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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Ζ παξνύζα δηαηξηβή πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Ηλζηηηνύην Θαιάζζησλ Βηνινγηθώλ Πόξσλ ηνπ 

Διιεληθνύ Κέληξνπ Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο ζην 

πιαίζην ηνπ δηαηκεκαηηθνύ κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο «Πεξηβαιινληηθή Βηνινγία», από ηνλ 

Ηνύλην ηνπ 2006 σο ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2011, αθνύ κεζνιάβεζε ε εθπιήξσζε ησλ ζηξαηησηηθώλ 

κνπ ππνρξεώζεσλ. Τν αληηθείκελν ηεο δηαηξηβήο κνπ έδσζε ηε δπλαηόηεηα λα αζρνιεζώ κε ηελ 

έξεπλα ζε έλαλ παξαγσγηθό ηνκέα, ηελ αιηεπηηθή έξεπλα, όπνπ ζπρλά απνηειεί πξνηεξαηόηεηα ε 

δπλαηόηεηα πξαθηηθήο εθαξκνγήο ησλ απνηειεζκάησλ. Ωζηόζν ε ζύγρξνλε νηθνζπζηεκηθή 

πξνζέγγηζε ζηελ αιηεπηηθή δηαρείξηζε θαη έξεπλα, επηβάιεη ηε κειέηε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ 

κεηαμύ ησλ ζπληζησζώλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαζώο θαη ηεο επίδξαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Ο 

ζπλδπαζκόο απηόο απνηέιεζε ζεκαληηθό παξάγνληα γηα ηελ επηινγή ηεο ελαζρόιεζήο κνπ κε 

ηνλ ηνκέα απηό. Γηα ην ιόγν απηό νθείισ λα επραξηζηήζσ ζεξκά ην Γξ. Α. Μαρηά πνπ κε 

εκπηζηεύηεθε θαη κνπ έδσζε ηελ επθαηξία λα πξαγκαηνπνηήζσ ηε δηαηξηβή δηακνξθώλνληαο ην 

αληηθείκελν ηεο ώζηε λα ζπκβαδίδεη κε ηηο πξνηεξαηόηεηέο κνπ θαη παξέρνληαο κνπ ηαπηόρξνλα 

πιηθή θαη εζηθή ππνζηήξημε. Οη εξεπλεηηθέο ηνπ αλεζπρίεο θαη ε επηζηεκνληθή ηνπ θαζνδήγεζε, 

πνπ γηλόηαλ πάληα κε αζηείξεπηε ππνκνλή, απνηέιεζαλ γηα κέλα ζηνηρεία έκπλεπζεο θαη ζεηηθήο 

αληηκεηώπηζεο ησλ εθάζηνηε δπζθνιηώλ. 

Δπραξηζηώ επίζεο ηα κέιε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο, θαζ. Η. Καξαθάζε, ν νπνίνο 

ζπλερώο ελέπλεε κηα πεξηζζόηεξν νηθνινγηθή πξνζέγγηζε θαη ηνλ αλαπι. θαζ. Μ. Παπιίδε, γηα 

ηηο ζεκαληηθέο ηνπο ππνδείμεηο θαηά ηελ πξόνδν θαη ζπγγξαθή ηεο δηαηξηβήο θαζώο θαη γηα ηελ 

παξνρή θάζε δηεπθόιπλζεο από κέξνπο ηνπο. Οη ππνδείμεηο θαη ηα ζρόιηα ησλ ππόινηπσλ 

κειώλ ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο, θαζ. Μ. Κεληνύξε, θαζ. Κ. Σηεξγίνπ, αλαπι. θαζ. Γ. 

Κνπκνπλδνύξνο θαη Γξ. Μ. Γηαλλνπιάθε, ζπλέβαιαλ ζεκαληηθά ζηε βειηίσζε ηεο δνκήο θαη 

παξνπζίαζεο ηεο δηαηξηβήο. 

Δπηζεκαίλσ ηε ζεκαληηθή ζπκβνιή ηεο Γξ. Μ. Γηαλλνπιάθε, ε νπνία πέξαλ ηνπ όηη 

αλέρηεθε ηελ παξνπζία κνπ ζην ίδην γξαθείν επί θαζεκεξηλήο βάζεο, ζπλέβαιε ζε κεγάιν 

βαζκό ζην ζρεδηαζκό ηεο δηαηξηβήο θαη ζηελ θαζνδήγεζή κνπ θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο. 

Δπηπιένλ, νη ζπκβνπιέο θαη ππνδείμεηο ηνπ Γξ. Σ. Σσκαξάθε ήηαλ θαζνξηζηηθέο ζε αξθεηά 

ζεκεία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαηξηβήο. 

Ζ πιεηνλόηεηα ησλ δεδνκέλσλ ζηα νπνία βαζίζηεθε ε δηαηξηβή ζπιιέρζεθαλ ηελ 

πεξίνδν 2004-2009 θαηά ηε δηάξθεηα νθηώ εξεπλεηηθώλ απνζηνιώλ ζην Αηγαίν πέιαγνο, ζηα 

πιαίζηα ηνπ «Δζληθνύ πξνγξάκκαηνο ζπιινγήο αιηεπηηθώλ δεδνκέλσλ» (Υπνπξγείν Γεσξγηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ) θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο «SARDONE: Improving assessment and 

management of small pelagic species in the Mediterranean (FP6)». Δπεμεξγάζηεθα ηα 

ερνγξάκκαηα από όιεο ηηο απνζηνιέο. Σηελ επεμεξγαζία ησλ ερνγξακκάησλ ζπλέβαιε ε Μ. 
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Γηαλλνπιάθε, ε Μ.-Μ. Ππξνπλάθε θαη ε Σ. Γηιβόε, ηηο νπνίεο επραξηζηώ γηα ηε ζπκβνιή ηνπο. 

