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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

συγγραφή μιας επιστημονικής μελέτης αποτελεί πάντα ένα δύσκολο εγχείρημα, 

η επιτυχία του οποίου αποτελεί συνιστάμενη πολλών και διαφορετικών 

παραγόντων. Πρώτα από όλα, προϋποθέτει την παρουσία των ανθρώπων 

εκείνων που με την επιστημονική τους κατάρτιση θα καθοδηγήσουν σωστά το νέο ερευνητή σε 

όλη τη πορεία της εργασίας του. Κατά δεύτερο, περιβάλλον εργασίας που να λειτουργεί και να 

διέπεται από τις αρχές της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, συνεργασίας, και γιατί όχι, της φιλίας 

μεταξύ των μονάδων που το αποτελούν.  

 Η

Αισθάνομαι ευτυχής και τυχερός που από την αρχή της ενασχόλησης μου στο 
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και με αφορμή την ολοκλήρωση της παρούσας μελέτης νιώθω την υποχρέωση να εκφράσω τις 

ευχαριστίες μου σε ένα σύνολο ανθρώπων: 

• Κατά αρχήν, στον επιβλέποντα καθηγητή και διευθυντή του εργαστηρίου Ν. 

Τσιμενίδη, για την εμπιστοσύνη που με περιέβαλε, δίνοντας μου την ευκαιρία της σπουδής σε 

ένα τόσο ενδιαφέρον και συναρπαστικό αντικείμενο. Τον ευχαριστώ επίσης για τις εύστοχες όσο 

και καίριες επισημάνσεις και παρατηρήσεις του καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπόνησης και 

συγγραφής της διατριβής.  

• Στο φίλο και συνεργάτη Δρ. Α. Μαχιά, που ανέλαβε το δύσκολο έργο της 

καθοδήγησης από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας. Η επιστημονική 

πληρότητα, η επιμονή στην λεπτομέρεια, καθώς και οι πολύτιμες συμβουλές του, συνέβαλαν 

καθοριστικά στην διαμόρφωση του ποθητού αποτελέσματος.  

• Στον ερευνητή Β΄ του Ι.ΘΑ.ΒΙ.Κ και υπεύθυνο του εργαστηρίου Γενετικής Α. 

Μαγουλά, που παρά το βαρύ φορτίο των υποχρεώσεων του αποδέχθηκε τη πρόταση να 

αποτελέσει μέλος της εξεταστικής επιτροπής, καθώς και για τις χρήσιμες επισημάνσεις του στο 

σύνολο της συγκεκριμένης μελέτης. 

• Στο φίλο και συνεργάτη Δρ. Γ. Τσερπέ, για την επίλυση διαφόρων επιστημονικών 

προβλημάτων και αποριών που προέκυψαν κατά τη πορεία αυτής της εργασίας, καθώς και 

στους συναδέλφους Χ. Τσιμενίδη, Ν. Περιστεράκη, Σ. Σωμαράκη, Μ. Γιανουλλάκη, 

Ε. Μαραβέγια, και Γ. Κωστίκα, για τη στοργή και ηθική τους υποστήριξη.  
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• Στην Αντιγόνη για την αγάπη, φροντίδα, υπομονή, και συμπαράσταση της καθ’ όλη τη 
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εξωφύλλου.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Γενικά 
την αλιευτική έρευνα, η συμπεριφορά των ψαριών αποτελεί βασικό παράγοντα που 

επηρεάζει την ακρίβεια των μεθόδων εκτίμησης των αποθεμάτων. Αν και η 

συμπεριφορά των ψαριών δεν αντιπροσωπεύεται άμεσα, υπό την μορφή παραμέτρων, 

στα διάφορα μοντέλα, υπάρχει μια αυξανόμενη αντίληψη ότι επιδρά καταλυτικά στην ορθότητα των 

εκτιμήσεων αφθονίας (Πιν.1.1) (Rijavec 1971, Ulltang 1976, Caveriviere et al. 1980, Caveriviere 

1982, Jakobsson 1983, Mitson 1983, Shelton & Armstrong 1983, Aglen 1989,  Arnold et al. 1990, 

Blaxter & Batty 1990, Buerkle & Stephenson 1990, Godo 1990, Wespestad & Megrey 1990,  Engas 

1991, Gerlotto & Petitgas 1991, MacLennan & Simmonds 1992, Freon et al. 1993). 

Τα ψάρια στη φύση εμφανίζουν μια ποικιλία προτύπων συμπεριφοράς σε συγκεκριμένες 

βιολογικές καταστάσεις, ανάλογα με τον τρόπο ζωής κάθε είδους. Τα πρότυπα συμπεριφοράς που 

αφορούν τις αντιδράσεις αποφυγής των θηρευτών έχουν άμεση σχέση με την εκτίμηση των 

αποθεμάτων, δεδομένου ότι καθορίζουν τα πρότυπα αντίδρασης στο αλιευτικό (ή ερευνητικό) σκάφος 

ή και στο εργαλείο δειγματοληψίας του. 

Σ 

Πίνακας 1.1 Σχετική επίδραση τεσσάρων προτύπων συμπεριφοράς σε τέσσερις κατηγορίες μεθόδων για την 

εκτίμηση των ιχθυοαποθεμάτων (Από Freon et al., 1993). 

                                               Μέθοδοι εκτίμησης των ιχθυοαποθεμάτων 

  

Πρότυπα 

συμπεριφοράς 

Cohort 

analysis, 

VPA, κ.α 

Μοντέλα 

Πλεονάζουσα

ς 

Παραγωγής 

Δειγματοληψία 

με  

Τράτα 

Ηχοβολιστική 

μέθοδος 

1. Επιλογή Ενδιαιτήματος     

 Βραχυπρόθεσμη 0 0 + ή - + + ή - - 

  Ημερήσια 0 0* + + ή - - + + ή - - 

 Εποχιακή 0 0* + + ή - - + ή - 

 Ετήσια + ή - + + + ή - - - + + ή - - 0 

2. Συνάθροιση 0 + + + ή - - - + + ή - - + + ή - - 

3. Αποφυγή 0 0 - - - - - 

4. Μάθηση - ( ? ) - ( ? ) - ( ? ) 0 

0 = δεν υπάρχει επίδραση της συμπεριφοράς. 

+, + +, + + + = αυξανόμενος κίνδυνος υπερ-εκτίμησης. 

-, - -, - - - = αυξανόμενος κίνδυνος υπο-εκτίμησης. 

* = εκτός εαν οι αλλαγές στο πρότυπο αλιείας μέσα στο έτος δεν λαμβάνονται υπόψιν. 

( ? ) = η επίδραση δεν είναι καλά προσδιορισμένη. 
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1.2. Αντιδράσεις αποφυγής 
Τα περισσότερα είδη ψαριών όταν ενοχληθούν, αντιδρούν εμφανίζοντας μια σειρά από 

συμπεριφορές που καλούνται συμπεριφορές αποφυγής. Οι συμπεριφορές αποφυγής αποτελούν τις πιο 

κοινές αντιθηρευτικές τακτικές που παρατηρούνται σε είδη που κοπαδιάζουν, και συνίσταται στην 

απομάκρυνση των ατόμων από την πορεία του θηρευτή, μόλις αυτός ανιχνευθεί. Είναι γνωστό ότι ένα 

από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα που απορρέουν από το σχηματισμό κοπαδιών σε διάφορα είδη 

ψαριών, είναι η μείωση της πιθανότητας ενός δεδομένου ατόμου να θηρευτεί (Neil & Cullen, 1974, 

Μajor 1976, Poole & Dunstone, 1976). Για την επίτευξη του στόχου αυτού, έχει υιοθετηθεί ένα εύρος 

συμπεριφορών οι οποίες παρέχουν προστασία στα μέλη του (Εικ.1.1). Οι συμπεριφορές αυτές 

επιτρέπουν στα ψάρια την ενεργή παρακολούθηση του θηρευτή, καθώς και την ελαχιστοποίηση της 

πιθανότητας τα μέλη του κοπαδιού να χάσουν επαφή το ένα με το άλλο.  

Η συνηθέστερη συμπεριφορά αποφυγής είναι το 'φαινόμενο του σιντριβανιού' (fountain 

effect). Ο ελιγμός αυτός, κατά τον οποίο τα ψάρια αρχικά τρέπονται σε φυγή από το θηρευτή και στην 

συνέχεια γυρνούν και περνούν από τα πλαϊνά του προς την αντίθετη κατεύθυνση, έχει αναφερθεί 

ευρύτατα (Potts 1970, Nursall 1973,  Pitcher & Wyche 1983). Η ταχύτητά τους σε σχέση με αυτή του 

θηρευτή γίνεται μέγιστη και το κοπάδι ξανασχηματίζεται πίσω από το θηρευτή (Εικ.1.1,1.2). Σύμφωνα 

με τους Hall et al (1986), η οριοθέτηση του φαινομένου καθορίζεται από το οπτικό πεδίο και το οπτικό 

εύρος κάθε μέλους του κοπαδιού. Ο ίδιος συγγραφέας αναφέρει ότι η υιοθέτηση της συγκεκριμένης 

αντιθηρευτικής τακτικής, προσφέρει τα εξής πλεονεκτήματα:  

1. διατηρείται η ακεραιότητα του κοπαδιού, επιτρέποντας παράλληλα τη παρακολούθηση της 

κίνησης του ‘κινδύνου’ για τυχόν αλλαγές στην συμπεριφορά του. 

2. τα άτομα κινούνται σε αντίθετη κατεύθυνση από την απειλή, υποχρεώνοντας έτσι το 

θηρευτή να αλλάξει απότομα θέση προκειμένου να πιάσει την λεία του. 

3. το κοπάδι επιστρέφει στην αρχική του θέση στο χώρο, και τέλος, 

4. επιτυγχάνεται ένας ευνοϊκός συμβιβασμός μεταξύ της ελαχιστοποίησης του ενεργειακού 

κόστους και της μεγιστοποίησης του ρυθμού αποφυγής του κινδύνου. 

Οι συμπεριφορές αποφυγής παρατηρούνται επίσης και ως αντίδραση προς κάθε 'απειλητικό' 

αντικείμενο που πλησιάζει προς το κοπάδι. Το 'φαινόμενο του σιντριβανιού', αποτελεί τη πιο συνήθη 

συμπεριφορά αποφυγής που αναπτύσσουν τα ψάρια απέναντι στο πλοίο ή και στο εργαλείο 

δειγματοληψίας του (Wardle, 1993). 

 



 
 

 

Εικόνα 1.1 Σχηματική αναπαράσταση του εύρους αντιθηρευτικών τακτικών σχολείων ψαριών της οικ. 

Ammodytidae κάτω από την απειλή σαυριδιών που κυνηγούν. Οι παρατηρήσεις έγιναν σε δεξαμενή 12 m. 

Περισσότερες λεπτομέρειες δίνονται από τους Pitcher και Wyche (1983). 

 
 

 

 
Εικόνα 1.2 Απεικόνιση του φαινομένου του σιντριβανιού που παρατηρήθηκε σε ψάρια του είδους 

Merlangius merlangus (Από Hall et. al., 1986). 
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Εικόνα 1.3 Απεικόνιση του εύρους της συχνότητας του θορύβου που εκπέμπουν πέντε ερευνητικά σκάφη που 

κινούνται με ταχύτητα 11 κόμβων (Από Mitson, 1993). 

Τα σύγχρονα σκάφη, κυρίως λόγω του στροβιλισμού της προπέλας τους παράγουν ένα 

σημαντικό θόρυβο χαμηλής συχνότητας (Εικ.1.3). Τα επίπεδα του θορύβου είναι τέτοια, ώστε αρκετά 

είδη ψαριών να είναι ικανά να τα ανιχνεύσουν σε αποστάσεις πολλών δεκάδων μέτρων (Mitson, 

1989). Τα σπονδυλωτά, αποδεδειγμένα, αφουγκράζονται τους μη οικείους ήχους οι οποίοι είναι άμεσα 

συνδεδεμένοι με κινδύνους. Η πηγή εκπομπής του ήχου προκαλεί περιέργεια ή επαύξηση της 

επιφυλακής τους σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μπορούν να αντιδράσουν περισσότερο αποτελεσματικά εάν 

αυτή τα πλησιάσει (Wardle, 1986). 

Γενικά, η αποφυγή ενός διερχόμενου πλοίου ξεκινά με μια αργή αλλαγή στον 

προσανατολισμό της κολύμβησης, σε μια φορά αντίθετη από το πλοίο. Σύμφωνα με τους Soria et 

al.(1996) τα κοπάδια των ψαριών εμφανίζουν ένα διπλό 'κύμα αποφυγής' το οποίο σχετίζεται με την 

κατανομή της ηχητικής πίεσης μπροστά από το σκάφος (Εικ.1.4). Το πρώτο κύμα εμφανίζεται αρκετά 

μακριά από το πλοίο, ακριβώς την στιγμή που τα ψάρια ανιχνεύουν το θόρυβο που παράγεται από το 

πλοίο. Σε αυτό το στάδιο, μία πρώτη ομάδα κοπαδιών παγιδεύεται κατά μήκος του άξονα πορείας του 

σκάφους, ενώ μία δεύτερη διαφεύγει προς τα πλάγια. Καθώς το σκάφος πλησιάζει, μερικά από τα 

κοπάδια τα οποία παγιδεύτηκαν στο πρώτο κύμα, αποφεύγουν το σκάφος πλάγια και βυθιζόμενα σε 

πολύ μικρή απόσταση από το πλοίο, ενώ τα υπόλοιπα μόλις και καταδύονται όταν το πλοίο περάσει 

πάνω από αυτά. Κάτω από ορισμένες συνθήκες, όταν τα ψάρια είναι συγκεντρωμένα σε ρηχά βάθη, η 

συμπεριφορά μπορεί να πάρει την μορφή μίας ''άτακτης φυγής'', όπου τα ψάρια κολυμπούν προς όλες 

τις κατευθύνσεις απομακρυνόμενα από το πλοίο. Η πυκνότητα των ψαριών τότε μειώνεται δραματικά, 

κάτι το οποίο δεν συμβαίνει σε τόσο μεγάλη έκταση όταν επιδεικνύουν πιο ήπιες αντιδράσεις 

αποφυγής. Μετά το πέρασμα του πλοίου, τα ψάρια επιστρέφουν στην προηγούμενη κατάσταση.  
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Εικόνα 1.4 Σχηματική αναπαράσταση του προτύπου που περιγράφει το ‘διπλό κύμα αποφυγής'. Χρόνος 0: τα 

κοπάδια μακριά από το σκάφος. Χρόνος 1: τα κοπάδια στο μέσο της απόστασης, πρώτο κύμα αποφυγής. Χρόνος 2: 

τα κοπάδια κάτω από το σκάφος, δεύτερο κύμα αποφυγής. Άσπρες κουκίδες: κοπάδια που αποφεύγουν το πλοίο κατά 

την διάρκεια του πρώτου κύματος. Γκρι κουκίδες: κοπάδια που αποφεύγουν το πλοίο κατά την διάρκεια του 

δεύτερου κύματος. Μαύρες κουκίδες: κοπάδια που καταγράφηκαν στην πραγματικότητα από το ηχοβολιστικό. 

Μαύρα βέλη: Διάδοση του ήχου. Ραβδωτά βέλη: Ελιγμός των κοπαδιών (Από Soria et al, 1996). 

Το μέγεθος καθώς και ο βαθμός αντίδρασης φαίνεται ότι αποτελούν συνάρτηση πολλών και 

διαφορετικών παραγόντων όπως : 

• Το είδος του ψαριού. 

• Η βιολογική κατάσταση στην οποία αυτό βρίσκεται. 

(γεννητική ωρίμανση, μεταναστεύσεις, φυσιολογία, κ.λ.π.) 

• Η ταχύτητα και το μέγεθος του σκάφους. 

• Το φάσμα συχνότητας του εκπεμπόμενου θορύβου.  

• Η ένταση της ηχητικής πίεσης. 

• Ο συνδυασμός του φάσματος του εκπεμπόμενου θορύβου και της ηχητικής πίεσης. 

• Η διαφορά ανάμεσα στην απόσταση στην οποία το ψάρι ανιχνεύει  

ήχους και σε αυτήν στην οποία αντιδρά. 

• Το οπτικό ερέθισμα που προκύπτει από τη διέλευση του σκάφους. 

Είναι γνωστό ότι το ακουστικό εύρος στα ψάρια ποικίλλει από είδος σε είδος. Η ρέγγα 

(herring) π.χ. εμφανίζει πιο ευαίσθητη ακοή και επίσης ευρύτερο πεδίο συχνοτήτων στα οποία 

ανταποκρίνεται, σε σχέση με τα είδη cod, plaice, dab, και pollock που δείχνουν ένα στενότερο φάσμα 

(Εικ.1.5). Σε πειράματα σε ενυδρείο κατά τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ηχογραφημένοι ήχοι από 

σκάφος και τράτα, οι Engas et al. (1992) παρατήρησαν στο μπακαλιάρο και στη ρέγγα, σαφείς 

αντιδράσεις αποφυγής στους ήχους 60-300 Hz. Στη ζώνη χαμηλής συχνότητας των 20-60 Hz και τα 

δύο είδη δεν εμφάνισαν αντίδραση. 
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Το Pneumatophorus japonicus εμφανίζει έντονες αντιδράσεις αποφυγής όταν κολυμπά σε 

σχολεία, ασθενέστερες όταν τρέφεται, και ακόμα λιγότερο ασθενείς όταν βρίσκεται σε νερό χαμηλής 

θερμοκρασίας (Neproshin, 1979). Η ρέγγα φαίνεται να αντιδρά τόσο ασθενέστερα όσο καλύτερες είναι 

οι συνθήκες διάδοσης του ήχου, αλλά πολύ εντονότερα όταν μεταναστεύει για ωοτοκία παρά όταν 

τρέφεται ή μεταναστεύει για διατροφή (Misund, 1991). Ο Olsen (1979, 1980) παρατήρησε στη ρέγγα 

ανταπόκριση στο ηχητικό ερέθισμα ακόμα και σε βάθη πάνω από 80 m, ενώ οι Sorokin et al. (1988) 

έδειξαν ότι η φρύσσα του Ειρηνικού (Sardinops sagax melanostica) έχει την ικανότητα να 

προσδιορίζει την κατεύθυνση μιας εκπεμπόμενης πηγής 60 Hz σε βάθος πάνω από 150 m. 

 Ο Ona (1988) 

ανίχνευσε αντιδράσεις 

βυθίσεως στον μπακαλιάρο 

(Gadus morhua) 200 m 

μπροστά από την κατεύθυνση 

ενός σκάφους κινούμενου με 

ταχύτητα 3 κόμβων, αλλά σε 

ταχύτητα 10 κόμβων η 

αντίδραση ήταν ασθενέστερη. 

Ο ίδιος ερευνητής 

χρησιμοποιώντας σκάφος 

μήκους 60 m και ιπποδύναμης 1000 HP, παρατήρησε ότι η επίδραση του πλοίου ήταν έντονη σε εύρος 

200 m αναγκάζοντας τα ψάρια να κινηθούν άμεσα, οριζόντια και κάθετα, προς ένα πεδίο θορύβου 

χαμηλότερης έντασης. Στο ίδιο εύρος, οι Engas et al. (1991) κάνοντας χρήση ενός μικρότερου 

σκάφους (30 m, 165 HP) παρατήρησαν ότι τα ψάρια "κινούνταν ήρεμα κατά μήκος της μπροστινής 

πλευράς του πλοίου". Αντίθετα, γύρω από τα 100 m το πρότυπο κολύμβησης ήταν λιγότερο ήρεμο, 

μέχρι που τα ψάρια αύξησαν ξαφνικά την ταχύτητα κολύμβησής τους, διασκορπιζόμενα προς τα 

εμπρός και έξω από την πορεία του πλοίου. 

 
Εικόνα 1.5 Απεικόνιση της ηχητικής ευαισθησίας των ειδών cod (Buerkle, 

1967), plaice και dab (Chapman & Sand, 1974), herring (Enger, 1967) και 

pollock (Chapman & Hawkins, 1969). 

Τη νύχτα, εκτός από τον θόρυβο, η αποφυγή μπορεί να συμβαίνει ως ανταπόκριση στο οπτικό 

ερέθισμα που δημιουργούν τα φώτα του πλοίου. Οι Levennez et al. (1990) παρατήρησαν στα τροπικά 

είδη της οικ. Clupeidae στην Βενεζουέλα κατά τη διάρκεια της νέας σελήνης, κάθετη αποφυγή του 

σκάφους που έφερε στη γέφυρα του λάμπα 500 W. Σε ένα παρόμοιο πείραμα, οι Gerlotto et al. (1990) 

έχοντας τη λάμπα αναμμένη δεν 
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Εικόνα 1.6 Διαγραμματική κάτοψη των παραγόμενων αντιδράσεων αποφυγής ψαριών οφειλόμενες σε ερέθισμα 

που προκαλείται (α) από διερχόμενο σκάφος και (β) από συρόμενη τράτα βυθού. Οι διάστικτοι κύκλοι 

υποδηλώνουν μια μέγιστη εμβέλεια όρασης 8 m (Από Pitcher, 1993). 

παρατήρησαν κάθετη, αλλά οριζόντια αποφυγή, η ένταση της οποίας ήταν ανάλογη με το είδος ή και 

το μέγεθος των ψαριών. Γενικά, κατά τη διάρκεια της νύχτας ή σε μεγάλα βάθη οι αντιδράσεις 

αποφυγής μειώνονται. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η οπτική λειτουργία του ψαριού καθορίζεται 

από την ένταση του φωτός, η οποία με την σειρά της επηρεάζεται από το βάθος, την ώρα της ημέρας, 

και τη διαφάνεια του νερού (Blaxter, 1980). 

Στην περίπτωση που το σκάφος φέρει τράτα, ένας καινούργιος θόρυβος έρχεται να προστεθεί 

σ’ αυτόν που προέρχεται από την προπέλα. Ο ήχος αυτός παράγεται από το σύρσιμο και το τράνταγμα 

των πορτών της τράτας πάνω στην επιφάνεια του πυθμένα, και είναι ανάλογος με τη φύση του 

πυθμένα. Στο πλησίασμα της τράτας, τα ψάρια αντιδρούν παρόμοια όπως στο διερχόμενο σκάφος 

αναπτύσσοντας τον ελιγμό αποφυγής, που όπως περιγράφηκε παραπάνω, είναι γνωστός ως 'φαινόμενο 

του σιντριβανιού' (Εικ.1.6). 

Εκτός από τον θόρυβο, οι κυριότερες αιτίες που προκαλούν τις αντιδράσεις αποφυγής 

απέναντι στα σκάφη και τα αλιευτικά τους εργαλεία, είναι οι εξής: 

1) Η ικανότητα των ψαριών να ανιχνεύουν ένα αντικείμενο διακρίνοντας τις αντιθέσεις του 

ως προς το φόντο. Το ίδιο ισχύει και με το συρόμενο δίχτυ, ακόμα και όταν οι λεπτομέρειες του 

σχήματος του δεν μπορούν να αναγνωριστούν πέρα από την μέγιστη εμβέλεια της όρασης του ψαριού. 

Πράγματι, παρατηρήσεις σε ψάρια τα οποία κολυμπούσαν στην περιφέρεια των πορτών της τράτας, 

έδειξαν ότι ο παράγοντας που καθορίζει την απόσταση στην οποία θα αντιδράσουν τα ψάρια είναι το 

εύρος της ορατότητας τους. Για παράδειγμα, σε συνθήκες μικρής ορατότητας, έχει παρατηρηθεί ότι τα 

ψάρια βρίσκονται κοντά στις συρόμενες πόρτες αποφεύγοντας μόλις τη σύγκρουση, ενώ, σε καθαρά 

νερά, όσα ψάρια μπορούν να αναπτύσσουν ταχύτητα μεγαλύτερη από εκείνη της τράτας, αντιδρούν 

έντονα βγαίνοντας έξω από την πορεία της. 

2)  Τα ψάρια, όπως όλες οι ζωικές ομάδες, είναι ικανά να προσαρμόσουν την συμπεριφορά 

τους απέναντι στα σκάφη και αλιευτικά δίχτυα, διαμέσου της μάθησης (Fernο & Huse, 1983). Οι Soria 
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et al. (1993) έδειξαν ότι κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, ψάρια της οικ. Clupeidae που είχαν 

εκτεθεί σε δοκιμασία καταπόνησης, μπορούσαν να μεταδώσουν πιο γρήγορα αντιδράσεις αποφυγής σε 

άλλα ψάρια που δεν την είχαν υποστεί, όταν αναμίχθηκαν μαζί τους. Ο Pyanov (1992) παρατήρησε ότι 

μαρκαρισμένα ψάρια απέφευγαν το πλοίο και την τράτα ευκολότερα από τα υπόλοιπα. Είναι φανερό 

λοιπόν, ότι η ικανότητα των ψαριών για μάθηση, επιτρέπει σε αυτά να αποφεύγουν 

αποτελεσματικότερα τα σκάφη και τα αλιευτικά τους εργαλεία, αν έχουν ξεφύγει ήδη μια φορά. 

