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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει έντονο επιστημονικό ενδιαφέρον για τις 

επιπτώσεις του οργανικού εμπλουτισμού στο βένθος (Pearson & Rosenberg, 

1978, Karakassis et al., 2000, Gray et al., 2002, Kalantzi & Karakassis, 2006, 

Hargrave et al., 2008, Piedecausa et al., 2011). Οι διαφοροποιήσεις στην 

εισροή οργανικού υλικού σε μια περιοχή, λόγω φυσικών ή τεχνητών αιτιών, 

προκαλεί αλλαγές σε ένα σύνολο φυσικών, χημικών και βιολογικών 

παραγόντων που τελικά επιδρούν στην σύνθεση της πανίδας της περιοχής 

(Karakassis et al., 2000, Gray et al., 2002, Armenteros et al., 2010 και 

Papageorgiou et al., 2010). Οι αλλαγές αυτές στα βιογεωχημικά 

χαρακτηριστικά του ιζήματος διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τύπο του 

ιζήματος  (Karakassis et al., 2000; Kalantzi & Karakassis, 2006). 

Η αυξημένη καθίζηση οργανικού υλικού στο θαλάσσιο βυθό ως 

αποτέλεσμα ευτροφισμού ή δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας διεγείρει το 

μεταβολισμό στο βένθος γεγονός που αποτυπώνεται στην αυξημένη 

κατανάλωση οξυγόνου και την απελευθέρωση διοξειδίου του άνθρακα (CO2) 

(Valdermarsen et al., 2009). Η αυξανόμενη κατανάλωση οξυγόνου στα 

ιζήματα μπορεί να οδηγήσει στην αναγωγή θειικών ενώσεων και κατά 

συνέπεια στην παραγωγή υδρόθειου (H2S), στη δημιουργία ανοξίας και στην 

αύξηση της τοξικότητας των ιζημάτων (Holmer & Kristensen, 1994, 1996).    

Το οργανικό υλικό που δεν καταναλώνεται από την πανίδα των ιζημάτων 

ανοργανοποιείται μέσα από μικροβιακές διαδικασίες (Jorgensen, 2006). Η 

πιο αποδοτική μέθοδος για τη μετατροπή του οργανικού υλικού σε ανόργανο 

είναι ο αερόβιος μεταβολισμός. Σε ιζήματα όμως με αυξημένο οργανικό 

φορτίο, το οξυγόνο στην επιφάνεια των ιζημάτων καταναλώνεται ραγδαία με 

συνέπεια να κυριαρχούν μικροοργανισμοί που χρησιμοποιούν άλλες ενώσεις 

ως δέκτες ηλεκτρονίων (όπως NO3- και SO42-). Στις περιπτώσεις αυτές η 

αναγωγή των θειικών ενώσεων γρήγορα γίνεται η κυρίαρχη μεταβολική 

διεργασία και το ισοζύγιο μεταξύ αερόβιου και αναερόβιου μεταβολισμού 

κλίνει προς τον αναερόβιο (Jorgensen, 2006 και Jorgensen & Kasten, 2006). 

Ενώ ο αερόβιος μεταβολισμός λαμβάνει χώρα στα πρώτα χιλιοστά της 

επιφάνειας του ιζήματος όπου υπάρχει οξυγόνο, τα θειοαναγωγικά βακτήρια 

κυριαρχούν στο αμέσως κατώτερο στρώμα όπου επικρατούν υποξικές και 
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ανοξικές συνθήκες και ανάγουν τις θειικές ενώσεις σε υδρόθειο. Στις 

περιπτώσεις που έχει δημιουργηθεί ανοξία στην επιφάνεια του ιζήματος 

δημιουργείται μια μεταβατική ζώνη υποξίας/ανοξίας η οποία χαρακτηρίζεται 

από διαβαθμίσεις οξυγόνου, υδρόθειου και φωτός όπου η αναερόβια 

φωτοσύνθεση μπορεί να πραγματοποιηθεί (Jorgensen et al., 1983, Pierson et 

al., 1987 και Guyoneaud et al., 1996). 

Τα φωτοετερότροφα βακτήρια χρειάζονται για την ανάπτυξή τους το 

οργανικό υλικό αλλά είναι ικανά να αντλούν ένα σημαντικό ποσοστό των 

ενεργειακών τους απαιτήσεων χρησιμοποιώντας την ηλιακή ενέργεια. Μια 

ομάδα τέτοιων βακτηρίων είναι τα αναερόβια φωτοσυνθετικά βακτήρια 

(Imhoff, 1995 και Van Gemerden & Mas, 1995). Τα βακτήρια αυτά 

αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό ποσοστό των μικροβιακών κοινοτήτων της 

εύφωτης ζώνης των θαλασσών (Van Gemerden & Mas, 1995, Guyoneaud et 

al., 1996, Hojerova et al., 2011 και Hubas et al., 2011). 

Τα αναερόβια φωτοσυνθετικά βακτήρια προσέλκυαν πάντα το 

επιστημονικό ενδιαφέρον λόγω της ικανότητάς τους να φωτοσυνθέτουν σε 

αναερόβιες συνθήκες και χωρίς να παράγουν οξυγόνο. Οι χρωστικές που 

χρησιμοποιούν είναι οι βακτηριοχλωροφύλλες (Imhoff, 1995, Van Gamerden 

& Mas, 1995 και Kobayashi et al., 2006). Τα διαφορετικά αναερόβια 

φωτοσυνθετικά βακτήρια περιέχουν αρκετούς τύπους βακτηριοχλωροφυλλών 

(BChls) και μια ποικιλία καροτενοειδών για τη συλλογή της ηλιακής ενέργειας 

και μετατροπή της σε χημική. Οι φωτοσυνθετικές αυτές χρωστικές δίνουν στα 

βακτήρια ξεχωριστούς χρωματισμούς που κυμαίνονται από τις αποχρώσεις 

του πράσινου και του καφέ έως το μωβ. Η διαδικασία της φωτοσύνθεσης για 

τους οργανισμούς αυτούς εξαρτάται από την έλλειψη οξυγόνου, καθώς η 

σύνθεση των φωτοσυνθετικών χρωστικών τους καταστέλλεται παρουσία 

οξυγόνου. Επιπλέον, τα βακτήρια αυτά χρησιμοποιούν σε αντίθεση με τα 

ανώτερα φυτά μόνο ένα φωτοσύστημα και δότες ηλεκτρονίων χαμηλότερου 

δυναμικού οξειδοαναγωγής από το νερό. Τέτοιοι είναι κυρίως το υδρόθειο και 

άλλες αναγωγικές ενώσεις του θείου. 

Πέρα από τα κοινά χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν παραπάνω, τα 

αναερόβια φωτοσυνθετικά βακτήρια είναι μια πολύ ετερογενής ομάδα και 

διακρίνονται σε δύο κύριες κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα 

πράσινα φωτοσυνθετικά θειοβακτήρια και στη δεύτερη τα μωβ 
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φωτοσυνθετικά θειοβακτήρια (Imhoff, 1995, Van Gamerden & Mas, 1995 και 

Kobayashi et al., 2006). Τα πράσινα φωτοσυνθετικά θειοβακτήρια ανήκουν 

στην οικογένεια Chlorobiaceae και χωρίζονται σε δύο επιμέρους ομάδες. Στα 

πράσινα και στα καφέ φωτοσυνθετικά θειοβακτήρια. Τα πρώτα περιέχουν τις 

BChl c και BChl d και το καροτενοειδές chlorobactene. Τα καφέ-πράσινα 

φωτοσυνθετικά θειοβακτήρια περιέχουν την BChl e και το καροτενοειδές 

isorenieratene για τη δέσμευση του φωτός. Οι διαφορετικές χρωστικές των 

δύο κατηγοριών είναι υπεύθυνες για τις διαφορές των φασμάτων 

απορρόφησής τους (Yacobi et al., 1990, Otte et al., 1993 και Kobayashi et al., 

2006). Τα καφέ-πράσινα θειοβακτήρια έχουν ευρύτερο φάσμα απορρόφησης 

κάτι που έχει ιδιαίτερη οικολογική σημασία για την ομάδα αυτή. 

Επιπρόσθετα, όλα τα είδη της κατηγορίας των πράσινων φωτοσυνθετικών 

θειοβακτηρίων είναι υποχρεωτικά φωτοαυτότροφα και αυστηρά αναερόβια. 

Σε αντίθεση με τα πράσινα, τα μωβ φωτοσυνθετικά θειοβακτήρια 

περιλαμβάνουν είδη που ανήκουν σε δύο οικογένειες, σε αυτή των  

Chromatiaceae και σε αυτή των Ectothiorhodospiraceae. Η διαφορά ανάμεσα 

σε αυτές τις δύο οικογένειες είναι ότι στην πρώτη τα είδη έχουν την ικανότητα 

να αποθηκεύουν στοιχειακό θείο σε σφαιρίδια στο εσωτερικό του κυττάρου 

τους, ενώ τα είδη της οικογένειας Ectothiorhodospiraceae δεν έχουν αυτή την 

ικανότητα (Yacobi et al., 1990, Otte et al., 1993, Imhoff, 1995, Caumette et al., 

2004 και Kobayashi et al., 2006). Για τα μωβ φωτοσυνθετικά θειοβακτήρια οι 

κυριότερες χρωστικές είναι η BChl a, η BChl b και τα καροτενοειδή 

spirilloxanthin, rhodopinal και okenone. Ακόμη, η ομάδα των μωβ 

φωτοσυνθετικών βακτηρίων περιλαμβάνει και είδη τα οποία μπορεί να 

αναπτυχθούν και χημολιθοτροφικά, ενώ σε αντίθεση με τα πράσινα 

φωτοσυνθετικά θειοβακτήρια ορισμένα είδη μωβ θειοβακτηρίων ανέχονται 

μικροποσότητες οξυγόνου. 

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δύο αυτών ομάδων αναερόβιων 

φωτοσυνθετικών θειοβακτηρίων σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά των 

άλλων φωτοσυνθετικών βακτηρίων των ιζημάτων (διάτομα, κυανοβακτήρια) 

και των περιβαλλοντικών συνθηκών που επικρατούν καθορίζουν την σύνθεση 

της φωτοσυνθετικής βακτηριακής κοινότητας του θαλάσσιου βένθους 

(Imhoff, 1995, Van Gemerden & Mas, 1995 και Overmann & Garcia-Pichel, 

2006). 
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Ένας πρωτότυπος δείκτης που αντικατοπτρίζει τις αλλαγές της 

φωτοσυνθετικής κοινότητας των ιζημάτων είναι οι φωτοσυνθετικές χρωστικές 

που εντοπίζονται σε αυτά (Riaux-Gobin et al., 1987, Bianchi et al. 1993, 

Guyoneaud et al., 1996, Brotas & Plante-Cuny, 1998, Baustian et al., 2011 και 

Josefson et al., 2012). Διαφορετικές φωτοσυνθετικές ομάδες περιέχουν 

διαφορετικές χρωστικές κι επομένως σε αρκετές περιπτώσεις είναι δυνατή η 

ταυτοποίηση των ομάδων αυτών. Επειδή όμως η σχέση ταξινομικής ομάδας  

και φωτοσυνθετικής χρωστικής δεν είναι πάντα ένα προς ένα, αλλά η πηγή 

προέλευσης μιας χρωστικής μπορεί να είναι πολλαπλή συνήθως τα 

αποτελέσματα μιας τέτοιας μελέτης πρέπει να διασταυρώνονται και με άλλα 

δεδομένα μικροσκοπίας ή μοριακών τεχνικών.  

Η πιο συνήθης χρήση των φωτοσυνθετικών χρωστικών ως δείκτη των 

φωτοσυνθετικών βακτηρίων στο ίζημα είναι σε παλαιοκλιματικές μελέτες στις 

οποίες διερευνώνται περιπτώσεις συμβάντων ανοξίας στους ωκεανούς στο 

γεωλογικό παρελθόν (Tyson & Pearson, 1991 και Damste & Schouten, 2006).      