Σπκκεηείρα ζηηο αθνπζηηθέο δεηγκαηνιεςίεο από ην 2005 θαη κεηά (ζε επηά από ηηο νθηώ 

απνζηνιέο). Δπραξηζηώ ζεξκά ηνπο ζπλνδνηπόξνπο κνπ ζηηο εξεπλεηηθέο πιόεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηνπο Σ. Σσκαξάθε, Μ. Γηαλλνπιάθε, Α. Μαρηά, Ν. Νηθνιηνπδάθε, Δ. Σρηζκέλνπ, 

Α. Σηαπάηε, Φ. Σηακαηάθε, Σ. Γηιβόε, Λ. Μαλνπζάθε θαη Κ. Κνξέληην γηα ηε ζπκβνιή ηνπο 

ηόζν ζηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ όζν θαη ζηηο επράξηζηεο ζηηγκέο πνπ δηέθξηλαλ ηελ παξακνλή 

κνπ ζην Δ/Σ Φηιία. Δπηπιένλ, επραξηζηώ ηνπο Μ. Γηαλλνπιάθε θαη Α. Μαρηά γηα ηελ 

εθπαίδεπζε πνπ κνπ παξείραλ ζηε ρξήζε νξγάλσλ (CTD, ερνβνιηζηηθώλ, θιπ.). Δίκαη 

επγλώκσλ ζηνλ θαπεηάλην Μ. Κνθθό θαη ην πιήξσκα ηνπ Δ/Σ Φηιία, Κ. Λπγεξάθε, Μ. 

Παξαζράθε, Κ. Παξαζθεπά, Μ. Σνπβιά, Κ. Μάηζν, Γ. Αλπθαληάθε θαη Ν. Μπιάδν, γηα ηελ 

ηερληθή ηνπο βνήζεηά θαη επεηδή έθαλαλ ηε παξακνλή κνπ (καο) ζην Δ/Σ Φηιία εμαηξεηηθά 

επράξηζηε θαη ελδηαθέξνπζα. 

Δπίζεο επραξηζηώ ζεξκά ηε Dr. M. Coll γηα ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ρξήζε 

ηνπ νηθνινγηθνύ κνληέινπ θαη ηηο Dr. I. Palomera θαη Γξ. Η. Σηόθνπ πνπ γηα ην ζθνπό απηό 

δηεπθόιπλαλ ηε κεηαθίλεζή κνπ ζηε Βαξθειώλε ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο EurOceans. 

Καηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ νηθνζπζηεκηθνύ κνληέινπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, εθηόο από 

απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο δηαηξηβήο, βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα από πιεζώξα εξγαζηώλ ζε 

πνιιά πεδία ηεο ζαιάζζηαο έξεπλα ζηελ Διιάδα. Οθείισ ινηπόλ έλα επραξηζηώ ζε όζνπο 

παξήγαγαλ ηε γλώζε, ηηο ζπλζήθεο θαη ηηο ππνδνκέο ώζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε δεκηνπξγία ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ. Τέινο, ζα ήηαλ θπζηθά παξάιεηςε λα κελ επηζεκάλσ ηε ζπκβνιή ηνπ 

πξνζσπηθνύ ηνπ ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. ζε πνιιά πεδία ηεο δηαηξηβήο θαη θπξίσο ζηελ παξνρή δεδνκέλσλ 

θαη πιεξνθνξηώλ, θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ Ν. Νηθνιηνπδάθε, Δ. Απνζηνιάθε, Δ. Πηλάθε, Κ. 

Σθαξβέιε, Λ. Ληνπδάθε, Γ. Λαδαξάθε, Β. Βαιαβάλε, Α. Παιηαιέμε, Σ. Καηζαλεβάθε, Γ. 

Γακαιά, Β. Πίηηα, Κ. Παπαδνπνύινπ, J. Laurisen, Σ. Ίζαξε, Κ. Φξαγθνύιε, Σ. Καβαδά, Σ. 

Εεξβνπδάθε, θαζώο θαη ηνπο Α. Καιιηαληώηε (ΗΝ.ΑΛ.Δ.), Α. Φξαληδή (Ηλζηηηνύην θεηνινγηθώλ 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Ο ζρεκαηηζκφο ζρνιείσλ - ζπγρξνληζκέλσλ θαη πνισκέλσλ θνπαδηψλ - απνηειεί 

βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πεξηζζφηεξσλ εηδψλ κηθξψλ πειαγηθψλ ςαξηψλ. 

Παξαηεξείηαη σζηφζν έληνλε κεηαβιεηφηεηα σο πξνο ην ζρήκα, ην κέγεζνο, ηελ 

εζσηεξηθή δνκή θαη ηελ θαηαθφξπθε θαηαλνκή ησλ ζρνιείσλ πνπ επεξεάδεηαη απφ 

ελδνγελείο παξάγνληεο, φπσο ην είδνο θαη ην κέγεζνο ησλ αηφκσλ, θαζψο θαη απφ 

πεξηβαιινληηθέο παξακέηξνπο φπσο ηνπνγξαθηθά θαη πδξνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

θαη ην θσο. ηελ παξνχζα δηαηξηβή κειεηήζεθε ε κεηαβιεηφηεηα ησλ ζρνιείσλ ησλ 

κηθξψλ πειαγηθψλ ςαξηψλ ρξεζηκνπνηψληαο δεδνκέλα απφ νθηψ πδξαθνπζηηθέο 

δεηγκαηνιεςίεο ζην Β. Αηγαίν πέιαγνο. Καηά ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ε 

δηάθξηζε ησλ ζρνιείσλ ησλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ θαηέζηε δπλαηή θαη ήηαλ 

πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεηηθή φζν πεξηνξηδφηαλ ε ρξνληθή θιίκαθα θαη ν αξηζκφο ησλ 

εηδψλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζηελ αλάιπζε. Σα ζρνιεία ησλ λεαξψλ αηφκσλ ηνπ 

γαχξνπ (Engraulis encrasicolus) θαη ηεο ζαξδέιαο (Sardina pilchardus) δηέθεξαλ απφ 

απηά ησλ ελειίθσλ. ηε ζαξδέια ηα ζρνιεία ησλ λεαξψλ βξέζεθαλ κηθξά ζε κέγεζνο 

θαη κε δηαθξηηέο βαζπκεηξηθέο πξνηηκήζεηο ζε ζρέζε κε απηά ησλ ελειίθσλ. 

