.05). Παραλείπονται τα μέταλλα και στοιχεία που δεν διαφέρουν σημαντικά. Τα Na, P, K, Ca, Ge, Se, Y, Mo, Hg
και Th δεν μετρήθηκαν στην AEG1. Με bold σημειώνονται οι στατιστικά υψηλότερες συγκεντρώσεις που βρέθηκαν σε κάθε γνώρισμα. Με italics σημειώνονται οι Kruskal-
Wallis στατιστικές διαφορές. 

Table 5.6. Metals and other elements distribution in macrofauna species with different ecological and morphological traits collected from different fish farms (ANOVA and 
Kruskal-Wallis p<0.05). Metals with no significant differences were omitted. Na, P, K, Ca, Ge, Se, Y, Mo, Hg and Th were not measured in fish farm from AEG1. In bold 
are marked the statistically higher concentrations found in each trait. Kruskal-Wallis statistical differences are marked in italics. 

si i ef s sm m DF DF/SF DF/P S/P P P/O SF O S uc bd dc gd n v e s 1 2 3 4 5

K a a c Rb a c c Co a ai ai ai i ai ai ai ai Y a ae ae ae e Mg a a c V a ae ae ae e

Na a a c K a ac c Ga a ai ai ai i ai ai ai ai Mo a ad ae de e Cs a a c U a ae ae ae e

Se a a c As a c ac Th a ai ai ai i ai ai ai ai Th a ae ae ae e Na a a c Mo a ae ae ae e

V a a c Cu ac c a Cr a ai ai i i ai ai i ai U a ae ae e e Rb a b c Th a d d d e

Mo a a c Fe a ai ai i i ai ai ai ai Cr a a ae ae e V a ac c Y a ae ae ae e

Rb a b c Ni a a i ai i ai ai ai ai Ga a a ae ae e Cr a ac c Ga a e e e e

Th a b c Rb a i ai i ai ai ai ai ai Na ae a ae ae e Fe a ac c Se a e ae ae e

Cr a b c U a ai i i ai ai ai ai ai K ae a a ae e Zn a ac c Pb a e e e e

Fe a b c Se a i ai i ai ai ai ai ai Cs a ae a ae e Tl a ac c Ca a ae ae e ae

Ga a b c Mo a i ai i a ai ai ai ai Tl a ae a ae e P a ac c Sr a ae ae e ae

Li a ac c K a i a i a ai ai ai ai Se a ae a ae e Y a ac c Cd a e e ae ae

Cs a ac c Tl a a a ai ai ai ai i ai Li a ae ae a e Th a ac c Tl a a a a e

Tl a ac c Sr i a ai a i ai ai ai ai V a a ae a e As a c c Rb ae ae a ae e

Y a c c Ca ai a ai a i ai ai ai ai Rb a a ae a e K a c c Na ae ae a ae e

U a c c As i i i i i a ai ai ai Fe a a a a e Se a c c

P ac a c Cd i i hi i hi abh ai a ai Mo a c c

U a c ac

Ge a c ac

Li ac a c

Sr c a a

Ca c a a

Ecological traits Morphological traits

Habitat Mobility Feeding type Bioturbation Body form Body size (g)

a = max, c = min (Ενδιαίτημα-Habitat, Κινητικότητα-Mobility, Σχήμα σώματος-Body form), i = min (Διατροφική συνήθεια-Feeding type), e = min (Βιοανάδευση-Bioturbation, Μέγεθος σώματος-Body size)
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5.4.5. Μεταφορά των μετάλλων από το ζωοβένθος στα άγρια ψάρια σε περιοχές 

ιχθυοτροφείων

Οι μέσες συγκεντρώσεις των μετάλλων και στοιχείων στη σάρκα, στο συκώτι, στα 

βράγχια, στα οστά και στο έντερο των άγριων ψαριών παρατίθενται στους Πίνακες 4.2 και 

4.3 ενώ οι συγκεντρώσεις στις γονάδες, στο στομάχι και στο στομαχικό περιεχόμενο των 

άγριων ψαριών παρατίθενται στον Πίνακα 5.7. Γύρω από τα ιχθυοτροφεία συναθροίζονται 

άγρια, βενθοπελαγικά ψάρια, που τρέφονται με ζωοβένθος ως κύρια (καρκινοειδή, 

σκουλήκια, μαλάκια, εχινόδερμα, και άλλα ασπόνδυλα) ή δευτερεύουσα (κυρίως 

καρκινοειδή) τροφή (Πίνακας 5.8, δεδομένα από Fishbase 2012).

Οι ιστοί των άγριων ψαριών που τρέφονται κυρίως ή δευτερογενώς με ζωοβένθος είχαν 

υψηλότερες συγκεντρώσεις Hg και P και χαμηλότερες συγκεντρώσεις Li, Na, Mg, Co, Rb, 

Cu, V, Cr, Fe, Ni, Y, Mo, U, Pb, Ca, As, Sr και Cs από ότι η ζωοβενθική διατροφή τους. Ενώ

οι συγκεντρώσεις του Cd στο συκώτι, του Zn και Ge στις γονάδες, του Se στο συκώτι και τις 

γονάδες και του K στη σάρκα και τις γονάδες είχαν υψηλότερες συγκεντρώσεις από ότι η 

αντίστοιχη ζωοβενθική διατροφή των ψαριών (Πίνακας 5.9) (Kruskal-Wallis p<0.05).

5.5. Συζήτηση   

5.5.1. Μέταλλα στο μακροβένθος σε σχέση με το ίζημα

Στην παρούσα μελέτη, βρέθηκε ότι οι συγκεντρώσεις των As, P, Na, Zn και K στη 

μακροπανίδα ήταν υψηλότερες από ότι οι αντίστοιχες τιμές στο ίζημα. Αυτό δείχνει ότι τα 

βενθικά ασπόνδυλα ήταν καλύτεροι μεταφορείς των δυνητικά επιβλαβών μετάλλων σε 

υψηλότερα τροφικά επίπεδα των υδρόβιων οργανισμών από ότι το ίζημα (Miles & Tome

1997). Ωστόσο, ακόμη και αν τα Cu, Zn, P, Na, Fe και As στο ίζημα των ιχθυοτροφείων 

μπορεί να προκαλέσουν από οριακές έως ακραίες επιπτώσεις στην υδρόβια ζωή (Kalantzi et

al. 2013), έχει βρεθεί ότι τα ασπόνδυλα των παράκτιων περιοχών προβαίνουν σε κατάτμηση 

των υψηλών συγκεντρώσεων των μετάλλων χωρίς τοξίκωση (toxicosis), οι οποίες, με τη 

σειρά τους, μπορούν να μεταφερθούν σε ανώτερα τροφικά επίπεδα (Miles & Tome 1997).

Περαιτέρω, τα αποτελέσματα μας δείχνουν ότι οι συγκεντρώσεις των Sr, Mg, Ca, Pb, Rb, V, 

Ga, Cs, Fe, Tl, U, Li, Cr, Ge και Th στα βενθικά ασπόνδυλα ήταν χαμηλότερες από ότι τα 

αντίστοιχα επίπεδα τους στο ίζημα το οποίο δείχνει ότι πιθανώς υπάρχουν μηχανισμοί που 

επιτρέπουν την αποφυγή της πρόσληψης ή ευνοούν την αποβολή στον περιβάλλοντα χώρο. 

Οι περισσότεροι θαλάσσιοι οργανισμοί έχουν αναπτύξει μηχανισμούς για τη ρύθμιση των 

συγκεντρώσεων των βασικών στοιχείων στους ιστούς τους υπό την παρουσία μεταβλητών 

συγκεντρώσεων στο νερό, στα ιζήματα και στη τροφή (Franca et al. 2005, Berthet et al. 2003,
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Πίνακας 5.7. Μέσες συγκεντρώσεις των μετάλλων και άλλων στοιχείων (ww, υγρό βάρος) στις 
γονάδες, στο στομάχι και στο στομαχικό περιεχόμενο των άγριων ψαριών από τα τέσσερα
ιχθυοτροφεία (bdl = κάτω από το όριο ανίχνευσης). 

Table 5.7. Mean concentrations of heavy metals and other elements in gonads, stomach and stomach 
content of wild fish from the four aquaculture sites (bdl: below detection limit and ww: wet weight).  

Tissue Site Species Na P K Ca Li Mg V Cr Fe Co Ni Cu Zn Ge As Se Rb Sr Y Mo Cd Pb Cs Hg U

% ww mg/kg ww μg/kg ww

AEG1 Mullus surmuletus 0.1 0.5 0.6 0.0 bdl 432.6 0.0 bdl 14.5 0.1 bdl 6.9 125.3 0.1 2.3 2.1 1.4 5.5 0.0 0.0 bdl bdl 21.4 bdl 1.2

Coris julis 0.1 0.3 0.3 bdl bdl 604.5 0.1 bdl 21.7 0.1 bdl 1.5 bdl bdl 14.2 0.7 0.6 4.1 bdl bdl 0.1 bdl bdl bdl 7.4

Eutrigla gurnardus 0.1 0.4 0.6 0.1 bdl 460.1 0.1 0.1 bdl 0.0 bdl bdl 35.4 0.0 40.7 1.2 1.1 9.1 bdl 0.0 bdl bdl 24.7 bdl 1.0

Spicara smaris 0.1 0.6 0.7 0.2 0.1 879.0 0.2 0.1 bdl bdl bdl 13.5 46.5 0.0 23.2 2.5 1.8 14.1 0.0 0.1 0.1 0.1 28.9 bdl 17.8

Micromesistius poutassou 0.1 0.4 0.5 0.0 bdl 307.5 0.0 bdl 19.5 0.0 bdl 1.3 98.1 0.1 14.8 1.7 1.0 3.9 bdl 0.0 0.0 bdl 24.1 bdl 1.4

Serranus cabrilla 0.1 0.6 0.7 0.0 bdl 473.8 0.0 0.1 11.4 0.0 bdl 1.5 128.3 0.1 2.7 1.6 1.6 5.4 bdl 0.0 0.0 bdl 43.2 bdl 1.2

Symphodus tinca 0.2 0.4 0.6 0.1 0.0 774.5 1.1 0.1 32.5 0.0 bdl 1.8 20.3 0.0 34.9 1.3 1.5 13.7 bdl 0.0 0.0 0.2 25.7 bdl 8.0

Symphodus 
mediterraneus

0.2 0.7 0.5 0.5 0.0 2446.0 0.8 bdl bdl bdl 0.8 bdl 44.8 bdl 14.2 1.0 1.6 31.9 0.2 0.2 0.1 1.6 bdl bdl bdl

AEG2 Mugil cephalus 0.1 0.3 0.3 0.0 bdl 167.1 0.1 0.1 19.6 0.0 0.4 1.5 75.4 0.1 1.1 0.4 0.7 3.8 0.0 0.1 0.0 bdl 6.8 bdl 4.1

Sarpa salpa 0.1 0.3 0.3 0.1 bdl 317.0 0.3 bdl 11.2 0.0 bdl bdl 133.2 0.1 2.5 0.6 0.6 8.2 bdl 0.0 0.0 bdl 9.2 bdl 2.1

Siganus rivulatus 0.1 0.5 0.3 bdl bdl 155.1 0.0 bdl bdl 0.0 bdl bdl bdl bdl 2.1 0.2 1.0 3.0 bdl 0.0 bdl bdl 12.4 bdl bdl

ION2 Liza saliens 0.1 0.2 0.3 0.0 bdl 227.8 0.1 bdl 14.5 0.1 bdl 2.5 114.2 0.1 0.6 0.4 0.9 4.4 0.0 0.0 0.0 bdl 7.5 bdl 7.7

Sardinella aurita 0.1 0.5 0.5 0.0 0.0 473.5 0.0 bdl 28.7 0.0 bdl bdl 16.5 0.0 17.0 2.2 0.9 4.1 bdl 0.0 0.0 bdl 23.2 bdl bdl

G
on

ad
s

ION1 Boops boops 0.1 0.2 0.3 0.0 bdl 154.2 0.1 0.1 12.1 0.0 bdl bdl 64.8 0.1 1.8 0.8 0.6 2.2 bdl 0.0 0.0 bdl 11.4 bdl 5.8

AEG1 Mullus surmuletus 0.2 0.3 0.3 0.4 0.1 842.5 0.3 0.4 65.1 0.1 0.5 1.3 24.2 0.0 2.2 1.5 1.1 36.8 0.1 0.1 0.0 0.8 27.2 8.1 43.2

Coris julis 0.2 0.4 0.3 1.2 0.1 1123.7 0.2 0.4 65.7 0.1 0.4 1.8 18.0 0.0 6.1 1.2 0.8 108.1 0.1 0.1 0.0 0.5 22.4 24.7 43.5

Eutrigla gurnardus 0.2 0.3 0.3 0.2 0.0 500.4 0.1 0.1 15.7 0.0 bdl 1.2 13.4 0.0 2.2 1.0 0.7 18.4 0.0 0.0 0.0 0.2 20.4 20.6 14.5

Spicara smaris 0.2 0.3 0.3 0.1 1.2 852.8 0.3 0.1 35.7 0.0 bdl 2.1 39.6 0.0 4.1 2.8 0.8 15.2 0.0 0.1 0.2 0.1 16.5 24.8 63.6

Micromesistius poutassou 0.3 0.2 0.3 0.0 0.0 345.8 0.0 0.1 13.3 0.0 bdl 2.6 22.6 0.0 2.7 5.2 0.7 3.4 bdl 0.0 0.0 bdl 27.0 31.8 16.4

Serranus cabrilla 0.2 0.2 0.3 0.3 0.0 600.2 0.1 0.1 17.8 0.0 bdl 1.9 20.1 0.0 2.5 1.4 0.8 18.1 0.0 0.0 0.1 0.3 39.8 39.2 8.7

Symphodus tinca 0.1 0.2 0.3 0.1 0.0 779.5 3.4 0.1 36.0 0.0 0.3 1.9 16.9 0.0 9.6 1.0 0.8 17.3 0.0 0.1 0.1 0.5 17.0 35.9 35.2

Symphodus 
mediterraneus

0.1 0.2 0.2 2.1 0.3 1319.5 1.2 1.6 205.3 0.3 2.4 2.0 14.1 0.0 6.0 0.9 1.0 121.6 0.3 0.2 0.1 2.6 33.7 36.6 116.8

AEG2 Mugil cephalus 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 301.6 0.2 0.2 79.9 0.0 bdl 9.6 24.7 0.0 0.7 0.4 0.9 6.4 0.0 0.0 0.1 bdl 16.5 30.8 15.9

Sarpa salpa 0.2 0.1 0.2 0.0 0.0 418.6 0.2 bdl 23.8 0.0 bdl 2.4 20.4 0.0 1.5 0.7 0.5 4.0 bdl 0.1 0.1 bdl 9.9 11.0 7.7

Siganus rivulatus 0.1 0.1 0.1 0.1 bdl 260.7 0.2 0.2 31.8 0.0 bdl 10.4 12.1 0.0 1.0 0.5 0.4 4.8 0.0 0.0 0.2 bdl 7.1 18.0 9.9

ION2 Liza saliens 0.2 0.1 0.3 0.0 0.1 270.9 0.1 0.1 38.3 0.0 bdl 4.2 21.0 0.0 1.0 0.4 1.0 5.2 0.0 0.0 0.0 bdl 13.1 15.9 6.3

Sardinella aurita 0.1 0.2 0.4 0.1 0.1 391.5 0.2 0.2 65.9 0.1 0.3 3.3 19.9 0.0 18.7 2.8 0.9 6.0 0.0 0.1 0.1 bdl 23.9 51.6 4.8

S
to

m
ac

h

ION1 Boops boops 0.2 0.2 0.3 0.1 0.1 410.0 0.3 0.2 61.9 0.0 bdl 2.3 33.5 0.0 0.8 0.9 1.0 6.9 0.0 0.1 0.1 0.6 22.0 58.0 19.2

AEG1 Mullus surmuletus 0.2 0.2 0.2 6.9 0.7 4145.7 2.2 5.5 576.4 0.6 4.5 2.7 31.1 0.0 2.1 0.6 1.2 567.7 1.6 0.3 0.1 7.7 88.7 12.0 637.8

Eutrigla gurnardus 0.2 0.4 0.3 0.8 0.1 1146.1 0.4 0.6 92.6 0.1 0.4 bdl 12.0 0.0 1.3 0.6 0.7 55.6 0.1 0.0 0.0 0.4 20.9 13.0 31.3

Micromesistius poutassou 0.7 0.1 0.1 0.0 0.1 1119.9 0.1 0.1 bdl bdl bdl bdl bdl bdl 1.3 4.8 0.3 19.5 bdl 2.9 0.0 0.1 5.0 17.5 45.2

Serranus cabrilla 0.2 0.3 0.2 0.5 0.1 583.2 0.1 0.1 13.4 0.0 bdl 0.8 12.7 0.0 2.6 0.9 0.5 36.6 0.0 0.0 0.1 0.2 10.1 19.3 15.7

AEG2 Mugil cephalus 0.1 0.3 0.0 0.3 0.2 600.7 0.5 0.8 172.5 0.1 0.5 5.7 55.6 0.1 0.6 0.4 0.3 15.3 0.0 0.1 0.1 0.1 11.1 7.7 30.5S
to

m
ac

h 
co

nt
en

t

ION1 Boops boops 0.3 0.3 0.2 0.4 0.2 864.9 1.1 0.3 144.5 0.1 0.6 4.1 42.6 0.0 0.7 0.7 1.2 15.5 0.0 0.3 0.4 2.8 16.2 18.2 38.9
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Πίνακας 5.8. Κύρια και δευτερεύουσα τροφή και ζωοβενθικά είδη της διατροφής των άγριων ψαριών 
που συναθροίζονται γύρω από τα διαφορετικά ιχθυοτροφεία της παρούσας μελέτης (FishBase 2012). 

Table 5.8. Main food, secondary food and zoobenthic feed items of wild fish thriving around the 
different fish farms of the present study (FishBase 2012). 