Επιπλέον, τα ψάρια μπορούν να διατηρήσουν τη μνήμη αυτή για μήνες (Coble et al., 1985). 



1.3. Συμπεριφορά αποφυγής και μέθοδοι εκτίμησης των 
ιχθυοαποθεμάτων 

Όπως αναφέρθηκε στο γενικό μέρος της εισαγωγής, η συμπεριφορά των ψαριών επιδρά 

άμεσα στην μεροληψία των πιο κοινών μεθόδων εκτίμησης που χρησιμοποιούνται στην αλιευτική 

έρευνα. Πιο συγκεκριμένα, η συμπεριφορά αποφυγής του σκάφους φαίνεται να εμπεριέχει ένα 

αυξανόμενο κίνδυνο υποεκτίμησης σε δύο από τις πιο ευρέως διαδεδομένες μεθόδους:  

- την ηχοβολιστική, και 

- την δειγματοληψία με τράτα (Πιν.1.1, παρ. 1.1). 

Ηχοβολισμός είναι ένας γενικός όρος, ο οποίος συνήθως αναφέρεται στην χρήση υπερήχων 

για την ανίχνευση στόχων, αξιοποιώντας τη κυματική ικανότητα του ήχου να σκεδάζεται, όταν 

συναντά σώματα διαφορετικής πυκνότητας από το μέσο στο οποίο διαδίδεται (Εικ.1.7). 

Η χρήση των ηχοβολιστικών στη αλιευτική έρευνα 

προσφέρει μια πολύ καλή μέθοδο άμεσης εκτίμησης της 

ποσότητας κυρίως των πελαγικών ψαριών. Απαραίτητη 

προϋπόθεση για την μετατροπή ηχοβολιστικών δεδομένων 

τόσο σε ποιοτική πληροφορία για τα ψάρια (διάκριση 

ειδών) όσο και σε ποσοτικές εκτιμήσεις (αριθμός / μονάδα 

όγκου ή βάρος / μονάδα όγκου), είναι η γνώση της 

ποσότητας του ήχου που ανακλά κάθε ψάρι και ανιχνεύεται 

από το ηχοβολιστικό μηχάνημα: το ήχο-ανακλαστικό 

δυναμικό (Η.Δ) του ψαριού. 

 

Εικόνα 1.7 Ανίχνευση ψαριών με την 

χρήση ηχοβολιστικών μηχανημάτων 

(Καπενταγάκης και Ταρουδάκης, 1988). 

Τα ηχοβολιστικά μηχανήματα χρησιμοποιούνται για in situ (επί τόπου) προσδιορισμό του Η.Δ 

(μέθοδος Bergen) (Holldorsson & Reynisson, 1983). Το βασικό πλεονέκτημα των in situ μεθόδων 

είναι ότι η εκτίμηση του Η.Δ. των ψαριών γίνεται στην πραγματική, ελεύθερη κατάσταση τους στη 

θάλασσα. Με αυτό τον τρόπο ενσωματώνουν την συμπεριφορά των ψαριών στην θάλασσα και έτσι η 

ηθολογική πηγή διακύμανσης του Η.Δ. είναι πάντα ορθή. 

Οι κυριότερες αιτίες της μεταβλητικότητας του Η.Δ., σε ένα είδος ψαριού, εκτός από το 

μέγεθος της νηκτικής κύστης, και κατ’ επέκταση του ψαριού, είναι: 

  - Ο προσανατολισμός του ως προς την ηχητική δέσμη. 

  - Το βάθος που βρίσκεται. 

  - Η προσαρμογή στο βάθος. 

  - Οι αντιδράσεις των ψαριών. 

Η τελευταία αιτία θεωρείται σαν η σημαντικότερη πηγή σφαλμάτων στην εκτίμηση της τιμής 

του Η.Δ (Mitson & Holliday 1990, Traynor et al. 1990). Ο Buerkle (1987) αναλύοντας την συμβολή 

κάθε κατηγορίας σφαλμάτων, στη διασπορά του Η.Δ. ελευθέρων ψαριών, έδειξε ότι το 44.5 % των 

διακυμάνσεων των τιμών οφείλεται στις μεταβολές του προσανατολισμού, το 29.6 % στο μέγεθος, ενώ 

ένα 25.9 % σε αιτίες που αφορούν κυρίως διαφορές στη φυσιολογία και ανατομία μεταξύ των ψαριών.  
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Είναι γνωστό, ότι ο κύριος παράγοντας ανάκλασης ήχου σε ένα ψάρι είναι το αέριο της 

νηκτικής του κύστης. Από τους άλλους ιστούς ανακλούν ήχο κυρίως τα οστά. Στην νηκτική κύστη 

πάντως οφείλεται πάνω από το 95 % της ανάκλασης (Foote 1980b, Blaxter & Batty 1990). Το μέγεθος 

του Η.Δ εξαρτάται από την προβολή της επιφάνειας της νηκτικής κύστης στο οριζόντιο επίπεδο, 

δηλαδή το επίπεδο που είναι κάθετο με τον άξονα διάδοσης της ακουστικής δέσμης. Άρα, οποιαδήποτε 

αλλαγή στον προσανατολισμό του ψαριού έχει ως συνέπεια την μεταβολή της προβολής της 

επιφάνειας της νηκτικής κύστης που καταγράφεται από το ηχοβολιστικό μηχάνημα. 

Πράγματι, στα περισσότερα είδη, η οριζόντια (yaw) και κυκλική (roll) περιστροφή των 

ψαριών έχουν ελάχιστη επίδραση στην τιμή του Η.Δ, σε αντίθεση με την κάθετη (pitch) που προκαλεί 

την μεγαλύτερη μεταβολή. Ο Foote (1980a) έδειξε ότι στα είδη Gadus morhua (cod), Pollachius 

virens (saithe), και Clupea harengus (herring), η μέση τιμή του Η.Δ αλλάζει ανάλογα με την μέση 

γωνία προσανατολισμού ως πρός το επίπεδο της θάλασσας (Πιν.1.2). Οι Nakken και Olsen (1977) 

ανέφεραν το υψηλότερο Η.Δ του είδους Pollachius virens (saithe) σε γωνίες προσανατολισμού που 

κυμαίνονταν από -4° έως 11°, ενώ ο Foote (1985a) βρήκε παρόμοια αποτελέσματα στο είδος 

Pollachius pollachius (pollack). 

 

Πίνακας 1.2 Εκτιμηθείσες μεταβολές του Η.Δ στα είδη Gadus morhua, Pollachius virens και Clupea harengus, 

σε σχέση με τις αλλαγές της μέσης τιμής προσανατολισμού (Από Olsen & Angell, 1983). 

                                 Μεταβολές στην τιμή του Η.Δ (dB) 

Μέση γωνία  

Προσανατολισμού 

(μοίρες)  

Gadus morhua Pollachius virens  Clupea harengus 

Θετικές γωνίες    

+30 ° -11.2 -12.2 -11.4 

+25 ° -10.4 -10.7 -10.7 

+20 ° -8 -9.1 -9.7 

+15 ° -6.3 -6.9 -7.5 

+10 ° -4.2 -3.4 -4.5 

+5 ° -2.9 -2.1 -1.8 

0 ° -0.8 -0.3 -0.2 

Αρνητικές γωνίες    

-5 ° 0 0 0 

-10 ° -0.7 -1.6 -1.0 

-15 ° -2.7 -4.8 -3.3 

-20 ° -5.7 -8.8 -6.0 

-25 ° -8.7 -11.8 -8.4 

-30 ° -10.8 -13.3 -10.6 

Μια δεύτερη σημαντική επίδραση των συμπεριφορών αποφυγής είναι η δραστική μείωση της 

πυκνότητας των παρατηρούμενων ψαριών που καταγράφεται από τα ηχοβολιστικά μηχανήματα του 
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σκάφους. Έχει παρατηρηθεί π.χ. ότι κοπάδια ρέγγας, καθώς και είδη μπακαλιάρου (cod, polar cod) 

εμφανίζουν μειώσεις στις πυκνότητες τους που κυμαίνονται από 40 % έως 90 % όταν το σκάφος 

περνά κοντά από αυτά (Πιν.1.3). 

Υποεκτιμήσεις της πυκνότητας των ψαριών κατά 20% περίπου παρατηρήθηκαν σε σχολεία 

ρέγγας στη Βόρεια Θάλασσα και ήταν αποτέλεσμα της οριζόντιας αποφυγής του διερχόμενου 

σκάφους. Οι Engas (1991) και Godo (1990) επίσης, συμπέραναν ότι η αποφυγή του αλιευτικού 

σκάφους επιδρά σε μεγάλο βαθμό στην επιλεκτικότητα του εργαλείου δειγματοληψίας, ειδικά σε 

καταστάσεις όπου υπάρχει μια μείξη ειδών και κλάσεων μεγεθών με διαφορετική ικανότητα 

κολύμβησης και συμπεριφοράς. Για παράδειγμα, οι αντιδράσεις του μπακαλιάρου διαφέρουν ανάμεσα 

στις ομάδες μεγεθών, σε τέτοιο σημείο ώστε τα μικρότερα ψάρια να καταφέρνουν να ξεφεύγουν κάτω 

από το χαμηλότερο τμήμα της τράτας με αποτέλεσμα την βέβαιη υποεκτίμηση τους στα αλιεύματα.  

Τέλος, οι Ona και Godo (1990) κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας, παρατήρησαν αποφυγή 

του σκάφους σε βάθη ρηχότερα των 200 m, ενώ δεν συνέβηκε το ίδιο σε βάθη μεταξύ 200 έως 500 m. 

Κατά την άποψη τους, η συμπεριφορά αυτή μειώνει την διαθεσιμότητα των ψαριών στις πελαγικές 

τράτες, αλλά μπορεί να την αυξήσει στις τράτες βυθού, εάν η οριζόντια αποφυγή είναι μέτρια. 

Πίνακας 1.3 Εκτίμηση της μείωσης της πυκνότητας των ψαριών σε συνάρτηση με το βάθος. (Το Ε/Σ "Johan 

Ruud" (300 τόνων) διαπλέει με ταχύτητα 10 κόμβων πάνω από μικρού μεγέθους ρέγγα (herring) την νύχτα, και το 

Ε/Σ "G.O. Sars" (1500 τόνων) με ταχύτητα 12 κόμβων πάνω από ενήλικα άτομα του είδους Mallotus villosus 

(capelin) την νύχτa (Από Olsen, 1990). 

   Μείωση πυκνότητας (%) 

Βάθος 

(μέτρα) 

Ε/Σ "Johan Ruud" Ε/Σ "G.O. Sars" 

10 84 95 

20 59 80 

30 33 66 

40 8 50 

50 0 33 

60  20 

70  6 

80  0 

1.4. μελετωμενα ειδη 

1.4.1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

Η ευρωπαϊκή σαρδέλα (Sardina pilchardus) αποτελεί το αφθονότερο από τα πέντε βασικά 

πελαγικά είδη του Αιγαίου και του Ιονίου πελάγους και ένα από τα συνηθέστερα είδη πελαγικών 

ψαριών στην Μεσόγειο Θάλασσα. Ανήκει σε ένα άθροισμα ειδών που κυριαρχεί στήν υποτροπική 

πελαγική και επιπελαγική πανίδα ψαριών. Το άθροισμα αυτό περιλαμβάνει τα γένη Sardina, 

Sardinops, Engraulis, Scomber, και Trachurus. Τα γένη αυτά αποτελούν περίπου το 30 % της 

παγκόσμιας αλιείας. Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της σαρδέλας είναι η εκτεταμένη 



αντιτροπική της κατανομή. Οι πληθυσμοί της κυριαρχούν σε ολόκληρη την νηρητική ζώνη. Όταν τα 

πληθυσμιακά της επίπεδα πέφτουν, κατανομή της μειώνεται πολύ και χάνεται τελείως από τις περιοχές 

που είναι οι παραγωγικότερες σε περιόδους αφθονίας. Το γένος Sardina συνυπάρχει με την τροπική 

Sardinella στη Μεσόγειο και την Β.Δ. Αφρική. 

Ο ευρωπαϊκός γαύρος (Engraulis encrasicolus) είναι ένα παράκτιο πελαγικό είδος ευρέως 

διαδεδομένο στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό, στη Μεσόγειο, και στις γύρω θάλασσες (Whitehead et 

al. 1984, Reid 1967). Είναι ο μόνος αντιπρόσωπος της οικογένειας Engraulidae στη Μεσόγειο, και 

ανήκει στα λεγόμενα μικρά πελαγικά ψάρια. Απαντάει σε περιοχές με πολύ διαφορετικά 

περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά : σε περιοχές με υψηλή παραγωγικότητα (π.χ. στην περιοχή του 

ρεύματος των Καναρίων), σε περιοχές με ζεστά νερά και όχι πάρα πολύ υψηλή παραγωγικότητα, ή, σε 

περιοχές με χαμηλή παραγωγικότητα και ακραίες συνθήκες (π.χ. Μαύρη θάλασσα). Είναι ευρύαλο και 

πολλές φορές εισέρχεται σε λιμνοθάλασσες και ποτάμια (Re 1986, 1987, Re et al. 1983). Η Demir 

(1965) αναφέρει ότι ανέχεται αλατότητες από 5 έως 41.5 ο /οο και θερμοκρασίες από 6 έως 29 ο C, αν 

και οι δύο αυτοί παράγοντες δεν επηρεάζουν την εξάπλωση του στην Μεσόγειο (Σωμαράκης, 1993).  

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των μεγαλύτερων αποθεμάτων κλουπεϊδών, είναι η σύνδεση τους 

με συστήματα ανοδικών ρευμάτων (upwelling) ή με περιοχές ρηχών παραγωγικών ηπειρωτικών 

κρηπίδων και παραγωγικών κόλπων ή εκβολών (Blaxter & Hunter, 1982). 

Η αναλυτική συστηματική κατάταξη και των δύο ειδών παρουσιάζεται στο Πίν. 1.4. 

Πίνακας 1.4  Αναλυτική συστηματική κατάταξη των ευρωπαϊκών ειδών της σαρδέλας και του γαύρου . 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΑΡΔΕΛΑ ΓΑΥΡΟΣ 

ΦΥΛΟ Chordata Chordata 

Υποφύλο Vertebrata Vertebrata 

Υπερομοταξία Gnathostomata Gnathostomata 

ΟΜΟΤΑΞΙΑ Osteichthyes Osteichthyes 

Υπομοταξία Actinopterygii Actinopterygii 

Ανθυπομοταξία Neopterygii Neopterygii 

Διαίρεση Teleostei Teleostei 

Υπέρ-ταξη Clupeomorpha Clupeomorpha 

ΤΑΞΗ Clupeiformes Clupeiformes 

Υπόταξη Clupeoidei (Isospondili) Clupeoidei (Isospondili) 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Clupeidae (Clupidae) Engraulidae 

ΓΕΝΟΣ Sardina Engraulis 

ΕΙΔΟΣ Sardina pilchardus 

(Walbaum, 1793) 

Engraulis encrasicolus 

(Linnaeus, 1758) 

1.4.2. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

Τόσο η σαρδέλα όσο και ο γαύρος παρουσιάζουν μια συνηθισμένη συμπεριφορά των 

πελαγικών ψαριών: ζούν και κινούνται σε χαρακτηριστικού τύπου κοπάδια (σχολεία), που αποτελούν 

συνηθισμένη αντιθηρευτική προσαρμογή στο γυμνό, χωρίς καταφύγια πελαγικό οικοσύστημα. 
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Το φως αποτελεί το μήνυμα για τη μετακίνηση ή τον σχηματισμό των σχολείων. Η όραση 

είναι η πρωταρχική αίσθηση για τη διατήρηση της δομής του σχολείου και η δυναμική του εξαρτάται 

από τα ερεθίσματα της πλευρικής γραμμής. Με την όραση διατηρείται η θέση ενός ψαριού, ενώ η 

πλευρική γραμμή είναι σημαντική για τον έλεγχο και τη διατήρηση της κολυμβητικής ταχύτητας, 

καθώς και για την αντίληψη της κατευθυντήριας πορείας των γειτονικών ψαριών.  

Η τάση για τον σχηματισμό σχολείων αυξάνει σταθερά με την ηλικία και είναι μια βαθμιαία 

διεργασία που ξεκινά προς το τέλος της νυμφικής ζωής. Ο σχηματισμός του φαίνεται να είναι 

ανεξάρτητος από τη θερμοκρασία, ενώ σύμφωνα με παρατηρήσεις, διασπάται με την έναρξη της 

διατροφής για να ξανασχηματιστεί λίγα λεπτά μετά το τέλος της. Τα Clupeoidei τέλος, σχηματίζουν 

μερικές φορές μικτά σχολεία, αποτελούμενα από δύο είδη, εκ των οποίων το ένα είναι αφθονότερο. 

Αυτό συνήθως συμβαίνει μεταξύ γαύρου και σαρδέλας όταν ο πληθυσμός του ενός από τα δύο είδη 

μειωθεί έντονα, και θεωρείται σαν μια αντισταθμική προσαρμογή στην δραματική πτώση του 

πληθυσμού (Muzinic 1958, Blaxter & Hunter, 1982). 

Τα Κλουπεοειδή παρουσιάζουν νυχθήμερες μεταβολές στη δομή των συναθροίσεων τους. Το 

απόγευμα καθώς το φως μειώνεται, μετακινούνται προς τα πάνω από τα βαθύτερα νερά. Τη νύχτα τα 

σχολεία διαλύονται και τα ψάρια δείχνουν συναθροιστική κατανομή (ετερογενής ένωση ατόμων ή 

συνάθροιση σχολείων). Την αυγή, μόλις η ένταση του φωτός αρχίζει να αυξάνεται, η συμπεριφορά 

αλλάζει απότομα και τα ψάρια σχηματίζουν μικρά σχολεία. Τα ψάρια κατά τη διάρκεια της 

συγκρότησης τους σε σχολεία δείχνουν μια ασταθή κατανομή που χαρακτηρίζεται ως διεσπαρμένη ή 

μωσαική (άτομα ή ομάδες λίγων ψαριών χωρίς ομοιόμορφη συμπεριφορά). Στη συνέχεια τα μικρά 

σχολεία ενώνονται μεταξύ τους και βυθίζονται καθώς η ένταση του φωτός αυξάνει. Γενικά, η μέγιστη 

δραστηριότητα των Κλουπεοειδών παρατηρείται αμέσως μετά το ηλιοβασίλεμα και πριν από την 

ανατολή, ενώ η ελάχιστη παρατηρείται τα μεσάνυχτα και το μεσημέρι. Η δραστηριότητα δηλαδή, είναι 

χαμηλή στο σκοτάδι και στο έντονο φως, ενώ είναι υψηλή στις ενδιάμεσες εντάσεις του φωτός μεταξύ 

ημέρας και νύχτας (Blaxter & Batty, 1987). 

1.4.3. ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ 

Όπως προαναφέρθηκε, τόσο η σαρδέλα όσο και ο γαύρος είναι από τα πιο άφθονα μικρά 

πελαγικά είδη στις Ελληνικές θάλασσες. Η αλιεία τους είναι ο κορμός της ελληνικής αλιευτικής 

παραγωγής, δεδομένου ότι αποτελεί περίπου το 28.7 % του συνόλου.  

Πιο συγκεκριμένα, η σαρδέλα κατέχει ποσοστό 17.6 % επί του συνόλου των ελληνικών 

αλιευμάτων, και ποσοστό 31.7 % επί του συνόλου παραγωγής των μικρών πελαγικών ψαριών. Τα 

αντίστοιχα ποσοστά για τον γαύρο είναι 11.1 % και 18.9 % (Anonymous 1991, 1992). Σχεδόν το 

σύνολο των αλιευόμενων ποσοτήτων προκύπτει από το στόλο των γρι-γρι τα οποία 

δραστηριοποιούνται την περίοδο Μαρτίου - Νοεμβρίου (83 % για την σαρδέλα και 97 % για τον 

γαύρο). Επιπλέον, και τα δύο είδη αποτελούν τα κύρια εξαγώγιμα αλιευτικά μας προϊόντα και 

ταυτόχρονα τα κύρια προϊόντα που στηρίζουν την ελληνική μεταποιητική βιομηχανία και βιοτεχνία. 
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Στη θαλάσσια περιοχή του Β. Αιγαίου αλιεύεται πάνω από το 50 % της συνολικής ελληνικής 

παραγωγής. Από την κίνηση των αλιευμάτων στις ιχθυόσκαλες (Καλλιανιώτης, 1992) γίνεται εμφανές 

ότι το Β. Αιγαίο κατέχεται από το σύστημα γαύρου - σαρδέλας, ενώ η περιοχή νότια των Σποράδων 

έως την Κρήτη κυριαρχείται από το σύστημα μαρίδας - γόπας. 
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1.5. Σκοπός της εργασίας 
Στην παρούσα εργασία μελετάται η συμπεριφορά που αναπτύσσουν σχολεία των ειδών 

Sardina pilchardus και Engraulis encrasicolus, κατά την διέλευση του πλοίου που τα ηχοβολεί. Η 

εργασία αυτή έχει ως στόχους: 

• την κατανόηση της συμπεριφοράς και των δύο ειδών στο φυσικό τους περιβάλλον. Στην 

αλιευτική έρευνα, η συμπεριφορά των ψαριών αποτελεί βασικό παράγοντα που επηρεάζει την 

ακρίβεια των μεθόδων εκτίμησης των αποθεμάτων. Ειδικότερα, οι αντιδράσεις των ψαριών που 

οφείλονται στη διέλευση του πλοίου επιδρούν καταλυτικά στις ακουστικές παρατηρήσεις τόσο της 

χωροταξικής κατανομής όσο και της αφθονίας των πελαγικών ψαριών. Με βάση τη σχετική 

βιβλιογραφία, στις παραγράφους 1.2 και 1.3 παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι επιδράσεις της 

συμπεριφοράς αποφυγής στην εκτίμηση του ηχοανακλαστικού δυναμικού στο πεδίο, όπως, και στις 

εκτιμήσεις αφθονίας των ιχθυοαποθεμάτων. Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης και το 

Παν/μιο Κρήτης παρακολουθούν συστηματικά από το 1993 τα αποθέματα της σαρδέλας και του 

γαύρου στο Β. Αιγαίο. Η γνώση επομένως της συμπεριφοράς των συγκεκριμένων ειδών απέναντι στο 

σκάφος που τα ηχοβολεί είναι αναγκαία για τη βελτίωση της ακρίβειας των εκτιμήσεων της βιομάζας 

τους. 

• να καλύψει το σημαντικό κενό που υπάρχει λόγω της έλλειψης δεδομένων και έρευνας για 

τα ψάρια που ενδιαφέρουν άμεσα την ελληνική αλιεία. Η συμπεριφορά αποφυγής των ψαριών 

απέναντι σε διερχόμενο σκάφος είναι ένα βασικό θέμα που βρίσκεται συνεχώς στο επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος. Οι υπάρχουσες όμως παρατηρήσεις αφορούν κυρίως εμπορικά είδη του Ατλαντικού 

και του Ειρηνικού ωκεανού (cod. polar cod, herring, whiting, Pneumatophorus japonicus, Sardinops 

sagax, παρ. 1.2). Στη Μεσόγειο, αν και τα είδη Sardina pilchardus και Engraulis encrasicolus, 

αποτελούν βασικούς αλιευτικούς στόχους, η συμπεριφορά τους απέναντι στα αλιευτικά σκάφη έχει 

ελάχιστα μελετηθεί. Συγκεκριμένα, υπάρχει μόνο μία αναφορά από τους Soria et al. (1996) όπου 

εξετάστηκε με ηχοβολιστικές μεθόδους, η επίδραση του σκάφους στην χωροταξική συμπεριφορά 

σχολείων των δυο ειδών στην θάλασσα της Καταλωνίας. 



2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

 παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο Αλιευτικής Βιολογίας 

του Παν/μίου Κρήτης και του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης, 

κατά το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο του 1996 έως τον Δεκέμβριο του 

1997. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονται από τα ερευνητικά ταξίδια που 

έλαβαν χώρα τον Ιούνιο του 1995 και 1996 στο Β. Αιγαίο με το 'Ε/Σ ΦΙΛΙΑ' του Ινστιτούτου 

Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης. Σκοπός τους ήταν η εκτίμηση της αφθονίας και κατανομής 

στο Β. Αιγαίο των μεταναστευτικών μικρών πελαγικών ψαριών με τη χρήση ηχοβολιστικών 

μεθόδων. Η έρευνα έγινε στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΕΤ ΙΙ (‘Ανάπτυξη Ελληνικής 

Αλιείας’), και χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας. 