Τπνινγίζηεθε έλα θξίζηκν κέγεζνο αηφκσλ (10,7 cm) θαηά ην νπνίν αιιάδεη ε δνκή 

ησλ ζρνιείσλ. Αληίζεηα, ηα ζρνιεία ηνπ λεαξνχ γαχξνπ δε δηέθεξαλ ζε κέγεζνο απφ 

απηά ησλ ελειίθσλ αιιά παξνπζίαδαλ δηαθνξεηηθφ ζρήκα θαη πξννδεπηηθέο αιιαγέο 

ζηα πεξηζζφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Οη δηαθνξέο ζηελ εζσηεξηθή δνκή ησλ 

ζρνιείσλ λεαξψλ θαη ελειίθσλ θαηά θχξην ιφγν απνηεινχλ απνηέιεζκα 

πξνζαξκνγψλ ζηηο δηαθνξεηηθέο κεηαβνιηθέο απαηηήζεηο θαη ζεξεπηηθή πίεζε ησλ 

δχν ειηθηαθψλ νκάδσλ. Δληνπίζηεθαλ, επίζεο, ρσξηθέο κεηαβνιέο ζηα ζρνιεία ησλ 

δχν εηδψλ πνπ πηζαλφηαηα ζρεηίδνληαλ κε δηαθνξέο ζηα πδξνγξαθηθά θαη 

ηνπνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ή/θαη ζε βηνηηθνχο παξάγνληεο ησλ δηαθνξεηηθψλ 

πεξηνρψλ. Οη επνρηαθέο κεηαβνιέο πνπ βξέζεθαλ ζρεηίδνληαλ κε ηε θπζηνινγία θαη 

ηελ ειηθηαθή ζχλζεζε ησλ πιεζπζκψλ ζηε ζαξδέια θαη ην γαχξν αληίζηνηρα. Όζνλ 

αθνξά ζηελ εκεξήζηα κεηαβιεηφηεηα ησλ ζρνιείσλ ηνπ γαχξνπ, εληνπίζηεθαλ ζαθή 

πξφηππα ζηελ θαηαθφξπθε θαηαλνκή θαη ηε δνκή ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, 

ελψ ηα ζρνιεία δηαιχνληαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο. Οη παξαηεξνχκελεο 

κεηαβνιέο ζρεηίδνληαλ θπξίσο κε ηελ έληαζε ηεο θσηεηλήο αθηηλνβνιίαο θαη ην 

βάζνο ηνπ βπζνχ. Δπηπιένλ, ε θαηαθφξπθε ζέζε ησλ ζρνιείσλ επεξέαδε θαη ηηο 
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κεηαβνιέο ζηελ εζσηεξηθή δνκή ηνπο. Πνιιέο απφ ηηο παξαηεξνχκελεο κεηαβνιέο 

κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ πξνζαξκνγέο γηα βέιηηζηε αλαδήηεζε ηξνθήο θαη απνθπγή 

ηεο ζήξεπζεο. Σέινο, ζην πιαίζην κηαο νηθνζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο, 

θαηαζθεπάζηεθε έλα νηθνζπζηεκηθφ κνληέιν ηζνδπγίνπ κάδαο “Ecopath” 

ρξεζηκνπνηψληαο δεδνκέλα απφ αλαβαζκηζκέλεο πιεζπζκηαθέο εθηηκήζεηο πνπ 

βαζίζηεθαλ ζηα πξνεγνχκελα απνηειέζκαηα, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ν 

νηθνινγηθφο ξφινο ησλ κηθξψλ πειαγηθψλ ςαξηψλ ζην Β. Αηγαίν. Με βάζε ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ, ηα δχν θχξηα είδε κηθξψλ πειαγηθψλ βξέζεθαλ 

ππεχζπλα γηα κεγάιν πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο απνηειψληαο ζπλδεηηθνχο θξίθνπο ησλ θαηψηεξσλ θαη αλψηεξσλ 

ηξνθηθψλ επηπέδσλ. Δπηβεβαηψζεθε πσο ηα λεαξά άηνκα θαη ησλ δχν εηδψλ 

ππφθεηλην ζε κεγάιε ζεξεπηηθή πίεζε θαη εκθάληδαλ πςεινχο ξπζκνχο 

θαηαλάισζεο, παξάγνληεο πνπ ξπζκίδνπλ ηε δνκή ησλ ζρνιείσλ δηαθνξνπνηψληαο ηα 

απφ απηά ησλ ελειίθσλ. Σν ηξνθηθφ πιέγκα ηνπ Β. Αηγαίνπ παξνπζίαδε νκνηφηεηεο 

κε άιια Μεζνγείαθά νηθνζπζηήκαηα σο πξνο ηε δνκή θαη ηελ αιηεπηηθή 

εθκεηάιιεπζε ελψ νη δηαθνξέο ζρεηίδνληαλ θπξίσο κε δηαθνξέο ζηελ 

παξαγσγηθφηεηα. Ζ κειέηε ηεο ελδν-εηδηθήο θαη δηα-εηδηθήο κεηαβιεηφηεηαο ησλ 

ζρνιείσλ ζπκβάιιεη ζηε κειέηε ηεο νηθνινγίαο ησλ εηδψλ θαη ζηε βειηίσζε ησλ 

πιεζπζκηαθψλ ηνπο εθηηκήζεσλ, απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα ηελ ηξνθνδνζία 

νηθνζπζηεκηθψλ θαη βηνελεξγεηηθψλ κνληέισλ, ηε κειέηε ηεο θαηαλνκήο ησλ εηδψλ, 

ηελ ηππνπνίεζε ηνπ ελδηαηηήκαηφο ηνπο θαη ηε ιήςε δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ. 

