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Κεφάλαιο 1. Γενική εισαγωγή 

1.1. Η σημασία της κλίμακας στη διερεύνηση οικολογικών ερωτημάτων 

Τα θαλάσσια οικοσυστήματα είναι δυναμικά περιβάλλοντα. 

Επηρεαζόμενα από εξωτερικούς ή εσωτερικούς παράγοντες, μεταβάλλονται 

τόσο σε χωρική όσο και σε χρονική κλίμακα. Το θέμα της κλίμακας στην 

οικολογία είναι εξέχουσας σημασίας, υπό την έννοια ότι η διερεύνηση των 

περισσότερων οικολογικών ερωτημάτων εξαρτάται από την κλίμακα στην 

οποία τα προσεγγίζει κανείς (Levin 1992, Jenkins & Uyà 2016). Για παράδειγμα, 

κλιματικές παράμετροι, όπως η βροχόπτωση ή η θερμοκρασία, ποικίλλουν στο 

γεωλογικό χρόνο (σε διάρκεια χιλιάδων ή εκατομμυρίων ετών) αλλά επιπλέον 

παρουσιάζουν και ημερήσιες ή εποχικές διακυμάνσεις. Ανάλογα με την 

κλίμακα στην οποία μελετώνται οι διακυμάνσεις αυτές, είναι πιθανό οι 

επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής να μη γίνονται άμεσα αντιληπτές εξαιτίας 

των επιπτώσεων βραχυπρόθεσμων καιρικών αλλαγών ή εποχικών μεταβολών. 

Αυτό συμβαίνει γιατί το οικοσύστημα αποκρίνεται σε όλες αυτές τις 

μεταβολές, απόκριση που πολλές φορές δεν είναι ούτε γραμμική ούτε άμεση. 

Για το λόγο αυτό είναι αναγκαία η συνεχής παρακολούθηση (monitoring) σε 

βάθος χρόνου ώστε να επιτευχθεί η διάκριση μεταξύ βραχυπρόθεσμων και 

μακροχρόνιων αλλαγών (Muller et al. 2010). 
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Η μακροχρόνια μελέτη ενός φαινομένου έχει ακολουθηθεί κατά κόρον τις 

τελευταίες δεκαετίες στη βενθική οικολογία (Kröncke et al. 2001, Karlson et al. 

2002, Jenkins et al. 2005, Coleman et al. 2006, Romero-Ramirez et al. 2016, 

Obst et al. 2017). Βέβαια, είναι σαφές ότι η αύξηση στη κλίμακα που μελετάται 

ένα φαινόμενο αφορά κυρίως στο χώρο και όχι στο χρόνο (Jenkins & Uyà 

2016). Παρόλα αυτά πολλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως είναι οι 

συνέπειες του ευτροφισμού και της ρύπανσης, εμφανίζονται με αργούς 

ρυθμούς στα διαφορετικά συστατικά του οικοσυστήματος. Συνεπώς, 

δεδομένα που καλύπτουν μεγάλο χρονικό διάστημα βοηθούν στην κατανόηση 

της δυναμικής των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και συνεισφέρουν στη 

μακροπρόθεσμα αποτελεσματική διαχείριση του περιβάλλοντος (Gatti et al. 

2015; Lindenmayer et al. 2012). Συγκεκριμένα, οι μακροπρόθεσμες έρευνες 

είναι εφικτό να δώσουν απαντήσεις σε θεωρητικά ερωτήματα στην οικολογία 

(Kuebbing et al. 2018), π.χ. να καταγράψουν τις διεργασίες του 

οικοσυστήματος στο χρόνο, να περιγράψουν την πορεία της διαδοχής των 

ειδών σε ένα οικοσύστημα (Obst et al. 2017), να εκτιμήσουν και να 

βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των μέτρων διαχείρισης του 

περιβάλλοντος (Willis et al. 2007) και να αποσαφηνίσουν ιδιότητες των 
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οικοσυστημάτων όπως είναι η ανθεκτικότητα (resilience), η σταθερότητα 

(stability) και η προσαρμοστικότητα (adaptability) (Müller et al. 2016). 

Σύμφωνα με μία πρόσφατη δημοσκόπηση που απευθύνονταν σε 

ερευνητές που ασχολούνται με την οικολογία και την εξέλιξη στις ΗΠΑ, σχεδόν 

το 80% των ερωτηθέντων θεώρησαν ότι οι μακροχρόνιες μελέτες συνέβαλαν 

"πολύ" στην κατανόηση διάφορων ζητημάτων της οικολογίας, όπως η 

επίδραση της κλιματικής αλλαγής και η μακροοικολογία (Kuebbing et al. 2018). 

Επιπλέον, υπήρξε η αποδοχή ότι η ενασχόληση με τέτοια μακροπρόθεσμα 

προγράμματα μπορεί να συμβάλει στην επαγγελματική ανέλιξη ενός 

ερευνητή. Παρόλα αυτά, θεωρήθηκε από τους ερωτηθέντες ότι υπάρχουν 

κρίσιμα εμπόδια που αποτρέπουν ορισμένους επιστήμονες να συμμετάσχουν 

σε μακροπρόθεσμα ερευνητικά προγράμματα, όπως είναι η βραχυπρόθεσμη 

χρηματοδότηση και οι λιγότερες δημοσιεύσεις. Συνεπώς, παρά τα πολλαπλά 

οφέλη των μακροπρόθεσμων δεδομένων, η ανάλυση της δυναμικής των 

οικοσυστημάτων αφορά κατά κανόνα μικρά χρονικά διαστήματα. Η 

διερεύνηση των οικολογικών ερωτημάτων πραγματοποιείται συνήθως σε 

χρονικό διάστημα τριών ετών, λόγω της τυπικής διάρκειας και 

χρηματοδότησης των ερευνητικών προγραμμάτων (Muller et al. 2010, Martin 

2011, Jenkins & Uyà 2016, Kuebbing et al. 2018). Σε αντίστοιχα αποτελέσματα 
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κατέληξαν και οι Jenkins & Uyà (2016), στην ανασκόπηση σχετικά με τη 

διάρκεια των βενθικών πειραμάτων που αφορούσαν την απόκριση 

πληθυσμών ή κοινοτήτων στη φυσική διατάραξη ή σε κάποια άλλη διατάραξη. 

Από το 1980 έως το 2013, προέκυψε ότι η μέση διάρκεια τέτοιων πειραμάτων 

ήταν 10 μήνες, ενώ μόνο το 12% από τις μελέτες αυτές είχαν διάρκεια 

μεγαλύτερη των 3 ετών. Επιπλέον, ούτε η διάρκεια ούτε το ποσοστό των 

ερευνών με διάρκεια μεγαλύτερη των 2-3 ετών παρουσίασε αυξητική τάση σε 

αυτά τα 33 χρόνια (Jenkins & Uyà 2016). 

 

 
Εικ. 1.1. Διαφορετικές κλίμακες στη διερεύνηση οικολογικών ερωτημάτων (Muller et 

al. 2010). 
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Θα πρέπει ακόμη να τονιστεί ότι σε ένα οικοσύστημα οι μακροπρόθεσμες 

διεργασίες και η βραχυχρόνια δυναμική είναι αλληλένδετες και επομένως 

ιδανικά η διερεύνηση του ερωτήματος σε πολλαπλές χρονικές κλίμακες 

προσφέρει σφαιρική κατανόηση του οικοσυστήματος. Τα τυπικά 

χρονοδιαγράμματα μακροχρόνιων ερευνών παρουσιάζονται στην Εικόνα 1.1 

(Muller et al. 2010). Μελέτες που καλύπτουν διάρκεια μερικών ετών έως ένα 

αιώνα χαρακτηρίζονται ως μακράς κλίμακας (long-term research). 

 

1.2. Βενθική μακροπανίδα και απόκριση στη διατάραξη 

Η κοινότητα των οργανισμών που ζουν πάνω ή μέσα στον θαλάσσιο 

πυθμένα ονομάζεται βένθος. Η βενθική κοινότητα είναι ένα σημαντικότατο 

συστατικό του βενθικού οικοσυστήματος και παρουσιάζει πολυπλόκητα 

καθώς περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα οργανισμών από ιούς και βακτήρια 

μέχρι φυτά και ζώα. Ο όρος μακροπανίδα αναφέρεται στα βενθικά ασπόνδυλα 

με μέγεθος μεγαλύτερο του 0,5 mm και περιλαμβάνει πολύχαιτους 

δακτυλιοσκώληκες, δίθυρα και γαστερόποδα μαλάκια, αμφίποδα και 

δεκάποδα καρκινοειδή, εχινόδερμα, αλλά και άλλες λιγότερο πολυπληθείς 

ομάδες (Castro & Huber 1992). 
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Η μακροπανίδα λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της αποτελεί 

αξιόπιστο δείκτη για τον χαρακτηρισμό της κατάστασης του οικοσυστήματος. 

Συγκεκριμένα, η περιορισμένη ικανότητα μετακίνησης που έχουν τα άτομα 

των πληθυσμών της και ο σχετικά μεγάλος χρόνος ζωής, την καθιστούν 

κατάλληλη για την αποτύπωση μη αναστρέψιμων αλλαγών στο θαλάσσιο 

περιβάλλον που προκύπτουν από διαφορετικούς τύπους διατάραξης. 

Επομένως, η πληροφορία που λαμβάνεται από το βένθος για την συνολική 

κατάσταση ενός θαλάσσιου οικοσυστήματος θεωρείται αξιόπιστη (Pearson & 

Rosenberg 1978, Warwick et al. 1990). Η απόκριση της μακροπανίδας στην 

περιβαλλοντική διατάραξη που οφείλεται στην προσθήκη οργανικού υλικού 

περιγράφηκε αρχικά από τους Pearson & Rosenberg (1978) και περιλαμβάνει 

το πρότυπο διαδοχής της μακροπανίδας σε διαβαθμίσεις οργανικού 

εμπλουτισμού. Αρχικά, το μοντέλο περιγράφηκε ως απόκριση στον οργανικό 

εμπλουτισμό, παρόλα αυτά πλέον θεωρείται ότι έχει καθολική ισχύ στα 

περισσότερα είδη διατάραξης (ανθρωπογενούς ή μη) αν και οι Pearson & 

Rosenberg (1978) δεν είχαν την άποψη αυτή. Η μακροπανίδα και τα 

χαρακτηριστικά της (αφθονία, ποικιλότητα), αποτελεί τον πλέον διαδεδομένο 

δείκτη για τον χαρακτηρισμό της ποιότητας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων 

σε προγράμματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης (Bilyard 1987). 
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Στη μακροπανίδα ανήκουν είδη τα οποία είναι λιγότερο ή περισσότερα 

ευαίσθητα στη διατάραξη του οικοσυστήματος ανεξαρτήτως αν είναι φυσικής 

ή ανθρωπογενούς προέλευσης (Pearson & Rosenberg 1978, Borja et al. 2000, 

Simboura & Zenetos 2002). Οι συναθροίσεις των μακροπανιδικών ειδών 

εμφανίζουν μεγάλη ποικιλότητα και κατά συνέπεια δυνατότητα απόκρισης σε 

διαφορετικούς τύπους καταπόνησης. Επομένως, αποκρίνονται στην επίδραση 

διαφορετικών φαινομένων όπως για παράδειγμα στην ύπαρξη μιας 

ιχθυοκαλλιέργειας, στη διατάραξη που προκαλεί στον θαλάσσιο πυθμένα η 

αλιεία με βενθική τράτα, ακόμη και στη διακύμανση μετεωρολογικών 

παραμέτρων (π.χ. Kaiser et al. 2006, Kalantzi & Karakassis 2006, Kröncke et al. 

2011). Ανάλογα με τον τύπο διατάραξης και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά 

των ειδών, διαφορετικά είδη απαντώνται σε διαφορετική απόσταση (χωρική 

και χρονική) από την πηγή διατάραξης. Στο σημείο διατάραξης συνήθως 

επικρατούν σχεδόν αζωικές συνθήκες, σε μικρή απόσταση από αυτή οι 

κοινότητες χαρακτηρίζονται από λίγα είδη ανθεκτικά, μικρά σε μέγεθος αλλά 

με σχετικά μεγάλες αφθονίες. Σταδιακά όσο αυξάνεται η απόσταση από την 

πηγή διατάραξης αυξάνεται ο αριθμός των ειδών που ανήκουν στην Κ-

στρατηγική ζωής. Οι κοινότητες αυτές χαρακτηρίζονται από υψηλή 
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ποικιλότητα και βιομάζα, με πολλούς λειτουργικούς τύπους και σύνθετες 

οικοσυστημικές διεργασίες (Pearson & Rosenberg 1978). 

 

1.3. Στόχοι εργασίας 

Στις παράκτιες περιοχές συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος του 

ανθρώπινου πληθυσμού, επομένως η παράκτια ζώνη είναι δύσκολο να 

παραμείνει ανεπηρέαστη από την ανθρώπινη επίδραση (Halpern et al. 2008). 

Επιπλέον, τo 41% των θαλάσσιων οικοσυστημάτων δέχονται αθροιστικά την 

επίδραση πολλαπλών παραγόντων που οφείλονται στις ανθρώπινες 

δραστηριότητες (Halpern et al. 2008). Η ρύπανση, ο ευτροφισμός, η 

υπεραλίευση, η κλιματική αλλαγή και η εισβολή αλλόχθονων ειδών είναι μόνο 

μερικές από τις επιπτώσεις των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο 

οικοσύστημα (National Research Council 1995, Halpern et al. 2008, Lejeusne et 

al. 2010, Coll et al. 2012, Karydis & Kitsiou 2012, Micheli et al. 2013, Powley et 

al. 2014, Katsanevakis et al. 2016).  

Σε μια θαλάσσια περιοχή όπως αυτή της Μεσογείου που φιλοξενεί τoν 

ανθρώπινο πολιτισμό για χιλιετίες, οι περισσότερες από τις διαταράξεις 

ανθρώπινης προέλευσης δεν είναι πρόσφατα γεγονότα, αλλά συμβαίνουν για 

πολλές δεκαετίες. Στην παρούσα διατριβή στόχος είναι να μελετηθεί η 



19 

επίδραση των αλλαγών που προκαλούν οι ανθρώπινες δραστηριότητες στο 

βενθικό οικοσύστημα έπειτα από μεγάλα χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον 15 

χρόνων), σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, μία στην Κεφαλονιά και δύο στον 

κόλπο του Ηρακλείου. 

Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στην ανατολική Μεσόγειο σε τρεις 

ολιγοτροφικές τοποθεσίες. Οι δύο από αυτές δέχονται πιέσεις από δύο 

διαφορετικής φύσεως δραστηριότητες, την ιχθυοκαλλιέργεια και την αλιεία με 

βενθικά συρόμενα εργαλεία (βενθική τράτα) ενώ η τρίτη θεωρητικά είναι 

ανεπηρέαστη από κάποια κύρια πηγή διατάραξης αλλά ενδεχομένως 

επηρεάζεται από μακρο-οικολογικούς παράγοντες όπως είναι η κλιματική 

αλλαγή. 

Η εισροή θρεπτικών και οργανικού υλικού λόγω της συνεχούς λειτουργίας 

ιχθυοκλωβών στον κόλπο του Αργοστολίου στην Κεφαλονιά έχει επιπτώσεις 

τόσο στη λειτουργία όσο και στη βιοποικιλότητα του βενθικού 

οικοσυστήματος κάτω και γύρω από αυτούς (Karakassis et al. 2000, Kalantzi & 

Karakassis 2006, Papageorgiou et al. 2010). Το ερώτημα που μελετάται στο 

τρίτο κεφάλαιο της διδακτορικής αυτής διατριβής είναι αν ύστερα από 20 

χρόνια συνεχούς λειτουργίας των ιχθυοκαλλιεργειών στην περιοχή έχει 

αλλάξει η τροφική κατάσταση συνολικά στον κόλπο. 
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Η αλιεία με βενθικά συρόμενα εργαλεία είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στην 

Ευρώπη και λαμβάνει μέρος σε ένα μεγάλο τμήμα της υφαλοκρηπίδας 

(Eigaard et al. 2017). Αυτή η μέθοδος αλιείας επιφέρει αλλαγές στις βενθικές 

κοινότητες, στη σύνθεση των λειτουργικών ομάδων και στις βενθικές 

διεργασίες (Collie 2000, Jennings et al. 2001, Tillin et al. 2006). Στο τέταρτο 

κεφάλαιο της παρούσας μελέτης παρουσιάζονται οι επιπτώσεις της αλιευτικής 

δραστηριότητας για 20 χρόνια σε ένα παραδοσιακό αλιευτικό πεδίο νότια της 

νήσου Δίας στο Ηράκλειο. 

Τέλος, στην περίπτωση του κόλπου του Ηρακλείου, μελετώνται οι αλλαγές 

που συνέβησαν στη βενθική βιοκοινότητα σε μια παράκτια ζώνη από τα 70 

έως τα 160 m βάθος ύστερα από 25 χρόνια. Στη περιοχή αυτή, οι παράγοντες 

που επιδρούν στο οικοσύστημα είναι μικρής έντασης (Simboura et al. 2016) κι 

επομένως οποιαδήποτε αλλαγή αναμένεται να οφείλεται και στη φυσική 

διακύμανση. 

Για τη διερεύνηση των προαναφερθέντων ερωτημάτων ήταν απαραίτητη 

η ύπαρξη και ο ποιοτικός έλεγχος ιστορικών δεδομένων βιοποικιλότητας και 

για τις τρεις περιπτώσεις που μελετήθηκαν. Η διαδικασία και η μέθοδος που 

ακολουθήθηκε για τον ποιοτικό έλεγχο των ιστορικών δεδομένων προέκυψε 

ύστερα από την ψηφιοποίηση ιστορικών δεδομένων που αφορούσαν τη 
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βενθική μακροπανίδα στις ακτές της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου τη δεκαετία 

του 1930 και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος 

LifewatchGreece Research Infrastructure. 
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Κεφάλαιο 2. Ιστορικά δεδομένα βιοποικιλότητας και 

ποιοτικός έλεγχος1 

2.1. Εισαγωγή 

Η βιοποικιλότητα βενθικών ασπόνδυλων έχει μελετηθεί λιγότερο στη 

νοτιοανατολική Μεσόγειο συγκριτικά με εκείνη των περιοχών την Δυτικής 

Μεσογείου. Η καταγραφή και η συστηματική παρακολούθηση της 

βιοποικιλότητας σε αυτήν την περιοχή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η 

περιοχή αυτή είναι ευαίσθητη στις αλλαγές της θερμοκρασίας και δέχεται 

μεγάλο αριθμό αλλόχθονων/ξενικών ειδών. Σε αυτό το πλαίσιο, τα ιστορικά 

δεδομένα βιοποικιλότητας αποτελούν χρήσιμα σημεία αναφοράς για τον 

εντοπισμό πιθανών αλλαγών στο οικοσύστημα και επιπλέον συνεισφέρουν 

στην κατανόηση των επιπτώσεων των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στις 

θαλάσσιες βενθικές κοινότητες. 

Ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα αναγνωρίστηκε η σημασία της 

καταγραφής της θαλάσσιας βιοποικιλότητας. Μεγάλες ερευνητικές αποστολές 

με στόχο τη διερεύνηση της "τοπικής πανίδας και χλωρίδας" είχαν οργανωθεί 

σε διάφορες περιοχές του κόσμου για το σκοπό αυτό. Το 1924, η αποστολή 

                                                      
1Δεδομένα από το κεφάλαιο αυτό έχουν δημοσιευθεί: Tsikopoulou, I., Legaki, A., Dimitriou, 
P.D., Avramidou, E., Bailly, N., Nikolopoulou, S. (2016). Digging for historical data on the 
occurrence of benthic macrofaunal species in the southeastern Mediterranean. Biodiversity Data 
Journal, 4 (1), DOI: 10.3897/BDJ.4.e10071 
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από το πανεπιστήμιο του Cambridge στο κανάλι του Σουέζ κατέγραψε την 

πανίδα της Ερυθράς Θάλασσας (Fox 1926), ενώ μία ωκεανογραφική αποστολή 

από τη Δανία το 1908-1910 συνέλεξε βιολογικά και υδρογραφικά δεδομένα 

για τη Μεσόγειο και τις παρακείμενες θάλασσες (Schmidt 1912). Κατά τη 

διάρκεια αυτών των επιστημονικών αποστολών, δείγματα της τοπικής 

βιοποικιλότητας διαφόρων ταξινομικών ομάδων συλλέγονταν, 

καταγράφονταν και τα αποτελέσματα δημοσιεύονταν σε πολυάριθμους 

επιστημονικούς τόμους. Επομένως, τέτοιου είδους ιστορικά δεδομένα είναι 

διαθέσιμα μόνο σε έντυπη μορφή και συχνά κατακερματισμένα. Για το λόγο 

αυτό, οι πληροφορίες αυτές άρχισαν να ψηφιοποιούνται (LifewatchGreece 

Research Infrastructure), καθώς θεωρείται ότι σχηματίζουν το ιστορικό 

πλαίσιο για την παρούσα βιοποικιλότητα και διευκολύνουν τη διαδικασία 

καθορισμού των συνθηκών αναφοράς (Borja et al. 2012, Ojaveer et al. 2018) 

και την δημιουργία μοντέλων πρόβλεψης των συνεπειών των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων στο περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα (Costello et al. 2013). 

Για τη σύγκριση δεδομένων που προκύπτουν από διαφορετικές μελέτες 

είναι απαραίτητη η ύπαρξη ομοιογένειας μεταξύ τους. Για το λόγο ιδιαίτερη 

προσοχή δόθηκε στον ποιοτικό έλεγχο των δεδομένων τόσο των πρόσφατων 

δειγματοληψιών όσο και των παλαιών. Είναι λογικό ότι εφόσον διαφορετικοί 
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ειδικοί ταυτοποίησαν/αναγνώρισαν ταξινομικά τους οργανισμούς στις 

διαφορετικές έρευνες, θα υπάρχουν και διαφορές στο αποτέλεσμα που 

προκύπτει. Για παράδειγμα, η ονοματολογία κάποιων ειδών έχει αλλάξει στη 

διάρκεια των 20 χρόνων που απέχει η πρώτη έρευνα από την τελευταία. 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο έγινε ο ποιοτικός 

έλεγχος των ιστορικών δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για τη διερεύνηση 

των τριών ερευνητικών ερωτημάτων της παρούσας διδακτορικής διατριβής. Ο 

ποιοτικός έλεγχος των ιστορικών δεδομένων τυποποιήθηκε χρησιμοποιώντας 

ως προκαταρτική διαδικασία την ψηφιοποίηση των ιστορικών δεδομένων που 

αφορούσαν την ερευνητική αποστολή του Dr. Adolf Steuer στις παράκτιες 

περιοχές της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου, το 1933. Η ψηφιοποίηση αυτή έγινε 

στο πλαίσιο του προγράμματος LifewatchGreece Research Infrastructure. 

 

2.2. Μέθοδος 

Η ψηφιοποίηση των ιστορικών δεδομένων βιοποικιλότητας είναι μια 

πολύπλοκη διαδικασία καθώς υπάρχουν διαφορές στο τρόπο με τον οποίο 

καταγράφονται τα δεδομένα στην πάροδο του χρόνου και δεν υπάρχει ένα 

ενιαίο σύστημα καταγραφής. Η ψηφιοποίησή τους επομένως, εκτός από τα 

δεδομένα παρουσίας/αφθονίας των ειδών πρέπει να συμπεριλαμβάνει 
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πληροφορίες σχετικά με το πρωτόκολλο (δειγματολήπτης, αριθμός 

επαναληπτικών δειγμάτων κ.α.), τις θέσεις (γεωγραφική θέση, βάθος κτλ.), και 

τη χρονολογία της δειγματοληψίας (ημερομηνία, ώρα κτλ.).  

Η διαδικασία καταγραφής των ιστορικών δεδομένων βιοποικιλότητας 

περιλαμβάνει αρκετά βήματα και οι πληροφορίες καταγράφονται με τη χρήση 

του πρωτοκόλλου Darwin Core και της συναφούς ορολογίας, ώστε να υπάρχει 

ομοιογένεια μεταξύ των διαφορετικών συνόλων δεδομένων (Fegraus et al. 

2005, Wieczorek et al. 2012). Συγκεκριμένα, το πρώτο βήμα που απαιτείται 

είναι η κατανόηση των πληροφοριών που παρέχει το ιστορικό σύνολο 

δεδομένων και του τρόπου με τον οποίο δίνονται οι πληροφορίες αυτές στον 

αναγνώστη. Στο σημείο αυτό καταγράφονται τα μεταδεδομένα, το σύνολο 

δηλαδή των πληροφοριών που περιγράφουν το «ποιος, τι, που, πότε, γιατί και 

πώς» και σχετίζονται με τη διαδικασίας συλλογής των δεδομένων αυτών. 

Ακολουθεί η δημιουργία ενός υπολογιστικού φύλλου (π.χ. φύλλο εργασίας 

στο Excel), το οποίο περιέχει τις αφθονίες των ειδών όπως καταγράφονται στο 

ιστορικό αρχείο και τη θέση στην οποία βρέθηκαν. Σε αυτό το στάδιο 

διορθώνονται και τυχόν τυπογραφικά/ορθογραφικά λάθη και καταγράφονται 

πληροφορίες που αφορούν τη διαδικασία της δειγματοληψίας (σταθμός, 

ενδιαίτημα, ημερομηνία, δειγματολήπτης). Στο τελευταίο στάδιο και αφού 
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καταγραφούν όλες οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στο ιστορικό αρχείο, 

ελέγχονται τα ονόματα των ειδών για συνώνυμα και επικαιρoποιούνται με τη 

χρήση του εργαλείου Taxon Match της World Register of Marine Species 

(WoRMS) (WoRMS Editorial Board, 2017). 

Η παραπάνω διαδικασία, με τη χρήση του πρωτοκόλλου Darwin Core, είναι 

απαραίτητη για να είναι δυνατή η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ μηχανών 

καθώς και η προσβασιμότητα και η διάθεσή τους από εξυπηρετητές 

περιφερειακής ή παγκόσμιας εμβέλειας (π.χ. MedOBIS, EurOBIS, IOBIS, Google 

Data, κλπ). 

 

2.3. Αποτελέσματα 

Από τη διαδικασία του ποιοτικού ελέγχου των δεδομένων, ιστορικών και 

σύγχρονων, προέκυψε ένας ενιαίος πίνακας που εμπεριείχε τις στήλες που 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.1. 
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Πίνακας 2.1. Περιγραφή των στηλών του πίνακα που εμπεριέχει τα ιστορικά 

δεδομένα αφθονίας μακροπανιδικών οργανισμών 

Column label description 
institutionCode The name in use by the institution having custody of the object(s) or 

information referred to in the record 
collectionCode The name, coden, or initialism identifying the collection or data set from 

which the record was derived 
occurrenceID A unique identifier for the Occurrence 
occurrenceRemarks Comments or notes about the Occurrence 
individualCount The number of individuals represented present at the time of the 

Occurrence 
eventID An identifier for the sampling event (event=sampling that occurs at a 

place, time, specific protocol and depth) 
samplingProtocol The name of, reference to, or description of the method or protocol used 

during an Event 
eventDate The date-time or interval during which an Event occurred 
year The four-digit year in which the Event occurred, according to the Common 

Era Calendar 
month The original month in which the Event occurred 
habitat A category or description of the habitat in which the Event occurred 
fieldNumber The sample name 
eventRemarks Comments or notes about the Event 
locationID Station name 
locality The name or description of the place 
DepthInMeters The sampling in meters  
locationRemarks Comments or notes about the station where the sample occurred 
decimalLatitude The geographic latitude (in decimal degrees) of the station 
decimalLongitude The geographic longitude (in decimal degrees) of the station 
originalSpeciesName The scientific name as it is recorded in the historical dataset 
identifiedBy A list of names of people, groups, or organizations who assigned the Taxon 

to the subject 
scientificNameID The lsid from WORMS  
scientificNameAccepted The full scientific name. When forming part of an Identification, this 

should be the name in lowest level taxonomic rank that can be 
determined 

kingdom The full scientific name of the kingdom in which the taxon is classified 
phylum The full scientific name of the phylum or division in which the taxon is 

classified 
class The full scientific name of the class in which the taxon is classified 
order The full scientific name of the order in which the taxon is classified 
family The full scientific name of the family in which the taxon is classified 
genus The full scientific name of the genus in which the taxon is classified 
subgenus The full scientific name of the subgenus in which the taxon is classified. 