H Comment [MC1]:  

2.1. Δειγματοληψία 
Η διαδικασία της δειγματοληψίας περιελάμβανε τρία βήματα: 

• ηχοβολισμό στη θαλάσσια περιοχή του Β. Αιγαίου, 

• ηχοβολισμό με ταυτόχρονη αλιεία κοπαδιών, και 

• επεξεργασία των δεδομένων στο εργαστήριο. 

2.1.1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 

Ο ηχοβολισμός πραγματοποιήθηκε κατά μήκος προκαθορισμένων διατομών στη 

περιοχή του Β. Αιγαίου (Εικ. 2.1). Η ταχύτητα του σκάφους κατά τη διάρκεια του 

ηχοβολισμού ήταν 8 κόμβοι. Οι διατομές ήταν κάθετες προς τις ακτές στο Θρακικό πέλαγος 

και τον Θερμαϊκό κόλπο. Σε κλειστές περιοχές και συγκεκριμένα στο Στρυμωνικό κόλπο, 

Συγγιτικό κόλπο, στον κόλπο της Κασσάνδρας και στο εσωτερικό του Θερμαϊκού, 

σχημάτιζαν ζικ-ζακ (Tsimenides et al., 1995). Oι αποστάσεις μεταξύ των διατομών ήταν 10 

ναυτικά μίλια στο Θρακικό πέλαγος και 5 ναυτικά μίλια στον Θερμαϊκό κόλπο. 

2.1.2. ΗΧΟΒΟΛΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ  

Κατά την διάρκεια των ερευνητικών ταξιδιών, έγινε χρήση του σκάφους 'Ε/Σ ΦΙΛΙΑ' 

(μήκος σκάφους 26.10 m, μέγιστο πλάτος 7.27 m, 450 hp) και του υδρακουστικού του 

εξοπλισμού. 
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Εικόνα 2.1 Χάρτης της περιοχής δειγματοληψίας.  

• = σταθμός δειγματοληψίας αβιοτικών παραμέτρων 

 ⎯ =διατομές ακουστικής δειγματοληψίας  

Για την εκτίμηση των τιμών του ηχοανακλαστικού δυναμικού χρησιμοποιήθηκε το 

ηχοβολιστικό Biosonics Dual Beam 120 Khz V-Fin Echo sounder (Μodel 120, 30 + 30), του 

οποίου το επιστρεφόμενο σήμα καταγράφηκε σε ψηφιακές κασέτες DAT με τη βοήθεια ενός 

Τape Recorder Interface της Biosonics Μodel 171. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίστηκε η 

δυνατότητα αναπαράστασης όλου του ταξιδιού στο εργαστήριο όπου έγινε και η επεξεργασία 

των δεδομένων. Το επιστρέφον σήμα αντιστοιχείται με το γεωγραφικό μήκος και πλάτος με 

ακρίβεια ενός ping1. Το τελευταίο έγινε εφικτό με τη χρήση κάρτας ESP Μodel 281 και ενός 

φορητού GPS της Garmin, τα οποία ήταν συνδεδεμένα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.  
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ν στόχων.  

                                                          

Η επεξεργασία των ανακλάσεων που λαμβάνει το ηχοβολιστικό έγινε με το 

λογισμικό πρόγραμμα ΕSP V21 (Biosonics, 1992), ενώ η επεξεργασία των αποτελεσμάτων 

έγινε με το λογισμικό πρόγραμμα BIOSON. To πρόγραμμα ESP V21 παρέχει τη δυνατότητα 

αναλυτικής καταγραφής των μετρώμενων παραμέτρων των ηχοβολιζόμενω

Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα αναγνωρίζει και ανιχνεύει τα ψάρια με βάση τις 

διαδοχικές τιμές ανάκλασης που έδωσε το ίδιο το ψάρι διερχόμενο μέσα από την ηχητική 

δέσμη. Ο μέσος όρος των τιμών αυτών αποτελεί την εκτίμηση του ηχοανακλαστικού 

δυναμικού του ψαριού. Οι τιμές αυτών των παραμέτρων επιδιώχθηκε να κυμαίνονται σε 

 
1 Ping είναι ο χρόνος που χρειάζεται για να σταλεί και να επιστρέψει ο εκπεμπόμενος ήχος (Biosonics, 

1990) 



αρκετά ευρέα όρια (Πίν. 2.1). Το εύρος ανίχνευσης των ψαριών προσδιορίστηκε με βάση τη 

μέγιστη ταχύτητά τους (≈ 8 μήκη σώματος) (Blaxter & Hunter, 1982). Σύμφωνα με αυτή, το 

ψάρι, το μέγιστο που μπορεί να κινηθεί είναι σε κάθετη απόσταση 0.6 m/sec. 

Πίνακας 2.1 Οι τιμές των παραμέτρων που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση του ηχοανακλαστικού 

δυναμικού του ψαριού. 

Μέγιστος αριθμός παλμών για ανίχνευση 

ψαριών 

1 

Εύρος ανίχνευσης ψαριών 0.6 m 

Μέσο ηχο-ανακλαστικό δυναμικό στόχου -63 db<HΔ< -30 db 

Τυπική απόκλιση H.Δ. [4 , 8] 

Εύρος ανίχνευσης των ψαριών στον ηχητικό 

κώνο 

[1 m , 100 m] 

Απόλυτος αριθμός ήχων ανά ψάρι [2 , 8] 

Μέση γωνία προσανατολισμού [-3.85 ,+ 3.85] 

2.1.3. ΑΛΙΕΙΑ ΤΩΝ ΗΧΟΒΟΛΙΖΟΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ 

Για τη δειγματοληψία των ηχοβολιζόμενων στόχων χρησιμοποιήθηκε πελαγική 

τράτα, (DANTRAWL A/S: 'WINGLESS WONDER' model 24-810-96, άνοιγμα στομίου 29.6 

m, μάτι διχτύου 200 mm στο τραπέζιο και 11 mm στο σάκο). Η αλιεία έγινε ταυτόχρονα με 

τον ηχοβολισμό. Το κύριο πρόβλημα που έπρεπε να αντιμετωπιστεί κατά τη δειγματοληψία 

ήταν η αλιεία του ίδιου σχολείου ψαριών που ηχοβολίζεται. Το πρόβλημα αυτό 

αντιμετωπίστηκε ως ακολούθως: 

Στο επάνω μέρος του στομίου της τράτας προσαρμόστηκε ηχοβολιστικό μηχάνημα 

(COLOR NET RECORDER, FURUNO CN-21). Ο μορφομετατροπέας μηχανήματος μαζί με 

ένα πομπό βρίσκεται πάνω στη τράτα. Ο μορφομετατροπέας είναι διπλής κατεύθυνσης, 

στέλνοντας ήχους και λαμβάνοντας ανακλάσεις, τόσο πάνω όσο και κάτω από αυτόν 

(Εικ.2.2). Ο πομπός στέλνει τις λήψεις του μορφομετατροπέα ασύρματα στο δέκτη του 

μηχανήματος, ο οποίος βρίσκεται στο " Ε/Σ ΦΙΛΙΑ". Ο δέκτης είναι συνδεδεμένος με την 

μονάδα ελέγχου ( Control Unit, FURUNO CN-21). Τα μηνύματα οπτικοποιούνται σε οθόνη 

(Display Unit, FURUNO CN-21). Κατ' αυτόν τον τρόπο μπορούμε να παρακολουθήσουμε 

στην οθόνη: το βυθό, την επιφάνεια της θάλασσας, το πάνω και κάτω μέρος της τράτας, την 

απόσταση όλων αυτών από τον μορφομετατροπέα και τέλος τη θέση των ψαριών. 
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Στο πλοίο εκτελείται 

ο ηχοβολισμός, ενώ η τράτα 

είναι μέσα στο νερό. Το 

πλοίο ακολουθεί σταθερή 

πορεία με μέση ταχύτητα 4 

κόμβους περίπου. Από τα 

ηχοβολιστικά μηχανήματα 

του πλοίου ανιχνεύεται και 

σημειώνεται η θέση και το 

βάθος του σχολείου των ψαριών. Βασιζόμενοι στο βάθος που προσδιορίστηκε το σχολείο, 

προσαρμόζουμε το βάθος που αλιεύει η τράτα, με αυξομειώσεις των συρμάτων της τράτας 

και της ταχύτητας του πλοίου. Από την οθόνη του ηχοβολιστικού που είναι προσαρμοσμένο 

στο στόμιο της τράτας, μπορούμε να παρακολουθήσουμε αν τα ψάρια του συγκεκριμένου 

σχολείου μπήκαν μέσα στην τράτα ή διέφυγαν από πάνω ή από κάτω. 

 
Εικόνα 2.2 Ηχοβολιστικό πάνω στην τράτα (Μclennan & Siμμonds, 

1992). 

Όταν διαπιστωθεί ότι τα ψάρια βρίσκονται μέσα στο στόμιο της τράτας, η αλιεία 

συνεχίζεται για 15′ - 20′, ώστε να καταπονηθούν και να εισέλθουν μέσα στην τράτα. Κατά 

την διάρκεια αυτή, αποφεύγεται το ψάρεμα άλλου σχολείου ψαριών με αυξομειώσεις του 

βάθους που αλιεύει η τράτα. Σε αυτό το χρονικό διάστημα γίνεται διαρκής έλεγχος για το αν 

τα ψάρια παραμένουν μέσα στην τράτα. Διαπιστώνονται περιοδικές αυξομειώσεις στην 

ένταση της ανάκλασης στο στόμιο της τράτας. Οι αυξομειώσεις αυτές αντιστοιχούν στη 

συμπεριφορά των ψαριών ως προς το εργαλείο. Τα ψάρια κολυμπούν παράλληλα με τα 

σχοινιά και τις πόρτες παραμένοντας στο στόμιο της τράτας και διατηρώντας ταχύτητα ίση με 

την ταχύτητα του πλοίου. Όταν κουράζονται μένουν πίσω, εισερχόμενα στην τράτα 

(ελάττωση σήματος ανάκλασης). Περιοδικά επιταχύνουν και επανέρχονται στο στόμιο 

(αύξηση σήματος ανάκλασης). Μετά από παρατήρηση 2-3 τέτοιων παλινδρομήσεων των 

ψαριών, η ταχύτητα του πλοίου αυξάνεται, η τράτα σύρεται προς τα επάνω και τελικά 

σηκώνεται στο πλοίο. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν, η αντιστοίχηση 

ηχοβολισμένου και αλιευμένου στόχου. 

2.1.4. EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

Κατά την επεξεργασία των ακουστικών δεδομένων στο εργαστήριο, 

πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες διαδικασίες: 

- Χαρακτηρισμός όλων των κοπαδιών των ψαριών με βάση το ηχοανακλαστικό 

δυναμικό του κάθε είδους, μέχρι τα 100 m βάθος όπου απαντούν τα προς διερεύνηση είδη. 

Στη περιοχή δειγματοληψίας, συνυπάρχουν τα υπό μελέτη είδη με τα Trachurus trachurus 
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και Sardinella aurita. Εκτίμηση του ηχοανακλαστικού δυναμικού του Engraulis engrasicolus 
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τές από 

ριών. 

νοντας 

nds, 

οποιηθεί με 

. 

νία 

α 

νία 

οποία τα ψάρια αναδύονται, καταδύονται, ή γενικότερ

έχει πραγματοποιηθεί από τους Τσιμενίδη και συν., (1996), ενώ όσον αφορά τη Sardina 

pilchardus εξισώσεις υπολογισμού του ηχοανακλαστικού δυναμικού είναι ήδη γνωσ

προηγούμενες έρευνες (Μαχιάς 1994, Μachias & Tsimenides 1995). Με βάση το 

ηχοανακλαστικό δυναμικό κατέστη έτσι δυνατός ένας πρώτος διαχωρισμός των ψα

- Στη συνέχεια οι 

αρχικές εκτιμήσεις 

διορθώθηκαν λαμβά

υπόψη το χαρακτηριστικό 

σχήμα των κοπαδιών κάθε 

είδους (ΜcLennan & Siμμo

1992, Μasse, 1996). Το σχήμα 

αυτό (Εικ.2.4) έχει 

επανειλημμένα πιστ

αλιεία συγκεκριμένων κοπαδιών 

με πελαγική τράτα και 

ταυτόχρονο ηχοβολισμό

- Τέλος, υπολογίσθηκε η γω

κλίσης των ψαριών ως προς το 

οριζόντιο επίπεδο (γωνία 

προσανατολισμού). Η γωνί

προσανατολισμού είναι η γω

α κινούνται κατά τη διάρκεια 

του εικοσιτετραώρου. Η μέτρηση της γωνίας προσανατολισμού χρησιμοποιήθηκε για να 

μελετηθεί η συμπεριφορά των ψαριών στην διέλευση του πλοίου. 

O υπολογισμός της γωνίας έγινε σύμφωνα με τον τύπο : 

 
Εικόνα 2.4 Το σχήμα των κοπαδιών των ειδών Sardina pilchardus, 

ό το Engraulis engrasicolus και Trachurus sp., όπως αυτό καταγράφεται απ

ηχοβολιστικό.  

με την 

εφ (φ .)=εφ(φ)
U

πραγμ , όπου φ 

είναι η χοβολιστικό μηχά  γωνία προσανατολισμού του ψαριού που καταγράφει το η νημα, και

U η σχετική ταχύτητα μεταξύ πλοίου και ψαριού. Η εφαπτομένη της γωνίας φ είναι ίση με : 

εφ(φ)= D -D
P -P

1 2 , όπου D είναι το βάθος στο οποίο ‘χτυπά’ το ψάρι το πρώτο ping (P
2 1

1 

το βάθος στο 

1), και D2 

οποίο ‘χτυπά’ το ψάρι το δεύτερο ping (P2) (Εικ.2.5). Οι αρνητικές γωνίες 

ισοδυναμούν με κατάδυση των ψαριών, ενώ οι θετικές με ανάδυση. 



φ

P2P1

D1

D2

Στόχοι

 
 

Εικόνα 2.5 Το σχήμα απεικονίζει τμήμα ηχογράμματος έτσι όπως αυτό καταγράφεται από το λογισμικό 

πρόγραμμα ESP V21. Tα μαύρα τετράγωνα αντιπροσωπεύουν ηχητικούς στόχους. Τα παραλληλόγραμμα περικλ

τους στόχους που αναγνωρίζονται από το πρόγραμμα ως διακριτά ψάρια, ενώ η διαγώνια γραμμή υποδηλώνει

κατεύθυνση της κίνησης των ψαριών. Ο υπολογισμός της γωνίας προσανατολισμού (φ) παρουσιάζεται αναλυτικά 

στην παρ.2.14. 

είουν 

 την 
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2.2. Ανάλυση δεδομένων 
Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν 2 προσεγγίσεις : 

• Η πρώτη αφορά το σύνολο των στόχων που ηχοβολίστηκαν και τα οποία 

χαρακτηρίστηκαν με βάση τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα 2.1.4.  

• Η δεύτερη επικεντρώνεται στα δεδομένα που προέρχονται από συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά κοπάδια του κάθε είδους, αξιοποιώντας το συγκεκριμένο σχήμα τους όπως 

αυτό καταγράφεται από το ηχοβολιστικό. 

Στην πρώτη προσέγγιση αναλύθηκαν οι γωνίες προσανατολισμού 72758 ψαριών. 

Από αυτές οι 32165 ανήκαν σε ψάρια του είδους Sardina pilchardus και 40593 σε ψάρια του 

είδους Engraulis engrasicolus. Στην δεύτερη προσέγγιση οι αριθμοί των γωνιών που 

αναλύθηκαν ήταν 5052 και 8045 αντίστοιχα. 

Για κάθε είδος: 

1. Mελετήθηκε η ύπαρξη ή οχι μεταβολής των γωνιών προσανατολισμού των 

ψαριών ανάλογα με το βάθος και κατά την διάρκεια του 24ώρου της δειγματοληψίας. 

Για την μελέτη των μεταβολών των γωνιών προσανατολισμού ανάλογα με το βάθος η 

στήλη του νερού χωρίσθηκε σε ζώνες ανά 10 m. Οι γωνίες προσανατολισμού των ψαριών 

εξετάσθηκαν χωριστά σε κάθε ζώνη βάθους και στη συνέχεια οι μετρήσεις των διαφόρων 

γωνιών συγκρίθηκαν μεταξύ τους. 

Είναι γνωστό ότι η σαρδέλα και ο γαύρος εκτελούν νυχθήμερες κάθετες μετακινήσεις 

(Dragesund 1964, Blaxter & Parrish 1965, Culley 1970, Azzali et al. 1985 ). Επιπλέον, επειδή 

στην βιβλιογραφία (Blaxter  et al. 1964, Blaxter & Batty 1987, Glass & Wardle 1989, Walsh 

& Hickey 1993) αναφέρονται ενδείξεις ότι οι αντιδράσεις αποφυγής σε άλλα είδη ψαριών 

τουλάχιστον ως προς τα αλιευτικά εργαλεία διαφέρουν την μέρα από τη νύχτα, εξετάστηκαν 

σε κάθε ζώνη βάθους τυχόν διαφορές μεταξύ των δυο αυτών χρονικών διαστημάτων. Τέλος, 

διερευνήθηκε η ύπαρξη τυχόν διαφορών στην συμπεριφορά στα διάφορα τμήματα της μέρας, 

και πάλι ανά ζώνη βάθους.  

Αρχικά, εκτιμήθηκε η μεταβολή των γωνιών προσανατολισμού στα χρονικά 

διαστήματα: 

 της μέρας (0400 έως 2100), δηλαδή την περίοδο από την ανατολή μέχρι τη δύση 

του ήλιου όπου κυριαρχεί το φως, και, 

 της νύχτας (2100 έως 0400), όπου κυριαρχεί το σκοτάδι. 



Κατόπιν, για μια πιο αναλυτική προσέγγιση η μέρα διαχωρίστηκε σε νέες 

υποπεριόδους που αντιστοιχούν σε διαφορετικές φάσεις της νυχθήμερης συμπεριφοράς των 

ψαριών. Συγκεκριμένα, η μέρα χωρίσθηκε στα εξής χρονικά διαστήματα: 

 M1 : της μιας ώρας πριν την ανατολή του ηλίου, (0300 - 0400), 

(συγκρότηση σχολείων), 

 M2 : της μιας ώρας μετά την ανατολή του ηλίου, (0400 - 0530), 

(έναρξη κατάδυσης) 

 D1 : του πρωινού μέχρι το μεσημέρι, (0530 - 1200),  

(αύξηση της φωτεινότητας) 

 D2 : το μεσημέρι, (1200 - 1300),  

(μέγιστη φωτεινότητα)  

 D3 : από το μεσημέρι έως το απόγευμα, (1300 - 1830), 

(μείωση φωτεινότητας) 

 A1 : μια ώρα πριν τη δύση του ηλίου, (1830 - 2000) , 

(μείωση φωτεινότητας, ανάδυση ψαριών) 

 A2 : μια ώρα μετά τη δύση του ηλίου, (2000 - 2100) 

(τέλος ανάδυσης, διάλυση των σχολείων).  

2. Περιγράφηκε το πρότυπο συμπεριφοράς που εμφανίζεται στα διάφορα βάθη και 

στην διάρκεια του 24ώρου. 

Για την περιγραφή των προτύπων συμπεριφοράς ανάλογα με το βάθος και την 

χρονική περίοδο του 24ώρου, χρησιμοποιήθηκαν τα ιστογράμματα των κατανομών των 

ποσοστών των γωνιών προσανατολισμού σε κάθε μια περίπτωση. Πιο συγκεκριμένα, 

υπολογίσθηκαν ο μέσος όρος της κατανομής, η μικρότερη και η μεγαλύτερη τιμή της, η 

πιθανότητα σύμφωνα με την οποία η κατανομή ακολουθεί την κανονική κατανομή, και τέλος 

τα ποσοστά των αρνητικών και θετικών γωνιών. 

3. Διατυπώθηκαν μοντέλα πρόβλεψης της συμπεριφοράς των ψαριών απέναντι στο 

πλοίο ανάλογα με το βάθος και το χρονικό διάστημα του 24ώρου. 

4. Εκτιμήθηκε το βάθος στο οποίο μια πελαγική τράτα, η οποία σύρεται από το 

διερχόμενο πλοίο, θα συναντήσει τα ψάρια.  

Ο υπολογισμός έγινε για κάθε ζώνη βάθους ανά 10 m, και για κάθε χρονική περίοδο 

του 24ώρου. Το βάθος D είναι ίσο με D td=Δ * , όπου Δd είναι ο ρυθμός μεταβολής του 

βάθους των ψαριών, και t ο χρόνος κατά τον οποίο η τράτα θα συναντήσει τα ψάρια. Αν U 

είναι η ταχύτητα με την οποία κινούνται τα ψάρια στη στήλη του νερού, ο Δd είναι ίσος με : 
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Δd = ημ(φ)* U, όπου φ ο μέσος όρος των γωνιών  προσανατολισμού στη συγκεκριμένη ζώνη 

βάθους και περίοδο του 24ώρου (Εικ.2.6 Α).  

Λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση του πλοίου, χρησιμοποιήθηκαν δύο τιμές για την 

ταχύτητα U :  τα ψάρια τα οποία εμφανίζουν αντιδράσεις αποφυγής θεωρήθηκε ότι κινούνται 

με ταχύτητα παρόμοια με αυτή που αναπτύσσουν απέναντι στη απειλή ενός θηρευτή 

 (8 μήκη σώματος / sec), ενώ τα υπόλοιπα με την ταχύτητα που κινούνται σε κατάσταση 

ηρεμίας (3 μήκη σώματος / sec). Ως μήκος σώματος χρησιμοποιήθηκε το μέγεθος των 18 cm, 

που αντιστοιχεί σε μεγάλα άτομα και των δύο ειδών. 
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Ο χρόνος t είναι ίσος με t = S
U

2

πλησ
, όπου S2 είναι η απόσταση μεταξύ τράτας και 

ψαριών, και Uπλησ. η ταχύτητα με την οποία πλησιάζει το ένα το άλλο. Η απόσταση μεταξύ 

τράτας και ψαριών είναι ίση με S2 = ημ(ω)*S1. Η γωνία ω είναι η γωνία με την οποία σύρεται 

η τράτα από το πλοίο (35°), ενώ S1 είναι το μήκος των συρμάτων της τράτας (150 m). 

 Ο υπολογισμός του βάθους έγινε για δύο περιπτώσεις:  

α) όταν τα ψάρια κινούνται προς την κατεύθυνση της τράτας (Εικ.2.6 Β1), και 

β) όταν κινούνται αντίθετα από αυτή (Εικ.2.6 Β2). 

Στη πρώτη περίπτωση η ταχύτητα Uπλησ. είναι ίση με Uπλησ. = Uτρ+U1, όπου Uτρ η 

ταχύτητα με την οποία κινείται η τράτα, και U1 η οριζόντια συνιστώσα της ταχύτητας 

κίνησης των ψαριών. Στη δεύτερη περίπτωση η ταχύτητα είναι ίση με Uπλησ = Uτρ-U1. Και 

στις δύο περιπτώσεις η ταχύτητα U1 είναι ίση με U1= συν(φ)*U, όπου φ είναι 

προσανατολισμού και U η ταχύτητα κίνησης των ψαριών στη στήλη του νερού. 

η γωνία 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε κατά την επεξεργασία των δεδομένων 

παρουσιάζεται σχηματικά στην Εικόνα 2.7. 

Για την στατιστική επεξεργασία των στοιχείων χρησιμοποιήθηκαν οι εξής μέθοδοι: 

α) Ανάλυση διασποράς (ANOVA: Analysis of Variance). Είναι μέθοδος σύμφωνα με 

την οποία γίνεται σύγκριση των μέσων όρων για περισσότερα από 2 δείγματα (Zar, 1985). 

Εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που μια (ή περισσότερες) ανεξάρτητη μεταβλητή επιδρά στα 

δεδομένα ενός πειράματος με τη μορφή διαφορετικών συνθηκών (επιπέδων της ανεξάρτητης 

μεταβλητής) και εξετάζει τη μηδενική υπόθεση Ηο, σύμφωνα με την οποία δεν υπάρχει 



 30

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των επιπέδων. 

(Δd)

A

U1

U2

U

φ

U

U1

U2

φ

ωS1

Τράτα

(Δd)

S2Uτρ

S2

Τράτα
Uτρ

ωS1

B2

φ

U

U1

U2

(Δd)

Β1

 
Εικόνα 2.6. Γραφική απεικόνιση της εκτίμησης του ρυθμού μεταβολής του βάθους των ψαριών στη στήλη του 

νερού (Α), καθώς και του βάθους στο οποίο μια πελαγική τράτα που σύρεται απο το πλοίο θα συναντήσει τα ψάρια 

(Β1, Β2). Περισσότερες λεπτομέρειες δίνονται στην παρ.2.2. 