 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Μηθξά πειαγηθά ςάξηα, Γαχξνο, αξδέια, Κνπάδηα, Αηγαίν 

Πέιαγνο, Τδξαθνπζηηθά, Γεληθεπκέλα Πξνζζεηηθά κνληέια, Ecopath 
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ABSTRACT 

 

Schooling is a basic characteristic of most small pelagic fish species. Fish schools 

present high variability concerning their shape, size, internal structure and vertical 

distribution. This variability is a result of intrinsic characteristics, such as species, 

population or individual size and of environmental factors, including local 

topography, hydrography and light intensity. This thesis studies small pelagic fish 

schools‟ variability, using hydroacoustic data collected during eight research cruises 

in the North Aegean Sea. Data analysis revealed that discrimination of schools 

belonging to different species was feasible and was even more satisfactory when 

restricting the time scale and the number of species considered. Juvenile schools of 

anchovy (Engraulis encrasicolus) and sardine (Sardina pilchardus) differed from 

adult schools for both species. Specifically, concerning sardine, juvenile schools were 

smaller, presenting discrete bathymetric distribution compared to adult ones. A 

threshold length (10.7 cm) was estimated at which “juvenile school” structure 

changed to “adult school”. In contrast, concerning anchovy, juvenile schools were of 

similar size with the adult ones but differentiated in terms of shape and a progressive 

change in most school descriptors was observed. Differences in internal school 

structure of juveniles and adults are a result of adaptations in different metabolic 

needs and predation pressure of the different size-classes. Moreover, spatial 

differences were observed in schooling characteristics of both species, which were 

attributed to the discrete spatial hydrographic and topographic characteristics and/or 

biotic features. Seasonal variability was related to the physiology and size-structure of 

sardine and anchovy populations respectively. Concerning the diel variability in 

anchovy school structure, clear diurnal patterns in their vertical distribution and 

internal structure were revealed, while during the night schools dispersed. The 

observed changes were mostly related to light intensity and were affected by bottom 

depth, while their vertical position additionally affected school shape and density. 

Many aspects of anchovy diel vertical migration and related changes can be 

considered as adaptations for feeding and predatory avoidance. Finally, in the 

framework of an ecosystem approach, an Ecopath mass-balance ecosystem model was 

built to study the ecological role of small pelagic fish in the N. Aegean Sea 

ecosystem. For the construction of the model, data from upgraded biomass 
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estimations of small pelagic fish, based on aforementioned findings were used. Based 

on model results, anchovy and sardine were responsible for a high proportion of the 

system production and consumption and served as links between lower and higher 

trophic levels. Results also confirmed the increased predation pressure and metabolic 

needs of juveniles, factors which largely regulate school structure and are responsible 

for the observed differences between juvenile and adult schools. The N. Aegean Sea 

food-web presented similarities with other Mediterranean ecosystems concerning their 

structure and fishing pressure, while the observed differences were mostly related to 

differences in productivity among regions. The study of inter- and intra-specific 

school variability contributes to the understanding of species ecology and the 

upgrading of biomass estimations, which are key points for building ecosystem and 

bioenergetic models, for the study of species distribution, for habitat modeling and for 

managerial purposes. 

 

 

Keywords: Small pelagic fish, Anchovy, Sardine, Schooling, Aegean Sea, 

Hydroacoustics, GAMs, Ecopath 
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1. ΓΔΝΗΚΖ ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Σα κηθξά πειαγηθά είδε ςαξηψλ απνηεινχλ θπξίαξρα είδε σο πξνο ηε βηνκάδα ζηα 

πεξηζζφηεξα ζαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα (Bakun 1996, Cury et al. 2000). Πξφθεηηαη 

θπξίσο γηα πιαγθηνλνθάγα είδε κε κηθξή δηάξθεηα δσήο πνπ παξάγνπλ πνιιά απγά 

(Blaxter & Hunter 1982). Λφγσ ηεο κηθξήο δηάξθεηαο δσήο ηνπο ην κέγεζνο ηνπ 

πιεζπζκνχ ηνπο εμαξηάηαη ζε πνιχ κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηελ επηηπρία ηεο εηήζηαο 

ζηξαηνιφγεζεο, ζε ζχγθξηζε κε άιια ςάξηα (Fréon et al. 2005). Απνηέιεζκα απηνχ 

είλαη λα παξαηεξνχληαη έληνλεο δηαθπκάλζεηο ζηε βηνκάδα ηνπο γηα ηηο νπνίεο νη 

επηθξαηνχζεο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο (π.ρ., πξσηνγελήο παξαγσγηθφηεηα) 

απνηεινχλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα (Fréon et al. 2005). ε πνιιά νηθνζπζηήκαηα, θαη 

θπξίσο ζε πεξηνρέο κε αλαβιχζεηο ηα κηθξά πειαγηθά ςάξηα απνηεινχλ ζεκαληηθφ 

πφξν γηα ηνπο αλψηεξνπο ζεξεπηέο (Cury et al. 2003). Σα κηθξά πειαγηθά είδε, 

θαηαιακβάλνπλ ινηπφλ έλα ελδηάκεζν ηξνθηθφ επίπεδν πνπ ζπλδέεη ηνπο πξσηνγελείο 

ή/θαη δεπηεξνγελείο παξαγσγνχο κε ηνπο αλψηεξνπο ζεξεπηέο. πλήζσο, ην κέζν 

απηφ ηξνθηθφ επίπεδν απνηεινχλ ιίγα είδε (ζπρλά 2-3), ζε αληίζεζε κε φ,ηη 

παξαηεξείηαη ζηα ππφινηπα επίπεδα (Cury et al. 2000, Cury et al. 2003). Έρεη 

αλαθεξζεί πσο ιφγσ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ, ηα κηθξά πειαγηθά είδε θαηέρνπλ 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ νηθνινγηθφ ξφιν ζε πνιιά νηθνζπζηήκαηα, αζθψληαο έιεγρν ηεο 

βηνκάδαο ηφζν ησλ θαηψηεξσλ φζν θαη ησλ αλψηεξσλ ηξνθηθψλ επηπέδσλ (Cury et 

al. 2000, Cury et al. 2003, Palomera et al. 2007). Απηφο ν ηχπνο ειέγρνπ έρεη 

παξαιιειηζηεί ζρεκαηηθά κε ηε «κέζε ηεο ζθίγγαο» (Cury et al. 2000). Δπηπιένλ, 

ζπρλά έρνπλ παξαηεξεζεί θαζεζησηηθέο κεηαβνιέο (regime shifts) θαηά ηηο νπνίεο 

αιιάδεη ην θπξίαξρν είδνο κεηαμχ ησλ κηθξψλ πειαγηθψλ ςαξηψλ (Cury & Shannon 

2004, Shannon et al. 2004) ελψ ε ζπλνιηθή βηνκάδα ηνπο παξακέλεη πεξίπνπ 

ζηαζεξή. 