Values should include the genus to avoid homonym confusion 
specificEpithet The name of the first or species epithet of the scientificName 
taxonRemarks Comments or notes about the taxon or name 
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Για κάθε μία από τις τρεις περιοχές μελέτης στις οποίες συγκρίθηκαν οι 

βενθικές κοινότητες στη διάρκεια περίπου δύο δεκαετιών υπήρξαν κάποια 

προβλήματα που αφορούσαν κυρίως την αναγνώριση των ατόμων σε 

διαφορετικά ταξινομικά επίπεδα. Για παράδειγμα στα δεδομένα της 

Κεφαλονιάς υπήρχαν οργανισμοί όπως τα Nemertea και τα Phoronis sp., τα 

οποία δεν αναγνωρίστηκαν στο επίπεδο του είδους σε καμία από τις 

επιστημονικές έρευνες. Στις περιπτώσεις αυτές, στο τελικό σύνολο δεδομένων 

οι οργανισμοί αυτοί ενοποιήθηκαν και ταξινομήθηκαν ως Nemertea sp. και 

Phoronis sp. παρόλο που ενδεχομένως να μην ανήκαν όλα στο ίδιο είδος 

αντιστοίχως. Μια άλλη ειδική περίπτωση που αντιμετωπίστηκε στη σύγκριση 

των κοινοτήτων του κόλπου του Ηρακλείου ήταν το γεγονός ότι ορισμένα 

άτομα που ανήκαν στα Sipuncula δεν ήταν εφικτό να αναγνωριστούν στο 

επίπεδο του είδους. Στις περιπτώσεις αυτές, εφόσον ένα είδος είχε 

εκπροσώπους τόσο στο ιστορικό όσο και στο σύγχρονο σύνολο δεδομένων 

παρέμενε με την επιστημονική του ονομασία στο επίπεδο του είδους. Στην 

αντίθετη περίπτωση όταν ένα είδος είχε εκπροσώπους μόνο σε μία από τις 

δύο καταγραφές συμπεριλαμβανόταν ως Sipuncula sp. στο τελικό σύνολο 

δεδομένων. Αυτό έγινε με σκοπό να μειωθούν παρά να αυξηθούν οι 

μεροληπτικές διαφορές ποικιλότητας μεταξύ των δύο δειγματοληψιών. 
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2.4. Συζήτηση 

Η καταγραφή και ψηφιοποίηση ιστορικών δεδομένων σε ένα ενιαίο 

σύστημα καταγραφής αναφέρεται με τον όρο «διάσωση δεδομένων» (“data 

rescuing”) και είναι μια επιτακτική ανάγκη με προσδοκώμενα οφέλη τόσο στην 

επιστημονική όσο και στην κοινωνική αντίληψη της βιοποικιλότητας (Brunet & 

Jones 2011, Griffin 2017). 

Παρά τις πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίστηκαν κατά τη διαδικασία 

ψηφιοποίησης και ομογενοποίησης των ιστορικών δεδομένων με τα σύγχρονα 

(π.χ. ταξινομική επικαιροποίηση, γεωαναφορά, ορθογραφικά λάθη και 

θέσεις), το αποτέλεσμα δείχνει σαφώς ότι τέτοιες πρωτοβουλίες είναι 

ανεκτίμητες και παρέχουν πρόσβαση σε δεδομένα βιοποικιλότητας που 

προηγουμένως δεν ήταν διαθέσιμα. 
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Κεφάλαιο 3. Μπορεί η εντατική ιχθυοκαλλιέργεια για 20 

χρόνια να προκαλέσει αλλαγές στο βενθικό οικοσύστημα σε 

κλίμακα ενός υδάτινου στρώματος; Μια αξιολόγηση από τον 

κόλπο της Κεφαλονιάς (Ιόνιο Πέλαγος)2 

3.1. Εισαγωγή 

Η συνεχής αύξηση του ανθρώπινου πληθυσμού σε συνδυασμό με τη 

μειωμένη διαθεσιμότητα των θαλάσσιων αποθεμάτων (Duarte et al. 2009) 

καθιστά τις ιχθυοκαλλιέργειες έναν από τους πλέον σημαντικούς για τη 

διατροφή και ταυτόχρονα ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της παγκόσμιας 

οικονομίας (FAO 2015a). Τα κοινωνικο-οικονομικά οφέλη της βιομηχανίας 

εκτροφής ιχθύων είναι ποικίλα, όπως ποικίλες είναι και οι επιπτώσεις της στο 

θαλάσσιο περιβάλλον (Kalantzi & Karakassis 2006, Price et al. 2015). 

Πολλές επιστημονικές μελέτες έχουν ασχοληθεί στο παρελθόν και έχουν 

κατονομάσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των υδατοκαλλιεργειών. Η 

πλειονότητά τους καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι επιπτώσεις αυτές 

εκτείνονται σε τοπικό επίπεδο τόσο στο βενθικό όσο και στο πελαγικό 

                                                      
2Δεδομένα από το κεφάλαιο αυτό έχουν δημοσιευτεί: Tsikopoulou, I., Moraitis, M.L., Tsapakis, 
M., Karakassis, I. (2018). Can intensive fish farming for 20 years induce changes in benthic 
ecosystems on a scale of waterbody? An assessment from Cephalonia bay (Ionian Sea). 
Environmental Monitoring and Assessment, 190 (8), DOI: 10.1007/s10661-018-6846-5 
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οικοσύστημα (Karakassis et al. 2000, Kalantzi & Karakassis 2006, Pitta et al. 

2006, Holmer et al. 2008, Papageorgiou et al. 2010). Ωστόσο, οι περισσότερες 

από αυτές τις μελέτες χρησιμοποιούν πειραματικούς σχεδιασμούς που είναι 

κατάλληλοι για τoν πρoσδιορισμό των επιπτώσεων των αποβλήτων των 

ιχθυοκαλλιεργειών σε σχετικά μικρές χρονικές περιόδους και μικρές χωρικές 

κλίμακες, συνήθως κάτω από τους ιχθυοκλωβούς και έως απόσταση 500 

μέτρων γύρω από αυτούς. 

Οι ιχθυοκαλλιέργειες μπορούν να επηρεάσουν με δύο τρόπους τις 

βενθικές κοινότητες του μαλακού υποστρώματος. Είτε μέσω της απευθείας 

καθίζησης οργανικού σωματιδιακού υλικού (Kalantzi & Karakassis 2006, Borja 

et al. 2009), είτε μέσω της αύξησης της πρωτογενούς παραγωγικότητας από το 

φυτοπλαγκτόν λόγω της περίσσειας θρεπτικών που απελευθερώνονται στην 

στήλη νερού (Karakassis et al. 2005, Pitta et al. 2005, 2009, Kutti, Ervik, et al. 

2007, Kutti, Hansen, et al. 2007). Τα θρεπτικά που απελευθερώνονται στη 

στήλη νερού από τις υδατοκαλλιέργειες είναι δυνατό να προκαλέσουν από 

μικρές αλλαγές στο τροφικό καθεστώς έως και ευτροφισμό όχι μόνο σε τοπικό 

επίπεδο αλλά και μεγαλύτερη χωρική κλίμακα, ανάλογα με τα 

γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής (Price et al. 2015). Για 

παράδειγμα, στην ολιγοτροφική Ανατολική Μεσόγειο, τα θρεπτικά αυτά 
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επιδρούν άμεσα στη τροφική δομή του οικοσυστήματος αυξάνοντας την 

πρωτογενή παραγωγικότητα (Pitta et al. 2005). Επιπλέον, μία αξιοσημείωτη 

ποσότητα λεπτού σωματιδιακού οργανικού υλικού που απελευθερώνεται από 

τις μονάδες εκτροφής (Tsapakis et al. 2006) έχει πολύ χαμηλό ρυθμό 

ιζηματαπόθεσης και συνεπώς παρασυρόμενο από τα θαλάσσια ρεύματα 

ενδεχομένως να καθιζάνει σε περιοχές που δεν βρίσκονται υπό την άμεση 

επιρροή των ιχθυοκαλλιεργειών. Επομένως, οι διεργασίες αυτές είναι 

ενδεικτικές της πιθανής επίδρασης των ιχθυοκαλλιεργειών μέσω του 

οργανικού εμπλουτισμού στο βενθικό οικοσύστημα όχι μόνο κάτω από τους 

ιχθυοκλωβούς αλλά και στην ευρύτερη περιοχή (Husa et al. 2014).  

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης αυτής τα δεδομένα που καλύπτουν 

μεγάλα χρονικά διαστήματα διαδραματίζουν πρωτεύοντα ρόλο. Παρόλα αυτά, 

η χρήση τους για την εξαγωγή συμπερασμάτων περικλείει αρκετές δυσκολίες. 

Οι δυσκολίες αυτές έγκεινται στο γεγονός ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες 

που μπορεί να αλλάζουν σε τόσο μεγάλες χρονικές περιόδους. Για παράδειγμα 

η κλιματική αλλαγή, η αύξηση της απορροής από τη χέρσο ή ακόμη και η 

εισαγωγή ξενικών ειδών είναι μερικοί παράγοντες που μεταβάλλονται με το 

χρόνο και μπορούν να επηρεάσουν, με προσθετικό πολλές φορές τρόπο, τη 

σύνθεση των βενθικών κοινοτήτων και τα πρότυπα κυριαρχίας των ειδών 
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(Danovaro et al. 2001, Kröncke et al. 2001, Labrune et al. 2007, Gray & Elliott 

2009). Η απομόνωση των επιπτώσεων των παραπάνω παραγόντων 

παρουσιάζει μια επιπλέον πρόκληση από πλευράς μεθοδολογίας (Adams 

2005), γεγονός που καθιστά τέτοιου είδους μελέτες ακόμη πιο δύσκολες.  

Οι μεγάλες χρονοσειρές δεδομένων είναι αρκετά σπάνιες, ειδικά στη 

Μεσόγειο (Dippner & Ikauniece 2001, Kress et al. 2004, Labrune et al. 2007) και 

ακόμη πιο σπάνιες όσον αφορά στη μελέτη των επιπτώσεων της 

υδατοκαλλιέργειας στο βενθικό οικοσύστημα. Τέτοιου είδους δεδομένα έχουν 

παραχθεί κυρίως από μελέτες που αφορούν στην ανάκαμψη (recovery) του 

βενθικού οικοσυστήματος από τις επιπτώσεις των ιχθυοκαλλιεργειών 

(Karakassis et al. 1999, Macleod et al. 2007, Keeley et al. 2014). Επομένως, η 

μελέτη των έμμεσων επιπτώσεων μιας ιχθυοκαλλιεργητικής ζώνης ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα στη διάρκεια 20 χρόνων σε ένα ημίκλειστο και 

προστατευμένο από θαλάσσια ρεύματα περιβάλλον θα μπορούσε να 

αποκαλύψει τις σταδιακές μεταβολές της τροφικής κατάστασης του 

οικοσυστήματος αυτού και την πιθανή υποβάθμιση της οικολογικής του 

κατάστασης κάτω από τα αποδεκτά όρια περιβαλλοντικών ποιοτικών 

προτύπων όπως προτάθηκε από τους Price et al. (2015). 
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Σύμφωνα με την πρόσφατη ευρωπαϊκή νομοθεσία (οδηγία-πλαίσιο για τα 

θαλάσσια ύδατα (WFD), οδηγία 2000/60 / ΕΚ και οδηγία-πλαίσιο για τη 

θαλάσσια στρατηγική (MSFD), 2008/56 / ΕΚ), η σύνθεση της βενθικής 

μακροπανιδικής κοινότητας είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που αντικατοπτρίζει 

επαρκώς την οικολογική κατάσταση του βενθικού οικοσυστήματος και την 

απόκρισή του σε ποικίλους ανθρωπογενείς παράγοντες όπως είναι οι 

επιπτώσεις των υδατοκαλλιεργειών (Simboura & Zenetos 2002, Rosenberg et 

al. 2004, Moraitis et al. 2013, Dimitriou et al. 2015). Από την άλλη πλευρά, οι 

μεταβλητές που σχετίζονται με τη στήλη νερού όπως τα θρεπτικά και η 

χλωροφύλλη, ως δείκτης της δυναμικής του φυτοπλαγκτού, παρόλο που 

μπορούν να αποτυπώσουν τις επιπτώσεις της ιχθυοκαλλιέργειας, η εποχιακή 

(Pitta et al. 1999) και ημερήσια (Karakassis et al. 2001) διακύμανση τους 

μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα όταν συγκρίνονται 

μεγάλης χρονικής κλίμακας αλλαγές. Αντίθετα, η οικολογική ποιότητα του 

βένθους αποκρίνεται στις μεταβολές της τροφικής κατάστασης της στήλης 

νερού καθώς υπάρχει ισχυρή βένθo-πελαγική σύζευξη (Dimitriou et al. 2015, 

Simboura et al. 2016). Εκτός από τα πρότυπα της δομής των βενθικών 

βιοκοινοτήτων, οι αλλαγές στα πρότυπα που αφορούν στη λειτουργικότητα 

του βενθικού οικοσυστήματος προτείνονται επίσης για χρήση στην 
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προσπάθεια εκτίμησης των επιπτώσεων των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων. 

Στη περίπτωση της εκτίμησης των επιπτώσεων από τις ιχθυοκαλλιέργειες, 

πιθανές αλλαγές στην ικανότητα της βενθικής κοινότητας για βιοανάδευση 

(bioturbation), μια διεργασία που σχετίζεται με την αποικοδόμηση του 

οργανικού υλικού, αποτελούν ένδειξη για τέτοιου είδους επιπτώσεις (Solan et 

al. 2008, Birchenough et al. 2012, Josefson et al. 2012). 

Σε αυτό το πλαίσιο, αξίζει να εξεταστεί εάν η συνεχής λειτουργία ενός 

μεγάλου ιχθυοτροφείου για περισσότερα από 20 χρόνια σε έναν μικρό και 

προστατευμένο από την ανοιχτή θάλασσα κόλπο και η επακόλουθη καθίζηση 

οργανικού υλικού μπορεί να προκαλέσουν την υποβάθμιση της οικολογικής 

κατάστασης του βενθικού οικοσυστήματος ολόκληρου του κόλπου. 

Συγκεκριμένα, ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να εντοπίσει εάν ο 

αυξανόμενος ρυθμός παραγωγής (από περίπου 900 έως 1500 τόνους ιχθύων 

ανά έτος) ενός ιχθυοτροφείου για πολλά χρόνια, σε μια περιοχή με χαμηλό 

ρυθμό ανανέωσης του νερού όπως είναι ο κόλπος Αργοστολίου στην 

Κεφαλλονιά, που έχει ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση θρεπτικών, μπορούν 

τελικά να προκαλέσουν μη αναστρέψιμες αλλαγές (shifts) στη συνολική 

τροφική κατάσταση του κόλπου. Μια τέτοια αλλαγή θεωρείται ότι θα 

αποτυπωνόταν στις βενθικές μεταβλητές όχι μόνο στη ζώνη επίδρασης των 
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ιχθυοκαλλιεργειών αλλά και σε περιοχές σε μεγάλη απόσταση από αυτές που 

σε προηγούμενες μελέτες θεωρούνταν ανεπηρέαστες από τις 

ιχθυοκαλλιέργειες. Για τον έλεγχο της υπόθεσης αυτής, συλλέχθηκαν 

δεδομένα από μια ζώνη δειγματοληψιών στο κέντρο του κόλπου του 

Αργοστολίου που αποτελούσε σταθμό αναφοράς (control) σε προηγούμενα 

εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και συγκρίθηκαν οι αλλαγές 

στη βενθική κοινότητα σε τέσσερις χρονικές στιγμές στη διάρκεια περίπου 20 

χρόνων. Στόχος ήταν να εξακριβωθεί κατά πόσο η διαρκής απελευθέρωση 

θρεπτικών από τις ιχθυοκαλλιέργειες είναι ικανή να προκαλέσει αλλαγές στο 

βενθικό οικοσύστημα όχι τοπικά αλλά σε μεγαλύτερη χωρική κλίμακα ως 

προς: i) τις μακροχρόνιες μεταβολές στη σύνθεση της βιοκοινότητας, ii) τις 

αλλαγές στην ικανότητα της βενθικής κοινότητα για βιοανάδευση και τέλος, iii) 

να εντοπιστεί εάν υπάρχει υποβάθμιση της βενθικής οικολογικής κατάστασης 

λόγω της συνεχούς λειτουργίας του ιχθυοτροφείου στην περιοχή. 

 

3.2. Υλικά και μέθοδοι 

3.2.1. Περιοχή μελέτης 

Οι έμμεσες επιδράσεις της ιχθυοκαλλιέργειας στο βενθικό οικοσύστημα 

μελετήθηκαν στον κόλπο του Αργοστολίου στη Κεφαλλονιά (Ιόνιο Πέλαγος), 
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όπου λειτουργεί μια μεγάλη εταιρεία ιχθυοκαλλιέργειας από το 1982. Δύο 

εγκαταστάσεις ιχθυοκλωβών βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία του 

προστατευόμενου ημίκλειστου κόλπου συνδεδεμένου με την ανοιχτή 

θάλασσα μέσω ενός στενού ανοίγματος (<3 χλμ.) στο νότιο τμήμα (Εικόνα 3.1). 

Τα θαλάσσια ρεύματα κινούνται από το νότο στο βορρά κατά μήκος της 

ανατολικής ακτής επηρεαζόμενα από τους επικρατούντες νότιους ανέμους 

(Karakassis et al. 2000). 

 

 
Εικ. 3.1. Ο κόλπος του Αργοστολίου στην Κεφαλονιά. Ο χάρτης απεικονίζει τον σταθμό 

δειγματοληψίας (μαύρη κουκίδα) και τις δύο ιχθυοκαλλιεργητικές μονάδες 

(τετράγωνα). 
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Ο κόλπος του Αργοστολίου είναι ένας μικρός και αρκετά προστατευμένος 

κόλπος με ομοιογένεια στα χαρακτηριστικά του ιζήματος και το βάθος 

(Conides 2006). Το μήκος του κόλπου είναι 14 km και το πλάτος 3-4 km. Ο 

κόλπος βαθαίνει απότομα φτάνοντας τα 20-25 m σε μικρή απόσταση από την 

ακτή. Η περιοχή δειγματοληψίας βρίσκεται στο κέντρο του κόλπου (38 ° 

13'23.66 "N και 20 ° 27'15.25" E), σε βάθος 20 μέτρων, σε απόσταση 

μεγαλύτερη των 2 χλμ. από τις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας (Εικόνα 3.1). Η 

μέση ταχύτητα των ρευμάτων στο σημείο αυτό είναι 3,5cm s-1 (Karakassis et 

al.,2000). Η περιοχή δειγματοληψίας είναι αντιπροσωπευτική του κόλπου του 

Αργοστολίου καθώς αποτελεί τον επιχειρησιακό σταθμό για το ελληνικό 

δίκτυο παρακολούθησης της ευρωπαϊκής οδηγίας-πλαίσιο για τα νερά 

(Pavlidou et al. 2015, Simboura et al. 2016). Συγκεκριμένα, αποτυπώνει τις 

μέσες περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στον κόλπο καθώς δεν 

επηρεάζεται άμεσα από καμία ανθρώπινη δραστηριότητα. Επομένως, 

οποιαδήποτε αλλαγή στη ζώνη αυτή είναι ενδεικτική πιθανών αλλαγών σε 

ολόκληρο το υδάτινο σώμα. Το ίζημα στη ζώνη δειγματοληψίας 

χαρακτηρίζεται από 91% περιεκτικότητα σε ιλύ και άργιλο και ενδιάμεσο 

μέγεθος κόκκων 0.02mm. 
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Κατά την περίοδο 1996-2015, η παραγωγή της ιχθυοκαλλιεργητικής 

μονάδας σχεδόν διπλασιάστηκε, με αποτέλεσμα την παραγωγή 27.300 τόνων 

τσιπούρας και λαβρακιού και τη χρήση περίπου 54.600 τόνων ιχθυοτροφής 

(extruded pellets). 

 

3.2.2. Διαδικασία δειγματοληψίας 

Τα μακροπανιδικά δεδομένα από την παρούσα μελέτη συγκρίθηκαν με 

αντίστοιχα ιστορικά δεδομένα που προέκυψαν από διαφορετικά ερευνητικά 

προγράμματα το 1996 και 2001 και αφορούσαν στη μελέτη των επιπτώσεων 

των ιχθυοκαλλιεργειών σε τοπικό επίπεδο (Πίνακας 3.1). Προκειμένου να 

αποφευχθούν διαφορές στη μεθοδολογία, ακολουθήθηκε ο ίδιος 

πειραματικός σχεδιασμός όσον αφορά τον δειγματολήπτη, τις τεχνικές 

δειγματοληψίας και την εποχή της δειγματοληψίας. Συγκεκριμένα, 

συλλέχθηκαν πέντε δείγματα τυχαία και σε απόσταση μικρότερη από 100 m 

μεταξύ τους από το κέντρο του κόλπου την άνοιξη του 2014 και του 2015. Ο 

δειγματολήπτης που χρησιμοποιήθηκε ήταν ο Smith-McIntyre εμβαδού 

δειγματοληπτικής επιφάνειας 0,1 m2. Τα δείγματα κοσκινίστηκαν επί τόπου σε 

κόσκινο με άνοιγμα 0,5 mm. Οι μακροπανιδικοί οργανισμοί που 

κατακρατήθηκαν διατηρήθηκαν σε διάλυμα φορμαλδεΰδης ~5% (από διάλυμα 
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φορμόλης 10% με αναλογία φιλτραρισμένου θαλασσινού νερού 1:9), 

βάφτηκαν με ροζ Bengal και αποθηκεύτηκαν για περαιτέρω ανάλυση. Σε κάθε 

δειγματοληψία συλλέχθηκαν τρία επιπλέον δείγματα από το επιφανειακό 

στρώμα του ιζήματος (0-2cm και 2-4cm). με κυλινδρικούς δειγματολήπτες 

(διαμέτρου 5cm) για βιογεωχημικές αναλύσεις. Τα δείγματα αυτά 

καταψύχθηκαν και αποθηκεύτηκαν στους -20oC. Κατά τη διάρκεια των 

δειγματοληψιών μετρήθηκε επιτόπου η θερμοκρασία και το δυναμικό 

οξειδοαναγωγής (Eh) με ειδικά ηλεκτρόδια (platinum redox electrode, 

METTLER TOLEDO; model PT4805-S7/120) στην επιφάνεια του ιζήματος 

(Wildish et al. 1999). 

 

Πίνακας 3.1 Πληροφορίες σχετικά με τα προηγούμενα ερευνητικά προγράμματα από 

τα οποία προήλθαν τα ιστορικά δεδομένα 

Έτος Εποχή 
δειγματοληψίας Δειγματολήπτης Χρηματοδότηση Αριθμός 

δειγμάτων 

1996 άνοιξη Smith McIntyre grab AQAENV national 3 

2001 άνοιξη Smith McIntyre grab MERAMED European 5 

 

3.2.3. Εργαστηριακές αναλύσεις 

Από τα μακροπανιδικά δείγματα τα άτομα ταξινομήθηκαν πρώτα σε 

ανώτερα τάξα και έπειτα προσδιορίστηκαν μέχρι το επίπεδο του είδους, όπου 
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αυτό ήταν δυνατό, και καταμετρήθηκαν. Η υγρή βιομάζα της μακροπανίδας 

μετρήθηκε χωριστά για κάθε δείγμα και είδος. 

Οι βιογεωχημικές μεταβλητές που μετρήθηκαν στο επιφανειακό ίζημα 

είναι η συγκέντρωση των κυριότερων φωτοσυνθετικών χρωστικών, η 

συγκέντρωση του οργανικού υλικού και η αφθονία των ετερότροφων 

βενθικών βακτηρίων. 

Οι συγκεντρώσεις της χλωροφύλλης α (Chl a) και των φαιοφυτινών 

(Phaeo) μετρήθηκαν με τη μέθοδο φθορισμού σύμφωνα με τους Yentsch & 

Menzel (1963) χρησιμοποιώντας ένα φθορισμόμετρο Turner (model 112) και 

90 % ακετόνη ως διαλύτη. 

Η ποσότητα του οργανικού υλικού στο ίζημα μετρήθηκε με τη μέθοδο 

απώλειας μάζας λόγω καύσης (Loss On Ignition, LOI) (Loh et al. 2008). Με τη 

μέθοδο αυτή ήταν εφικτός ο διαχωρισμός της ποσότητας του βιοδιαθέσιμου 

οργανικού υλικού στο ίζημα από το μη βιοδιαθέσιμο. Περίπου 0,5 g ξηρού και 

ομογενοποιημένου ιζήματος τοποθετήθηκαν και ζυγίστηκαν σε ειδικά 

χωνευτήρια και θερμαίνονταν στους 250ο C για 16 h, έπειτα ξαναζυγίστηκαν 

και τοποθετήθηκαν στο φούρνο στους 500ο C για άλλες 16 h οπότε και 

μετρήθηκε το τελικό τους βάρος. Το ποσοστό της απώλειας μάζας λόγω 
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καύσης σε αυτές τις δύο θερμοκρασίες χαρακτηρίζεται ως βιοδιαθέσιμο (LOM) 

και μη βιοδιαθέσιμο οργανικό υλικό (ROM), αντίστοιχα. 

Η αφθονία των ετερότροφων βακτηρίων στο ίζημα υπολογίσθηκε με 

κυτταρομετρία ροής (flow cytometry) σύμφωνα με τη μέθοδο των Amalfitano 

& Fazi (2008) με ορισμένες τροποποιήσεις. Συγκεκριμένα, 0,25 ml ιζήματος 

μονιμοποιήθηκαν με τη προσθήκη γλουτεραλδεΰδης (4% τελική συγκέντρωση) 

και επωάστηκαν για 30 min σε θερμοκρασία δωματίου. Το μονιμοποιημένο 

δείγμα διαλύθηκε σε Tween 20 (Sigma Aldrich, 0.5% τελική συγκέντρωση) και 

sodium pyrophosphate (Sigma Aldrich, 1g l-1 τελική συγκέντρωση). Έπειτα, για 

την αποκόλληση των βακτηρίων από τα σωματίδια του ιζήματος, το δείγμα 

τοποθετήθηκε σε υδατόλουτρο με υπερήχους (sonicator) για 3min. Το 

υπερκείμενο διαχωρίστηκε με φυγοκέντρηση στα 800g για 1min. Η ανάλυση 

πραγματοποιήθηκε σε κυτταρομετρητή ροής FACS Calibur (Beckton Dickinson). 

Τα δείγματα αραιώθηκαν 50x, 80x ή 100x φορές σε ρυθμιστικό διάλυμα Tris-

EDTA (TE, 10mM Tris and 1mM EDTA, pH=8) και αναλύθηκαν σε μεσαία ή 

υψηλή ταχύτητα για 1min. Ο ακριβής ρυθμός ροής λειτουργίας του οργάνου 

μετριόταν σε ημερήσια βάση. Η χρώση των δειγμάτων έγινε με SYBR Green I 

(Molecular Probes) σε τελική αραίωση 4x10-4 του αρχικού διαλύματος και 

επωάστηκαν για 15 min σε θερμοκρασία δωματίου απουσία φωτός. Η 
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επεξεργασία των δεδομένων που προέκυψαν από την ανάλυση αυτή 

πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό Cell Quest Pro software. 

 

3.2.4. Στατιστική ανάλυση 

Οι δείκτες ποικιλότητας, αριθμός ειδών ανά δείγμα (S), Hurlbert’s 

expected number of species (ES10), loge Shannon diversity index (H’) και 

Pielou’s evenness (J’), υπολογίστηκαν από την αφθονία των μακροπανιδικών 

τάξων με το πρόγραμμα PRIMER v.7 (Clarke & Gorley 2015).  

Για τη σύγκριση της σύνθεσης της μακροπανιδικής κοινότητας στο χρόνο 

χρησιμοποιήθηκε η μη παραμετρική πολυδιάστατη κλιμάκωση (Nonmetric-

Multidimensional scaling (MDS)), κατά την οποία δημιουργείται ένα 

διάγραμμα πάνω στο οποίο τα δείγματα διατάσσονται σε δύο ή σε τρεις 

διαστάσεις με βάση την ομοιότητά τους. Τα πιο κοντινά δείγματα έχουν και τη 

μεγαλύτερη ομοιότητα. Ο δείκτης ομοιότητας ήταν ο Bray-Curtis και 

εφαρμόστηκε σε μετασχηματισμένα σε τετραγωνική ρίζα δεδομένα αφθονίας 

των ειδών. Ο έλεγχος ANOSIM (Analysis of Similarities; Clarke 1993) 

χρησιμοποιήθηκε για την εξέταση της σημαντικότητας της ομοιότητας των 

κοινοτήτων μεταξύ των διαφορετικών χρονικών περιόδων. Η ίδια ανάλυση 

πραγματοποιήθηκε και στα δεδομένα αφθονίας των οργανισμών στο επίπεδο 
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της οικογένειας για να ελεγχθεί εάν οι διαφορές που προκύπτουν οφείλονται 

σε λάθη που προκύπτουν κατά την ταξινόμηση των ειδών, καθώς είναι πιο 

πιθανό να γίνει κάποιο λάθος στο επίπεδο του είδους παρά στο επίπεδο της 

οικογένειας όπου οι φαινοτυπικές διαφορές είναι πολύ μεγαλύτερες. Η 

SIMPER ανάλυση (Clarke & Gorley 2015) χρησιμοποιήθηκε για την 

ταυτοποίηση των ειδών που συνεισφέρουν περισσότερο στην ανομοιότητα 

της βενθικής κοινότητας μεταξύ των ετών. 

Ο δείκτης Bioturbation Potential Index (BPI) (Solan et al. 2004) 

υπολογίστηκε με βάση τη μεθοδολογία και τα δεδομένα των Queirós et al. 

(2013) και αποτελεί μία ένδειξη της συνολικής ικανότητας της βενθικής 

κοινότητας για βιοανάδευση. Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται για κάθε είδος και 

κάθε δείγμα ξεχωριστά λαμβάνοντας υπόψη την αφθονία του είδους, τη 

βιομάζα του και ένα συντελεστή που σχετίζεται με την ικανότητα κίνησής του 

και την ικανότητά του να αναδεύει το ίζημα. Για να αποτυπωθεί το πρότυπο 

αλλαγής της ικανότητας βιοανάδευσης της βενθικής κοινότητας με το χρόνο, 

χρησιμοποιήθηκε η τιμή του BPI, όπως υπολογίστηκε για κάθε είδος και ανά 

δείγμα ως μήτρα για την MDS ανάλυση με δείκτη ομοιότητας την Ευκλείδια 

απόσταση (Euclidean distance) και ο έλεγχος ANOSIM. Τα δεδομένα από την 
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έρευνα που έγινε το 2001 δεν περιλαμβάνουν βιομάζα και για το λόγο αυτό 

αποκλείστηκαν από την συγκεκριμένη ανάλυση. 