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της επίδρασης 

του οργανικού εμπλουτισμού στα γεωχημικά χαρακτηριστικά του ιζήματος 

και στη σύνθεση της μικροφυτοβενθικής κοινότητάς του. Κύριος στόχος ήταν 

να εντοπιστεί ο τρόπος με τον οποίο ανταποκρίνονται διαφορετικοί τύποι 

ιζημάτων στην ίδια περιβαλλοντική πίεση που στην περίπτωσή μας ήταν ο 

οργανικός εμπλουτισμός. Επίσης, μελετήθηκε με ποιο τρόπο η πίεση αυτή 

μεταβάλλει τη σύνθεση της βακτηριακής φωτοσυνθετικής κοινότητας στα 

διαφορετικά ιζήματα. Ως δείκτη της αλλαγής αυτής χρησιμοποιήθηκαν οι 

φωτοσυνθετικές χρωστικές που εντοπίστηκαν στο εκάστοτε ίζημα. 
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2 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

2.1 Περιοχή Μελέτης και Δειγματοληψία 
 

Για την επιλογή των θαλάσσιων περιοχών από τις οποίες θα συλλέγονταν 

δείγματα ιζήματος εξετάστηκαν πέντε περιοχές του νομού Ηρακλείου. Από 

αυτές οι τρεις περιοχές που δεν παρουσίαζαν ομοιότητες στη μικροβιακή τους 

σύνθεση ήταν το Φόδελε, η Παντάνασσα και ο Γιόφυρος (Εικόνα 1). Η μελέτη 

της ομοιότητας των μικροβιακών κοινοτήτων των τριών περιοχών 

πραγματοποιήθηκε με μοριακές μεθόδους (Σ. Φοδελιανάκης & Ο. Μανώλη, 

Εργαστήριο Πληθυσμιακής Γενετικής και Εξέλιξης του Τμ. Βιολογίας του 

Πανεπ. Κρήτης, αδημοσίευτα δεδομένα).  

 

 
Εικόνα 1. nMDS που εφαρμόστηκε σε μοριακά δεδομένα παρουσίας απουσίας 
bands. Ο δείκτης ομοιότητας που χρησιμοποιήθηκε ήταν ο Bray-Curtis.  

 

Το Φόδελε βρίσκεται σε μεγαλύτερη απόσταση δυτικά του Ηράκλειου, ο 

Γιόφυρος στην δυτική είσοδο του Ηρακλείου και η Παντάνασσα στο 

ενδιάμεσο τους. Κατά συνέπεια, η θαλάσσια περιοχή του Γιόφυρου είναι αυτή 
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που αναμένεται να δέχεται τις μεγαλύτερες ανθρωπογενείς πιέσεις και το 

Φόδελε τις μικρότερες (Εικόνα 2).  

 

 

Εικόνα 2. Οι τρεις περιοχές συλλογής των δειγμάτων θαλάσσιους ιζήματος. 
 

Για κάθε μια από αυτές τις περιοχές το Μάιο του 2011 συλλέχθηκαν 

δώδεκα δείγματα θαλάσσιου ιζήματος με πλαστικούς κυλινδρικούς 

πυρηνοδειγματολήπτες (cores) διαμέτρου 9,4 cm, οι οποίοι πιέστηκαν να 

διεισδύσουν στο ίζημα μέχρι βάθους 15 cm. Η δειγματοληψία του ιζήματος 

έγινε στην υποπαραλιακή ζώνη σε βάθος περίπου 1 m. Στην ίδια 

δειγματοληψία συλλέχθηκαν δείγματα για τη μελέτη της σύστασης του 

ιζήματος σε άμμο, ιλύ και άργιλο και μετρήθηκε η αλατότητα, η θερμοκρασία 

και το οξυγόνο του νερού, καθώς επίσης και το οξειδοαναγωγικό δυναμικό του 

ιζήματος (Eh).  

 

    

Εικόνα 3. Δεξαμενές επώασης των ιζημάτων για κάθε περιοχή. 
 

Αμέσως μετά τη δειγματοληψία τα δείγματα μεταφέρθηκαν σε θάλαμο 

σταθερής θερμοκρασίας (cold room), σε δεξαμενές χωρητικότητας 50 l 
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(Εικόνα 3). Το νερό στις δεξαμενές ήταν αποστειρωμένο τεχνητό θαλασσινό 

νερό (αλατότητα 39 psu) και κάθε δεξαμενή περιείχε τρία αντίγραφα 

δείγματα (replicates) ιζήματος. Τα δείγματα αφού παρέμειναν αδιατάρακτα 

για 24 ώρες επωάστηκαν σε διαφορετικές συνθήκες οξυγόνωσης και 

οργανικού εμπλουτισμού (Πίνακας 1). 

 
 Πίνακας 1. Συνθήκες επώασης των ιζημάτων στις δεξαμενές 

 Air/Organic Air/Organic Air/Organic Air/Organic 

Φόδελε - / + + / + + / - - / - 

Παντάνασσα - / + + / + + / - - / - 

Γιόφυρος - / + + / + + / - - / - 

  

Στις περιπτώσεις οργανικού εμπλουτισμού κάθε δύο μέρες 

προσθέτονταν 0,31 g ξηρής ιχθυοτροφής στην επιφάνεια του ιζήματος. Για τις 

δεξαμενές με συνθήκες καλής οξυγόνωσης ο αερισμός τους γινόταν με τη 

βοήθεια αντλίας αέρα. Κάθε τέσσερις μέρες μετρούνταν οι εξής 

περιβαλλοντικές μεταβλητές: θερμοκρασία, αλατότητα και οξυγόνο νερού 

στις δεξαμενές, το pH  και το οξειδοαναγωγικό δυναμικό του ιζήματος (Eh), η 

συγκέντρωση του υδρόθειου (H2S), το ποσοστό του οργανικού υλικού και η 

συγκέντρωση της χλωροφύλλης α (Chl α) στο ίζημα. Επιπλέον, ίζημα από 

κάθε δειγματολήπτη συλλέχθηκε για τον προσδιορισμό των φωτοσυνθετικών 

χρωστικών που περιείχε. Συνολικά, τα ιζήματα επωάστηκαν για 32 μέρες. Ως 

Τ0 ορίζεται η πρώτη δειγματοληψία την πρώτη μέρα επώασης των ιζημάτων 

έως και Τ8, η τελευταία δειγματοληψία έπειτα από 32 μέρες επώασης. Στο 

τέλος του πειράματος αναλύθηκε ξανά η σύσταση των ιζημάτων σε άμμο, ιλύ 

και άργιλο. Σε όλη τη διάρκεια του πειράματος επικρατούσαν στείρες 

συνθήκες για την αποφυγή επιμόλυνσης των δειγμάτων.  

  

2.2 Περιβαλλοντικές μεταβλητές 
 

Η θερμοκρασία και το οξυγόνο του νερού καθώς επίσης το pH και το 

οξειδοαναγωγικό δυναμικό του ιζήματος μετρήθηκαν απευθείας στο νερό και 

στο ίζημα αντίστοιχα με κατάλληλα ηλεκτρόδια. Για το δυναμικό 

οξειδοαναγωγής το ηλεκτρόδιο ρυθμίστηκε με διάλυμα Zobell (Zobell 1946). 

Η αλατότητα υπολογίστηκε με την βοήθεια ενός μετρητή διάθλασης 
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(refractometer).  Η συγκέντρωση του H2S του ιζήματος μετρήθηκε επίσης με 

κατάλληλο ηλεκτρόδιο αμέσως μετά τη δειγματοληψία σύμφωνα με τη μέθοδο 

των Wildish et al. (1999). Για τη μέτρηση αυτή σε περίπου 5 ml ιζήματος 

τοποθετούνταν 5 ml διαλύματος SAOB (Sulfide AntiOxidant Buffer) και L-

ασκορβικού οξέος, ενώ το ηλεκτρόδιο ήταν κατάλληλα βαθμονομημένο σε 

διάλυμα 3% Na2S*9H O.2

Η ποσότητα του οργανικού υλικού στο ίζημα μετρήθηκε με τη μέθοδο 

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

τη μέθοδο αυτή ήταν εφικτός ο διαχωρισμός της ποσότητας του 

βιοδιαθέσιμου οργανικού υλικού στο ίζημα από το μη βιοδιαθέσιμο. Περίπου 

0,5 g ξηρού και ομογενοποιημένου ιζήματος τοποθετήθηκαν και ζυγίστηκαν 

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

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

οπότε και μετρήθηκε το τελικό τους βάρος. Το ποσοστό της απώλειας μάζας 

λόγω καύσης σε αυτές τις δύο θερμοκρασίες χαρακτηρίζεται ως βιοδιαθέσιμο 

και μη βιοδιαθέσιμο οργανικό υλικό αντίστοιχα. 

Η συγκέντρωση της Chl α στο ίζημα μετρήθηκε με φασματοσκοπία 

υπεριώδους/ορατού (UV/VIS) σύμφωνα με τη τριχρωματική μέθοδο των 

Jeffrey & Humphrey (1975). Για την εξαγωγή της Chl α από το ίζημα, 0,5 g 

ξηρού ιζήματος τοποθετήθηκαν σε δοκιμαστικούς σωλήνες με 10 ml 

διαλύματος ακετόνης:μεθανόλης (90:10 v/v). Το διάλυμα τοποθετήθηκε σε 

συσκευή υπερήχων (sonicator) για δέκα λεπτά και ακολούθησε επώαση 

overnight στους -20ο C. Έπειτα τα δείγματα φυγοκεντρήθηκαν για 5 min σε 

4500 g και μετρήθηκε η απορρόφηση του υπερκείμενου τους σε όλο το φάσμα 

υπεριώδους/ορατού.     

Τέλος, η ανάλυση της κοκκομετρίας του ιζήματος έγινε με τη μέθοδο 

ξηρού κοσκινίσματος όπως περιγράφηκε από τον Buchanan (1984). Τα 

δείγματα αρχικά ξεράθηκαν με freeze-drying και πέρασαν από μια σειρά από 

κόσκινα από -2φ έως 4φ ανά 0,5φ, όπου φ= -log2 των διαμέτρων των κόκκων 

σε mm.  Όσο από το ίζημα απέμεινε σε κάθε κόσκινο ζυγίστηκε καθώς επίσης 

και το κλάσμα του ιζήματος που πέρασε από το τελευταίο κόσκινο και 

αντιστοιχούσε στο κλάσμα ιλύος-αργίλου. Το τελευταίο στις περιπτώσεις που 

υπήρχε αναλύθηκε με υγρό διαχωρισμό και ανάλυση πιπέτας. Η ανάλυση 

αυτή βασίζεται στην αρχή ότι κόκκοι ιζήματος με μεγαλύτερη διάμετρο 
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καθιζάνουν γρηγορότερα από αυτούς μικρότερης διαμέτρου μέσα σε μια 

στήλη απιονισμένου νερού σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αυτό που 

προέκυψε μετά το τέλος των παραπάνω αναλύσεων ήταν η διάμεση διάμετρος 

των κόκκων (MD), ο συντελεστής ταξινόμησης (σ1) και ο συντελεστής 

λοξότητας Sk1. 

 
2.3 Εξαγωγή φωτοσυνθετικών χρωστικών  

 

Από την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας προέκυψε ότι ενώ 

υπάρχει πληθώρα αναφορών σχετικά με την μεθοδολογία εξαγωγής 

φωτοσυνθετικών χρωστικών από τη στήλη νερού, οι αναφορές που 

σχετίζονταν με τη εξαγωγή χρωστικών από το ίζημα είναι κατά πολύ λιγότερες 

και αφορούν κυρίως το λιμναίο περιβάλλον (Abaychi & Riley, 1979, Riaux-

Gobin & Llewellyn, 1987, Wright et al. 1991, Louda et al., 2000, Buffan-Dubau 

& Carman, 2000a, Buffan-Dubau & Carman, 2000b, Airs et al., 2001, Leavitt 

& Hodgson, 2001, Squier et al., 2002, Ohkouchi et al., 2005a, Ohkouchi et al., 

2005b και Reuss & Conley, 2005). Επιπλέον, οι περισσότερες από αυτές 

εστιάζουν την προσοχή τους στην εξαγωγή συγκεκριμένων χρωστικών (μόνο 

βακτηριοχλωροφυλλών ή καροτενοειδών) και όχι ταυτόχρονα στην εξαγωγή 

όλων των χρωστικών. Επειδή στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η εξαγωγή 

του συνόλου των φωτοσυνθετικών χρωστικών που βρίσκονται στο θαλάσσιο 

ίζημα ήταν αναγκαία η δημιουργία της κατάλληλης για αυτό το σκοπό 

μεθοδολογίας.   