ην παξειζφλ έρνπλ παξαηεξεζεί ζπρλά θαηαξξεχζεηο απνζεκάησλ κηθξψλ 

πειαγηθψλ ςαξηψλ σο απνηέιεζκα ησλ έληνλσλ δηαθπκάλζεσλ ησλ πιεζπζκψλ ηνπο, 

ηεο εμάξηεζήο ηνπο απφ ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο θαη ηεο ζπλδπαζκέλεο 

επίδξαζεο ηεο αιηείαο (Parrish 1999, Daskalov 2002, Gucu 2002, Mullon et al. 2005). 

Οη θαηαξξεχζεηο απηέο έρνπλ κεγάιν νηθνλνκηθφ αληίθηππν θαζψο ηα κηθξά πειαγηθά 

απνηεινχλ πεξίπνπ ην 50% ησλ ζαιάζζησλ αιηεπκάησλ (Fréon et al. 2005). 

Δπηπιένλ, δεδνκέλεο ηεο νηθνινγηθήο ζεκαζίαο ησλ κηθξψλ πειαγηθψλ ςαξηψλ, ε 
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κεηαβνιή ζηε βηνκάδα ηνπο επηθέξεη αληίζηνηρεο κεηαβνιέο ζηε δνκή θαη ιεηηνπξγία 

ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηελ αθζνλία ησλ ππφινηπσλ αιηεπηηθψλ πφξσλ (Daskalov 

2002, Fréon et al. 2005). Ζ παξαθνινχζεζε ησλ απνζεκάησλ ηνπο απνηειεί ινηπφλ 

επηηαθηηθή αλάγθε θαη θνκβηθφ ζεκείν ζηελ δηαρείξηζε ηεο αιηείαο θαη γεληθφηεξα 

ησλ ζαιάζζησλ νηθνζπζηεκάησλ. Ζ εθηίκεζε ηεο βηνκάδαο ησλ πιεζπζκψλ απνηειεί 

βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε ιήςε δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ, ηδηαίηεξα ππφ ην πξίζκα ηεο 

πξνιεπηηθήο δηαρείξηζεο, πνπ ζηνρεχεη ζηελ αεηθνξία ησλ αιηεπκάησλ. Χζηφζν, 

νπνηαδήπνηε ζχγρξνλε πξνζέγγηζε δελ κπνξεί λα αληηκεησπίδεη έλα είδνο 

αλεμάξηεηα απφ ην νηθνζχζηεκα ζην νπνίν αλήθεη. Ζ ζχγρξνλε ηάζε ηεο 

νηθνζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο ηεο δηαρείξηζεο ηεο αιηείαο ππαγνξεχεη ηε κειέηε 

βηνηηθψλ θαη αβηνηηθψλ παξαγφλησλ πνπ επηδξνχλ ζηελ νηθνινγία ησλ εηδψλ θαζψο 

θαη ηε κειέηε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ ηξνθηθνχ πιέγκαηνο ιφγσ 

ζήξεπζεο θαη αληαγσληζκνχ ζηα πιαίζηα γεσγξαθηθά θαζνξηζκέλσλ 

νηθνζπζηεκάησλ (Garcia et al. 2003). χκθσλα κε απηήλ ηελ ηάζε εγθαηαιείπνληαη 

φιν θαη πεξηζζφηεξν νη πξνζεγγίζεηο πνπ εμεηάδνπλ θάζε είδνο κφλν ηνπ θαη 

απνθνκκέλν απφ ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δεη. ε απηφ ην πιαίζην νη εθηηκήζεηο ηεο 

βηνκάδαο είλαη ινηπφλ θαζνξηζηηθέο θαη ζα πξέπεη λα εληάζζνληαη ζηελ εθαξκνγή 

κνληέισλ εθηίκεζεο απνζεκάησλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ νξίσλ αλαθνξάο γηα ηε 

δηαρείξηζή ηνπο (Patterson 1992), ηελ πεξηγξαθή ηεο γεσγξαθηθήο θαηαλνκήο ησλ 

εηδψλ, ηελ ηππνπνίεζε ησλ ελδηαηηεκάησλ ηνπο (Elith et al. 2006, Valavanis et al. 

2008) θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ πνπ πξνηηκνχλ. Δπηπιένλ είλαη ζεκαληηθέο 

γηα ηελ θαηαζθεπή πιεζπζκηαθψλ θαη νηθνζπζηεκηθψλ κνληέισλ πνπ απνηεινχλ 

πιένλ ζεκαληηθά εξγαιεία γηα ηε κειέηε ηεο νηθνινγίαο θαη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

ζαιάζζησλ αιηεπηηθψλ πφξσλ θαη νηθνζπζηεκάησλ (Plagányi 2007).  

Ζ αθνπζηηθή κεζνδνινγία, ιφγσ θαη ηεο ζπλερνχο ηερλνινγηθήο αλαβάζκηζήο 

ηεο, απνηειεί ηελ πην δηαδεδνκέλε κέζνδν εθηίκεζεο ησλ πιεζπζκψλ ησλ κηθξψλ 

πειαγηθψλ ςαξηψλ (Simmonds & MacLennan 2005). Δπηπιένλ απνηειεί ζεκαληηθφ 

εξγαιείν γηα ηε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο νηθνινγίαο ησλ εηδψλ απηψλ 

(Misund 1997, Simmonds & MacLennan 2005). Ζ αξρή ηεο αθνπζηηθήο 

κεζνδνινγίαο βαζίδεηαη ζηελ εθπνκπή ήρνπ ζηε ζηήιε ηνπ λεξνχ, ζηελ αλάθιαζε 

ηνπ ήρνπ απφ θάζε κέζν πνπ έρεη δηαθνξεηηθή ππθλφηεηα απφ ην λεξφ θαη ηε κέηξεζε 

ηεο αλάθιαζήο ηνπ απφ ηνπο ερνβνιηδφκελνπο ζηφρνπο (π.ρ., ππζκέλαο, ςάξηα, 

πιαγθηφλ). Παξάγεηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν έλα δηάγξακκα ηεο βαζπκεηξηθήο 

θαηαλνκήο θαη ηεο έληαζεο ηνπ αλαθιψκελνπ ήρνπ (ερφγξακκα) πνπ αληηθαηνπηξίδεη 
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ηελ θαηαλνκή ησλ ζηφρσλ (π.ρ., ςαξηψλ) ζηε ζηήιε ηνπ λεξνχ. Ζ ζπλερήο αλάπηπμε 