Η ANOVA καταλήγει σε μια αριθμητική τιμή, το F- κριτήριο και στην πιθανότητα p 

που ισχύει αυτή η τιμή. Αυτά τα στοιχεία δίνουν τη δυνατότητα σύγκρισης με το F-θεωρητικό 

(για p=0.05), ώστε να απορριφθεί ή να αποδειχθεί η Ηο.  

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εφαρμογή της παραμετρικής ανάλυσης 

διασποράς, είναι αφενός η κανονικότητα της κατανομής, και αφετέρου η ομοιογένεια των 

διασπορών. Η πρώτη ελέγχθηκε με το τεστ των Kolμogorov-Sμyrnov και η τελευταία με το 

τεστ του Bartlett για p>0.05 (Zar, 1985). Η μέθοδος της ANOVA χρησιμοποιήθηκε στις 

εκτιμήσεις των διαφορών των γωνιών προσανατολισμού σε σχέση με το βάθος και την 

χρονική περίοδο του εικοσιτετραώρου. Το επίπεδο σημαντικότητας που χρησιμοποιήθηκε σε 

όλες τις εκτιμήσεις ήταν το 95 %. 

β) Εξέταση Fisher (Least Significant Difference - LSD). Είναι γνωστό, ότι αν η 

ANOVA δείξει διαφορά μεταξύ των δειγμάτων, τότε μπορούν να γίνουν εκ των υστέρων (a 

posteriori) έλεγχοι για να εντοπιστεί ανάμεσα σε ποια δείγματα υπάρχει η διαφορά αυτή και 

αν κάποια από αυτά μπορούν να ομαδοποιηθούν σε κάποιες κλάσεις. Μία τέτοια εξέταση 

αποτελεί και το τεστ του Fisher. Ως LSD ορίζεται σε επίπεδο σημαντικότητας 5%  η 

ποσότητα: LS  D t S
2
n0 975 w

2= . .

Sw
2

έχουμε 

Το σημείο της t κατανομής βρίσκεται με τους βαθμούς ελευθερίας του , ενώ για 

το επίπεδο 1%, είναι φανερό ότι χρησιμοποιείται το σημείο t0.995. Στην συνέχεια για να 

ελεγχθεί η ισότητα των μέσων μi και μj 

Y YI J-1. αν ≥ LSD, τότε οι μέσοι i και του j δείγματος διαφέρουν 

Y YI J-2. αν ≤ LSD, τότε οι μέσοι i και του j δείγματος δεν διαφέρουν. 

Η μέθοδος χρησιμοποιείται και για την κατασκευή διαστημάτων εμπιστοσύνης για 

την διαφορά μi - μj της μορφής ( )Y Y LSD
I J
− ± . Με την εξέταση Fisher εντοπίσθηκαν ποια 

βάθη και ποιες χρονικές περίοδοι του εικοσιτετραώρου εμφανίζουν διαφορές μεταξύ τους. 

γ) Πολλαπλή παλινδρόμηση (Μultiple regression), η οποία συνίσταται στην εκτίμηση 

ενός μοντέλου (δηλ. μιας συνάρτησης) που περιγράφει την εξάρτηση μιας ποσοτικής 

μεταβλητής Υ από ένα σύνολο p ανεξάρτητων (ποσοτικών) μεταβλητών. Η γενική μορφή του 

μοντέλου είναι η ακόλουθη: 

Υ= β0 +β1Χi+,....+βpΧp όπου: 

Υ : η εξαρτημένη μεταβλητή 

ΧI, ...Χ i
p: οι ανεξάρτητες μεταβλητές 
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β0 : η σταθερά του μοντέλου 

β1, β2, β3 ...: οι συντελεστές παλινδρόμησης. 

Για την ορθότητα της χρήσης του παραπάνω μοντέλου είναι απαραίτητη η τήρηση 

των ακόλουθων προϋποθέσεων:  

α) Η ομοσκεδαστικότητα των σφαλμάτων. Με τον όρο σφάλμα εννοούμε τη διαφορά 

της μέσης τιμής από την πραγματική τιμή, που είναι δυνατόν να πάρουμε κάθε φορά που 

πραγματοποιούμε ένα πείραμα με τις ίδιες ακριβώς τιμές των ανεξάρτητων μεταβλητών.  

β) Η μη ύπαρξη αυτοσυσχέτισης στα σφάλματα.  

Ο έλεγχος της ομοσκεδαστικότητας πραγματοποιήθηκε με το τεστ Bartlett και της 

αυτοσυσχέτισης με το τεστ Durbin-Watson (Zar, 1985). 

Για την εκτίμηση των μοντέλων πρόβλεψης της συμπεριφοράς ανάλογα με το βάθος 

και την περίοδο του εικοσιτετραώρου χρησιμοποιήθηκε ένας ειδικός τύπος της πολλαπλής 

παλινδρόμησης, η πολυωνυμική παλινδρόμηση (polynomial regression). Η γενική μορφή του 

μοντέλου της πολυωνυμικής παλινδρόμησης είναι η ακόλουθη: 

Υ= β0 +β1Χi+β2Χi
2+ β3Χi

3 ,....+βpΧi
p όπου: 

Υ : η εξαρτημένη μεταβλητή 

ΧI, Χ I
2, Χi

3...Χ i
p: οι ανεξάρτητες μεταβλητές 

β0 : η σταθερά του μοντέλου 

β1, β2, β3 ...: οι συντελεστές παλινδρόμησης 

Για την εκτίμηση του μοντέλου εφαρμόστηκε η μέθοδος της διαλογής προς τα πίσω 

(Backward selection). Στη μέθοδο αυτή, στην αρχή χρησιμοποιείται το πλήρες μοντέλο των p 

μεταβλητών, υπολογίζεται ο συντελεστής καθορισμού (R2) και σαν πρώτο βήμα αποβάλλεται 

η μεταβλητή που επιφέρει τη μικρότερη μείωσή του. Η μείωση αυτή ελέγχεται με F-τεστ και 

η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι η μεταβλητή που προκαλεί τη μικρότερη μείωση, να μην 

μπορεί να φύγει από το μοντέλο (Μαρκάκης, 1994). Ο συντελεστής προσδιορισμού (R2) 

εκφράζει το ποσοστό μεταβλητότητας της Υ που εξηγείται από την παλινδρόμηση με τις 

ανεξάρτητες μεταβλητές (Zar, 1985). 

Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων καθώς και η απεικόνιση των 

αποτελεσμάτων έγινε με την βοήθεια των λογισμικών προγραμμάτων Excel και Word της 

Μicrosoft Corporation, Systat της Systat Inc. και Statgrafics Plus της Statistical Graphics 

Corporation.
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ΕΛΕΓΧΟΣ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΝΑ 10 m ΒΑΘΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΤΥΠΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΝΑ
ΖΩΝΗ  ΒΑΘΟΥΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΤΟΧΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΑ
ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΡΥΘΜΟΥ
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ

ΒΑΘΟΥΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΡΟΤΥΠΟΥ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΜΕΡΑ -ΝΥΧΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΡΟΤΥΠΟΥ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΣΤΙΣ
ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΠΕΡΙΟΔΟΥΣ

ΤΗΣ ΜΕΡΑΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΜΕΤΑΞΥ

ΜΕΡΑΣ - ΝΥΧΤΑΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΜΕΤΑΞΥ

TΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΠΕΡΙΟΔΩΝ ΤΗΣ ΜΕΡΑΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΣΤΗ  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ

24ΩΡΟΥ

ΣΤΟΧΟΙ ΑΠΟ
ΚΟΠΑΔΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΝΑ 10 m ΒΑΘΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΤΥΠΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΑΝΑ ΖΩΝΗ  ΒΑΘΟΥΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΒΑΘΟΥΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

ΤΡΑΤΑΣ ΚΑΙ ΨΑΡΙΩΝ

 

 

Εικόνα 2.7 Διαγραμματική απεικόνιση της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε κατά την επεξεργασία των 

δεδομένων. 



3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

πως τονίσθηκε στη παράγραφο 2.2, για την ανάλυση και επεξεργασία των 

δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν δύο προσεγγίσεις: Η πρώτη αφορά στο σύνολο 

των στόχων που ηχοβολίσθηκαν και στη συνέχεια χαρακτηρίστηκαν με τη 

διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά στη παράγραφο 2.1.4. Η δεύτερη προσέγγιση 

εστιάζεται σε δεδομένα που προέρχονται από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά κοπάδια του 

κάθε είδους. Τα δεδομένα αυτά προέρχονται από την φάση της δειγματοληψίας όπου 

πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα αλιεία με πελαγική τράτα και ηχοβολισμός. Η ταυτοποίηση 

των συγκεκριμένων κοπαδιών βασίστηκε στο χαρακτηριστικό σχήμα τους, έτσι όπως αυτό 

καταγράφεται από το ηχοβολιστικό μηχάνημα (παρ. 2.1.4).  

Ο 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε τρεις ενότητες. Η 1η ενότητα αναφέρεται στα 

αποτελέσματα που προέκυψαν από το σύνολο των δεδομένων, ενώ η 2η σε αυτά που 

προέκυψαν από τα χαρακτηριστικά κοπάδια κάθε είδους. Τέλος στην 3η ενότητα 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των κοινών αναλύσεων που έγιναν και στις δύο ομάδες 

των δεδομένων.  

  3.1. ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

3.1.1. Γωνίες προσανατολισμού και βάθος 

Η ανάλυση έγινε για όλη την στήλη του νερού ανά 10 m. Οι ζώνες βάθους 70-80 m, 

80-90 m, και 90-100 m, ενοποιήθηκαν διότι ο αριθμός των στόχων ήταν μικρός. Δεν έγιναν 

παρατηρήσεις για βάθη μεγαλύτερα των 100 m δεδομένου ότι τα συγκεκριμένα είδη δεν 

βρίσκονται σε βάθη μεγαλύτερα των 80-100 m. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ANOVA, οι γωνίες προσανατολισμού της 

σαρδέλας διαφέρουν με τα βάθη, ενώ του γαύρου όχι (Πίν.3.1, Εικ.3.1). Πιο συγκεκριμένα, η 

σαρδέλα φαίνεται να εμφανίζει στη ζώνη 0-30 m ένα πρότυπο συμπεριφοράς διαφορετικό 

από την ζώνη 30-100 m. Αντίθετα, το πρότυπο συμπεριφοράς του γαύρου φαίνεται να είναι 

το ίδιο σε όλα τα βάθη.  

Στην συνέχεια τα δεδομένα ομαδοποιήθηκαν στις δύο αυτές ζώνες και με ANOVA 

εξετάστηκαν εάν παρατηρούνται διαφορές. Πράγματι, τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν τις 

παραπάνω ενδείξεις (Πίν.3.1, Εικ.3.2). 
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3.1.2. Περιγραφή του προτύπου συμπεριφοράς στις ζώνες 

βάθους  

α) Ζώνη βάθους 0-30 m. 

Στη ζώνη βάθους 0-30 m ο μέσος όρος των γωνιών προσανατολισμού της σαρδέλας 

είναι αρνητικός. Το εύρος των γωνιών κυμαίνεται από -27 ° έως +28 ° και η κατανομή των 

γωνιών προσανατολισμού των ψαριών ακολουθεί την κανονική κατανομή (Εικ.3.3). Η 

διακύμανση του προτύπου συμπεριφοράς της σαρδέλας στις ζώνες βάθους 0-10 m, 10-20 m, 

και 20-30 m παρουσιάζεται αναλυτικά στην Εικόνα 3.4. Και στις τρεις ζώνες οι μέσοι όροι 

των γωνιών είναι αρνητικοί. Στη ζώνη 0-10 m το εύρος των γωνιών κυμαίνεται από -27 ° έως 

+28 °, στη ζώνη 10-20 m από -25 ° έως +26 ° και στη ζώνη 20-30 m από -27 ° έως 

 +26 °. Οι κατανομές των γωνιών και στις τρεις ζώνες βάθους ακολουθούν την κανονική 

κατανομή.  

Στην ίδια ζώνη, ο μέσος όρος των γωνιών προσανατολισμού του γαύρου είναι κοντά 

στο μηδέν. Το εύρος των γωνιών κυμαίνεται από -28 ° έως +28 °, ενώ η κατανομή τους είναι 

ομοιόμορφη (Εικ. 3.3). Η διακύμανση του προτύπου συμπεριφοράς του γαύρου στις ζώνες 

βάθους 0-10 m, 10-20 m, και 20-30 m παρουσιάζεται αναλυτικά στην Εικόνα 3.5. Και στις 

τρεις ζώνες οι μέσοι όροι των γωνιών είναι κοντά στο μηδέν. Στη ζώνη 0-10 m το εύρος των 

γωνιών κυμαίνεται από -26 ° έως +27 °, στη ζώνη 10-20 m από -28 ° έως +29 ° και στη ζώνη 

20-30 m από -26 ° έως +28 °. Οι κατανομές των γωνιών και στις τρεις ζώνες βάθους είναι 

ομοιόμορφες σε όλο το εύρος των τιμών που εξετάστηκαν. 

β) Ζώνη βάθους 30-100 m. 

Στη ζώνη βάθους 30-100 m, ο μέσος όρος των γωνιών προσανατολισμού της 

σαρδέλας είναι κοντά στο μηδέν, ενώ το εύρος των γωνιών κυμαίνεται από -28 ° έως +28 °. Η 

κατανομή των γωνιών είναι ομοιόμορφη (Εικ.3.6). Η διακύμανση του προτύπου 

συμπεριφοράς της σαρδέλας στις ζώνες βάθους 30-40 m, 40-50 m, 50-60 m, 60-70 m, και  

70-100 m παρουσιάζεται αναλυτικά στην Εικόνα 3.7. Σε όλες τις ζώνες οι μέσοι όροι των 

γωνιών είναι κοντά στο μηδέν. Στη ζώνη 30-40 m το εύρος των γωνιών κυμαίνεται από 

-27 ° έως +27 °, στη ζώνη 40-50 m από -27 ° έως +27 °, στη ζώνη 50-60 m από 

-28 ° έως +28 °, στη ζώνη 60-70 m, από -27 ° έως +28 ° και τέλος στη ζώνη 70-100 m 

από -26 ° έως +27 °. Οι κατανομές των γωνιών σε όλες τις ζώνες βάθους είναι ομοιόμορφες.  

Στη ζώνη βάθους 30-100 m, ο μέσος όρος των γωνιών προσανατολισμού του γαύρου 

είναι επίσης κοντά στο μηδέν. Το εύρος των γωνιών κυμαίνεται μεταξύ -28 ° έως +28 °, ενώ 

η κατανομή τους είναι ομοιόμορφη σε όλο το εύρος (Εικ.3.6). Η διακύμανση του προτύπου 

συμπεριφοράς του γαύρου στις ζώνες βάθους 30-40 m, 40-50 m, 50-60 m, 60-70 m, και  
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70-100 m παρουσιάζεται αναλυτικά στην Εικόνα 3.8. Σε όλες τις ζώνες οι μέσοι όροι των 

γωνιών είναι κοντά στο μηδέν. Στη ζώνη 30-40 m το εύρος των γωνιών κυμαίνεται από 

-26 ° έως +27 °, στη ζώνη 40-50 m από -27 ° έως +27 °, στη ζώνη 50-60 m από 

-28 ° έως +28 °, στη ζώνη 60-70 m. από -26 ° έως +28 ° και τέλος στη ζώνη 70-100 m  

από -27 ° έως +27 °. Οι κατανομές των γωνιών σε όλες τις ζώνες βάθους είναι ομοιόμορφες. 

3.1.3. Γωνίες προσανατολισμού και 24ωρο δειγματοληψίας 

Τα πρότυπα συμπεριφοράς που παρατηρήθηκαν στις ζώνες βάθους 0-30 m και 

 30-100 m, εξετάσθηκαν εάν διαφοροποιούνται και πώς κατά την διάρκεια του 

εικοσιτετραώρου, όπου όπως είναι γνωστό τα δύο είδη εκτελούν κάθετες μετακινήσεις. Το 

24ωρο χωρίσθηκε αρχικά σε δύο χρονικές περιόδους (μέρα και νύχτα), και κατόπιν σε επτά 

ακόμα περιόδους (M1, M2, D1, D2, D3, A1, και A2), έτσι όπως περιγράφεται αναλυτικά στην 

παράγραφο 2.2. 

3.1.3.1. Γωνίες προσανατολισμού και μέρα - νύκτα 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ANOVA, το πρότυπο συμπεριφοράς που 

παρουσιάζει η σαρδέλα στη ζώνη βάθους 0-30 m, είναι το ίδιο τόσο την μέρα όσο και την 

νύχτα. Αντίθετα, το πρότυπο συμπεριφοράς του γαύρου εμφανίζει διαφορά στις δύο αυτές 

χρονικές περιόδους (Πιν.3.2, Εικ.3.9). 

Στη ζώνη βάθους 30-100 m, και τα δύο είδη δεν εμφάνισαν διαφορά (Πιν.3.2, 

 Εικ. 3.10). 

3.1.3.2. Περιγραφή του προτύπου συμπεριφοράς κατά τις χρονικές υποπερίοδοι της 

μέραςκαι της νύκτας 

α) Σαρδέλα στη ζώνη βάθους 0-30 m. 

Στη ζώνη βάθους 0-30 m, την χρονική περίοδο της μέρας, ο μέσος όρος των γωνιών 

προσανατολισμού της σαρδέλας είναι αρνητικός. Το εύρος των γωνιών κυμαίνεται από -27 ° 

έως +28 °, ενώ η κατανομή των γωνιών ακολουθεί την κανονική κατανομή (Εικ 3.11). Η 

διακύμανση του προτύπου συμπεριφοράς της σαρδέλας στις ζώνες βάθους 0-10 m, 10-20 m, 

και 20-30 m  κατά τη χρονική περίοδο της μέρας παρουσιάζεται αναλυτικά στην Εικόνα 3.12. 

Και στις τρεις ζώνες οι μέσοι όροι των γωνιών είναι αρνητικοί. Στη ζώνη 0-10 m το εύρος 

των γωνιών κυμαίνεται από -27 ° έως +28 °, στη ζώνη 10-20 m από -25 ° έως +25 ° και στη 

ζώνη 20-30 m από -27 ° έως +26 °. Οι κατανομές των γωνιών και στις τρεις ζώνες βάθους 

ακολουθούν την κανονική κατανομή. 

Κατά τη χρονική περίοδο της νύχτας, ο μέσος όρος των γωνιών προσανατολισμού της 

σαρδέλας είναι αρνητικός. Το εύρος των γωνιών κυμαίνεται από -24 έως +26 °, ενώ η 

κατανομή των γωνιών ακολουθεί την κανονική κατανομή (Εικ. 3.11). Η διακύμανση του 
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προτύπου συμπεριφοράς της σαρδέλας στις ζώνες βάθους 0-10 m, 10-20 m, και 20-30 m κατά 

τη χρονική περίοδο της νύχτας παρουσιάζεται αναλυτικά στην Εικόνα 3.13. Και στις τρεις 

ζώνες οι μέσοι όροι των γωνιών είναι αρνητικοί. Στη ζώνη 0-10 m το εύρος των γωνιών 

κυμαίνεται από -21 ° έως +24 °, στη ζώνη 10-20 m από -24 ° έως +26 ° και στη ζώνη  

20-30 m από -23 ° έως +21 °. Οι κατανομές των γωνιών και στις τρεις ζώνες βάθους 

ακολουθούν την κανονική κατανομή. 

β) Γαύρος στη ζώνη βάθους 0-30 m. 

Στη ζώνη βάθους 0-30 m, κατά τη χρονική περίοδο της μέρας, ο μέσος όρος των 

γωνιών του γαύρου είναι κοντά στο μηδέν, το εύρος των γωνιών κυμαίνεται από -28 ° έως 

+29 °, και η κατανομή τους είναι ομοιόμορφη (Εικ. 3.14). Η διακύμανση του προτύπου 

συμπεριφοράς του γαύρου στις ζώνες βάθους 0-10 m, 10-20 m, και 20-30 m κατά τη χρονική 

περίοδο της μέρας παρουσιάζεται αναλυτικά στην Εικόνα 3.15. Και στις τρεις ζώνες οι μέσοι 

όροι των γωνιών είναι κοντά στο μηδέν. Στη ζώνη 0-10 m το εύρος των γωνιών κυμαίνεται 

από -26 ° έως +27 °, στη ζώνη 10-20 m από -28 ° έως +29 ° και στη ζώνη 20-30 m από  

-26 ° έως +28 °. Οι κατανομές των γωνιών και στις τρεις ζώνες βάθους είναι ομοιόμορφες. 

Κατά τη χρονική περίοδο της νύχτας, ο μέσος όρος είναι αρνητικός, το εύρος των 

γωνιών κυμαίνεται από -26 ° έως +27 °, ενώ η κατανομή των γωνιών ακολουθεί την κανονική 

κατανομή. (Εικ. 3.14). Η διακύμανση του προτύπου συμπεριφοράς του γαύρου στις ζώνες 

βάθους 0-10 m, 10-20 m, και 20-30 m κατά τη χρονική περίοδο της νύχτας παρουσιάζεται 

αναλυτικά στην Εικόνα 3.16. Και στις τρεις ζώνες οι μέσοι όροι των γωνιών είναι αρνητικοί. 

Στη ζώνη 0-10 m το εύρος των γωνιών κυμαίνεται από -23 ° έως +26 °, στη ζώνη 10-20 m 

από -24 ° έως +25 ° και στη ζώνη 20-30 m από -26 ° έως +27 °. Οι κατανομές των γωνιών και 

στις τρεις ζώνες βάθους ακολουθούν την κανονική κατανομή. 

γ) Σαρδέλα στη ζώνη βάθους 30-100 m. 

Στη ζώνη βάθους 30-100 m, τη χρονική περίοδο της μέρας, ο μέσος όρος των γωνιών 

προσανατολισμού της σαρδέλας είναι κοντά στο μηδέν. Το εύρος των γωνιών κυμαίνεται από 

-28 ° έως +28 °, ενώ η κατανομή των γωνιών είναι ομοιόμορφη (Εικ. 3.17). Η διακύμανση 

του προτύπου συμπεριφοράς της σαρδέλας στις ζώνες βάθους 30-40 m, 40-50 m, 50-60 m, 

60-70 m, και 70-100 m κατά την χρονική περίοδο της μέρας παρουσιάζεται αναλυτικά στη

Εικόνα 3.18. Σε όλες τις ζώνες οι μέσοι όροι των γωνιών είναι κοντά στο μηδέν. Στη ζώνη 

ν 

30-40 m το εύρος των γωνιών κυμαίνεται από -27 ° έως +27 °, στη ζώνη 40-50 m από -27 ° 

έως +27 °, στη ζώνη 50-60 m από -28 ° έως +28 °, στη ζώνη 60-70 m από -27 ° έως +28 ° και 

τέλος, στη ζώνη 70-100 m από -26 ° έως +25 °. Οι κατανομές των γωνιών σε όλες τις ζώνες 

βάθους είναι ομοιόμορφες. 
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Κατά τη χρονική περίοδο της νύχτας, ο μέσος όρος είναι επίσης κοντά στο μηδέν, το 

εύρος των γωνιών κυμαίνεται από -27 ° έως +28 °, ενώ η κατανομή τους είναι ομοιόμορφη 

(Εικ.3.17). Η διακύμανση του προτύπου συμπεριφοράς της σαρδέλας στις ζώνες βάθους 

 30-40 m, 40-50 m, 50-60 m, 60-70 m, και 70-100 m κατά τη χρονική περίοδο της νύχτας 

παρουσιάζεται αναλυτικά στην Εικόνα 3.19. Σε όλες τις ζώνες οι μέσοι όροι των γωνιών είναι 

κοντά στο μηδέν. Στη ζώνη 30-40 m το εύρος των γωνιών κυμαίνεται από -27 ° έως +27 °, 

στη ζώνη 40-50 m από -25 ° έως +26 °, στη ζώνη 50-60 m από -24 ° έως +25 °, στη ζώνη 60-

70 m από -24 ° έως +28 ° και τέλος, στη ζώνη 70-100 m από -24 ° έως +27 °. Οι κατανομές 

των γωνιών σε όλες τις ζώνες βάθους είναι ομοιόμορφες. 

δ) Γαύρος στη ζώνη βάθους 30-100 m. 

Στην ίδια ζώνη βάθους και κατά τη χρονική περίοδο της μέρας, ο μέσος όρος των 

γωνιών του γαύρου είναι κοντά στο μηδέν, το εύρος των γωνιών κυμαίνεται από -28 ° έως 

+28 °, και η κατανομή τους είναι ομοιόμορφη (Εικ 3.20). Η διακύμανση του προτύπου 

συμπεριφοράς του γαύρου στις ζώνες βάθους 30-40 m, 40-50 m, 50-60 m, 60-70 m, και  

70-100 m κατά τη χρονική περίοδο της μέρας παρουσιάζεται αναλυτικά στην Εικόνα 3.21.  