Αρχικά, έπρεπε να αποσαφηνιστεί το είδος του διαλύτη και η ποσότητα 

του ιζήματος που θα χρησιμοποιηθεί, καθώς επίσης και ο τρόπος 

αποθήκευσης και ξήρανσης των δειγμάτων με τέτοιο τρόπο ώστε να μη 

αλλοιωθούν οι χρωστικές και κυρίως οι πιο ευαίσθητες χλωροφύλλες (Buffan-

Dubau & Carman, 2000a, Leavitt & Hodgson, 2001, Reuss & Conley, 2005). Ο 

διαλύτης που εξάγει αποτελεσματικότερα τις φωτοσυνθετικές χρωστικές του 

ιζήματος είναι η ακετόνη, εκτός από ορισμένα καροτενοειδή όπως η 

ζεαξανθίνη, η λουτεΐνη και το β-καροτένιο που εξάγονται σε μεγαλύτερο 

βαθμό με τη χρήση μεθανόλης (Buffan-Dubau & Carman, 2000a). Σύμφωνα 

με τους Buffan-Dubau & Carman (2000a) η αποξήρανση των δειγμάτων 

ιζήματος με freeze-dryer πριν την εξαγωγή των χρωστικών είναι η 

αποτελεσματικότερη μέθοδος σε όλες τις περιπτώσεις εκτός από ένα είδος 
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φαιοφορμπιδίων (phaeophorbide α) (Εικόνα 4). Τέλος, η μέγιστη ποσότητα 

ιζήματος που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή 

φασματοσκοπικά ανιχνεύσιμων χρωστικών από ανόργανα ιζήματα είναι 1,5 g 

ξηρού ιζήματος (Leavitt & Hodgson, 2001). 

 

 Εικόνα 4. Μέση συγκέντρωση χρωστικής που εξάγεται σε διαφορετικούς 
διαλύτες και με διαφορετικό τρόπο αποξήρανσης του ιζήματος (Buffan-Dubau 
& Carman, 2000a). 

 

Στην παρούσα μελέτη για την εξαγωγή των φωτοσυνθετικών χρωστικών 

από το θαλάσσιο ίζημα χρησιμοποιήθηκε και τροποποιήθηκε η μέθοδος των 

Leavitt & Hodgson, 2001. Σύμφωνα με τη νέα τροποποιημένη μέθοδο από 

κάθε δείγμα συλλέχθηκε ποσότητα 1,5 g ξηρού ιζήματος, ομογενοποιήθηκε και 

διαλύθηκε σε δοχεία με 100 ml διαλύματος 80:15:5 ακετόνη:μεθανόλη:νερό 
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(v/v/v). Έπειτα, ακολούθησε η ίδια διαδικασία με αυτή της εξαγωγής της Chl 

α από το ίζημα μόνο που στην περίπτωση αυτή το υπερκείμενο μεταγγίστηκε 

σε ειδική φιάλη και εξατμίστηκε σε κενό αέρα με τη χρήση evaporator. Το 

«φιλμ» που παρέμεινε στη φιάλη διαλύθηκε σε 3 ml 90% ακετόνης και αφού 

φωτομετρήθηκε στο υπεριώδες/ορατό,  φυλλάχθηκε στους -20ο C. Η 

φωτομέτρηση των δειγμάτων έγινε σε φωτόμετρο Ocean Optics USB4000. Η 

κυψελίδα που χρησιμοποιήθηκε ήταν από χαλαζία (quartz). Οι μετρήσεις 

πραγματοποιήθηκαν σε συνθήκες χαμηλής έντασης πράσινου φωτός για 

αποφυγή της φωτοοξείδωσης των χλωροφυλλών.  

Σε επόμενο στάδιο ορισμένα από τα δείγματα αναλύθηκαν με υγρή 

χρωματογραφία υψηλής πίεσης (HPLC) για το διαχωρισμό των 

φωτοσυνθετικών χρωστικών τους. Για την ανάλυση αυτή τα τελικά διαλύματα 

φιλτραρίστηκαν με τη χρήση φίλτρων PTFE διαμέτρου πόρων 0,2 μm,  

εξατμίστηκαν με αέριο άζωτο και επαναδιαλύθηκαν σε 200 μl 80% ακετόνη. 

Από το τελικό διάλυμα 40-60 μl εισήχθησαν σε συσκευή υγρής 

χρωματογραφίας Shimadzu (LC-10AD) εφοδιασμένης με χρωματογραφική 

στήλη τύπου C18 με διαστάσεις 2.1×200 mm και μέγεθος σωματιδίων 5 μm 

(Hypersyl, Hewlett-Packard, USA) και ανιχνευτή SPD-M10A diode array 

(Shimadzu SPD-M10A). Οι χρωστικές διαχωρίστηκαν σε διάλυμα 

ακετονιτριλίου:μεθανόλης (75:25 v/v) και νερού στα 445 nm σύμφωνα με 

τους Humbeck et al., 1988. 

 

2.4 Στατιστική ανάλυση 

 

Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ο μη 

παραμετρικός δείκτης συσχέτισης Spearman (Spearman rank correlation) για 

τις μεταβλητές οξειδοαναγωγικό δυναμικό (Eh), συγκέντρωση υδρόθειου 

(H2S), συγκέντρωση οργανικού υλικού (TOM) και συγκέντρωση χλωροφύλλης 

α (Chl α). Ακόμη, χρησιμοποιήθηκε η μη παραμετρική ανάλυση Mann-

Whitney για τη σύγκριση των δειγμάτων Eh και TOM ανά περιοχή και μεταξύ 

Τ0 και Τ8 καθώς ο μικρός αριθμός δειγμάτων δεν επαρκεί για την τήρηση των 

προϋποθέσεων των παραμετρικών στατιστικών μεθόδων.  

Επίσης, για τη διευθέτηση των ιζημάτων ανάλογα με τις γεωχημικές 

τους μεταβλητές χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος πολυδιάστατης κλιμάκωσης 
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(MDS), κατά την οποία δημιουργείται ένα διάγραμμα πάνω στο οποίο τα 

δείγματα διατάσσονται σε δύο ή σε τρεις διαστάσεις με βάση την ομοιότητά 

τους. Tα πιο κοντινά δείγματα έχουν και τη μεγαλύτερη ομοιότητα. Ο δείκτης 

ομοιότητας που χρησιμοποιήθηκε είναι η ευκλείδεια απόσταση. Στα δεδομένα 

που προέκυψαν από τη μέθοδο MDS εφαρμόστηκε ανάλυση ομοιότητας 

ANOSIM με παράγοντα ομαδοποίησης τις συνθήκες επώασης των ιζημάτων.  

Με παρόμοιο τρόπο εφαρμόστηκε η μέθοδος πολυδιάστατης 

κλιμάκωσης (MDS) και για τη διευθέτηση των ιζημάτων ανάλογα με τα 

φάσματα απορρόφησης τους. Η καινοτόμος χρήση δεδομένων απορρόφησης 

στην ανάλυση αυτή επιχειρήθηκε με τη λογική ότι είναι ενδεικτικά της 

φωτοσυνθετικής κοινότητας των ιζημάτων. 

Για την παραπάνω στατιστική επεξεργασία χρησιμοποιήθηκαν τα 

στατιστικά πακέτα PRIMER v6 (Clarke & Gorley, 2006) και SPSS v20.  

Τέλος, τα δεδομένα απορρόφησης στο ορατό/υπεριώδες φάσμα για 

κάθε δείγμα ομαλοποιήθηκαν με τη μέθοδο adjacent-averaging κάθε 25 

σημεία με σκοπό τη μείωση του θορύβου από τα φάσματα. Για αυτή την 

ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο Origin (OriginLab, 

Northampton, MA). 
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3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

3.1 Κοκκομετρική ανάλυση του ιζήματος 

 

Σε όλες τις περιοχές ο τύπος του ιζήματος ήταν η άμμος (Πίνακας 3). Στα 

ιζήματα του Φόδελε και της Παντάνασσας το ποσοστό ιλύος-αργίλου δεν 

ξεπερνά το 1% ενώ στα ιζήματα από το Γιόφυρο το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει 

το 20%. Ο βαθμός ταξινόμησης του ιζήματος για όλες τις περιοχές κυμαίνεται 

από μέτρια έως φτωχή. Τέλος, αρνητική λοξότητα εμφάνισαν τα ιζήματα από 

την περιοχή του Φόδελε και της Παντάνασσας. Η αρνητική λοξότητα είναι 

χαρακτηριστική περιβαλλόντων υψηλής ενέργειας.  

 

Πίνακας 3. Μέγεθος και ταξινόμηση των κόκκων του ιζήματος των τριών 
περιοχών μελέτης 
  MD σ1 Sk1 silt & clay % sand % 

Fodele 0,3 0,59 -0,20 0,00 99,99 

Pantanassa 0,22 1,02 -0,25 0,77 99,23 

Giofyros 0,16 1,89 0,05 19,46 80,54 

 

3.2 Μεταβολή των περιβαλλοντικών μεταβλητών 

 

Οι τιμές του οξειδοαναγωγικού δυναμικού και της συγκέντρωσης του 

υδρόθειου που μετρήθηκαν κατά τη διάρκεια της πειραματικής διαδικασίας 

απεικονίζονται γραφικά (Εικόνες 5 και 6). Το οξειδοαναγωγικό δυναμικό (Eh) 

σε όλα τα ιζήματα μειώνεται σταδιακά. Τα ιζήματα από το Φόδελε  αρχικά 

είχαν το υψηλότερο οξειδοαναγωγικό δυναμικό κι επομένως η μείωση του Eh 

ήταν απότομη ειδικά στις περιπτώσεις αυτών που επωάστηκαν χωρίς 

αερισμό. Τα ιζήματα από τις άλλες δύο περιοχές σημείωσαν πιο ομαλή μείωση 

του Eh. Μετά τη χρονική στιγμή Τ7, μετά από 28 μέρες επώασης, όλα τα 

ιζήματα ανεξαρτήτως περιοχής και συνθηκών επώασης κατέληξαν σε 

παρόμοιες αναγωγικές συνθήκες (αρνητικό Eh) (Εικόνα 5).   
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Εικόνα 5. Μεταβολή του οξειδοαναγωγικού δυναμικού στα ιζήματα των 
τριών περιοχών που μελετήθηκαν και σε όλες τις συνθήκες επώασης. Με 
μπάρες απεικονίζεται η τυπική απόκλιση. 
  

Αντίστροφα με το οξειδοαναγωγικό δυναμικό η συγκέντρωση του 

υδρόθειου αυξάνεται σταδιακά σε όλα τα ιζήματα και τείνει να εξισωθεί τη 

χρονική Τ8 για όλες τις περιοχές (Εικόνα 6). Στη περίπτωση που τα ιζήματα 

από τις τρεις περιοχές επωάστηκαν χωρίς αερισμό και προσθήκη οργανικού 

υλικού παρατηρήθηκαν οι χαμηλότερες συγκεντρώσεις υδρόθειου στο ίζημα, 

ενώ οι υψηλότερες παρατηρήθηκαν στα ιζήματα που επωάστηκαν χωρίς 

αερισμό αλλά με προσθήκη οργανικού υλικού.  
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Εικόνα 6. Μεταβολή της συγκέντρωση του H2S στα ιζήματα των τριών 
περιοχών που μελετήθηκαν και σε όλες τις συνθήκες επώασης. Με μπάρες 
απεικονίζεται η τυπική απόκλιση. 
 

 Εκτός από το οξειδοαναγωγικό δυναμικό και το υδρόθειο στη διάρκεια 

του πειράματος μετρούνταν το οξυγόνο του νερού, το οργανικό υλικό και η 

συγκέντρωση χλωροφύλλης α (Chl α) στο ίζημα (Παράρτημα, Πίνακας 1). Οι 

τιμές του οξυγόνου στο νερό μειώθηκαν σχεδόν αμέσως στις δεξαμενές όπου 

δεν είχαμε αερισμό, ενώ στις δεξαμενές με αερισμό οι τιμές παρέμειναν 

σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια του πειράματος. Το ποσοστό του οργανικού 

υλικού – βιοδιαθέσιμου ή μη – δεν ακολουθεί ένα σαφές πρότυπο μεταβολής 

στη διάρκεια του πειράματος αλλά παρέμεινε σταθερό ακόμη και στις 

περιπτώσεις οργανικού εμπλουτισμού με ελάχιστες εξαιρέσεις αυξομειώσεων 

(Εικόνα 7 και 8). 
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Εικόνα 7. Μεταβολή του ποσοστού του βιοδιαθέσιμου οργανικού υλικού 
(labile OM) στα ιζήματα των τριών περιοχών που μελετήθηκαν και σε όλες τις 
συνθήκες επώασης. Με μπάρες απεικονίζεται η τυπική απόκλιση. 
 