θαηάιιεισλ ινγηζκηθψλ γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ ερνγξακκάησλ έρεη πξνζθέξεη 

ζεκαληηθή ψζεζε ζηηο εθηηκήζεηο βηνκάδαο κε ηελ αθνπζηηθή κεζνδνινγία 

(Simmonds & MacLennan 2005). Οη εθηηκήζεηο βηνκάδαο ησλ εηδψλ βαζίδνληαη ζηηο 

κεηξήζεηο ηεο αλαθιψκελεο ηζρχνο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ηαπηφηεηα ησλ 

ερνβνιηδνκέλσλ ζηφρσλ (είδνο ςαξηψλ) θαη βηνινγηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ., 

κέζν κήθνο αηφκσλ) (Simmonds & MacLennan 2005). Ζ αθξίβεηα ησλ εθηηκήζεσλ 

εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ νξζή αλαγλψξηζε ησλ ερνβνιηδφκελσλ ζηφρσλ 

(Horne 2000). Γηα ην ιφγν απηφ, ν ερνβνιηζκφο ζπλνδεχεηαη απφ πεηξακαηηθή αιηεία 

ζε επηιεγκέλεο ζέζεηο πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα ησλ 

πιεζπζκψλ πνπ ερνβνιίδνληαη. Δπηπιένλ, έρεη δνζεί κεγάιε έκθαζε ζηελ αλάιπζε 

ησλ ελεξγεηηθψλ, κνξθνκεηξηθψλ θαη βαζπκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζηφρσλ 

πνπ απεηθνλίδνληαη ζην ερφγξακκα κε ζθνπφ ηελ αλαγλψξηζε ησλ εηδψλ πνπ ηνπο 

απνηεινχλ κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά (Horne 2000, Reid et al. 2000, 

Korneliussen et al. 2009). 

Ζ επξεία εθαξκνγή ηεο αθνπζηηθήο κεζνδνινγίαο ζηε κειέηε ησλ κηθξψλ 

πειαγηθψλ ςαξηψλ νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ ηδηφηεηα ησλ εηδψλ απηψλ λα 

ζρεκαηίδνπλ ζπλαζξνίζεηο. Οη φξνη πνπ απνδίδνληαη ζε απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

κηθξψλ πειαγηθψλ πνηθίιινπλ φπσο θνπάδη, ζρνιείν ή αγέιε πνπ ζπρλά πξνθαινχλ 

ζχγρπζε. Με ηνλ φξν «θνπάδη» (shoal) νξίδεηαη ε ζπλάζξνηζε ςαξηψλ γηα 

θνηλσληθνχο ιφγνπο ελψ κε ηνλ φξν «ζρνιείν» (school) αλαθεξφκαζηε ζε έλα θνπάδη 

κε ζπγρξνληζκέλε θαη πνισκέλε θνιχκβεζε ησλ ςαξηψλ πνπ ην απαξηίδνπλ (Pitcher 

& Parrish 1993). Καζψο ηα κηθξά πειαγηθά ςάξηα θαηά θαλφλα ζρεκαηίδνπλ 

πνισκέλα θαη ζπγρξνληζκέλα θνπάδηα, επηθξαηεί ε ρξήζε ηνπ φξνπ «ζρνιείν» φηαλ 

αλαθεξφκαζηε ζε απηά. Οη εξκελείεο πνπ έρνπλ δνζεί γηα ηελ εμέιημε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ζρεκαηηζκνχ ζρνιείσλ είλαη θπξίσο i) ηα βηνελεξγεηηθά 

πιενλεθηήκαηα ησλ αηφκσλ απφ ηε ζπγρξνληζκέλε θνιχκβεζε θαη ε εμαζθάιηζε 

θαιχηεξεο πδξνδπλακηθήο, ii) ε απνθπγή ηεο ζήξεπζεο θαη ε αλάπηπμε 

αληηζεξεπηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη iii) ε απνηειεζκαηηθφηεξε αλαδήηεζε ηξνθήο 

(Pitcher & Parrish 1993). Χζηφζν, ηα πδξνδπλακηθά πιενλεθηήκαηα δε ζεσξνχληαη 

πιένλ ηφζν ζεκαληηθά γηα ηα άηνκα κέζα ζηα ζρνιεία (Pitcher & Parrish 1993). Ζ 

ζπλάζξνηζε ησλ αηφκσλ ζε ζρνιεία κεηψλεη ηελ πηζαλφηεηα ζήξεπζεο γηα ηα άηνκα 

πνπ ηα απαξηίδνπλ. Ζ ηαρχηεηα εληνπηζκνχ ησλ ζεξεπηψλ απφ ηα κέιε ηνπ ζρνιείνπ 

είλαη κεγαιχηεξε ελψ ε ζπλερήο θίλεζε ησλ ςαξηψλ θαη ε χπαξμε πνιιψλ ζηφρσλ 



ΓΔΝΗΚΖ ΔΗΑΓΧΓΖ 

 16 

κέζα ζην ζρνιείν πξνθαιεί ζχγρπζε ζην ζεξεπηή (Pitcher & Parrish 1993). Οκνίσο, 

ηα ζρνιεία εληνπίδνπλ ηαρχηεξα ηελ ηξνθή ζε ζρέζε κε κεκνλσκέλα άηνκα θαη ε 

απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ ζεξεπηή ηνπο επηηξέπεη λα μνδεχνπλ πεξηζζφηεξν 

ρξφλν ηξεθφκελα (Pitcher & Parrish 1993). Σα ζρνιεία απνηεινχληαη απφ άηνκα 

ηδίνπ κεγέζνπο νχησο ψζηε λα έρνπλ παξφκνηα θνιπκβεηηθή ηθαλφηεηα, ηθαλφηεηα 

δηαηξνθήο θαη λα είλαη φια φκνηα ζην βιέκκα ηνπ ζεξεπηή κεγεζχλνληαο ηε ζχγρπζή 

ηνπ (Pitcher & Parrish 1993). πρλά παξαηεξνχληαη θαη κηθηά ζρνιεία απφ 

δηαθνξεηηθά είδε, φπνπ φκσο ην κέγεζνο ησλ αηφκσλ είλαη παξφκνην (Freon & 

Misund 1999). 