Σε όλες τις ζώνες οι μέσοι όροι των γωνιών είναι κοντά στο μηδέν. Στη ζώνη 30-40 m το 

εύρος των γωνιών κυμαίνεται από -26 ° έως +27 °, στη ζώνη 40-50 m από -26 ° έως +27 °, 

στη ζώνη 50-60 m από -28 ° έως +28 °, στη ζώνη 60-70 m από -26 ° έως +27 ° και τέλος στη 

ζώνη 70-100 m από -27 ° έως +27 °. Οι κατανομές των γωνιών σε όλες τις ζώνες βάθους είναι 

ομοιόμορφες. 

Την χρονική περίοδο της νύχτας, ο μέσος όρος είναι κοντά στο μηδέν. Το εύρος των 

γωνιών κυμαίνεται από -28 ° έως +28 °, ενώ η κατανομή τους είναι ομοιόμορφη (Εικ.3.20). Η 

διακύμανση του προτύπου συμπεριφοράς του γαύρου στις ζώνες βάθους 30-40 m, 40-50 m, 

50-60 m, 60-70 m, και 70-100 m κατά τη χρονική περίοδο της νύχτας παρουσιάζεται 

αναλυτικά στην Εικόνα 3.22. Σε όλες τις ζώνες οι μέσοι όροι των γωνιών είναι κοντά στο 

μηδέν. Στη ζώνη 30-40 m το εύρος των γωνιών κυμαίνεται από -26 ° έως +27 °, στη ζώνη 40-

50 m από -27 ° έως +27 °, στη ζώνη 50-60 m από -28 ° έως +27 °, στη ζώνη 60-70 m από -26 

° έως +28 ° και τέλος, στη ζώνη 70-100 m από -27 ° έως +27 °. Οι κατανομές των γωνιών σε 

όλες τις ζώνες βάθους είναι ομοιόμορφες. 

3.1.3.4. Γùνίες ðñïóáíáôïëéóìïύ êáé m1, m2, d1, d2, d3, a1, a2

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ANOVA, στη ζώνη βάθους 0-30 m, το πρότυπο 

συμπεριφοράς της σαρδέλας δεν εμφανίζει διαφορές κατά τις χρονικές περιόδους M1, M2, D1, 

D2, D3, A1, A2. Αντίθετα, το πρότυπο συμπεριφοράς του γαύρου εμφανίζει διαφορές. Πιο 

συγκεκριμένα, ο γαύρος φαίνεται να παρουσιάζει δύο διαφορετικά πρότυπα : ένα κατά τη 



χρονική περίοδο M1, και ένα δεύτερο κατά τις περιόδους M2, D1, D2, D3, A1, και A2 (Πιν.3.3, 

Εικ.3.23). 

Στη ζώνη βάθους 30-100 m, και τα δύο είδη δεν εμφάνισαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές (Πιν.3.3, Εικ.3.24). 

3.1.3.5.Περιγραφή του προτύπου συμπεριφοράς κατά τις 

χρονικές περιόδους m1, m2, d1, d2, d3, a1, a2 

α) Ζώνη βάθους 0-30 m. 

Στη ζώνη βάθους 0-30 m, όλοι οι μέσοι όροι των γωνιών προσανατολισμού της 

σαρδέλας είναι αρνητικοί. Το εύρος των γωνιών κυμαίνεται στο M1  από -23 ° έως +26 °, στο 

M2  από -23° έως +26 °, στο D1  από -23 ° έως +26 °, στο D2  από -23 ° έως +26 °, στο D3   από 

-23 ° έως +26 °, στο A1  από -23 ° έως +26 °, και στο A2  από -23 ° έως +26 °. Όλες οι 

κατανομές ακολουθούν την κανονική κατανομή (Εικ.3.25).  

Αντίθετα οι μέσοι όροι του γαύρου εμφανίζουν μια ποικιλία τιμών. Συγκεκριμένα , 

ένας εμφανίζει αρνητική τιμή (M1), ενώ οι υπόλοιποι είναι κοντά στο μηδέν. Το εύρος των 

γωνιών κυμαίνεται στο M1  από -27 ° έως +26 °, στο M2  από -27 ° έως +27 °, στο D1  από 

-28 ° έως +29 °, στο D2  από -26 ° έως +27 °, στο D3  από -26 ° έως +27 °, στο A1  από -27 ° 

έως +27 °, και στο A2  από -27 ° έως +27 °. Η κατανομή Μ1 ακολουθεί τη κανονική κατανομή 

ενώ οι υπόλοιπες όχι (Εικ.3.25). 

β) Ζώνη βάθους 30-100 m. 

Στη ζώνη βάθους 30-100 m, όλοι οι μέσοι όροι των γωνιών της σαρδέλας είναι κοντά 

στο μηδέν. Το εύρος των γωνιών κυμαίνεται στο M1  από -27 ° έως +28 °, στο M2  από  

-27 ° έως +27 °, στο D1  από -28 ° έως +28 °, στο D2  από -27 ° έως +28 °, στο D3  από -27 ° 

έως +28 °, στο A1  από -25 ° έως +27 °, και στο A2  από -24 ° έως +26 °. Όλες οι κατανομές 

των γωνιών είναι ομοιόμορφες (Εικ.3.26). 

Ομοίως στον γαύρο, όλοι οι μέσοι όροι είναι κοντά στο μηδέν. Το εύρος των γωνιών 

κυμαίνεται στο M1 από -28 ° έως +28 °, στο M2  από -27 ° έως +28 °, στο D1   από -27 ° έως 

+28 °, στο D2  από -27 ° έως +27 °, στο D3   από -27 ° έως +26 °, στο A1  από -28 ° έως +28 °, 

και στο A2 από -26 ° έως +26 °. Και εδώ επίσης, όλες οι κατανομές των γωνιών είναι 

ομοιόμορφες (Εικ.3.26). 

 
 3.2. ΚΟΠΑΔΙΑ
3.2.1. ãùíéåó ðñïóáíáôïëéóìïõ 
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.  

êáé âáèïó 

Η ανάλυση έγινε στις ίδιες ζώνες βάθους όπως και στην 1η ενότητα. Οι διαφορές που 

παρατηρήθηκαν είναι ίδιες με αυτές που βρέθηκαν για το σύνολο των δεδομένων κατά τη 

διάρκεια της μέρας.. Πιο συγκεκριμένα, οι γωνίες προσανατολισμού των κοπαδιών της 

σαρδέλας διαφέρουν με το βάθος, ενώ των κοπαδιών του γαύρου όχι (Πίν.3.4, Εικ.3.27). 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ANOVA, τα κοπάδια της σαρδέλας φαίνεται να 

εμφανίζουν στη ζώνη 0-30 m ένα πρότυπο συμπεριφοράς διαφορετικό από την ζώνη 30-100 

m. Αντίθετα, το πρότυπο συμπεριφοράς των κοπαδιών του γαύρου φαίνεται να είναι το ίδιο 

σε όλα τα βάθη

Η ομαδοποίηση των δεδομένων στη συνέχεια και η χρήση της ANOVA 

επιβεβαίωσαν τις παραπάνω ενδείξεις (Πίν.3.4, Εικ. 3.28). 

3.2.2. ðåñéãñáöç ôïõ ðñïôõðïõ óõìðåñéöïñáó 

óôéó æùíåó âáèïõς  

α) Ζώνη βάθους 0-30 m. 

Στη ζώνη βάθους 0-30 m, ο μέσος όρος των γωνιών προσανατολισμού των κοπαδιών 

της σαρδέλας είναι αρνητικός. Το εύρος των γωνιών κυμαίνεται από -16 ° έως +15 ° και η 

κατανομή των γωνιών προσανατολισμού των ψαριών ακολουθεί τη κανονική κατανομή 

(Εικ.3.29). Η διακύμανση του προτύπου συμπεριφοράς των κοπαδιών της σαρδέλας στις 

ζώνες βάθους 0-10 m, 10-20 m, και 20-30 m παρουσιάζεται αναλυτικά στην Εικόνα 3.30. Και 

στις τρεις ζώνες οι μέσοι όροι των γωνιών είναι αρνητικοί. Στη ζώνη 0-10 m το εύρος των 

γωνιών κυμαίνεται από -16 ° έως +15 °, στη ζώνη 10-20 m από -14 ° έως +14 ° και στη ζώνη 

20-30 m από -13 ° έως +12 °. Οι κατανομές των γωνιών και στις τρεις ζώνες βάθους 

ακολουθούν τη κανονική κατανομή. 

Στην ίδια ζώνη, ο μέσος όρος των γωνιών προσανατολισμού των κοπαδιών του 

γαύρου είναι κοντά στο μηδέν. Το εύρος των γωνιών κυμαίνεται από -19 ° έως +19 °, ενώ η 

κατανομή τους είναι ομοιόμορφη (Εικ. 3.29). Η διακύμανση του προτύπου συμπεριφοράς 

των κοπαδιών του γαύρου στις ζώνες βάθους 0-10 m, 10-20 m, και 20-30 m παρουσιάζε

αναλυτικά στην Εικόνα 3.31. Και στις τρεις ζώνες οι μέσοι όροι των γωνιών είναι κοντά στο 

μηδέν. Στη ζώνη 

ται 

0-10 m το εύρος των γωνιών κυμαίνεται από -18 ° έως +18 °, στη ζώνη  

10-20 m από -19 ° έως +18 ° και στη ζώνη 20-30 m από -17 ° έως +19 °. Οι κατανομές των 

γωνιών και στις τρεις ζώνες βάθους είναι ομοιόμορφες. 

β) Ζώνη βάθους 30-100 m. 



Στη ζώνη βάθους 30-100 m ο μέσος όρος των γωνιών προσανατολισμού κοπαδιών 

της σαρδέλας είναι κοντά στο μηδέν, ενώ το εύρος των γωνιών κυμαίνεται από -18 ° έως  

+19 °. Τέλος, η κατανομή των γωνιών είναι ομοιόμορφη (Εικ.3.32). Η διακύμανση του 

προτύπου συμπεριφοράς στις ζώνες βάθους 30-40 m, 40-50 m, 50-60 m, 60-70 m, και  

70-100 m παρουσιάζεται αναλυτικά στην Εικόνα 3.33. Σε όλες τις ζώνες οι μέσοι όροι των 

γωνιών είναι κοντά στο μηδέν. Στη ζώνη 30-40 m το εύρος των γωνιών κυμαίνεται από -16 ° 

έως +18 °, στη ζώνη 40-50 m από -16 ° έως +18 °, στη ζώνη 50-60 m από -18 ° έως +19 °, 

στη ζώνη 60-70 m από -15 ° έως +18 ° και τέλος στη ζώνη 70-100 m από -17 ° έως +16 °. Οι 

κατανομές των γωνιών σε όλες τις ζώνες βάθους είναι ομοιόμορφες. 

Στην ίδια ζώνη βάθους, ο μέσος όρος των γωνιών προσανατολισμού των κοπαδιών 

του γαύρου είναι επίσης κοντά στο μηδέν. Το εύρος των γωνιών κυμαίνεται μεταξύ -19 ° έως 

+19 °, ενώ η κατανομή τους είναι ομοιόμορφη (Εικ.3.32). Η διακύμανση του προτύπου 

συμπεριφοράς στις ζώνες βάθους 30-40 m, 40-50 m, 50-60 m, 60-70 m, και 70-100 m 

παρουσιάζεται αναλυτικά στην Εικόνα 3.34. Σε όλες τις ζώνες οι μέσοι όροι των γωνιών είναι 

κοντά στο μηδέν. Στη ζώνη 30-40 m το εύρος των γωνιών κυμαίνεται από -18 ° έως +19 °, 

στη ζώνη 40-50 m από -19 ° έως +18 °, στη ζώνη 50-60 m από -17 ° έως +17 °, στη ζώνη 60-

70 m από -18 ° έως +19 ° και τέλος στη ζώνη 70-100 m από -18 ° έως +19 °. Και σε αυτή τη 

περίπτωση οι κατανομές των γωνιών σε όλες τις ζώνες βάθους είναι ομοιόμορφες. 

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα που προέρχονται από την ανάλυση και 

επεξεργασία των δεδομένων στις δύο προσεγγίσεις παρουσιάζονται στους Πίνακες 3.5 

(σαρδέλα) και 3.6 (γαύρος). 

 

3.3.1. ìïíôåëá ðñïâëåøçó 

ôçó óõìðåñéöïñáó 

 3.3. ΚΟΙΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Εκτιμήθηκαν τρία μοντέλα πρόβλεψης της συμπεριφοράς σε συνάρτηση με το βάθος. 

Το πρώτο μοντέλο αφορά την πρόβλεψη της συμπεριφοράς και των δύο ειδών καθ’ όλη την 

διάρκεια του 24ώρου, ενώ τα άλλα δύο, κατά την διάρκεια της μέρας και της νύχτας. Οι 

εξισώσεις που αφορούν την σαρδέλα  ερμηνεύουν την μεταβλητότητα της συμπεριφορά της 

σε ποσοστά 85 % (24ωρο), 81 % (μέρα), και 83 % (νύχτα). Αντίθετα, οι εξισώσεις που 

αφορούν τον γαύρο ερμηνεύουν την μεταβλητότητα της συμπεριφοράς του σε πολύ 

μικρότερο βαθμό (51 %, 27 %, και 46 % αντίστοιχα).  

Οι εξισώσεις πρόβλεψης παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.7, ενώ η γραφική 

απεικόνιση των μοντέλων στις Εικόνες 3.35 (σαρδέλα), και 3.36 (γαύρος). 
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3.3.2. åêôéìçóç ôïõ âáèïõó óõíáíôçóçó 

ôñáôáó êáé øáñéùí 

Οι υπολογισμοί βασίστηκαν στις τιμές των ρυθμών μεταβολής του βάθους και των 

δύο ειδών που παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.8.  

α) όταν τα ψάρια κινούνται προς τη διεύθυνση της τράτας. 

Στη ζώνη βάθους 0-30 m, ώσπου η τράτα να συναντήσει τα σχολεία της σαρδέλας, 

αυτά θα έχουν μετακινηθεί 0.9459 m, ενώ τα σχολεία του γαύρου 0.0665 m (Πίν. 3.9). Οι 

εκτιμήσεις αυτές αφορούν το σύνολο του 24ώρου. Κατά την διάρκεια της μέρας και της 

νύχτας, όσο και των χρονικών υποπεριόδων της μέρας, οι μεταβολές του βάθους και των δύο 

ειδών δεν εμφανίζουν ουσιαστική διαφοροποίηση.  

Στη ζώνη βάθους 30-100 m, η μεταβολή του βάθους και των δύο ειδών στην διάρκεια 

του 24ώρου είναι πολύ μικρότερη (0.0022 m και 0.0474 m για τη σαρδέλα και το γαύρο 

αντίστοιχα). Όπως και στη προηγούμενη ζώνη έτσι και εδώ, οι μετρήσεις δεν παρουσιάζουν 

σημαντική μεταβολή τη μέρα και τη νύχτα όσο και στα M1, M2, D1, D2, D3, A1, A2..

β) όταν τα ψάρια κινούνται αντίθετα από τη τράτα. 

Στη ζώνη 0-30 m, στη διάρκεια του 24ώρου, η μεταβολή του βάθους των σχολείων 

και των δύο ειδών είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που παρατηρήθηκε στη προηγούμενη 

περίπτωση (Πίν. 3.10). Η διαφορά εντοπίζεται κυρίως στη σαρδέλα, στην οποία το βάθος 

μετακίνησης ήταν 5.3502 m. Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις γύρω από τη 

τιμή αυτή κατά τη διάρκεια της μέρας και της νύχτας, καθώς και στα διάφορα υποδιαστήματα 

της μέρας. Αντίθετα, το βάθος μετακίνησης του γαύρου ήταν πολύ μεγαλύτερο μόνο κατά 

την περίοδο της νύχτας και της χρονικής περιόδου της μιας ώρας πριν την ανατολή του ηλί

(3.6903 m και 3.9182 m αντίστοιχα). 

ου 

Στη ζώνη 30-100 m, και για τα δύο είδη, οι τιμές που εκτιμήθηκαν κινούνται στα ίδια 

περίπου επίπεδα με αυτά που παρατηρήθηκαν στην ίδια ζώνη κατά την κίνηση των ψαριών 

προς την κατεύθυνση της τράτας. Τόσο σε όλη την διάρκεια του 24ώρου, όσο και στις 

υπόλοιπες χρονικές περιόδους δεν παρατηρήθηκαν ουσιαστικές διαφορές των παραπάνω 

τιμών. 

Τέλος, τα κοπάδια και των δύο ειδών, ακολουθούν τα πρότυπα που περιγράφηκαν για 

το σύνολο των στόχων (Πιν. 3.9, 3.10). 
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Πίνακας 3.1 Συγκρίσεις των γωνιών προσανατολισμού της σαρδέλας και του γαύρου ανά 10 m βάθος καθώς και 

στις ζώνες 0-30 m και 30-100 m, με τη χρήση ανάλυσης διασποράς (ANOVA). Οι στατιστικά σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των ζωνών βάθους εντοπίσθηκαν με a posteriori έλεγχο χρησιμοποιώντας την εξέταση Fisher (LSD), και 

παρουσιάζονται στη κολώνα: Συγκρίσεις. F= η τιμή F, p= το επίπεδο σημαντικότητας.  

Είδος Ζώνες βάθους F p Συγκρίσεις 

Σαρδέλα ανά 10 m 3.69 0.00 0-10 < 30-40 

0-10 < 40-50 

0-10 < 50-60 

0-10 < 60-70 

0-10 < 70-100 

10-20 < 30-40 

10-20 < 40-50 

10-20 < 50-60 

10-20 < 60-70 

10-20 < 70-100 

20-30 < 30-40 

20-30 < 40-50 

20-30 < 50-60 

20-30 < 60-70 

20-30 < 70-100 

Σαρδέλα 0-30 και 30-100 m 7.34 0.00 0-30 < 30-100 

Γαύρος ανά 10 m 0.51 0.76  

Γαύρος 0-30 και 30-100 m 0.15 0.96  
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Πίνακας 3.2 Συγκρίσεις των γωνιών προσανατολισμού της σαρδέλας και του γαύρου στις ζώνες 0-30 m και  

30-100 m, κατά τις χρονικές περιόδους της μέρας και της νύχτας, με τη χρήση ανάλυσης διασποράς (ANOVA). Οι 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ μέρας και νύχτας εντοπίσθηκαν με a posteriori έλεγχο χρησιμοποιώντας την 

εξέταση Fisher (LSD),και παρουσιάζονται στη κολώνα: Συγκρίσεις. F= η τιμή F, p= το επίπεδο σημαντικότητας.  

Είδος Ζώνη βάθους Χρονική περίοδος F p Συγκρίσεις 

Σαρδέλα 0-30 m Μέρα - Νύχτα 1.03 0.31  

Γαύρος 0-30 m Μέρα - Νύχτα 8.70 0.00 Μέρα > Νύχτα 

Σαρδέλα 30-100 m Μέρα - Νύχτα 1.74 0.18  

Γαύρος 30-100 m Μέρα - Νύχτα 3.62 0.09  

 
 
Πίνακας 3.3 Συγκρίσεις των γωνιών προσανατολισμού της σαρδέλας και του γαύρου στις ζώνες 0-30 m και  

30-100 m, κατά τις χρονικές περιόδους Μ1, Μ2, D1, D2, D3, A1, A2, N*, με τη χρήση ανάλυσης διασποράς (ANOVA). 

Οι στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ μέρας και νύχτας εντοπίσθηκαν με a posteriori έλεγχο χρησιμοποιώντας 

την εξέταση Fisher (LSD), και παρουσιάζονται στη κολώνα: Συγκρίσεις. F= η τιμή F, p= το επίπεδο 

σημαντικότητας.  

Είδος Ζώνη βάθους Χρονική περίοδος F p Συγκρίσεις 

Σαρδέλα 0-30 m Μ1, Μ2, D1, D2, D3, 

A1, A2, N* 

1.03 0.31  

Γαύρος 0-30 m Μ1, Μ2, D1, D2, D3, 

A1, A2, N* 

8.70 0.00 Μ1< Μ2, D1, D2, D3, 

A1, A2

N*< Μ2, D1, D2, D3, 

A1, A2  

Σαρδέλα 30-100 m Μ1, Μ2, D1, D2, D3, 

A1, A2, N* 

1.74 0.18  

Γαύρος 30-100 m Μ1, Μ2, D1, D2, D3, 

A1, A2, N* 

3.62 0.09  
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Πίνακας 3.4 Συγκρίσεις των γωνιών προσανατολισμού κοπαδιών της σαρδέλας και του γαύρου ανά 10 m βάθος, 

καθώς και στις ζώνες 0-30 m και 30-100 m, με τη χρήση ανάλυσης διασποράς (ANOVA). Οι στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των ζωνών βάθους εντοπίσθηκαν με a posteriori έλεγχο χρησιμοποιώντας την εξέταση Fisher 

(LSD), και παρουσιάζονται στη κολώνα: Συγκρίσεις. F= η τιμή F, p= το επίπεδο σημαντικότητας. 

Είδος Ζώνες βάθους F p Συγκρίσεις 

Σαρδέλα ανά 10 m 3.73 0.00 0-10 < 30-40 

0-10 < 40-50 

0-10 < 50-60 

0-10 < 60-70 

0-10 < 70-100 

10-20 < 30-40 

10-20 < 40-50 

10-20 < 50-60 

10-20 < 60-70 

10-20 < 70-100 

20-30 < 30-40 

20-30 < 40-50 

20-30 < 50-60 

20-30 < 60-70 

20-30 < 70-100 

Σαρδέλα 0-30 και 30-100 m 2.95 0.00 0-30 < 30-100 

Γαύρος ανά 10 m 0.24 0.63  

Γαύρος 0-30 και 30-100 m 0.26 0.61  
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Πίνακας 3.5 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα της σαρδέλας από την ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων που προέρχονται 

από το σύνολο των στόχων καθώς και από χαρακτηριστικά κοπάδια. Μέρα = η χρονική περίοδος 0400-2100, Νύχτα = 2100-0400, Μ

= 03
1 

κατανομή. 

00-0400, Μ2 = 0400-0530, D1 = 0530-1200, D2 = 1200-1300, D3 = 1300-1830, A1 = 1830-2000, A2 = 2000-2100, N* = 2100-0300. Ν = 

ο αριθμός ατόμων, Μ.Ο = ο μέσος όρος της κατανομής των γωνιών προσανατολισμού, min = η ελάχιστη τιμή της κατανομής, max 

= η μέγιστη τιμή, % (+) = το ποσοστό των θετικών γωνιών (κεφάλι πάνω-ψάρια που αναδύονται), % (-) = το ποσοστό των 

αρνητικών γωνιών (κεφάλι κάτω-ψάρια που καταδύονται), p = η πιθανότητα η κατανομή να ακολουθεί τη κανονική 

  ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΩΝ ΚΟΠΑΔΙΑ  

Ζώνη 

βάθους 

Χρονική 

περίοδος  

Ν Μ.Ο mi

n 

max % (+) % (-) p Ν Μ.Ο min max % (+) % (-) p 

0-10 24ωρο 726 -1.55 -27 28 37.7 62.3 0.19        

 Μέρα 506 -1.35 -27 28 36.8 63.2 0.13 32 -1.25 -16 15 32.8 67.2 0.12 

 Νύχτα 220 -1.75 -21 24 38.6 61.4 0.27        

10-20 24ωρο 1852 -1.61 -25 26 38.7 61.3 0.46        

 Μέρα 1148 -1.04 -25 25 41.5 58.5 0.45 272 -1.68 -14 14 27.6 72.4 0.38 

 Νύχτα 704 -2.17 -24 26 35.9 64.1 0.56        

20-30 24ωρο 2246 -1.44 -27 26 35.9 64.1 0.19        

 Μέρα 1274 -1.33 -27 26 32.2 67.8 0.28 225 -1.62 -13 12 34.3 65.7 0.44 

 Νύχτα 972 -1.54 -23 21 39.6 60.4 0.19        

0-30 24ωρο 4824 -1.53 -27 28 37.4 62.6 0.58        

 Μέρα 2928 -1.24 -27 28 36.8 63.2 0.25 529 -1.52 -16 15 31.6 68.4 0.18 

 Νύχτα 1896 -1.82 -24 26 38.0 62.0 0.33        

30-40 24ωρο 9286 -0.12 -27 27 49.4 50.7 0.01        

 Μέρα 8524 -0.35 -27 27 47.6 52.4 0.01 1683 -0.15 -16 18 48.2 51.8 0.03 

 Νύχτα 762 0.12 -27 27 51.1 48.9 0.03        

40-50 24ωρο 5506 -0.16 -27 27 49.4 50.6 0.02        

 Μέρα 4506 -0.39 -27 27 47.1 52.9 0.00 867 -0.31 -16 17 47.6 52.4 0.01 

 Νύχτα 1000 0.07 -25 26 51.7 48.3 0.03        

50-60 24ωρο 5947 -0.09 -28 28 47.6 52.4 0.00        

 Μέρα 5025 -0.15 -28 28 48.3 51.7 0.02 957 -0.27 -18 19 46.9 53.1 0.01 

 Νύχτα 922 -0.03 -24 25 46.9 53.1 0.02        
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Πίνακας 3.5 (συνέχεια) Συγκεντρωτικά αποτελέσματα της σαρδέλας από την ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων που 

προέρχονται από το σύνολο των στόχων καθώς και από χαρακτηριστικά κοπάδια. Μέρα = η χρονική περίοδος 0400-2100, Νύχτα = 

2100-0400, Μ1 = 0300-0400, Μ2 = 0400-0530, D1 = 0530-1200, D2 = 1200-1300, D3 = 1300-1830, A1 = 1830-2000, A2 = 2000-2100, N* = 

2100-0300. Ν = ο αριθμός ατόμων, Μ.Ο = ο μέσος όρος της κατανομής των γωνιών προσανατολισμού, min = η ελάχιστη τιμή της 

κατανομής, max = η μέγιστη τιμή, % (+) = το ποσοστό των θετικών γωνιών (κεφάλι πάνω-ψάρια που αναδύονται),  

% (-) = το ποσοστό των αρνητικών γωνιών (κεφάλι κάτω-ψάρια που καταδύονται), p = η πιθανότητα η κατανομή να ακολουθεί τη 

κανονική κατανομή. 

  ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΩΝ ΚΟΠΑΔΙΑ  

Ζώνη 

βάθους 

Χρονική 

περίοδος  

Ν Μ.Ο mi

n 

max % (+) % (-) p Ν Μ.Ο min max % (+) % (-) p 

60-70 24ωρο 4548 0.33 -27 28 51.7 48.4 0.00        

 Μέρα 3302 0.16 -27 28 52.4 47.6 0.00 720 -0.11 -17 16 47.9 52.1 0.00 

 Νύχτα 1246 0.49 -24 28 50.9 49.1 0.01        

70-100 24ωρο 2054 0.08 -26 27 50.2 49.8 0.01        

 Μέρα 1512 -0.24 -26 25 48.2 51.8 0.01 296 0.09 -15 18 51.3 48.7 0.02 

 Νύχτα 542 0.39 -24 27 52.2 47.8 0.03        

30-100 24ωρο 27341 0.01 -28 28 49.6 50.4 0.00        

 Μέρα 22869 -0.19 -28 28 48.7 51.3 0.00 4523 -0.15 -18 19 48.4 51.6 0.03 

 Νύχτα 4472 0.21 -27 28 50.6 49.4 0.03        

 M1 316 -1.64 -23 26 38.4 61.6 0.31        

 M2 328 -1.40 -25 27 40.1 59.9 0.19        

 D1 704 -0.92 -27 26 37.0 63.0 0.26        

0-30 D2 430 -1.05 -26 26 35.9 64.1 0.17        

 D3 862 -1.68 -27 25 36.4 63.6 0.56        

 A1 340 -1.01 -26 25 38.2 61.8 0.12        

 A2 264 -1.25 -25 28 33.5 66.5 0.36        

 Ν* 1580 -1.98 -24 26 37.6 62.4 0.25        
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Πίνακας 3.5 (συνέχεια) Συγκεντρωτικά αποτελέσματα της σαρδέλας από την ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων που 

προέρχονται από το σύνολο των στόχων καθώς και από χαρακτηριστικά κοπάδια. Μέρα = η χρονική περίοδος 0400-2100, Νύχτα = 

2100-0400, Μ1 = 0300-0400, Μ2 = 0400-0530, D1 = 0530-1200, D2 = 1200-1300, D3 = 1300-1830, A1 = 1830-2000, A2 = 2000-2100, N* = 

2100-0300. Ν = ο αριθμός ατόμων, Μ.Ο = ο μέσος όρος της κατανομής των γωνιών προσανατολισμού, min = η ελάχιστη τιμή της 

κατανομής, max = η μέγιστη τιμή, % (+) = το ποσοστό των θετικών γωνιών (κεφάλι πάνω-ψάρια που αναδύονται), 

% (-) = το ποσοστό των αρνητικών γωνιών (κεφάλι κάτω-ψάρια που καταδύονται), p = η πιθανότητα η κατανομή να ακολουθεί τη 

κανονική κατανομή. 

  ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΩΝ ΚΟΠΑΔΙΑ  

Ζώνη 

βάθους 

Χρονική 

περίοδος  

Ν Μ.Ο mi

n 

max % (+) % (-) p Ν Μ.Ο min max % (+) % (-) p 

 M1 1500 0.09 -27 28 50.9 49.1 0.00        

 M2 2500 -0.15 -27 27 47.9 52.1 0.00        

 D1 6182 -0.09 -28 28 48.6 51.4 0.00        

30-100 D2 2195 0.01 -27 28 50.9 49.1 0.00        

 D3 8562 -0.12 -27 26 49.7 50.3 0.00        

 A1 1930 -0.28 -25 27 48.9 51.1 0.00        

 A2 1500 -0.53 -24 26 45.8 54.2 0.00        

 Ν* 2972 0.33 -26 27 50.3 49.7 0.00        
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Πίνακας 3.6 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα του γαύρου από την ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων που προέρχονται από 

το σύνολο των στόχων καθώς και από χαρακτηριστικά κοπάδια. Μέρα = η χρονική περίοδος 0400-2100, Νύχτα = 2100-0400, Μ1 = 

0300-0400, Μ2 = 0400-0530, D1 = 0530-1200, D2 = 1200-1300, D3 = 1300-1830, A1 = 1830-2000, A2 = 2000-2100, N* = 2100-0300. Ν = ο 

αριθμός ατόμων, Μ.Ο = ο μέσος όρος της κατανομής των γωνιών προσανατολισμού, min = η ελάχιστη τιμή της κατανομής, max = 

η μέγιστη τιμή, % (+) = το ποσοστό των θετικών γωνιών (κεφάλι πάνω-ψάρια που αναδύονται), % (-) = το ποσοστό των 

αρνητικών γωνιών (κεφάλι κάτω-ψάρια που καταδύονται), p = η πιθανότητα η κατανομή να ακολουθεί τη κανονική κατανομή. 

  ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΩΝ 
 

ΚΟΠΑΔΙΑ  

Ζώνη 
βάθους 

Χρονική 
περίοδος  

Ν Μ.Ο mi
n 

max % (+) % (-) p Ν Μ.Ο min max % (+) % (-) p 

0-10 24ωρο 2177 -0.58 -26 27 47.9 52.1 0.03        

 Μέρα 1452 0.08 -26 27 51.8 48.2 0.02 282 0.89 -18 18 51.8 48.2 0.00 

 Νύχτα 725 -1.23 -23 26 44.0 56.0 0.31        

10-20 24ωρο 7374 -0.61 -28 29 45.5 54.5 0.02        

 Μέρα 5250 -0.04 -28 29 49.4 50.6 0.01 1427 0.02 -19 18 48.6 51.4 0.01 

 Νύχτα 2124 -1.17 -24 25 41.6 58.4 0.17        

20-30 24ωρο 6039 -0.83 -26 28 47.7 52.3 0.03        

 Μέρα 4064 0.02 -26 28 50.6 49.4 0.01 1167 0.58 -17 19 50.4 49.6 0.00 

 Νύχτα 1975 -1.67 -26 27 44.8 55.2 0.18        

0-30 24ωρο 15590 -0.67 -28 29 47.0 53.0 0.02        

 Μέρα 10766 0.02 -28 29 50.6 49.4 0.04 2876 0.50 -19 19 50.3 49.7 0.03 

 Νύχτα 4824 -1.36 -26 27 43.5 56.5 0.19        

30-40 24ωρο 6690 0.03 -26 27 51.0 49.1 0.03        

 Μέρα 6001 -0.03 -26 27 49.8 50.2 0.00 1300 -0.15 -18 19 48.7 51.3 0.01 

 Νύχτα 689 0.09 -26 27 52.1 47.9 0.01        

40-50 24ωρο 6837 -0.39 -27 27 47.9 52.2 0.03        

 Μέρα 5848 -0.10 -26 27 49.1 50.9 0.02 1446 -0.29 -19 18 47.6 52.4 0.00 

 Νύχτα 989 -0.67 -27 26 46.6 53.4 0.01        

50-60 24ωρο 5814 -0.26 -28 28 49.5 50.5 0.01        

 Μέρα 4853 0.20 -28 28 50.7 49.3 0.00 1332 0.36 -17 17 51.8 48.2 0.02 

 Νύχτα 961 -0.71 -28 27 48.3 51.7 0.02        
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Πίνακας 3.6 (συνέχεια) Συγκεντρωτικά αποτελέσματα του γαύρου από την ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων που 

προέρχονται από το σύνολο των στόχων καθώς και από χαρακτηριστικά κοπάδια. Μέρα = η χρονική περίοδος 0400-2100, Νύχτα = 

2100-0400, Μ1 = 0300-0400, Μ2 = 0400-0530, D1 = 0530-1200, D2 = 1200-1300, D3 = 1300-1830, A1 = 1830-2000, A2 = 2000-2100, N* = 

2100-0300. Ν = ο αριθμός ατόμων, Μ.Ο = ο μέσος όρος της κατανομής των γωνιών προσανατολισμού, min = η ελάχιστη τιμή της 

κατανομής, max = η μέγιστη τιμή, % (+) = το ποσοστό των θετικών γωνιών (κεφάλι πάνω-ψάρια που αναδύονται),  

% (-) = το ποσοστό των αρνητικών γωνιών (κεφάλι κάτω-ψάρια που καταδύονται), p = η πιθανότητα η κατανομή να ακολουθεί τη 

κανονική κατανομή. 

  ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΩΝ 
 

ΚΟΠΑΔΙΑ 
 

 

Ζώνη 
βάθους 

Χρονική 
περίοδος  

Ν Μ.Ο mi
n 

max % (+) % (-) p Ν Μ.Ο min max % (+) % (-) p 

60-70 24ωρο 3804 -0.29 -26 28 49.0 51.0 0.00        

 Μέρα 2946 0.04 -26 27 52.1 47.9 0.02 713 0.11 -18 19 52.5 47.5 0.00 

 Νύχτα 858 -0.61 -26 28 45.9 54.1 0.00        

70-100 24ωρο 1858 0.14 -27 27 51.5 48.6 0.02        

 Μέρα 1235 0.11 -27 27 50.5 49.5 0.00 378 0.09 -19 18 51.8 48.2 0.02 

 Νύχτα 623 0.16 -27 27 52.4 47.6 0.01        

30-100 24ωρο 25003 -0.15 -28 28 49.8 50.3 0.02        

 Μέρα 20883 0.04 -28 28 50.4 49.6 0.01 5169 0.02 -19 19 50.5 49.5 0.00 

 Νύχτα 4120 -0.35 -28 28 49.1 50.9 0.02        

 M1 750 -1.12 -27 26 44.6 55.4 0.12        

 M2 868 0.04 -27 27 50.6 49.4 0.03        

 D1 4562 0.12 -28 29 52.6 47.4 0.00        

0-30 D2 950 -0.06 -26 27 48.0 52.0 0.01        

 D3 2508 0.08 -26 27 51.8 48.2 0.01        

 A1 796 -0.04 -27 27 48.4 51.6 0.03        

 A2 1082 0.01 -27 27 52.0 48.0 0.03        

 Ν* 4074 -1.59 -26 27 42.4 57.6 0.26        
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Πίνακας 3.6 (συνέχεια) Συγκεντρωτικά αποτελέσματα του γαύρου από την ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων που 

προέρχονται από το σύνολο των στόχων καθώς και από χαρακτηριστικά κοπάδια. Μέρα = η χρονική περίοδος 0400-2100, Νύχτα = 

2100-0400, Μ1 = 0300-0400, Μ2 = 0400-0530, D1 = 0530-1200, D2 = 1200-1300, D3 = 1300-1830, A1 = 1830-2000, A2 = 2000-2100, N* = 

2100-0300. Ν = ο αριθμός ατόμων, Μ.Ο = ο μέσος όρος της κατανομής των γωνιών προσανατολισμού, min = η ελάχιστη τιμή της 

κατανομής, max = η μέγιστη τιμή, % (+) = το ποσοστό των θετικών γωνιών (κεφάλι πάνω-ψάρια που αναδύονται),  

% (-) = το ποσοστό των αρνητικών γωνιών (κεφάλι κάτω-ψάρια που καταδύονται), p = η πιθανότητα η κατανομή να ακολουθεί τη 

κανονική κατανομή. 

  ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΩΝ 
 

ΚΟΠΑΔΙΑ 
 

 

Ζώνη 
βάθους 

Χρονική 
περίοδος  

Ν Μ.Ο mi
n 

max % (+) % (-) p Ν Μ.Ο min max % (+) % (-) p 

 M1 970 -0.41 -28 28 48.5 51.5 0.00        

 M2 3120 0.20 -27 28 52.6 47.4 0.01        

 D1 5132 -0.09 -27 28 49.0 51.0 0.00        

30-100 D2 2250 0.36 -27 27 52.7 47.3 0.00        

 D3 6723 0.42 -27 26 51.5 48.5 0.00        

 A1 1862 -0.25 -28 28 48.3 51.7 0.01        

 A2 1796 -0.42 -26 26 48.2 51.8 0.00        

 Ν* 3150 -0.29 -27 27 49.8 50.2 0.02        
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Πίνακας 3.7 Εξισώσεις πρόβλεψης της συμπεριφοράς απέναντι στο πλοίο της σαρδέλας και του γαύρου σε σχέση 

με το βάθος, στη διάρκεια ολόκληρου του 24ώρου, καθώς και κατά τη διάρκεια της μέρας και της νύχτας. y = ο 

μέσος όρος των γωνιών προσανατολισμού των σχολείων των ψαριών στο βάθος x, R2 = συντελεστής προσδιορισμο

της παλινδρόμηση

ύ 

ς. 

Είδος Χρονική περίοδος Εξίσωση R2

Σαρδέλα 24ωρο 

Μέρα 

Νύχτα 

y=-0.0332x2+0.6644x-30451 

y=-0.023x2+0.59x-2.2929 

y=-0.0443x2+0.8771x-3.8046 

0.85 

0.81 

0.83 

Γαύρος 24ωρο 

Μέρα 

Νύχτα 

y=0.0065x2+0.023x-0.7058 

y=0.0079x2-0.0736x+0.1607 

y=0.0046x2+0.124x-1.5709 

0.51 

0.27 

0.46 
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Πίνακας 3.8 Απεικόνιση του ρυθμού μεταβολής του βάθους (Δd) της σαρδέλας και του γαύρου στη στήλη του 

νερού ανά 10 m. Οι αρνητικές τιμές υποδηλώνουν βύθιση, ενώ οι θετικές άνοδο.  

  Ρυθμός μεταβολής του βάθους (m/sec) 

Ζώνη 

βάθους 

Χρονική 

περίοδος 

 

Σαρδέλα 

 

Γαύρος 

 

κοπάδια Σαρδέλας 

 

κοπάδια Γαύρου 

0-10 24ωρο -0.0390 -0.0028   

 Μέρα -0.0339 0.0046 -0.0314 0.0025 

 Νύχτα -0.0440 -0.0269   

10-20 24ωρο -0.0403 -0.0019   

 Μέρα -0.0261 0.0073 -0.0422 -0.0027 

 Νύχτα -0.0545 -0.0294   

20-30 24ωρο -0.0361 -0.0014   

 Μέρα -0.0334 0.0059 -0.0407 0.0041 

 Νύχτα -0.0387 -0.0232   

0-30 24ωρο -0.0384 -0.0020   

 Μέρα -0.0312 0.0059 -0.0381 0.0013 

 Νύχτα -0.0457 -0.0265   

30-40 24ωρο -0.0011 0.0003   

 Μέρα -0.0033 -0.0003 -0.0014 -0.0014 

 Νύχτα 0.0011 0.0008   

40-50 24ωρο -0.0015 -0.0036   

 Μέρα -0.0037 -0.0009 -0.0029 -0.0027 

 Νύχτα 0.0007 -0.0063   

50-60 24ωρο -0.0008 -0.0024   

 Μέρα -0.0014 0.0019 -0.0025 0.0034 

 Νύχτα -0.0003 -0.0067   

60-70 24ωρο 0.0031 -0.0027   

 Μέρα 0.0015 0.0004 0.0008 0.0010 

 Νύχτα 0.0046 -0.0057   
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Πίνακας 3.8 (συνέχεια) Απεικόνιση του ρυθμού μεταβολής του βάθους (Δd) της σαρδέλας και του γαύρου στη 

στήλη του νερού ανά 10 m. Οι αρνητικές τιμές υποδηλώνουν βύθιση, ενώ οι θετικές άνοδο.  

  Ρυθμός μεταβολής του βάθους (m/sec) 

Ζώνη 

βάθους 

Χρονική 

περίοδος 

 

Σαρδέλα 

 

Γαύρος 

 

κοπάδια Σαρδέλας 

 

κοπάδια Γαύρου 

70-100 24ωρο 0.0007 0.0013   

 Μέρα -0.0023 0.0010 -0.0010 0.0008 

 Νύχτα 0.0037 0.0015   

30-100 24ωρο 0.0001 -0.0014   

 Μέρα -0.0018 0.0004 -0.0014 0.0002 

 Νύχτα 0.0020 -0.0033   

 M1 -0.0412 -0.0281   

 M2 -0.0352 0.0004   

 D1 -0.0232 0.0011   

0-30 D2 -0.0264 -0.0006   

 D3 -0.0422 0.0008   

 A1 -0.0255 -0.0004   

 A2 -0.0314 0.0001   

 Ν* -0.0498 -0.0400   

 M1 0.0008 -0.0039   

 M2 -0.0014 0.0019   

 D1 -0.0008 -0.0008   

30-100 D2 0.0001 0.0034   

 D3 -0.0011 0.0040   

 A1 -0.0026 -0.0024   

 A2 -0.0050 -0.0040   

 Ν* 0.0031 -0.0027   
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Πίνακας 3.9 Απεικόνιση του βάθους (D) στο οποίο μια πελαγική τράτα που σύρεται από πλοίο θα συναντήσει 

σχολεία σαρδέλας και γαύρου που κινούνται σε κατεύθυνση προς αυτήν. Ο υπολογισμός έχει γίνει για όλες τις ζώνες 

βάθους και τις χρονικές περιόδους του 24ωρου. Οι αρνητικές τιμές υποδηλώνουν βάθος βύθισης, ενώ οι θετικές 

βάθος ανόδου. 

                                Βάθος (m) 

Ζώνη 

βάθους 

Χρονική 

περίοδος 

 

Σαρδέλα 

 

Γαύρος 

 

κοπάδια Σαρδέλας 

 

κοπάδια Γαύρου 

0-10 24ωρο -0.9582 -0.0913   

 Μέρα -0.8346 0.1515 -0.7728 0.0843 

 Νύχτα -1.0819 -0.6619   

10-20 24ωρο -0.9922 -0.0623   

 Μέρα -0.6429 0.24048 -1.0386 -0.0905 

 Νύχτα -1.3416 -0.7232   

20-30 24ωρο -0.8871 -0.0458   

 Μέρα -0.8222 0.19686 -1.0015 0.1342 

 Νύχτα -0.9521 -0.5712   

0-30 24ωρο -0.9459 -0.0665   

 Μέρα -0.7666 0.19628 -0.9376 0.0427 

 Νύχτα -1.1252 -0.6521   

30-40 24ωρο -0.0359 0.0094   

 Μέρα -0.1092 -0.0094 -0.0468 -0.0468 

 Νύχτα 0.0375 0.0281   

40-50 24ωρο -0.0499 -0.1202   

 Μέρα -0.1217 -0.0312 -0.0968 -0.0905 

 Νύχτα 0.0218 -0.2091   

50-60 24ωρο -0.0281 -0.0796   

 Μέρα -0.0468 0.0624 -0.0843 0.1124 

 Νύχτα -0.0094 -0.2216   

60-70 24ωρο 0.1014 -0.0890   

 Μέρα 0.0499 0.0125 0.0281 0.0343 

 Νύχτα 0.1529 -0.1904   
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Πίνακας 3.9 (συνέχεια) Απεικόνιση του βάθους (D) στο οποίο μια πελαγική  τράτα  που σύρεται από πλοίο θα 

συναντήσει σχολεία σαρδέλας και γαύρου που κινούνται σε κατεύθυνση προς αυτήν. Ο υπολογισμός έχει γίνει για 

όλες τις ζώνες βάθους και τις χρονικές περιόδους του 24ωρου. Οι αρνητικές τιμές υποδηλώνουν βάθος βύθισης, εν

οι θετικές βάθος ανόδου

ώ 

. 

                                Βάθος (m) 

Ζώνη 

βάθους 

Χρονική 

περίοδος 

 

Σαρδέλα 

 

Γαύρος 

 

κοπάδια Σαρδέλας 

 

κοπάδια Γαύρου 

70-100 24ωρο 0.0234 0.0421   

 Μέρα -0.0749 0.0343 -0.0343 0.0281 

 Νύχτα 0.1217 0.0499   

30-100 24ωρο 0.0022 -0.0474   

 Μέρα -0.0606 0.0137 -0.0468 0.0075 

 Νύχτα 0.0649 -0.1086   

 M1 -1.0139 -0.6924   

 M2 -0.8655 0.0125   

 D1 -0.5718 0.0375   

0-30 D2 -0.6491 -0.0187   

 D3 -1.0386 0.0250   

 A1 -0.6267 -0.0125   

 A2 -0.7728 0.0031   

 Ν* -1.2241 -0.9830   

 M1 0.0281 -0.1280   

 M2 -0.0468 0.0624   

 D1 -0.0281 -0.0281   

30-100 D2 0.0031 0.1124   

 D3 -0.0375 0.1311   

 A1 -0.0874 -0.0780   

 A2 -0.1654 -0.1311   

 Ν* 0.1030 -0.0905   
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Πίνακας 3.10 Απεικόνιση του βάθους (D) στο οποίο μια πελαγική τράτα που σύρεται από πλοίο θα συναντήσει 

σχολεία σαρδέλας και  γαύρου που κινούνται σε κατεύθυνση αντίθετη από αυτήν. Ο υπολογισμός έχει γίνει για όλες 

τις ζώνες βάθους και τις χρονικές περιόδους του 24ωρου. Οι αρνητικές τιμές υποδηλώνουν βάθος βύθισης, ενώ οι 

θετικές βάθος ανόδου.  

                                Βάθος (m) 

Ζώνη 

βάθους 

Χρονική 

περίοδος 

 

Σαρδέλα 

 

Γαύρος 

 

κοπάδια Σαρδέλας 

 

κοπάδια Γαύρου 

0-10 24ωρο -5.4200 -0.1563   

 Μέρα -4.7217 0.2593 -4.3725 0.1442 

 Νύχτα -6.1177 -3.7457   

10-20 24ωρο -5.6119 -0.1067   

 Μέρα -3.6386 0.41158 -5.8736 -0.1549 

 Νύχτα -7.5809 -4.0923   

20-30 24ωρο -5.0186 -0.0783   

 Μέρα -4.6519 0.33692 -5.6643 0.2297 

 Νύχτα -5.3851 -3.2328   

0-30 24ωρο -5.3502 -0.1138   

 Μέρα -4.3375 0.33594 -5.3037 0.0730 

 Νύχτα -6.3618 -3.6903   

30-40 24ωρο -0.0614 0.0160   

 Μέρα -0.1870 -0.0160 -0.0801 -0.0801 

 Νύχτα 0.0641 0.0481   

40-50 24ωρο -0.0855 -0.2057   

 Μέρα -0.2084 -0.0534 -0.1656 -0.1549 

 Νύχτα 0.0374 -0.3579   

50-60 24ωρο -0.0481 -0.1362   

 Μέρα -0.0801 0.1068 -0.1442 0.1923 

 Νύχτα -0.0160 -0.3793   

60-70 24ωρο 0.1736 -0.1523   

 Μέρα 0.0855 0.0214 0.0481 0.0588 

 Νύχτα 0.2618 -0.3259   
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Πίνακας 3.10 (συνέχεια) Απεικόνιση του βάθους (D) στο οποίο μια πελαγική τράτα που σύρεται από πλοίο θα 

συναντήσει σχολεία σαρδέλας και γαύρου που κινούνται σε κατεύθυνση αντίθετη από αυτήν. Ο υπολογισμός έχει 

γίνει για όλες τις ζώνες βάθους και τις χρονικές περιόδους του 24ωρου. Οι αρνητικές τιμές υποδηλώνουν βάθος 

βύθισης, ενώ οι θετικές βάθος ανόδου.  