Επιπλέον, υπολογίστηκαν και οι δείκτες οικολογικής ποιότητας του 

βένθους, M-AMBI (Muxika et al. 2007) και BQI στο ταξινομικό επίπεδο της 

οικογένειας (BQI-family) (Dimitriou et al. 2012).  

Ο έλεγχος t-test διέκρινε στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στην 

αθφονία των ετερότροφων βακτηρίων το 2014 και 2015. Η ανάλυση 

διασποράς (One-way ANOVA) χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο στατιστικά 

σημαντικών διαφορών στη διάρκεια των 20 ετών για όλες τις μεταβλητές. Για 

τον έλεγχο των προϋποθέσεων της ANOVA χρησιμοποιήθηκε το Shapiro-Wilk 

test για την κανονικότητα των δειγμάτων και το Levene’s test για την 

ομοιογένεια της διασποράς.Για τις αναλύσεις ANOVA χρησιμοποιήθηκε το 

στατιστικό πακέτο IBM SPSS Statistics 19, ενώ για τις πολυπαραγοντικές 

αναλύσεις το , Primer v.7 (Clarke & Gorley 2015). 

 

3.3. Αποτελέσματα 

3.3.1. Περιβαλλοντικές μεταβλητές 

Για την πλήρη περιγραφή όλων των στοιχείων που απαρτίζουν την 

βενθική κοινότητα στη περιοχή μελέτης εξετάστηκαν μεταβλητές για τις 
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οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμα ιστορικά δεδομένα. Συγκεκριμένα, η αφθονία 

των ετερότροφων βακτηρίων στο επιφανειακό ίζημα (0-2 cm) και το βαθύτερο 

στρώμα (2-4 cm) εμφανίζει μεγάλη διακύμανση μεταξύ των δειγμάτων που σε 

ορισμένες περιπτώσεις αγγίζει την μία τάξη μεγέθους (Εικ. 3.2).  

 

 
Εικ. 3.2. Αφθονία βενθικών βακτηρίων στο επιφανειακό (άσπρες ράβδοι) και στο 

κατώτερο στρώμα (μαύρες ράβδοι) του ιζήματος. Δεν υπάρχουν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των ετών (t0-2cm=-0.154, p>0.05; t2-4cm=0.377, p>0.05). 

 

Σχετικά με τις περιβαλλοντικές μεταβλητές για τις οποίες υπάρχουν 

διαθέσιμα ιστορικά δεδομένα και από τις τρεις έρευνες δεν καταγράφηκαν 

σημαντικές διαφορές στο χρόνο στο Eh (F=2.452; p>0.05) (Πίνακας 3.3). 
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Αντίθετα, σημαντικές διαφορές εντοπίστηκαν στο οργανικό υλικό (F=8.129; 

p<0.05), την Chl a (F=8.548; p<0.05) και τις Paeo (F=8.99; p<0.05). 

 

Πίνακας 3.3. Περιβαλλοντικές μεταβλητές που μετρήθηκαν τις διαφορετικές χρονικές 

περιόδους στο ίζημα. Με ± σημειώνονται οι τυπικές αποκλίσεις 

 
1996 2001 2014 2015 

TOC %  1.48±0.3 1.70±0.12 1.98±0.09 2.11±0.08 

Chl a(μg/g) 2.94±1.48 6.32±1.14 2.53±0.77 3.54±0.11 

Phaeo (μg/g) 14.27±5.01 8.22±1.46 4.34±1.18 4.18±1.09 

Eh (mv) 64.67±0.00 69.20±19.07 38.20±27.31 54.00±13.19 

 

3.3.2. Αλλαγές στη βιοποικιλότητα 

Οι χρονικές αλλαγές στις μεταβλητές που σχετίζονται με την ποικιλότητα 

των βενθικών κοινοτήτων απεικονίζονται στην Εικ. 3.3 και τα αποτελέσματα 

του στατιστικού ελέγχου στον Πίνακα 3.4. Ο αριθμός των ειδών ανά δείγμα 

αυξήθηκε στατιστικά σημαντικά με το χρόνο, ενώ οι δείκτες Shannon H’ και 

ES10 παρουσίασαν μια μικρή αλλά στατιστικά σημαντική αύξηση μεταξύ των 

περιόδων 1996-2001 και 2014-2015. Σε όλες τις μεταβλητές οι υψηλότερες 

τιμές καταγράφηκαν το 2014 (Εικ. 3.3). Αντίθετα, ο δείκτης evenness δεν 

παρουσίασε κάποια σημαντική αλλαγή μεταξύ των δειγματοληψιών (Πίνακας 

3.4). 
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Εικ. 3.3. Χρονικές μεταβολές των μεταβλητών που σχετίζονται με την ποικιλότητα των 

βενθικών κοινοτήτων από το 1996 έως το 2015. Πάνω αριστερά: αριθμός ειδών ανα 

δειγματολήπτη, πάνω δεξιά: ES10, κάτω αριστερά: δείκτης ποικιλότητας Shannon, 

κάτω δεξιά: δείκτης evenness. Οι γραμμές σφάλματος απεικονίζουν την τυπική 

απόκλιση. 

 

Πίνακας 3.4. One-way ANOVA της ποικιλότητας με το χρόνο. Οι βαθμοί ελευθερίας σε 

κάθε περίπτωση είναι τρεις 

Variable F 
S 34.810*** 
ES10 8.759** 
H΄ 16.548*** 
J΄ 1.655ns 
**p < 0.01, ***p < 0.001, ns: not significant 



50 

 

3.3.3. Αλλαγές στη σύνθεση της βενθικής κοινότητας 

Στο διάγραμμα της nMDS που έγινε με βάση την αφθονία των ειδών, τα 

δείγματα ομαδοποιούνται σε τρεις στατιστικά διακριτές ομάδες (ANOSIM 

global R=0.587, p=0.001) (Εικ. 3.4). Στην πρώτη ομάδα ανήκουν τα δείγματα 

που συλλέχθηκαν το 1996 και το 2001, στην δεύτερη του 2014 και στην 

τελευταία ομάδα τα δείγματα του 2015. Η μέση ομοιότητα (Bray-Curtis 

resemblance για μετασχηματισμένα στην τετραγωνική ρίζα δεδομένα) μεταξύ 

όλων των δειγμάτων στο επίπεδο του είδους ήταν 33.1%, ενώ η αντίστοιχη 

ομοιότητα στο επίπεδο της οικογένειας ήταν 43.8%. Το διάγραμμα της nMDS 

που προέκυψε από την ανάλυση της αφθονίας των οικογενειών έδειξε 

παρόμοιο πρότυπο ομαδοποίησης μεταξύ των δειγμάτων (ANOSIM global 

R=0.548, p=0.001) (Εικ.3.5). 
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Pairwise Tests Significance
Groups R Level %
1996, 2001 0,415 10,7
1996, 2014 0,897 1,8
1996, 2015 1 1,8
2001, 2014 0,648 0,8
2001, 2015 0,656 0,8
2014, 2015 0,488 0,8  

Εικ. 3.4. Διάγραμμα nMDS βασισμένο στα δεδομένα αφθονίας των ειδών για τις διαφορετικές περιόδους δειγματοληψίας 

από το 1996 έως το 2015 και τα αντίστοιχα αποτελέσματα της ANOSIM.  
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Εικ. 3.5. Διάγραμμα nMDS βασισμένο στα δεδομένα αφθονίας στο επίπεδο της οικογένειας για τις διαφορετικές περιόδους 

δειγματοληψίας από το 1996 έως το 2015 και τα αντίστοιχα αποτελέσματα της ANOSIM. 
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Πίνακας 3.5. Μέση αφθονία και λειτουργικά χαρακτηριστικά των ειδών που 

συνεισφέρουν πάνω από 50% στην ομοιότητα ανάμεσα στα έτη δειγματοληψίας 

    Relative abundance 

 

R M Rt 1996 2001 2014 2015 

Nemertea 4 3 B 17% 9% 3% 5% 

Nephtys hystricis 4 3 B 15% 16% 13% 12% 

Corbula gibba 2 2 S 14% 3% 3% 0% 

Kurtiella bidentata 2 2 S 6% 0% 1% 0% 

Actiniaria 2 2 S 4% 2% 0% 0% 

Phoronis sp. 2 1 S 4% 19% 7% 6% 

Sternaspis scutata 4 3 B 3% 1% 5% 3% 

Ampelisca typica 2 1 S 3% 3% 3% 7% 

Levinsenia gracilis 2 3 S 2% 10% 8% 9% 

Maldane glebifex 3 1 UC 1% 0% 1% 1% 

Kirkegaardia dorsobranchialis 2 2 S 1% 1% 5% 15% 

Tellimya ferruginosa 2 2 S 0% 0% 1% 0% 

Abra prismatica 2 2 S 0% 0% 2% 1% 

Amphiura chiajei 4 3 B 0% 0% 2% 1% 

Prionospio ehlersi 3 2 UC/DC 0% 0% 1% 1% 

Prionospio cirrifera 3 2 UC/DC 0% 0% 2% 2% 

Aphelochaeta marioni 2 2 S 0% 1% 0% 3% 

Aricidea (Aricidea) pseudoarticulata 2 3 S 0% 0% 2% 4% 

Sediment reworking (R): 1-4 for epifauna, surficial modifiers, upward and downward conveyors and biodiffusors, respectively; Mobility 

(M): 1-4 for organisms that live in fixed tubes, organisms with limited movement, organisms with low free movement through the 

sediment matrix and organisms with free movement via burrow system, respectively; Reworking types (Rt): S for surficial modifiers, B 

for biodiffusors, UC and DC for upward and downward conveyors (Queirós et al. 2013). 

 

Τα είδη που συνεισφέρουν αθροιστικά σε τουλάχιστον 50% ομοιότητα 

μεταξύ των δειγμάτων που ανήκουν στην ίδια ομάδα και η μέση σχετική 

αφθονία τους σε κάθε δειγματοληψία απεικονίζονται στον Πίνακα 3.5. 
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Συγκεκριμένα, τα πιο άφθονα τάξα στα δείγματα που συλλέχθηκαν το 1996 

είναι τα Nemertea, ο πολύχαιτος Nephtys hystricis και τα δίθυρα Kurtiella 

bidentata και Corbula gibba. Στα δείγματα του 2001 αφθονούν τα είδη 

Phoronis sp., N. hystricis, Levinsenia gracilis και Nemertea, ενώ οι κοινότητα 

των ετών 2014 και 2015 χαρακτηρίζονται από την κυριαρχία των πολυχαίτων 

N. hystricis, Kirkegaardia dorsobranchialis, L. gracilis και του αμφιπόδου 

Ampelisca typica. Ακόμη, στον ίδιο πίνακα αποτυπώνονται και ορισμένα 

λειτουργικά χαρακτηριστικά των ειδών αυτών, τα οποία σχετίζονται με την 

ικανότητα βιοανάδευσης. Είναι εμφανές ότι τα περισσότερα από τα είδη του 

πίνακα 3.5 έχουν παρόμοια λειτουργικά χαρακτηριστικά. 

 

3.3.4. Αλλαγές στη λειτουργικότητα των βενθικών κοινοτήτων 

Οι τιμές του δείκτη BPI για κάθε είδος ανά δείγμα χρησιμοποιήθηκαν για 

να διερευνηθεί το πρότυπο αλλαγής της ικανότητας βιοανάδευσης των 

βενθικών κοινοτήτων στο χρόνο. Το διάγραμμα nMDS που προέκυψε από τα 

δεδομένα αυτά έδειξε ότι όλα τα δείγματα ανεξαρτήτως δειγματοληψίας είχαν 

την τάση να ομαδοποιούνται μαζί (Εικ.3.6). 
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Pairwise Tests Significance
Groups R Level %
1996, 2014 0,019 31,4
1996, 2015 0,315 10,7
2014, 2015 0,167 15,2  

Εικ. 3.6. Διάγραμμα nMDS βασισμένο στις τιμές του δείκτη βιοανάδευσης (BPI) για κάθε είδος στις διαφορετικές περιόδους 

δειγματοληψίας από το 1996 έως το 2015 και τα αντίστοιχα αποτελέσματα της ANOSIM. 
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3.3.5. Αλλαγές στην οικολογική κατάσταση 

 

 
Εικ. 3.7. Χρονικές μεταβολές των δεικτών οικολογικής κατάστασης (Επάνω: BQI-

family, Κάτω: M-AMBI) από το 1996 έως το 2015. Οι οριζόντιες χρωματιστές γραμμές 

αποτελούν τα όρια κάθε οικολογικής κατάστασης. Πορτοκαλή γραμμή: poor, κίτρινη: 

moderate, πράσινη: good και μπλε: high ecological status. 
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Η εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης του βένθους σε όλες τις 

περιόδους δειγματοληψίας τόσο με τον δείκτη M-AMBI (F=22.75, p<0.001) 

όσο και με τον δείκτη BQI-family (F=5.137, p<0.05) έδειξε ότι οι τιμές τους 

διαφέρουν από δειγματοληψία σε δειγματοληψία (Εικ. 3.7). Παρόλο που 

ορισμένες από αυτές τις διαφορές είναι στατιστικά σημαντικές, οι τιμές και 

των δυο δεικτών πάντα κυμαίνονταν μεταξύ καλής και υψηλής οικολογικής 

κατάστασης. 

 

3.4. Συζήτηση 

Το ιχθυοτροφείο που βρίσκεται στο κόλπο Αργοστολίου στην Κεφαλλονιά 

είναι μία από τις παλαιότερες μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας στη Μεσόγειο. Ο 

κόλπος του Αργοστολίου είναι ένας ημίκλειστος κόλπος που προστατεύεται 

από το βόρειο άνεμο. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την υψηλή 

παραγωγή της ιχθυομονάδας έχουν ως αποτέλεσμα την συσσώρευση 

θρεπτικών στον κόλπο. Είναι γνωστό ότι τα ιχθυοτροφεία απελευθερώνουν 

απόβλητα, τα οποία επηρεάζουν την ποιότητα του νερού και είναι 

αποτέλεσμα κυρίως της καθίζησης αχρησιμοποίητης τροφής και 

περιττωμάτων των ψαριών. Χρησιμοποιώντας το ρυθμό απελευθέρωσης 

αποβλήτων από τις ιχθυοκαλλιέργειες που προτάθηκε από τους Karakassis et 

al. (2005), υπολογίστηκε ότι συνολικά έχουν απελευθερωθεί 3150 τόνοι 
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αζώτου (Ν) και 460 τόνοι φωσφόρου (Ρ) τα τελευταία 20 χρόνια στον κόλπο 

της Κεφαλλονιάς. Ο ρυθμός ανανέωσης του νερού στο κόλπο οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι περίπου 185 τόνοι Ν και 27 τόνοι Ρ έχουν παραμείνει στο 

οικοσύστημα αυτό (Conides 2006) αν κανείς αγνοήσει την ανάκτηση των 

συγκεκριμένων θρεπτικών μέσω της συγκομιδής των άγριων πληθυσμών. 

Επομένως, μπορεί να υποθέσει κανείς ότι η απελευθέρωση θρεπτικών εκτός 

από τις επιπτώσεις που έχει στο βενθικό οικοσύστημα κάτω από τους 

ιχθυοκλωβούς και σε μικρή απόσταση γύρω από αυτούς λόγω της καθίζησης 

του αιωρούμενου σωματιδιακού υλικού, ενδεχομένως μπορεί να προκαλέσει 

αλλαγές σε μεγαλύτερη χωρική κλίμακα, καθώς τα διαλυμένα στη στήλη 

θρεπτικά μπορεί να παρασυρθούν από τα θαλάσσια ρεύματα και να 

επηρεάσουν το φυτοπλαγκτόν σε μεγαλύτερη από την αναμενόμενη 

απόσταση (Tsagaraki et al. 2013). 

Από τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης προκύπτει ότι παρά την 

συνεχή απελευθέρωση θρεπτικών από τις ιχθυοκαλλιέργειες, η βενθική 

κοινότητα στο κέντρο του κόλπου δεν υποβαθμίστηκε. Αντίθετα, υπήρξε μια 

μικρή αύξηση στη βενθική ποικιλότητα και στις τιμές των δεικτών οικολογικής 

κατάστασης. Ακόμη, αξίζει να σημειωθεί ότι η διακύμανση στη σύνθεση της 
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βενθικής κοινότητας με το χρόνο δεν αποτυπώθηκε στη λειτουργικότητά της 

όπως φαίνεται από το δείκτη βιοανάδευσης BPI. 

Η ερμηνεία των στατιστικά σημαντικών αλλαγών που καταγράφηκαν στη 

σύνθεση των βενθικών κοινοτήτων δεν είναι σε καμία περίπτωση απλή 

υπόθεση. Σε μακροχρόνιες μελέτες, τα επίπεδα πίεσης που δέχονται οι 

βενθικές κοινότητες θα μπορούσαν να έχουν αλλάξει λόγω της κλιματικής 

αλλαγής ή της αύξησης του ανθρώπινου πληθυσμού σε τοπικό επίπεδο. 

Ωστόσο, οι περιβαλλοντικές μεταβλητές που μετρήθηκαν κατά τη διάρκεια 

αυτής της περιόδου έδειξαν ότι δεν υπήρξαν περίοδοι όπου το οξυγόνο ήταν 

ανεπαρκές, αλλά μόνο μία μικρή αύξηση του οργανικού υλικού μεταξύ 1996 

και 2015 και υψηλότερες τιμές Chl a στα δείγματα του 2001. Αυτές οι 

διακυμάνσεις στις τιμές του οργανικού υλικού και της Chl a δεν ήταν ικανές να 

προκαλέσουν σημαντικές αλλαγές στις βενθικές κοινότητες καθώς ήταν πάντα 

κάτω από τα όρια ευτροφισμού (Dell’Anno et al. 2002, Hyland et al. 2005). 

Όμως, η λειτουργία μιας μεγάλης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειες που 

απελευθερώνει σημαντικό αριθμό θρεπτικών στον κόλπο εν δυνάμει αποτελεί 

σημαντική κινητήριο δύναμη αλλαγής. Επομένως, εάν παρατηρηθεί μια 

αλλαγή στο βενθικό οικοσύστημα του κόλπου του Αργοστολίου προς την 

κατεύθυνση του ευτροφισμού, η ιχθυοκαλλιέργεια έχει τη μεγαλύτερη 
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πιθανότητα να θεωρηθεί υπεύθυνη για την αλλαγή της οικολογικής 

κατάστασης, καθώς αποτελεί σημαντική πηγή θρεπτικών για την περιοχή. 

Μια σειρά από μελέτες στην ανατολική Μεσόγειο (Pitta et al. 1999, Price 

et al. 2015) έχουν δείξει ότι οι αλλαγές στην αφθονία και τη βιομάζα του 

φυτοπλαγκτού κοντά στα ιχθυοτροφεία είναι μικρές. Αντ’ αυτού, οι αλλαγές 

αυτές είναι πιο πιθανό να καταγραφούν σε μεσαίες αποστάσεις από τους 

ιχθυοκλωβούς (Tsagaraki et al. 2013). Επιπρόσθετα, οι δευτερογενείς 

παραγωγοί όπως είναι οι μακροπανιδικοί οργανισμοί είναι ευαίσθητοι στον 

εμπλουτισμό με φωσφόρο στη στήλη νερού γεγονός που μπορεί να 

αποτυπωθεί στους βενθικούς δείκτες οικολογικής ποιότητας (Simboura et al. 

2016). Σε συμφωνία με τα παραπάνω, οι Dimitriou et al. (2015) 

χρησιμοποίησαν ένα μεγάλο σύνολο δεδομένων από όλη την ανατολική 

Μεσόγειο και απέδειξαν την στενή διασύνδεση μεταξύ της τροφικής 

κατάστασης του πελαγικού οικοσυστήματος και της οικολογικής κατάστασης 

του βένθους. Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο κόλπος του Αργοστολίου 

είναι ένας μικρός κόλπος με ομοιογενή βαθυμετρικά χαρακτηριστικά και 

κοκκομετρική σύσταση και επομένως η συστηματική παρακολούθηση της 

οικολογικής κατάστασης του βένθους στο κέντρο του κόλπου είναι 

αντιπροσωπευτική της συνολικής κατάστασης που επικρατεί σε αυτόν (de Paz 
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et al. 2008, Pavlidou et al. 2015). Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, το 

γεγονός ότι η βενθική οικολογική ποιότητα της περιοχής μελέτης δεν 

μεταβάλλεται υποδηλώνει ότι η επίδραση της ιχθυοκαλλιέργειας στις βενθικές 

κοινότητες εξακολουθεί να είναι τοπική για το περιβάλλον αυτό και πιθανώς 

δεν έχει επιφέρει ολικές μεταβολές στην τροφική κατάσταση του κόλπου. 

Αυτή η απουσία απόκρισης στη συνεχή λειτουργία των ιχθυοκαλλιεργειών θα 

μπορούσε να αποδοθεί σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: (α) στην 

διαδοχική πρόσληψη των πλεοναζόντων θρεπτικών από υψηλότερα τροφικά 

επίπεδα (φυτοπλαγκτόν, ζωοπλαγκτόν, άγρια ψάρια, κητώδη) που αποτρέπει 

την καθίζηση και συσσώρευση του οργανικού υλικού στο ίζημα ή (β) τα 

επίπεδα του καθιζάνοντος οργανικού υλικού δεν υπερβαίνουν την ικανότητα 

αφομοίωσης αποβλήτων (assimilative capacity) του βενθικού οικοσυστήματος 

στην περιοχή αυτή. 

Η Μεσόγειος και ειδικά η ανατολική λεκάνη της Μεσογείου είναι μία από 

τις πιο ολιγοτροφικές θάλασσες του πλανήτη. Επομένως, η πρώτη υπόθεση 

επαληθεύεται από το γεγονός ότι σε ένα τέτοιο ολιγοτροφικό περιβάλλον 

οποιαδήποτε προσθήκη θρεπτικών παραδείγματος χάρη από τις 

υδατοκαλλιέργειες και η επακόλουθη αύξηση στις μεταβλητές που σχετίζονται 

με τον ευτροφισμό όπως είναι η συγκέντρωση της Chl a και η βιομάζα του 
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φυτοπλαγκτού (Price et al. 2015) ενεργοποιεί τα ανώτερα τροφικά επίπεδα. 

Πιο συγκεκριμένα, ο πληθυσμός του φυτοπλαγκτού που ευνοείται από την 

περίσσεια θρεπτικών κοντά στους ιχθυοκλωβούς θηρεύεται άμεσα από το 

μικροζωοπλαγκτόν (κυρίως από βλεφαριδωτά πρωτόζωα) και μετακινείται 

προς τα ανώτερα επίπεδα της τροφικής αλυσίδας (Pitta et al. 2006; Pitta et al. 

2009). Άλλη ένδειξη της μεταφοράς των θρεπτικών προς τα ανώτερα τροφικά 

επίπεδα αποτελεί η αύξηση των άγριων αποθεμάτων ψαριών που υπάρχει σε 

περιοχές κοντά σε ζώνες ιχθυοκαλλιέργειας. Οι ενδείξεις αυτές προήλθαν από 

μελέτες που έγιναν σε τέτοιες περιοχές πριν και μετά την εγκατάσταση των 

ιχθυομονάδων (Machias et al. 2004), συγκρίνοντας τα άγρια ιχθυαποθέματα 

κοντά και μακριά από τις μονάδες (Machias et al. 2005) αλλά και αναλύοντας 

μεγάλες χρονοσειρές δεδομένων από περιοχές με διαφορετικά επίπεδα 

ανάπτυξης των υδατοκαλλιεργειών (Machias et al. 2006). Επιπλέον, η αύξηση 

αυτή της δευτερογενούς παραγωγικότητας στην περιοχή λόγω των 

ιχθυοκαλλιεργειών έχει θεωρηθεί και ως λόγος αυξημένης παρουσίας 

κητωδών, όπως το ρινοδέλφινο Tursiops truncatus, στο Ιόνιο πέλαγος (Piroddi 

et al. 2011). 

Σχετικά με την δεύτερη υπόθεση, η αλλαγή στη σύνθεση της κοινότητας 

και οι διαφορές στην αφθονία των ειδών μεταξύ των δειγματοληψιών μπορεί 
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να οφείλονται στη συσσωρευτική επίδραση των οργανικών αποβλήτων της 

ιχθυομονάδας (Husa et al. 2014). Τα πιο άφθονα είδη κατά τη διάρκεια και των 

δύο δειγματοληψιών ήταν αιωρηματοφάγοι ή ιζηματοφάγοι οργανισμοί που 

αναδεύουν επιφανειακά το ίζημα. Τα συγκεκριμένα είδη απαντώνται σε 

περιβάλλοντα με φυσιολογικές συνθήκες χωρίς οργανικό εμπλουτισμό, 

εντούτοις οι πληθυσμοί τους εν δυνάμει μπορούν να ευνοηθούν από ένα 

μικρό πλεόνασμα στο οργανικό φορτίο (Borja et al. 2000). Παρά τη 

μεταβλητότητα στην αφθονία ανάμεσα στις δειγματοληψίες, η βενθική 

οικολογική ποιότητα παρέμεινε σε «καλή κατάσταση» στο πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα νερά. Επομένως, η διακύμανση στις αφθονίες δεν 

οφείλεται στην αύξηση των ευκαιριακών ή r-στρατηγικής ειδών αλλά κυρίως 

στην αύξηση των ειδών Κ-στρατηγικής όπως προκύπτει από τις αλλαγές στους 

δείκτες οικολογικής ποιότητας. Ακόμη, εφόσον η ικανότητα βιοανάδευσης της 

βενθικής κοινότητας δεν παρουσίασε σημαντική χρονική μεταβολή, 

συνεπάγεται ότι το υπολειπόμενο καθιζάνον οργανικό υλικό που προήλθε από 

τις υδατοκαλλιέργειες δεν ήταν αρκετό ώστε να επάγει τη λειτουργική 

προσαρμοστικότητα της βενθικής αυτής κοινότητας. Η ικανότητα 

βιοανάδευσης του βένθους μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης για την 

εκτίμηση της ακεραιότητας του θαλάσσιου πυθμένα και των βενθικών 
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λειτουργιών (Birchenough et al. 2012). Η αποικοδόμηση του οργανικού υλικού 

και η εισχώρησή του στα κατώτερα στρώματα του ιζήματος εξαιτίας της 

κίνησης και άλλων δραστηριοτήτων των μακροπανιδικών ειδών είναι 

απαραίτητες για τη δυναμική του οξυγόνου και την ανοργανοποίηση των 

θρεπτικών στοιχείων (Heilskov & Holmer 2001, Josefson et al. 2012). Μάλιστα, 

σε ένα πείραμα μικρόκοσμου που διεξήχθη από τους Heilskov & Holmer 

(2001) εκτιμήθηκε η επίδραση της βιοανάδευσης στο μεταβολισμό του 

ιζήματος κάτω από ιχθυοκλωβούς και δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία 

της διεργασίας αυτής στο να αποτρέπει τη συσσώρευση οργανικών 

αποβλήτων στο ίζημα. Ακόμη, η διαθεσιμότητα του οργανικού υλικού είναι 

ικανή να προκαλέσει αλλαγές στους λειτουργικούς τύπους ανάδευσης του 

ιζήματος καθώς όσο αυξάνεται η απόσταση από τους ιχθυοκλωβούς τόσο 

αυξάνονται το βάθος της ανάμιξης και η ανάμιξη μέσω της διάχυσης (diffusive 

mixing) (Nickell et al. 2003). Παρόλα αυτά, τέτοιου είδους αλλαγές στις 

διεργασίες βιοανάδευσης του ιζήματος δεν παρατηρήθηκαν σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα μας κι επομένως τα απόβλητα από τις ιχθυοκαλλιέργειες δεν 

φαίνεται να επηρέασαν τις βενθικές λειτουργίες στην περιοχή μελέτης. 

Συνεπώς, ο κόλπος του Αργοστολίου θα μπορούσε να θεωρηθεί ιδιαίτερα 

ευάλωτος στην υποβάθμιση της οικολογικής ποιότητας του εξαιτίας των 
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επιδράσεων της ιχθυοκαλλιέργειας καθώς πρόκειται για ένα αρκετά κλειστό 

κόλπο με λεπτόκοκκα ιζήματα στον οποίο είναι εγκατεστημένη μια μονάδα 

ιχθυοκαλλιέργειας αρκετά παραγωγική (1500 τόνοι ιχθύων ετησίως) για 35 

χρόνια. Παρόλα αυτά, το γεγονός ότι σε διάρκεια 20 χρόνων, το βενθικό 

περιβάλλον που δεν βρίσκεται υπό την άμεση επίδραση της ιχθυομονάδας δεν 

έδειξε κάποιο σημάδι αλλοίωσης υποδηλώνει ότι οι διεργασίες που 

σχετίζονται με την κατανάλωση των θρεπτικών και τη μεταφορά τους στα 

ανώτερα επίπεδα της τροφικής αλυσίδας είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές σε 

τέτοια ολιγοτροφικά περιβάλλοντα. 
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Κεφάλαιο 4. Αλλαγές στο βενθικό οικοσύστημα σε ένα 

παραδοσιακό αλιευτικό πεδίο από το 1996 έως το 20143 

4.1. Εισαγωγή 

Η ανθρωπότητα πάντα εξαρτιόταν από τη θάλασσα για την εύρεση 

τροφής, εργασίας, ψυχαγωγίας και διάθεσης των αποβλήτων. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα την υπερεκμετάλλευση των θαλάσσιων πόρων, με τον 

ευτροφισμό και τη ρύπανση να είναι μόνο λίγες από τις επιπτώσεις των 

ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο οικοσύστημα (Halpern et al. 