Fish species Main Food Secondary food Zoobenthic feed items
Mullus surmuletus zoobenthos nekton, detritus benthic crustaceans, worms, molluscs, 

echinoderms
Coris julis zoobenthos plants benthic crustaceans, worms, molluscs, 

echinoderms
Eutrigla gurnardus zoobenthos nekton, zooplankton benthic crustaceans, worms, molluscs, 

echinoderms
Symphodus tinca zoobenthos plants, nekton benthic crustaceans, worms, mollusks, 

echinoderms 
Symphodus mediterraneus zoobenthos plants benthic crustaceans, worms, mollusks, 

echinoderms, other benthic invertebrates
Mugil cephalus zoobenthos, plants, detritus zooplankton benthic crustaceans, worms, mollusks, other 

benthic invertebrates
Boops boops zoobenthos, zooplankton, plants benthic crustaceans
Liza saliens plants, zooplantkton detritus, zoobenthos benthic crustaceans, worms, mollusks
Serranus cabrilla nekton zooplankton, zoobenthos benthic crustaceans, worms, mollusks
Spicara smaris zooplankton zoobenthos benthic crustaceans
Sardinella aurita zooplankton zoobenthos, plants benthic crustaceans
Micromesistius poutassou zooplankton nekton, zoobenthos benthic crustaceans
Sarpa salpa plants zoobenthos benthic crustaceans

Πίνακας 5.9. Οι διαφορές των συγκεντρώσεων και άλλων στοιχείων μεταξύ των ιστών από 13 
διαφορετικά είδη ψαριών που συναθροίζονται γύρω από τα ιχθυοτροφεία και της διατροφής των
ψαριών με ζωοβένθος (καρκινοειδή, σκουλήκια, μαλάκια, εχινοδέρματα, άλλα ασπόνδυλα) (Kruskal-
Wallis p<0.05). Παραλείπονται τα μέταλλα και στοιχεία που δεν διαφέρουν σημαντικά.

Table 5.9. Differences of metal and other element concentrations between the tissues of the 13 
different wild fish species thriving around the fish farms and the fish diet on zoobenthic items 
(crustaceans, worms, mollusks, echinoderms, other invertebrates) (Kruskal-Wallis p<0.05). Metals with 
no significant differences were omitted. 

 TISSUES MU LI GI BO GO INT ST StCon MU LI GI BO GO INT ST StCon
Benthos>Fish Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li Li

Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Mg
Mg Mg Mg Mg Mg Mg Mg Mg Mg Mg Mg Mg Mg Mg Mg Ca
Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co
Rb Rb Rb Rb Rb Rb Rb Rb Rb Rb Rb Rb Cu Rb Rb Rb
Cu V Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cr Cu Cu V Cu Cu Cu
V Cr V V V V V As V Fe V V Cr V V V
Cr Fe Cr Cr Cr Cr Cr Se Cr Ni Cr Cr Fe Cr Cr Cr
Fe Ni Fe Fe Fe Fe Fe K Fe Y Fe Fe Ni Fe Fe Fe
Ni Y Ni Ni Ni Ni Ni Ni U Ni Ni Y Ni Ni Ni
Y Mo Y Y Y Y Y Y Pb Y Y Mo Y Y Y
Mo U Mo Mo Mo Mo Mo Mo Ca Mo Mo U U Mo Pb
U Pb U U U U U U Cs U U Pb Pb U Cs
Pb Ca Cd Pb Pb Cs Pb Pb Sr Cd Pb Ca Ca Pb Ge
Ca Cs Cs Ca Ca As Ca Ca Cs Cd Cd Cs Ca Sr
Cd Sr Zn Cd Cd Sr As Cd As Cs Cs Sr Cs
Zn Ge Cs Cs Sr Cs Sr Zn Sr As
Ge As Zn Sr Zn Ge Sr
Sr K Ge Ge As
Se As As Sr

Se Sr Se
K Se

Fish>Benthos Hg Hg Hg Hg Hg Hg Hg Hg Hg Hg Hg Hg Hg
P Cd P P P P P P P Se P P P K
K K K Cd K

Zn Se
Zn
Ge

Fish feeding primarily on zoobenthos Fish feeding seconarily on zoobenthos 
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Casado-Martinez et al. 2009). Παρόμοια ή διαφορετικά αποτελέσματα έχουν αναφερθεί και 

σε άλλες μελέτες (Davydkova et al. 2005, Farag et al. 2007, Franca et al. 2005).

Τα αποτελέσματα μας δείχνουν ότι οι συγκεντρώσεις των Ga, Rb, Li, Fe, Cs, Tl, Th, Cr

και Pb στα βενθικά ασπόνδυλα αυξάνουν με την αύξηση των τιμών τους στο ίζημα το οποίο 

είναι σύμφωνο με άλλες μελέτες (Mtanga & Machiwa 2007, Davydkova et al. 2005, Farag et

al. 2007, Casado-Martinez et al. 2009). Ωστόσο, έχει βρεθεί ότι υπάρχει αρνητική συσχέτιση 

(Frangipane et al. 2005) ή δεν υπάρχει σημαντική συσχέτιση (Idardare et al. 2008) μεταξύ 

των ολικών συγκεντρώσεων στο ίζημα και στα πολύχαιτα. 

Επιπλέον, στην παρούσα μελέτη, βρέθηκε αρνητική συσχέτιση μεταξύ των 

συγκεντρώσεων του Cd στα ασπόνδυλα και το ίζημα. Έχει βρεθεί ότι οι συγκεντρώσεις του 

Cd στους οργανισμούς είναι σχετικά σταθερές ανεξαρτήτως των συγκεντρώσεων του Cd στο 

ίζημα (Franca et al. 2005, Casado-Martinez et al. 2009) αλλά συμμεταβάλλονται με τις 

συγκεντρώσεις του διαλελυμένου ελεύθερου-ιόντος του Cd (Apeti et al. 2009, Saha et al. 

2006, Yan & Wang 2002). Η διαγένεση των ιζημάτων είναι ένας φυσικός παράγοντας που 

επηρεάζει τη διαθεσιμότητα του Cd. Κατά τη διάρκεια της διαγένεσης, σε αντίθεση με τα 

άλλα μεταβατικά στοιχεία όπως τα Mn, Cu και Fe, τα οποία δεσμεύονται στο οργανικό τμήμα 

του ιζήματος, το Cd μετακινείται στο μεσοδιαστηματικό νερό (porewater) του επιφανειακού

στρώματος του ιζήματος ενώ το αντίθετο συμβαίνει στα ανοξικά βαθύτερα στρώματα (Apeti

et al. 2009). Η αύξηση του διαλελυμένου Cd αυξάνει τις συγκεντρώσεις του στους ιστούς των 

μακροασπόνδυλων. Από την άλλη πλευρά, τα σωματίδια που καθιζάνουν θα έχουν χαμηλά 

επίπεδα Cd με αποτέλεσμα χαμηλές συγκεντρώσεις στο ίζημα (Apeti et al. 2009).  

5.5.2. Μέταλλα στο μακροβένθος σε σχέση με τις γεωχημικές παραμέτρους

Η βιοδιαθεσιμότητα επηρεάζεται από αβιοτικούς παράγοντες, όπως τα χαρακτηριστικά 

του ιζήματος (οργανικό υλικό, μέγεθος κόκκων ιζήματος, ορυκτολογία, συνθήκες 

οξειδοαναγωγής) (Frangipane et al. 2005, Yan & Wang 2002, Han et al. 1996) τα οποία 

επηρεάζουν τη μορφή των μετάλλων (Berthet et al. 2003) καθώς και από φυσιολογικές και 

βιογεωχημικές παραμέτρους όπως ο χρόνος διέλευσης από το έντερο, ο ρυθμός σίτισης και η 

διαδικασία πέψης (Yan & Wang 2002, Frangipane et al. 2005). Στην παρούσα μελέτη 

διαπιστώθηκε ότι οι συγκεντρώσεις των περισσότερων μετάλλων και στοιχείων που 

μετρήθηκαν στη μακροπανίδα αυξάνουν με τη μείωση του δυναμικού οξειδοαναγωγής και 

την αύξηση του ποσοστού ιλύος, των σουλφιδίων, του LOM, του ROM, της χλωροφύλλης-α, 

του TON και του TOC στο ίζημα εκτός των Pb, Cd, Sr και Hg. 

Μια πιθανή αιτία για τη θετική συσχέτιση των συγκεντρώσεων των μετάλλων στα 

βενθικά ασπόνδυλα και του ποσοστού της ιλύος στα ιζήματα που βρέθηκε στην παρούσα 
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μελέτη είναι ότι πολλοί ιζηματοφάγοι καταναλώνουν επιλεκτικά τα λεπτότερα σωματίδια που 

έχουν υψηλότερη θρεπτική αξία και υψηλότερες συγκεντρώσεις μετάλλων από ότι τα 

μεγαλύτερα σωματίδια, επομένως, οι ιζηματοφάγοι επεξεργάζονται μεγάλες ποσότητες 

μετάλλων (Horng et al. 2009).  

Στα ανοξικά ιζήματα, έχει βρεθεί ότι η αφομοίωση των Cd, Co, Zn και Ag στους 

βενθικούς οργανισμούς μειώνεται σημαντικά σε σχέση με τα μέταλλα που σχετίζονται με 

οξειδωτικά ιζήματα (Wang & Fisher 1999, Yan & Wang 2002). Όταν αλλάζουν οι χημικές 

ιδιότητες των ενώσεων του ιζήματος με τον ρύπο προκαλείται κινητοποίηση και μεταφορά 

των μετάλλων, κυρίως από ενώσεις με θείο (Eggleton & Thomas 2004). Για παράδειγμα, το 

κλάσμα σιδηροπυρίτη στα ανοξικά ιζήματα θεωρείται ότι είναι μια σχετικά πλούσια πηγή 

μετάλλων όταν το περιβάλλον γίνει οξειδωτικό όπως γύρω από τις στοές των πολυχαίτων ή 

στις ρίζες των αλοφύτων (Frangipane et al. 2005). Αυτή η αλλαγή των μορφών των μετάλλων 

της μακροπανίδας στα ανοξικά ιζήματα μπορεί να εξηγήσει την αρνητική σχέση του 

οξειδοαναγωγικού δυναμικού και τη θετική των σουλφιδίων του ιζήματος που βρέθηκαν στην 

παρούσα μελέτη. 

Η ποιότητα του οργανικού υλικού είναι ένας σημαντικός παράγοντας που ευνοεί ή 

μειώνει τη βιοδιαθεσιμότητα των μετάλλων στους θαλάσσιους βενθικούς οργανισμούς 

(Frangipane et al. 2005, Selck et al. 1999) επηρεάζοντας την κατανομή των ρύπων στα 

ιζήματα άμεσα λόγω της προσροφητικής της ικανότητας και έμμεσα με την επίδρασή της στη 

σίτιση των οργανισμών (Hedman et al. 2008, Thorsson et al. 2008). Η ασταθής οργανική ύλη 

(LOM) μπορεί να αυξήσει την κινητοποίηση των ρύπων από την επιφάνεια του ιζήματος 

λόγω της αυξημένης σίτισης των οργανισμών και λόγω της αποικοδόμησης της οργανικής 

ύλης (Hedman et al. 2008). Είναι επίσης πιθανό οι ιζηματοφάγοι οργανισμοί να μην έχουν 

αρκετό χρόνο να συσσωρεύσουν μέταλλα που σχετίζονται με την ανθεκτική οργανική ύλη 

(ROM) κατά τη διέλευση του ιζήματος από το έντερο των οργανισμών (Wang & Fisher 1999,

Selck et al. 1999, Thorsson et al. 2008). Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα της αφομοίωσης του 

Cd από σωματίδια επικαλυμμένα με ROM εξαρτάται από την ποσότητα του ανθεκτικού 

υλικού (Selck et al. 1999). Στην παρούσα μελέτη, οι συγκεντρώσεις του Cd στα 

μακροασπόνδυλα βρέθηκαν να μειώνονται με την αύξηση της περιεκτικότητας του ιζήματος

σε ROM. Επιπλέον, έχει αναφερθεί ότι η περιεκτικότητα σε οργανικό άνθρακα είχε μικρή 

σχετικά επίδραση στην αφομοίωση των μετάλλων στα κωπήποδα (Wang & Fisher 1999) κάτι 

το οποίο είναι σύμφωνο με την παρούσα μελέτη όσον αφορά τον ολικό οργανικό άνθρακα. 

Στους οργανισμούς έχουν εξελιχθεί διάφορες βιοχημικές διεργασίες για τη 

διαλυτοποίηση της τροφής που οδηγεί σε ποικιλία περιβαλλοντικών συνθηκών στα έντερά 

τους (Mayer et al. 1996, Wang & Fisher 1999, Selck et al. 1999, Callier et al. 2009). Η 

διέλευση του ιζήματος από το πεπτικό σύστημα καθορίζει τη συσσώρευση των μετάλλων από 



Κεφάλαιο 5: Βενθικά μακροασπόνδυλα

129

τους ιζηματοφάγους πολύχαιτους και από τα σιπουνκουλοειδή (sipunculans) (Davydkova et

al. 2005, Yan & Wang 2002, Casado-Martinez et al. 2009). Οι πολύχαιτοι έχουν μεγάλη 

ικανότητα δέσμευσης των μετάλλων, ενώ τα πεπτικά υγρά των μαλακίων και των 

καρκινοειδών είναι ενδιάμεσης ισχύος (Thorsson et al. 2008). Το πεπτικό σύστημα των 

ιζηματοφάγων πολυχαίτων είναι σημαντική περιοχή για την ανακύκλωση των ρύπων διότι 

στα έντερα τους υπάρχουν υψηλές συγκεντρώσεις ουσιών διαλυτοποίησης των ρύπων, όπως 

αμινοξέα και επιφανειοδραστικές ουσίες, καθώς επίσης επικρατεί διαφοροποίηση του pH/Eh

(Mayer et al. 1996, Wang & Fisher 1999). 

5.5.3. Μέταλλα στις ανθεκτικές και  ευαίσθητες ταξινομικές ομάδες 

Η ανοχή των οργανισμών στους ρύπους οφείλεται σε διάφορους φυσιολογικούς 

μηχανισμούς που έχουν αναπτύξει (Banks et al. 2013) όπως μείωση των ποσοστών

πρόσληψης μετάλλων και/ ή αύξηση των ρυθμών αποβολής, ή αποθήκευση των μετάλλων 

που συσσωρεύονται σε μη τοξικές φυσικοχημικές μορφές π.χ. σε πρωτεΐνες δέσμευσης 

μετάλλων όπως οι μεταλλο-θειονίνες (metallothionein, MT ή metallothionein-like proteins, 

MTLP) ή σε αδιάλυτα αποθέματα (deposits) ή κόκκους (granules) (Berthet et al. 2003, Won

et al. 2008). Επιπλέον, η έκθεση σε εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις μετάλλων μπορεί να 

οδηγήσει στην επιλογή της ανοχής στα μέταλλα των τοπικών πληθυσμών κάτι το οποίο 

μπορεί να συμβεί ακόμη και σε τέσσερις γενιές μόνο σε ορισμένους βενθικούς πολύχαιτους 

και υπο-επιφανειακούς (subsurface dwellers) οργανισμούς (Banks et al. 2013).

Τα αποτελέσματά μας έδειξαν ότι τα r-επιλογής ή ανθεκτικά είδη συσσωρεύουν 

περισσότερα μέταλλα και στοιχεία με υψηλότερες συγκεντρώσεις από ότι τα K-επιλογής. Η 

πρόσληψη των μετάλλων από τους θαλάσσιους οργανισμούς, όπως προαναφέρθηκε, γίνεται 

κυρίως από το νερό, τη τροφή και το ίζημα (Saha et al. 2006, Davydkova et al. 2005, Farag et

al. 2007). Τα ευκαιριακά είδη είναι δυνατόν να εποικίσουν ανοξικές ή ρυπασμένες περιοχές 

και εκτίθενται σε περιβάλλοντα με υψηλότερες συγκεντρώσεις μετάλλων από ότι τα 

ευαίσθητα είδη τα οποία εμφανίζονται κυρίως σε σχετικά παρθένες περιοχές. Οι Callier et al.

(2009) βρήκαν ότι ο δείκτης AMBI ήταν θετικά συσχετισμένος με τις συγκεντρώσεις των Cu, 

Zn και Cd στα ιζήματα το οποίο έδειξε ότι οι σοβαρά διαταραγμένες περιοχές είχαν 

υψηλότερες συγκεντρώσεις μετάλλων στα ιζήματα βάσει της ευαισθησίας/ ανοχής των ειδών 

που βρίσκονται στην κοινότητα. Οι Won et al. (2008) βρήκαν ότι υπάρχει σημαντική διαφορά 

στην ανοχή στα μέταλλα μεταξύ διαφορετικών ειδών πολυχαίτων που οφείλεται στην 

απενεργοποίηση των MTLP ή την αποικοδόμηση των ενεργών MTLP λόγω αυξημένης 

τοξικότητας από τα μέταλλα. 
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Στην παρούσα μελέτη, οι συγκεντρώσεις του Cd βρέθηκαν να είναι χαμηλότερες στα 

ανθεκτικά είδη σε σχέση με τα ευαίσθητα είδη. Σε οργανικά εμπλουτισμένες περιοχές, η 

χρόνια έκθεση στα μέταλλα μπορεί να οδηγήσει στον σχηματισμό κάποιας μορφής 

μηχανισμού αποτοξικοποίησης ο οποίος μπορεί να αυξήσει τον ρυθμό αποβολής του Cd σε 

σχέση με τον ρυθμό απορρόφησης του και συνεπώς να βοηθήσει τους πολύχαιτους να 

αποφύγουν τις τοξικές επιδράσεις του Cd (Selck et al. 1999). Έχει αναφερθεί ότι η 

ανθεκτικότητα του Nereis diversicolor στο Cd οφείλεται στη χαμηλή απορρόφησή του λόγω 

της συμπλοκοποίησης του Cd στη βλενώδη επιδερμίδα, της απομόνωσής του σε σφαιρικούς 

κρυστάλλους (spheral crystals) στο εντερικό σύστημα και της δέσμευσής του σε MTLP

(Davydkova et al. 2005, Nejmeddine et al. 1988). Επιπλέον, η διαγενετική φύση του Cd στο 

στρώμα της οξειδοαναγωγικής διακύμανσης του ιζήματος μπορεί να είναι ένας σημαντικός 

παράγοντας που ελέγχει τη βιοδιαθεσιμότητά του (Apeti et al. 2009). Το Cd μεταναστεύει

στη στήλη του νερού σε οξειδωτικά ιζήματα ενώ παραμένει παγιδευμένο στο ίζημα σε 

ανοξικά ιζήματα (Apeti et al. 2009). Τα ανθεκτικά είδη που απαντώνται σε ανοξικά ιζήματα 

εκτίθενται σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις διαλελυμένου (πιο διαθέσιμου) Cd από ότι τα 

ευαίσθητα είδη που κατοικούν κυρίως σε πιο οξειδωτικά ιζήματα. 