Συσχετίζοντας τη συγκέντρωση της Chl α στο ίζημα με τη συγκέντρωση 

του οργανικού υλικού παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ 

τους (RSpearman=0,803; p<0,01) (Εικόνα 9). Η προσθήκη οργανικού υλικού 

επομένως οδηγεί στην αύξηση του μικροφυτοβένθους στο ίζημα. Σε αυτό 

οφείλεται και η σχεδόν σταθερή συγκέντρωση του οργανικού υλικού στις 

περιπτώσεις που έχουμε οργανικό εμπλουτισμό καθώς αυτό δεν προλαβαίνει 

να συσσωρευτεί στο ίζημα αλλά καταναλώνεται από τους μικροοργανισμούς 

που αναπτύσσονται (Εικόνα 7). Επιπλέον, το ολικό οργανικό υλικό  

συσχετίζεται και με τη συγκέντρωση του υδρόθειου (RSpearman=0,448, p<0,01) 

και με το οξειδοαναγωγικό δυναμικό στο ίζημα (RSpearman=-0,600, p<0,01), 

ενώ τέλος αρνητική συσχέτιση προέκυψε μεταξύ του οξειδοαναγωγικού 

δυναμικού με τη συγκέντρωση του υδρόθειου στο ίζημα (RSpearman=-0,701, 

p<0,01). 
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Εικόνα 8. Μεταβολή του ποσοστού του μη βιοδιαθέσιμου οργανικού υλικού 
(refractory OM) στα ιζήματα των τριών περιοχών που μελετήθηκαν και σε 
όλες τις συνθήκες επώασης. Με μπάρες απεικονίζεται η τυπική απόκλιση. 
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Εικόνα 9. Γραφική απεικόνιση της συσχέτισης μεταξύ της συγκέντρωσης της 
Chl α και του ολικού οργανικού υλικού (Total OM) του ιζήματος. 
 

Σε επόμενο στάδιο η διευθέτηση των ιζημάτων με τη μέθοδο 

πολυμεταβλητής ανάλυσης MDS διαχώρισε τα ιζήματα σε δύο ομάδες (Εικόνα 

10). Η πρώτη περιελάμβανε τα ιζήματα που παρέμειναν σε συνθήκες με 

αερισμό και η δεύτερη τα ιζήματα χωρίς αερισμό. Από την ανάλυση 

ομοιότητας (ΑΝΟSIM) των ιζημάτων με παράγοντα ομαδοποίησης τις 

συνθήκες επώασης προέκυψε ότι η παραπάνω ομαδοποίηση ήταν στατιστικά 

σημαντική (Global R=0,135; p<0,1%). Στην ανάλυση περιελήφθησαν όλες οι 

γεωχημικές μεταβλητές που μετρήθηκαν. 
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Εικόνα 10. Γραφική απεικόνιση διευθέτησης MDS των ιζημάτων ανάλογα με 
γεωχημικές μεταβλητές. 1: χωρίς αερισμό με προσθήκη οργανικού υλικού, 2: 
με αερισμό και προσθήκη οργανικού υλικού, 3: με αερισμό αλλά χωρίς 
προσθήκη οργανικού υλικού, 4: χωρίς αερισμό και χωρίς προσθήκη οργανικού 
υλικού. 
 

3.3 Μεταβολή των φωτοσυνθετικών χρωστικών 

 

Στα διαλύματα που προέκυψαν από την εξαγωγή των φωτοσυνθετικών 

χρωστικών για όλα τα ιζήματα και για κάθε χρονική στιγμή μετρήθηκε η 

απορρόφησή τους στο υπεριώδες/ορατό φάσμα (Παράρτημα, Εικόνες 1 έως 

8). Στα ιζήματα από το Φόδελε η ποσότητα των φωτοσυνθετικών χρωστικών 

που υπήρχαν στο ίζημα δεν ήταν φασματοσκοπικά ανιχνεύσιμη και επομένως 

δεν εξήχθησαν φάσματα απορρόφησης για την περιοχή αυτή. Για τις άλλες 

δύο περιοχές μελέτης, τον Γιόφυρο και την Παντάνασσα, προέκυψαν 

αξιόπιστα φάσματα απορρόφησης.  

Στα διαγράμματα του Παραρτήματος απεικονίζονται τα φάσματα 

απορρόφησης σε κάθε χρονική στιγμή για κάθε μεταχείριση των ιζημάτων για 

τις δύο περιοχές (Παράρτημα, Εικόνες 1 έως 8). Στα φάσματα που 

συλλέχθηκαν κυριαρχούν δύο έντονες ζώνες απορρόφησης, στην μπλε και 

κόκκινη περιοχή, που είναι χαρακτηριστικά της απορρόφησης των 
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χλωροφυλλών και αντιστοιχούν στα δύο κύρια επίπεδα διέγερσής τους. 

Ταυτόχρονα γίνεται αντιληπτή η παρουσία καροτενοειδών από την κορυφή 

που παρουσιάζουν τα δείγματα στην περιοχή των 500 nm των φασμάτων. 

Στον Πίνακα 4 παρατίθενται τα μέγιστα απορρόφησης των φωτοσυνθετικών 

χρωστικών σε ακετόνη. Όπως φαίνεται στον πίνακα οι μετατοπίσεις των 

μέγιστων απορρόφησης είναι μικρές μεταξύ των διαφορετικών χλωροφυλλών 

με εξαίρεση τις βακτηριοχλωροφύλλες. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για τα 

καροτενοειδή. Έτσι, παρά την επιτυχή συλλογή φασμάτων με σαφή μέγιστα 

απορρόφησης, η ανομοιογένεια του εκχυλίσματός μας που περιείχε πληθώρα 

χρωστικών, δυσκόλεψε σε πολλές περιπτώσεις την εξαγωγή συμπερασμάτων 

για την ταυτοποίηση των επιμέρους χρωστικών που περιείχαν. Ορισμένες από 

τις κορυφές που εμφανίζονται στα φάσματα απορρόφησης είναι το 

αποτέλεσμα της ύπαρξης περισσότερων από μία χρωστικών των οποίων οι 

κορυφές πιθανώς αλληλεπικαλύπτονται και δημιουργούν ένα διαφορετικό 

μέγιστο απορρόφησης.  

 

Πίνακας 4. Μέγιστα απορρόφησης για τις κυριότερες φωτοσυνθετικές 
χρωστικές σε ακετόνη  

Pigment Wavelength Maximum Reference 

Neoxanthin 413, 437, 465 Figaard et al. 1996 

Violaxanthin 417, 440, 469 Figaard et al. 1996 

Alloxanthin 429, 452, 481 Figaard et al. 1996 

Lutein 423, 445, 474 Figaard et al. 1996 

Zeaxanthin 452, 478 Figaard et al. 1996 

Chl b 463, 648 Figaard et al. 1996 

Chla 430, 663 Figaard et al. 1996 

BChl a 364, 770 Figaard et al. 1996 

BChl b 373, 795 Figaard et al. 1996 

BChl c 434, 666 Otte et al. 1993 

BChl d 427, 655 Otte et al. 1993 

BChl e 469, 654 Yacobi et al. 1990 

Isorenieratene 427, 452, 479 Figaard et al. 1996 

Chlorobactene 436, 461, 490 Figaard et al. 1996 

Okenone 418, 460, 487, 518 Airs et al. 2001 

α-Carotene 422, 446, 474 Figaard et al. 1996 

β-Carotene 449, 473 Figaard et al. 1996 
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Οι διαφορές στα φάσματα απορρόφησης με την πάροδο του χρόνου για 

έναν τύπο ιζήματος είναι εμφανείς όχι τόσο στα φάσματα απορρόφησης όσο 

στα φάσματα διαφοράς της απορρόφησης (Δ(Absorbance)) της κάθε χρονικής 

στιγμής από τη χρονική στιγμή Τ0. Όσο πλησιάζουν στο μηδέν οι καμπύλες 

απορρόφησης των ιζημάτων κάθε χρονική στιγμή τόσο μικρότερη είναι η 

διαφορά τους από τη χρονική στιγμή Τ0. Ενώ αντίθετα όσο απομακρύνονται 

από τον οριζόντιο άξονα η διαφορά αυτή μεγαλώνει.  

Ιδιαίτερα στα ιζήματα από το Γιόφυρο σε όλες τις συνθήκες επώασης 

αυτό που φαίνεται να αλλάζει στη διάρκεια του πειράματος είναι το μέγεθος 

της διαφοράς της απορρόφησης (Εικόνα 11). Αυτό μπορεί να οφείλεται τόσο 

σε αλλαγές στην ποσότητα των χρωστικών που υπάρχουν τη συγκεκριμένη 

χρονική στιγμή στο ίζημα και έχουν παρόμοιο μέγιστο όσο και στην εμφάνιση 

ή την απουσία μιας χρωστικής από το ίζημα.  

  

 

Εικόνα 11. Γραφική απεικόνιση της διαφοράς της απορρόφησης κάθε 
χρονικής στιγμής από τη χρονική στιγμή Τ0 για τα ιζήματα από το Γιόφυρο σε 
όλες τις συνθήκες επώασης. 
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Ομοίως, στα ιζήματα από την Παντάνασσα στις περισσότερες 

περιπτώσεις αυτό που φαίνεται κυρίως να αλλάζει με τη πάροδο του χρόνου 

είναι το μέγεθος της διαφοράς μεταξύ των χρονικών στιγμών. Παρόλα αυτά 

στην περίπτωση επώασης των ιζημάτων χωρίς αερισμό αλλά με προσθήκη 

οργανικού υλικού τόσο στα διαγράμματα απορρόφησης (Παράρτημα, Εικόνα 

4) όσο και στο διάγραμμα διαφοράς της απορρόφησης (Εικόνα 12) 

απεικονίζεται μετά τη χρονική στιγμή Τ7 η ύπαρξη νέων κορυφών με μέγιστα 

απορρόφησης στα 771 nm και στα 592 nm. Οι κορυφές αυτές είναι ενδεικτικές 

της βακτηριοχλωροφύλλης α (BChl α). Στα διαγράμματα διαφοράς 

απορρόφησης για τα ιζήματα από το Γιόφυρο δεν παρατηρείται ανάλογο 

φαινόμενο. 

 

 

Εικόνα 12. Γραφική απεικόνιση της διαφοράς της απορρόφησης κάθε 
χρονικής στιγμής από τη χρονική στιγμή Τ0 για τα ιζήματα από την 
Παντάνασσα σε όλες τις συνθήκες επώασης. 
 

 Η διαφορά στα φάσματα απορρόφησης μεταξύ των ιζημάτων από το 

Γιόφυρο και την Παντάνασσα αποτυπώθηκε και στη  διευθέτηση των 

ιζημάτων με τη μέθοδο πολυμεταβλητής ανάλυσης MDS (Εικόνα 13). Στο 
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διάγραμμα αυτό διακρίνονται με σαφήνεια δύο ομάδες. Η πρώτη 

περιελάμβανε τα ιζήματα από το Γιόφυρο και η δεύτερη τα ιζήματα από την 

Παντάνασσα. Οι δύο αυτές ομάδες είναι διακριτές σε όλη τη διάρκεια του 

πειράματος.  

 

 
Εικόνα 13. Γραφική απεικόνιση διευθέτησης MDS των ιζημάτων των δύο 
περιοχών ανάλογα με τα φάσματα απορρόφησής τους. Στα δεδομένα 
εφαρμόστηκε μετασχηματισμός Log(X+1).  
 

Ενώ τα φάσματα απορρόφησης στο υπεριώδες/ορατό είναι 

ενδεικτικά των φωτοσυνθετικών χρωστικών που υπάρχουν στο ίζημα δεν 

αρκούν για την ταυτοποίηση και το διαχωρισμό τους. Ο διαχωρισμός των 

φωτοσυνθετικών χρωστικών που υπάρχουν στο ίζημα πραγματοποιήθηκε με 

την ανάλυση υγρής χρωματογραφίας υψηλής πίεσης (HPLC). Τα δείγματα 

που αναλύθηκαν με αυτή τη μέθοδο προήλθαν μόνο από την περιοχή του 

Γιόφυρου και της Παντάνασσας και μόνο από τις συνθήκες επώασης χωρίς 

αερισμό με προσθήκη οργανικού υλικού τις χρονικές στιγμές Τ0 και Τ8. Η 

επιλογή αυτή έγινε στηριζόμενη στα αποτελέσματα που προέκυψαν από τα 

φάσματα απορρόφησης με σκοπό να εντοπιστεί η διαφορετική απόκριση των 

δύο ιζημάτων σε παρόμοιες συνθήκες επώασης. Η ταυτοποίηση των 

χρωστικών έγινε μελετώντας τα φάσματα απορρόφησης των κορυφών που 

προέκυψαν από το διαχωρισμό. 
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Πίνακας 5. Φωτοσυνθετικές χρωστικές που βρέθηκαν στο ίζημα της 
Παντάνασσας που επωάστηκε χωρίς αερισμό, με προσθήκη οργανικού υλικού 
τη χρονική στιγμή Τ0  
Peak no Pigment Retention time (min) 

1 fucoxanthin 7,55 
2 19’-hexanoyloxyfucoxanthin 9,3 
3 Antheraxanthin 12,3 
4 lutein 14,8 
5 Chl-α 39,37 
6 13’-oxydeoxo-chlorophyll-α 41,05 
7 Chl-α epimer 43,05 
8 β-carotene 51,5 

 

Στα χρωματογραφήματα που προέκυψαν από την HPLC στον οριζόντιο 

άξονα απεικονίζεται ο χρόνος διαχωρισμού των χρωστικών και στον κάθετο η 

ένταση. Κάθε κορυφή σηματοδοτεί την ύπαρξη μιας χρωστικής και το 

εμβαδόν της είναι ενδεικτικό της ποσότητας της χρωστικής αυτής στο ίζημα. 