2008). Ειδικότερα, η αλιεία είναι μια δραστηριότητα με παγκόσμιες κοινωνικό-

οικονομικές και οικολογικές επιδράσεις. Ο τομέας της αλιείας σε πολλές χώρες 

είναι συνδεδεμένος με την παράδοση και την κουλτούρα τους(FAO 2015b) και 

αποτελεί σημαντικό ποσοστό απασχόλησης, με μικρές και μεγάλες 

επιχειρήσεις να ασχολούνται όχι μόνο με τη αλιεία αυτή καθαυτή αλλά και με 

τη μεταποίηση των ιχθύων, την προώθηση και τη διανομή τους. Την ίδια 

στιγμή, η αλιεία αποτελεί μία από τις κύριες μορφές εκμετάλλευσης των 

θαλάσσιων πόρων παγκοσμίως που οδηγεί στην απώλεια βιοποικιλότητας και 

                                                      
3Δεδομένα από το κεφάλαιο αυτό έχουν υποβληθεί προς δημοσίευση: Tsikopoulou I., Smith 
C.J., Papadopoulou K.N., Eleftheriadou E., Karakassis I. A fishing ground benthic ecosystem 
improved during the economic crisis. ICES Journal of Marine Science. ID: ICESJMS-2018-310 
(decision: accepted) 
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σε αλλαγές στην οικοσυστημική λειτουργικότητα και την παροχή αγαθών και 

υπηρεσιών από το περιβάλλον (Jennings & Kaiser 1998).  

Η αλιεία με τράτα είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στην Ευρώπη και 

διεξάγεται σε ένα μεγάλο ποσοστό της υφαλοκρηπίδας (Eigaard et al. 2017). 

Παρόλο που αυτή η μέθοδος αλιείας θεωρείται ένας από τους πιο επιβλαβείς 

παράγοντες διατάραξης για τις βενθικές κοινότητες και τα ενδιαιτήματα του 

πυθμένα της θάλασσας (Collie 2000, Jennings et al. 2001), οι επιπτώσεις της 

είναι αρκετά ποικιλόμορφες (Eigaard et al. 2016). Συγκεκριμένα, οι επιπτώσεις 

της αλιείας με τράτα στο βενθικό οικοσύστημα χαρακτηρίζονται από 

αμελητέες μέχρι ιδιαιτέρως δριμείς που συνεπάγονται μεγάλο χρονικό 

διάστημα μέχρι την επαναφορά του οικοσυστήματος στην πρότερη κατάστασή 

του. Η διαφοροποίηση αυτή εξαρτάται από τη χωρική και χρονική κατανομή 

της αλιευτικής προσπάθειας και από τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε 

περιβάλλοντος στο οποίο οι επιπτώσεις αυτές επιδρούν (Kaiser et al. 2006, 

Hiddink et al. 2017). Επιπρόσθετα, η αλιεία αποτελεί έναν σημαντικό τομέα 

της οικονομικής δραστηριότητας και συνεπώς υπόκειται σε οικονομικούς 

όρους που καθορίζουν την κατάστασή της. Στο πλαίσιο της οικοσυστημικής 

προσέγγισης για τη διαχείριση της αλιείας λαμβάνεται υπόψη αυτή η 

ποικιλότητα των επιπτώσεων με σκοπό την επίτευξη των διαχειριστικών 
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στόχων όπως η αποφυγή της υπερεκμετάλλευσης και η βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας του τομέα αυτού (Eigaard et al. 2016). H επιτυχία ενός 

τέτοιου διαχειριστικού πλαισίου καθορίζεται σε σχέση με βιολογικούς, 

οικονομικούς και πολιτικούς στόχους (Beddington 2007). 

Οι μακροχρόνιες επιπτώσεις μιας ανθρώπινης δραστηριότητας όπως η 

βενθική αλιεία με τράτα είναι δύσκολο να προσδιοριστούν κυρίως λόγω της 

πολλαπλής αλληλεπίδρασης διαφορετικών πηγών διατάραξης που επιδρούν 

σε μια περιοχή. Ωστόσο, η σύγκριση της σύνθεσης των θαλάσσιων κοινοτήτων 

με ιστορικά δεδομένα μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την κατανόηση των 

παραγόντων που οδηγούν προς τις παρατηρούμενες αλλαγές (Rumohr & 

Kujawski 2000). Επομένως, οι οικολογικές μελέτες που περιλαμβάνουν 

δεδομένα προερχόμενα από μακρά χρονικά διαστήματα είναι ωφέλιμες για τη 

διαχείριση που βασίζεται στην οικοσυστημική προσέγγιση και για την 

διατήρηση της βιοποικιλότητας, καθώς παρέχουν πολύτιμη πληροφορία που 

θα μπορούσε να υποστηρίξει τη λήψη αποφάσεων βάσει τεκμηριωμένων 

στοιχείων από τους φορείς χάραξης πολιτικής και το ευρύ κοινό (Lindenmayer 

et al. 2012). 

Κατάλληλη περιοχή μελέτης για την εκτίμηση των μακροχρόνιων 

επιπτώσεων της αλιείας με τράτα μπορεί να θεωρηθεί η παραδοσιακή ζώνη 
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αλιείας βόρεια της Κρήτης (ανατολική Μεσόγειος). Το αλιευτικό αυτό πεδίο 

βρίσκεται σε μια σχετικά βαθιά περιοχή (200m) η οποία παραμένει 

ανεπηρέαστη από άλλους ανθρωπογενείς παράγοντες όπως ο οργανικός 

εμπλουτισμός ή η ρύπανση από αστικά ή βιομηχανικά απόβλητα. Στο πλαίσιο 

αυτό, μπορεί να υποθέσει κανείς ότι η μακροχρόνια χρήση συρόμενων 

αλιευτικών εργαλείων δύναται να οδηγήσει τελικά σε μακροπρόθεσμες 

αλλαγές στις βενθικές κοινότητες και στις συναφείς μεταβλητές. Οι δείκτες 

που έχουν προταθεί από την οδηγία-πλαίσιο για τα θαλάσσια ύδατα της ΕΕ 

(WFD, 2000/60 / EC) εφαρμόζονται συνήθως για τον προσδιορισμό των 

επιπτώσεων του ευτροφισμού ή άλλων πηγών ρύπανσης, ενώ είναι 

αμφισβητίσημη η απόκριση τους στις επιπτώσεις της βενθικής αλιείας. 

Παρόλα αυτά, κάποιοι από αυτούς όπως ο δείκτης BQI και η πυκνότητα των 

ειδών σχετίζονται με την αλιευτική ένταση και μπορούν να τεκμηριώσουν τη 

χρόνια διατάραξη του βενθικού συστήματος από την αλιεία με τράτα (Gislason 

et al. 2017). 

Ένα περιεκτικό σύνολο δεδομένων χρησιμοποιήθηκε για να εκτιμηθεί εάν 

υπάρχουν μακροχρόνιες αλλαγές στις βενθικές κοινότητες από την αλιεία με 

τράτα. Το συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων περιέχει καταγραφές βενθικής 

μακροπανίδας από δύο δειγματοληψίες (δεδομένα από τη μελέτη των Smith 
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et al. (2000) και την παρούσα μελέτη) που απέχουν 18 χρόνια μεταξύ τους, με 

εποχικές επαναλήψεις εντός της ζώνης αλιείας και σε σταθμούς ελέγχου 

(control) που δεν αλιεύονται. Οι στόχοι της σύγκρισης αυτής ήταν να 

εκτιμηθούν οι αλλαγές: (α) στους δείκτες ποικιλότητας της βενθικής 

κοινότητας και (β) στην οικολογική ποιότητα του βένθους, στη διάρκεια 18 

ετών τόσο εντός της παραδοσιακής ζώνης αλιείας όσο και στην περιοχή 

ελέγχου. 

 

4.2. Υλικά και μέθοδοι 

4.2.1. Περιοχή μελέτης και διαδικασία δειγματοληψίας 

Η περιοχή μελέτης βρίσκεται βόρεια του κόλπου του Ηρακλείου στην 

Κρήτη (νότιο Αιγαίο πέλαγος) όπου εκτείνεται μία ζώνη αλιείας με τη χρήση 

συρόμενων εργαλείων με κατεύθυνση από ανατολικά προς δυτικά και βάθος 

περίπου 200m. Η περιοχή αυτή αλιεύεται την περίοδο που επιτρέπεται η 

χρήση της τράτας δηλαδή από τον Οκτώβριο έως και τον Μάιο κάθε χρόνο. Το 

ίζημα στην περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται από 80% ποσοστό ιλύος-αργίλου με 

μέσο μέγεθος κόκκων 0.01 έως 0.02 μm. Οι τιμές αυτές είναι παρόμοιες με 

αυτές που αναφέρουν οι Smith et al. (2000) για την ίδια περιοχή την περίοδο 

1995-1996. 
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Εικ. 4.1. Χάρτης της περιοχής δειγματοληψίας. Με in σημειώνονται οι σταθμοί που 

βρίσκονται εντός της αλιευτικής ζώνης και με out αυτοί που βρίσκονται εκτός της 

ζώνης. 

 

Το 1995-96, οι Smith et al. (2000), συνέλλεξαν μηνιαίως/διμηνιαίως 

δείγματα από τέσσερις σταθμούς. Οι δύο από αυτούς είναι εκτεθειμένοι στην 

αλιεία με συρόμενα εργαλεία (εφεξής σταθμοί inA και inB) και οι υπόλοιποι 

αποτελούν σταθμούς ελέγχου και βρίσκονται βόρεια και νότια της ζώνης 

αλιείας (εφεξής outA και outB) (Εικ. 4.1). Στην παρούσα μελέτη, οι ίδιοι 

σταθμοί επανεξετάστηκαν στην αρχή (Νοέμβριος 2013) και στο τέλος της 

αλιευτικής περιόδου (Απρίλιος 2014). Για τη συλλογή των δειγμάτων 

ακολουθήθηκε το ίδιο πρωτόκολλο και οι ίδιες τεχνικές που περιγράφονται 

από τους Smith et al. (2000). Συγκεκριμένα, σε κάθε σταθμό και για κάθε 
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εποχή συλλέχθηκαν πέντε επαναληπτικά δείγματα για την ανάλυση της 

μακροπανιδικής κοινότητας. Ο δειγματολήπτης που χρησιμοποιήθηκε ήταν ο 

Smith-McIntyre grab επιφάνειας 0.1 m2. Τα δείγματα κοσκινίστηκαν επί τόπου 

σε κόσκινο με άνοιγμα 0,5 mm. Οι μακροπανιδικοί οργανισμοί που 

κατακρατήθηκαν διατηρήθηκαν σε διάλυμα φορμαλδεΰδης ~5% (από διάλυμα 

φορμόλης 10% με αναλογία φιλτραρισμένου θαλασσινού νερού 1:9) και 

βάφτηκαν με ροζ Bengal. Οι οργανισμοί που συλλέχθηκαν ταξινομήθηκαν στο 

επίπεδο του είδους και μετρήθηκε η αφθονία τους. Τα μακροπανιδικά 

δεδομένα που προέκυψαν από την παρούσα μελέτη συγκρίθηκαν με αυτά των 

Smith et al. (2000) τις ίδιες περιόδους του χρόνου (Νοέμβριος 1995 και 

Απρίλιος 1996) ώστε να αποφευχθεί η επίδραση της εποχικής διακύμανσης 

(δες επίσης Κεφάλαιο 2). 

Εκτός από τα δείγματα μακροπανίδας, συλλέχθηκαν επιπλέον δείγματα 

από το επιφανειακό στρώμα του ιζήματος (0-2cm) για βιογεωχημικές 

αναλύσεις. Τα δείγματα αυτά καταψύχθηκαν αμέσως και αποθηκεύτηκαν 

στους -20οC. Τέλος, κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας μετρήθηκαν in situ 

στο ίζημα η θερμοκρασία (Τ) και το δυναμικό οξειδοαναγωγής (Εh) με τη 

χρήση ηλεκτροδίων. 
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4.2.2. Εργαστηριακές αναλύσεις 

Οι βιογεωχημικές μεταβλητές που μετρήθηκαν στο ίζημα είναι η 

συγκέντρωση της χλωροφύλλης α (Chl a) και των φαιοφυτινών (Phaeo), η 

συγκέντρωση του οργανικού υλικού και η αφθονία των ετερότροφων 

βενθικών βακτηρίων. Οι τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση 

αυτών των μεταβλητών περιγράφονται αναλυτικά σε προηγούμενο κεφάλαιο 

(Κεφάλαιο 3.2.3). 

 

4.2.3. Στατιστική ανάλυση 

Για κάθε δείγμα υπολογίστηκε ο αριθμός ειδών (S), η συνολική αφθονία 

(N) και ο δείκτης οικολογικής ποιότητας του βένθους BQI στο ταξινομικό 

επίπεδο της οικογένειας (BQI-family) (Dimitriou et al. 2012). Μεταξύ των 

δεικτών οικολογικής κατάστασης επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί στην 

παρούσα μελέτη μόνο ο δείκτης BQI-family καθώς θεωρήθηκε ότι 

ελαχιστοποιεί τις διαφορές που μπορεί να προκύψουν κατά τη διαδικασία 

αναγνώρισης των ειδών. 

Η ανάλυση διασποράς three-way ANOVA χρησιμοποιήθηκε για να 

προσδιοριστούν οι στατιστικά σημαντικές διαφορές για όλες τις μεταβλητές 

που προκύπτουν μεταξύ των παραγόντων: έτος δειγματοληψίας, εποχή 
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δειγματοληψίας και επίδραση της αλιείας με τράτα. Για τον έλεγχο των 

προϋποθέσεων κανονικής κατανομής των δεδομένων και ομοιογένειας της 

διασποράς που απαιτούνται από τη three-way ANOVA, χρησιμοποιήθηκαν οι 

έλεγχοι Shapiro-Wilk test και Levene’s test, αντίστοιχα. Οι σημαντικές 

διαφορές αναλύθηκαν περαιτέρω μέσω του post hoc ελέγχου Tukey για την 

πολλαπλή σύγκριση μεταξύ ομάδων δειγμάτων. 

 

4.2.4. Εκτίμηση της αλιευτικής δραστηριότητας 

Η πιο αντιπροσωπευτική μέθοδος για την εκτίμηση της αλιευτικής 

προσπάθειας είναι η καταγραφή των ημερών που διανύει αλιεύοντας ένα 

σκάφος (days at sea) σε μια καθορισμένη γεωγραφική περιοχή. Μετά το 2009, 

η ελληνική νομοθεσία υποχρέωσε όλα τα αλιευτικά σκάφη μήκους πάνω από 

15m να καταγράφουν μέσω δορυφορικών συστημάτων (vessel monitoring 

system, VMS) την πορεία τους. Με αυτό τον τρόπο έγινε εφικτή η χωρική 

εκτίμηση της αλιευτικής δραστηριότητας και ο προσδιορισμός της τάσης της 

αλιευτικής προσπάθειας. Πριν το 2009, οι τράτες κατέγραφαν σποραδικά και 

σε εθελοντική βάση τη δραστηριότητα τους, επομένως τα δεδομένα αυτά δεν 

είναι συγκρίσιμα με αυτά που προκύπτουν από την δορυφορική 

παρακολούθηση της αλιευτικής δραστηριότητας (VMS data). Πριν από το 2009 
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στην Ελλάδα, η αλιευτική προσπάθεια εκφραζόταν είτε σε εκφορτώσεις είτε 

σε αριθμό σκαφών και χωρητικότητα σε τόνους (GRT) (Stergiou et al. 2007).  

Τα δεδομένα των συστημάτων παρακολούθησης σκαφών (VMS), οι 

εκφορτώσεις των σκαφών με τράτα και ο αριθμός των σκαφών που 

χρησιμοποιούν το αλιευτικό εργαλείο της τράτας προήλθαν από το εθνικό 

πρόγραμμα συλλογής δεδομένων για την αλιεία (“National Fisheries Data 

Collection Programme (EPSAD)” 2017). Η ανάλυση των δεδομένων του VMS 

βασίστηκε στη μέθοδο που αναπτύχθηκε από τους Kavadas et al. (2014). Εν 

συντομία, το όριο ταχύτητας για τις μηχανότρατες χρησιμοποιήθηκε για την 

εκτίμηση της αλιευτικής δραστηριότητας. Συγκεκριμένα, σκάφη που κινούνταν 

με ταχύτητα κάτω των 4 κόμβων θεωρείται ότι αλιεύουν κι επομένως η 

αλιευτική δραστηριότητα για ένα συγκεκριμένο χωρικό πολύγωνο που 

καλύπτει την περιοχή μελέτης εκφράστηκε σε αριθμό ημερών αλιείας (days at 

sea). Οι εκφορτώσεις και ο αριθμός των σκαφών μηχανότρατας που είναι 

καταγεγραμμένες για την περιφέρεια της Κρήτης χρησιμοποιήθηκαν ως μια 

εκτίμηση της αλιευτικής δραστηριότητας για την περίοδο 1996-2009 όπου δεν 

υπήρχαν διαθέσιμα δεδομένα του συστήματος VMS. 

Ημιδομημένες συνεντεύξεις (semi-structured interviews) με ντόπιους 

αλιείς πραγματοποιήθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ο σκοπός των 
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συνεντεύξεων αυτών ήταν να προσδιοριστούν : i) οι αλλαγές στη συχνότητα 

της αλιευτικής δραστηριότητας μεταξύ 1995 και 2014 και ii) οι λόγοι που 

οδήγησαν σε αυτές τις αλλεγές. Συγκεκριμένα, ζητήθηκε από τους ιδιοκτήτες 

των σκαφών που αλιεύουν με τη χρήση της βενθικής τράτας να εκτιμήσουν 

εάν άλλαξε η συχνότητα αλιείας στην περιοχή μελέτης την περίοδο 1995-2014 

και εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με τα κίνητρα που πιθανώς 

καθόρισαν την αλλαγή αυτή. 

 

4.3. Αποτελέσματα 

Οι περιβαλλοντικές μεταβλητές που καταγράφηκαν την περίοδο 2013-14 

φαίνονται στην Εικ.4.2. Οι πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές συνθήκες που 

επικρατούσαν στην περιοχή μελέτης το 1995-1996 προήλθαν από την εργασία 

των Smith et al. (2000). Γενικά, αυτό που παρατηρείται είναι ότι επικρατούν 

παρόμοιες συνθήκες στα ιζήματα που μελετήθηκαν και στις δύο περιόδους 

δειγματοληψίας. Συγκεκριμένα, οι τιμές της Chl a είναι λίγο μικρότερες στα 

ιζήματα που συλλέχθηκαν το 2014, ενώ αντίστοιχα του οργανικού υλικού είναι 

μεγαλύτερες. Παρόλα αυτά, για την τελευταία σύγκριση που αφορά το 

οργανικό υλικό δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα καθώς 

υπολογίστηκε με διαφορετική μέθοδο ανάμεσα στις δύο δειγματοληψίες. 
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Εικ. 4.2. Βιογεωχημικές μεταβλητές που μετρήθηκαν εντός (μαύρες ράβδοι) και εκτός 

(γκρι ράβδοι) της ζώνης αλιείας. α) Συγκέντρωση Chl a, b) Συγκέντρωση Phaeo, c) 

Δυναμικό οξειδοαναγωγής, d) Θερμοκρασία, e) Ποσοστό οργανικού υλικού, και f) 

αφθονία ετερότροφων βακτηρίων στο ίζημα. Οι γραμμές σφάλματος απεικονίζουν 

την τυπική απόκλιση. Τα διαφορετικά γράμματα δηλωνουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές (two-way ANOVA; p<0.05) 
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Σχετικά με τον αριθμό των ειδών, τη συνολική αφθονία και τη τιμή του 

δείκτη BQI-family ανά δείγμα, όλες οι μεταβλητές παρουσίασαν μία αύξηση 

μεταξύ των δύο δειγματοληψιών (Εικ. 4.3). Η ανάλυση διασποράς έδειξε ότι 

δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική (p>0.05) συνδυαστική επίδραση μεταξύ των 

τριών παραγόντων (χρόνος, εποχή και αλιεία) για καμία από τρεις μεταβλητές 

που εξετάστηκαν (Πίνακας 4.1). Αντίθετα, τόσο για τον αριθμό των ειδών όσο 

και για το δείκτη BQI-family υπήρξε αλληλεπίδραση μεταξύ των παραγόντων 

χρόνος και αλιεία (p<0.05). Επομένως, ενώ υπήρξε στατιστικά σημαντική 

διαφορά στον αριθμό των ειδών ανάμεσα στους σταθμούς που βρίσκονται 

εντός και εκτός της αλιευτικής ζώνης για το 1996 (πολλαπλή σύγκριση για τον 

παράγοντα αλιεία εντός του παράγοντα χρόνος 1996, Tukey test; q=8.13, 

p<0.001), αντίστοιχη διαφορά δεν καταγράφηκε μεταξύ των σταθμών αυτών 

το 2014 (πολλαπλή σύγκριση για τον παράγοντα αλιεία εντός του παράγοντα 

χρόνος 2014, Tukey test; q=2.687, p>0.05). Το γεγονός αυτό είναι ενδεικτικό 

της επίδρασης που είχε η αλιεία με τράτα το 1996 σε σχέση με το 2014. Όσον 

αφορά στη συνολική αφθονία ανά δείγμα εξετάστηκαν ξεχωριστά οι 

παράγοντες επίδρασης αφού δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική 

αλληλεπίδραση μεταξύ τους (Πίνακας 4.1). Συγκεκριμένα, η εποχή δεν φάνηκε 

να επηρεάζει στατιστικά σημαντικά (p>0.05) τη συνολική μακροπανιδική 
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αφθονία ανά δείγμα, ενώ αντίθετα σημαντική αύξηση (p<0.05) καταγράφηκε 

μεταξύ του έτους δειγματοληψίας και μεταξύ των σταθμών εντός και εκτός της 

αλιευτικής ζώνης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αύξηση που παρατηρήθηκε την 

περίοδο 1996-2014 ήταν μεγαλύτερη ανάμεσα στους σταθμούς που 

βρίσκονται εντός της αλιευτικής ζώνης (Πίνακας 4.1). 

 

Πίνακας 4.1. Τhree-way ANOVA για βενθικές παραμέτρους (αριθμό ειδών, ολική 

αφθονία και δείκτη BQI-family). Βαθμοί ελευθερίας ένας. Οι στατιστικά σημαντικές 

διαφορές επισημαίνονται με έντονους χαρακτήρες 

 species richness total abundance BQI-family 

Source of Variation F p F p F p 

year x season x treatment 3.856 0.053 2.037 0.158 3.148 0.08 

season x treatment 0.0961 0.757 1.363 0.247 0.227 0.635 

year x treatment 7.407 0.008 0.502 0.481 4.11 0.046 

year x season 1.805 0.183 0.0726 0.788 0.289 0.592 

Year 7.407 0.008 14.764 <0.001 24.743 <0.001 

Season 1.625 0.207 0.899 0.346 0.423 0.518 

Treatment 29.255 <0.001 26.008 <0.001 32.334 <0.001 
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Εικ. 4.3. Αριθμός ειδών, αφθονία και τιμές του δείκτη οικολογικής κατάστασης εντός 

(μαύρες ράβδοι) και εκτός (γκρι ράβδοι) της ζώνης αλιείας για τα έτη 1996 και 2014. 

Οι στατιστικά σημαντικές διαφορές παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.1. Οι γραμμές 

σφάλματος απεικονίζουν την τυπική απόκλιση.  
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Η συχνότητα της αλιείας με τράτα στη περιοχή μελέτης την περίοδο 2009-

2014 αποτυπώνεται στην Εικόνα 4.4a και έχει τάση μείωσης. Τόσο οι 

εκφορτώσεις όσο και ο αριθμός των αλιευτικών σκαφών με τράτα 

παρουσιάζουν φθίνουσα τάση κατά τη διάρκεια της περιόδου 1996-2014 για 

την περιφέρεια της Κρήτης (Εικ. 4.4b).Ενώ από τις συνεντεύξεις με τους 

ντόπιους αλιείς επιβεβαιώθηκε αυτή η τάση και οι λόγοι αυτής της αλλαγής 

συσχετίστηκαν πρωτίστως με οικονομικούς παράγοντες, όπως η τιμή των 

καυσίμων, η αύξηση των φόρων και προτιμήσεις των καταναλωτών για 

φθηνότερα είδη ιχθύων. Αντίθετα, η υπεραλίευση και οι αλλαγές στη σχετική 

νομοθεσία δεν θεωρήθηκε από τους ερωτηθέντες ότι επηρέασαν σημαντικά 

την αλιευτική τους δραστηριότητα. 
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Εικ. 4.4. a) Αλιευτική προσπάθεια από το 2009 έως το 2014 με βάση τα δεδομένα VMS για την περιοχή μελέτης και b) 

αριθμός αλιευτικών σκαφών (μαυρη γραμμή) με βενθική τράτα και εκφορτώσεις τρατών (διακεκομμένη γραμμή) για την 

περιφέρεια της Κρήτης από το 1996 έως το 2014. 
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4.4. Συζήτηση 

Η σύγκριση των βενθικών κοινοτήτων έπειτα από 18 χρόνια τόσο εντός 

όσο και εκτός της ζώνης αλιείας με τράτα έδειξε μια αύξηση στον αριθμό των 

ειδών και στη συνολική αφθονία με το πέρασμα του χρόνου και στις δύο 

εποχές που μελετήθηκαν.  

Δυνητικά, οι παράγοντες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν 

μακροπρόθεσμες αλλαγές στις βενθικές κοινότητες χωρίζονται σε δύο 

κατηγορίες, τους παράγοντες μεγάλης κλίμακας και τους τοπικούς 

παράγοντες. Η κλιματική αλλαγή για παράδειγμα θα μπορούσε να προκαλέσει 

μακροχρόνιες διακυμάνσεις στην αφθονία και την κατανομή των βενθικών 

ειδών (Kröncke et al. 2011, Bonifácio et al. 2018). Τα αποτελέσματα της 

μελέτης αυτής ωστόσο, υποδεικνύουν ότι οι αλλαγές που συνέβησαν στις 

βιοκοινότητες που μελετήθηκαν δεν ήταν επακόλουθο επίδρασης κάποιου 

μακρο-οικολογικού παράγοντα. Και αυτό γιατί όλοι οι σταθμοί θα 

επηρεάζονταν με παρόμοιο τρόπο μέσω της αλλαγής της πρωτογενούς 

παραγωγικότητας και της επακόλουθης αλλαγής στη καθίζηση του οργανικού 

υλικού στον πυθμένα της θάλασσας (Danovaro et al. 2001, Clare et al. 2017). Η 

υπόθεση αυτή όμως δεν υποστηρίζεται από τα αποτελέσματα της μελέτης 

αυτής. Αντιθέτως, οι χαμηλές τιμές συγκέντρωσης της χλωροφύλλης και του 
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οργανικού υλικού τόσο το 1996 όσο και το 2014 αποτυπώνουν παρόμοιες 

συνθήκες και ένα μάλλον ολιγοτροφικό περιβάλλον (Hyland et al. 2005, 

Dimitriou et al. 2017). Επίσης, η αύξηση της ποικιλότητας το 2014 δεν ήταν 

αποτέλεσμα της αύξησης των ευκαιριακών/ανεκτικών ειδών αλλά κυρίως των 

ειδών Κ-στρατηγικής, γεγονός που προκύπτει από την αύξηση στις τιμές του 

δείκτη BQI-family. 

Επιπλέον, οι σημαντικότερες διαφορές μεταξύ των ετών καταγράφηκαν 

στους σταθμούς που βρίσκονται εντός της ζώνης αλιείας. Κάτι τέτοιο είναι 

ενδεικτικό μιας πιθανής αλλαγής στην αλιευτική δραστηριότητα με τράτα στον 

κόλπο του Ηρακλείου, καθώς η περιοχή θεωρείται ανεπηρέαστη από άλλες 

ανθρώπινες δραστηριότητες. Όλες οι μεταβλητές που ελέγχθηκαν αλλά 

κυρίως η πυκνότητα των βενθικών ειδών (συνολική αφθονία ανά δείγμα) 

θεωρούνται καλοί δείκτες της αλιευτικής πίεσης στο βενθικό οικοσύστημα 

(Gislason et al. 2017). Συγκεκριμένα, οι αλλαγές στον αριθμό των οργανισμών 

που καταγράφονται σε ένα σταθμό μπορεί να αποδοθούν στην αυξημένη 

θνησιμότητα που προκαλεί η χρήση συρόμενων αλιευτικών εργαλείων. 

Αντιστρόφως, η αύξηση στη συνολική αφθονία και την οικολογική ποιότητα 

που καταγράφηκε στα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης υποδηλώνουν 

την μείωση της αλιευτικής πίεσης στην περιοχή το διάστημα αυτό, που είχε ως 
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αποτέλεσμα την αποκατάσταση της βενθικής κοινότητας. Πράγματι, η 

αλιευτική προσπάθεια όπως αποτυπώθηκε στα δορυφορικά δοδομένα 

παρακολούθησης (VMS) και στις εκφορτώσεις, σημείωσε πτωτική τάση την 

περίοδο 1996-2014 (“National Fisheries Data Collection Programme (EPSAD)” 

2017).  