                                Βάθος (m) 

Ζώνη 

βάθους 

Χρονική 

περίοδος 

 

Σαρδέλα 

 

Γαύρος 

 

κοπάδια Σαρδέλας 

 

κοπάδια Γαύρου 

70-100 24ωρο 0.0401 0.0721   

 Μέρα -0.1282 0.0588 -0.0588 0.0481 

 Νύχτα 0.2084 0.0855   

30-100 24ωρο 0.0037 -0.0812   

 Μέρα -0.1036 0.0235 -0.0801 0.0128 

 Νύχτα 0.1111 -0.1859   

 M1 -5.7340 -3.9182   

 M2 -4.8964 0.0214   

 D1 -3.2365 0.0641   

0-30 D2 -3.6735 -0.0321   

 D3 -5.8736 0.0427   

 A1 -3.5470 -0.0214   

 A2 -4.3725 0.0053   

 Ν* -6.9193 -5.5596   

 M1 0.0481 -0.2190   

 M2 -0.0801 0.1068   

 D1 -0.0481 -0.0481   

30-100 D2 0.0053 0.1923   

 D3 -0.0641 0.2244   

 A1 -0.1496 -0.1336   

 A2 -0.2831 -0.2244   

 Ν* 0.1763 -0.1549   
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Εικόνα 3.1 Γραφική απεικόνιση των μέσων τιμών των γωνιών προσανατολισμού της σαρδέλας και του γαύρου 

στις ζώνες βάθους 0-10 m, 10-20 m, 20-30 m, 30-40 m, 40-50 m, 50-60 m, 60-70 m, και 70-100 m. - = μέση τιμή, 

κάθετη γραμμή = διαστήματα εμπιστοσύνης της μέσης τιμής.
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Εικόνα 3.2 Γραφική απεικόνιση των μέσων τιμών των γωνιών προσανατολισμού της σαρδέλας και του γαύρου 

στις ζώνες βάθους 0-30 m και 30-100 m. - = μέση τιμή, κάθετη γραμμή = διαστήματα εμπιστοσύνης της μέσης τιμής. 
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Εικόνα 3.3 Ιστόγραμμα της κατανομής των γωνιών προσανατολισμού της σαρδέλας και του γαύρου στην  ζώνη 

βάθους 0-30 m. N = ο αριθμός των στόχων, M.Ο.= ο μέσος όρος της κατανομής, min= ελάχιστη τιμή, max= μέγιστη 

τιμή, p= η πιθανότητα η κατανομή να ακολουθεί την κανονική κατανομή, Γωνίες (+)= το ποσοστό των θετικών 

γωνιών (κεφάλι πάνω - ψάρια που αναδύονται), Γωνίες (-)= το ποσοστό των αρνητικών γωνιών (κεφάλι κάτω - 

ψάρια που καταδύονται).
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Εικόνα 3.4 Ιστόγραμμα της κατανομής των γωνιών προσανατολισμού της σαρδέλας στις ζώνες βάθους 0-10 m, 

10-20 m, και 20-30 m.  
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Εικόνα 3.5 Ιστόγραμμα της κατανομής των γωνιών προσανατολισμού του γαύρου στις ζώνες βάθους 0-10 m, 

10-20 m, και 20-30 m. 
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Εικόνα 3.6 Ιστόγραμμα της κατανομής των γωνιών προσανατολισμού της σαρδέλας και του γαύρου στην  ζώνη 

βάθους 30-100 m. 
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Εικόνα 3.9 Γραφική απεικόνιση των μέσων τιμών των γωνιών προσανατολισμού της σαρδέλας και του γαύρου 

στην ζώνη βάθους 0-30 m, κατά τις χρονικές περιόδους της μέρας και της νύχτας. - = μέση τιμή, κάθετη γραμμή = 

διαστήματα εμπιστοσύνης της μέσης τιμής.
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Εικόνα 3.10 Γραφική απεικόνιση των μέσων τιμών των γωνιών προσανατολισμού της σαρδέλας και του γαύρου 

στην ζώνη βάθους 30-100 m, κατά τις χρονικές περιόδους της μέρας και της νύχτας.  
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Εικόνα 3.11 Ιστόγραμμα της κατανομής των γωνιών προσανατολισμού της σαρδέλας στήν ζώνη βάθους  

0-30 m, κατά τις χρονικές περιόδους της μέρας και της νύχτας.  
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Εικόνα 3.12 Ιστόγραμμα της κατανομής των γωνιών προσανατολισμού του σαρδέλας στις ζώνες βάθους  

0-10 m, 10-20 m, και 20-30 m, κατά την χρονική περίοδο της μέρας.
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Εικόνα 3.13 Ιστόγραμμα της κατανομής των γωνιών προσανατολισμού του σαρδέλας στις ζώνες βάθους 

0-10 m, 10-20 m, και 20-30 m, κατά την χρονική περίοδο της νύχτας. 
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Εικόνα 3.14 Ιστόγραμμα της κατανομής των γωνιών προσανατολισμού του γαύρου στήν ζώνη βάθους  

0-30 m, κατά τις χρονικές περιόδους της μέρας και της νύχτας.  
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Εικόνα 3.15 Ιστόγραμμα της κατανομής των γωνιών προσανατολισμού του γαύρου στις ζώνες βάθους 0-10 m, 

10-20 m, και 20-30 m, κατά την χρονική περίοδο της μέρας. 
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Εικόνα 3.16 Ιστόγραμμα της κατανομής των γωνιών προσανατολισμού του γαύρου στις ζώνες βάθους 0-10 m, 

10-20 m, και 20-30 m, κατά την χρονική περίοδο της νύχτας. 
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Εικόνα 3.17 Ιστόγραμμα της κατανομής των γωνιών προσανατολισμού της σαρδέλας στήν ζώνη βάθους 

30-100 m, κατά τις χρονικές περιόδους της μέρας και της νύχτας. 
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Εικόνα 3.20 Ιστόγραμμα της κατανομής των γωνιών προσανατολισμού του γαύρου στην ζώνη βάθους 

30-100 m, κατά τις χρονικές περιόδους της μέρας και της νύχτας. 
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Εικόνα 3.23 Γραφική απεικόνιση των μέσων τιμών των γωνιών προσανατολισμού της σαρδέλας και του γαύρου 

στην ζώνη βάθους 0-30 m κατά τις χρονικές περιόδους M1, M2, D1, D2, D3, A1, A2, και N* 
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Εικόνα 3.24 Γραφική απεικόνιση των μέσων τιμών των γωνιών προσανατολισμού της σαρδέλας και του γαύρου 

στην ζώνη βάθους 30-100 m κατά τις χρονικές περιόδους M1, M2, D1, D2, D3, A1, A2, και N*. 
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Εικόνα 3.27 Γραφική απεικόνιση των μέσων τιμών των γωνιών προσανατολισμού κοπαδιών της σαρδέλας και 

του γαύρου στις ζώνες βάθους 0-10 m, 10-20 m, 20-30 m, 30-40 m, 40-50 m, 50-60 m, 60-70 m, και 70-100 m.
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Εικόνα 3.28 Γραφική απεικόνιση των μέσων τιμών των γωνιών προσανατολισμού κοπαδιών της σαρδέλας και 

του γαύρου στις ζώνες βάθους 0-30 m και 30-100 m.
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Εικόνα 3.29 Ιστόγραμμα της κατανομής των γωνιών προσανατολισμού κοπαδιών της σαρδέλας 

και του γαύρου στην ζώνη βάθους 0-30 m.



 

Κοπάδια Σαρδέλας
0-10 m

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Συ
χν
ότ
ητ
α 

(%
)

Ν=32
Μ .Ο=-1.25
min=-16
max=+15
p=0.12
Γωνίες (+)=32.8 %
Γωνίες (-)=67.2 %

10-20 m

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

5

80 

0

1

2

3

4

Συ
χν
ότ
ητ
α 

(%
)

Ν=272
Μ .Ο=-1.68
min=-14
max=+14
p=0.38
Γωνίες (+)=27.6 %
Γωνίες (-)=72.4 %

20-30 m

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-4
5

-4
0

-3
5

-3
0

-2
5

-2
0

-1
5

-1
0 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Γωνίες προσανατολισμού (μοίρες)

Συ
χν
ότ
ητ
α 

(%
) Ν=225

Μ .Ο=-1.62
min=-13
max=+12
p=0.44
Γωνίες (+)=34.3 %
Γωνίες (-)=65.7 %

 

Εικόνα 3.30 Ιστόγραμμα της κατανομής των γωνιών προσανατολισμού κοπαδιών της σαρδέλας στις ζώνες 

βάθους 0-10 m, 10-20 m, και 20-30 m.
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Εικόνα 3.31 Ιστόγραμμα της κατανομής των γωνιών προσανατολισμού κοπαδιών του γαύρου στις ζώνες βάθους 

0-10 m, 10-20 m, και 20-30 m.
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Εικόνα 3.32 Ιστόγραμμα της κατανομής των γωνιών προσανατολισμού κοπαδιών της σαρδέλας και 

του γαύρου στην ζώνη βάθους 30-100 m. 
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 
“ Ένα ηχοβολιστικό πρόγραμμα εκτίμησης αποθεμάτων μπορεί να είναι πετυχημένο μόνο όταν πριν το 

σχεδιασμό των ερευνητικών ταξιδιών είναι επαρκώς γνωστή η βιολογία του αποθέματος.” 

(Συμπόσιο με θέμα : ‘Εξελίξεις και προοπτικές των Ηχοβολιστικών μεθόδων’ - Seattle, 22 - 26 Iουνίου 1987) 

 

ο παραπάνω συμπέρασμα συμπυκνώνει πλήρως τη σπουδαιότητα της 

κατανόησης των μηχανισμών που σχετίζονται με την συμπεριφορά των 

ψαριών. Πράγματι, στην αλιευτική έρευνα, η συμπεριφορά των ψαριών 

αποτελεί τον κύριο παράγοντα επηρεασμού της ακρίβειας των μεθόδων εκτίμησης των 

αποθεμάτων. Ειδικότερα, οσο αφορά την ηχοβολιστική μέθοδο, η συμπεριφορά των ψαριών 

που σχετίζεται με τις αντιδράσεις αποφυγής του πλοίου ή και του εργαλείου δειγματοληψίας 

του, είναι η βασική αιτία υποεκτίμησης ενός αποθέματος. Η εμφάνιση της μεροληψίας 

γίνεται ιδιαίτερα αισθητή στους υπολογισμούς της αφθονίας και της τιμής του 

ηχοανακλαστικού δυναμικού των ψαριών. 

Τ 

Η μελέτη της συμπεριφοράς αποφυγής των ψαριών απέναντι σε ένα διερχόμενο 

σκάφος, βρίσκεται συνεχώς στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Τα μέχρι τώρα συμπεράσματα 

όμως αφορούν κυρίως εμπορικά είδη του Ατλαντικού και Ειρηνικού ωκεανού (cod, polar 

cod, herring, capelin) (Olsen 1979, 1980, Ona 1988, Engas et al. 1991, Misund 1991). Στη 

Μεσόγειο, αν και η αλιεία των μικρών πελαγικών ψαριών αποτελεί το κορμό της αλιευτικής 

παραγωγής, έχουν πραγματοποιηθεί ελάχιστες μελέτες. 

Τα είδη Sardina pilchardus (σαρδέλα) και Engraulis engrasicolus (γαύρος), είναι από 

τα πιο άφθονα μικρά πελαγικά είδη στις Ελληνικές θάλασσες. Ταυτόχρονα, αποτελούν τα 

κύρια εξαγώγιμα αλιευτικά μας προϊόντα, καθώς και τα είδη που στηρίζουν στο μεγαλύτερο 

βαθμό τη μεταποιητική βιομηχανία και βιοτεχνία. Γι αυτό τον λόγο, τα αποθέματα τους 

αποτελούν αντικείμενο συστηματικής μελέτης του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας και του 

Παν/μίου Κρήτης. Η μελέτη επομένως της συμπεριφοράς των συγκεκριμένων ειδών απέναντι 

στο σκάφος που τα ηχοβολεί, συνεισφέρει στη βελτίωση της ακρίβειας των εκτιμήσεων της 

αφθονίας τους.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης εργασίας, τα πρότυπα 

συμπεριφοράς τόσο της σαρδέλας όσο και του γαύρου μπορούν να διακριθούν σε δύο 

τμήματα. Το πρώτο αφορά τη ζώνη βάθους από 0 έως 30 μέτρα, ενώ το δεύτερο, τη ζώνη 

βάθους από 30 έως 100 μέτρα.  
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χι.  

Στη ζώνη βάθους 0-30 μέτρα, το πρότυπο συμπεριφοράς της σαρδέλας συνίσταται 

στην αποφυγή του πλοίου όπως προκύπτει από τη κανονικότητα της κατανομής, και 

συγχρόνως, τον αρνητικό μέσο όρο των γωνιών προσανατολισμού. Τα δύο αυτά στοιχεία 

υποδηλώνουν μια αντίδραση κατά την οποία το μεγαλύτερο ποσοστό των ψαριών έχει ένα 

γενικό προσανατολισμό βύθισης (αρνητικές γωνίες) αποφεύγοντας το ερέθισμα. Πιο 

συγκεκριμένα, τα ψάρια τείνουν να συγκεντρώνονται γύρω από μια μέση αρνητική γωνία 

(βύθιση) ακολουθώντας το ένα το άλλο απομακρυνόμενα από την πηγή της διαταραχής. Ένα 

μικρότερο ποσοστό εμφανίζει θετικές γωνίες. Η ύπαρξη θετικών γωνιών οφείλεται στο 

γεγονός ότι ένα ποσοστό των ψαριών κατευθύνεται πλάγια και προς τα πάνω. 

Κατά την διάρκεια του 24ώρου, το πρότυπο συμπεριφοράς της σαρδέλας στη ζώνη 

βάθους 0-30 δεν εμφανίζει διαφορά. Πιο συγκεκριμένα, αντιδράσεις αποφυγής εμφανίζονται 

τόσο τη μέρα όσο και τη νύχτα. Καμία διαφορά δεν εμφανίζεται επίσης και κατά τη διάρκεια 

των χρονικών υποπεριόδων της μέρας (M1, M2, D1, D2, D3, A1, A2). Σε όλες τις περιπτώσεις, 

οι κατανομές των γωνιών είναι κανονικές και οι μέσοι όροι των κατανομών αρνητικοί. Τέλος, 

τα ποσοστά των ψαριών που καταδύονται και αναδύονται κυμαίνονται στα επίπεδα του 

γενικού συνόλου.  

 Η γενική εικόνα του προτύπου αποφυγής που περιγράφηκε παραπάνω δεν 

παρουσιάζει σημαντική διαφοροποίηση στις ενδιάμεσες ζώνες βάθους 0-10, 10-20, και 20-30 

μέτρων, τόσο στη διάρκεια της μέρας όσο και της νύχτας. 

Στην ίδια ζώνη βάθους, το πρότυπο συμπεριφοράς του γαύρου εμφανίζει μια 

διαφοροποίηση μεταξύ της μέρας και της νύχτας. Η κατανομή των γωνιών προσανατολισμού 

την μέρα δεν είναι κανονική ενώ ο μέσος όρος των γωνιών είναι κοντά στο μηδέν. Αντίθετα, 

την νύχτα, τα ψάρια εμφανίζουν κανονική κατανομή και ο μέσος όρος της κατανομής είναι 

αρνητικός (βύθιση). Ο γαύρος λοιπόν, φαίνεται να εμφανίζει άμεση και ανιχνεύσιμη 

αντίδραση μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας. 

Το πρότυπο αποφυγής του γαύρου κατά τη διάρκεια της νύχτας είναι το ίδιο με αυτό 

που παρατηρείται στην σαρδέλα, δηλ, το μεγαλύτερο ποσοστό των ψαριών απομακρύνεται 

από την εστία διαταραχής καταδυόμενο, ενώ ένα μικρότερο κολυμπά πλάγια και προς τα 

επάνω σε κατεύθυνση αντίθετη με αυτή του πλοίου. Η διαφορά της συμπεριφοράς μεταξύ 

μέρας και νύχτας αντανακλάται και στις κατανομές των γωνιών που παρατηρήθηκαν κατά 

την διάρκεια των χρονικών υποπεριόδων της μέρας (M1, M2, D1, D2, D3, A1, A2). 
Συγκεκριμένα, τα σχολεία του γαύρου εμφανίζουν αντιδράσεις αποφυγής μόνο τη περίοδο 

M1, ενώ στις υπόλοιπες ό

Τα δύο πρότυπα συμπεριφοράς του γαύρου που μόλις περιγράφηκαν, δεν 

διαφοροποιούνται και εδώ στις ενδιάμεσες ζώνες βάθους 0-10, 10-20, και 20-30 μέτρων. 
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Διαφορετική είναι η εικόνα που παρουσιάζουν και τα δύο είδη στη ζώνη βάθους  

30 -100 μέτρων. Εδώ η παρουσία του πλοίου φαίνεται να μην έχει καμία επίδραση. Οι 

κατανομές των γωνιών προσανατολισμού δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή, 

υποδηλώνοντας έτσι απουσία αντίδρασης αποφυγής του ερεθίσματος. Οι μέσοι όροι των 

κατανομών είναι κοντά στο μηδέν, και τα ψάρια δεν δείχνουν καμία τάση να 

συγκεντρώνονται γύρω από τον μέσο όρο (τα ποσοστά των αρνητικών και θετικών γωνιών 

είναι μοιρασμένα). Το πρότυπο αυτό είναι το ίδιο και για τα δύο είδη, τις χρονικές περιόδους 

της μέρας και της νύχτας, καθώς και για τις περιόδους M1, M2, D1,D2, D3, A1,A2. Θα πρέπει να 

επισημανθεί επίσης ότι η απουσία αντίδρασης αποφυγής στο διερχόμενο πλοίο συναντάται σε 

όλες τις ενδιάμεσες ζώνες βάθους 30-40, 40-50, 50-60, 60-70, και 70-100 μέτρων και καθ’ 

όλη την διάρκεια του 24ώρου. 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την μελέτη χαρακτηριστικών κοπαδιών και 

των δύο ειδών συμφωνούν με τα συμπεράσματα που διατυπώθηκαν για τα πρότυπα 

συμπεριφοράς που αναπτύσσουν τα σχολεία τόσο της σαρδέλας όσο και του γαύρου στην 

παρουσία ενός πλοίου κατά την διάρκεια της μέρας. Πιο συγκεκριμένα, τα κοπάδια της 

σαρδέλας παρουσίασαν σαφείς αντιδράσεις αποφυγής του πλοίου μέχρι τα 30 μέτρα, ενώ από 

τα 30 έως τα 100 μέτρα η συμπεριφορά τους χαρακτηρίζεται ως ατάραχη. Στα κοπάδια του 

γαύρου αντίθετα η παρουσία του πλοίου δεν προκαλεί αντιδράσεις αποφυγής σε όλη την 

στήλη του νερού από τη επιφάνεια μέχρι τα 100 μέτρα.  

Όπως προαναφέρθηκε, η κανονικότητα της κατανομής που παρατηρήθηκε στις 

γωνίες προσανατολισμού υποδηλώνει την συγκέντρωση των περισσότερων ψαριών γύρω από 

τον μέσο όρο. Ταυτόχρονα, η αρνητική τιμή της κατανομής δείχνει ότι η κύρια κατεύθυνση 

της αντίδρασης είναι προς τα κάτω, ενώ ένα μικρό μέρος της διοχετεύεται πλάγια και προς τα 

πάνω. Με βάση το γεγονός ότι το ‘φαινόμενο του σιντριβανιού’ αποτελεί την συνηθέστερη 

αντίδραση αποφυγής των ψαριών απέναντι σε κάθε τι που κινείται προς αυτά (Wardle, 1986), 

μπορεί βάσιμα να υποτεθεί, ότι το πρότυπο αποφυγής που παρατηρήθηκε και στα δύο είδη 

αντιπροσωπεύει μερική εικόνα του φαινομένου αυτού. Είναι γνωστό (Pitcher, 1986), ότι η 

αντιθηρευτική αυτή συμπεριφορά, συνίσταται στη ακτινωτή διάσπαση του σχολείου και την 

απομάκρυνση του από την εστία διαταραχής, όμοια με το πίδακα ενός σιντριβανιού σε σχέση 

με το σημείο ανάβλυσης του νερού. Στη συνέχεια το κοπάδι ξανασχηματίζεται πίσω από το 

αντικείμενο.  

Γενικά πρότυπα συμπεριφοράς αποφυγής έχουν περιγραφεί κατά καιρούς από 

διάφορους ερευνητές (Olsen et al. 1983, Aglen 1985, Gerloto & Freon, 1988, Soria et. al., 

1996). Τα ψάρια παρουσιάζουν ορισμένες στερεότυπες αντιδράσεις αποφυγής του πλοίου, 

όμοιες με τις αντιδράσεις τους απέναντι σε ένα θηρευτή: 
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(α) Πριν το πλοίο περάσει πάνω από το σχολείο, τα ψάρια συσφίγγονται και 

αυξάνουν τη ταχύτητα τους σε μια οριζόντια αντίδραση αποφυγής. Η αντίδραση αυτή 

διευκολύνει τους αντιθηρευτικούς ελιγμούς. 

(β) καθώς το πλοίο πλησιάζει πιο κοντά, η ταχύτητα των ψαριών γίνεται μεγαλύτερη, 

ο προσανατολισμός τους γίνεται πιο ομοιόμορφος, και αρχίζουν να καταδύονται.  

(γ) όταν το πλοίο περνά ακριβώς πάνω από το σχολείο, η ταχύτητα είναι σχετικά 

πολύ μεγάλη, η κατάδυση πιο απότομη, και τα ψάρια εμφανίζουν ένα χαρακτηριστικό 

πρότυπο ακτινωτής διασποράς μακριά από την πορεία του πλοίου. Στην αντίδραση αυτή, η 

συνιστώσα της κατάδυσης είναι πολύ εντονότερη από τις συνιστώσες της πλάγιας διαφυγής, 

ενώ το πρότυπο του σχολείου διαλύεται.  

(δ) τέλος, τα ψάρια ξανασχηματίζουν συμπαγή σχολεία σε μεγαλύτερα βάθη. 

Η ένταση της αντίδρασης των ψαριών μειώνεται με το βάθος. Σύμφωνα με τον Olsen 

(1979, 1980) η αντίδραση της ρέγγας στο πλοίο είναι πολύ έντονη μέχρι βάθους 50 m και 

γίνεται ιδιαίτερα αισθητή μέχρι βάθους 90-100 m. Αντίθετα οι Gerloto & Freon (1992), Freon 

et al. (1993), με βάση τις παρατηρήσεις τους κυρίως σε ψάρια του γένους Sardinella, 

υποστηρίζουν ότι η καταδυτική αντίδραση στα τροπικά και υποτροπικά ψάρια είναι πολύ 

μικρότερη. Συγκεκριμένα υποστηρίζουν ότι σε αυτά τα ψάρια η έντονη αντίδραση 

παρατηρείται μέχρι τα 20 μέτρα, ενώ σε μεγαλύτερα βάθη είναι εξασθενημένη ή ανύπαρκτη. 

Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας συμφωνούν με αυτά των Gerloto & Freon, δηλ, ότι 

η σαρδέλα και ο γαύρος συμπεριφέρονται σαν υποτροπικά είδη. Επίσης συμφωνούν με τις 

διαπιστώσεις των Soria et al. (1996) που ανέλυσαν την επίδραση του σκάφους στην 

χωροταξική συμπεριφορά των δύο ειδών χρησιμοποιώντας ηχοβολιστικές μεθόδους. Η 

συγκεκριμένη εργασία κατέληξε στην διαπίστωση ότι και τα δύο είδη παρουσιάζουν 

αντιδράσεις αποφυγής στην ζώνη βάθους από 15- 35 μέτρα, ενώ η απόσταση από το πλοίο 

είναι αυτή που καθορίζει την ένταση της αντίδρασης αποφυγής. Στη παρούσα μελέτη τόσο η 

σαρδέλα όσο και ο γαύρος εκδήλωσαν αντιδράσεις αποφυγής στο πλοίο μέχρι τα 30 μέτρα, 

ενώ από τα 30 έως τα 100 μέτρα έδειξαν να μην ενοχλούνται.  
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Η απουσία αντίδρασης στην ζώνη βάθους 30 - 100 μέτρα μπορεί να οφείλεται στους 

εξής λόγους: 

⇒ Η ένταση του ηχητικού ερεθίσματος φθάνει σε αυτήν την ζώνη αρκετά 

εξασθενημένη ώστε να προκαλέσει την αντίδραση τους. Είναι γνωστό ότι το επίπεδο της 

ηχητικής πίεσης στο νερό ελαττώνεται με ρυθμό περίπου 1/D3, όπου D είναι το βάθος (Olsen, 

1980). 