Στο χρωματογράφημα για την Παντάνασσα τη χρονική στιγμή Τ0 

απεικονίζεται μικρός αριθμός φωτοσυνθετικών χρωστικών (Εικόνα 14). Οι 

χρωστικές που διαχωρίζονται στα πρώτα 20 min είναι καροτενοειδή όπως η 

φουκοξανθίνη  (fucoxanthin) και η λουτεΐνη (lutein), ενώ αργότερα γύρω στα 

40-45 min διαχωρίζεται η Chl α και τα επιμερή της. Η κορυφή στα 52 min 

είναι πιθανώς το β-καροτένιο (β-carotene) (Πίνακας 5).  

 
Πίνακας 6. Φωτοσυνθετικές χρωστικές που βρέθηκαν στο ίζημα της 
Παντάνασσας που επωάστηκε χωρίς αερισμό, με προσθήκη οργανικού υλικού 
τη χρονική στιγμή Τ8

Peak no Pigment Retention (min) 
1 Lutein 16,36 
2 Zeaxanthin 17,47 
3 BChl-a 31,3 
4 Anydrorhodovibrin 32,3 
5 Rhodovibrin 32,9 
6 Okenone 33,4 
7 Tetrahydrospirilloxanthin 38,6 
8 Chl-α 40,4 
9 13’-oxydeoxo-chlorophyll-α 42 

10 β-carotene 52,3 
 

Τη χρονική στιγμή Τ8 το διάγραμμα που προκύπτει από την HPLC 

διαφέρει από αυτό της χρονικής στιγμής Τ0. Εμφανίζονται νέες 

φωτοσυνθετικές χρωστικές ενώ κάποιες άλλες εκλείπουν (Εικόνα 14). Στα 
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πρώτα 20 min διαχωρίζονται τα καροτενοειδή όπως η λουτεΐνη και πιθανώς η 

ζεαξανθίνη που δεν εμφανίζεται στο προηγούμενο χρωματόγραμμα και από 

τα 30 έως τα 40 min διαχωρίζονται η BChl α και τα αντίστοιχα καροτενοειδή 

όπως η οκενόνη (okenone), η ροδοβιμπρίνη (rhodovibrin) και άλλες 

πρόδρομές της χρωστικές και η σπιριλλοξανθίνη (spirilloxanthin). Μετά τα 40 

min διαχωρίζονται η Chl α και το β-καροτένιο (Πίνακας 6).   

 

 

Εικόνα 14. Χρωματογράφημα HPLC για το ίζημα από την Παντάνασσα που 
επωάστηκε χωρίς αερισμό, με προσθήκη οργανικού υλικού τη χρονική στιγμή 
Τ0 (μαύρη γραμμή, πάνω) και Τ8 (μωβ γραμμή, κάτω). Οι αριθμοί 
αντιστοιχούν στις χρωστικές του πίνακα 5 και 6 αντίστοιχα για τις χρονικές 
στιγμές Τ0 και Τ8. 
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Πίνακας 7. Φωτοσυνθετικές χρωστικές που βρέθηκαν στο ίζημα από το 
Γιόφυρο που επωάστηκε χωρίς αερισμό, με προσθήκη οργανικού υλικού τη 
χρονική στιγμή Τ0

Peak no Pigment Retention (min) 
1 Siphonaxanthin 5,8 
2 Fucoxanthin 7,6 
3 Unidentified pigment 10,8 
4 Diadinoxanthin 12,56 
5 Alloxanthin 13,2 
6 Lutein 16,18 
7 Zeaxantin 17,55 
8 Ethyl-8-β-apocarotenoate 33,3 
9 Chl- β epimers 34,6 

10 Chl- β epimers 35,3 
11 Chl- β epimers 36,3 
12 Chl- β epimers 36,79 
13 Pyrophaeophorbide α 37,58 
14 Pyrophaeophorbide α 37,92 
15 Unidentified pigment 38,5 
16 Unidentified pigment 39,2 
17 Pyrochlorophyll α 40,54 
18 13’-oxydeoxo-chlorophyll-α 41,93 
19 Chl-α 43,9 
20 Pyropheaophytins 45,4 
21 Pyropheaophytins 46,08 
22 Pyropheaophytins 47,25 
23 Chlorophyllone 48,87 
24 Unidentified pigment 50,67 
25 Pheophytin-β 52,1 
26 Phaeophytin-α 61,4 

 

Για το Γιόφυρο τα αντίστοιχα χρωματογραφήματα είναι τελείως 

διαφορετικά (Εικόνα 15). Ακόμη και τη χρονική στιγμή Τ0 οι φωτοσυνθετικές 

χρωστικές που διαχωρίστηκαν είναι σχεδόν τριπλάσιες από αυτές που 

υπήρχαν στο ίζημα της Παντάνασσας. Το γεγονός ότι υπήρχε μεγάλος 

αριθμός φωτοσυνθετικών χρωστικών που έπρεπε να διαχωριστεί δυσκολεύει 

την διαδικασία ταυτοποίησης τους για τα ιζήματα από το Γιόφυρο. Στην αρχή 

διαχωρίστηκαν τα καροτενοειδή όπως η διαδινοξανθίνη (diadinoxanthin), η 

λουτεΐνη (lutein) και η ζεαξανθίνη (zeaxanthin), έπειτα πιθανώς ορισμένα 

επιμερή της Chl β και στα 37-47 min εκτός της Chl α διαχωρίστηκαν πιθανώς 

κάποια φαιοφορμπίδια (phaeophorbide α) και πυροφαιοφυτίνες 

(pyrophaeophytins) (Πίνακας 7). 
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Εικόνα 15. Χρωματογράφημα HPLC για το ίζημα από το Γιόφυρο που 
επωάστηκε χωρίς αερισμό, με προσθήκη οργανικού υλικού τη χρονική στιγμή 
Τ0 (μαύρη γραμμή, πάνω) και Τ8 (πράσινη γραμμή, κάτω). Οι αριθμοί 
αντιστοιχούν στις χρωστικές του πίνακα 5 και 6 αντίστοιχα για τις χρονικές 
στιγμές Τ0 και Τ8. 
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Πίνακας 8. Φωτοσυνθετικές χρωστικές που βρέθηκαν στο ίζημα από το 
Γιόφυρο που επωάστηκε χωρίς αερισμό, με προσθήκη οργανικού υλικού τη 
χρονική στιγμή Τ8

Peak no Pigment Retention (min) 
1 Unidentified pigment 9,9 
2 Diadinoxanthin 12,5 
3 Alloxanthin 13,2 
4 Lutein 15,8 
5 Zeaxanthin 16,9 
6 Chlorine 23,7 
7 Phaeophorbide α 29,2 
8 Phaeophorbide α 32,8 
9 Phaeophorbide α 36 

10 Phaeophorbide α 37,7 
11 Unidentified pigment 38,3 
12 Isorenierate 39 
13 Chl-α epimer 40 
14 Chl-α epimer 40,4 
15 Chlorobactene 42 
16 Phaeophytin α ή bacteriophaeophytin 45,2 
17 Phaeophytin α ή bacteriophaeophytin 45,9 
18 Phaeophytin α ή bacteriophaeophytin 47 
19 Unidentified pigment 48,6 
20 BChl-e 49,1 
21 β-carotene 50,4 
22 Phaeophytin β 51,9 
23 Phaeophytin α 61,9 

 

Ανάλογο χρωματογράφημα προέκυψε και τη χρονική στιγμή Τ8 για το 

Γιόφυρο. Τα πρώτα 20 min έχουμε το διαχωρισμό σχεδόν των ίδιων 

χρωστικών με τη χρονική στιγμή Τ0, δηλαδή ορισμένων καροτενοειδών 

(Εικόνα 15). Έως τα 40 min το διαχωρισμό των φαιοφορμπιδίων και των 

επιμερών της Chl α. Και έως τα 60 min το διαχωρισμό των φαιοφυτίνων. Τη 

χρονική στιγμή Τ8 για το ίζημα από το Γιόφυρο είναι πιθανή η ύπαρξη της 

BChl e (49,1 min) καθώς στηρίζεται από την ύπαρξη των αντίστοιχων 

καροτενοειδών, isorenierate (39 min) και chlorobactene (42 min)  αλλά και 

από οπτικά δεδομένα καθώς τη χρονική στιγμή αυτή είχαν εμφανιστεί καφέ-

πράσινες αποικίες στο ίζημα (Πίνακας 8). 

Τέλος, συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της HPLC ανάλυσης για τα 

ιζήματα από τις δύο περιοχές προέκυψε ότι αποκρίθηκαν με διαφορετικό 

τρόπο σε παρόμοιες συνθήκες υποξίας. Ενώ τη χρονική στιγμή Τ0 το δυναμικό 

οξειδοαναγωγής είναι διαφορετικά για τα ιζήματα από το Γιόφυρο και την 
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Παντάνασσα (p<0,01), τη χρονική στιγμή Τ8 και το οξειδοαναγωγικό 

δυναμικό δεν διαφέρει μεταξύ των περιοχών (p=0,406) αλλά διαφέρει το 

οργανικό υλικό (p<0,01) (Εικόνα 16). 

 

 

Εικόνα 16. Μεταβολή του δυναμικού οξειδοαναγωγής (Eh) και του ολικού 
οργανικού υλικού (TOM) στο ίζημα της Παντάνασσας και του Γιόφυρου μετά 
από επώαση χωρίς αερισμό και με προσθήκη οργανικού υλικού.   
 

Στην περίπτωση της Παντάνασσας στα ιζήματα που επωάστηκαν χωρίς 

αερισμό με προσθήκη οργανικού υλικού από τη χρονική στιγμή Τ7 και μετά 

αναπτύχθηκαν μωβ αποικίες στην επιφάνεια του ιζήματος και εμφανίστηκαν 

νέες φωτοσυνθετικές χρωστικές όπως η BChl α, η οκενόνη και η ροδοβιμπρίνη 

τόσο στα φάσματα απορρόφησης όσο και στο χρωματογράφημα της HPLC 

(Εικόνες 14 και 17). Οι χρωστικές αυτές είναι ενδεικτικές αναερόβιας 

φωτοσύνθεσης από τα μωβ θειοβακτήρια. Αντίθετα, στο ίζημα από το 

Γιόφυρο τη χρονική στιγμή Τ8, παρόλο που οι συνθήκες υποξίας ήταν 

παρόμοιες με αυτές που επικρατούσαν στο ίζημα από την Παντάνασσα, 

αναπτύχθηκαν διαφορετικοί φωτοσυνθετικοί μικροοργανισμοί. Οι αποικίες 

που δημιουργήθηκαν ήταν καφέ-πράσινες και οι φωτοσυνθετικές χρωστικές 

που ταυτοποιήθηκαν ήταν η BChl e και τα αντίστοιχα καροτενοειδή, 
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isorenierate και chlorobactene (Εικόνα 18). Οι χρωστικές αυτές παράγονται 

από τα καφέ-πράσινα θειοβακτήρια για την αναερόβια φωτοσύνθεση.  
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Εικόνα 17. Φάσμα απορρόφησης τη χρονική στιγμή Τ8 για το ίζημα από την 
Παντάνασσα που επωάστηκε χωρίς αερισμό, με προσθήκη οργανικού υλικού. 
Δεξιά: Μωβ αποικίες στο ίζημα από την Παντάνασσα.  
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Εικόνα 18. Φάσμα απορρόφησης τη χρονική στιγμή Τ8 για το ίζημα από το 
Γιόφυρο που επωάστηκε χωρίς αερισμό, με προσθήκη οργανικού υλικού. 
Δεξιά: Καφέ-πράσινες αποικίες στο ίζημα από το Γιόφυρο.  
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4 ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Η επίδραση της προσθήκης οργανικού υλικού και της οξυγόνωσης 

στις γεωχημικές διεργασίες των ιζημάτων ήταν εμφανής σε όλες τις 

περιπτώσεις που εξετάστηκαν στην παρούσα μελέτη. Το δυναμικό 

οξειδοαναγωγής, η συγκέντρωση του υδρόθειου και η συγκέντρωση του 

βιοδιαθέσιμου οργανικού υλικού είναι ενδεικτικές μεταβλητές για την 

μεταβολή της γεωχημείας των ιζημάτων (Hargrave et al., 1997). 