5.5.4. Μέταλλα στο μακροβένθος: οικολογικά και μορφολογικά γνωρίσματα  

Η μελέτη της λεπτομερούς δομής των λειτουργικών ομάδων έχει πρόσφατα 

αναζωογονηθεί λόγω της σχέσης της βιοποικιλότητας με τη λειτουργία των οικοσυστημάτων. 

Ωστόσο, η σχέση των λειτουργικών ομάδων με τη βιοσυσσώρευση των μετάλλων στα 

βενθικά μακροασπόνδυλα δεν έχει τεκμηριωθεί επαρκώς. 

5.5.4.1. Οικολογικά γνωρίσματα 

Τα αποτελέσματά μας έδειξαν ότι τα είδη της υπο-επιφανειακής πανίδας συσσωρεύουν 

περισσότερα μέταλλα και στοιχεία με υψηλότερες συγκεντρώσεις από ότι τα είδη της 

επιφανειακής πανίδας και της επιπανίδας. Τα είδη της επιπανίδας κινούνται συνήθως στην 

επιφάνεια του ιζήματος και δεν έρχονται σε άμεση επαφή με τα βαθύτερα στρώματα του 

ιζήματος που είναι πιο εμπλουτισμένα με μέταλλα (Dean et al. 2007). Αυτοί οι οργανισμοί 

συσσωρεύουν μέταλλα κυρίως από τη τροφή τους και από τη στήλη του νερού μέσω της 

αναπνοής τους. Από την άλλη πλευρά, τα είδη της υπο-επιφανειακής πανίδας ζουν στα 

βαθύτερα στρώματα του ιζήματος όπου υπάρχουν υψηλότερες συγκεντρώσεις μετάλλων και 

στοιχείων από ότι στο υπερκείμενο νερό (Guerra-Garcia et al. 2010, Atkinson et al. 2007).

Αυτοί οι οργανισμοί συσσωρεύουν μέταλλα μέσω της τροφής τους, του νερού των πόρων και 

του ιζήματος. Οι Miles & Tome (1997) βρήκαν ότι οι συγκεντρώσεις των στοιχείων ήταν 
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υψηλότερες στους πολύχαιτους και τα αμφίποδα από ότι στα μαλάκια διότι οι πολύχαιτοι και 

τα αμφίποδα αναπνέουν μέσω του μεσοδιαστηματικού νερού ενώ τα μαλάκια μέσω του 

υπερκείμενου νερού το οποίο πιθανώς περιέχει χαμηλότερες συγκεντρώσεις ρύπων από ότι το 

μεσοδιαστηματικό νερό (Miles & Tome 1997) κάτι το οποίο συμβαίνει και με την επιπανίδα 

της παρούσας μελέτης. 

Στην παρούσα μελέτη, βρέθηκε ότι τα εδραία είδη συσσωρεύουν περισσότερα μέταλλα 

και στοιχεία με υψηλότερες συγκεντρώσεις από ότι τα ημι-κινητικά και κινητικά είδη. Αυτό 

μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι τα κινητικά είδη κινούνται γύρω από μια περιοχή και 

αποφεύγουν να μείνουν για καιρό σε εξαιρετικά επιβαρυμένες περιοχές ενώ τα εδραία είδη 

εκτίθενται σε υψηλές συγκεντρώσεις μετάλλων για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Ωστόσο, 

σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, η κινητικότητα φαίνεται να παίζει 

λιγότερο σημαντικό ρόλο στη συσσώρευση των περισσότερων μετάλλων στα βενθικά 

μακροασπόνδυλα σε σχέση με άλλα οικολογικά γνωρίσματα. 

Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι οι ιζηματοφάγοι συσσωρεύουν 

περισσότερα μέταλλα και στοιχεία με υψηλότερες συγκεντρώσεις από τους θηρευτές. Πολλοί 

ιζηματοφάγοι επιλέγουν κατά προτίμηση τα λεπτόκοκκα, οργανικά πλούσια κλάσματα του 

ιζήματος που τυπικά είναι πιο εμπλουτισμένα με ρύπους (Wang & Fisher 1999, Selck et al. 

1999, Thorsson et al. 2008). Επιπλέον, η αυξημένη ποσότητα οργανικής ύλης στα ιζήματα 

που αποτίθενται μπορεί να αυξήσει τη βιοδιαθεσιμότητα των μετάλλων στους ιζηματοφάγους 

οργανισμούς (Selck et al. 1999). 

Η βιοανάδευση μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τις βιογεωχημικές ιδιότητες του 

ιζήματος, όπως την οξυγόνωση του ιζήματος, την αποικοδόμηση της οργανικής ύλης και τις 

μικροβιακές δραστηριότητες, και ως εκ τούτου να αλλάξει την κατανομή των ρύπων στο 

ίζημα (Hedman et al. 2008). Έτσι, η βιοανάδευση μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της 

κινητικότητας των ρύπων που σχετίζονται με το ίζημα (Hedman et al. 2008). Οι μικρο-ζώνες 

που δημιουργούνται από τις δομές των στοών της ενδοπανίδας έχουν συνήθως πολλές 

διαφορετικές οξειδοαναγωγικές διαβαθμίσεις και υψηλό ποσοστό οργανικού υλικού (Hedman

et al. 2008) τα οποία επηρεάζουν τη βιοδιαθεσιμότητα των μετάλλων λόγω παροχής 

οξυγόνου και μείωσης των σουλφιδίων της επιφάνειας του ιζήματος. Στην παρούσα μελέτη, 

βρέθηκε ότι οι οργανισμοί που βιοαναδεύουν συσσωρεύουν περισσότερα μέταλλα και 

στοιχεία με υψηλότερες συγκεντρώσεις από ότι οι οργανισμοί που δεν βιοαναδεύουν. Πολλοί

πολύχαιτοι που κατοικούν στο ίζημα έχουν βρεθεί να εκτίθενται σε σχετικά υψηλές 

συγκεντρώσεις διαλελυμένων μετάλλων στο νερό που περνάει από τις στοές τους (Thorsson

et al. 2008, Casado-Martinez et al. 2009, Hedman et al. 2008, Ciarelli et al. 1999, Ciutat &

Boudou 2003) λόγω της διαφοροποίησης της βιοσυσσώρευσης και ειδοταυτοποίησης των 

μετάλλων στο ίζημα μέσω της βιοανάδευσης (Berthet et al. 2003, Atkinson et al.  2007,
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Dufour et al. 2008). Επομένως, η βιοανάδευση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη ροή και

στη μεταφορά των επαναιωρούμενων ρύπων από το ίζημα στους οργανισμούς της τροφικής 

αλυσίδας (Ciarelli et al. 1999). Η επίδραση της βιοανάδευσης της μακροπανίδας στο 

γίγνεσθαι των ρύπων στα ιζήματα έχει αποδοθεί στο είδος της βιοανάδευσης των 

οργανισμών, δηλαδή στους τρόπους και το εύρος της σίτισης και της κατασκευής στοών και 

σωλήνων (Petersen et al. 1998, Hedman et al. 2008). Ωστόσο, τα αποτελέσματα μας δεν 

δείχνουν ότι κάποιος τρόπος βιοανάδευσης προκαλεί τη συσσώρευση περισσότερων 

μετάλλων και στοιχείων με υψηλότερες συγκεντρώσεις από ότι οι υπόλοιποι. 

5.5.4.2. Μορφολογικά γνωρίσματα 

Τα αποτελέσματα μας έδειξαν ότι τα σκωληκόμορφα είδη συσσωρεύουν περισσότερα 

μέταλλα και στοιχεία με υψηλότερες συγκεντρώσεις από ότι τα είδη με ‘όστρακο’ και τα 

σφαιρικού σώματος. Έτσι, η μελέτη μας δείχνει την ακόλουθη σειρά συσσώρευσης μετάλλων 

και στοιχείων στα θαλάσσια μακροασπόνδυλα: σκωληκόμορφοι οργανισμοί (συνήθως 

πολύχαιτοι) > σφαιρικοί οργανισμοί (συνήθως αρθρόποδα) > οργανισμοί με ‘όστρακο’ 

(συνήθως μαλάκια). Οι πολύχαιτοι έχουν μεγάλη επιφάνεια σε σχέση με τη μάζα τους και δεν 

έχουν εξωσκελετό ή όστρακο, τα οποία οδηγούν σε σχετικά μεγάλη πρόσληψη μετάλλων 

μέσω διάχυσης (diffusive) σε σχέση με τα αμφίποδα και τα δίθυρα (Thorsson et al. 2008).

Παρόμοια αποτελέσματα έχουν αναφερθεί και από τους Guerra-Garcia et al. (2010) οι οποίοι 

βρήκαν ότι τα μαλακόστρακα αρθρόποδα είχαν υψηλότερες συγκεντρώσεις από ότι τα δίθυρα 

μαλάκια. 

Στην παρούσα μελέτη, βρέθηκε ότι τα είδη με πολύ μικρό μέγεθος σώματος 

συσσωρεύουν περισσότερα μέταλλα και στοιχεία με υψηλότερες συγκεντρώσεις από ότι τα 

είδη με πολύ μεγάλο μέγεθος σώματος. Αυτό είναι σύμφωνο με τα συμπεράσματα των 

Casado-Martinez et al. (2009) οι οποίοι παρατήρησαν σαφή επίδραση του μεγέθους στη 

βιοσυσσώρευση του Cd στα πολύχαιτα Arenicola marina (lugworms) από δύο περιοχές, όπου 

οι συγκεντρώσεις μειώνονταν με την αύξηση του μεγέθους των πολυχαίτων Arenicola

marina. Έχει αναφερθεί ότι η συγκέντρωση του Cd στους πολύχαιτους ήταν σημαντικά 

χαμηλότερες από ότι στα μικρότερου μεγέθους νηματώδη (Davydkova et al. 2005). Λόγω των 

αυξημένων συγκεντρώσεων των μετάλλων, ο πολύχαιτος Capitella sp. μπορεί να μειώσει την 

επιβάρυνση του σώματος του με την ενσωμάτωση νέων ιστών (Horng et al. 2009). 
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5.5.5. Μεταφορά των μετάλλων από το ζωοβένθος στα άγρια ψάρια σε περιοχές 

ιχθυοτροφείων

Τα βενθικά μακροασπόνδυλα μπορούν να συσσωρεύσουν μέταλλα και ιχνοστοιχεία και 

να συμβάλουν στην έκθεση των ψαριών στα μέταλλα μέσω της διατροφής τους (Rhea et al. 

2013, Guerra-Garcia et al. 2010, Saha et al. 2006, França et al. 2005, Won et al. 2008).

Ανάλογα με τα κυρίαρχα είδη στη βενθική κοινότητα, η βιοσυσσώρευση και η μετέπειτα 

τροφική μεταφορά των μετάλλων από τα βενθικά ασπόνδυλα σε υψηλότερα τροφικά επίπεδα, 

π.χ. στα ψάρια και, τελικά, στον άνθρωπο-καταναλωτή, μπορεί να διαφέρει σημαντικά 

(Thorsson et al. 2008). Τα οργανικά εμπλουτισμένα ιζήματα, όπως αυτά των ιχθυοτροφείων, 

έχουν πολύ υψηλή αφθονία ιζηματοφάγων ασπόνδυλων και προσελκύουν πολλά 

βενθοπελαγικά ψάρια και άλλα κινητικά σαρκοφάγα (Dempster et al. 2002), ενισχύοντας τη 

βενθο-πελαγική σύζευξη και τη μεταφορά των ρύπων που σχετίζονται με το ίζημα σε 

υψηλότερα τροφικά επίπεδα (Debruyn et al. 2006). Τα βενθοπελαγικά ψάρια γύρω από τα 

ιχθυοτροφεία τρέφονται με οργανικά απόβλητα, υπολείμματα ιχθυοτροφής και 

περιττωμάτων, καθώς και με βενθικά ευκαιριακά είδη (Vita et al. 2004). 

Στην παρούσα μελέτη, διαπιστώθηκε ότι οι ιστοί των άγριων ψαριών που τρέφονται 

κυρίως ή δευτερογενώς με ζωοβένθος και ανήκουν στα υψηλότερα επίπεδα της τροφικής 

αλυσίδας, συσσωρεύουν Hg και P σε υψηλότερες συγκεντρώσεις από ότι η αντίστοιχη 

ζωοβενθική τροφή τους, που ανήκει σε χαμηλότερα τροφικά επίπεδα. Αυτό είναι μια ένδειξη 

της βιομεγέθυνσης του Hg ενώ τα άλλα μέταλλα και στοιχεία βιοκαθαρίζονται (biopurify). 

Τα αποτελέσματα μας είναι σε συμφωνία με άλλες μελέτες που αναφέρουν ότι ο Hg έχει την 

τάση να βιομεγεθύνεται στην υδρόβια τροφική αλυσίδα καθώς οι συγκεντρώσεις του 

αυξάνονται προοδευτικά σε κάθε τροφικό επίπεδο (Rhea et al. 2013, Pourang 1995). Έχουν 

βρεθεί υψηλές συγκεντρώσεις Hg στη λεία του copper rockfish (Sebastes caurinus) κοντά

στους κλωβούς ιχθυοτροφείου παραγωγής σολομού οι οποίες πιθανόν προέκυψαν από τον 

συνδυασμό της προσθήκης Hg (από την ιχθυοτροφή και τα περιττώματα των ψαριών) και την 

επανακινητοποίηση του φυσικού και πρόσθετου Hg από τα ιζήματα λόγω της ανοξίας των

ιζημάτων των ιχθυοτροφείων (Debruyn et al. 2006). Έτσι, οι συγκεντρώσεις του Hg στα 

βενθικά ασπόνδυλα μπορεί να επαρκεί για να επηρεάσει την υγεία των ψαριών που τρέφονται 

με αυτά, και κατά συνέπεια, την υγεία των κατοίκων της περιοχής λόγω της διατροφής τους 

με τα άγρια αλιευμένα ψάρια.  

5.6. Συμπεράσματα   

Η ισχύς των δεσμών των μετάλλων με το ίζημα είναι ένας σημαντικός παράγοντας για τη 

διαθεσιμότητα των μετάλλων στα βενθικά μακροασπόνδυλα. Οι συγκεντρώσεις των 
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περισσοτέρων μετάλλων και στοιχείων που μετρήθηκαν στην παρούσα μελέτη βρέθηκαν 

υψηλότερες στο ίζημα από ότι στα μακροασπόνδυλα εκτός των As, P, Na, Zn και K. Οι 

συγκεντρώσεις των στοιχείων στους βενθικούς οργανισμούς αυξάνονταν με την αύξηση των 

συγκεντρώσεων στο ίζημα εκτός του Cd. Το ποσοστό ιλύος, το μη βιοδιαθέσιμο οργανικό 

υλικό και η χλωροφύλλη-α στο ίζημα ήταν θετικά συσχετισμένα με τις συγκεντρώσεις των 

μετάλλων και των στοιχείων στα θαλάσσια ασπόνδυλα και έπαιζαν σημαντικό ρόλο στη 

βιοσυσσώρευση. Ωστόσο, οι μηχανισμοί αποτοξικοποίησης των οργανισμών μπορούν να 

επηρεάσουν την επιβάρυνσή τους από τα μέταλλα. Τα ανθεκτικά (r-επιλογής) είδη που 

διαβιούν σε ρυπασμένες περιοχές φαίνεται να συσσωρεύουν περισσότερα μέταλλα και 

στοιχεία από ότι τα ευαίσθητα (K-επιλογής) είδη, εκτός από το Cd, κυρίως λόγω του 

εμπλουτισμένου περιβάλλοντος τους και των ενισχυμένων μηχανισμών τους που μειώνουν 

την τοξικότητα των μετάλλων. Όσον αφορά τα λειτουργικά χαρακτηριστικά, διαπιστώθηκε 

ότι τα οικολογικά και τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των βενθικών ασπόνδυλων μπορούν 

να επηρεάσουν σημαντικά την αφομοίωση των μετάλλων στους ιστούς τους όπως η 

διατροφή, το ενδιαίτημα, το σχήμα σώματος. Βρέθηκαν σημάδια βιομεγέθυνσης του Hg στα 

άγρια ψάρια που συναθροίζονται γύρω από τους κλωβούς των ιχθυοτροφείων το οποίο 

σημαίνει ότι ο Hg μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα των άγριων ψαριών που τρέφονται με 

αυτά, και συνεπώς την υγεία του καταναλωτή – ανθρώπου. 
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6. Γενική συζήτηση

Οι σημαντικές ποσότητες οργανικών και άλλων χημικών ενώσεων που διοχετεύονται στο 

θαλάσσιο περιβάλλον μέσω των ιχθυοκαλλιεργειών επηρεάζουν την ποιότητα του 

περιβάλλοντος. Αυτές οι επιπτώσεις είναι κυρίως τοπικές και περιλαμβάνουν τον βενθικό 

εμπλουτισμό, την αύξηση των απαιτήσεων σε οξυγόνο, το σχηματισμό ανοξικών ιζημάτων, 

την αναερόβια παραγωγή υδρόθειου και μεθανίου, την ανάπτυξη βακτηρίων, τις αλλαγές στις 

μακροπανιδικές κοινότητες και τη μείωση της βιοποικιλότητας (Karakassis et al. 1998, 

Karakassis et al. 2000, Papageorgiou et al. 2010, Pearson & Black 2001). Τα τέσσερα

ιχθυοτροφεία που μελετήθηκαν στην παρούσα εργασία είχαν διαφορετικές γεωχημικές 

συνθήκες στο ίζημα (Πίνακες 2.1 και 3.1). Δύο περιοχές είχαν υψηλό θετικό 

οξειδοαναγωγικό δυναμικό και χαμηλούς ρυθμούς ιζηματαπόθεσης, συγκεντρώσεις 

σουλφιδίων, ολικό οργανικό άζωτο και άνθρακα ενώ οι άλλες δύο είχαν αρνητικό 

οξειδοαναγωγικό δυναμικό και υψηλούς ρυθμούς ιζηματαπόθεσης, συγκεντρώσεις 

σουλφιδίων, ολικό οργανικό άζωτο και άνθρακα. Επομένως θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι 

περιοχές είχαν οξειδωτικό και ανοξικό υπόστρωμα αντίστοιχα μολονότι δεν πρόκειται για 

εκτεταμένη ανοξία του βυθού αλλά για χαμηλό οξειδοαναγωγικό δυναμικό που όπως φάνηκε 

επηρεάζει τη συσσώρευση των μετάλλων στα ιζήματα και στους θαλάσσιους οργανισμούς.  