Ενώ η ανάκαμψη της βενθικής κοινότητας στους σταθμούς που 

βρίσκονται εντός της αλιευτικής ζώνης μπορεί να αποδοθεί στη μείωση της 

αλιευτικής πίεσης, η βελτίωση των βενθικών μεταβλητών στους σταθμούς 

ελέγχου που βρίσκονται έξω από την αλιευτική ζώνη είναι ενδεχομένως το 

επακόλουθο της ανάκαμψης εντός της αλιευτικής ζώνης. Κατά αντιστοιχία με 

τις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές (MPAs) που η στρατολόγηση 

ανηλίκων μπορεί να ενισχυθεί τόσο στην προστατευόμενη όσο και στην 

παρακείμενη περιοχή (Planes et al. 2000, Russ et al. 2004, Harrison et al. 2012), 

ομοίως, η μείωση της αλιευτικής πίεσης εντός αλιευτικής ζώνης βελτίωσε την 

οικολογική κατάσταση και στους παρακείμενους σταθμούς ελέγχου. 

Για να διευκρινιστούν οι λόγοι που οδήγησαν στην μείωση της αλιευτικής 

δραστηριότητας ρωτήθηκε η γνώμη των ντόπιων αλιέων, οι οποίοι ανέφεραν 

οικονομικούς παράγοντες. Δύο βασικοί παράγοντες που καθορίζουν την 

αγοραστική δύναμη για προϊόντα που προέρχονται από την αλιεία είναι η τιμή 
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του προϊόντος και το εισόδημα των καταναλωτών (Carlucci et al. 2015, Eumofa 

2017). Κατά την οικονομική κρίση στην Ελλάδα, η μείωση του κατά κεφαλήν 

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) (Menegaki & Tsagarakis 2015, 

“Hellenic Statistical Authority” 2016) επηρέασε αρνητικά την κατά κεφαλή 

κατανάλωση θαλασσινών και έστρεψε τους καταναλωτές προς φθηνότερες 

πηγές τροφίμων (Carlucci et al. 2015, Eumofa 2017). Μάλιστα, μεταξύ των 

χωρών της ΕΕ, η Ελλάδα ήταν η χώρα με τη μεγαλύτερη μείωση στη 

κατανάλωση ιχθύων (-4,5%) γεγονός που συνδέθηκε με τη τελευταία 

χρηματοπιστωτική κρίση που υπέστη η χώρα (Eumofa 2017). Αντίθετα, οι 

χώρες της βόρειας Ευρώπης εμφάνισαν αύξηση στην κατανάλωση ιχθύων 

κατά 0,14% (μέσος όρος Σουηδίας, Φιλανδίας, Δανίας). Επομένως, η μειωμένη 

ζήτηση φρέσκων ψαριών στις τοπικές αγορές αποτέλεσε πιθανή αιτία για τη 

συρρίκνωση της αλιευτικής προσπάθειας. Η οικονομική κρίση άρχισε στην 

Ελλάδα το 2008 αλλά οι επιπτώσεις της δρουν μέχρι και σήμερα και 

επηρεάζουν και τις τιμές των καυσίμων. Η τιμή του πετρελαίου κίνησης και οι 

αλλαγές στη φορολογία των καυσίμων κατά την περίοδο αυτή δυσχέραιναν 

οικονομικά τους αλιείς, οι οποίοι προτίμησαν να μειώσουν την δραστηριότητα 

τους ή να την περιορίσουν σε πιο κοντινές στην ακτή περιοχές. Η μείωση στην 

κατανάλωση πετρελαιοειδών καταγράφηκε εκτός από την αλιεία και σε κάθε 
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τομέα της ελληνικής οικονομίας στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης (Roinioti 

& Koroneos 2017). 

Σε συνδυασμό με τους οικονομικούς παράγοντες, άλλοι παράγοντες που 

θα πρέπει να αναφερθούν καθώς είναι πιθανό να επηρεάσουν την αλιευτική 

δραστηριότητα είναι οι αλλαγές στην αλιευτική νομοθεσία και η 

υπερεκμετάλλευση των θαλάσσιων πόρων (Stergiou et al. 2007, Moutopoulos 

& Stergiou 2012). Νομοθετικές αλλαγές στο επιτρεπτό εμπορεύσιμο μέγεθος, 

στο μέγεθος των οφθαλμών των διχτυών, στην ελάχιστη απόσταση από την 

ακτή όπου επιτρέπεται η αλιεία με βενθική τράτα και στην αδειοδότηση 

αλλοδαπών αλιευτικών σκαφών να αλιεύουν σε διεθνή ύδατα, μπορεί να 

αποτελέσουν κινητρα για τους αλιείς στο να αναζητήσουν εναλλακτικά 

αλιευτικά πεδία (Maina et al., 2016). Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τη γνώμη των 

αλιέων στο λιμάνι του Ηρακλέιου οι παράγοντες αυτοί δεν επηρέασαν την 

δραστηριότητά τους το διάστημα 1996-2014. 

Στην ανατολική Μεσόγειο, η ελληνική αλιεία καλύπτει το 14,7% του 

συνόλου της παραγωγής και υποστηρίζει το μεγαλύτερο αλιευτικό στόλο 

μεταξύ των χωρών της ΕΕ όσον αφορά στον αριθμό των σκαφών (Eurostat 

2016), με τα περισσότερα να είναι μικρά παράκτια σκάφη. Στον αντίποδα, τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία από το 2008 έχουν 
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προφανείς επιπτώσεις σε πολλούς τομείς παραγωγικότητας (Menegaki & 

Tsagarakis 2015), συμπεριλαμβανομένης της αλιείας. Λαμβάνοντας υπόψη τον 

ισχυρό δεσμό που υπάρχει μεταξύ των οικονομικών δραστηριοτήτων και της 

περιβαλλοντικής πίεσης (Roinioti & Koroneos 2017), η οικονομική κρίση 

προσέφερε τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα περιβαλλοντικά οφέλη στο 

θαλάσσιο οικοσύστημα, καθώς είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση σε πολλούς 

τομείς της οικονομικής δραστηριότητας και επομένως τη μείωση των 

επιπτώσεων τους στο περιβάλλον (Lekakis & Kousis 2013, Roinioti & Koroneos 

2017). Παρόλα αυτά, ο μεγάλος αριθμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η 

φοροδιαφυγή και η ανακριβής αναφορά των στοιχείων που επικρατεί στην 

Ελλάδα, διακρίνουν την ελληνική αλιεία αλλά και την ευρύτερη οικονομία από 

τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες (Machias et al. 2016). Επομένως, τέτοια 

βραχυπρόθεσμα οφέλη μπορεί να μην παρτηρούνται σε άλλες αλιευτικές 

περιοχές ή μπορεί να προκαλέσουν μακροπρόθεσμα αρνητικές συνέπειες στο 

οικοσύστημα (π.χ. υπεραλίευση). Ως εκ τούτου, οι υπεύθυνοι για τη χάραξη 

πολιτικής θα πρέπει να δώσουν την δέουσα προσοχή ώστε να αποφευχθεί 

πιθανή περιβαλλοντική κρίση, οι συνέπειες της οποίας είναι δύσκολο να 

αντιστραφούν λόγω της πολυπλοκότητας του οικοσυστήματος (Lekakis & 

Kousis 2013, Tsikliras et al. 2013). 
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Συνοψίζοντας, από τα αποτελέσματά της μελέτης αυτής προέκυψε ότι η 

βενθική κοινότητα εμφανίζεται βελτιωμένη στο αλιευτικό πεδίο βόρεια του 

Ηρακλείου σε σύγκριση με την κατάσταση που επικρατούσε 18 χρόνια πριν, 

γεγονός που αποδόθηκε στην μείωση της αλιευτικής προσπάθειας λόγω 

κοινωνικό-οικονομικών και πολιτικών παραγόντων που εν μέρει ενισχύθηκαν 

από την παρατεταμένη οικονομική κρίση που επικρατεί στην Ελλάδα από το 

2008 και έπειτα. Ως εκ τούτου, η παρούσα μελέτη επιβεβαιώνει την ισχυρή 

σχέση μεταξύ των οικονομικών δραστηριοτήτων και της βιωσιμότητας του 

θαλάσσιου οικοσυστήματος (Rees 2003). 
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Κεφάλαιο 5. Μακροπρόθεσμες μεταβολές στη δομή των 

βενθικών κοινοτήτων: ο κόλπος του Ηρακλείου 24 χρόνια 

μετά4 

5.1. Εισαγωγή 

Η Μεσόγειος είναι μια θάλασσα που περικλείεται σχεδόν εξολοκλήρου 

από στεριά και συνδέεται με την ανοικτή θάλασσα στα δυτικά με τα στενά του 

Γιβραλτάρ και με την διώρυγα του Σουέζ στα ανατολικά. Η οικονομική 

δραστηριότητα των χωρών που περιβάλλουν τη Μεσόγειο συγκεντρώνεται 

κυρίως στις παράκτιες περιοχές έχοντας ως αποτέλεσμα να ασκούνται στο 

θαλάσσιο οικοσύστημα ανθρωπογενείς πιέσεις, όπως ο ευτροφισμός, η 

υπεραλίευση, η κλιματική αλλαγή και η εισβολή αλλόχθονων ειδών (National 

Research Council 1995, Halpern et al. 2008, Lejeusne et al. 2010, Coll et al. 

2012, Karydis & Kitsiou 2012, Micheli et al. 2013, Powley et al. 2014, 

Katsanevakis et al. 2016). Παρά τον συνεχή και αυξανόμενο εμπλουτισμό της 

Μεσογείου με θρεπτικά από ατμοσφαιρικές ή χερσαίες εισροές (Béthoux et al. 

1998), η ανατολική της λεκάνη παραμένει εξαιρετικά ολιγοτροφική (Powley et 

                                                      
4Δεδομένα από το κεφάλαιο αυτό έχουν υποβληθεί για δημοσίευση: Tsikopoulou I., Moraitis 
M.L., Geropoulos A., Papadopulou K.N., Papageorgiou N., Plaiti W., Smith C.J., Karakassis I., 
Eleftheriou A. Long-term changes in the structure of benthic communities: revisiting a sampling 
transect in Crete after 24 years. Marine Environmental Research, ID: MERE_2018_489; 
(decision: major revision) 
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al. 2014). Σε τέτοια φτωχά σε θρεπτικά περιβάλλοντα, οι χρονικές μεταβολές 

που πιθανώς να καταγραφούν δεν οφείλονται αποκλειστικά στη δράση 

τοπικών παραγόντων αλλά είναι πιθανό να ακολουθούν μεγάλης κλίμακας 

αλλαγές λόγω της κυκλοφορίας των ρευμάτων στη Μεσόγειο (Katara et al. 

2008). 

Η πελαγική πρωτογενής παραγωγικότητα στη Μεσόγειο συσχετίζεται με 

σημαντικά κλιματικά πρότυπα του βόρειου ημισφαιρίου και με τη ροή 

υδάτινων μαζών μέσω των στενών του Γιβραλτάρ και της Σικελίας (Katara et al. 

2008, Powley et al. 2014, 2017). Η Ταλάντωση του Βόρειου Ατλαντικού (NAO) 

και η ταλάντωση της Μεσογείου (ΜΟ) είναι οι κυριότεροι φυσικοί ρυθμιστές 

του κλίματος της Μεσογείου. Συγκεκριμένα, ρυθμίζοντας την ένταση των 

ανέμων και των βροχοπτώσεων επηρεάζουν τη συγκέντρωση και την 

κατανομή της χλωροφύλλης α στη λεκάνη της Μεσογείου (Katara et al. 2008). 

Ακόμη, η ατμοσφαιρική απόθεση φωσφόρου στην ανατολική Μεσόγειο που 

μεταφέρεται με τη σκόνη από την έρημο Σαχάρα συνδέεται με την κίνηση των 

ρυπασμένων αέριων μαζών από την Ευρώπη, την Αφρική και τη Μέση 

Ανατολή (Krom et al. 2004) και ως εκ τούτου ελέγχεται από κλιματικούς 

παράγοντες. Αυτή η συσχέτιση μεταξύ σημαντικών πελαγικών διεργασιών και 

κλιματικών παραγόντων έχει επεκταθεί και στις βενθικές κοινότητες καθώς 
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έχει βρεθεί ότι η NAO επάγει συμβάντα επαναιώρησης στο πυθμένα της 

θάλασσας και συνεπώς επηρεάζει την αφθονία και βιομάζα των 

μακροπανιδικών ειδών (Labrune et al. 2007). Επομένως, είναι δύσκολο να 

προσδιοριστεί σε τέτοια περιβάλλοντα κατά πόσο οι χρονικές μεταβολές στο 

θαλάσσιο οικοσύστημα οφείλονται σε τοπικές αλλαγές που προκαλούνται από 

την ανθρώπινη δραστηριότητα ή αν αντικατοπτρίζουν τη φυσική 

μεταβλητότητα που σχετίζεται με φυσικές ατμοσφαιρικές διεργασίες. 

Από την άλλη πλευρά, για την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας των 

θαλάσσιων υδάτων που απαιτείται από την οδηγία-πλαίσιο για τα θαλάσσια 

ύδατα (WFD, 2000/60 / ΕΚ) και την οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια 

στρατηγική (MSFD 2008/56 / EC), χρειάζεται μια μεθοδολογία που θα 

περιλαμβάνει αυτή τη φυσική μεταβλητότητα. Συγκεκριμένα, οι τεχνικές που 

χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας βασίζονται σε 

κάποιου είδους σύγκριση με συνθήκες αναφοράς που επικρατούν σε 

αδιατάρακτες περιοχές και περιλαμβάνουν μέρος της φυσικής 

μεταβλητότητας (European Commission 2003). Σε αυτό το πλαίσιο, η 

καθιέρωση τιμών αναφοράς σε τοπική κλίμακα και η χρήση κατάλληλων 

δεικτών, οι οποίοι να μην είναι αρκετά ευαίσθητοι/ευμετάβλητοι στη φυσική 

διακύμανση, αλλά να είναι ικανοί να υποδείξουν τις αλλαγές που 
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προκαλούνται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, είναι μεγάλης σημασίας 

(de Paz et al. 2008). 

Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενα κεφάλαια, η θαλάσσια βενθική 

μακροπανίδα θεωρείται ένας καλός δείκτης των περιβαλλοντικών αλλαγών. Οι 

βενθικές κοινότητες υπόκεινται σε πολλούς παράγοντες που επηρεάζουν τη 

συνύπαρξη των ειδών που τις αποτελούν. Κάποιοι από αυτούς είναι η σχέση 

τους στη τροφική αλυσίδα, αν υπάρχει δηλαδή μεταξύ τους σχέση 

ανταγωνισμού ή θήρευσης, η οικοθέση και ο βαθμός προσαρμοστικότητάς 

τους στη περιβαλλοντική ετερογένεια. Επομένως, οι αλλαγές στη σύνθεση της 

βιοκοινότητας και στο πρότυπο συνύπαρξης των ειδών μπορεί να είναι 

ενδεικτικές των περιβαλλοντικών αλλαγών (Heino & Grönroos 2013). 

Μία από τις δυσκολίες στη συσχέτιση οικολογικών αλλαγών με τους 

παράγοντες που τις προκαλούν είναι η έλλειψη μεγάλης χρονοσειράς 

δεδομένων (Clare et al. 2017). Συγκεκριμένα, μεγάλης χρονικής κλίμακας 

δεδομένα και ιστορικά δεδομένα είναι απαραίτητα για τον καθορισμό των 

τιμών αναφοράς (reference conditions) στα βενθικά οικοσυστήματα. Επειδή 

μεγάλες χρονοσειρές δεδομένων που αφορούν στη σύνθεση της βενθικής 

κοινότητας μακροανσπόνδυλων είναι σχετικά σπάνιες στη Μεσόγειο (Salen-

Picard & Arlhac 2002), η σύγκριση σύγχρονων δεδομένων με ιστορικά έχει 
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χρησιμοποιηθεί σε πολλές περιπτώσεις και η σύγκριση αυτή ήταν 

αποτελεσματική στην εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με περιβαλλοντικές 

μεταβολές (Grémare et al. 1998, Kress et al. 2004, Labrune et al. 2007, 

Romero-Ramirez et al. 2016, Bonifácio et al. 2018). 

Το 1985 υπό την αιγίδα του προγράμματος «Science for Stability» του 

ΝΑΤΟ και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) ξεκίνησε 

ένα ολοκληρωμένο ερευνητικό πρόγραμμα (GR-FISHECO) από το Ινστιτούτο 

Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης στο Κρητικό και νότιο Αιγαίο πέλαγος. Στόχος 

του προγράμματος αυτού ήταν η καταγραφή της βιοποικιλότητας και των 

δυναμικών διεργασιών του παράκτιου οικοσυστήματος. Σε αυτό το κεφάλαιο, 

οι μακράς κλίμακας χρονικές μεταβολές στη δομή της βενθικής κοινότητας 

μελετήθηκαν σε μια παράκτια περιοχή βόρεια του Ηρακλείου συγκρίνοντας 

δείγματα που συλλέχθηκαν την περίοδο 1989-90 με εκείνα που συλλέχθηκαν 

το 2013-14. Σε αυτό το ολιγοτροφικό περιβάλλον, η ανθρώπινη πίεση 

χαρακτηρίζεται ως μικρή και οφείλεται κυρίως στα αστικά απόβλητα και στον 

οργανικό εμπλουτισμό από τη γεωργία (Simboura et al. 2016). Επομένως, μια 

σύγκριση της βενθικής κοινότητας σε δύο χρονικές περιόδους, οι οποίες 

απέχουν μεταξύ τους διάστημα 24 ετών, θα μπορούσε να αποκαλύψει 

αλλαγές που προκύπτουν τόσο από τη φυσική μεταβλητότητα όσο και από τις 
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τοπικές επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας. Οι στόχοι της παρούσας 

μελέτης ήταν να μελετηθούν: (α) το κατά πόσο οι μακροβενθικές κοινότητες 

παρουσιάζουν αλλαγές 24 έτη μετά και (β) η αποτελεσματικότητα των δεικτών 

οικολογικής ποιότητας στο να αποτυπώνουν την κατάσταση του 

οικοσυστήματος στις δύο δειγματοληπτικές περιόδους. Για το σκοπό αυτό 

εξετάστηκαν οι ακόλουθες υποθέσεις: μεταξύ των δύο δειγματοληπτικών 

προσπαθειών (i) δεν υπάρχει μεταβολή στη βενθική ποικιλότητα, (ii) δεν 

υπάρχει μεταβολή στη σύνθεση της βιοκοινότητας, (iii) δεν υπάρχει μεταβολή 

στις κυρίαρχες ταξινομικές ομάδες, iv) δεν υπάρχει μεταβολή στα πρότυπα 

συνύπαρξης των ειδών και v) δεν υπάρχει μεταβολή στην οικολογική 

κατάσταση. 

 

5.2. Υλικά και μέθοδοι 

5.2.1. Περιοχή μελέτης  

Η περιοχή μελέτης εκτείνεται σε μία ευθεία διατομή κάθετη στην 

ακτογραμμή, βόρεια της πόλης του Ηρακλείου (Εικ. 5.1). Στην ευθεία αυτή 

περιλαμβάνονται τέσσερις σταθμοί δειγματοληψίας σε βάθη 70m, 100m, 

130m και 160m. Το ίζημα στην περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται από 90-95% 

ποσοστό ιλύος-αργίλου. Η υφαλοκρηπίδα στη βόρεια ακτή της Κρήτης 
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σχηματίζει έναν σχετικά ανοικτό κόλπο μπροστά από το Ηράκλειο. Οι 

ανθρώπινες επιδράσεις στη περιοχή αυτή θεωρούνται σχετικά μικρής έντασης 

και σχετίζονται με τα αστικά λύματα και το λιμάνι (Simboura et al. 2016).  

 

 

Εικ. 5.1. Χάρτης των σταθμών δειγματοληψίας. Με μαύρες κουκίδες είναι οι σταθμοί 

σε βάθος 70 m, 100 m, 130 m και 160 m. 

 

5.2.2. Διαδικασία δειγματοληψίας 

Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο 2013 και τον Απρίλιο 

του 2014. Από κάθε σταθμό και για κάθε δειγματοληψία συλλέχθηκαν 7 

επαναληπτικά δείγματα για την ανάλυση της μακροπανίδας. Ο 

δειγματολήπτης που χρησιμοποιήθηκε ήταν ο Smith McIntyre grab, εμβαδού 
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δειγματοληπτικής επιφάνειας 0.1 m2. Τα δείγματα μακροπανίδας υπέστησαν 

την ίδια μεταχείριση όπως περιγράφεται σε προηγούμενα Kεφάλαια 

(Κεφάλαιο 3.2.2). 

Εκτός από τα δείγματα μακροπανίδας, συλλέχθηκαν και δείγματα 

επιφανειακού ιζήματος, τρία για κάθε σταθμό, με κυλινδρικούς πυρηνολήπτες 

(διαμέτρου 5cm), τα οποία αποθηκεύτηκαν στους -20o C. Στη διάρκεια της 

δειγματοληψίας μετρήθηκε η θερμοκρασία του ιζήματος (Τ) και το δυναμικό 

οξειδοαναγωγής (Eh) στα διαφορετικά βάθη με τη χρήση ειδικών 

ηλεκτροδίων. 

Τα δεδομένα της βενθικής μακροπανίδας από τη παρούσα μελέτη 

συγκρίθηκαν με ιστορικά δεδομένα που προέκυψαν από προηγούμενο 

ερευνητικό πρόγραμμα το 1989-1990 (FISHECO project, χρηματοδότηση NATO-

SFS). Ανάμεσα στις δύο δειγματοληψίες η μέθοδος, οι τεχνικές και ο 

πειραματικός σχεδιασμός ήταν πανομοιότυπα. 

 

5.2.3. Εργαστηριακές αναλύσεις 

Οι βενθικοί μακροπανιδικοί οργανισμοί ταξινομήθηκαν στο επίπεδο του 

είδους και μετρήθηκε η αφθονία τους. Στα δείγματα επιφανειακού ιζήματος 

υπολογίστηκε η συγκέντρωση της χλωροφύλλης α (Chl a) και των φαιοφυτινών 
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(Phaeo), η συγκέντρωση του οργανικού υλικού και η αφθονία των 

ετερότροφων βενθικών βακτηρίων. Οι τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για την 

ανάλυση αυτών των μεταβλητών περιγράφονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 

3.2.3. 

 

5.2.4. Στατιστική ανάλυση 

Για όλους τους σταθμούς σε κάθε χρονική περίοδο έγινε εκτίμηση της 

βιοποικιλότητας τους. Οι δείκτες ποικιλότητας που υπολογίστηκαν ήταν ο 

αριθμός των ειδών ανά δείγμα (S), η συνολική αφθονία ανά δείγμα (Ν) και οι 

δείκτες Pielou’s evenness (J’), Hurlbert’s expected number of species (ES10), 

log2 Shannon diversity index (H’) και Simpson diversity index (1-λ). Το 

πρόγραμμα PRIMER v.7 (Plymouth Marine Laboratory, UK) χρησιμοποιήθηκε 

για τους υπολογισμούς των δεικτών αυτών.  

Η σχετική αφθονία και η σχετική συχνότητα παρουσίας των ειδών σε 

όλους τους σταθμούς υπολογίστηκε για τις δύο περιόδους δειγματοληψίας. 

Κατόπιν, τα είδη διαχωρίστηκαν ανάλογα με την συχνότητα παρουσίας τους σε 

τέσσερις κλάσεις «σπανιότητας» σύμφωνα με τους Obst et al. (2017). 

Συγκεκριμένα, ένα είδος με παρουσία σε λιγότερο από το 10% των δειγμάτων 
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χαρακτηρίζεται ως σπάνιο ενώ τα είδη που υπάρχουν σε τουλάχιστον 50% των 

δειγμάτων χαρακτηρίζεται ως κοινό. 

Οι καμπύλες αραιοσύστασης (rarefaction) και προεκβολής (extrapolation) 

εκτιμήθηκαν για κάθε περίοδο δειγματοληψίας με βάση το συνολικό αριθμό 

των ατόμων και των ειδών (Colwell et al. 2012). Η αραιοσύσταση και η 

προεκβολή υπολογίστηκαν με τη χρήση του λογισμικού EstimateS version 9 

(Colwell 2013) και οι αντίστοιχες καμπύλες σχεδιάστηκαν χρησιμοποιώντας 

τον αριθμό ατόμων ως δείκτη της δειγματοληπτικής προσπάθειας. 

Για να εκτιμηθούν οι αλλαγές στη σύνθεση των βενθικών κοινοτήτων 

ανάμεσα στις δύο περιόδους δειγματοληψίας χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος 

πολυδιάστατης κλιμάκωσης (MDS). Ο δείκτης ομοιότητας που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν ο Bray-Curtis και υπολογίστηκε σε μετασχηματισμένα 

στην τέταρτη ρίζα δεδομένα αφθονίας ανά δείγμα (Clarke et al. 2014). Η 

μεταθετική μη-παραμετρική ανάλυση διακύμανσης (PERMANOVA: 

Permutational multivariate analysis of variance) (Anderson 2001) 

χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο της μηδενικής υπόθεσης της μη 

διαφοροποίησης των κοινοτήτων μεταξύ των διαφορετικών ετών 

δειγματοληψίας, σύμφωνα με ένα σχέδιο τριών παραγόντων (έτος, εποχή, 

βάθος) μετά από 999 μεταθέσεις. Οι αναλύσεις αυτές έγιναν στο ταξινομικό 
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επίπεδο του γένους με σκοπό να ελαχιστοποιηθούν διαφορές που πιθανώς να 

προκύπτουν από τη διαδικασία αναγνώρισης των οργανισμών ανάμεσα στις 

δύο περιόδους. Επιπλέον, η ανάλυση SIMPER (Clarke & Gorley 2015) υπέδειξε 

τα γένη που ευθύνονται περισσότερο για τις διαφορές μεταξύ των δύο 

δειγματοληψιών. Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των ειδών που ξεχώρισε η 

ανάλυση SIMPER και σχετίζονται με τον τροφικό τύπο και την ικανότητα 

βιοανάδευσης των ειδών προήλθαν από τη βάση δεδομένων Polytraits 

(Polytraits Team, 2018) και την εργασία των Queirós et al. (2013). Για τις 

πολυπαραγοντικές αναλύσεις χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο Primer 7 

(Clarke & Gorley 2015). 

Για την εκτίμηση των σχέσεων μεταξύ της σύνθεσης της βενθικής 

κοινότητας και των αβιοτικών παραγόντων για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα 

δεδομένα και τις δύο περιόδους δειγματοληψίας, χρησιμοποιήθηκε η 

Redundancy Analysis (RDA) (ter Braak 1994, Leps & Smilauer 2003). Η 

σημαντικότητα των αξόνων της RDA και η επιλογή των μεταβλητών που 

επεξηγούν καλύτερα την σύνθεση των ειδών ελέγχθηκε με δοκιμασία 

μεταθέσεων (permutation test) Monte Carlo (499 μεταθέσεις p<0.05). Για την 

ανάλυση αυτή χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό CANOCO 5 (ter Braak & Smilauer 

2012). 
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Για την πλήρη περιγραφή της σύνθεσης της βενθικής κοινότητας η 

τελευταία στατιστική ανάλυση που χρησιμοποιήθηκε ήταν το 

στοχαστικό/πιθανοτικό μοντέλο συνύπαρξης των ειδών (Veech 2013, Griffith 

et al. 2016). Η ανάλυση αυτή έγινε στην R (R Development Core Team 2017) με 

τη χρήση του πακέτου “cooccur” (Griffith et al. 2016). Η ανάλυση αυτή εκτιμά 

τη πιθανότητα συνύπαρξης των ειδών με βάση τον αριθμό των δειγμάτων στα 

οποία δύο είδη συνυπάρχουν και συγκρίνοντας τα παρατηρούμενα με τα 

αναμενόμενα πρότυπα συνύπαρξης. Η ανάλυση αυτή συνέκρινε τα πρότυπα 

συνύπαρξης των οργανισμών στο επίπεδο του γένους ανάμεσα στις 

βιοκοινότητες του 1990 και του 2014 και αυτό που προέκυψε ήταν ζευγάρια 

γενών με θετική, αρνητική ή τυχαία συσχέτιση σύμφωνα με τον αντίστοιχο 

στατιστικό έλεγχο (θετική συνύπαρξη P>0.01, αρνητική P<−0.01 ή τυχαία 

−0.01≤P≤0.01). 

Οι δείκτες που υπολογίστηκαν για την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας 

του βένθους ήταν ο M-AMBI (Muxika et al. 2007), o BENTIX (Simboura & 

Zenetos 2002) και ο BQI στο επίπεδο της οικογένειας (BQI-family) (Dimitriou et 

al. 2012). O δείκτης BQI-family υπολογίστηκε για να επαληθεύσει τα 

αποτελέσματα του M-AMBI και BENTIX σε υψηλότερο ταξινομικό επίπεδο. Με 

αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιούνται πιθανά προβλήματα που προκύπτουν από 
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διαφορές/λάθη κατά τη διάρκεια της αναγνώρισης των ειδών ανάμεσα στις 

δύο μελέτες. O συντελεστής συσχέτισης Pearson χρησιμοποιήθηκε για την 

εκτίμηση της σχέσης μεταξύ των δύο δεικτών.  