Η συνεχής μείωση του οξειδοαναγωγικού δυναμικού που 

παρατηρήθηκε στα ιζήματα που μελετήθηκαν εξαιτίας της προσθήκης 

οργανικού υλικού ή της έλλειψης οξυγόνωσης με τεχνητά μέσα, υποδηλώνει 

τη σταδιακή επικράτηση αναγωγικών συνθηκών σε αυτά. Η μετατροπή αυτή 

σύμφωνα με τους Karakassis et al. (2000), Hargrave et al. (2008) και 

Piedecausa et al. (2012) φαίνεται να είναι ταχύτερη στα ιζήματα που 

προστέθηκε οργανικό υλικό κάτι που επαληθεύεται και από τα αποτελέσματα 

της συγκεκριμένης μελέτης. Στην περίπτωση που τα ιζήματα και από τις τρεις 

περιοχές επωάστηκαν χωρίς αερισμό με προσθήκη οργανικού υλικού το 

δυναμικό οξειδοαναγωγής μειώθηκε κατακόρυφα από τις πρώτες μέρες της 

δειγματοληψίας.  

Η σχεδόν σταθερή συγκέντρωση του οργανικού υλικού στο ίζημα 

υποδηλώνει ότι αυτό δεν προλαβαίνει να συσσωρευτεί στο ίζημα αλλά 

καταναλώνεται αμέσως από τους μικροοργανισμούς που αναπτύσσονται σε 

αυτό (Meyer-Reil & Koster, 2000, Valdermarsen et al., 2009 και Piedecausa et 

al., 2012). Στις περιπτώσεις που είχαμε συνεχής προσθήκη οργανικού υλικού 

στο ίζημα με τη μορφή ξηρής ιχθυοτροφής ενώ αρχικά υπήρξε μια μικρή 

συσσώρευση του βιοδιαθέσιμου οργανικού υλικού (labile OM), αργότερα η 

εντονότερη βενθική μικροβιακή δραστηριότητα επανέφερε τη ποσότητα του 

οργανικού υλικού σχεδόν στα αρχικά επίπεδα. Η αύξηση αυτή της 

μικροβιακής πανίδας του ιζήματος, η οποία μεταβολίζει το οργανικό υλικό, 

οδηγεί στη γρήγορη κατανάλωση του οξυγόνου του ιζήματος και στη 

σταδιακή αντικατάσταση του αερόβιου μεταβολισμού από τον αναερόβιο. 

Στον αναερόβιο μεταβολισμό οι μικροοργανισμοί χρησιμοποιούν θειικά ιόντα 

(SO4-2) και τα ανάγουν σε υδρόθειο (Hargrave et al., 2008). Επομένως, η 

αύξηση της συγκέντρωσης του υδρόθειου στα ιζήματα που μελετήθηκαν ήταν 
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συνέπεια της μείωσης του οξειδοαναγωγικού δυναμικού και της επακόλουθης 

επικράτησης του αναερόβιου μεταβολισμού σε αυτά.  

Οι διαφορετικές λειτουργίες που συμβαίνουν στο ίζημα είναι 

αλληλένδετες μεταξύ τους κάτι που αντικατοπτρίζεται στη συσχέτιση μεταξύ 

των γεωχημικών μεταβλητών του ιζήματος γεγονός που έχει αναφερθεί και σε 

άλλες μελέτες οργανικού εμπλουτισμό στο ίζημα (Papageorgiou et al., 2010). 

Οι Piedecausa et al., 2012 σε μια μελέτη της επίδρασης του οργανικού 

εμπλουτισμού στο ίζημα κάτω από υδατοκαλλιέργειες παρατήρησαν θετική 

συσχέτιση μεταξύ της κατανάλωσης οξυγόνου και των πτητικών ενώσεων του 

θείου στις περιπτώσεις που τα ιζήματα επωάστηκαν με προσθήκη ξηρής 

ιχθυοτροφής. Παρόμοια αποτελέσματα προέκυψαν και στην παρούσα μελέτη 

όπου παρατηρήθηκε συσχέτιση μεταξύ του οξειδοαναγωγικού δυναμικού και 

της συγκέντρωσης του υδρόθειου και του οργανικού υλικού στο ίζημα.  

Παρόμοιες επιπτώσεις στη γεωχημεία των θαλάσσιων ιζημάτων έχουν 

αναφερθεί και σε περιπτώσεις μελετών στο πεδίο κάτω από ιχθυοκλωβούς 

υδατοκαλλιεργειών όπου συσσωρεύεται οργανικό υλικό είτε εξαιτίας των 

απεκκρίσεων των εκτρεφόμενων ιχθύων είτε λόγω της ανεκμετάλλευτης 

ιχθυοτροφής που καταλήγουν στο ίζημα (Karakassis et al., 1998, Karakassis et 

al., 2000, Kalantzi & Karakassis, 2006, Papageorgiou et al., 2010). Στα 

φυσικά συστήματα όμως πλήθος άλλων παραγόντων καθορίζει το είδος και το 

βαθμό των επιπτώσεων του οργανικού εμπλουτισμού στο ίζημα. Τέτοιοι είναι 

η θερμοκρασία, η υδροδυναμική της περιοχής, το βάθος και η ποιότητα του 

οργανικού φορτίου που καταλήγει στο ίζημα (Hargrave et al. 1993, Kawahara 

et al., 2009).  

Ακόμη, πρέπει να επισημανθεί ότι ενώ η προσθήκη οργανικού υλικού 

είναι η κινητήριος δύναμη για τη μεταβολή του αερόβιου μεταβολισμού των 

ιζημάτων σε αναερόβιο, η παροχή ή όχι αερισμού είναι ο κυριότερος 

παράγοντας που ομαδοποιεί τα ιζήματα, γεγονός που αντικατοπτρίζει την 

σημασία του οξυγόνου στη λειτουργικότητα των ιζημάτων και στο είδος των 

μικροοργανισμών που θα αναπτυχθούν σε αυτά. Αλλαγές στις συνθήκες 

οξυγόνωσης των ιζημάτων συνεπάγονται αλλαγές στο τρόπο με τον οποίο το 

οργανικό υλικό αποσυντίθεται και επομένως στο είδος των μικροοργανισμών 

που συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή (Holmer et al., 2005, Kawahara et al., 

2009 και Gontikaki et al., 2012). Σε συνθήκες υποξίας/ανοξίας παρατηρείται 
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παραγωγή υδρόθειου μέσω του αναερόβιου μεταβολισμού που επιτελείται 

από θειοαναγωγικά βακτήρια (sulfate-reducing bacteria)  (Holmer et al., 

2005, Hargrave et al., 2008 και Valdemarsen et al., 2009). 

Η δημιουργία τέτοιων μεταβατικών συστημάτων στα επιφανειακά 

στρώματα του ιζήματος χαρακτηρίζονται από έντονες διαβαθμίσεις στη 

συγκέντρωση οξυγόνου, υδρόθειου και φωτός και ευνοούν τη διαδικασία της 

αναερόβιας φωτοσύνθεσης (Jorgensen et al., 1983, Pierson et al., 1987 και 

Guyoneaud et al., 1996). Σε πολλές περιπτώσεις οι φωτοσυνθετικές χρωστικές 

που υπάρχουν στο ίζημα χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση των 

κυριότερων ταξινομικών ομάδων του μικροφυτοβένθους που υπάρχουν σε 

αυτό (Riaux-Gobin et al., 1987, Bianchi et al. 1993, Guyoneaud et al., 1996, 

Brotas & Plante-Cuny, 1998, Baustian et al., 2011 και Josefson et al., 2012). 

 

 

Εικόνα 18. Πίνακας κατανομής των φωτοσυνθετικών χρωστικών στις 
κυριότερες ομάδες φυκών. Πηγή: Brotas & Plante-Cuny, 1998. 
 

Θα πρέπει να επισημανθεί βέβαια ότι μία μεμονωμένη χρωστική δεν 

αρκεί για την ταυτοποίηση μιας ταξινομικής ομάδας αλλά απαιτείται η 

παρουσία ενός συνόλου χρωστικών (Brotas & Plante-Cuny, 1998 και Josefson 

et al., 2012) (Εικόνα 18). Επιπλέον, παρόλο που οι φωτοσυνθετικές χρωστικές 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δείκτες της σύνθεσης του 
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μικροφυτοβένθους, από μόνες τους δεν επαρκούν ως απόδειξη της παρουσίας 

μιας ταξινομικής ομάδας στο ίζημα. Αυτό συμβαίνει γιατί η πηγή προέλευσης 

μιας χρωστικής στο ίζημα δεν είναι πάντα μοναδική. Οι χρωστικές που 

συσσωρεύονται στο ίζημα μπορεί να προέρχονται από ζωντανά κύτταρα και 

μικροοργανισμούς ή να είναι υπολείμματα νεκρών κυττάρων (φυτοπλαγκτόν, 

μικροφυτοβένθος), ενώ η χημική τους σύνθεση επηρεάζεται από 

περιβαλλοντικούς παράγοντες (Baustian et al., 2011). 

Μελετώντας τις φωτοσυνθετικές χρωστικές που εντοπίστηκαν στην 

επιφάνεια των ιζημάτων κατά τη διάρκεια επώασης τους σε διαφορετικές 

συνθήκες οργανικού εμπλουτισμού και οξυγόνωσης παρατηρήθηκαν 

σημαντικές αλλαγές τόσο μεταξύ των περιοχών όσο και χρονικά. Οι αλλαγές 

αυτές αντικατοπτρίζουν αφενός αλλαγές στη φωτοσυνθετική βακτηριακή 

κοινότητα των ιζημάτων με τη πάροδο του χρόνου και αφετέρου διαφορετική 

απόκριση διαφορετικών ιζημάτων σε ίδιες συνθήκες επώασης.  

Στα ιζήματα από την περιοχή της Παντάνασσας αρχικά η 

επικρατούσα χρωστική ήταν η fucoxanthin. Η χρωστική αυτή είναι ενδεικτική 

της ύπαρξης  διατόμων (Bacillariophytes) στο ίζημα. Σε πολλές μελέτες σε 

διαφορετικούς τύπους ιζήματος η επικρατούσα ταξινομική ομάδα είναι τα 

διάτομα και σχετίζεται με υψηλές συγκεντρώσεις της fucoxanthin (Riaux-

Gobin et al., 1987, Levinton & McCartney, 1991, Bianchi et al. 1993 και Brotas 

& Plante-Cuny, 1998). Μετά από 32 μέρες επώασης του ιζήματος χωρίς 

αερισμό αλλά με προσθήκη οργανικού υλικού διαφοροποιήθηκαν οι 

χρωστικές στο ίζημα από την Παντάνασσα. Τα καροτενοειδή που 

εμφανίστηκαν όπως η  lutein και η zeaxanthin σηματοδοτούν την ανάπτυξη 

των κυανοβακτηρίων στο ίζημα (Brotas & Plante-Cuny, 1998 και Baustian et 

al., 2011). Εκτός από τα κυανοβακτήρια, η εμφάνιση της BChl α και των 

αντίστοιχων καροτενοειδών, okenone και rhodovibrin, είναι ενδεικτική της 

ύπαρξης μωβ θειοβακτηρίων στο ίζημα (Kobayashi et al., 2006 και Damste & 

Schouten, 2006). Η αλλαγή αυτή στη βακτηριακή κοινότητα του 

συγκεκριμένου ιζήματος οφείλεται στις συνθήκες υποξίας που επικρατούν σε 

αυτό και στην υψηλή συγκέντρωση του υδρόθειου που ευνοούν την αναερόβια 

φωτοσύνθεση (Imhoff, 1995 και Van Gemerden, 1995). 