Η κατανομή των μετάλλων στις περιοχές των ιχθυοτροφείων ποικίλλει σημαντικά 

ανάλογα με τη βιολογία του ιζήματος, τη φυσική υδρογραφία της περιοχής, τη γεωχημεία του 

υποβάθρου και τις πρόσθετες εισροές και αλληλεπιδράσεις (Dean 2004). Σε τέτοιου είδους 

περιβάλλοντα γίνεται προσθήκη ποσοτήτων μετάλλων μέσω της ιχθυοτροφής, καθώς επίσης 

και μέσω των υφαλοχρωμάτων, των απολυμαντικών και των χημικών ουσιών που 

χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις των υδατοκαλλιεργειών. Η συνολική ποσότητα των 

μετάλλων στις τροφές από τα διαφορετικά ιχθυοτροφεία δεν βρέθηκε να διαφέρει σημαντικά 

μεταξύ των διαφορετικών περιοχών (Πίνακας 2.3) όπου μόνο τα P, Cd, Zn και K είχαν 

υψηλότερες συγκεντρώσεις στην ιχθυοτροφή από ότι στους επιβαρυμένους σταθμούς και 

στους σταθμούς αναφοράς (Πίνακας 2.4 και 2.5). Ωστόσο με βάση τη σύγκριση των 

μετάλλων ξεχωριστά στις τροφές από τα διαφορετικά ιχθυοτροφεία, βρέθηκε ότι τα 12 από τα 

28 μέταλλα που μετρήθηκαν στην παρούσα μελέτη διέφεραν σημαντικά μεταξύ των περιοχών 

(Πίνακας 3.5) το οποίο μπορεί να αποδοθεί στη διαφορετική προέλευση των πρώτων υλών 

για την παρασκευή των τροφών καθώς και στα διαφορετικά πρόσθετα που χρησιμοποιεί η 

κάθε εταιρεία. Συνεπώς, μια βασική πηγή των μετάλλων σε περιοχές υδατοκαλλιεργειών 

είναι η τροφή που χορηγείται στους εκτρεφόμενους οργανισμούς και στην οποία οι 

συγκεντρώσεις των μετάλλων κάθε άλλο παρά αμελητέες μπορούν να θεωρηθούν. Ένα 

σημαντικό μέρος της τροφής αυτής δεν καταναλώνεται από τα ψάρια στους κλωβούς με 

αποτέλεσμα είτε να καθιζάνει στα ιζήματα είτε να καταναλώνεται από τα άγρια ψάρια που 
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συγκεντρώνονται γύρω από τους κλωβούς. Έτσι, σε συνδυασμό με τον οργανικό 

εμπλουτισμό, τα μέταλλα αποθηκεύονται στα ιζήματα και βιοσυσσωρεύονται στους 

διάφορους οργανισμούς.

Οι επιπτώσεις των μετάλλων στα ιζήματα των ιχθυοκαλλιεργειών ήταν αμελητέες σε 

απόσταση μεγαλύτερη από τα 50 m από την άκρη των κλωβών κάτι το οποίο είναι σύμφωνο 

με τις επιπτώσεις άλλων γεωχημικών παραμέτρων όπως ο οργανικός εμπλουτισμός, το 

οξειδοαναγωγικό δυναμικό και η κοκκομετρία του ιζήματος (Karakassis et al. 1998, 2000, 

Lampadariou et al. 2005, Papageorgiou et al. 2010). Τα ιζήματα κάτω και γύρω από τους 

ιχθυοκλωβούς ήταν πιο εμπλουτισμένα με μέταλλα σε σχέση με τους αντίστοιχους σταθμούς 

αναφοράς (Πίνακας 2.6), κυρίως λόγω της εισροής μετάλλων μέσω της ιχθυοτροφής και των 

περιττωμάτων του ιχθυοτροφείου αλλά και λόγω των περιβαλλοντικών συνθηκών που 

ευνοούν τη δέσμευση των μετάλλων στα ιζήματα όπως έχει δειχθεί και σε άλλα ιχθυοτροφεία 

(Dean et al. 2007, Brooks & Mahnken 2003, Chou et al. 2002). Η κατανομή των μετάλλων 

καθορίζεται από το ποσοστό της ιλύος, το οργανικό υλικό και το οξειδοαναγωγικό δυναμικό 

(Εικ. 2.2a). Οπότε τα ιζήματα χωρίστηκαν σε χοντρόκοκκα οξειδωτικά και λεπτόκοκκα 

ανοξικά (Εικ. 2.1) και διαπιστώθηκε ότι όσο πιο ανοξικά είναι τα ιζήματα τόσο περισσότερα 

μέταλλα δεσμεύουν (Πίνακας 2.7). Ενώ τα μέταλλα στα ιζήματα ομαδοποιήθηκαν σε πέντε 

κατηγορίες σύμφωνα κυρίως με το μέγεθος των κόκκων του ιζήματος και το οργανικό υλικό 

(Εικ. 2.2b). Τα Cu, Zn, P και U βρίσκονται σε οργανικά εμπλουτισμένα, ανοξικά ιζήματα με 

υψηλή περιεκτικότητα σε νερό κοντά στους κλωβούς. Τα Pd, Pb, Sr, Mg, Ca και Na 

σχετίζονται με τα χοντρόκοκκα, οξειδωτικά ιζήματα. Το As συνδέεται με τα ιζήματα των 

σταθμών αναφοράς. Τα Fe, Mn, Cr, K και Al βρίσκονται σε οργανικά φτωχά ιζήματα με 

χαμηλό ποσοστό νερού. Τα Cd, V, Sc, Li, Rb, Th, Ga, Ge, Cs, Ag, Be και Tl βρίσκονται σε 

λεπτόκοκκα, πλούσια σε θείο ιζήματα με υψηλή ποσότητα ιλύος. Τα διαφορετικά μέταλλα 

έχουν διαφορετική συγγένεια για τις διάφορες θέσεις πρόσδεσης στο ίζημα. Το οργανικό 

υλικό, τα λεπτόκοκκα σωματίδια, τα σουλφίδια και το χαμηλό οξειδοαναγωγικό δυναμικό 

ευνοούν τη δέσμευση των μετάλλων στο ίζημα (Peltola et al. 2011, Brooks & Mahnken 2003, 

Sarkar et al. 2004, Sutherland et al. 2007) και μειώνουν τη βιοδιαθεσιμότητα και τη 

βιοσυσσώρευση τους στους υδρόβιους οργανισμούς (Eggleton & Thomas 2004, Dean et al. 

2007). Τα μέταλλα που συσσωρεύονται στα αιωρούμενα και λεπτόκοκκα σωματίδια του 

ιζήματος μπορούν να περάσουν στη τροφική αλυσίδα μέχρι τον άνθρωπο – καταναλωτή 

μέσω των ψαριών τα οποία μπορούν να συσσωρεύσουν αυτές τις ουσίες (Siegel et al. 1994). 

Βάσει της συγκέντρωσης των μετάλλων, οι ιστοί των εκτρεφόμενων ψαριών 

διαχωρίζονται πρώτα με βάση τον ιστό, μετά το είδος του ψαριού και στη συνέχεια, το 

οξειδωτικό/ ανοξικό υπόστρωμα (Εικ. 3.2). Η αποθήκευση μετάλλων στα ψάρια είναι μια 

δυναμική ισορροπία μεταξύ της πρόσληψης τους μέσω της τροφής και του νερού, της 
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αποβολής τους μέσω των περιττωμάτων, των ούρων και των μεμβρανών αναπνοής και της 

βιομετατροπής μέσω μεταβολισμού των διαφόρων χημικών (Alam et al. 2002, Ikem & Egilla 

2008, Burger et al. 2002). Από τις αναλύσεις φάνηκε ότι οι ιστοί της τσιπούρας συσσωρεύουν 

λιγότερα μέταλλα από ότι οι αντίστοιχοι ιστοί του λαβρακιού (Πίνακας 3.8) το οποίο μπορεί 

να αποδοθεί στις διακυμάνσεις των συγκεντρώσεων των μετάλλων στις εμπορικές 

ιχθυοτροφές, στη διαφορετική φυσιολογία και ικανότητα αφομοίωσης από τα διαφορετικά 

είδη ψαριών όπως έχει βρεθεί και σε άλλες μελέτες (Tόrkmen et al. 2011, Ozden & Erkan 

2008). Επιπλέον, φάνηκε ότι οι ιστοί των εκτρεφόμενων ψαριών (λαβράκι, τσιπούρα) σε

ρηχές, εκτεθειμένες περιοχές με οξειδωτικό υπόστρωμα είχαν υψηλότερες συγκεντρώσεις 

μετάλλων στη σάρκα, στα οστά και στο έντερο και χαμηλότερες στα βράγχια και στο συκώτι 

σε σχέση με τα ψάρια που εκτρέφονται σε ρηχές, ημι-εκτεθειμένες περιοχές με ανοξικό 

υπόστρωμα (Table 3.9). Ωστόσο, απαιτείται περαιτέρω έρευνα όσον αφορά την 

περιεκτικότητα των ιχθυοτροφών και του νερού σε μέταλλα και στοιχεία στις περιοχές με 

οξειδωτικό και ανοξικό υπόστρωμα το οποίο θα μπορούσε να υποστηρίξει ή να απορρίψει

συγκεκριμένο αποτέλεσμα της παρούσας μελέτης. Επιπλέον, σημαντική πηγή 

μεταβλητότητας, που δεν εξετάστηκε στην παρούσα μελέτη, αναμένεται να είναι και το 

βάθος της περιοχής εγκατάστασης του ιχθυοτροφείου. 

Επιπλέον, βρέθηκε ότι οι περιβαλλοντικές συνθήκες επηρεάζουν τη συσσώρευση 

μετάλλων στα άγρια ψάρια που συναθροίζονται γύρω από τους κλωβούς των ιχθυοτροφείων. 

Υπάρχει διαφοροποίηση στην κατανομή των μετάλλων στους ιστούς των άγριων ψαριών από 

περιοχές με οξειδωτικό και ανοξικό υπόστρωμα (Εικ. 4.1). Όπως φάνηκε στην παρούσα 

μελέτη (Πίνακας 4.5), τα άγρια ψάρια από περιοχές με ανοξικό υπόστρωμα συσσωρεύουν 

μέταλλα στα βράγχιά τους μέσω του ενδιαιτήματος τους που είναι πιο εμπλουτισμένο με 

μέταλλα από ότι οι περιοχές με οξειδωτικό υπόστρωμα (Eggleton & Thomas 2004). Ενώ τα 

άγρια ψάρια που συναθροίζονται σε περιοχές με οξειδωτικό υπόστρωμα συσσωρεύουν 

μέταλλα στο έντερο τους μέσω της διατροφής τους (Πίνακας 4.5). Αυτό θα μπορούσε να 

οφείλεται στο γεγονός ότι τα ψάρια από τις οξειδωτικές περιοχές ανήκουν σε υψηλότερο 

τροφικό επίπεδο που συνεπάγεται την υψηλότερη πρόσληψη μετάλλων μέσω της 

επιλεχθείσας τροφής (Burger et al. 2002) καθώς επίσης, στις οξειδωτικές, πιο εκτεθειμένες 

περιοχές, υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα ανατάραξης των ιζημάτων και απελευθέρωσης 

μετάλλων με συνεπακόλουθη αύξηση της βιοδιαθεσιμότητας τους και πρόσληψης τους από 

τα ψάρια μέσω της διατροφής (Eggleton & Thomas 2004). Έχει βρεθεί ότι διαφορετικά είδη 

ψαριών ενδέχεται να εμφανίσουν ελαφρώς διαφορετικά πρότυπα συσσώρευσης μετάλλων 

στο ίδιο ενδιαίτημα λόγω διαφορετικών διαθέσιμων οδών πρόσληψης ή διαφορετικού 

φυσιολογικού χειρισμού των μετάλλων που προσλαμβάνονται από διαφορετικές οδούς (Saha 

et al. 2006). 
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Τα εκτρεφόμενα ψάρια και τα άγρια που συναθροίζονται γύρω από τους κλωβούς σε 

οξειδωτικές και ανοξικές περιοχές βρέθηκε ότι διαφοροποιούνται με βάση την 

περιεκτικότητά τους σε μέταλλα (Εικ. 4.2 και Εικ. 4.3). Στις οξειδωτικές και ανοξικές 

περιοχές, οι ιστοί των άγριων ψαριών που συναθροίζονται γύρω από τους ιχθυοκλωβούς 

συσσωρεύουν περισσότερα μέταλλα με υψηλότερες συγκεντρώσεις από ότι εκείνοι των 

εκτρεφόμενων ψαριών (Πίνακες 4.6 – 4.10). Αυτό μπορεί να αποδοθεί στις διαφορές στη 

διατροφή, στο ενδιαίτημα, στη συμπεριφορά, στις οικολογικές ανάγκες και στη μεταβολική 

δραστηριότητα (Grigorakis 2007, Carpene et al. 1998, Fuentes et al. 2010). Στο ίδιο 

συμπέρασμα έχουν καταλήξει πολλές άλλες μελέτες που συνέκριναν άγρια και εκτρεφόμενα 

λαβράκια και τσιπούρες (Minganti et al. 2010, Yildiz 2008, Monti et al. 2005, Orban et al. 

2002, Fuentes et al. 2010). Ωστόσο καμία από αυτές τις μελέτες δεν αφορούσε άγρια ψάρια 

που συναθροίζονται γύρω από τους κλωβούς ιχθυοτροφείων εκτός των Solberg et al. (2002) 

και των Debruyn et al. (2006) οι οποίοι μελέτησαν αντίστοιχα τις συγκεντρώσεις του Cu και 

του Hg και είτε δεν διαπίστωσαν σημαντικές διαφορές είτε βρήκαν σημαντικά υψηλότερες 

συγκεντρώσεις στα ψάρια κοντά στις περιοχές εκτροφής ψαριών σε σχέση με τους σταθμούς 

αναφοράς. 

Εξαιτίας της ζωτικής σημασίας των ασπόνδυλων του ιζήματος στην αποικοδόμηση της 

οργανικής ύλης και της ανάμιξης των ιζημάτων, ο κίνδυνος της τοξικότητας αυτών των 

οργανισμών πρέπει να γίνει κατανοητός και να παρακολουθείται προσεκτικά. Επιπλέον, 

πολλά είδη ψαριών που τρέφονται με μακροβενθικά ασπόνδυλα είναι σημαντικά στην 

ανθρώπινη τροφική αλυσίδα και η βιοδιαθεσιμότητα υψηλών συγκεντρώσεων μετάλλων στο 

ίζημα που εν δυνάμει θα μεταφερθούν ψηλά στη τροφική αλυσίδα θα ήταν λόγος ανησυχίας 

εξαιτίας του πιθανού κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία. Οπότε, όσον αφορά τους 

μακροπανιδικούς οργανισμούς που διαβιούν μέσα στο ή πάνω από το ίζημα και αποτελούν 

μέρος της διατροφής των άγριων ψαριών που συναθροίζονται στις περιοχές των 

ιχθυοτροφείων, η ισχύς της δέσμευσης των μετάλλων στο ίζημα καθορίζει τη διαθεσιμότητα 

τους στα βενθικά ασπόνδυλα. Οι συγκεντρώσεις των μετάλλων βρέθηκαν υψηλότερες στο 

ίζημα από ότι στη μακροπανίδα (Πίνακας 5.3) εξαιτίας των μηχανισμών που έχουν αναπτύξει 

οι θαλάσσιοι οργανισμοί για την αποτοξικοποίησή τους από μεταβλητές συγκεντρώσεις 

μετάλλων στο νερό, στα ιζήματα και στη τροφή (Franca et al. 2005, Berthet et al. 2003, 

Casado-Martinez et al. 2009). Οι συγκεντρώσεις των μετάλλων στα βενθικά ασπόνδυλα 

αυξάνει με την αύξησή τους στο ίζημα (Πίνακας 5.3) γεγονός που έχει δειχθεί και σε άλλες 

μελέτες (Mtanga & Machiwa 2007, Davydkova et al. 2005, Farag et al. 2007, Casado-

Martinez et al. 2009). Ωστόσο, το Cd ακολουθεί διαφορετικό πρότυπο κατανομής στα 

βενθικά ασπόνδυλα και αυξάνεται με τη μείωση των συγκεντρώσεων του στο ίζημα εξαιτίας 

της διαγένεσης των ιζημάτων κατά τη διάρκεια της οποίας το Cd απελευθερώνεται στο νερό 
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και γίνεται πιο βιοδιαθέσιμο ενώ η συγκέντρωση του στο ίζημα μειώνεται (Apeti et al. 2009). 