Προκειμένου να αξιολογηθεί εάν υπάρχουν διαφορές στις μεταβλητές 

που υπολογίστηκαν για κάθε σταθμό ανάμεσα στις δύο χρονικές περιόδους, 

1990 και 2014, χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος three-way ANOVA, με παράγοντες 

το έτος δειγματοληψίας, την εποχή και το βάθος. Λεπτομέριες για την 

ανάλυση αυτή δίνονται σε προηγούμενο Κεφάλαιο (Κεφάλαιο 4.2.3). Επείδή 

στόχος της μελέτης αυτής ήταν να εντοπιστούν οι διαφορές ανάμεσα στις 

περιόδους δειγματοληψίας και όχι οι διαφορές που παρατηρούνται ανάμεσα 

στους σταθμούς και στις εποχές την ίδια δειγματοληπτική περίοδο, 

παρουσιάζονται μόνο οι post hoc συγκρίσεις ανάμεσα στον παράγοντα έτος 

δειγματοληψίας. Το λογισμικό IBM SPSS Statistics 19 χρησιμοποιήθηκε για τις 

στατιστικές αυτές αναλύσεις. 

 

5.3. Αποτελέσματα 

5.3.1. Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του ιζήματος 

Οι γεωχημικές μεταβλητές που καταγράφηκαν την περίοδο 1989-1990 και 

2013-2014 παρουσιάζονται στους Πίνακες 5.1 και 5.2. Το Eh, η Chl a και το 
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οργανικό υλικό δεν παρουσίασαν εποχική διακύμανση σε κανένα σταθμό. Οι 

τιμές του οξειδοαναγωγικού δυναμικού κυμάνθηκαν από 240 έως 379 mV, της 

Chl a από 0.01 έως 0.56 μg/g, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται 

στους ρηχούς/παράκτιους σταθμούς. Το ποσοστό του οργανικού υλικού στο 

ίζημα ήταν μεταξύ 0.6% και 1.8% για όλους τους σταθμούς. Εποχική 

διακύμανση παρουσίασε η θερμοκρασία του ιζήματος με τιμές περίπου 17ο C 

την άνοιξη και 19ο C τη χειμερινή δειγματοληψία. Στατιστικά σημαντικές 

διαφορές ανάμεσα στις περιόδους 1989-90 και 2013-14 υπήρξαν στη 

θερμοκρασία (t-test; t=-4.167, p<0.001) και το Eh (t-test; t=7.692, p<0.001). Η 

αφθονία των ετερότροφων βακτηρίων του ιζήματος για κάθε σταθμό 

απεικονίζεται στην Εικόνα 5.2. Στατιστικά σημαντικές διαφορές δεν 

παρατηρήθηκαν ούτε μεταξύ των βαθών ούτε μεταξύ των εποχών (two-way 

ANOVA; Fseason=2.134, Fdepth=2.588 και Fdepthxseason=2.644, p<0.05). 

 

Πίνακας 5.1. Μέση τιμή και τυπική απόκλιση των περιβαλλοντικών μεταβλητών στη 

δειγματοληψία 2013-2014 

 Depth (m) Eh (mV) T (oC) Chl a (μg/g) % OM 

November 2013 

70 271.2±69.5 20.0±0.3 0.563±0.19 1.09±0.25 
100 341.0±57.2 19.0±0.5 0.350±0.20 0.83±0.11 
130 281.1±87.2 19.1±0.6 0.124±0.03 1.87±0.65 
160 238.4±99.5 17.8±1.9 0.091±0.01 1.63±0.86 

May 2014 

70 279.6±48.4 17.2±0.2 0.423±0.26 0.63±0.19 
100 373.8±3.9 17.2±0.2 0.267±0.04 0.93±0.06 
130 263.4±81.5 17.0±0.5 0.148±0.12 1.31±0.14 
160 292.5±114.1 16.7±0.2 0.143±0.09 1.35±0.14 
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Πίνακας 5.2. Περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούσαν στους σταθμούς 

δειγματοληψίας το 1989-1990 

 Depth (m) Eh (mV) T (oC) Chl a (μg/g) OC (mg/g) 

November 1989 

70 417 17.8 2.01 5.76 
100 425 16 - 4.03 
130 410 15.8 0.71 4.98 
160 450 15.5 0.18 4.14 

May 1990 

70 425 15.9 2.53 5.28 
100 400 14.8 0.34 3.64 
130 403 14.5 0.11 4.5 
160 428 14.2 0.11 3.71 

 

 
Εικ. 5.2. Αφθονία ετερότροφων βακτηρίων στους σταθμούς δειγματοληψίας το 2013-

2014 στα βάθη 70 m, 100 m, 130 m και 160 m. 

 

5.3.2. Αλλαγές στην βιοποικιλότητα 

Συνολικά συλλέχθηκαν 4571 άτομα μακροπανίδας κατά την 

δειγματοπληπτική περίοδο 2013-14 τα οποία ταξινομήθηκαν σε 277 τάξα. Το 
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ιστορικό σύνολο δεδομένων περιείχε 10598 άτομα που κατατάσσονται σε 232 

τάξα. Η ανάλυση των δεικτών ποικιλότητας αποκάλυψε παρόμοια πρότυπα 

αλλαγής για όλους του σταθμούς δειγματοληψίας (Εικ. 5.3). Συγκεκριμένα, η 

συνολική αφθονία και ο αριθμός των ειδών ήταν μειωμένα την περίοδο 2013-

14 σε σχέση με το 1989-90 για όλα τα βάθη το χειμώνα, ενώ την άνοιξη η 

διαφορά αυτή δεν ήταν στατιστικά σημαντική στους βαθύτερους σταθμούς 

(130 m και 160 m) (Εικ. 5.3 και Πίνακας 5.3). Οι δείκτες ES10, Shannon και 

Simpson παρουσίασαν διακυμάνσεις συγκρίνοντας τους διαφορετικές εποχές 

και σε διαφορετικά βάθη (Εικ. 5.3). Παρόλα αυτά, ο παράγοντας χρόνος δεν 

επηρεάζεται από κάποιον άλλο από τους δύο παράγοντες (εποχή ή βάθος) 

(Πίνακας 5.3), επόμενως στατιστικά μπορούμε να θερήσουμε ότι οι δείκτες 

αυτοί μειώθηκαν στο σύνολο μεταξύ των δύο δειγματοληπτικών περιόδων. 

Αντίθετα, ο δείκτης ομοιομορφίας (evenness) δεν διέφερε σημαντικά σε καμία 

από τις περιπτώσεις που ελέχθηκαν (Πίνακας 5.3). 
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Εικ. 5.3. Μέσος όρος μεταβλητών που σχετίζονται με την ποικιλότητα στους σταθμούς 

δειγματοληψίας για την περίοδο 1989-1990 (μαύρες ράβδοι) και την περίοδο 2013-

2014 (γκρι ράβδοι). Οι γραμμές σφάλματος απεικονίζουν την τυπική απόκλιση. Για 

την συνολική αφθονία και τον αριθμό των ειδών, οι στατιστικά σημαντικές διαφορές 

στις post-hoc συγκρίσεις απεικονίζονται με «*». Για τις υπόλοιπες μεταβλητές 

ελέχθηκε η επίδραση του παράγοντα χρόνος και συνολικά διέφερε στατιστικά 

σημαντικά για όλες εκτός του δείκτη ομοιομορφίας (evenness).  
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Πίνακας 5.3. Αποτελέσματα three-way ANOVA για τη σύγκριση μεταξύ των χρονικών περιόδων για τις μεταβλητές 

ποικιλότητας στους διαφορετικούς σταθμούς δειγματοληψίας. Οι στατιστικά σημαντικές διαφορές σημειώνονται με «*» για 

p<0.05 και με «**» για p<0.01, ενώ οι μη στατιστικά σημαντικές διαφορές σημειώνονται με «ns». Df: βαθμοί ελευθερίας 

  Total Abundance Species richness ES10 Evenness Shannon diversity Simpson diversity 

 df F Sig. F Sig. F Sig. F Sig. F Sig. F Sig. 

Corrected Model 15 26.9 ** 22.439 ** 5.148 ** 2.672 ** 12.912 ** 4.309 ** 

Intercept 1 1928.2 ** 3468.9 ** 22327.6 ** 44359.2 ** 18912.3 ** 105817.5 ** 

Year 1 92.368 ** 81.547 ** 9.378 ** 1.16 nsa 39.256 ** 7.041 ** 

Season 1 8.724 ** 0.296 ns 1.859 nsa 0.534 nsa 2.517 ** 2.843 nsa 

Depth 3 63.686 ** 65.722 ** 14.586 ** 2.243 nsa 42.206 nsa 9.298 ** 

Year * Season 1 33.445 ** 7.571 ** 0.252 nsa 6.131 nsa 1.37 nsa 0.031 nsa 

Year * Depth 3 5.836 ** 1.057 ns 2.914 nsa 3.518 nsa 1.17 nsa 2.634 nsa 

Season * Depth 3 9.153 ** 8.056 ** 4.412 ** 2.985 nsa 6.246 ** 5.066 ** 

Year * Season * Depth 3 0.728 ns 2.709 * 1.035 nsa 2.643 nsa 2.093 nsa 2.638 nsa 
aat level α=0.01 
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Εικ. 5.4. Χρονικές μεταβολές της σχετικής αφθονίας των ειδών (historical:1990, 

recent:2014). Οι διαφορετικές διαγώνιες γραμμές υποδεικνύουν τις γραμμές τάσης 

για κάθε σταθμό. Η διαγώνια διακεκομμένη γραμμή 45 μοιρών υποδηλώνει ίσες 

αφθονίες και στα δύο σύνολα δεδομένων. 

 

Η σύγκριση της σχετικής αφθονίας των ειδών ανάμεσα στο 1989-90 και 

το 2013-14 έδειξε μία αρνητική τάση στην αφθονία για όλους τους σταθμούς 

(Εικ. 5.4). Εξαίρεση αποτέλεσε ο σταθμός στα 130m, στον οποίο η σχετική 

αφθονία των περισσότερων ειδών αυξήθηκε το 2014. Επιπλέον, η σχετική 

συχνότητα παρουσίας των ειδών στα δείγματα συνολικά μειώθηκε το 2013-14 

(Εικ 5.5). Το 30.2% των ειδών αυτών παρέμεινε στην παλαιά κλάση συχνότητας 
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του (Πίνακας 5.4). Αντίθετα, το 24.1% των ειδών άλλαξαν κλάση και από 

σπάνια εξαφανίστηκαν τελείως, ενώ παρόμοιο ήταν και το ποσοστό (22.3%) 

των ειδών που αυξήθηκε η παρουσία τους στη δειγματοληψία του 2013-14 

(Πίνακας 5.4). 

 

 
Εικ. 5.5. Χρονικές μεταβολές στη σχετική συχνότητα παρουσίας των ειδών σε όλα τα 

δείγματα (historical:1989-90, recent:2013-14). Η συμπαγής γραμμή υποδεικνύει τη 

γραμμή τάσης και η διακεκομμένη γραμμή υποδεικνύει ίδια παρουσία ειδών στα 

δείγματα και στις δύο περιόδους δειγματοληψίας. 
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Πίνακας 5.4. Ποσοστό των ειδών που άλλαξαν κλάση «σπανιότητας» ανάμεσα στις 

δύο περιόδους δειγματοληψίας 

  Recent 

  Absent Rare Intermediate Common 

Hi
st

or
ic

al
 

Absent 0 62 (22.3%) 5 (1.8%) 0 

Rare 67 (24.1%) 40 (14.4%) 11 (4.0%) 1 (0.4%) 

Intermediate 12 (4.3%) 17 (6.1%) 33 (11.9%) 0 

Common 0 1 (0.4%) 10 (3.6%) 11 (4.0%) 

 

Οι διαφορές στις καμπύλες αραιοσύστασης και προεκβολής μεταξύ του 

1989-90 και 2013-14 φαίνονται στην Εικόνα 5.6. Από τη σύγκριση τους 

προέκυψε ότι για συγκεκριμένο αριθμό ατόμων περισσότερα είδη 

αντιστοιχούν στο 2013-14 από ότι στο 1989-90 (Εικ. 5.6). Η διαφορά αυτή είναι 

μεγαλύτερη το χειμώνα από την αντίστοιχη της άνοιξης. 
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Εικ. 5.6. Καμπύλες αραιοσύστασης και προεκβολής για τις περιόδους 1990 (μαύρη καμπύλη) και το 2014 (γκρι 

καμπύλη). Οι κόκκινες καμπύλες πάνω και κάτω από τις καμπύλες αραιοσύστασης υποδηλώνουν το τυπικό 

σφάλμα. 
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5.3.3. Αλλαγές στη σύνθεση της βενθικής κοινότητας και στα πρότυπα 

συνύπαρξης 

 

 
Εικ. 5.7. Διάγραμμα nMDS για τα δεδομένα αφθονίας στο επίπεδο του γένους. Τα 

τρίγωνα συμβολίζουν τα δείγματα σε βάθος 70 m, τα τετράγωνα τα δείγματα σε 

βάθος 100 m, οι κύκλοι τα δείγματα σε βάθος 130 μέτρων και οι ρόμβοι τα δείγματα 

σε βάθος 160 μέτρων. Με μαύρο χρώμα παρουσιάζονται τα δείγματα του 1990 και με 

γκρι του 2014. 

 

Η πολυπαραγοντική ανάλυση έδειξε σημαντικές διαφορές στη 

μακροπανιδική κοινότητα και μια στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση 

ανάμεσα στους τρεις παράγοντες που ελέγχθηκαν (Πίνακας 5.5). Οι post hoc 
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συγκρίσεις διαφοροποίησαν τις κοινότητες του 1989-90 από αυτές του 2013-

14 σε κάθε εποχή και κάθε βάθος, με εξαίρεση τον σταθμό στα 160 m την 

άνοιξη (Πίνακας 5.5). Στο διάγραμμα της nMDS απεικονίζεται το αποτέλεσμα 

αυτό (Εικ. 5.7). 

 

Πίνακας 5.5. Αποτελέσματα PERMANOVA για το έλεχγο των διαφορών στις βενθικές 

κοινότητας ανάμεσα στους παράγοντες χρόνος (year), εποχή (season) και βάθος 

(depth). Στατιστικά σημαντικές διαφορές (p<0.001) σημειώνονται με “***” και μη 

στατιστικά σημαντικές με “ns”. Df: βαθμοί ελευθερίας 

Source df MS Pseudo-F Sig. 
Year 1 21818 18.086 *** 
Season 1 4560.2 3.7802 *** 
Depth 3 18674 15.48 *** 
Year*Season 1 3407.6 2.8248 *** 
Year*Depth 3 4983 4.1307 *** 
Season*Depth 3 2915 2.4164 *** 
Year*Season*Depth 3 2613.4 2.1664 *** 
Residuals 120 1206.3   

Pairwise tests for pairs of levels Year 
Depth Season t Sig. 
70 Winter 3.2526 *** 
 Spring 2.5162 *** 
100 Winter 2.6267 *** 
 Spring 2.3546 *** 
130 Winter 2.3362 *** 
 Spring 1.9538 *** 
160 Winter 2.4767 *** 
 Spring 1.0724 ns 
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Εικ. 5.8. Διάγραμμα διευθέτησης RDA για τα δεδομένα αφθονίας στο επίπεδο του 

γένους με τις περιβαλλοντικές μεταβλητές να παρουσιάζονται ως κόκκινα βέλη. Τα 

τρίγωνα συμβολίζουν τα δείγματα σε βάθος 70 m, τα τετράγωνα τα δείγματα σε 

βάθος 100 m, οι κύκλοι τα δείγματα σε βάθος 130 μέτρων και οι ρόμβοι τα δείγματα 

σε βάθος 160 μέτρων. Με μαύρο χρώμα είναι τα δείγματα του 1990 και με γκρι του 

2014. Το μέγεθος των συμβόλων αντικατοπτρίζει τον αριθμό των γενών σε κάθε 

δείγμα. 

 

Τα αποτελέσματα της RDA ανάλυσης δείχνουν ότι οι δύο πρώτοι άξονες 

διευθέτησης εξηγούν το 56% της συνολικής ποικιλότητας στη σύνθεση των 

βενθικών κοινοτήτων (Monte Carlo permutation test; pseudo-F=2.9, p=0.002). 

Στην Εικόνα 5.8 αποτυπώνεται η διευθέτηση των δειγμάτων στους δύο αυτούς 
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άξονες. Ο οριζόντιος άξονας αντιστοιχεί στην κλίση του βάθους, με τους 

βαθύτερους σταθμούς να τοποθετούνται προς την αριστερή πλευρά του 

άξονα και τους ρηχούς προς τη δεξιά. Αντίθετα, ο κάθετος άξονας εξηγεί 

σχεδόν το 22% της συνολικής διακύμανσης των βενθικών κοινοτήτων και 

διαχωρίζει τα δείγματα που συλλέχθηκαν το 1990 από εκείνα που 

συλλέχθηκαν το 2014 (Εικ. 5.8). Επιπλέον, από την Εικ. 5.8 μπορούμε να 

συμπεράνουμε ότι από όλες τις αβιοτικές μεταβλητές που λήφθησαν υπόψιν, 

οι στατιστικά σημαντικοί παράγοντες που ελέγχουν την σύνθεση των ειδών σε 

κάθε βενθική κοινότητα είναι το έτος δειγματοληψίας, το βάθος, η 

θερμοκρασία και το δυναμικό οξειδοαναγωγής. 

Τα δέκα κορυφαία γένη που είναι υπεύθυνα για την ανομοιότητα μεταξύ 

των κοινοτήτων που εξετάστηκαν στις δύο δειγματοληπτικές περιόδους, η 

αφθονία τους και τα λειτουργικά τους χαρακτηριστικά αποτυπώνονται στον 

Πίνακα 5.6. Στα 70m, η διαφορά στις κοινότητες οφειλόταν κυρίως στη μείωση 

της αφθονίας των γενών και όχι τόσο στην επικράτηση διαφορετικών τάξων 

(Πίνακας 5.6). Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα ότι ορισμένα μαλάκια (Mollusca) 

με χαμηλές τιμές του δείκτη ευαισθησίας στη διατάραξη, family ES50,0.05, 

μειώθηκαν την περίοδο 2013-14 σε σχέση με το 1989-90, ενώ αντίθετα το 

γένος πολυχαίτου Hyalinoecia sp. παρουσίασε την πιο εμφανή αύξηση και 
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επικράτησε σε όλα τα δείγματα του σταθμού αυτού το 2013-14. Στο σταθμό 

των 100m, οι διαφορές στην μακροπανιδική σύνθεση οφείλονται στη μείωση 

της αφθονίας των τάξων και στην αύξηση του γένους Hyalinoecia. Παρόμοια 

συνέβη και για τους σταθμούς των 130m και 160m, μόνο που σε αυτή την 

περίπτωση τα τάξα με αυξανόμενη αφθονία το 2013-14 ήταν οι πολύχαιτοι 

του γένους Chirimia και τα Sipuncula του γένους Onchnesoma, αντίστοιχα 

(Πίνακας 5.6).  

Σχετικά με τα πρότυπα συνύπαρξης των γενών, το μεγαλύτερο ποσοστό 

συσχετίσεων ανάμεσα στα γένη ήταν τυχαίες τόσο το 1990 (85.1%) όσο και το 

2014 (86.1%). Παρόλα αυτά, υπήρξαν κάποια ζευγάρια γενών με στατιστικά 

σημαντική θετική και αρνητική συσχέτιση. Συγκεκριμένα, από τις μη τυχαίες 

συσχετίσεις το 69.7% υποδηλώνουν συνύπαρξη γενών στη βενθική κοινότητα 

του 1990, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό είναι 78.3% για το 2014. Στο Πίνακα 5.6 

καταγράφεται ο αριθμός των ζευγαριών με τα οποία συνυπάρχουν θετικά και 

αρνητικά τα γένη που υπέδειξε η ανάλυση SIMPER. Από αυτά οι πολύχαιτοι 

Magelona και Hyalinoecia συνυπάρχουν με περισσότερα γένη και οι 

πολύχαιτοι του γένους Rhodine και το δίθυρο Ennucula εμφανίζουν τις 

περισσότερες αρνητικές σχέσεις για το 1990 και 2014 αντίστοιχα (Πίνακας 

5.7). 
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Πίνακας 5.6. Μέση αφθονία και λειτουργικά χαρακτηριστικά των κορυφαίων 10 

γενών που συνεισφέρουν περισσότερο στις διαφορές μεταξύ των δειγματοληψιών 

για κάθε σταθμό 

Depth: 70 m      
Average dissimilarity:59.72   1990 2014 
Genus Bioturbation Feeding Group ES50 (family) Av.Abund Av.Abund 
Euclymene UC/DC deposit feeder 13.94 46.7 0.2 
Anapagurus E scavenger 12.4 16.3 0.0 
Edwardsia S predator 14.23 21.4 0.0 
Hyalinoecia S scavenger 20.11 11.3 141.6 
Chondrochelia S detritus feeder 10.51 0.0 12.6 
Diplocirrus UC deposit feeder 16.43 18.1 0 
Corbula S suspension feeder 4.84 22.2 0.1 
Abra S deposit feeder 4.82 15.7 0.0 
Timoclea S suspension feeder 1.91 6.9 0 
Chone S suspension feeder 10.01 1.0 22.2 
Depth: 100 m      
Average dissimilarity:59.71     
Axinulus DC deposit feeder 10.53 79.7 0 
Falcidens S deposit feeder 14.89 13.6 0 
Magelona S deposit feeder 17.62 14.6 0.1 
Scoletoma B predator 13.37 8.1 0.1 
Hyalinoecia S scavenger 20.11 0 3.9 
Chaetozone S deposit feeder 7.04 4.1 0.2 
Euclymene UC/DC deposit feeder 13.94 26.0 1.9 
Tachytrypane B deposit feeder 7.24 3.9 0.5 
Levinsenia S deposit feeder 12.64 238.5 54.8 
Perioculodes S predator 12.14 2.4 0.0 
Depth: 130 m      
Average dissimilarity:58.43     
Axinulus DC deposit feeder 10.53 29.4 0.0 
Amphiura B deposit feeder 2.87 13.1 0.0 
Chirimia UC/DC deposit feeder 13.94 0.0 8.5 
Euclymene UC/DC deposit feeder 13.94 17.5 1.2 
Tachytrypane B deposit feeder 7.24 7.5 1.8 
Monticellina S deposit feeder 7.04 60.8 9.6 
Rhodine UC deposit feeder 13.94 26.8 4.3 
Aphelochaeta S deposit feeder 7.04 46.7 9.6 
Prionospio UC/DC deposit feeder 4.63 5.0 8.9 
Ennucula S deposit feeder 11.41 0.0 2.1 
Depth: 160 m      
Average dissimilarity:61.65     
Rhodine UC deposit feeder 13.94 40.6 0.8 
Tachytrypane B deposit feeder 7.24 11.2 0.1 
Monticellina S deposit feeder 7.04 12.6 0.4 
Onchnesoma S deposit feeder 13.37 0.0 5.2 
Prionospio UC/DC deposit feeder 4.63 15.2 3.3 
Glycera B predator 12.66 6.9 0.5 
Axinulus DC deposit feeder 10.53 2.1 0.0 
Marphysa B predator 16.21 2.5 0.2 
Ennucula S deposit feeder 11.41 0.2 1.5 
Aricidea S deposit feeder 4.63 3.2 3.7 
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Bioturbation types: S for surficial modifiers, B for biodiffusors, UC and DC for upward and downward conveyors (Queirós et al. 2013) 
Πίνακας 5.7. Χρονικές μεταβολές στα ζευγάρια συνύπαρξης των δέκα κορυφαίων 

γενών που συνεισφέρουν περισσότερο στις διαφορές μεταξύ των δύο 

δειγματοληψιών για κάθε σταθμό. Οι έντονοι χαρακτήρες δηλώνουν τα γένη με τα 

περισσότερα θετικά και αρνητικά ζευγάρια συνύπαρξης 

 
Positive co-occurrences Negative co-occurrences 

 
1990 2014 1990 2014 

Abra 26 4 5 0 
Amphiura 9 26 4 5 
Anapagurus 38 0 12 0 
Aphelochaeta 17 25 5 6 
Aricidea 8 9 2 1 
Axinulus 11 0 12 0 
Chaetozone 35 28 10 4 
Chirimia 0 5 1 1 
Chondrochelia 0 22 0 8 
Chone 27 24 5 3 
Corbula 47 9 13 1 
Diplocirrus 40 0 12 0 
Edwardsia 18 0 9 0 
Ennucula 5 2 15 16 
Euclymene 6 7 2 4 
Falcidens 29 3 5 0 
Glycera 0 15 7 2 
Hyalinoecia 39 41 13 7 
Levinsenia 2 2 6 1 
Magelona 51 38 13 3 
Marphysa 6 2 11 3 
Monticellina 4 18 3 1 
Onchnesoma 41 0 14 3 
Perioculodes 39 0 4 0 
Prionospio 9 6 2 1 
Rhodine 11 10 40 1 
Scoletoma 3 8 2 1 
Tachytrypane 7 10 29 6 
Timoclea 37 0 8 1 
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5.3.4. Εκτίμηση της βενθικής οικολογικής ποιότητας 

Οι δείκτες οικολογικής κατάστασης που χρησιμοποιήθηκαν για την 

εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας του βένθους έδειξαν ότι υπήρξε 

στατιστικά σημαντική διακύμανση στις τιμές τους μεταξύ των δειγματοληψιών 

για ορισμένους σταθμούς (Πίνακας 5.8 και Εικ.5.9). Εντούτοις, οι τιμές όλων 

των δεικτών ήταν πάντα πάνω από τα αποδεκτά όρια της «καλής οικολογικής 

κατάστασης» (Εικ. 5.9). Οι σχέσεις ανάμεσα στις τιμές των τριών δεικτών 

παρουσιάζονται στην Εικ. 5.10. Θετική συσχέτιση υπήρξε στις τιμές των 

δεικτών M-AMBI και BQI-family (n=136, r2=0.264, p=0.001) και M-AMBI και 

BENTIX (n=136, r2=0.3, p<0.001). Οι τιμές του BQI-family συσχετίζονταν 

αρνητικά με τις αντίστοιχες του δείκτη BENTIX (n=136, r2=0.522, p<0.001). 
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Πίνακας 5.8. Αποτελέσματα three-way ANOVA για τη σύγκριση των δεικτών 

οικολογικής κατάστασης μεταξύ των χρονικών περιόδων στους διαφορετικούς 

σταθμούς δειγματοληψίας. Οι στατιστικά σημαντικές διαφορές σημειώνονται με «*» 

για p<0.05 και με «**» για p<0.01, ενώ οι μη στατιστικά σημαντικές διαφορές 

σημειώνονται με «ns». Df: βαθμοί ελευθερίας 

  M-AMBI BQI-family BENTIX 

 df F Sig. F Sig. F Sig. 

Corrected Model 15 14.449 ** 47.344 ** 4.388 ** 

Intercept 1 40857.7 ** 8671.1 ** 24778.3 ** 

Year 1 21.925 ** 30.032 ** 12.566 ** 

Season 1 4.989 * 0.711 ns 6.266 * 

Depth 3 53.138 ** 1.195 ns 3.019 * 

Year * Season 1 0.257 ns 23.855 ** 7.150 ** 

Year * Depth 3 0.391 ns 3.518 * 0.751 ns 

Season * Depth 3 4.717 ** 10.722 ** 2.986 * 

Year * Season * Depth 3 1.597 ns 4.751 ** 6.601 ** 
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Εικ. 5.9. Χρονικές 

μεταβολές των δεικτών 

οικολογικής 

κατάστασης (BQI-

family, M-AMBI, 

BENTIX) τις περιόδους 

1989-90 και 2013-14. 

Με μαύρο χρώμα 

παρουσιάζονται τα 

δείγματα του 1989-90 

και με γκρι του 2013-

14. Οι γραμμές 

σφάλματος δηλώνουν 

την τυπική απόκλιση. 

Οι οριζόντιες 

διακεκομμένες 

γραμμές είναι τα όρια 

των διαφορετικών 

καταστάσεων 

οικολογικής ποιότητας 

(ξεκινώντας από κάτω: 

Φτωχή, Μέτρια, Καλή, 

Υψηλή). Στατιστικά 

σημαντικές διαφορές 

σημαίνονται με «*». 
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Εικ. 5.10. Συγκρίσεις 

στις τιμές a) BQI-

family και M-AMBI, 

b) BENTIX και BQI-

family, c) BENTIX και 

M-AMBI. Οι 

οριζόντιες και 

κάθετες γραμμές 

αποτελούν τα όρια 

των διαφορετικών 

καταστάσεων 

οικολογικής 

ποιότητας με βάση 

την ευρωπαϊκή 

οδηγία-πλαίσιο για 

τα θαλάσσια ύδατα. 

Τα τρίγωνα 

συμβολίζουν τα 

δείγματα σε βάθος 

70 m, τα τετράγωνα 

τα δείγματα σε 

βάθος 100 m, οι 

κύκλοι τα δείγματα 

σε βάθος 130 

μέτρων και οι 

ρόμβοι τα δείγματα 

σε βάθος 160 

μέτρων. Με μαύρο χρώμα είναι τα δείγματα του 1989-90 και με γκρι του 2013-14.  
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5.4. Συζήτηση 

Οι παράγοντες που θα μπορούσαν μακροχρόνια να προκαλέσουν αλλαγές 

στις βενθικές κοινότητες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: παράγοντες μεγάλης 

κλίμακας, τοπικοί παράγοντες και στοχαστικότητα. Παράγοντες μεγάλης 

κλίμακας όπως η κλιματική αλλαγή με την αύξηση της θερμοκρασίας ή η 

αύξηση των εισροών θρεπτικών ουσιών που επηρεάζουν την πελαγική 

πρωτογενή παραγωγικότητα είναι ικανοί να προκαλέσουν μεταβολές στη 

σύνθεση των βενθικών κοινοτήτων (Tunberg & Nelson 1998, Katara et al. 2008, 

Kröncke et al. 2011).  