Στα εξ αρχής πιο ανοξικά ιζήματα από την περιοχή του Γιόφυρου ο 

διαχωρισμός και η ταυτοποίηση των φωτοσυνθετικών χρωστικών ήταν 
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περισσότερο περίπλοκος λόγω του μεγάλου αριθμού τους στο ίζημα. Ο σχεδόν 

τριπλάσιος αριθμός φωτοσυνθετικών χρωστικών που βρέθηκαν στα ιζήματα 

αυτά σε σχέση με τα αντίστοιχα της Παντάνασσας είναι ενδεικτικός της 

παρουσίας περισσότερων μικροοργανισμών και της εντονότερης 

λειτουργικότητας τους στο ίζημα (Brotas & Plante-Cuny, 1998, Baustian et al., 

2011 και Josefson et al., ). Ενώ η παρουσία χλωροφυλλών και καροτενοειδών 

στο ίζημα είναι ενδεικτική της δραστηριότητας των φωτοσυνθετικών 

οργανισμών, η παρουσία των φαιοφυτινών, φαιοφορμπιδίων και άλλων 

παράγωγων προϊόντων (degradation product) στο ίζημα μπορεί να είναι 

αποτέλεσμα της δραστηριότητας άλλων οργανισμών που μεταβολίζουν τις 

χρωστικές (Bianchi et al., 2000). Οι φαιοφυτίνες θεωρούνται κυρίως 

αποτέλεσμα μικροβιακών μεταβολικών διεργασιών, ενώ τα φαιοφορμπίδια 

πλαγκτονικών ή βενθικών δραστηριοτήτων grazing (Brotas & Plante-Cuny, 

1998). 

Οι επικρατούσες χρωστικές για τα ιζήματα από το Γιόφυρο στην αρχή 

της πειραματικής διαδικασίας ήταν η lutein και η zeaxanthin. Η lutein σε 

μεγάλες συγκεντρώσεις σε συνδυασμό με την Chl β είναι αποτέλεσμα της 

παρουσίας Χλωροφυκών στο ίζημα ενώ η zeaxanthin οφείλεται στα 

κυανοβακτήρια που υπάρχουν στο ίζημα. Επιπλέον, η ύπαρξη διατόμων 

επιβεβαιώνεται από τις χρωστικές fucoxanthin και diadinoxanthin που 

υπάρχουν στο ίζημα (Riaux-Gobin et al., 1987, Levinton & McCartney, 1991, 

Bianchi et al. 1993 και Brotas & Plante-Cuny, 1998). Σχετικά με τα παράγωγα 

προϊόντα του μεταβολισμού των χλωροφυλλών και καροτενοειδών που 

αφθονούσαν στα ιζήματα του Γιόφυρου αυτά μπορεί να είναι αποτέλεσμα είτε 

μικροβιακής κυτταρικής λύσης ή αυτόλυσης είτε να προέρχονται από 

υπολείμματα φανερόγαμων (Brotas & Plante-Cuny, 1998 και Bianchi et al., 

2000). Σε κάθε περίπτωση η παρουσία αυτών των προϊόντων διαφοροποίησε 

τα ιζήματα του Γιόφυρου από αυτά της Παντάνασσας. 

Μετά από επώαση για αρκετές ημέρες των ιζημάτων από το Γιόφυρο 

χωρίς αερισμό και με οργανικό εμπλουτισμό η αλλαγή στη σύνθεση των 

φωτοσυνθετικών χρωστικών δεν ήταν τόσο ριζική όσο στα ιζήματα από την 

Παντάνασσα. Τα καροτενοειδή zeaxanthin και lutein εξακολουθούσαν να 

κυριαρχούν στο ίζημα ενώ το ίδιο ισχύει για τα προϊόντα μεταβολισμού των 

χλωροφυλλών. Όμως, όπως και στην περίπτωση της Παντάνασσας 
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εμφανίστηκε ένα είδος χλωροφύλλης, η BChl e μαζί με τα αντίστοιχα 

καροτενοειδή (isorenierate και chlorobactene). Η BChl e είναι προϊόν των 

καφέ πράσινων θειοβακτηρίων, τα οποία φωτοσυνθέτουν απουσία οξυγόνου 

(Imhoff, 1995 και Van Gamerden, 1995).  

Τόσο στα ιζήματα από την Παντάνασσα όσο και σε αυτά από το 

Γιόφυρο ήταν εμφανής η παρουσία δύο βασικών ταξινομικών ομάδων, 

δηλαδη των κυανοβακτηρίων και των βενθικών διατόμων. Πολλοί ερευνητές 

σε διαφορετικούς τύπους ιζήματος καταλήγουν στο ίδιο αποτέλεσμα, δηλαδή 

σε υψηλές συγκεντρώσεις fucoxanthin και zeaxanthin στο ίζημα ως 

αποτέλεσμα της κυριαρχίας των διατόμων και των κυανοβακτηρίων σε αυτό 

(Riaux-Gobin et al., 1987, Levinton & McCartney, 1991, Bianchi et al. 1993 και 

Brotas & Plante-Cuny, 1998).  

Η fucoxanthin παράγεται από τα διάτομα σε χαμηλά επίπεδα φωτός  

γιατί αυξάνει την αποδοτικότητα της φωτοσύνθεσης. Η υψηλότερη 

συγκέντρωσή της επομένως σε σχέση με την Chl α οφείλεται τόσο στην 

προσαρμοστικότητα των διατόμων σε χαμηλά επίπεδα φωτός όσο και στο 

χαμηλότερο ρυθμό αποικοδόμησης της σε ανοξικές συνθήκες (Baustian et al., 

2011). Η παρουσία των διατόμων στα ιζήματα πιθανώς σχετίζεται με τις 

συνθήκες υποξίας που επικρατούσαν σε αυτά καθώς η υψηλή ροή οργανικού 

υλικού στο ίζημα μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξή τους όπου το φως 

επαρκεί, ενώ σε χαμηλά επίπεδα οξυγόνου η διαθεσιμότητα του πυριτίου είναι 

αυξημένη (Sigmon & Cahoon, 1997). Η παρουσία των κυανοβακτηρίων στο 

ίζημα των δύο περιοχών σχετίζεται με την ικανότητα τους να κυριαρχούν σε 

περιβάλλονται με μεταβαλλόμενες τιμές του pH, του οξειδοαναγωγικού 

δυναμικού και της συγκέντρωσης Η2S (Baustian et al., 2011).  

Εκτός από τα βενθικά διάτομα και τα κυανοβακτήρια στα ιζήματα 

από τις δύο περιοχές εμφανίζονται δύο διαφορετικές κατηγορίες 

φωτοσυνθετικών θειοβακτηρίων. Στο ίζημα από την Παντάνασσα 

εμφανίστηκαν τα μωβ φωτοσυνθετικά θειοβακτήρια και στο αντίστοιχο από 

το Γιόφυρο τα καφέ πράσινα θειοβακτήρια. Η δημιουργία αποικιών 

θειοβακτηρίων στα ιζήματα που επωάστηκαν χωρίς αερισμό με οργανικό 

εμπλουτισμό  ευνοήθηκε από τις συνθήκες της επιφάνειας του ιζήματος. Η 

συνεχής ροή οργανικού υλικού οδηγεί στη δημιουργία ανοξικών συνθηκών, η 

οποία με τη σειρά της προσελκύει τα θειοαναγωγικά βακτήρια που 
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συμβάλλουν στην παραγωγή υδρόθειου. Επίσης, το μικρό βάθος των ιζημάτων 

και κατά συνέπεια η υψηλή ένταση φωτός που φτάνει στο ίζημα επέτρεψε την 

ανάπτυξη της αναερόβιας φωτοσύνθεσης (Jorgensen et al., 1983, Pierson et 

al. 1987 και Guyoneaud et al., 1996). 

Οι δύο κατηγορίες φωτοσυνθετικών θειοβακτηρίων, τα μωβ και 

πράσινα φωτοσυνθετικά θειοβακτήρια είναι ευρέως κατανεμημένες σε 

πλούσια σε οργανικό υλικό υδάτινα περιβάλλοντα, όπου επικρατούν οι 

κατάλληλες για την ανάπτυξή τους συνθήκες (Guyoneaud et al., 1996 και 

Hojerova et al., 2011). Η διαθεσιμότητα του οργανικού υλικού, οι ανοξικές 

συνθήκες, η ποσότητα των αναγωγικών ενώσεων του θείου και η 

διαθεσιμότητα του φωτός καθορίζουν τη σύνθεση και τη δραστηριότητα των 

αναερόβιων φωτοσυνθετικών βακτηρίων στο ίζημα (Caumette, 1992). 

Τα καφέ-πράσινα θειοβακτήρια χρησιμοποιούν την BChl e και τα 

καροτενοειδή isorenierate για τη δέσμευση του φωτός. Είναι υποχρεωτικά 

αναερόβιοι φωτότροφοι οργανισμοί. Η παρουσία οξυγόνου είναι τοξική για τα 

βακτήρια αυτά καθώς καταστέλλει την παραγωγή των φωτοσυνθετικών 

χρωστικών (Imhoff, 1995 και Overmann & Garcia-Pichel, 2006). Αντίθετα, τα 

μωβ θειοβακτήρια φωτοσυνθέτουν με τη χρήση της BChl α και των 

καροτενοειδών spirilloxanthin, rhodovibrin ή okenone. Επιπλέον, τα μωβ 

φωτοσυνθετικά θειοβακτήρια είναι ανεκτικά στην παρουσία οξυγόνου καθώς 

είναι εν δυνάμει χημολιθότροφα.  

Το ερώτημα που τίθεται είναι ποιοι είναι οι λόγοι που οδήγησαν στην 

ανάπτυξη διαφορετικών κατηγοριών θειοβακτηρίων στα δύο ιζήματα που 

επωάστηκαν σε ίδιες συνθήκες (χωρίς αερισμό, με οργανικό εμπλουτισμό) και 

γιατί δεν αναπτύχθηκαν μικτές αποικίες μωβ και πράσινων θειοβακτηρίων. 

Την χρονική στιγμή Τ8 όποτε και εμφανίστηκαν οι αποικίες των 

φωτοσυνθετικών θειοβακτηρίων στα ιζήματα από τις δύο περιοχές 

επικρατούσαν ίδιες ανοξικές συνθήκες ως προς το δυναμικό οξειδοαναγωγής. 

Αυτό που διέφερε ήταν η ποσότητα του οργανικού υλικού που υπάρχει στο 

ίζημα.   

Η επικράτηση των μωβ θειοβακτηρίων στα ιζήματα από την 

Παντάνασσα πιθανώς οφείλεται στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των 

βακτηρίων αυτών να αναπτύσσονται και παρουσία οξυγόνου καθώς στα 

ιζήματα αυτά το δυναμικό οξειδοαναγωγής ήταν υψηλότερο από το 
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αντίστοιχο του Γιόφυρου στη μεγαλύτερη διάρκεια του πειράματος (Masse et 

al., 2002). Αντίθετα, στη δεξαμενή με το οργανικά πιο επιβαρυμένο ίζημα από 

το Γιόφυρο αναπτύχθηκαν στη στήλη νερού από την αρχή διάφοροι 

οργανισμοί όπως άλγη, οι οποίοι εμπόδιζαν τις ακτίνες φωτός να φτάσουν 

μέχρι το ίζημα (Van Gemerden & Mas, 1995). Συνέπεια αυτού ήταν η μείωση 

της έντασης του φωτός που ήταν διαθέσιμη για τους φωτοσυνθετικούς 

οργανισμούς του ιζήματος. Αυτές οι συνθήκες σε συνδυασμό με την ανοξία 

που επικρατούσε στην επιφάνεια του ιζήματος είχε ως αποτέλεσμα την 

επικράτηση των καφέ-πράσινων φωτοσυνθετικών βακτηρίων στα ιζήματα 

από το Γιόφυρο. Τα καφέ-πράσινα θειοβακτήρια είναι προσαρμοσμένα να 

αναπτύσσονται σε χαμηλότερη ένταση φωτός λόγω της μεγαλύτερης 

ικανότητάς τους στη δέσμευση του φωτός (Van Gemerden & Mas, 1995, 

Imhoff, 1995 και Guyoneaud et al., 1996).  