Τα γεωχημικά χαρακτηριστικά του ιζήματος επηρεάζουν τη βιοδιαθεσιμότητα των μετάλλων 

στα βενθικά ασπόνδυλα. Με την αύξηση του ποσοστού ιλύος, του ανθεκτικού οργανικού 

υλικού και της χλωροφύλλης-α στα ιζήματα αυξάνει η συσσώρευση των μετάλλων στο 

βένθος (Πίνακας 5.4). Αυτό μπορεί να αποδοθεί στη προτίμηση της κατανάλωσης των 

λεπτόκοκκων σωματιδίων λόγω της υψηλότερης θρεπτικής τους αξίας που όμως είναι πιο 

εμπλουτισμένα με μέταλλα (Horng et al. 2009) και στην αύξηση της σίτισης των οργανισμών 

παρουσία αυξημένης ποσότητας οργανικής ύλης (Hedman et al. 2008). 

Τα ανθεκτικά (r-επιλογής) είδη που διαβιούν σε ρυπασμένες περιοχές φαίνεται να 

συσσωρεύουν περισσότερα μέταλλα και στοιχεία από ότι τα ευαίσθητα (K-επιλογής) είδη 

(Πίνακας 5.5) κυρίως λόγω του εμπλουτισμένου περιβάλλοντος τους σε μέταλλα και των 

ενισχυμένων μηχανισμών για την ανοχή και την επιβίωση των οργανισμών σε υψηλές 

συγκεντρώσεις μετάλλων (Callier et al. 2009, Won et al. 2008). Τα οικολογικά και τα 

μορφολογικά χαρακτηριστικά των μακροβενθικών οργανισμών επηρεάζουν τη 

βιοσυσσώρευση των μετάλλων. Τα περισσότερα μέταλλα (Πίνακας 5.6) είχαν υψηλότερες 

συγκεντρώσεις στους εδραίους, σκωληκόμορφους, πολύ μικρού μεγέθους οργανισμούς της 

υποεπιφανειακής πανίδας που τρέφονται με ίζημα και βρίσκονται τοποθετημένοι κάθετα στο 

ίζημα με το κεφάλι προς τα κάτω σε σχέση με τους κινητικούς και ημικινητικούς, πολύ 

μεγάλου μεγέθους οργανισμούς της επιπανίδας που είναι θηρευτές και πτωματοφάγοι με 

‘όστρακο’ και που δεν βιοαναδεύουν το ίζημα. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στον εμπλουτισμό 

του ενδιαιτήματος και της διατροφής (Wang & Fisher 1999, Selck et al. 1999, Atkinson et al. 

2007), στις αλλαγές των γεωχημικών παραμέτρων του περιβάλλοντος διαβίωσης μέσω της 

βιοανάδευσης (Hedman et al. 2008, Petersen et al. 1998) και στη φυσιολογία των οργανισμών 

που προστατεύει ή εκθέτει τους οργανισμούς στα μέταλλα (Thorsson et al. 2008, Horng et al. 

2009). 

Συμπερασματικά, προκύπτει ότι ο τύπος του υποστρώματος παίζει σημαντικό ρόλο στη 

συσσώρευση και στη ροή των μετάλλων στο θαλάσσιο περιβάλλον (Εικ. 6.1). Στις περιοχές 

με ανοξικό υπόστρωμα, τα μέταλλα εισέρχονται στο θαλάσσιο περιβάλλον με την 

ιχθυοτροφή και δεσμεύονται ισχυρά στο ίζημα λόγω των υψηλών συγκεντρώσεων ιλύος, 

σουλφιδίων και οργανικού υλικού ενώ η επαναιώρηση και η ανακατανομή των μετάλλων στα 

ανοξικά ιζήματα είναι μικρή λόγω των χαμηλών ρευμάτων σε αυτές τις περιοχές. Από την 

άλλη, στις περιοχές με οξειδωτικό υπόστρωμα, τα μέταλλα συγκρατούνται ασθενώς στα 

ιζήματα λόγω της χαμηλής τους περιεκτικότητας σε ιλύ, σουλφίδια και οργανικό υλικό ενώ 

επαναιωρούνται και ανακατανέμονται στη στήλη του νερού λόγω των ισχυρών ρευμάτων σε 

αυτές τις περιοχές (Εικ. 6.1). Όλες αυτές οι περιβαλλοντικές παράμετροι έχουν ως 

αποτέλεσμα στις περιοχές με ανοξικό υπόστρωμα να γίνεται μεγαλύτερη συσσώρευση των 
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μετάλλων στα ιζήματα, στο βένθος και τα βράγχια των άγριων και των εκτρεφόμενων

ψαριών και χαμηλότερες συγκεντρώσεις στο έντερο των εκτρεφόμενων και των άγριων 

ψαριών σε σχέση με τους αντίστοιχους ταμιευτήρες των περιοχών με οξειδωτικό υπόστρωμα. 

Ενώ τα άγρια ψάρια που συναθροίζονται σε περιοχές ιχθυοτροφείων έχουν μεγαλύτερη 

συσσώρευση μετάλλων σε όλους τους ιστούς σε σχέση με τα εκτρεφόμενα (Εικ. 6.1). 

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι οι συνθήκες που επικρατούν στα ιχθυοτροφεία 

ελέγχουν τη βιοδιαθεσιμότητα και τη βιοσυσσώρευση των μετάλλων στους θαλάσσιους 

οργανισμούς. Ωστόσο, μετά την απομάκρυνση των κλωβών των ιχθυοτροφείων γίνεται 

χημική αποκατάσταση των ιζημάτων δηλαδή μειώνεται το οργανικό υλικό, τα ελεύθερα 

σουλφίδια και αυξάνεται το οξειδοαναγωγικό δυναμικό του ιζήματος (Brooks et al. 2003, 

Hargrave et al. 2008). Η αποκατάσταση αυτή αναμφίβολα επηρεάζεται από τα ρεύματα, το 

διαλελυμένο οξυγόνο στην υπερκείμενη στήλη του νερού, το βάθος που βρίσκεται το 

συσσωρευμένο οργανικό υλικό, το μέγεθος των κόκκων του ιζήματος και τη διαθεσιμότητα 

των ευκαιριακών, ανθεκτικών στον οργανικό εμπλουτισμό πολυχαίτων για την αποίκιση της

επιβαρυμένης περιοχής (Brooks et al. 2003, Brooks et al. 2004). Επομένως, κατά την 

υδρανάπαυση και ανάκαμψη των ιζημάτων των ιχθυοτροφείων, η ανοργανοποίηση των 

οργανικών αποβλήτων και η επανοξυγόνωση των ιζημάτων ευνοούν τον επανεποικισμό με 

βενθικούς οργανισμούς. Με αυτήν όμως τη διαδικασία μειώνονται οι θέσεις σύνδεσης των 

μετάλλων στα ιζήματα (οργανικό υλικό, σουλφίδια) και επομένως η συσσώρευση των 

μετάλλων στα ιζήματα των ιχθυοτροφείων θα επηρεάσει τον επανεποικισμό κάνοντας τα 

μέταλλα πιο βιοδιαθέσιμα και πιθανά τοξικά για τους θαλάσσιους οργανισμούς της περιοχής 

(Dean et al. 2007, Morrisey et al. 2000). Έχει αναφερθεί ότι, μετά την παύση της λειτουργίας 

των ιχθυοτροφείων, τα μέταλλα παρέμειναν εγκλωβισμένα στα ιζήματα κοντά στις θέσεις 

που προϋπήρχαν οι κλωβοί (Russell et al. 2011) ή υπήρξε ελάχιστη επανακινητοποίηση τους 

(Smith et al. 2005). Ενώ σε άλλες μελέτες βρέθηκε ότι δεν παρατηρήθηκαν αρνητικές 

συνέπειες στις μακροβενθικές κοινότητες και δεν υπήρξε μακρόχρονη συσσώρευση 

μετάλλων (Brooks & Mahnken 2003). Ωστόσο, εξ’ όσων γνωρίζουμε, ο τρόπος επίδρασης 

της επανοξείδωσης των ιζημάτων και της μείωσης των σουλφιδίων στη βιοδιαθεσιμότητα 

των μετάλλων στους θαλάσσιους οργανισμούς δεν είναι καλά τεκμηριωμένα. Οι νεκρές 

ζώνες αναμένεται να εξαπλωθούν λόγω των κλιματικών αλλαγών και επομένως θα ήταν 

θεμελιώδους σημασίας μια μελέτη που θα δίνει πληροφορίες για τη κατανομή των μετάλλων 

σε ανοξικά ιζήματα για τις μελλοντικές προβλέψεις των επιπτώσεων στο περιβάλλον και 

στην ανθρώπινη υγεία. 
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ΚΑΘΙΖΗΣΗ

ΒΕΝΘΟΣ

(Β) ΑΝΟΞΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

ΑΓΡΙΑ ΨΑΡΙΑ
Άγρια > Εκτρεφόμενα

ΕΠΑΝΑΙΩΡΗΣΗ 
ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ
Λαβράκι > Τσιπούρα

ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ 
ΣΤΟ ΙΖΗΜΑ Υψηλά σουλφίδια & οργανικό υλικό, 

χαμηλό οξειδοαναγωγικό

Νηκτόν

Εικ. 6.1. Σχηματική απεικόνιση της συσσώρευσης και της ροής των μετάλλων σε περιοχές με (Α)
οξειδωτικό υπόστρωμα και (Β) ανοξικό υπόστρωμα. Το σκούρο χρώμα στα σχήματα και τα έντονα 
βέλη στο ένα υπόστρωμα υποδηλώνουν αυξημένη συσσώρευση και αυξημένη ροή αντίστοιχα σε 
σχέση με τα αντίστοιχα σχήματα και βέλη στο άλλο υπόστρωμα.  

Fig. 6.1. Metals accumulation and flux in sites with (A) oxic substratum and (B) anoxic substratum. 
Darker shapes and bolder arrows indicate increased accumulation and increased flux respectively. 
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Όσον αφορά τις διαθέσιμες κατευθυντήριες γραμμές των ιζημάτων για τη προστασία της 

υδρόβιας ζωής (Πίνακας 2.10 και 2.11), το As μπορεί να προκαλέσει οριακές επιπτώσεις σε 

περιοχές με οξειδωτικά και ανοξικά υποστρώματα, ενώ στις περιοχές με ανοξικά ιζήματα, τα 

Cu, Zn και Fe μπορούν να προκαλέσουν οριακές έως ακραίες επιπτώσεις. Παρόλα αυτά, 

υπάρχουν θεσπισμένα κριτήρια μόνο για τα As, Cd, Cr, Cu, Pb, Zn, Ag, Fe, Mn, ενώ για 

πολλά άλλα τοξικά μέταλλα που είχαν υψηλές συγκεντρώσεις στα ιζήματα στην παρούσα 

μελέτη και θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην υδρόβια ζωή δεν υπάρχουν 

κατευθυντήριες γραμμές.  

Οι ιστοί των ψαριών διαχωρίζονται πλήρως ανάλογα με τις συγκεντρώσεις τους σε 

μέταλλα (Εικ. 3.1). Βρέθηκε ότι η σάρκα των ψαριών συσσωρεύει τις χαμηλότερες 

συγκεντρώσεις των περισσότερων μετάλλων ενώ το συκώτι και τα οστά τις υψηλότερες σε 

σχέση με τους άλλους ιστούς. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι οι μεταβολικά 

ενεργοί ιστοί όπως το συκώτι και τα βράγχια, όπου δημιουργούνται πρωτεΐνες που δεσμεύουν 

τα μέταλλα για τη προστασία από τις τοξικές επιδράσεις τους (Adhikari et al. 2009, Saha et 

al. 2006) είναι οι κύριοι συσσωρευτές των μετάλλων και των στοιχείων ενώ η σάρκα δεν 

συσσωρεύει υψηλές συγκεντρώσεις αυτών των ρύπων λόγω της σχετικά χαμηλής 

μεταβολικής της δραστηριότητας (Kalay et al. 1999). Τα αποτελέσματά μας συμφωνούν με 

πολλές άλλες μελέτες σε διάφορα είδη ψαριών (Tόrkmen et al. 2010, 2011, Deviller et al. 

2005, Dugo et al. 2006, Ferreira et al. 2008, Cretì et al. 2010, Martins et al. 2011, Ikem & 

Egilla 2008, Vigh et al. 1996, Skoric et al. 2012, Uysal et al. 2008, Canli & Atli 2003, 

Adhikari et al. 2009, Kalay et al. 1999). Ενώ, από όσο γνωρίζουμε, είναι η πρώτη δημοσίευση 

δεδομένων κατανομής των U, Ge, Pd, Y, Na, K, Ca και P σε διαφορετικούς ιστούς ψαριών. 

Ωστόσο είναι αξιοσημείωτο ότι παρόλο που η σάρκα συσσωρεύει λίγα μέταλλα αυτά είναι μη 

ουσιώδη και δυνητικά τοξικά όπως τα Hg, Cs και Rb (Ikem & Egilla 2008) ενώ το συκώτι και

τα οστά συσσωρεύουν τα περισσότερα μέταλλα τα οποία είναι κυρίως ουσιώδη στοιχεία. 

Στα εκτρεφόμενα ψάρια, βρέθηκε βιοαραίωση (biodilution) των περισσοτέρων μετάλλων 

στους ιστούς των ψαριών εκτός των Hg και Cs στη σάρκα του λαβρακιού, Cu στο συκώτι του 

λαβρακιού και P, Ca και Sr στα οστά και των δύο ειδών τα οποία βιοσυσσωρεύονται μέσω 

της διατροφής όπως έχει δειχθεί και σε άλλες μελέτες (Kelly et al. 2008). Φάνηκε επίσης ότι 

οι ιστοί των άγριων ψαριών που συναθροίζονται γύρω από τους κλωβούς των ιχθυοτροφείων 

είχαν υψηλότερες συγκεντρώσεις Hg και P από ότι η ζωοβενθική τροφή τους (Πίνακας 5.9) 

το οποίο υποδηλώνει ότι υπάρχει βιομεγέθυνση των Hg και P στους ιστούς των ψαριών 

εξαιτίας της διατροφής τους με ζωοβένθος (Rhea et al. 2013, Guerra-Garcia et al. 2010, Saha 

et al. 2006, França et al. 2005, Won et al. 2008, Pourang 1995, Debruyn et al. 2006). 

Επομένως ο Hg στα εκτρεφόμενα και στα άγρια ψάρια μπορεί να αυξηθεί σημαντικά μέσω 

της διατροφής τους και να επηρεάσει τόσο την υγεία των ψαριών όσο και την υγεία των 
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καταναλωτών – ανθρώπων. Ωστόσο, υπάρχει επιστημονικό κενό όσον αφορά την έκθεση στα 

μέταλλα των υψηλών θηρευτών μέσω της λείας τους και θα ήταν θεμελιώδους σημασίας 

περαιτέρω μελέτη σε αυτόν τον τομέα. 

Η παρακολούθηση των επιπέδων των μετάλλων και των στοιχείων στους θαλάσσιους 

οργανισμούς είναι απαραίτητη καθώς αυτές οι ενώσεις μπορεί να γίνουν τοξικές και, σε 

συνδυασμό με τη μακρόχρονη παραμονή τους στη τροφική αλυσίδα, να αποτελέσουν πιθανό 

κίνδυνο για τον άνθρωπο (Giarratano & Amin 2010, Dean et al. 2007). Η εκτιμώμενη 

ημερήσια πρόσληψη των Li, Al, V, Cr, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Sr, Mo, Cd, Ba, Hg, Pb 

και U στο βρώσιμο μέρος (συνήθως σάρκα) των εκτρεφόμενων ψαριών και των άγριων 

ψαριών που συναθροίζονται γύρω από τους ιχθυοκλωβούς (Πίνακας 3.10 και 4.11) δεν 

ξεπερνά την Επιτρεπόμενη Ημερήσια Πρόσληψη (ADI) και τις Δόσεις Αναφοράς (RfD) 

εκτός από το As στο μπαρμπούνι, στο γύλο, στο καπόνι και στη μαρίδα και τον Hg στη γόπα 

που ξεπερνούν τις RfD και το Cr στον κέφαλο και τον Hg στον χάνο που ήταν πολύ κοντά 

στις RfD (JECFA 2003, USEPA 2012). Ενώ οι συγκεντρώσεις των Pb, Cd, Hg, Cu, Zn, Ni, 

As, Se, Ba, Fe και Cr στη σάρκα των εκτρεφόμενων (Πίνακες 3.3 και 3.4) και των άγριων 

ψαριών (Πίνακες 4.2 και 4.3) δεν υπερβαίνουν τα θεσπισμένα επιτρεπτά επίπεδα από 

διάφορους διεθνείς οργανισμούς εκτός από τον Fe στη σάρκα του κέφαλου και το As στη 

σάρκα της τσιπούρας, του μπαρμπουνιού, του γύλου, του καπονιού και της μαρίδας 

(European Union 2008a, Cardinal et al. 2011, Zhang et al. 2007, Percin et al. 2011, Fallah et 

al. 2011, Santerre et al. 2001). Ωστόσο το περιεχόμενο σε As στα ψάρια υφίσταται κυρίως

στη μη-τοξική οργανική του μορφή (90-99%) και ένα μικρό μέρος στην ανόργανη τοξική 

μορφή (Onsanit et al. 2010, Martins et al. 2011, USFDA 1993) και μόνο στα άγρια ψάρια η 

ανόργανη μορφή του As ξεπερνά τα επικίνδυνα επίπεδα. Συνεπώς η κατανάλωση των 

εκτρεφόμενων ψαριών θα μπορούσε να θεωρηθεί ασφαλής για την ανθρώπινη υγεία ενώ η 

κατανάλωση άγριων ψαριών από περιοχές ιχθυοτροφείων μπορεί να είναι επικίνδυνη για την 

ανθρώπινη υγεία λόγω αυξημένων συγκεντρώσεων Fe, As και Hg. Ωστόσο, εξ’ όσων 

γνωρίζουμε, υπάρχουν θεσπισμένα όρια για την ασφάλεια της υγείας του ανθρώπου μόνο για

ορισμένα μέταλλα (Pb, Cd, Hg, Cu, Zn, Ni, As, Se, Ba, Fe, Cr, Li, Al, V, Co, Sr, Mo και U) 

ενώ για άλλα που θεωρούνται επικίνδυνα και πιθανά τοξικά και είχαν υψηλές συγκεντρώσεις

στη σάρκα τόσο των εκτρεφόμενων όσο και των άγριων ψαριών όπως το Rb δεν έχουν 

(ακόμη) θεσπιστεί όρια. 