Στην περίπτωση των παραγόντων μεγάλης κλίμακας, όπως είναι η 

κλιματική αλλαγή και η συνεχής αύξηση θρεπτικών λόγω ατμοσφαιρικών και 

χερσαίων εισροών από ανθρωπογενείς δραστηριότητες (Béthoux et al., 1998, 

Krom et al., 2004), επηρεάζουν ολόκληρο το βενθικό οικοσύστημα σύμφωνα 

με ένα συγκεκριμένο πρότυπο μέσω της αύξησης της πρωτογενούς 

παραγωγής και της καθίζησης του οργανικού υλικού στο θαλάσσιο πυθμένα 

(Danovaro et al. 2001, Katara et al. 2008, Marbà et al. 2015, Clare et al. 2017). 

Για παράδειγμα, στη Βόρεια Θάλασσα παρατηρήθηκε μια αύξηση στην 

αφθονία και την ποικιλότητα των βενθικών μακροπανιδικών κοινοτήτων, 

γεγονός που αποδόθηκε στην αύξηση της επιφανειακής θερμοκρασίας της 
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θάλασσας και της πρωτογενούς παραγωγικότητας (Kröncke et al. 2011). 

Τέτοιου είδους σχέσεις μεταξύ της κλιματικής αλλαγής και των 

χαρακτηριστικών της βενθικής κοινότητας έχουν αναφερθεί συχνά σε πολλές 

περιοχές της γης (Dippner & Ikauniece 2001, Kröncke et al. 2001, Blanchard 

2015, Longobardi et al. 2017).  

Από την άλλη πλευρά, επίδραση στις βενθικές κοινότητες έχουν και 

παράγοντες που μεταβάλλονται σε τοπικό επίπεδο, όπως η εισροή φερτών 

υλικών από τα ποτάμια ή οι απορρίψεις οικιακών αποβλήτων. Οι αλλαγές σε 

αυτούς τους παράγοντες επηρεάζουν την στρατολόγηση των ειδών και την 

αναπαραγωγική τους επιτυχία είτε μέσω της φυσικής διατάραξης είτε της 

αύξησης του οργανικού φορτίου (Labrune et al. 2007, Bonifácio et al. 2018). 

Στις περιπτώσεις αυτές, βέβαια, το πρότυπο αλλαγής της κοινότητας είναι 

τοπικό και προκαλεί μεγαλύτερες αλλαγές στις ρηχές περιοχές που βρίσκονται 

κοντά στην παράκτια ζώνη όπου η επίδραση αυτών των παραγόντων είναι 

κατά κανόνα μεγαλύτερη. 

Η φυσική μεταβλητότητα και τα στοχαστικά γεγονότα που εμπεριέχει θα 

μπορούσε να είναι υπεύθυνη για τις διαφορές που παρατηρούνται σε βάθος 

χρόνου στα βενθικά οικοσυστήματα (Labrune et al., 2007, Kröncke & Reiss 

2010). Όμως ακριβώς επειδή τα γεγονότα αυτά είναι τυχαία θεωρητικά δεν 
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είναι ικανά να επιφέρουν στατιστικά σημαντικές αλλαγές στη λειτουργικότητα 

των οικοσυστημάτων ή να προκαλέσουν αλλαγές προς μία συγκεκριμένη 

κατεύθυνση. Συνήθως περιορίζονται σε αντικαταστάσεις ειδών. 

Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης έδειξαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές στις βενθικές κοινότητες (στην ποικιλότητα και τη σύνθεση των 

ειδών) ανάμεσα στις περιόδους 1989-90 και 2013-14. Συγκεκριμένα, υπήρξε 

σημαντική μείωση στην αφθονία και στον αριθμό των ειδών ανά δείγμα. Οι 

διαφορές αυτές ήταν πιο εμφανής στους ρηχούς σταθμούς κι επομένως 

μπορεί να θεωρηθεί ότι ήταν αποτέλεσμα τοπικών παραγόντων. Οι ρηχές 

περιοχές είναι περισσότερο εκτεθειμένες σε γεγονότα που προκαλούν 

επαναιώρηση του ιζήματος και επομένως είναι πιο επιρρεπείς στη φυσική 

διατάραξη (Labrune et al. 2007) αλλά και στις ανθρωπογενείς επιδράσεις 

καθώς βρίσκονται σε μικρή απόσταση από την ακτογραμμή. Παρόμοια 

αρνητική τάση στη βενθική ποικιλότητα παρατηρήθηκε στον Κόλπο των 

Λεόντων στις γαλλικές ακτές της Μεσογείου (Gulf of Lions, δυτική Μεσόγειος). 

Στην περίπτωση αυτή, η μείωση που παρατηρήθηκε αποδόθηκε στην 

ταλάντωση του Βόρειου Ατλαντικού (ΝΑΟ) η οποία προκάλεσε συμβάντα 

επαναιώρησης αλλά και αύξηση στις ποτάμιες εισροές που πιθανώς 

επηρέασαν την στρατολόγηση των ειδών (Labrune et al. 2007, Bonifácio et al. 
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2018). Στην βόρεια ακτή του Ηρακλείου, η αλλαγή στις βενθικές κοινότητες 

μεταξύ 1989-90 και 2013-14 φαίνεται να σχετίζεται με τη δημιουργία του 

σταθμού επεξεργασίας λυμάτων και βιολογικού καθαρισμού στις 22 Απριλίου 

1996. Αυτή η μονάδα επεξεργασίας των αστικών λυμάτων μείωσε τον 

οργανικό εμπλουτισμό στον κόλπο του Ηρακλείου καθώς απομακρύνει 

ετησίως περισσότερα από 160 τόνους ξηρών στερεών (dry solids). Σε ένα 

ολιγοτροφικό περιβάλλον όπως αυτό που μελετάμε, η μείωση του οργανικού 

υλικού και της εισροής θρεπτικών ίσως ήταν η κινητήριος δύναμη για τη 

μείωση της αφθονίας των βενθικών ασπόνδυλων που παρατηρήθηκε το 2014. 

Με τη μείωση της αφθονίας επηρεάστηκαν και άλλες μεταβλητές οι οποίες 

εξαρτώνται από το μέγεθος του δείγματος όπως είναι ο αριθμός των ειδών και 

ο δείκτης Shannon H’(Karakassis et al. 1996). 

Παρά τη μείωση της αφθονίας την περίοδο 2013-14, ο αριθμός των ειδών 

για ένα συγκεκριμένο δειγματοληπτικό μέγεθος ήταν μεγαλύτερος από το 

1989-90. Η διαφορά αυτή πιθανώς οφείλεται στην κυριαρχία λίγων ειδών με 

υψηλές αφθονίες στα ιστορικά δείγματα (Obst et al. 2017), ενώ ακόμη είναι 

ενδεικτική της αλλαγής στη σύνθεση της βενθικής κοινότητας με την πάροδο 

των χρόνων. Η αλλαγή αυτή σχετίζεται τόσο με το δυναμικό οξειδοαναγωγής 

όσο και με τη θερμοκρασία. Οι υψηλές θερμοκρασίες φαίνεται να καθορίζουν 
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τη σύνθεση της κοινότητας στα διαφορετικά βάθη δειγματοληψίας, ενώ η 

μείωση του δυναμικού οξειδοαναγωγής φαίνεται να ευθύνεται για τις 

διαφορές μεταξύ των δύο περιόδων δειγματοληψίας. Η μεταβλητότητα των 

μετεωρολογικών παραγόντων, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διακύμανση της 

θερμοκρασίας και του δυναμικού οξειδοαναγωγής στο θαλάσσιο ίζημα, 

αποτελεί σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει την βενθική ποικιλότητα 

(Tunberg & Nelson 1998). Συγκεκριμένα, η θερμοκρασία και το διαλελυμένο 

οξυγόνο λειτουργούν ως περιοριστικοί παράγοντες στη σύνθεση των 

μακροπανιδικών κοινοτήτων, ρυθμίζοντας τα όρια για την στρατολόγηση και 

τη θνησιμότητα των ειδών (Hiscock et al. 2004, Hale et al. 2011, Pollack et al. 

2011, Valentine & Jablonski 2015). 

Στο σταθμό των 70 μέτρων οι διαφορές που υπήρξαν μεταξύ των 

χρονικών περιόδων οφείλονταν στην τοπική εξαφάνιση ή μείωση των 

ιζηματοφάγων ή αιωρηματοφάγων ειδών αλλά και των αρπακτικών ειδών και 

στην κυριαρχία των πολυχαίτων του γένους Hyalinoecia. Οι πολύχαιτοι αυτού 

του κοσμοπολίτικου γένους θεωρούνται πτωματοφάγα (scavengers) αλλά και 

ιζηματοφάγα είδη (Jumars et al., 2015) που εδρεύουν σε περιβάλλοντα που 

είναι φτωχά σε θρεπτικά. Αυτή τους η ευελιξία στον τροφικό τύπο, ιδιαίτερα 

σε περιπτώσεις χαμηλής διαθεσιμότητας τροφής (Cosentino & Giacobbe 
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2008), φαίνεται να ευνοεί τους πληθυσμούς τους, γεγονός που υποστηρίζει 

την υπόθεση της μείωσης των θρεπτικών στο κόλπο του Ηρακλείου μετά την 

εγκατάσταση της μονάδας επεξεργασίας αστικών λυμάτων. Στους βαθύτερους 

σταθμούς, η κοινότητα διέφερε περισσότερο ποσοτικά παρά ποιοτικά. 

Παρόλα αυτά, ο επιτυχημένος εποικισμός αυτών των κοινοτήτων από τα 

Sipuncula του γένους Onchnesoma μπορεί να αποδοθεί στα ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα που έχουν οι οργανισμοί αυτοί και προκύπτουν από την 

ικανότητά τους να διατηρούν την τροφή βαθύτερα στο ίζημα και επομένως να 

προσαρμόζονται εύκολα σε περιβάλλοντα που χαρακτηρίζονται από ασυνεχή 

καθίζηση οργανικού υλικού (Karakassis & Eleftheriou 1997), υποστηρίζοντας 

για άλλη μια φορά την υπόθεση της χαμηλής διαθεσιμότητας τροφής σε αυτό 

το οικοσύστημα. 

Σε συνδυασμό με τους τοπικούς παράγοντες που επηρέασαν τις βενθικές 

κοινότητες στον κόλπο του Ηρακλείου έδρασαν και στοχαστικοί παράγοντες. 

Αυτό προκύπτει τόσο από το γεγονός ότι δεν υπήρξε τάση για εξαφάνιση ή 

μείωση της παρουσίας κάποιων ειδών από την ιστορική έως την πρόσφατη 

καταγραφή, άλλα ούτε κάποιο πρότυπο στη συνύπαρξη των ειδών. Αυτή η 

τυχαιότητα στη μεταβολή της βενθικής κοινότητας μεταξύ των δύο 

δειγματοληπτικών περιόδων προκύπτει και από τη σύγκριση των τριών 
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βιοτικών δεικτών, καθώς η οικολογική κατάσταση του βενθικού 

οικοσυστήματος δεν άλλαξε ανάμεσα στις δύο περιόδους δειγματοληψίας. Οι 

δείκτες οικολογικής ποιότητας επηρεάζονται από τη σχετική αφθονία των 

ευκαιριακών και των ευαίσθητων ταξινομικών ομάδων στο δείγμα, 

παραμένοντας ανεπηρέαστοι από τις αλλαγές στην συνολική αφθονία, με την 

προϋπόθεση ότι οι αλλαγές αυτές δεν συνεπάγονται σημαντικές αλλαγές στις 

στρατηγικές ζωής μέσα στην κοινότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι δείκτες 

οικολογικής ποιότητας είναι λιγότερο ευαίσθητοι στην εποχική μεταβλητότητα 

και τη φυσική διατάραξη (Reiss & Kröncke 2005, Kröncke et al. 2011, Karakassis 

et al. 2013, Romero-Ramirez et al. 2016). Εφόσον, λοιπόν, η οικολογική 

ποιότητα στον κόλπο του Ηρακλείου δεν έχει αλλάξει θετικά ή αρνητικά 

μεταξύ των δύο δειγματοληψιών, οι μεταβολές που καταγράφηκαν στη 

βενθική σύνθεση μεταξύ 1990 και 2014 δεν ήταν προς την κατεύθυνση της 

αύξησης των ευκαιριακών ειδών ή των ειδών Κ-στρατηγικής, αλλά προέκυψαν 

από την αντικατάσταση ειδών με παρόμοιους οικολογικούς/λειτουργικούς 

ρόλους. 

Η σύγκριση των τιμών των τριών δεικτών οικολογικής ποιότητας, BQI-

family, M-AMBI και BENTIX, ανάμεσα στα δείγματα του 1990 και 2014 

καταλήγουν σχεδόν σε πανομοιότυπο συμπέρασμα για την οικολογική 
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ποιότητα στο βενθικό οικοσύστημα της βόρειας ακτής του Ηρακλείου. Αυτό 

είναι αρκετά κοινό και πολλές επιστημονικές μελέτες περιγράφουν την 

σύγκλιση αυτή μεταξύ των διαφορετικών βενθικών δεικτών οικολογικής 

ποιότητας (Kröncke & Reiss 2010, Kennedy et al. 2011, Romero-Ramirez et al. 

2016). Ακόμη, αξίζει να σημειωθεί ότι παρότι ο δείκτης BQI-family και BENTIX 

κατέληγαν σε παρόμοιο αποτέλεσμα, οι τιμές τους παρουσίαζαν αρνητική 

συσχέτιση. Το γεγονός αυτό έχει παρατηρηθεί ξανά σε παρόμοιες συγκρίσεις 

(Romero-Ramirez et al. 2016) και στη συγκεκριμένη περίπτωση οφείλεται στο 

γεγονός ότι στην σύγκριση συμμετείχαν δείγματα τα οποία ήταν στην ίδια 

οικολογική κατάσταση. Έαν τα δείγματα αυτά κάλυπταν όλο το εύρος των 

οικολογικών καταστάσεων, με τιμές που να κυμαίνονται από κακή οικολογική 

κατάσταση έως υψηλή, το αποτέλεσμα θα ήταν πολύ διαφορετικό. Ακόμη, 

στην παρούσα μελέτη υπήρξαν μερικά δείγματα στα οποία οι τιμές των τριών 

δεικτών παρείχαν διαφορετικό αποτέλεσμα. Τέτοιου είδους αποκλίσεις είναι 

αποτέλεσμα της διαφορετικής απόκρισης των δεικτών στη φυσική 

μεταβλητότητα, όπως είναι η εισροή γλυκού νερού από τη χέρσο ή οι 

καταιγίδες, αλλά και από το πόσο συντηρητικοί είναι στη φυσική αυτή 

μεταβλητότητα (Kröncke & Reiss 2010, Kennedy et al. 2011).  
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Παρά τις αλλαγές στη σύνθεση της βενθικής κοινότητας που 

καταγράφηκαν ανάμεσα στις δύο δειγματοληψίες και τις λιγοστές διαφορές 

ανάμεσα στους δείκτες οικολογικής ποιότητας, η «καλή οικολογική 

κατάσταση» διατηρήθηκε στο βενθικό οικοσύστημα του κόλπου του 

Ηρακλείου με το πέρασμα των χρόνων. Επομένως, οι δείκτες αυτοί είναι 

αρκετά αποτελεσματικοί στο να απορροφούν τη φυσική μεταβλητότητα στην 

οποία υπόκεινται οι βενθικοί οργανισμοί και αντ’ αυτού να ανιχνεύουν 

αλλαγές που οφείλονται σε ανθρωπογενείς επιδράσεις (Borja et al. 2007, 

Simboura et al. 2007, de Paz et al. 2008, Kröncke et al. 2011). 

Καταλήγοντας, συμπεραίνουμε ότι μετά από ένα τέταρτο του αιώνα, το 

βενθικό οικοσύστημα στη βόρεια ακτή της Κρήτης έχει διατηρήσει την «καλή» 

οικολογική του κατάσταση και την υψηλή ποικιλότητα μακροπανιδικών ειδών, 

παρά τις αναφερόμενες από επιστημονικές μελέτες αλλαγές σε κλιματικούς 

παράγοντες και στην εισροή θρεπτικών για ολόκληρη τη Μεσόγειο. Επιπλέον, 

οι βενθικές κοινότητες είχαν μικρότερη αφθονία κατά την πρόσφατη 

δειγματοληψία, αλλά περισσότερα είδη για δεδομένο αριθμό ατόμων. Οι 

μεταβολές στο χρόνο φαίνεται να οφείλονται σε συνδυασμό τοπικών 

ανθρωπογενών παραγόντων και στοχαστικών γεγονότων που είναι 
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αποτέλεσμα της διακύμανσης των μετεωρολογικών παραμέτρων παρά της 

κλιματικής αλλαγής ή άλλων μάκρο-οικολογικών φαινομένων. 
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Κεφάλαιο 6. Γενική συζήτηση 

6.1. Επέκταση της χρονικής κλίμακας μιας μελέτης 

Με την πάροδο του χρόνου, η βελτίωση των αναλυτικών μεθόδων και των 

οργάνων έχει αυξήσει τις καταγραφές της βενθικής βιοποικιλότητας στη 

Μεσόγειο (Coll et al. 2010). Παρόλα αυτά, η αύξηση της χρονικής κλίμακας 

στην οποία μελετάται μία διεργασία ή ένα οικοσύστημα δεν είναι σύνηθες 

στην επιστήμη της οικολογίας καθώς υπάρχουν πολυάριθμοι περιορισμοί που 

εμποδίζουν την χρονική έκταση των πειραμάτων ή των μελετών (Jenkins & Uyà 

2016, Kuebbing et al. 2018). Τέτοιοι περιορισμοί σχετίζονται τόσο με 

υλικοτεχνικά προβλήματα όσο και με την έλλειψη κινήτρου και ανταμοιβής 

της έρευνας. Συχνά η χρονική κλίμακα μιας μελέτης είναι αποτέλεσμα του 

χρόνου μιας επιχορήγησης ή ενός ερευνητικού προγράμματος ή ακόμη του 

χρόνου που είναι διαθέσιμος αυτός που ασχολείται με την μελέτη, για 

παράδειγμα ένας διδακτορικός φοιτητής (Raffaelli & Moller 1999). 

Αντιστοίχως, το θέμα της έλλειψης μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης είναι 

εξίσου αποτρεπτικό. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν γίνει κάποιες απόπειρες 

μακροχρόνιας χρηματοδότησης που υποστηρίζουν προγράμματα 

παρακολούθησης όπως είναι η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα νερά, το πρόγραμμα 

Long Term Ecological Research (LTER) Network στις ΗΠΑ και τα μεγάλα 
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προγράμματα παρακολούθησης στη Βόρεια Θάλασσα (Frid et al. 2000, Hobbie 

et al. 2003, Kröncke & Reiss 2010, Knapp et al. 2012). Εντούτοις, μια συχνή 

προσέγγιση για την επέκταση της χρονικής διάρκειας μιας μελέτης είναι η 

δειγματοληψία σε τακτά χρονικά διαστήματα για τον πρώτο χρόνο του 

πειράματος και στη συνέχεια δειγματοληψία σε χαμηλότερες συχνότητες για 

αρκετά έτη ή η επανεξέταση μιας περιοχής αρκετά χρόνια μετά (π.χ. Riesen & 

Reise 1982, Rosenberg et al. 1987, Pearson & Mannvik 1998, Göransson 2002, 

Labrune et al. 2007, Jenkins & Uyà 2016, Bonifácio et al. 2018). Η προσέγγιση 

της επανεξέτασης περιοχών και βιοκοινοτήτων έπειτα από μεγάλα χρονικά 

διαστήματα υιοθετήθηκε στην παρούσα μελέτη καθώς επιλέχθηκαν περιοχές 

και σταθμοί δειγματοληψίας οι οποίοι είχαν μελετηθεί σε προηγούμενα 

ερευνητικά προγράμματα.  

Οι περιπτώσεις αυτές αν και δεν θεωρούνται χρονοσειρές μπορούν να 

δώσουν πληροφορίες για τη δυναμική των βενθικών οικοσυστημάτων, τους 

παράγοντες που προκαλούν αλλαγές σε αυτά καθώς και να αποτυπώσουν 

μεγάλης κλίμακας αλλαγές. Για παράδειγμα, αντίστοιχες μελέτες στη Βόρεια 

θάλασσα είναι αρκετά συχνές και έχουν δείξει αλλαγές στις βενθικές 

κοινότητες σε διάστημα 50 χρόνων και αποδόθηκαν στη βενθική αλιεία, στην 

εισροή θρεπτικών από τη χέρσο, στον οργανικό εμπλουτισμό και στην υποξία 
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και λιγότερο στη φυσική διακύμανση ((Riesen & Reise 1982, Rosenberg et al. 

1987, Göransson 2002). Αντίστοιχες μελέτες στη Μεσόγειο είναι λιγότερο 

συχνές και αφορούν κυρίως τη δυτική πλευρά της, στις ακτές της Γαλλίας 

(Grémare et al. 1998, Labrune et al. 2007, Bonifácio et al. 2018). Στην περιοχή 

αυτή, οι αλλαγές που παρατηρήθηκαν στις βενθικές κοινότητες αποδόθηκαν 

τόσο στην διακύμανση μετεωρολογικών παραμέτρων όπως είναι η NAO αλλά 

και σε αλλαγές στις εισροές θρεπτικών από τα ποτάμια συστήματα της 

περιοχής.  

Η επέκταση ενός πειράματος για πολλά χρόνια απαιτεί γενικά κάποια 

πρόβλεψη στον πειραματικό σχεδιασμό. Αυτό δεν συνέβη στην περίπτωση της 

διατριβής αυτής, δεδομένου ότι οι προηγούμενες μελέτες δεν είχαν ως στόχο 

την μακροπρόθεσμη παρακολούθηση του βενθικού οικοσυστήματος. 

Αντιθέτως, αφορούσαν μικρής χρονικής κλίμακας πειράματα που σχετίζονταν 

είτε με την καταγραφή των επιπτώσεων διάφορων παραγόντων στο θαλάσσιο 

περιβάλλον (π.χ. οργανική ρύπανση από ιχθυοκαλλιέργεια και διατάραξη 

ενδιαιτήματος λόγω αλιείας) είτε την περιγραφή του οικοσυστήματος. Το 

γεγονός αυτό οδήγησε σε δυσκολίες και πολυπλοκότητα, οι οποίες σε 

ορισμένες περιπτώσεις ήταν δύσκολο να προσπελαστούν. Το πρώτο από αυτά 

τα ζητήματα ήταν ο πειραματικός σχεδιασμός (μεθοδολογία, σταθμοί 
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δειγματοληψίας, δειγματολήπτες κ.α.) στον οποίο δεν ήταν εφικτό να γίνει 

οποιαδήποτε μορφής επέμβαση αφού τα ιστορικά δεδομένα συλλέχθηκαν και 

επεξεργάστηκαν στο παρελθόν. Το δεύτερο αφορούσε στην ομοιογένεια των 

δεδομένων βιοποικιλότητας και των περιβαλλοντικών μεταβλητών.  

Η παρούσα μελέτη διερεύνησε τις αλλαγές τόσο στην ποικιλότητα των 

βενθικών ασπόνδυλων όσο και στη σύνθεση της κοινότητας τους σε τρεις 

περιπτώσεις, στη Κεφαλονιά και στη βόρεια ακτή της Κρήτης, βασισμένη σε 

αρκετά σύνολα δεδομένων που προήλθαν από δειγματοληψίες που απείχαν 

μεταξύ τους διάστημα 20-25 ετών. Η συλλογή των δεδομένων κατά τη 

διάρκεια των πρόσφατων δειγματοληψιών ακολούθησε όσο ήταν δυνατό τον 

ίδιο πειραματικό σχεδιασμό με τις ιστορικές δειγματοληψίες, όσον αφορά στις 

τεχνικές και στην εποχή της δειγματοληψίας. Αυτό έγινε με σκοπό να 

αμβλυνθούν οι διαφορές που προκαλούνται από τις διαφορές στην συλλογή 

και την μεταχείριση των δειγμάτων (Grémare et al. 1998). Η προσκόλληση 

στον αρχικό πειραματικό σχεδιασμό στην περίπτωση της Κεφαλονιάς, είχε ως 

αποτέλεσμα να είναι διαθέσιμα δεδομένα μόνο από ένα σταθμό 

δειγματοληψίας, εφόσον σε όλα τα προηγούμενα ερευνητικά προγράμματα 

χρησιμοποιήθηκε μόνο ένας σταθμός για τις συνθήκες αναφοράς. Σχετικά με 

την ομοιογένεια στα μακροπανιδικά δεδομένα, η ανάγκη για κοινό τρόπο 
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παρουσίασης και καταγραφής των δεδομένων βιοποικιλότητας δεν ήταν κάτι 

καινούργιο (Walls et al. 2014). Αντιθέτως, υπήρχαν τρόποι για να επιτευχθεί η 

ομοιογένεια στα δεδομένα αυτά τόσο με τη χρήση του κώδικα Darwin Core 

όσο και με τους ελέγχους με την εργαλειοθήκη της ιστοσελίδας του WoRMS. 

Αν και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ομοφωνία στην επιστημονική κοινότητα 

για το αν τα οφέλη από την χρονική επέκταση μιας μελέτης μπορούν να 

υπερκεράσουν το κόστος από την επέκταση αυτή, ωστόσο μια πιο 

μακροπρόθεσμη προσέγγιση συμβάλλει στην κατανόηση των θαλάσσιων 

οικολογικών διεργασιών αλλά και των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων των 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο βενθικό οικοσύστημα (Kröncke et al. 2001, 

Labrune et al. 2007, Jenkins & Uyà 2016, Romero-Ramirez et al. 2016, Kuebbing 

et al. 2018)  

 

6.2. Μακροπρόθεσμες αλλαγές στο βενθικό οικοσύστημα 

Το βενθικό οικοσύστημα υπόκειται σε αλλαγές με το χρόνο. Οι αλλαγές 

αυτές μπορεί να αφορούν τόσο στην ποικιλότητα όσο και στη σύνθεση των 

ειδών στις βενθικές κοινότητες (Gray & Elliott 2009). Στο χρονικό διάστημα των 

20-25 χρόνων που μεσολάβησε μεταξύ των δειγματοληψιών, η σύγκριση των 

βενθικών κοινοτήτων μπορεί να αποτυπώσει κάποιες από τις πιθανές αιτίες 
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που οδήγησαν στις αλλαγές αυτές. Στις διαφορετικές περιπτώσεις που 

μελετήθηκαν στην παρούσα διδακτορική διατριβή ήταν εφικτό να 

καταγραφούν οι αιτίες αυτές είτε πρόκειται για φυσική διακύμανση λόγω 

κλιματικών/μετεωρολογικών αλλαγών, είτε πρόκειται για τις επιπτώσεις 

τοπικών πηγών ρύπανσης είτε πρόκειται για μακροοικολογικούς παράγοντες. 

Συγκεκριμένα, ο κόλπος του Αργοστολίου θα μπορούσε να θεωρηθεί 

ιδιαίτερα ευάλωτος στην υποβάθμιση της οικολογικής ποιότητας του εξαιτίας 

των επιδράσεων της ιχθυοκαλλιέργειας καθώς πρόκειται για ένα αρκετά 

κλειστό κόλπο στον οποίο λειτουργεί μια μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας για 35 

χρόνια. Ωστόσο, τα τελευταία 20 χρόνια, τις περιόδους που μελετήθηκε το 

βενθικό οικοσύστημα στο κέντρο του κόλπου, που δεν είναι υπό την άμεση 

επίδραση της υδατοκαλλιέργειας, δεν υπήρξε κάποιο σημάδι αλλοίωσης της 

κοινότητας. Επομένως, είναι πιθανό ο κόλπος να μην έχει αλλάξει τροφική 

κατάσταση παρά την συνεχή εισροή θρεπτικών. Συνεπώς, οι διεργασίες που 

σχετίζονται με την κατανάλωση των θρεπτικών και τη μεταφορά τους στα 

ανώτερα επίπεδα της τροφικής αλυσίδας είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές σε 

τέτοια ολιγοτροφικά περιβάλλοντα. Αντίθετα, σε πιο ευτροφικά περιβάλλοντα 

όπως αυτά στη Βόρεια Θάλασσα κάτι τέτοιο δεν παρατηρείται και οι 

επιπτώσεις των ιχθυοκαλλιεργειών επεκτείνονται σε αρκετή απόσταση από 
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αυτές και σε ορισμένες περιπτώσεις συσσωρεύονται σε βαθύτερες περιοχές 

(Kutti, Ervik, et al. 2007, Kutti, Hansen, et al. 2007, Husa et al. 2014). 

Στην περίπτωση της βενθικής κοινότητας στο αλιευτικό πεδίο βόρεια του 

Ηρακλείου υπάρχει μια άλλου είδους σχέση με τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες. Αρχικά, στην περιοχή αυτή μελετήθηκαν οι διαφορές στις 

βενθικές κοινότητες εντός και εκτός της ζώνης αλιείας και συγκρίθηκαν με τις 

αντίστοιχες διαφορές που υπήρξαν πριν 18 χρόνια. Το πλεονέκτημα στη 

σύγκριση αυτή ήταν ότι οποιαδήποτε πίεση πέρα από την αλιεία θεωρητικά 

θα επηρέαζε με τον ίδιο τρόπο τις βενθικές κοινότητες είτε βρίσκονται εντός 

του πεδίου αλιείας είτε βρίσκονται εκτός. Επομένως, η επίδραση της φυσικής 

μεταβλητότητας ή της κλιματικής αλλαγής συρρικνώθηκε και οποιαδήποτε 

αλλαγή εντοπίστηκε, αποδόθηκε στη μείωση της αλιευτικής έντασης. Κάτι 

άλλο αξιοσημείωτο στην περίπτωση αυτή είναι ο τρόπος με τον οποίο 

κοινωνικό-οικονομικοί και πολιτικοί παράγοντες που εν μέρει ενισχύθηκαν 

από την οικονομική κρίση στην Ελλάδα επηρέασαν το θαλάσσιο περιβάλλον 

και επιβεβαίωσαν την ισχυρή σχέση μεταξύ των οικονομικών δραστηριοτήτων 

και της βιωσιμότητας του θαλάσσιου οικοσυστήματος (Rees 2003). 