Παρόλο που οι δύο κατηγορίες θειοβακτητρίων φαίνεται να δρουν 

ανταγωνιστικά μεταξύ τους για την επικράτηση τους στο περιβάλλον, έχουν 

καταγραφεί περιπτώσεις όπου ευνοείται η συνύπαρξή τους στο ίδιο 

ενδιαίτημα (Pringault et al., 1999 και Masse et al., 2002). Βέβαια, οι 

αναφορές αυτές αφορούν κυρίως εργαστηριακά πειράματα με καθαρές και 

μικτές καλλιέργειες των βακτηρίων αυτών. Στις περιπτώσεις αυτές τα μωβ 

θειοβακτήρια κυριαρχούν στο ανώτερο στρώμα καθώς ανέχονται μικρή 

ποσότητα οξυγόνου και χρειάζονται μεγαλύτερη ένταση φωτός 

δημιουργώντας ένα ανοξικό στρώμα κάτω από αυτά όπου μπορούν να 

αναπτυχθούν τα πράσινα φωτοσυνθετικά θειοβακτήρια σε μικρότερη ένταση 

φωτός (Van Gemerden & Mas, 1995, Imhoff, 1995, Guyoneaud et al., 1996, 

Pringault et al., 1999 και Masse et al., 2002). Το γεγονός ότι σε καμία από τις 

περιπτώσεις που μελετήθηκαν δεν εμφανίστηκαν στο ίδιο ίζημα ταυτόχρονα 

τα μωβ και πράσινα φωτοσυνθετικά βακτήρια, και παρόλο που δεν υπάρχουν 

τα κατάλληλα δεδομένα, πιθανώς οφείλεται στην διαφορετική ένταση της 

διαθέσιμης ακτινοβολίας φωτός που έφτανε στο ίζημα (Masse et al., 2002) 

(Εικόνα 19).  

Από μια διαφορετική προσέγγιση, η διαφορετική φωτοσυνθετική 

βακτηριακή χλωρίδα που επικράτησε στα διαφορετικά ιζήματα κάτω από την 

ίδια περιβαλλοντική πίεση (παρουσία/απουσία αερισμού και προσθήκης 

οργανικού υλικού) μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι δεν βρίσκονται «όλα 
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παντού» αλλά η βακτηριακή σύνθεση μιας περιοχής εξαρτάται από την 

ποικιλότητα και το μέγεθος της βακτηριακής κοινότητας που την περιβάλλει 

(Baas-Becking, 1934 και Lagenhender et al., 2006). Στη δική μας περίπτωση 

κάτι τέτοιο είναι αρκετά πιθανό καθώς ήταν σαφής η διάκριση των δύο 

περιοχών ως προς τη φωτοσυνθετική τους κοινότητα. Παρότι τα ιζήματα από 

τις διαφορετικές περιοχές υποβλήθηκαν για αρκετό χρονικό διάστημα στην 

ίδια περιβαλλοντική πίεση, αυτό δεν ήταν αρκετό για να συγκλίνει η 

βακτηριακή φωτοσυνθετική τους κοινότητα. Βέβαια, για την εξαγωγή τέτοιου 

είδους συμπερασμάτων απαραίτητα είναι και άλλου είδους δεδομένα, όπως 

για παράδειγμα από μοριακές αναλύσεις, καθώς όπως έχει ήδη αναφερθεί οι 

φωτοσυνθετικές χρωστικές μπορούν να αξιοποιηθούν μόνο ως ενδείξεις της 

σύνθεσης της μικροφυτοβενθικής κοινότητας. 

 

      

Εικόνα 19. Εικόνα των δεξαμενών που περιείχαν δείγματα ιζήματος που 
επωάστηκαν χωρίς αερισμό και με προσθήκη οργανικού υλικού τη χρονική 
στιγμή Τ8. Αριστερά τα ιζήματα από το Γιόφυρο και δεξιά τα ιζήματα από την 
Παντάνασσα. Η διαφορά στη διαύγεια του νερού είναι εμφανής.   
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Οι αλλαγές που προκαλεί ο οργανικός εμπλουτισμός και η ανοξία στα 

βιογεωχημικά χαρακτηριστικά του θαλάσσιου ιζήματος μελετήθηκαν σε 

πειράματα βενθικών μεσοκόσμων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις αλλαγές της 

σύνθεσης της βενθικής μικροβιακής φωτοσυνθετικής κοινότητας όπως αυτές 

αντικατοπτρίζονται στις φωτοσυνθετικές χρωστικές που εντοπίζονται στο 

ίζημα. Για το σκοπό αυτό συλλέχθηκαν θαλάσσια ιζήματα από τρεις περιοχές 

διαφορετικής μικροβιακής και κοκκομετρικής σύστασης  και επωάστηκαν σε 

τέσσερις διαφορετικές συνθήκες αερισμού και οργανικού εμπλουτισμού. Ανά 

τακτά χρονικά διαστήματα μετρούνταν οι κυριότερες γεωχημικές μεταβλητές 

των ιζημάτων και ταυτοποιούνταν οι φωτοσυνθετικές χρωστικές που 

περιέχονταν σε αυτά. Τα διαφορετικά ιζήματα αποκρίθηκαν με διαφορετικό 

τρόπο στην ανοξία που προκλήθηκε λόγω οργανικού εμπλουτισμού γεγονός 

που αποτυπώθηκε στις διαφορετικές φωτοσυνθετικές βακτηριακές κοινότητες 

που αναπτύχθηκαν σε αυτά. Σε όλα τα ιζήματα η ανοξία προκάλεσε την 

αντικατάσταση του αερόβιου μεταβολισμού του οργανικού υλικού με 

αναερόβιο και την επακόλουθη αύξηση του υδρόθειου, τα αναερόβια 

φωτοσυνθετικά θειοβακτήρια που επικράτησαν ήταν στη μια περίπτωση τα 

πράσινα (green sulfur bacteria) και στην άλλη τα μωβ (purple sulfur bacteria). 

Πιθανές αιτίες της διαφοράς αυτής αφορούν τόσο περιβαλλοντικές 

μεταβλητές όσο και στη «δεξαμενή» βακτηριακών κοινοτήτων κάθε περιοχής. 
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ΑBSTRACT 
 

 The impacts of organic enrichment οn marine sediments were 

investigated under controlled conditions in the laboratory. The study was 

focused on the microphytobenthos composition by means of pigment analysis 

by HPLC. Sediment samples were collected from three areas with different 

microbial characteristics and were incubated in four separate tanks at 

different aeration supply and organic enrichment conditions. Several 

geochemical variables were measured during the experiment. Although the 

sediments had initially different reactions to organic enrichment, the values of 

the geochemical variables gradually converged. Aerobic metabolism was 

replaced by microbial sulfate reduction in the sediment under conditions of 

high organic enrichment. Still, anoxygenic phototrophic bacteria species that 

grown in each sediment differed. These differences in the anoxygenic bacterial 

composition between the sediments were also discussed.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Περιβαλλοντικές Μεταβλητές 

 
Πίνακας 1. Τιμές περιβαλλοντικών μεταβλητών των ιζημάτων των τριών 
περιοχών για όλες τις συνθήκες επώασης 

FODELE 

 -  / + + / + + / - - / - 

 Ο2 ΤOM Chl α Ο2 ΤOM Chl α Ο2 ΤOM Chl α Ο2 ΤOM Chl α 

To 7,0 1,877 0,047 7,3 1,511 0,948 6,8 1,863 0,098 7,1 1,851 0,138 
T1 0,5 1,633 0,383 6,8 5,335 0,325 7,4 1,892 0,131 3,6 2,330 0,903 
T2 0,2 2,244 0,647 5,8 2,299 0,483 7,1 1,770 0,262 3,2 2,138 0,828 
T3 0,2 1,765 1,884 5,4 2,102 2,063 7,0 1,640 0,026 3,7 1,953 0,000 
T4 0,2 1,318 1,524 6,1 2,614 0,525 7,3 1,779 0,252 3,2 2,223 0,000 
T5 0,2 2,175 1,257 5,7 2,468 0,936 7,8 2,005 0,034 2,6 2,100 0,271 
T6 0,1 2,519 3,707 5,0 2,475 0,493 8,0 1,968 0,101 2,2 1,835 0,166 
T7 0,1 2,406 3,073 6,7 2,624 0,753 7,6 2,125 0,025 0,1 2,395 0,450 
T8 0,3 2,501 1,695 7,3 2,897 0,979 8,3 2,043 0,293 0,3 2,429 0,254 

PANTANASSA 

 - / + + / + + / - -  / - 

 Ο2 ΤOM Chl α Ο2 ΤOM Chl α Ο2 ΤOM Chl α Ο2 ΤOM Chl α 

To 7,3 3,841 0,764 7,4 3,266 0,944 7,3 3,897 2,970 7,3 3,271 4,405 
T1 0,4 4,167 3,004 7,4 4,009 0,971 7,4 4,023 2,713 2,7 3,749 7,240 
T2 0,9 5,673 1,477 7,0 4,889 0,536 7,0 3,658 4,554 0,9 4,057 6,888 
T3 0,2 5,585 1,693 6,7 5,652 0,704 7,0 3,739 3,282 0,3 3,304 5,353 
T4 0,2 4,883 2,155 6,6 4,582 1,333 7,4 4,269 3,463 0,2 3,854 5,283 
T5 0,1 4,397 1,328 6,2 5,199 0,543 8,1 4,067 2,035 0,1 3,926 6,495 
T6 0,1 5,770 0,925 6,3 4,709 0,418 8,3 4,201 2,262 0,1 4,516 4,740 
T7 0,1 4,846 1,096 7,3 4,480 0,814 7,9 4,437 3,365 0,1 3,890 6,217 
T8 0,3 4,870 1,113 7,4 3,990 0,420 8,4 4,806 3,040 0,4 3,838 4,465 

GIOFYROS 

 -  / + + / + + / - - / - 

 Ο2 ΤOM Chl α Ο2 ΤOM Chl α Ο2 ΤOM Chl α Ο2 ΤOM Chl α 

To 6,3 8,247 14,309 6,8 6,184 10,594 6,5 8,105 12,143 6,0 7,916 7,631 
T1 0,2 10,248 12,789 6,7 9,686 10,508 6,8 10,738 9,230 0,1 6,629 10,084 
T2 0,5 10,918 9,981 6,3 8,827 9,284 6,8 9,963 8,696 0,5 8,505 7,327 
T3 0,5 11,518 9,322 6,6 9,407 7,807 6,9 8,216 7,685 0,4 7,878 7,605 
T4 0,2 11,814 9,348 5,7 11,359 8,621 6,8 9,737 8,010 0,5 8,665 7,642 
T5 0,1 10,904 8,547 5,9 10,234 8,012 7,2 9,896 7,454 0,1 9,536 6,271 
T6 0,1 11,845 7,025 5,1 11,249 6,733 7,3 10,081 6,929 0,2 9,596 7,797 
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Φάσματα απορρόφησης 
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Εικόνα 1. Φάσματα απορρόφησης για κάθε χρονική στιγμή από τα ιζήματα 
της Παντάνασσας που επωάστηκαν με αερισμό χωρίς προσθήκη οργανικού 
υλικού. 
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Εικόνα 2. Φάσματα απορρόφησης για κάθε χρονική στιγμή από τα ιζήματα 
της Παντάνασσας που επωάστηκαν με αερισμό και προσθήκη οργανικού 
υλικού. 
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Εικόνα 3. Φάσματα απορρόφησης για κάθε χρονική στιγμή από τα ιζήματα 
της Παντάνασσας που επωάστηκαν χωρίς αερισμό και χωρίς προσθήκη 
οργανικού υλικού. 
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Εικόνα 4. Φάσματα απορρόφησης για κάθε χρονική στιγμή από τα ιζήματα 
της Παντάνασσας που επωάστηκαν χωρίς αερισμό με προσθήκη οργανικού 
υλικού. 
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Εικόνα 5. Φάσματα απορρόφησης για κάθε χρονική στιγμή από τα ιζήματα 
του Γιόφυρου που επωάστηκαν χωρίς αερισμό με προσθήκη οργανικού 
υλικού. 
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Εικόνα 6. Φάσματα απορρόφησης για κάθε χρονική στιγμή από τα ιζήματα 
του Γιόφυρου που επωάστηκαν χωρίς αερισμό και χωρίς προσθήκη οργανικού 
υλικού. 
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Εικόνα 7. Φάσματα απορρόφησης για κάθε χρονική στιγμή από τα ιζήματα 
του Γιόφυρου που επωάστηκαν με αερισμό και προσθήκη οργανικού υλικού. 
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Εικόνα 8. Φάσματα απορρόφησης για κάθε χρονική στιγμή από τα ιζήματα 
του Γιόφυρου που επωάστηκαν με αερισμό χωρίς προσθήκη οργανικού 
υλικού. 
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