Τα όρια έχουν θεσπιστεί μόνο για τα βρώσιμα μέρη των ψαριών και στην παρούσα 

μελέτη υπολογίστηκαν μόνο για τη σάρκα η οποία συσσωρεύει τις χαμηλότερες 

συγκεντρώσεις σε σχέση με τα άλλα μέρη του σώματος. Βρέθηκε ότι ο Fe και το Cd στο 

συκώτι, τα βράγχια και το έντερο των ψαριών υπερβαίνουν τα θεσπισμένα όρια για τα 

βρώσιμα μέρη στα εκτρεφόμενα και τα άγρια ψάρια (Πίνακες 3.3, 3.4, 4.2 και 4.3). Επομένως 
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δεν πρέπει να αγνοηθεί η πιθανότητα μεταφοράς μετάλλων στη σάρκα από άλλους ιστούς 

που δεν απομακρύνονται κατά την επεξεργασία και το μαγείρεμα των ψαριών όπως τα οστά 

(Mieiro et al. 2011, Santerre et al. 2001). Οι συγκεντρώσεις ορισμένων μετάλλων στη σάρκα 

μπορούν να αυξηθούν κατά το μαγείρεμα ή να μειωθούν ανάλογα με τη μέθοδο μαγειρέματος 

όπως έδειξαν οι Ersoy et al. (2006) για διάφορα μέταλλα. Ακόμη έχει βρεθεί ότι το 

τηγάνισμα, το ψήσιμο και το μαγείρεμα με μικροκύματα των ψαριών οδήγησε σε αύξηση των 

συγκεντρώσεων των μετάλλων σε σχέση με τα ακατέργαστα δείγματα (Kalogeropoulos et al. 

2012, Ersoy et al. 2006). Επομένως θα ήταν χρήσιμο να θεσπιστούν νέοι κανονισμοί για 

άλλους μη-βρώσιμους ιστούς των ψαριών όπως και για άλλα τοξικά μέταλλα στους 

βρώσιμους ιστούς. 

Όσον αφορά τη θρεπτική αξία των εκτρεφόμενων και άγριων ψαριών, τα επίπεδα των 

Mg, Ca, Fe, Cu, Zn και Mo είναι 1 – 14%, των K και Cr 22% και των P και Se είναι 40% επί 

των συνιστώμενων ημερήσιων δόσεων πρόσληψης για τα ψάρια εκτός του κέφαλου που 

καλύπτει κατά μέσο όρο 165% και 225% επί των συνιστώμενων ημερήσιων ποσοτήτων των 

P και Ca αντίστοιχα και της μαρίδας και του χάνου που περιέχουν 102% και 112% επί των 

συνιστώμενων του Se. Επομένως, τα εκτρεφόμενα και τα άγρια ψάρια καλύπτουν ένα μικρό 

ποσοστό επί των συνιστώμενων ημερησίων δόσεων πρόσληψης μικρο- και μακρο- θρεπτικών 

και η κατανάλωση ψαριών είναι ανεπαρκής για να καλύψει τη συνιστώμενη προσλήψη των 

μικρο- και μακρο-θρεπτικών το οποίο είναι σύμφωνο με τα αποτελέσματα άλλων μελετών 

(Szlinder-Richert et al. 2011) εκτός του κέφαλου, της μαρίδας και του χάνου που μπορούν να 

καλύψουν περισσότερο από το 100% επί των συνιστώμενων δόσεων πρόσληψης σε P, Ca και 

Se και να αποτελέσουν εξαιρετικές πηγές αυτών των στοιχείων. 

Από τη συγκεκριμένη μελέτη, θα μπορούσε να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η κατανάλωση 

εκτρεφόμενων ψαριών είναι πιο ασφαλής από ότι η κατανάλωση άγριων ψαριών που 

συναθροίζονται γύρω από τους κλωβούς. Όμως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι αυτό το 

συμπέρασμα αφορά τις συγκεντρώσεις των ανόργανων ρύπων όπως τα μέταλλα αλλά όχι των 

οργανικών. Οι οργανικοί ρύποι είναι ανθεκτικοί στο θαλάσσιο περιβάλλον λόγω της 

λιποφιλικής τους φύσης που τους δίνει τη δυνατότητα να βιοσυσσωρεύονται στους 

οργανισμούς, ιδιαίτερα στους πλούσιους σε λίπος ιστούς, και να μεταφέρονται υψηλά στη 

τροφική αλυσίδα προκαλώντας βιομεγέθυνση (Vizzini et al. 2010, Padula et al. 2008, 

Grigorakis & Rigos 2011). Αυτοί οι ρύποι μπορούν να προκαλέσουν νευρολογικές 

δυσλειτουργίες, καρκίνο, επιπτώσεις στο ανοσοποιητικό σύστημα (Easton et al. 2002). Σε 

πολλές μελέτες διαπιστώθηκε ότι τα εκτρεφόμενα ψάρια συσσωρεύουν μεγαλύτερες 

συγκεντρώσεις οργανικών ρύπων όπως τα οργανοχλωριωμένα παράγωγα (OPs, PCBs, DDE), 

οι πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες (PAHs) και οι διοξίνες (PCDDs, PCDFs) από ότι τα 

άγρια ψάρια εξαιτίας κυρίως της χορηγούμενης τροφής άλλα και εξαιτίας της αυξημένης 



Κεφάλαιο 6: Γενική Συζήτηση

145

ποσότητας λίπους του σώματος των εκτρεφόμενων ψαριών (Easton et al. 2002, Padula et al. 

2008, Antunes & Gil 2004, Hites et al. 2004, Grigorakis & Rigos 2011, Ferreira et al. 2008, 

Sapkota et al. 2008). Σε μερικές περιπτώσεις βρέθηκε ότι οι συγκεντρώσεις των οργανικών 

ρύπων στα εκτρεφόμενα ψάρια μπορούν να φτάσουν σε επικίνδυνα επίπεδα για την 

ανθρώπινη υγεία (Easton et al. 2002). Εξ’ όσων γνωρίζουμε, οι επιπτώσεις της 

αλληλεπίδρασης των οργανικών και ανόργανων ρύπων σε όλους τους συνδυασμούς των 

ανεξάρτητων ενώσεων εντός και μεταξύ κάθε ομάδας ρύπων δεν έχει διερευνηθεί (Easton et

al. 2002). 

Στην παρούσα μελέτη βρέθηκε ότι η πρόσληψη των απαραίτητων, ουσιωδών στοιχείων 

από τα εκτρεφόμενα ψάρια δεν είναι επαρκής αλλά η κατανάλωση άγριων ψαριών μπορεί να 

έχει ως αποτέλεσμα την κάλυψη των αναγκών σε ορισμένα στοιχεία. Όμως, τα ψάρια 

αποτελούν επίσης σημαντική πηγή λιπαρών οξέων όπως τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα 

(polyunsaturated fatty acids, PUFA), ω-6 λινολενικό οξυ (linolenic acid, LA), ω-3 α-

λινολενικό οξύ (a- linolenic acid, ALA), εικοσαπενταενοϊκό οξύ (eicosapentaenoic acid, EPA

or 20:5n-3) και το δοκοσαεξανοϊκό οξύ (docosahexaenoic acid, DHA or 22:6n-3) που 

παρέχουν ενέργεια και άλλα πλεονεκτήματα στην υγεία (Balshaw et al. 2012). Έχει βρεθεί ότι 

τα εκτρεφόμενα ψάρια είναι σημαντικότερες πηγές οργανικών ουσιωδών θρεπτικών σε σχέση 

με τα άγρια ψάρια και μπορούν να παρέχουν τις απαιτούμενες ποσότητες λιπαρών οξέων για 

τον άνθρωπο εξαιτίας του αυξημένου ποσοστού λίπους των εκτρεφόμενων ψαριών (Balshaw

et al. 2012). 

Η κατανάλωση ψαριών είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας

εξαιτίας των απαραίτητων οργανικών ουσιών και των ανόργανων μικρο- και μακρο-

θρεπτικών που περιέχουν και δεν μπορεί να εξαιρεθεί σε καμία περίπτωση από την 

ανθρώπινη διατροφή. Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν προηγουμένως, η κατανάλωση 

εκτρεφόμενων ψαριών είναι πιο ασφαλής όσον αφορά τους επικίνδυνους ανόργανους ρύπους 

και καλύτερη πηγή σημαντικών για την ανθρώπινη υγεία οργανικών θρεπτικών ουσιών σε 

σχέση με τα άγρια ψάρια. Από την άλλη μεριά, η κατανάλωση άγριων ψαριών είναι πιο 

ασφαλής όσον αφορά τους επιζήμιους οργανικούς ρύπους και καλύτερη πηγή απαραίτητων

για την υγεία ανόργανων θρεπτικών σε σχέση με τα εκτρεφόμενα ψάρια. Έχοντας υπόψη τα 

παραπάνω, ο καταναλωτής πρέπει να είναι σε θέση να κάνει συνειδητή επιλογή των 

πλεονεκτημάτων και των κινδύνων από την κατανάλωση ψαριών. Η προτεινόμενη επιλογή θα 

ήταν μια διατροφή που θα περιέχει πολλά είδη ψαριών, καθώς θα μπορούσε να εγγυηθεί τόσο 

για την υγεία όσο και για την ασφάλεια του καταναλωτή (Szlinder-Richert et al. 2011). 

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ιχθυοκαλλιεργειών οφείλονται εν μέρει στην ταχεία 

επέκταση τους η οποία δεν ακολουθήθηκε μέχρι πρόσφατα από παρόμοια αύξηση της 

θεωρητικής γνώσης των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων και των τρόπων μείωσης τους 
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(Pearson & Black 2001). Τα χαρακτηριστικά του τοπικού περιβάλλοντος και των συνθηκών 

εκτροφής μπορούν να καθορίσουν τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και στους εκτρεφόμενους 

οργανισμούς καθώς και να επηρεάσουν την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος (Vizzini et

al. 2010). Για τον περιορισμό των επιπτώσεων των μετάλλων, τα ιχθυοτροφεία θα ήταν καλό 

να εγκαθίστανται σε περιοχές μακριά από αστικά κέντρα και δρόμους με υψηλό 

υδροδυναμισμό και μεγάλες ταχύτητες ρευμάτων και βάθη τα οποία θα μπορούσαν να 

μειώσουν τη συσσώρευση λεπτόκοκκων σωματιδίων, οργανικού υλικού και σουλφιδίων ώστε 

να μειωθεί η συσσώρευση μετάλλων στα ιζήματα, η επαναιώρηση και η απελευθέρωση τους. 

Επιπλέον η φέρουσα ικανότητα των ιχθυοτροφείων θα ήταν χρήσιμο να προσαρμοστεί στο 

ελάχιστο ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες της κάθε περιοχής ώστε τα απόβλητα των 

ιχθυοκαλλιεργειών να ελαχιστοποιηθούν όσο είναι εφικτό. 

Η χρήση ιχθυαλεύρων και ιχθυελαίων που προέρχονται από άγρια ψάρια είναι ένα 

παγκόσμιο πρόβλημα που δεν περιορίζεται στη Μεσόγειο (Grigorakis & Rigos 2011). Οι 

συγκεντρώσεις των μετάλλων στη τροφή συνιστάται να μειωθούν τόσο όσο χρειάζεται για τη 

διατήρηση της υγείας των ψαριών και να παρακολουθούνται πριν τη χορήγηση της τροφής

στα ψάρια. Επιπλέον, οι μορφές των μετάλλων στη τροφή προτείνεται να αλλάξουν σε πιο 

διαθέσιμες ώστε οι συγκεντρώσεις τους να είναι στο ελάχιστο αναγκαίο για τη διατήρηση της 

υγείας των ψαριών. Για παράδειγμα, στη Βρετανική Κολομβία (British Columbia), ορισμένες 

εταιρείες παρασκευής ιχθυοτροφών άλλαξαν τη μορφή του Zn από θεϊκό Zn στα ανάλογα της 

μεθειονίνης ή στις πρωτεϊνικές μορφές του που είναι πιο βιοδιαθέσιμες (Brooks & Mahnken 

2003) με αποτέλεσμα τα επίπεδα του Zn στις ιχθυοτροφές να γίνουν εξαιρετικά χαμηλές και 

οι συγκεντρώσεις του στο θαλάσσιο περιβάλλον να μειωθούν σημαντικά (Burridge et al. 

2010). Άλλοι εναλλακτικοί πόροι ιχθυοτροφών είναι τα χερσαία και θαλάσσια φυτά. Ωστόσο 

οι βιώσιμες εναλλακτικές ιχθυοτροφών μπορούν να λύσουν το πρόβλημα σε ένα βαθμό, αλλά 

μπορούν να δημιουργήσουν άλλα ηθικά ζητήματα σχετικά με τη διαβίωση των ζώων και του 

περιβάλλοντος και να μειώσουν την απόδοση και τη θρεπτική αξία των ψαριών (Grigorakis

& Rigos 2011). 

Προτείνεται επίσης η περιοδική παρακολούθηση των συγκεντρώσεων των μετάλλων στα 

ιζήματα γύρω από τους ιχθυοκλωβούς και στα εκτρεφόμενα και άγρια ψάρια εφόσον οι 

περιβαλλοντικές αλλαγές (αλατότητα, οξειδοαναγωγικό δυναμικό, οργανικό υλικό, 

σουλφίδια) μπορούν να αλλάξουν τις μορφές των μετάλλων από αδιάλυτες σε διαλυτές 

καθιστώντας τα πιο διαθέσιμα και επικίνδυνα για την υδρόβια ζωή. Ένα πρώτο εργαλείο 

ανίχνευσης των χημικών στους οργανισμούς για την αξιολόγηση της σημαντικής τους 

έκθεσης σε συγκεκριμένα χημικά είναι η μέτρηση των βιοχημικών αποκρίσεων

(μεταλλοθειονίνες, 7-ethoxyresorufin O-deethylase, vitellogenin) (Fernandes et al. 2007, 

2008). Επίσης η συστηματική παρακολούθηση των μετάλλων στα ψάρια στα διάφορα στάδια 
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της εκτροφής τους θα μπορούσε να γίνει με μετρήσεις των μετάλλων στα λέπια όπου 

αντικατοπτρίζονται οι τοπικές διαφοροποιήσεις των συγκεντρώσεων του νερού (Adey et al.

2009). Η χρήση των λεπιών έχει το πλεονέκτημα ότι αφαιρούνται χωρίς τη θανάτωση του 

ψαριού, δίνουν τη δυνατότητα πολλών δειγματοληψιών κατά τη διάρκεια ζωής του ψαριού 

και συσσωρεύουν μια μεγάλη ομάδα μετάλλων σε υψηλότερες συγκεντρώσεις από ότι το 

νερό, ενώ ο χειρισμός του δείγματος και η προετοιμασία του είναι σχετικά απλή (Adey et al.

2009). Επίσης, ως εργαλείο για την παρακολούθηση της ρύπανσης με μέταλλα έχει προταθεί 

η χρήση των Caprella spp. τα οποία είναι άφθονα σε όλα τα οικοσυστήματα, ευρέως 

κατανεμημένα, σχετικά εδραία, με άμεση ανάπτυξη και αποικίζουν εύκολα τεχνητές δομές, 

ενώ έχει βρεθεί ότι είναι καλύτεροι δείκτες από ότι τα μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα (Guerra-

Garcia et al. 2010).

Επίσης, θα ήταν χρήσιμο να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις σωστές πρακτικές εκτροφής. 

Νέες πρακτικές, όπως η πολυεκτροφή, όπου γίνεται ταυτόχρονη εκτροφή ψαριών και 

διηθηματοφάγων οργανισμών όπως τα δίθυρα, προσφέρουν λύσεις που φαίνεται να είναι πιο 

αποτελεσματικές από ότι οι κλασσικές τεχνικές σε σχέση με τη ρύπανση (Grigorakis & Rigos

2011, Navarrete-Mier et al. 2010). Σε τέτοια συστήματα η αχρησιμοποίητη τροφή και τα 

περιττώματα είναι μέρος της τροφής των διηθηματοφάγων οργανισμών όπου επιτυγχάνεται 

από τη μία η αύξηση της παραγωγής των διθύρων και από την άλλη η μείωση των 

αποβλήτων των ιχθυοτροφείων και επομένως των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων. Τα 

δίθυρα είναι συσσωρευτές μετάλλων και επομένως θα μπορούσαν να μειώσουν και τη 

συσσώρευση μετάλλων στα ιζήματα και στο περιβάλλον των ιχθυοτροφείων. Οι 

εναλλακτικές μέθοδοι υδατοκαλλιέργειας θα ήταν χρήσιμο να συμπεριλαμβάνουν 

βελτιωμένες συνθήκες υγιεινής που να αναιρούν την ανάγκη για βαριά χρήση αντιβιοτικών 

και αγροχημικών όπως στην περίπτωση της οργανικής ιχθυοκαλλιέργειας όπου τα ψάρια 

εκτρέφονται κάτω από υγιείς, καθαρές συνθήκες χωρίς χρήση αντιβιοτικών και ζωικών 

περιττωμάτων (Sapkota et al. 2008). 

Απαιτείται περισσότερη έρευνα για την κατανομή των μετάλλων στις περιοχές των 

υδατοκαλλιεργειών στη Μεσόγειο και τις τοξικές επιπτώσεις τους στην υδρόβια ζωή. Το 

μοντέλο MERAMOD το οποίο λαμβάνει υπόψη τις κύριες πηγές της διακύμανσης και 

προβλέπει τη ροή των στερεών αποβλήτων και των βενθικών επιπτώσεων μπορεί να

αποτελέσει μια σταθερή βάση για τη ρύθμιση, τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της 

μεγάλης βιομηχανίας των υδατοκαλλιεργειών στην ανατολική Μεσόγειο (Cromey et al. 