Μελετώντας το βενθικό οικοσύστημα στη βόρεια ακτή της Κρήτης από τα 

70 m έως τα 160 m εξετάστηκαν οι τρόποι με τους οποίους έχουν μεταβληθεί 
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οι κοινότητες έπειτα από 25 χρόνια χωρίς να υπάρχει μία συγκεκριμένη πηγή 

διατάραξης. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες δύο περιπτώσεις, το βένθος σε 

αυτήν την περιοχή δέχεται την επίδραση πολλαπλών παραγόντων οι οποίοι 

έχουν αλλάξει από το 1989-90 έως σήμερα και θα μπορούσαν να επιφέρουν 

τις αλλαγές που παρατηρήθηκαν στις βενθικές κοινότητες. Σε γενικό πλαίσιο, η 

κοινότητα αυτή έχει διατηρήσει την «καλή» οικολογική της κατάσταση και την 

υψηλή ποικιλότητα σε είδη μακροπανίδας. Επιπλέον, ενώ παρατηρήθηκαν 

κάποιες αλλαγές στη σύνθεση των ειδών, δεν υπήρξε υποβάθμιση του 

οικοσυστήματος. Οι μεταβολές αυτές οφείλονται σε αλλαγές στην πίεση που 

δέχεται το θαλάσσιο οικοσύστημα από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες 

αλλά και σε στοχαστικά γεγονότα που είναι αποτέλεσμα της φυσικής 

διακύμανσης των μετεωρολογικών παραμέτρων. Η αυξημένη θερμοκρασία 

στο πυθμένα της θάλασσας που φάνηκε να επηρεάζει τη σύνθεση των ειδών 

στις σύγχρονες βενθικές κοινότητες, αν και θα μπορούσε να αποδοθεί στην 

κλιματική αλλαγή, δεν είχε τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει σε άλλα 

ενδιαιτήματα στη Μεσόγειο ή την Βόρεια Θάλασσα (Karlson et al. 2002, Harley 

et al. 2006). 

Στμπερασματικά, τα πολυετή δεδομένα βιοποικιλότητας και 

παρακολούθησης του περιβάλλοντος τα οποία καλύπτουν όσο το δυνατόν 
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μεγαλύτερες χρονοσειρές είναι τα καταλληλότερα για την διερεύνηση των 

επιπτώσεων συσσωρευμένων αλλαγών ή μακρο-οικολογικών φαινομένων 

όπως η κλιματική αλλαγή. Οι μακράς κλίμακας οικολογικές μελέτες είναι 

ωφέλιμες καθώς παρέχουν τη βάση για την κατανόηση των αιτιών που 

οδηγούν προς τις παρατηρούμενες αλλαγές και συνεπώς μπορούν να 

υποστηρίξουν την λήψη αποφάσεων βασιζόμενες σε τεκμηριωμένα στοιχεία 

από τους φορείς χάραξης πολιτικής και το ευρύ κοινό (Rumohr & Kujawski 

2000, Lindenmayer et al. 2012). Το βασικότερο όμως είναι ότι μπορούν να 

υποστηρίξουν πρακτικές διαχείρισης σπάνιων ή υπό εξαφάνιση ειδών και να 

καθορίσουν τα σημεία αναφοράς για διαχειριστικά σχέδια που σχετίζονται με 

την εισβολή αλλόχθονων ειδών, την κλιματική αλλαγή κ.α. (Willis et al. 2007). 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Οι μακράς χρονικής κλίμακας οικολογικές μελέτες θεωρούνται 

θεμελιώδεις για την κατανόηση της περίπλοκης δυναμικής των θαλάσσιων 

οικοσυστημάτων και των επιπτώσεων που έχει η πλανητική αλλαγή σε αυτά. 

Επιπλέον, ενισχύουν πολλές πτυχές των πρακτικών διαχείρισης των 

οικοσυστημάτων και την χάραξη πολιτικής για την αντιμετώπιση κρίσιμων 

ζητημάτων όπως είναι η κλιματική αλλαγή και η εισβολή αλλόχθονων ειδών. 

Παρόλο που μεγάλες χρονοσειρές με δεδομένων που αφορούν τα βενθικά 

οικοσυστήματα είναι σχετικά σπάνιες, η σύγκριση πρόσφατων δεδομένων με 

ιστορικά θεωρείται ένα ουσιαστικό βήμα στην εξαγωγή συμπερασμάτων 

σχετικών με τις αιτίες που ευθύνονται για τις αλλαγές στην ποικιλότητα και τη 

σύνθεση των βενθικών κοινοτήτων. Με αυτή την οπτική, μελετήθηκαν οι 

μακροχρόνιες αλλαγές σε τρεις διαφορετικές κοινότητες βενθικών 

μακροασπονδύλων, με χρονική απόσταση ανάμεσα στις δειγματοληπτικές 

περιόδους 20-25 έτη. Ανάμεσα στις δύο δειγματοληψίες ο πειραματικός 

σχεδιασμός, οι τεχνικές και τα πρωτόκολλα δειγματοληψίας ήταν 

πανομοιότυπος για να ελαχιστοποιηθούν οι διαφορές που οφείλονται στη 

μεταχείριση των δειγμάτων. 
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Η πρώτη περίπτωση αφορούσε τις έμμεσες επιπτώσεις της 

ιχθυοκαλλιέργειας στο βενθικό οικοσύστημα σε έναν σχετικά κλειστό κόλπο 

(Κεφαλονιά, Ιόνιο Πέλαγος) όπου λειτουργεί ένα ιχθυοτροφείο από το 1982. 

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ιχθυοκαλλιέργειας στα βενθικά 

οικοσυστήματα κάτω από τα κλουβιά των ιχθύων έχουν εξεταστεί ευρέως τις 

τελευταίες δεκαετίες. Ωστόσο, η χρόνια απελευθέρωση θρεπτικών μπορεί να 

προκαλέσει τοπικά αλλαγή στη πρωτογενή παραγωγικότητα και αύξηση του 

καθιζάνοντος οργανικού υλικού σε μεγάλη χωρική κλίμακα, γεγονός που 

δύναται να επηρεάσει τα βενθικά οικοσυστήματα. Τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν από την πρόσφατη δειγματοληψία (2014-2015) συγκρίθηκαν με 

ιστορικά δεδομένα που συλλέχθηκαν το 1996 και το 2001, με σκοπό να 

εξεταστεί εάν η απελευθέρωση θρεπτικών μέσω της επίδρασης στη δυναμική 

του φυτοπλαγκτού θα μπορούσε να επηρεάσει έμμεσα και τις βενθικές 

κοινότητες. Αυτό που παρατηρήθηκε είναι μια μικρή αλλά στατιστικά 

σημαντική βελτίωση στους δείκτες ποικιλότητας και τους δείκτες οικολογικής 

κατάστασης της βενθικής κοινότητας με το χρόνο, αλλά καμία στατιστικά 

σημαντική αλλαγή όσον αφορά την ικανότητά της για βιοανάδευση. Συνεπώς, 

οι διεργασίες που σχετίζονται με την κατανάλωση και μεταφορά θρεπτικών σε 
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ανώτερα τροφικά επίπεδα είναι εξαιρετικά αποτελεσματικές σε ένα τέτοιο 

ολιγοτροφικό περιβάλλον. 

Στην επόμενη περίπτωση, μελετήθηκαν οι αλλαγές στην βενθική 

κοινότητα σε ένα παραδοσιακό αλιευτικό πεδίο στην ανατολική Μεσόγειο 

έπειτα από 18 χρόνια. Και σε αυτή την περίπτωση παρατηρήθηκε μία 

βελτίωση στους δείκτες ποικιλότητας και οικολογικής ποιότητας, η οποία 

αποδόθηκε από τους αλιείς στην επίδραση της οικονομικής κρίσης που έπληξε 

την Ελλάδα. Συγκεκριμένα, οι περιοχές που δεν αλιεύονταν με τη χρήση 

βενθικών συρόμενων εργαλέιων εμφάνησαν μέτρια αύξηση στον αριθμό των 

ειδών, στην αφθονία και στην οικολογική ποιότητα, αντίθετα περιοχές οι 

οποίες βρίσκονταν στην ζώνη επίδρασης της τράτας εμφάνησαν εντονότερη 

βελτίωση. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι πιθανώς υπήρξε μείωση της αλιευτικής 

προσπάθειας στην περιοχή από το 1995 έως σήμερα εν μέρει λόγω της 

οικονομικής κρίσης. Η παρούσα μελέτη υπογραμμίζει τα πολλαπλά και 

μεταβλητά αποτελέσματα της οικονομίας όχι μόνο στις χώρες και τους πολίτες 

αλλά και στο περιβάλλον και τη διαχείριση των οικοσυστημάτων. 

Στην τελευταία περίπτωση, μια βαθυμετρική διατομή στη βόρεια ακτή της 

Κρήτης που μελετήθηκε για πρώτη φορά το 1989, επανεξετάστηκε 24 χρόνια 

αργότερα. Η σύγκριση της βενθικής κοινότητας στο χρόνο αποκάλυψε αλλαγές 
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στην ποικιλότητα και τη σύνθεση των ειδών μεταξύ των δύο δειγματοληψιών. 

Οι αλλαγές αυτές ήταν μεγαλύτερες στους σταθμούς που βρίσκονται κοντά 

στην παράκτια ζώνη. Παρόλα αυτά, η οικολογική κατάσταση παρέμεινε 

σταθερή με το χρόνο και πάνω από τα όρια της «καλής» οικολογικής 

κατάστασης. Επομένως, οι αλλαγές αυτές στη βενθική κοινότητα οφείλονται 

κυρίως σε τοπικούς ανθρωπογενείς παράγοντες και στην στοχαστικότητα και 

λιγότερο σε παράγοντες μεγάλης κλίμακας όπως είναι η κλιματική αλλαγή και 

οι εισροές θρεπτικών σε ολόκληρη τη λεκάνη της Μεσογείου. 
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ABSTRACT 

Long-term ecological studies are considered fundamental for 

understanding complex ecological dynamics and global change effects and also 

enhance many aspects of conservation practice and policy. Although long-term 

time series monitoring benthic ecosystem are rare, long-term comparisons 

with historical data can be efficiently used to infer temporal changes in 

diversity and community composition. In this context, three different benthic 

macrofaunal communities were studied in a period of about 20-25 years long. 

Identical sampling design, season, techniques and protocols were followed in 

both studies in order to minimize bias in the long-term comparisons. 

The first case concerned the indirect effects of aquaculture on the benthic 

ecosystem in a semi-closed bay (Cephalonia, Ionian Sea) where a relatively 

large fish farm has been operating since 1982. The environmental impacts of 

fish farming on benthic ecosystems beneath the fish cages have been widely 

addressed the past decades. However, the chronic release of nutrients can 

cause a shift in local primary productivity and a chronic increase in the 

sedimentation of organic material at a large spatial scale which could be 

reflected in benthic ecosystems. Results from the recent samplings (2014 and 

2015) were compared to historical data obtained in 1996 and 2001, in order to 
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detect if nutrient release that could impact phytoplankton dynamics in the bay 

could indirectly alter benthic communities, as well. Macrofaunal communities 

have not shown deterioration but rather a small, yet statistically significant, 

improvement in diversity indices and ecological status indicators, and no 

significant change regarding bioturbation potential. This indicated that 

processes involved in nutrient consumption and transfer are highly effective in 

such an oligotrophic environment. 

In the next case, changes in the benthic community on a traditional fishing 

ground in the eastern Mediterranean were addressed after an 18-years period. 

An improvement in diversity metrics and ecological quality status were 

detected and according to local fishermen ascribed to the Greek economic 

crisis. Specifically, there was a modest increase in species richness, total 

abundance and ecological status in the unaffected zone and more pronounced 

improvement in the trawled zone pointing at a possible link to a decrease in 

fishing effort. This upturn emphasized the strong link between financial 

activities and ecology. The present study underlines the multiple and variable 

effects of economy not only on countries and citizens but also on the 

environment and ecosystem conservation and management. 

Finally, a bathymetric transect in the north coast of Crete first studied in 
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1989, has been revisited 24 years later. This comprehensive macrofaunal 

dataset revealed changes in benthic diversity and community composition 

between the sampling periods. The recorded changes were higher at the 

stations located close to the coastal zone. Nevertheless, the ecological status 

remained stable and above the threshold values for good ecological status. The 

latest results indicated that changes in the benthic community seem to have 

been driven by local anthropogenic factors and stochasticity and less by large-

scale factors such as climate change and nutrients influxes in the entire 

Mediterranean Basin. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ 
Phylum Class Order Family Species 
Annelida Clitellata     Clitellata sp 

Polychaeta Amphinomida Amphinomidae Chloeia sp 
Chloeia venusta 
Hermodice carunculata 
Notopygos megalops 
Notopygos sp 

Eunicida Dorvilleidae Ophryotrocha sp 
Schistomeringos caeca 
Schistomeringos neglecta 
Schistomeringos sp 

Eunicidae Eunice vittata 
Lysidice ninetta 
Marphysa bellii 
Marphysa sp 
Nematonereis unicornis 

Lumbrineridae Hilbigneris gracilis 
Lumbriconereis fragilis 
Lumbriconereis impatiens 
Lumbriconereis latreilli 
Lumbrineriopsis paradoxa 
Lumbrineris emandibulata 
Lumbrineris impatiens 
Lumbrineris latreilli 
Lumbrineris nonatoi 
Ninoe armoricana 

Oenonidae Drilonereis filum 
Onuphidae Aponuphis bilineata 

Diopatra neapolitana 
Hyalinoecia tubicola 
Nothria sp 
Onuphis eremita 
Paradiopatra fragosa 
Paradiopatra sp 
Onuphidae sp 

Phyllodocida Acoetidae Eupanthalis kinbergi 
Chrysopetalidae Chrysopetalum debile 
Glyceridae Glycera alba 

Glycera lapidum 
Glycera rouxii 
Glycera tesselata 

Goniadidae Goniada maculata 
Hesionidae Kefersteinia cirrata 

Ophiodromus flexuosus 
Podarke pallida 
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Nephtyidae Aglaophamus rubella 
Inermonephtys inermis 
Micronephthys stammeri 
Nephtys hystricis 

Nereididae Leptonereis glauca 
Leptonereis sp 
Neanthes caudata 
Neanthes sp 
Nereis sp 

Paralacydoniidae Paralacydonia paradoxa 
Pholoidae Pholoe sp 
Phyllodocidae Eteone picta 

Mystides (Mesomystides) 
limbata 
Phyllodoce laminosa 
Phyllodoce sp 
Phyllodocidae sp 

Pilargidae Pilargis verrucosa 
Pilargis verrucosa 

Polynoidae Harmothoe antilopis 
Harmothoe extenuata 
Harmothoe lunulata 
Harmothoe sp 
Lepidonotus squamatus 
Polynoidae sp 

Sigalionidae Labioleanira yhleni 
Sigalion mathildae 
Sthenelais boa 
Sthenelais limicola 
Sigalionidae sp 

Syllidae Autolytus sp 
Brevicirrosyllis weismanni 
Ehlersia cornuta 
Erinaceusyllis belizensis 
Erinaceusyllis erinaceus 
Eusyllis assimilis 
Exogone dispar 
Exogone gemmifera 
Exogone sp 
Exogone verugera 
Parapionosyllis sp 
Parexogone gambiae 
Pionosyllis dionisi 
Pionosyllis weismanni 
Sphaerosyllis bulbosa 
Syllis hyalina 
Syllis parapari 
Syllis sp 
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  Phyllodocida sp 
Sabellida Fabriciidae Fabricia sabella 

Oweniidae Myriochele heeri 
Owenia fusiformis 

Sabellidae Chone collaris 
Chone duneri 
Chone filicaudata 
Chone sp 
Euchone rosea 
Jasmineira caudata 
Jasmineira elegans 
Potamilla reniformis 
Potamilla torelli 
Sabella sp 
Sabellidae sp 

Serpulidae Ditrupa arietina 
Hydroides norvegica 
Serpula sp 

Spionida Longosomatidae Heterospio mediterranea 
Poecilochaetidae Poecilochaetus serpens 
Spionidae Laonice cirrata 

Malacoceros sp 
Malacoceros tetracerus 
Polydora sp 
Prionospio cirrifera 
Prionospio ehlersi 
Prionospio malmgreni 
Prionospio sp 
Prionospio steenstrupi 
Pseudopolydora 
antennata 
Pygospio elegans 
Scolelepis sp 
Scolelepis squamata 
Scolelepis tridentata 
Spio decoratus 
Spio filicornis 
Spio sp 
Spiophanes bombyx 
Spiophanes kroyeri 
Spiophanes sp 
Spionidae sp 

Terebellida Acrocirridae Acrocirrus frontifilis 
Ampharetidae Amage adspersa 

Ampharete acutifrons 
Ampharete sp 
Amphicteis gunneri 
Eclysippe vanelli 
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Melinna cristata 
Melinna palmata 
Melinna sp 
Sabellides octocirrata 

Cirratulidae Aphelochaeta marioni 
Caulleriella alata 
Chaetozone gibber 
Chaetozone setosa 
Cirratulus caudatus 
Cirratulus cirratus 
Cirratulus sp 
Cirriformia sp 
Cirriformia tentaculata 
Monticellina 
dorsobranchialis 
Monticellina heterochaeta 
Tharyx killariensis 
Cirratulidae sp 

Flabelligeridae Diplocirrus glaucus 
Diplocirrus sp 
Flabelligera affinis 
Pherusa eruca 
Pherusa plumosa 
Stylarioides flabellata 
Stylarioides sp 
Flabelligeridae sp 

Pectinariidae Amphictene auricoma 
Pectinaria belgica 
Pectinaria sp 

Sternaspidae Sternaspis scutata 
Terebellidae Amphitrite cirrata 

Amphitrite sp 
Pista cristata 
Pista maculata 
Polycirrus medusa 
Polycirrus sp 
Polymnia nebulosa 
Proclea sp 

Trichobranchidae Octobranchus lingulatus 
Terebellides stroemi 

  Terebellida sp 
  Capitellidae Capitella capitata 
  Capitomastus minimus 
  Dasybranchus caducus 
  Heteromastus filiformis 
  Leiocapitella glabra 
  Mediomastus fragilis 
  Notomastus aberans 
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  Notomastus latericeus 
  Notomastus sp 
  Peresiella clymenoides 
  Pseudoleiocapitella fauveli 
  Chaetopteridae Chaetopterus sp 
  Spiochaetopterus 

costarum 
  Cossuridae Cossura soyeri 
  Cossura sp 
  Magelonidae Magelona equilamellae 
  Magelona minuta 
  Magelona sp 
  Maldanidae Asychis biceps 
  Asychis gotoi 
  Euclymene palermitana 
  Euclymene sp 
  Johnstonia clymenoides 
  Leiochone clypeata 
  Maldane glebifex 
  Micromaldane 

ornithochaeta 
  Nicomache lumbricalis 
  Nicomache maculata 
  Nicomache sp 
  Petaloproctus terricola 
  Praxillella affinis 
  Praxillella gracilis 
  Praxillella sp 
  Praxillura longissima 
  Rhodine loveni 
    
  Opheliidae Armandia polyophthalma 
  Ophelina aulogaster 
  Ophelina cylindricaudatus 
  Ophelina sp 
  Trachytrypane jeffreysii 
  Orbiniidae Phylo foetida 
  Phylo grubei 
  Scoloplos (Scoloplos) 

armiger 
  Orbiniidae sp 
    Aricidea assimilis 
  Aricidea capensis 
  Aricidea catherinae 
  Aricidea claudiae 
  Aricidea fragilis 

mediterranea 
  Aricidea minuta 
  Aricidea (Strelzovia) 
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monicae 
  Aricidea mutabilis 
  Aricidea (Aricidea) 

pseudoarticulata 
  Aricidea simonae 
  Aricidea sp 
  Aricidea (Strelzovia) 

suecica 
  Aricidea wassi 
  Cirrophorus branchiatus 
  Cirrophorus harpagoneus 
  Cirrophorus lyra 
  Levinsenia gracilis 
  Paradoneis drachi 
  Paraonides neapolitana 
  Scalibregmatidae Scalibregma inflatum 

Arthropoda Malacostraca Amphipoda Ampeliscidae Ampelisca pseudosarsi 
Ampelisca ruffoi 
Ampelisca sp 
Ampelisca typica 

Ampithoidae Ampithoe sp 
Aoridae Lembos sp 

Lembos spiniventris 
Aoridae sp 

Calliopiidae Apherusa sp 
Caprellidae Phtisica marina 
Corophiidae Corophium acherusicum 

Corophium sp 
Leptocheirus mariae 
Leptocheirus sp 

Dexaminidae Dexamine sp 
Dexamine spinosa 

Eriopisidae Eriopisa elongata 
Hyalidae Hyale sp 
Leucothoidae Leucothoe incisa 

Leucothoe sp 
Leucothoe spinicarpa 

Lysianassidae Lysianassa ceratina 
Melitidae Melitidae sp 
Oedicerotidae Monoculodes sp 

Perioculodes longimanus 
Perioculodes sp 
Synchelidium maculatum 
Synchelidium sp 
Westwoodilla rectirostris 
Oedicerotidae sp 

Photidae Gammaropsis sp 
Phoxocephalidae Harpinia crenulata 
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Harpinia dellavallei 
Harpinia sp 

Stenothoidae Stenothoe marina 
Stenothoe marina 
mediterranea 

Tryphosidae Hippomedon oculatus 
Orchomene sp 
Tryphosella sp 
Tryphosites longipes 

Urothoidae Urothoe corsica 
Urothoe sp 

  Amphipoda sp 
Cumacea Bodotriidae Bodotria pulchella 

Bodotria scorpioides 
Iphinoe serrata 
Iphinoe trispinosa 

Diastylidae Diastylis cornuta 
Diastylis laevis 
Diastylis rugosa 
Diastylis sp 
Diastyloides serrata 
Diastylidae sp 

Leuconidae Eudorella truncatula 
Nannastacidae Campylaspis sp 

Campylaspis sulcata 
Pseudocumatidae Pseudocuma sp 
  Vauthompsonia cristata 
  Cumacea sp 

Decapoda Alpheidae Alpheus glaber 
Alpheidae sp 

Callianassidae Callianassa subterranea 
Crangonidae Crangon crangon 
Galatheidae Galathea intermedia 
Goneplacidae Goneplax rhomboides 
Leucosiidae Ebalia nux 

Ebalia tuberosa 
Paguridae Anapagurus sp 

Pagurus forbesii 
Pagurus prideaux 
Pagurus sp 
Paguridae sp 

Pandalidae Chlorotocus crassicornis 
Polybiidae Liocarcinus sp 
Processidae Processa canaliculata 

Processa nouveli 
Thoridae Thoralus cranchii 
Upogebiidae Upogebia sp 

Upogebia tipica 
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  Decapoda sp 
Isopoda Anthuridae Cyathura carinata 

Anthuridae sp 
Arcturidae Arcturidae sp 
Cirolanidae Eurydice truncata 
Gnathiidae Gnathia dentata 

Gnathia sp 
Idoteidae Idotea sp 

Mysida Mysidae Erythrops elegans 
Heteromysis sp 
Leptomysis sp 

Mysidacea   Mysidacea sp 
Stomatopoda   Stomatopoda sp 
Tanaidacea Apseudidae Apseudes holthuisi 

Apseudes sp 
Leptocheliidae Leptochelia savignyi 
Leptognathiidae Leptognathia breviremis 

Leptognathia gracilis 
Leptognathia manca 
Leptognathia sp 

Tanaopsidae Tanaopsis graciloides 
  Tanaidacea sp 

Ostracoda     Ostracoda sp 
Pycnogonida Pantopoda Nymphonidae Nymphon gracile 

Pycnogonidae Pycnogonidae sp 
Cephalorhyncha Priapulida     Priapulida sp 
Chordata Ascidiacea     Ascidiacea sp 
Cnidaria Anthozoa Actiniaria Edwardsiidae Edwardsiidae sp 

  Actiniaria sp 
    Anthozoa sp 

Echinodermata Asteroidea Valvatida Asterinidae Asterina gibbosa 
Echinoidea Clypeasteroida Echinocyamidae Echinocyamus pusillus 

Spatangoida Brissidae Brissus unicolor 
Holothuroidea Dendrochirotida Cucumariidae Trachythyone elongata 
Ophiuroidea Amphilepidida Amphiuridae Amphipholis squamata 

Amphiura chiajei 
Amphiura filiformis 

Ophiurida Ophiuridae Ophiura affinis 
Ophiura albida 
Ophiuridae sp 

Hemichordata Enteropneusta     Enteropneusta sp 
Mollusca Bivalvia Adapedonta Pharidae Phaxas adriaticus 

Arcida Arcidae Bathyarca pectunculoides 
Cardiida Cardiidae Acanthocardia aculeata 

Acanthocardia echinata 
Parvicardium minimum 
Parvicardium ovale 
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Semelidae Abra alba 
Abra nitida 
Abra prismatica 
Abra sp 

Tellinidae Macomangulus tenuis 
Tellina distorta 
Tellina donacina 
Tellina fabula 
Tellina (Laciolina) 
incarnata 
Tellinidae sp 

Carditidae Glans aculeata 
Limida Limidae Limatula sp 
Lucinida Lucinidae Anodontia (Loripinus) 

fragilis 
Ctena decussata 
Loripes lacteus 
Lucinella divaricata 
Myrtea spinifera 
Lucinidae sp 

Thyasiridae Axinulus croulinensis 
Thyasira flexuosa 
Thyasira granulosa 
Thyasira sp 
Thyasiridae sp 

Myida Corbulidae Corbula gibba 
Mytilida Mytilidae Modiolula phaseolina 

Modiolus barbatus 
Nuculanida Nuculanidae Nuculana fragilis 

Nuculana pella 
Nuculana sp 

Yoldiidae Yoldiella philippiana 
Nuculida Nuculidae Nucula nucleus 

Nucula sp 
Nucula sulcata 
Nucula tenuis 

Pectinida Pectinidae Chlamys (Lissopecten) 
hyalinus 

Solemyida Solemyidae Solemya togata 
Venerida Kelliellidae Kelliella abyssicola 

Veneridae Dosinia lupinus 
Gouldia minima 
Timoclea ovata 

  Cuspidariidae Cardiomya costellata 
  Cuspidaria cuspidata 
  Cuspidaria rostrata 
  Tropidomya abbreviata 
  Lasaeidae Kellia sp 
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  Kellia suborbicularis 
  Tellimya ferruginosa 
  Thraciidae Thracia pubescens 
  Ungulinidae Diplodonta sp 
  Verticordiidae Haliris granulata 
    Bivalvia sp 

Caudofoveata Chaetodermatida Chaetodermatidae Falcidens gutturosus 
Gastropoda Caenogastropoda Potamididae Potamides conicus 

Aplysiida Aplysiidae Aplysia sp 
Cephalaspidea Philinidae Philinidae sp 

Retusidae Retusidae sp 
Scaphandridae Scaphander lignarius 

Cycloneritida Neritidae Smaragdia viridis 
Littorinimorpha Cassidae Galeodea rugosa 

Eulimidae Eulima glabra 
Vitreolina antiflexa 

Naticidae Tectonatica sagraiana 
Rissoidae Rissoidae sp 

Neogastropoda Muricidae Hexaplex trunculus 
Trophonopsis muricata 

Nassariidae Nassarius pygmaeus 
Nudibranchia Eubranchidae Eubranchus sp 
  Pyramidellidae Odostomia sp 
  Pyramidellidae sp 
  Ringiculidae Ringicula gianninii 
  Volvatellidae Ascobulla fragilis 

Polyplacophora Chitonida Acanthochitonidae Acanthochitona 
fascicularis 

    Polyplacophora sp 
Scaphopoda Dentaliida Dentaliidae Antalis inaequicostata 

Dentalium dentalis 
Dentalium entalis 

Fustiariidae Fustiaria rubescens 
Gadilida Entalinidae Entalina tetragona 
    Scaphopoda sp 

Nemertea       Nemertea sp 
Phoronida     Phoronidae Phoronis sp 
Sipuncula Phascolosomatidea Aspidosiphonida Aspidosiphonidae Aspidosiphon (Akrikos) 

mexicanus 
Aspidosiphon misakiensis 
Aspidosiphon 
(Aspidosiphon) muelleri 
Aspidosiphon sp 

Phascolosomatida Phascolosomatidae Apionsoma murinae 
Phascolosoma 
(Phascolosoma) 
granulatum 
Phascolosoma sp 
Phascolosoma 
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stephensoni 
Sipunculidea Golfingiida Golfingiidae Golfingia elongata 

Golfingia sp 
Golfingia vulgaris 
Nephasoma lilljeborgi 
Nephasoma sp 
Thysanocardia catharinae 
Thysanocardia procera 
Thysanocardia sp 
Golfingiidae sp 

Phascolionidae Onchnesoma steenstrupii 
Phascolion convestitum 
Phascolion sp 
Phascolion strombus 
Phascolionidae sp 

      Sipuncula sp 
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