ρνιεία κεγάινπ κεγέζνπο πξνζθέξνπλ κεγαιχηεξν πιενλεθηήκαηα έλαληη 

ηεο ζήξεπζεο, σζηφζν έρνπλ απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ ελδν-εηδηθνχ 

αληαγσληζκνχ (Pitcher & Parrish 1993, Freon & Misund 1999). Θεσξεηηθά ινηπφλ 

ππάξρεη έλα ηδαληθφ κέγεζνο φπνπ ην ηζνδχγην αληηζήξεπζεο-αληαγσληζκνχ 

πξνζθέξεη ην κεγαιχηεξν θέξδνο γηα ηα άηνκα, σζηφζν απηφ δελ παξαηεξείηαη ζηε 

θχζε (Pitcher & Parrish 1993). Σν κέγεζνο ησλ ζρνιείσλ θαζψο θαη ηα ππφινηπα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (ζρήκα, ππθλφηεηα, βαζπκεηξία) παξνπζηάδνπλ έληνλε 

κεηαβιεηφηεηα δηα-εηδηθά θαη ελδν-εηδηθά. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά είλαη απφξξνηα 

ελδνγελψλ παξαγφλησλ, φπσο ν θαηλφηππνο (Brehmer et al. 2007) θαη ε νληνγέλεζε 

ηεο ζπκπεξηθνξάο (Freon & Misund 1999), θαη πξνζαξκνγψλ ηεο ζπκπεξηθνξάο 

αλάινγα κε ηηο βηνηηθέο θαη αβηνηηθέο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο κε ζθνπφ ηε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο αληη-ζήξεπζεο θαη ηεο δηαηξνθήο (Freon & Misund 1999). 

Ζ ζπκπεξηθνξά ζρεκαηηζκνχ ζρνιείσλ ζηα κηθξά πειαγηθά αξρίδεη κεηά ηελ 

αλάπηπμε ησλ αηζζεηήξησλ φξαζεο θαη ηεο αχμεζεο ηεο θηλεηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ 

ηρζπνλπκθψλ (Freon & Misund 1999). Γηαθέξεη αλάκεζα ζηα είδε θαη κπνξεί λα 

κεηαβάιιεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αχμεζεο κέρξη ηελ σξίκαλζε ησλ αηφκσλ (Freon 

& Misund 1999). πλεπψο, ηα ζρνιεία ζπρλά δηαθέξνπλ θαη ελδν-εηδηθά αλάινγα κε 

ην κέγεζνο ησλ αηφκσλ πνπ ηα απνηεινχλ (Mikheyev 1995, Freon & Misund 1999, 

Brehmer et al. 2000, Hoare et al. 2000, Muino et al. 2003, Petitgas et al. 2004). Οη 

παξαηεξνχκελεο αιιαγέο κπνξεί λα είλαη είηε απφηνκεο θαη λα ζπκβαίλνπλ ζε θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε θάζε ησλ λεαξψλ ειηθηαθψλ ζηαδίσλ (Hoare et al. 2000, Petitgas et al. 

2004) είηε πεξηζζφηεξν πξννδεπηηθέο θαη λα εθηείλνληαη ζε κεγαιχηεξα εχξε κεθψλ 

(Hoare et al. 2000, Muino et al. 2003). Ζ δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά αηφκσλ 

δηαθνξεηηθνχ κήθνπο νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο δηαθνξεηηθέο ηνπο κεηαβνιηθέο 

απαηηήζεηο, ζηηο δηαηξνθηθέο πξνηηκήζεηο, ζηελ ηθαλφηεηα ζχιιεςεο ηξνθήο, ζηελ 
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ηθαλφηεηα θίλεζεο θαη ζηε ζεξεπηηθή πίεζε (Hoare et al. 2000). Τπάξρνπλ θάπνηεο 

ελδείμεηο φηη ην κέγεζνο ησλ αηφκσλ θαη ην κέγεζνο ησλ ζρνιείσλ ζπζρεηίδνληαη 

ζεηηθά θπξίσο κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ηνπ ελδνεηδηθνχ αληαγσληζκνχ πνπ πξνθαινχλ 

νη απμεκέλεο απαηηήζεηο ησλ κηθξφηεξσλ αηφκσλ (Hoare et al. 2000). Χζηφζν ην 

πξφηππν δελ είλαη γεληθεπκέλν ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ παξαγφλησλ πνπ 

επηδξνχλ ζηε δνκή ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ πνπ 

πξνζθέξνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ., απνηειεζκαηηθφηεξε απνθπγή 

ζήξεπζεο ζε κεγάια ζρνιεία, Hoare et al. 2000) θαη ε νληνγέλεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ζρεκαηηζκνχ ζρνιείσλ ρξήδεη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο. 

Ζ δνκή ησλ ζρνιείσλ ηξνπνπνηείηαη ζπρλά αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

αηφκσλ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαηξνθήο ηνπο, εκθαλίδνληαη πην ραιαξέο δνκέο 

(Pitcher & Parrish 1993). Ζ κεηαλάζηεπζε, ε αλαπαξαγσγή θαη ε αλαδήηεζε ηξνθήο 

έρνπλ απνηέιεζκα ηε κεηαβνιή ηεο δνκήο ησλ ζρνιείσλ (Nøttestad et al. 1996). 

Σαρέσο θηλνχκελα ζρνιεία έρνπλ ππθλφηεξε δνκή (Freon & Misund 1999). Δπίζεο, 

βαζηθή πεγή ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ ζρνιείσλ είλαη νη εκεξήζηεο θαηαθφξπθεο 

κεηαλαζηεχζεηο (ΖΚΜ) πνπ εθηεινχλ πνιιά είδε κηθξψλ πειαγηθψλ ςαξηψλ. Ζ 

ζπκπεξηθνξά ηεο ΖΚΜ εμππεξεηεί ηελ αλαδήηεζε ηξνθήο (ζπγρξνληζκφο κε ηελ 

ΖΚΜ ηνπ δσνπιαγθηνχ), ηελ απνθπγή ησλ ζεξεπηψλ (ππφζεζε απνθπγήο ζεξεπηή, 

Clark & Levy 1988, Levy 1990b) θαη ηελ αλαδήηεζε θαηάιιεισλ πεξηβαιινληηθψλ 

ζπλζεθψλ πνπ κεγηζηνπνηνχλ ηελ αχμεζε ηνπ νξγαληζκνχ (βηνελεξγεηηθή ππφζεζε, 

Levy 1990a). πλήζσο ηα ζρνιεία ησλ κηθξψλ πειαγηθψλ απαληνχλ ζε βαζχηεξα 

ζηξψκαηα λεξνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη αλεβαίλνπλ ζε επηθαλεηαθά 