⇒ Το οπτικό ερέθισμα που προκαλείται από το σχήμα του πλοίου δεν εκλαμβάνεται 

ως ‘απειλή’ για την ασφάλεια των σχολείων, λόγω της περιορισμένης εμβέλειας όρασης και 

της χαμηλότερης φωτεινότητας που παρατηρείται στα μεγάλα βάθη. Σύμφωνα με τον Blaxter 

(1980), η οπτική λειτουργία του ψαριού καθορίζεται από την ένταση του φωτός, η οποία με 

την σειρά της επηρεάζεται από το βάθος, την ώρα της ημέρας και τη διαφάνεια του νερού. 

⇒ Ο χρόνος αντίδρασης είναι μεγαλύτερος από αυτόν που λαμβάνουν οι μετρήσεις 

των ηχοβολιστικών μηχανημάτων. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα τα δύο είδη να αντιδρούν 

μετά την διέλευση του πλοίου. Η διερεύνηση όμως αυτής της πιθανότητας αποτελεί το 

σχεδιασμό πειράματος στο πεδίο όπου τα κοπάδια των δύο ειδών θα γίνουν αντικείμενο 

παρακολούθησης με διαδοχικά ηχοβολιστικά μηχανήματα τα οποία θα βρίσκονται σε 

απόσταση μεταξύ τους. Με αυτό τον τρόπο θα είναι δυνατός και ο υπολογισμός της 

υστέρησης των αντιδράσεων τους στη διέλευση του πλοίου.  

Μεταξύ μέρας και νύχτας το πρότυπο συμπεριφοράς της σαρδέλας δεν εμφάνισε 

διαφορές. Στη ζώνη βάθους 0-30 μέτρων οι αντιδράσεις αποφυγής παρατηρήθηκαν τόσο την 

μέρα όσο και την νύχτα, ενώ και στη ζώνη 30-100 μέτρων δεν διαπιστώθηκε αντίδραση και 

στις δύο αυτές περιόδους. Οι διαπιστώσεις αυτές συμφωνούν με τα συμπεράσματα των Olsen 

et al. (1983), οι οποίοι σε μια σειρά ειδών, αναφέρουν ότι η σύγκριση μεταξύ των ημερήσιων 

και νυχτερινών παρατηρήσεων δεν έδειξε αξιοσημείωτη διαφορά στο πρότυπο αποφυγής. 

Παρόμοια ήταν και τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν oι Levennez et al.(1990) στην 

ερευνά τους για τα τροπικά είδη της οικ. Clupeidae στην Βενεζουέλα. Ο βασικός παράγοντας 

επομένως που καθορίζει την εμφάνιση ή μη αντιδράσεων αποφυγής στην σαρδέλα φαίνεται 

ότι είναι το βάθος στο οποίο βρίσκονται τα ψάρια, δηλαδή, η απόσταση τους από την πηγή 

διαταραχής.  

Σε αντίθεση, μεταξύ μέρας και νύχτας το πρότυπο συμπεριφοράς του γαύρου ήταν 

διαφορετικό. Η διαφορά εντοπίζεται στη ζώνη βάθους 0-30 μέτρα, όπου οι αντιδράσεις 

αποφυγής εμφανίστηκαν μόνο κατά την διάρκεια του σκοταδιού. Απεναντίας στη ζώνη 

βάθους 30-100 μέτρων τόσο τη μέρα όσο και τη νύχτα δεν εμφανίστηκαν αντιδράσεις 
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αποφυγής. Η ιδιαιτερότητα αυτή στη συμπεριφορά του γαύρου είναι απαραίτητο να εξεταστεί 

συστηματικότερα και πιο αναλυτικά.  

Πιθανές αιτίες που εξηγούν τη συμπεριφορά αυτή είναι: 

• Η αντίδραση του γαύρου απέναντι στο πλοίο κατά τη διάρκεια της μέρας 

συνίσταται σε οριζόντια και όχι κάθετη αποφυγή του. Αυτό θα είχε ως συνέπεια την μη 

καταγραφή του φαινομένου από το ηχοβολιστικό μηχάνημα, που εκτιμά τη μεταβολή της 

θέσης των ψαριών μόνο ως προς την κάθετη διάσταση. Με άλλα λόγια, ο γαύρος εκτιμά την 

ύπαρξη ή μη κινδύνου αξιοποιώντας το οπτικό ερέθισμα που του παρέχεται από το πλοίο και 

το αποφεύγει κινούμενος και διασκορπιζόμενος δεξιά και αριστερά του και όχι προς τα κάτω. 

Σύμφωνα με τον Wardle (1986), οι αντιδράσεις των ψαριών απέναντι σε ένα αντικείμενο που 

κινείται προς και διαμέσου ενός κοπαδιού υποκινούνται πρωταρχικά από τον οπτικό 

ερεθισμό, ή ένταση του οποίου εξαρτάται από τη διαφάνεια του νερού. Έτσι, κατά τη 

διάρκεια της μέρας, η αναγνώριση του κινδύνου που πλησιάζει είναι εφικτή. Αντίθετα, κατά 

τη διάρκεια της νύχτας δεν είναι δυνατή η οπτική αναγνώριση και παρακολούθηση της 

απειλής. Το ακουστικό ερέθισμα είναι το μόνο ερέθισμα που προκαλεί αντίδραση αποφυγής, 

η οποία σε αυτή τη περίπτωση παίρνει τη μορφή της βύθισης των ψαριών. Αντίθετα, η 

σαρδέλα αντιδρά τόσο τη μέρα όσο και τη νύχτα καταδυόμενη. Η τελευταία διαπίστωση μας 

επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι αυτό που προκαλεί κυρίως την εμφάνιση των αντιδράσεων 

αποφυγής στην σαρδέλα είναι το ακουστικό ερέθισμα και όχι το οπτικό, το οποίο φαίνεται ότι 

παίζει μικρότερο ρόλο.  

• Υπάρχει πάντα η περίπτωση, η σύνθεση των σχολείων του γαύρου στα 0-30 μέτρα 

κατά τη διάρκεια της μέρας να αποτελείται κυρίως από ψάρια των οποίων η βιολογική 

κατάσταση είναι τέτοια ώστε να μην προκαλούνται αντιδράσεις αποφυγής. Οι Misund et al. 

(1993) παρατήρησαν ότι ψάρια του είδους capelin που αποτελούνταν αποκλειστικά από 

ώριμα γεννητικά άτομα δεν παρουσίασαν αντιδράσεις αποφυγής απέναντι στο πλοίο. Οι ίδιοι 

ερευνητές αναφέρουν ότι σύμφωνα με την εμπειρία των ψαράδων, κατά τη διάρκεια της 

μετανάστευσης για ωοτοκία, το συγκεκριμένο είδος αντιδρά ελάχιστα στο θόρυβο που 

προέρχεται από τα αλιευτικά σκάφη. Είναι γνωστό (Fage 1935, Andreu & Rodriguez Roda 

1951, Bas & Morales 1954) ότι τα ενήλικα άτομα του γαύρου μεταναστεύουν στα ρηχά για να 

ωοτοκήσουν. Επίσης σύμφωνα με τον Σωμαράκη (1993), το εποχικό μέγιστο της 

αναπαραγωγικής δραστηριότητας του γαύρου στην περιοχή του Β. Αιγαίου παρατηρείται τον 

Ιούνιο, μήνας στον οποίο πραγματοποιήθηκε η δειγματοληψία της παρούσας μελέτης. 

Αντίθετα, η σαρδέλα βρίσκεται στον αντίποδα του μέγιστου της αναπαραγωγικής 

δραστηριότητας της στην ίδια περιοχή, το οποίο σύμφωνα με τους Daoulas & Economou 

(1986) παρατηρείται τους μήνες Δεκέμβριο -Ιανουάριο.  
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• Ο γαύρος αντιδρά μόνο τη νύχτα, δεδομένου ότι κυρίως τότε το απόθεμα του 

δέχεται την μεγαλύτερη αλιευτική πίεση. Είναι γνωστό ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της 

αλιείας των μικρών πελαγικών ψαριών με γρι-γρι πραγματοποιείται τις βραδινές ώρες, και 

κυρίως στις ρηχές περιοχές (Stergiou, 1990). Επίσης, σύμφωνα με τους Τσιμενίδη & 

Καραγκίτσου (1984) από το τέλος της δεκαετίας του ’70 τα γρι-γρι στράφηκαν εκλεκτικά 

προς το γαύρο, παρά προς τη σαρδέλα, εξαιτίας της τιμής του πρώτου. Είναι πιθανόν λοιπόν 

ότι ο γαύρος συσχετίζει το σκοτάδι με μια μεγαλύτερη αίσθηση απειλής και κινδύνου από ότι 

τη μέρα. Η απόκτηση προτύπων συμπεριφοράς με βάση παρελθόντα βιώματα είναι ευρύτερα 

γνωστή στο ζωικό βασίλειο. Όπως όλες οι άλλες ομάδες, έτσι και τα ψάρια έχουν την 

ικανότητα να προσαρμόζουν την συμπεριφορά τους απέναντι σε συγκεκριμένα ερεθίσματα 

(όπως τα σκάφη και τα αλιευτικά τους εργαλεία) μέσω της μάθησης (Ferno & Huse 1983, 

Pyanov 1992). Σύμφωνα με τους Soria et al. (1993), κλουπεοειδή που έχουν εκτεθεί σε 

δοκιμασία καταπόνησης μπορούν να μεταδώσουν πιο γρήγορα αντιδράσεις αποφυγής σε 

άλλα ψάρια που δεν την έχουν υποστεί, όταν αναμιχθούν μαζί τους. Επιπλέον, τα ψάρια 

μπορούν να διατηρήσουν την εμπειρία αυτή για μήνες (Coble et al., 1985). 

• Τέλος, υπάρχει η περίπτωση ο γαύρος να μην αντιδρά καθόλου στη παρουσία του 

πλοίου κατά τη διάρκεια της μέρας. Βιβλιογραφικά υπάρχουν πολλές αναφορές στις οποίες 

δεν παρατηρήθηκαν αντιδράσεις αποφυγής απέναντι σε ένα διερχόμενο σκάφος. Οι Ona & 

Godo (1990) στις μελέτες τους για τα είδη cod, και haddock, δεν διαπίστωσαν αντιδράσεις 

αποφυγής απέναντι σε ερευνητικά πλοία που ταξίδευαν με κανονικές ταχύτητες πλεύσης. 

Παρόμοιες μελέτες σε τροπικά είδη κλουπεοειδών σε ρηχά νερά δεν έδειξαν μείωση της 

πυκνότητας των ψαριών κατά τη διάρκεια διέλευσης μικρών σκαφών, είτε αυτά έφεραν 

μηχανή είτε πανιά (Freon et al., 1990). 

Οι παρατηρήσεις για τα πρότυπα συμπεριφοράς των δύο ειδών απέναντι σε 

διερχόμενο πλοίο, αποκτούν βαρύνουσα σημασία για τις εκτιμήσεις της αφθονίας τους. Όπως 

τονίσθηκε στην εισαγωγή, οι αντιδράσεις αποφυγής έχουν ως συνέπεια τη δραστική μείωση 

της πυκνότητας των παρατηρούμενων ψαριών που καταγράφεται από τα ηχοβολιστικά 

μηχανήματα του σκάφους (Olsen, 1990). Η σαρδέλα και ο γαύρος εμφανίζουν αντιδράσεις 

αποφυγής μέχρι τα 30 μέτρα. Επομένως, κάτω από το βάθος αυτό η επίδραση του πλοίου στη 

πυκνότητα των ειδών θα πρέπει να θεωρείται ότι επηρεάζει ελάχιστα τις εκτιμήσεις της 

αφθονίας τους. 

Ένα ακόμα σημαντικό συμπέρασμα αφορά το εύρος των γωνιών που τείνουν να 

έχουν τα ψάρια όταν ηχοβολίζονται. Συγκεκριμένα, έγινε δυνατή η καταγραφή του εύρους 

αυτού ανά 10 m για όλη την στήλη του νερού μέχρι τα 100 m. Επίσης παρουσιάστηκε για 

πρώτη φορά η διακύμανση του εύρους των γωνιών προσανατολισμού κατά την διάρκεια των 
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ο 

 αποφυγής.  

νυχθήμερων μετακινήσεων τους. Σύμφωνα με τον Foote (1979 a, b, 1980) για τη πρόβλεψη 

του ηχοανακλαστικού δυναμικού των ψαριών στο πεδίο θα πρέπει να χρησιμοποιείται ένα 

εύρος γωνιών από τις 450 έως τις +450. Άλλοι ερευνητές (Olsen 1980, Clay & Heist 1984) 

θεωρούν το εύρος αυτό πολύ μεγάλο, και αντιπροτείνουν το εύρος από -300 έως +300. Η 

προσέγγιση αυτή συγκλίνει με τα αποτελέσματα που βρέθηκαν για τη σαρδέλα και το γαύρο. 

Το εύρος που παρατηρήθηκε στο σύνολο των στόχων της σαρδέλας κυμάνθηκε από -280 έως 

+280, ενώ για το γαύρο από -290 έως +280. Το εύρος αυτό δεν εμφάνισε ιδιαίτερες 

διαφοροποιήσεις στη διάρκεια τόσο της μέρας και της νύχτας, όσο και στα χρονικά 

υποδιαστήματα της μέρας.  

Όσον αφορά χαρακτηριστικά κοπάδια και των δύο ειδών, το εύρος των γωνιών 

κυμάνθηκε σε στενότερα όρια. Συγκεκριμένα, το εύρος των κοπαδιών της σαρδέλας 

κυμάνθηκε από -160 έως +150 (0-30 μέτρα) και από -180 έως +190 (30-100 μέτρα), ενώ των 

κοπαδιών του γαύρου και στις δύο ζώνες βάθους από -190 έως +190. Η διαφορά στο εύρος 

που παρατηρήθηκε μεταξύ του συνόλου των στόχων και των συγκεκριμένων κοπαδιών 

μπορεί να ερμηνευθεί ως εξής: στο σύνολο των στόχων, εκτός από τα χαρακτηριστικά 

κοπάδια που μελετήθηκαν, συμπεριλαμβάνονται κοπάδια με μικρό αριθμό ατόμων, ή και 

μεμονωμένα ψάρια, η κίνηση των οποίων εμφανίζεται να είναι πιο απότομη. Σύμφωνα με 

τους Itazawa et al. (1978), τα ψάρια που βρίσκονται σε μικρά κοπάδια είναι περισσότερ

ανήσυχα και νευρικά, και κατά συνέπεια εμφανίζουν εντονότερες αντιδράσεις

Στη παρούσα εργασία διατυπώθηκαν εξισώσεις πρόβλεψης της συμπεριφοράς και 

των δύο ειδών απέναντι στο πλοίο σε όλη τη στήλη του νερού μέχρι τα 100 m, σε μια 

προσπάθεια εκτίμησης του τρόπου μεταβολής της γωνίας και του ρυθμού βύθισης των 

ψαριών όσο αυξάνεται το βάθος. Τέλος, υπολογίσθηκε το βάθος στο οποίο θα συναντήσει τα 

σχολεία των δύο ειδών, μια πελαγική τράτα που σύρεται από το πλοίο. Οι μέγιστες τιμές του 

βάθους αυτού βρέθηκαν ότι δεν ξεπερνούν το μήκος του κάθετου ανοίγματος της τράτας. Η 

διαπίστωση αυτή αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα για τον σχεδιασμό της δειγματοληψίας των 

συγκεκριμένων ειδών κατά τη διάρκεια του ηχοβολισμού τους στο πεδίο, διότι δείχνει ότι η 

σύλληψη των ψαριών με το συγκεκριμένο εργαλείο, δεν απαιτεί παρά μικρές ρυθμίσεις του 

βάθους σύρσης της τράτας.  

Ανακεφαλαιώνοντας, είναι χρήσιμο να υπογραμμιστεί ότι η μελέτη των αντιδράσεων 

αποφυγής των ψαριών απέναντι σε ένα πλοίο αποτελεί ένα αντικείμενο που χρήζει 

πολύπλευρης αντιμετώπισης, εφόσον εμπλέκει παραμέτρους που σχετίζονται με την βιολογία 

τους. Η βασική αρχή της συγκεκριμένης συμπεριφοράς φαίνεται ότι ταυτίζεται με εκείνη που 

παρουσιάζουν τα ψάρια απέναντι στους θηρευτές: ‘αποφυγή οτιδήποτε κινείται γρήγορα και 

με θόρυβο’ (Misund 1987, Olsen 1990, Freon et al. 1992, Freon et al. 1993).  
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Στηνπαρούσα εργασία, έγινε καταγραφή του προτύπου συμπεριφοράς των ειδών 

Sardina pilchardus (σαρδέλα) και Engraulis engrasicolus (γαύρος) κατά τη διέλευση του 

πλοίου που τα ηχοβολεί. Με βάση τα αποτελέσματα, φαίνεται ότι είναι αναγκαία η 

λεπτομερέστερη μελέτη συγκεκριμένων ερωτημάτων που έχουν προκύψει:  

α) Σε ποιο βαθμό, εκτός από την κάθετη, συμβαίνει και οριζόντια αποφυγή του 

πλοίου; 

β) ποια είναι η επίδραση της γεννητικής ωρίμανσης των ψαριών στην εκδήλωση 

αντιδράσεων αποφυγής; 

Στο πρώτο ερώτημα, η συμβολή οριζόντιων ηχοβολιστικών (sonars) θα προσφέρει 

πολύτιμες απαντήσεις. Η χρήση τους θα δώσει την δυνατότητα παρατήρησης του προτύπου 

συμπεριφοράς σε μια ακόμα διάσταση, εντοπίζοντας πιθανώς χαρακτηριστικά που δεν είναι 

δυνατόν να καταγραφούν από τα καθέτου διευθύνσεως ηχοβολιστικά. Επιπλέον, υποβρύχιες 

κινηματογραφήσεις ή φωτογραφίες εάν συνδυαστούν με το ταυτόχρονο ηχοβολισμό των 

ψαριών θα αποδώσουν μια πιο ολοκληρωμένη και λεπτομερέστερη εικόνα του φαινομένου. 

Όσο αφορά την απάντηση στο δεύτερο ερώτημα, απαιτείται η πραγματοποίηση 

δειγματοληψίας στην περιοχή του Β. Αιγαίου κατά την διάρκεια του χειμώνα. Την εποχή 

αυτή η αναπαραγωγική περίοδος των δύο ειδών εμφανίζει εντελώς διαφορετική εικόνα από 

την αντίστοιχη του καλοκαιριού. Η αναπαραγωγική δραστηριότητα της σαρδέλας, όπως 

προαναφέρθηκε, εκδηλώνει το μέγιστο της τους μήνες Δεκέμβριο - Ιανουάριο, σε αντίθεση 

με αυτή του γαύρου που το ίδιο διάστημα είναι ελάχιστη. Επομένως οι δύο εποχές 

προσφέρουν μια καλή ευκαιρία σύγκρισης των προτύπων συμπεριφοράς των δύο ειδών, 

προκειμένου να διαπιστωθεί το κατά πόσο η γεννητική ωριμότητα των ψαριών είναι 

καθοριστικός παράγοντας για την εμφάνιση των αντιδράσεων αποφυγής. 

Τέλος, η εστίαση σε ένα ευρύ φάσμα παραγόντων όπως η ταχύτητα του σκάφους που 

ηχοβολεί, το μέγεθος του, καθώς και οι περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής τη περίοδο 

της δειγματοληψίας (π.χ. διαφάνεια του νερού, θερμοκρασία), θεωρείται ότι θα συνεισφέρει 

στη πληρέστερη κατανόηση των μηχανισμών που διέπουν τη συμπεριφορά της σαρδέλας και 

του γαύρου απέναντι στο πλοίο.  
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Σ 
τα πλαίσια της παρούσας εργασίας μελετήθηκε η συμπεριφορά των ειδών Sardina pilchardus 

(σαρδέλα) και Engraulis engrasicolus (γαύρος) κατά τη διέλευση του πλοίου που τα 

ηχοβολεί. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν μπορούν να συνοψισθούν ως εξής: 

• Και τα δύο είδη εμφανίζουν αντιδράσεις αποφυγής του πλοίου μέχρι τα 30 m. Η 

αντίδραση εκφράζεται με τη βύθιση του μεγαλύτερου ποσοστού των ψαριών μακριά από τη 

πηγή διαταραχής. Ένα μικρότερο ποσοστό διαφεύγει πλάγια και προς τα πάνω. Η ένταση και 

η μορφή της αντίδρασης δεν εμφανίζουν διαφορά στις ενδιάμεσες ζώνες 0-10, 10-20, και  

20-30 m. 

• Το πρότυπο αποφυγής δίνει την εικόνα ‘φαινόμενου του σιντριβανιού’ που 

αποτελεί τη συνηθέστερη αντιθηρευτική τακτική ειδών που κοπαδιάζουν. 

• Στη σαρδέλα το πρότυπο αποφυγής δεν διαφέρει μεταξύ μέρας και νύχτας. Αντίθετα 

ο γαύρος παρουσιάζει κάθετη αποφυγή μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Είναι πιθανόν ότι 

τη μέρα ο γαύρος αποφεύγει το πλοίο οριζόντια ή και καθόλου. Η συμπεριφορά αυτή του 

γαύρου πιθανά να οφείλεται σε παράγοντες που σχετίζονται με τη γεννητική ωριμότητα, τη 

δυνατότητα όρασης καθώς και με την ικανότητα μάθησης των ατόμων. 

• Από τα 30 έως τα 100 m, τόσο τη μέρα όσο και τη νύχτα, η παρουσία του πλοίου 

δεν έχει καμία επίδραση στη συμπεριφορά και των δύο ειδών. Η εξασθενημένη ένταση του 

ηχητικού ερεθίσματος, καθώς και η περιορισμένη εμβέλεια όρασης σε αυτή τη ζώνη βάθους 

πιθανά να ερμηνεύουν την απουσία αντιδράσεων αποφυγής. Τέλος, το ενδεχόμενο ο χρόνος 

εκδήλωσης της αντίδρασης των ψαριών να είναι μεγαλύτερος από αυτόν που λαμβάνουν οι 

μετρήσεις των ηχοβολιστικών μηχανημάτων, μπορεί να αποτελεί μια ακόμη εξήγηση για την 

εμφάνιση του συγκεκριμένου πρότυπου συμπεριφοράς.  

• Στα χρονικά υποδιαστήματα της μέρας που αντιστοιχούν σε διαφορετικές φάσεις 

της κάθετης μετανάστευσης των ψαριών, τα πρότυπα συμπεριφοράς και των δύο ειδών είναι 

τα ίδια με αυτά που παρατηρούνται στις ζώνες βάθους 0-30 m και 30 -100 m για το σύνολο 

της μέρας. 

• Το εύρος των γωνιών προσανατολισμού που τείνει να έχει η σαρδέλα όταν 

ηχοβολίζεται κυμαίνεται από -280 έως +280, ενώ το αντίστοιχο του γαύρου από -290 έως +280.  
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• Εξ αιτίας της μη εμφάνισης αντιδράσεων αποφυγής κάτω από τα 30 m, η επίδραση 

του πλοίου στη τιμή του ηχοανακλαστικού δυναμικού των ψαριών και επομένως στις 

εκτιμήσεις αφθονίας τους πρέπει να θεωρείται ως αμελητέα. 

• Η μεταβλητότητα της συμπεριφοράς και των δύο ειδών απέναντι στο πλοίο σε 

σχέση με το βάθος, ερμηνεύεται από εξισώσεις δευτέρου βαθμού σε ποσοστό 85 % για τη 

σαρδέλα  και 51 % για το γαύρο.  

• Ο ρυθμός μετακίνησης τόσο της σαρδέλας όσο και του γαύρου στην στήλη του 

νερού μέχρι τα 100 m επιτρέπει την αλίευση τους από μια πελαγική τράτα με συγκεκριμένα 

τεχνικά χαρακτηριστικά, κάνοντας μικρές ρυθμίσεις του βάθους σύρσης. 

• Τέλος, η χρήση οριζόντιων ηχοβολιστικών και υποβρύχιων καταγραφών στο πεδίο, 

καθώς και ο σχεδιασμός δειγματοληψίας κατά τη διάρκεια του χειμώνα στη περιοχή του Β. 

Αιγαίου, πρέπει να αποτελέσουν τους στόχους μελλοντικών ερευνών, προκειμένου να γίνει 

ακόμα περισσότερο κατανοητό το πρότυπο συμπεριφοράς που παρατηρήθηκε στα δύο υπό 

μελέτη είδη.  
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