2012). Σημειώνεται επίσης ότι έχει δοθεί μικρή προσοχή σε σχέση με την παρουσία 

μετάλλων, αντιβακτηριακών και οργανοχλωριωμένων ενώσεων σε περιοχές ιχθυοτροφείων 

(Grigorakis & Rigos 2011). Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα θέματα, είναι χρήσιμο να ληφθούν 

μέτρα για τη πρόληψη της υποβάθμισης του περιβάλλοντος με τη δημιουργία, σε συνεργασία 
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με τη βιομηχανία των ιχθυοκαλλιεργειών, τις χώρες και τους διεθνής οργανισμούς (π.χ. 

FAO), μιας ολοκληρωμένης βάσης δεδομένων των αντιβιοτικών, των μετάλλων, των 

αγροχημικών και των λυμάτων που χρησιμοποιούνται στις υδατοκαλλιέργειες σε τοπικό, 

εθνικό και διεθνές επίπεδο (Sapkota et al. 2008) ώστε να γίνει μια ρεαλιστική εκτίμηση του 

κινδύνου από τις επιπτώσεις αυτών των ενώσεων και των μειγμάτων τους (Burridge et al. 

2010). Επίσης η δημιουργία κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συγκεντρώσεις των 

μετάλλων στα ιζήματα και στους οργανισμούς θα ήταν πολύ σημαντική και θα συμπλήρωνε 

τα κενά που υπάρχουν μέχρι στιγμής τόσο στα θεσπισμένα όρια για τα ιζήματα όσο και για τα 

όρια για τα ψάρια και άλλους οργανισμούς. 
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7. Γενικά συμπεράσματα

1. Η αχρησιμοποίητη ιχθυοτροφή και τα περιττώματα των ψαριών είναι οι κύριες πηγές 

μετάλλων και στοιχείων στο ίζημα γύρω από τις ιχθυοκαλλιέργειες. Τα ιζήματα γύρω από 

τους κλωβούς είναι μια σημαντική παγίδα μετάλλων λόγω των αλλαγών των 

περιβαλλοντικών συνθηκών που προκαλούνται από τις υδατοκαλλιέργειες. Βασικοί

παράγοντες που αυξάνουν τη συσσώρευση των μετάλλων στο ίζημα και μειώνουν τη 

βιοδιαθεσιμότητά τους στην υδρόβια ζωή είναι τα λεπτόκοκκα σωματίδια, το υψηλό 

οργανικό περιεχόμενο, ο εμπλουτισμός με σουλφίδια και το χαμηλό οξειδοαναγωγικό 

δυναμικό. 

2. Οι επιπτώσεις των μετάλλων στο περιβάλλον γύρω από τα ιχθυοτροφεία είναι σημαντικές 

μόνο κάτω από τους κλωβούς και μέχρι τα 50 m από αυτούς. 

3. Όλα τα μέταλλα και τα στοιχεία στα ιχθυοτροφεία με ανοξικό υπόστρωμα είχαν 

υψηλότερες συγκεντρώσεις γύρω από τους κλωβούς από ότι στους σταθμούς αναφοράς. 

Ενώ ορισμένα μέταλλα και στοιχεία στα ιχθυοτροφεία με οξειδωτικό υπόστρωμα είχαν 

χαμηλότερες συγκεντρώσεις γύρω από τους κλωβούς από ότι στους σταθμούς αναφοράς

4. Τα Cu, Zn και Fe μπορούν να επηρεάσουν τους υδρόβιους οργανισμούς στα ανοξικά 

ιζήματα και το As σε όλους τους τύπους ιζήματος. Ωστόσο, κατά την υδρανάπαυση και 

ανάκαμψη των ιζημάτων των ιχθυοτροφείων, η ανοργανοποίηση των οργανικών 

αποβλήτων και η επανοξυγόνωση των ιζημάτων μπορούν να προκαλέσουν την 

απελευθέρωση των δεσμευμένων μετάλλων και επομένως να επιβραδύνουν την 

επανεποίκιση της περιοχής με βενθικά ασπόνδυλα.  

5. Οι ιστοί της τσιπούρας συσσωρεύουν λιγότερα μέταλλα με υψηλότερες συγκεντρώσεις 

από ότι οι ιστοί του λαβρακιού.

6. Ο Hg και το Cs στη σάρκα του λαβρακιού, ο Cu στο συκώτι του λαβρακιού και ο P, το 

Ca και το Sr στα οστά και των δύο ειδών βιοσυσσωρεύονται μέσω της διατροφής.

7. Τα ψάρια που εκτρέφονται σε ρηχές, εκτεθειμένες περιοχές με οξειδωτικό υπόστρωμα 

συσσωρεύουν υψηλότερες συγκεντρώσεις μετάλλων στην σάρκα, στα οστά και στο 

έντερο και χαμηλότερες στα βράγχια και στο συκώτι σε σχέση με τα ψάρια που 

εκτρέφονται σε ρηχές, ημι-εκτεθειμένες περιοχές με ανοξικό υπόστρωμα. Ωστόσο, είναι 

απαραίτητη περαιτέρω μελέτη τόσο στις χρησιμοποιούμενες ιχθυοτροφές όσο και στο 

νερό για την επανεξέταση αυτού του συμπεράσματος. 

8. Στην παρούσα μελέτη, ο κέφαλος από ανοξική περιοχή είχε περισσότερα μέταλλα και 

στοιχεία με υψηλότερες συγκεντρώσεις στη σάρκα, το συκώτι και τα βράγχια ενώ η 

μαρίδα από οξειδωτική περιοχή είχε περισσότερα μέταλλα και στοιχεία με υψηλότερες 
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συγκεντρώσεις στο έντερο σε σχέση με τα άλλα είδη άγριων ψαριών. Επομένως, τα άγρια 

ψάρια από ανοξικές περιοχές συσσωρεύουν μέταλλα και στοιχεία από το ενδιαίτημα τους 

ενώ τα ψάρια από οξειδωτικές περιοχές από τη διατροφή τους. 

9. Διαπιστώθηκε ότι οι ιστοί των άγριων ψαριών που συναθροίζονται γύρω από τους 

κλωβούς των ιχθυοτροφείων περιέχουν περισσότερα μέταλλα και στοιχεία με 

υψηλότερες συγκεντρώσεις από ότι οι ιστοί των εκτρεφόμενων ψαριών από οξειδωτικές 

και ανοξικές περιοχές.

10. Οι συγκεντρώσεις των μετάλλων και των στοιχείων στο βρώσιμο μέρος των 

εκτρεφόμενων ψαριών δεν υπερέβαιναν τις επιτρεπόμενες διαφόρων διεθνών 

προδιαγραφών και η κατανάλωση των εκτρεφόμενων ψαριών είναι ασφαλής για τον 

άνθρωπο. 

11. Στα άγρια ψάρια, βρέθηκε ότι ο Fe στη σάρκα του κέφαλου και το As στη σάρκα του 

μπαρμπουνιού, του γύλου, του καπονιού και της μαρίδας υπερέβαιναν τόσο τα 

θεσπισμένα όρια όσο και τις προτεινόμενες ημερήσιες προσλήψεις και ο Hg στη σάρκα 

της γόπας ξεπερνούσε τις δόσεις αναφοράς. Επομένως, η κατανάλωση ορισμένων άγριων 

ψαριών μπορεί να είναι επικίνδυνη για την ανθρώπινη υγεία λόγω αυξημένων 

συγκεντρώσεων Fe, As και Hg. Ωστόσο, είναι απαραίτητη η ειδοταυτοποίηση του As στα 

ψάρια ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η επικινδυνότητα του As 

στην ανθρώπινη υγεία.

12. Το βρώσιμο μέρος των εκτρεφόμενων και των άγριων ψαριών (συνήθως σάρκα) βρέθηκε 

ότι συσσωρεύει λιγότερα μέταλλα και στοιχεία από ότι οι άλλοι ιστοί αλλά μπορεί να 

υπάρξει μεταφορά των στοιχείων από, για παράδειγμα, τα οστά στη σάρκα κατά τη 

διάρκεια την επεξεργασίας και του μαγειρέματος των ψαριών και επομένως να αυξηθούν 

οι συγκεντρώσεις τους στη σάρκα σε επικίνδυνα επίπεδα για την κατανάλωση από τον 

άνθρωπο. 

13. Η θρεπτική αξία των δύο εκτρεφόμενων ψαριών είναι σχεδόν η ίδια και δεν επαρκεί για

τη πρόσληψη των απαραίτητων μικρο- και μακρο-θρεπτικών ημερησίως για τον 

άνθρωπο. Ωστόσο ένα σημαντικό ποσοστό της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης των 

P, K, Cr και Se μπορεί να ληφθεί από τα άγρια ψάρια αν και μόνο ο P και το Ca στον 

κέφαλο και το Se στη μαρίδα και στον χάνο μπορεί να καλύψει περισσότερο από το 

100% επί των συνιστώμενων ημερησίων προσλήψεων στα τρόφιμα. 

14. Οι συγκεντρώσεις των περισσοτέρων μετάλλων και στοιχείων βρέθηκαν υψηλότερες στο 

ίζημα από ότι στα μακροασπόνδυλα εκτός των As, P, Na, Zn και K, ενώ βρέθηκε ότι οι 

συγκεντρώσεις των μετάλλων (εκτός του Cd) στους βενθικούς οργανισμούς αυξάνεται με 

την αύξηση των συγκεντρώσεων τους στο ίζημα. 
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15. Η διαθεσιμότητα των μετάλλων στα βενθικά μακροασπόνδυλα επηρεάζεται σημαντικά 

από την ισχύ δέσμευσης των μετάλλων στο ίζημα. Οι συγκεντρώσεις των μετάλλων και 

των στοιχείων στα θαλάσσια ασπόνδυλα αυξάνονται με την αύξηση του ποσοστού ιλύος, 

του μη βιοδιαθέσιμου οργανικού υλικού και της χλωροφύλλης-α στο ίζημα, τα οποία 

έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη βιοσυσσώρευση. 

16. Τα ανθεκτικά (r-επιλογής) είδη που διαβιούν σε ρυπασμένες περιοχές φαίνεται να 

συσσωρεύουν περισσότερα μέταλλα και στοιχεία από ότι τα ευαίσθητα (K-επιλογής) 

είδη, εκτός από το Cd. 

17. Διαπιστώθηκε ότι τα οικολογικά και τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των βενθικών 

ασπόνδυλων μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την αφομοίωση των μετάλλων στους 

ιστούς τους. Οι εδραίοι, σκωληκόμορφοι, μικρόσωμοι οργανισμοί της υποεπιφανειακής 

ενδοπανίδας, που τρέφονται με ίζημα και είναι τοποθετημένοι κάθετα στο ίζημα με το 

κεφάλι προς τα κάτω συσσωρεύουν τις υψηλότερες συγκεντρώσεις των περισσοτέρων 

μετάλλων. Ενώ οι κινητικοί και ημι κινητικοί, μεγαλόσωμοι οργανισμοί της επιπανίδας 

με ‘όστρακο’ που είναι θηρευτές και δεν βιαναδεύουν το ίζημα συσσωρεύουν τις 

χαμηλότερες συγκεντρώσεις των περισσοτέρων μετάλλων. 

18. Βρέθηκαν σημάδια βιομεγέθυνσης του Hg στα άγρια ψάρια που συναθροίζονται γύρω 

από τους κλωβούς των ιχθυοτροφείων το οποίο σημαίνει ότι ο Hg μπορεί να επηρεάσει 

την ποιότητα των άγριων ψαριών που τρέφονται με αυτά, και συνεπώς την υγεία του 

καταναλωτή – ανθρώπου.
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Παράρτηματα

Παράρτημα I. Μέσες συγκεντρώσεις των μετάλλων και άλλων στοιχείων (dw, ξηρό βάρος) στις οικογένειες
των βενθικών ασπόνδυλων που βρέθηκαν στα τέσσερα ιχθυοτροφεία (0 – 50 m) και στους σταθμούς 
αναφοράς (Rf). bdl = κάτω από το όριο ανίχνευσης. Τα Na, P, K, Ca, Ge, Se, Y, Mo, Hg και Th δεν 
μετρήθηκαν στην AEG1. 

Appendix I. Mean concentrations of metals and other elements (dw; dry weight) in the benthic invertebrate 
families found in the four fish farms (0 – 50 m) and reference sites (Rf). bdl = below detection limit. Na, P, K, 
Ca, Ge, Se, Y, Mo, Hg and Th were not measured in fish farm from AEG1. 

Site - dist Family Na P Mg K Ca Fe Cs Tl Th U
% dw μg/kg dw

AEG1  0m Polychaeta 0.3 0.1 43 13 303
Amphipoda 0.4 0.0 20 9 96

5m Polychaeta 0.7 0.1 147 20 495
Amphipoda 1.0 0.0 65 10 131

10m Echinoidea 2.4 0.1 bdl bdl 399
Nephtyidae 0.9 0.0 bdl bdl 184
Nereididae 1.0 0.1 151 44 737
Sabellidae 1.1 0.2 344 44 881
Maldanidae 1.2 0.2 289 110 1222
Gasteropoda 0.1 0.0 40 19 70

25m Capitellidae 0.6 0.1 bdl bdl 7254
Nephtyidae 1.0 0.4 158 30 238
Sabellidae 0.8 0.1 573 55 714

50m Terebellidae 1.0 0.3 385 133 1399
Glyceridae 0.6 0.0 bdl bdl 99
Eunicidae 0.5 0.0 293 30 145

Rf Nereididae 1.0 0.1 bdl bdl 144
AEG2  0m Spionidae 4.2 0.9 0.8 1.3 4.0 0.1 77 21 160 638

Capitellidae 2.1 0.6 0.4 1.2 0.7 0.2 242 56 219 422
Orbiniidae 3.3 0.6 0.8 1.0 4.2 0.6 530 156 716 1495

5m Nereidae 4.4 1.2 0.9 1.7 0.2 0.0 bdl 4 20 363
Capitellidae 3.0 0.6 0.4 1.1 0.3 0.1 356 15 48 725

10m Maldanidae 2.4 0.8 0.6 1.2 0.7 0.1 139 27 128 145
Lumbrineridae 2.6 0.7 0.5 1.4 0.4 0.1 78 15 49 374
Glyceridae 7.8 0.6 1.3 1.5 2.2 0.6 527 100 563 541
Muricidae 2.3 0.3 0.4 0.4 20.4 0.0 12 3 24 168

25m Terebellidae 3.7 0.8 0.6 1.5 0.2 0.1 31 7 32 80
Lumbrineridae 4.2 0.8 0.6 1.8 0.3 0.1 54 15 13 270

50m Capitellidae 5.1 0.5 0.8 0.9 0.5 0.1 67 33 82 243
Muricidae 1.8 0.3 0.5 0.5 21.2 0.0 13 2 8 119

Rf Eunicidae 5.2 1.5 0.8 1.5 1.1 0.0 28 9 29 169
Ophiuridae 4.5 0.5 2.5 0.6 19.1 0.0 22 11 36 402
Sabellidae 1.3 0.0 0.7 0.1 32.7 0.1 106 11 239 153

ION1  0m Decapoda 2.7 0.7 1.7 0.7 16.1 0.1 97 11 73 115
Orbiniidae 2.8 0.8 0.4 1.4 0.2 0.1 49 6 35 252
Lumbrineridae 2.6 0.7 0.5 1.1 0.6 0.1 153 22 98 398
Capitellidae 3.4 0.5 0.8 1.2 3.9 0.2 326 41 415 653
Decapoda 3.3 0.6 1.5 0.8 11.8 0.1 156 17 114 141
Decapoda 4.0 0.6 1.3 1.0 8.6 0.1 176 16 121 153

5m Decapoda 2.6 0.6 2.1 0.3 23.1 0.1 145 18 154 647
Bivalvia 1.6 0.1 0.2 0.1 33.2 0.1 125 17 152 323
Polychaeta 3.3 1.0 0.6 1.3 0.5 0.1 53 10 37 455
Capitellidae 3.0 0.4 1.1 0.8 12.4 0.4 401 70 722 2379
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10m Amphinomidae 2.5 0.9 0.4 1.0 1.1 0.1 1 17 2
Decapoda 3.6 0.7 1.7 0.8 12.1 0.1 160 22 150 237
Decapoda 5.2 0.8 1.1 1.4 3.0 0.1 227 20 182 257
Lumbrineridae 1.9 0.8 0.4 1.5 0.7 0.1 84 34 53 245
Glyceridae 3.8 1.0 0.6 1.4 0.2 0.1 32 9 23 113
Terebellidae 23.6 1.5 19.5 7.3 238.3 6.1 8305 1267 18150 20999
Capitellidae 3.6 0.5 1.0 1.2 9.3 0.3 395 49 783 936
Maldanidae 3.6 0.7 0.8 1.4 4.7 0.1 184 21 327 396
Cerithiidae 2.6 0.9 0.8 0.4 21.2 0.1 23 10 29 660
Trochidae 2.4 0.5 0.9 0.4 25.4 0.2 276 23 215 885

25m Polychaeta 5.0 0.7 1.0 1.3 3.3 0.1 151 26 220 560
Decapoda 4.3 0.6 1.5 0.9 10.0 0.2 339 30 333 238
Eunicidae 3.2 0.9 0.6 1.4 1.4 0.1 50 8 61 227
Terebellidae 3.4 0.9 0.6 1.2 1.0 0.1 125 15 131 241
Sipunculidea 5.6 0.2 1.2 0.6 14.0 0.7 1307 115 1767 2035
Decapoda 2.8 0.7 1.3 0.5 12.1 0.2 270 46 378 389
Amphipoda 7.4 0.8 1.8 1.0 12.8 0.1 254 36 171 331

50m Ophiuridae 1.3 0.1 1.2 0.2 31.2 0.0 16 4 18 76
Onuphidae 1.7 0.7 0.3 0.9 0.4 0.0 26 3 11 83
Terebellidae 4.6 0.5 0.7 1.4 0.3 0.0 22 7 16 81
Capitellidae 2.1 0.1 1.9 0.3 25.5 0.3 448 75 1389 1580

ION2  0m Amphipoda 9.1 0.5 1.8 0.5 6.0 0.3 400 54 398 216
5m Amphipoda 7.6 0.9 1.4 0.7 5.0 0.1 196 20 161 171

Capitellidae 7.9 5.0 4.2 0.9 4.3 0.6 676 326 1071 704
10m Capitellidae 6.5 2.3 2.2 0.9 1.1 0.2 258 107 340 167

Capitellidae 9.0 0.4 1.2 1.1 2.1 0.2 232 32 260 263
Thalassinidea 7.3 0.8 1.7 0.8 6.6 0.5 494 90 552 188
Cirratulidae 10.6 0.6 1.4 0.8 4.1 0.3 274 46 394 2535
Gasteropoda 1.0 0.2 0.9 0.2 16.1 0.0 32 15 104 101

  25m Sternaspidae 5.1 0.7 1.0 1.4 3.0 1.4 1604 234 1813 738
Spionidae 5.2 0.8 0.9 1.3 0.9 0.3 309 39 350 225
Orbiniidae 3.4 0.7 0.5 1.3 0.4 0.2 90 21 138 207
Lumbrineridae 4.6 0.3 0.6 0.6 0.2 bdl 53 18 59 138
Terebellidae 2.8 0.7 0.8 1.3 2.4 0.8 1000 154 1393 611

50m Terebellidae 3.0 0.6 0.8 0.9 7.0 0.7 567 86 800 371
Capitellidae 3.4 0.2 1.4 0.9 6.4 1.9 2304 378 3163 1524
Bivalvia 1.5 0.2 0.2 0.3 27.1 0.2 193 13 205 125
Amphipoda 5.3 0.6 0.9 0.7 3.6 0.1 70 19 56 46
Sternaspidae 5.4 0.7 0.9 0.9 1.6 1.1 909 110 932 389
Glyceridae 5.8 0.7 1.0 1.5 0.9 0.2 82 16 130 90
Spionidae 6.3 0.6 0.9 1.5 0.6 0.2 137 26 159 225
Ophiuridae 3.3 0.1 2.8 0.3 23.7 0.1 89 12 78 392

ION   Rf Polychaeta 4.5 0.5 0.6 0.9 0.3 0.1 74 35 85 84
Capitellidae 9.1 0.4 1.7 0.8 7.5 0.4 577 63 1108 1256
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Παράρτημα II. Μέσες συγκεντρώσεις των μετάλλων και άλλων στοιχείων (dw, ξηρό βάρος) στις οικογένειες των βενθικών ασπόνδυλων που βρέθηκαν στα τέσσερα
ιχθυοτροφεία (0 – 50 m) και στους σταθμούς αναφοράς (Rf). bdl = κάτω από το όριο ανίχνευσης. Τα Na, P, K, Ca, Ge, Se, Y, Mo, Hg και Th δεν μετρήθηκαν στην AEG1. 

Appendix II. Mean concentrations of metals and other elements (dw; dry weight) in the benthic invertebrate families found in the four fish farms (0 – 50 m) and reference sites 
(Rf). bdl = below detection limit. Na, P, K, Ca, Ge, Se, Y, Mo, Hg and Th were not measured in fish farm from AEG1. 

Site - dist Family Li V Cr Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Rb Sr Y Mo Cd Hg Pb
mg/kg dw

AEG1  0m Polychaeta 0.6 4.2 4.2 0.4 3.8 63 116 0.1 21.1 2.9 276 bdl 12.9
Amphipoda 0.5 1.3 2.6 0.4 1.9 52 183 0.0 38.8 3.1 226 bdl 5.9

5m Polychaeta 1.2 3.9 8.2 4.2 279.2 20 48 0.2 31.0 5.2 590 bdl 32.2
Amphipoda 1.9 1.5 2.9 0.2 3.3 81 60 0.1 9.2 2.3 1726 bdl 1.8

10m Echinoidea 4.3 4.5 bdl 0.3 2.8 6 5 0.1 1.4 0.9 1961 8.2 66.3
Nephtyidae bdl 14.6 10.1 2.7 8.9 43 267 0.1 13.9 5.5 324 3.7 166.4
Nereididae 1.4 5.4 10.1 0.8 5.8 15 115 0.2 8.2 3.7 1033 1.9 26.0
Sabellidae 2.5 1497.8 3.5 1.5 14.2 19 91 0.4 23.4 6.7 949 bdl 51.2
Maldanidae 2.0 10.0 4.5 1.3 8.5 13 24 0.4 16.8 3.4 1684 1.5 44.7
Gasteropoda 0.3 0.4 bdl 0.1 bdl 8 20 0.0 4.5 0.7 1155 bdl 18.9

25m Capitellidae 1.2 3.6 8.1 0.9 9.4 22 76 0.2 11.2 5.0 202 bdl 32.0
Nephtyidae 1.5 63.8 2.4 0.9 4.9 17 152 0.1 55.6 4.7 124 bdl 25.5
Sabellidae 2.0 6.4 7.1 1.2 11.5 22 97 0.4 9.8 4.3 1039 1.0 27.7

50m Terebellidae 3.5 9.1 11.1 2.1 33.0 37 175 0.8 32.5 6.0 1269 bdl 114.1
Glyceridae 0.9 12.9 bdl 0.5 2.2 69 193 bdl 72.0 4.0 96 4.2 8.9
Eunicidae 1.2 2.2 1.3 1.6 13.3 27 314 0.1 473.9 5.2 88 3.6 28.0

Rf Nereididae bdl 19.2 10.2 5.3 23.8 102 665 0.2 40.1 11.4 390 1414.9 374.7
AEG2  0m Spionidae 1.2 5.7 3.2 0.9 6.5 28 78 0.4 0.1 15.0 3.9 5.3 226 2.1 5.4 0.1 bdl 3.1

Capitellidae 2.1 9.4 5.1 0.8 4.6 145 66 1.3 0.1 15.0 4.5 8.5 73 1.0 2.5 bdl 0.1 2.7
Orbiniidae 6.8 22.0 11.5 2.4 10.5 234 106 4.2 0.1 20.1 3.6 13.1 313 3.8 5.6 0.2 0.0 5.3

5m Nereidae bdl 2.0 bdl 0.1 bdl 26 63 0.3 0.0 4.9 1.0 5.4 52 bdl 4.1 bdl 0.0 2.2
Capitellidae 0.1 2.6 1.8 0.1 0.9 25 13 0.2 0.0 12.9 1.6 5.2 46 0.2 3.2 bdl bdl 1.2

10m Maldanidae 1.7 4.6 3.1 0.9 4.5 35 97 1.8 0.1 12.0 4.0 6.6 86 0.7 0.7 0.2 0.0 1.4
Lumbrineridae 0.9 3.0 1.2 0.3 1.2 79 67 0.3 0.1 14.9 2.5 6.0 62 0.2 2.5 0.1 0.0 1.1
Glyceridae 7.0 19.0 11.6 2.1 7.7 49 26 3.8 0.0 12.0 5.7 14.5 200 2.6 2.6 0.0 bdl 4.7
Muricidae 0.6 1.1 0.4 0.8 5.6 124 440 0.1 0.4 13.7 1.5 1.8 784 0.1 0.6 0.4 0.0 0.7

25m Terebellidae 0.9 2.9 0.8 0.4 1.8 18 142 0.1 0.1 16.8 4.6 5.6 51 0.1 1.3 0.6 0.0 1.4
Lumbrineridae 0.7 3.8 0.6 0.2 1.1 148 69 0.1 0.1 20.8 4.0 5.8 54 0.1 1.8 0.1 0.0 0.9
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50m Capitellidae 1.3 5.8 2.3 0.6 1.6 175 144 0.5 0.1 13.4 2.7 3.9 67 0.4 3.4 0.0 0.0 1.4
Muricidae 0.6 0.9 0.4 0.7 5.0 52 363 0.1 0.4 13.6 1.5 1.9 776 0.1 0.4 0.3 0.0 1.3

Rf Eunicidae 0.9 4.5 1.4 1.3 4.4 12 78 0.2 0.1 91.0 4.6 5.1 234 0.1 2.3 3.9 0.2 3.7
Ophiuridae 2.8 1.3 0.9 0.8 5.3 94 53 0.5 0.0 22.7 1.3 2.2 117 0.1 0.5 0.7 0.1 1.6
Sabellidae 1.6 31.1 2.6 1.3 6.9 5 27 0.8 bdl 1.5 3.7 2.0 1339 1.4 0.1 bdl 0.1 1.9

ION1  0m Decapoda 5.8 5.2 1.8 1.0 5.0 61 50 0.9 0.1 12.3 2.5 3.5 1915 0.2 0.4 0.2 0.0 1.6
Orbiniidae 0.8 3.4 1.0 2.3 31.2 18 110 0.1 0.1 43.1 22.7 6.0 49 0.1 3.2 0.1 0.0 1.4
Lumbrineridae 1.6 5.4 2.8 0.7 3.6 80 87 0.3 0.1 20.7 4.7 6.2 73 0.4 3.3 0.2 0.2 1.6
Capitellidae 3.7 7.6 8.0 1.5 12.4 14 242 7.1 0.3 15.5 23.1 9.0 441 2.1 1.7 0.1 0.0 3.2
Decapoda 5.2 6.8 3.0 1.1 5.5 94 60 1.0 0.1 15.5 2.8 4.9 1380 0.4 0.5 0.3 0.0 1.9
Decapoda 4.3 7.7 3.2 1.1 5.1 119 70 0.9 0.1 19.4 3.9 5.7 1010 0.4 0.5 0.3 0.0 2.1

5m Decapoda 7.9 5.6 3.2 1.3 7.4 23 39 1.0 0.0 8.5 2.1 2.9 2503 0.7 0.6 0.2 0.0 1.4
Bivalvia 2.0 3.3 2.6 1.4 10.5 13 7 0.5 0.0 2.6 1.2 2.3 1206 0.6 0.5 0.0 bdl 1.0
Polychaeta 1.0 4.5 1.3 1.2 3.6 17 222 1.6 0.2 31.0 8.4 5.4 91 0.1 2.5 0.8 0.1 2.9
Capitellidae 4.6 12.0 10.1 2.6 16.5 16 144 1.5 0.2 41.0 15.6 8.8 1039 4.8 2.6 0.3 0.0 4.2

10m Amphinomidae 0.5 1.5 0.4 4.6 25 27 418.0 0.0 0.4 409.7 4.5 5 182.3 0.0 0.4 2.0 0.1
Decapoda 4.0 5.8 3.4 1.0 5.5 85 87 0.8 0.1 19.8 3.3 4.9 1460 0.7 0.4 0.5 0.0 1.7
Decapoda 2.7 6.0 4.4 0.9 4.9 186 121 0.6 0.1 33.7 5.0 7.6 369 0.6 0.6 0.7 0.1 1.2
Lumbrineridae 0.7 6.8 1.2 0.6 2.3 69 83 0.1 0.1 26.7 6.6 5.9 76 0.3 1.4 0.2 0.1 1.6
Glyceridae 1.0 2.6 0.8 0.9 1.2 45 112 0.1 0.1 32.2 7.3 6.4 53 0.1 0.3 0.1 0.1 1.6
Terebellidae 91.4 204.5 214.3 36.5 207.0 450 446 23.9 1.3 155.0 31.5 144.9 16479 137.6 4.1 1.4 0.3 55.9
Capitellidae 4.6 8.8 9.2 1.6 13.3 18 148 5.5 0.2 14.0 19.7 9.5 1007 4.6 1.3 0.1 bdl 3.7
Maldanidae 2.3 5.5 4.6 1.3 5.3 53 53 0.5 0.1 33.7 20.9 7.7 291 2.3 1.4 0.3 0.1 1.9
Cerithiidae 0.8 3.0 1.3 5.7 12.9 131 543 0.1 0.6 10.9 2.0 2.0 643 0.1 0.6 1.6 0.0 1.8
Trochidae 4.3 6.6 5.5 1.6 12.1 56 75 0.9 0.1 7.5 2.9 5.2 1576 0.7 0.4 0.1 0.0 1.9

25m Polychaeta 2.7 4.8 3.5 0.7 3.9 4 55 0.5 0.1 691.3 10.0 7.1 244 1.4 0.8 0.2 0.1 1.5
Decapoda 6.2 7.2 7.0 1.2 8.0 93 63 1.6 0.1 26.0 4.0 8.1 1198 1.0 0.5 0.4 0.0 1.7
Eunicidae 1.0 2.5 1.4 3.9 4.2 152 131 0.1 0.1 37.6 4.0 5.3 169 0.4 1.0 1.1 0.0 4.2
Terebellidae 1.8 4.3 2.9 8.1 7.9 242 190 0.4 0.2 44.4 5.3 6.3 121 0.5 1.2 2.9 0.1 10.9
Sipunculidea 13.7 24.9 27.3 4.1 28.2 29 43 3.5 0.2 12.0 8.8 20.7 1074 6.6 1.5 0.1 0.1 6.7
Decapoda 5.4 7.3 6.5 1.4 8.0 467 35 1.2 0.1 22.5 2.5 6.1 1194 3.1 0.5 0.2 0.0 2.6
Amphipoda 4.9 7.3 7.3 1.4 9.2 23 79 0.9 0.1 84.5 0.9 7.2 1690 0.6 1.1 0.7 0.2 2.0

50m Ophiuridae 3.2 0.3 0.4 1.0 7.9 1 22 0.2 0.0 1.4 0.4 0.9 1837 0.1 0.1 0.1 bdl 1.1
Onuphidae 0.3 0.9 0.4 0.4 1.4 24 47 0.1 0.0 13.7 1.1 3.3 46 0.0 0.5 1.4 0.1 1.6
Terebellidae 0.8 1.2 0.5 0.6 1.5 18 81 0.1 0.1 16.5 4.9 5.1 59 0.0 0.7 0.1 bdl 0.8
Capitellidae 6.2 13.4 12.6 2.1 15.9 8 47 15.0 0.1 10.3 8.5 7.3 1892 13.9 0.9 0.1 0.0 6.3
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ION2  0m Amphipoda 5.9 9.4 9.6 1.6 10.6 820 83 4.2 0.1 3.2 3.7 8.2 752 1.1 0.4 0.2 0.0 5.7
5m Amphipoda 3.0 4.3 4.9 0.8 5.9 572 100 3.8 0.1 11.2 2.6 5.2 658 0.4 0.4 0.3 bdl 4.7

Capitellidae 8.6 17.8 22.5 3.6 19.8 150 122 2.6 0.2 18.8 4.0 13.6 395 3.5 3.3 0.5 0.0 6.0
10m Capitellidae 3.8 8.4 6.3 2.6 9.5 23 71 1.0 0.1 85.9 4.1 7.3 120 1.3 1.1 0.0 0.0 2.3

Capitellidae 3.5 7.7 7.7 0.9 6.3 32 37 0.9 0.1 10.4 8.0 7.7 138 0.9 0.8 0.0 0.0 2.0
Thalassinidea 5.7 10.9 11.3 3.4 13.5 11 45 2.1 0.1 15.5 6.5 10.5 758 1.6 0.5 bdl bdl 2.5
Cirratulidae 4.3 13.1 13.7 1.8 12.5 21 100 1.3 0.1 5.7 6.7 7.2 256 11.8 1.2 0.1 0.0 4.1
Gasteropoda bdl 1.1 1.3 0.6 5.2 49 40 0.3 0.0 23.0 2.0 1.3 663 0.1 0.9 bdl bdl 1.4

  25m Sternaspidae 16.7 30.5 36.3 5.5 39.8 22 81 5.1 0.2 65.5 6.5 29.7 317 4.9 1.2 0.1 0.1 6.5
Spionidae 3.9 8.0 7.5 3.7 14.7 12 70 1.1 0.1 40.7 6.5 9.4 100 1.1 1.0 0.2 0.0 2.6
Orbiniidae 1.4 4.3 2.1 1.1 15.7 6 94 0.3 0.1 44.5 40.0 6.0 49 0.4 1.7 0.1 0.0 0.6
Lumbrineridae bdl 6.2 0.8 bdl 0.5 2 99 0.3 0.1 6.2 2.4 2.7 38 0.3 0.3 bdl bdl 0.8
Terebellidae 11.7 22.8 24.9 4.3 28.3 17 82 3.3 0.1 51.7 34.5 20.1 150 3.8 1.2 0.1 0.0 4.3

50m Terebellidae 6.6 13.0 15.2 3.7 17.4 34 106 2.2 0.1 50.9 4.5 13.2 336 3.0 2.5 0.1 0.0 4.0
Capitellidae 26.2 48.8 60.6 10.6 63.3 73 95 8.7 0.2 14.9 3.2 41.2 373 9.6 0.5 0.2 0.2 10.1
Bivalvia 1.5 7.7 4.2 1.4 10.5 7 66 3.1 0.1 8.1 1.7 4.1 1059 0.5 0.8 0.0 0.0 4.3
Amphipoda 1.1 3.4 2.0 0.6 6.4 38 117 0.9 0.1 5.0 3.5 3.4 518 0.2 0.3 bdl 0.0 1.3
Sternaspidae 8.5 21.5 20.2 3.1 22.6 15 108 3.2 0.1 58.7 8.8 17.6 255 2.5 0.9 bdl bdl 4.9
Glyceridae 1.2 5.1 1.6 0.6 2.6 44 91 0.2 0.1 22.3 3.3 5.9 154 0.4 0.7 0.3 0.0 1.7
Spionidae 2.2 8.1 5.8 1.2 7.7 15 57 0.5 0.1 23.6 11.3 7.5 86 0.6 1.6 bdl 0.2 2.1
Ophiuridae 4.2 2.0 2.1 1.4 7.6 17 60 0.5 0.1 2.8 2.0 2.4 1390 0.3 0.2 0.1 0.0 1.7

ION   Rf Polychaeta bdl 4.4 2.0 0.9 5.1 32 46 0.3 0.1 21.6 3.8 3.6 50 0.1 1.8 bdl 0.0 1.7
Capitellidae 6.0 16.3 13.7 1.9 14.1 19 39 1.8 0.1 7.9 6.8 11.1 582 6.0 1.4 bdl 0.1 10.5