ζηξψκαηα θαηά ην ζνχξνππν (Blaxter & Hunter 1982), σζηφζν θαη ην αληίζεην 

πξφηππν έρεη παξαηεξεζεί (π.ρ., Zwolinski et al. 2007). Παξάιιεια κε ηηο κεηαβνιέο 

ζηηο βαζπκεηξηθέο πξνηηκήζεηο ησλ ζρνιείσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εκεξήζηνπ 

θχθινπ κπνξεί λα παξαηεξνχληαη κεηαβνιέο ζηε δνκή ησλ ζρνιείσλ, εηδηθά ζηηο 

κεηαβαηηθέο ψξεο ηεο αλαηνιήο θαη ηεο δχζεο (Fréon et al. 1996, Zwolinski et al. 

2007). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο ηα ζρνιεία δηαιχνληαη (Blaxter & Hunter 1982, 

Fernandes et al. 2001, Nilsson et al. 2003) ή παξακέλνπλ σο πην ραιαξέο 

ζπλαζξνίζεηο (Fréon et al. 1996, Zwolinski et al. 2007).  

Ζ παξνπζία θαη ε ππθλφηεηα ζεξεπηψλ, αληαγσληζηψλ ή/θαη ιείαο νδεγνχλ 

ζε κεηαβνιέο ζηε δνκή ησλ ζρνιείσλ (Freon & Misund 1999). Δπηζέζεηο ζεξεπηψλ 

ζπρλά νδεγνχλ ζε δηάζπαζε ησλ ζρνιείσλ θαη ζηελ παξαηήξεζε κηθξφηεξνπ 

κεγέζνπο ζρεκαηηζκψλ (Misund 1993). Ζ παξνπζία ζεξεπηψλ κπνξεί λα σζεί ηα 
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ζρνιεία λα ζρεκαηίζνπλ ππθλφηεξεο δνκέο (Freon & Misund 1999) θαη ηε 

κεηαθίλεζε ηνπο ζε δηαθνξεηηθά βαζπκεηξηθά ζηξψκαηα (Massé et al. 1996). Ζ 

χπαξμε κέγηζηνπ ζηελ θαηαθφξπθε ζπγθέληξσζε ηεο ρισξνθχιιεο, κπνξεί λα έρεη 

απνηέιεζκα ηε ζπγθέληξσζε ζρνιείσλ ζην βάζνο απηφ, ιφγσ απμεκέλεο ππθλφηεηαο 

ηξνθήο (Tudela & Palomera 1997). Άιινη βηνηηθνί παξάγνληεο φπσο ε αλαινγία 

θχινπ, ε θπζηνινγία θαη ε πείλα ησλ αηφκσλ απνηεινχλ παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα 

επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηε δνκή ησλ ζρνιείσλ (Freon & Misund 1999, Hoare et al. 

2000). 

Αβηνηηθνί παξάγνληεο επίζεο επεξεάδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρνιείσλ. 

Οη πξνηηκήζεηο ησλ εηδψλ γηα ζπγθεθξηκέλα εχξε ζηηο ηηκέο πεξηβαιινληηθψλ 

παξακέηξσλ, φπσο ε έληαζε ηνπ θσηφο, ε ζπγθέληξσζε νμπγφλνπ θαη ε 

ζεξκνθξαζία, πεξηνξίδνπλ ηε κεηαθίλεζε ησλ ζρνιείσλ ζε ζπγθεθξηκέλα εχξε βαζψλ 

(Freon & Misund 1999). Γηα παξάδεηγκα, ε επηθαλεηαθή ζηξσκάησζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο (Busch & Mehner 2009) θαη ηνπ νμπγφλνπ (Parker-Stetter & Horne 

2009) ζέηνπλ αλψηαηα ή θαηψηαηα φξηα ζηε κεηαθίλεζε ησλ ζρνιείσλ. Ο ηχπνο ηνπ 

ππνζηξψκαηνο κπνξεί επίζεο λα δηαθνξνπνηεί ηε βαζπκεηξηθή θαηαλνκή ηνπο 

(D‟Elia et al. 2009). Έληνλεο δηαθνξέο ζηελ πδξνγξαθία κπνξεί λα νδεγνχλ ζε 

δηαθνξεηηθέο δνκέο (Massé et al. 1996) κε απνηέιεζκα λα παξαηεξνχληαη ζπρλά 

ρσξηθέο ή επνρηαθέο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ ζρνιείσλ (Fréon et al. 1993, Freon & 

Misund 1999).  

Ζ έληνλε κεηαβιεηφηεηα ηεο δνκήο ησλ ζρνιείσλ γελλά ην εξψηεκα αλ είλαη 

εθηθηή ε δηάθξηζε ζρνιείσλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ. Ζ αλάγθε ζσζηήο απφδνζεο ησλ 

ερνγξακκάησλ ησλ ζρνιείσλ ζε είδε είλαη ζεκειηψδεο γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο 

αθξίβεηαο ησλ πιεζπζκηαθψλ εθηηκήζεσλ. Πνιιέο κειέηεο έρνπλ εζηηάζεη ζηελ 

αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ερνγξακκάησλ ησλ ζρνιείσλ πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί ν ζηφρνο απηφο (π.ρ., Haralabous & Georgakarakos 1996, Scalabrin et al. 

1996, Simmonds et al. 1996, Lawson et al. 2001, Fernandes 2009, Korneliussen et al. 

2009). Σν γεγνλφο φηη ε δηα-εηδηθή ζε ζρέζε κε ηελ ελδν-εηδηθή κεηαβιεηφηεηα είλαη 

θαηά θαλφλα κεγαιχηεξε (Brehmer et al. 2007) θαζηζηά ηηο πξνζπάζεηεο απηέο 

επηηπρείο. Χζηφζν, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο απφδνζεο ησλ ζρεκάησλ ησλ 

ζρνιείσλ ζε ζπγθεθξηκέλα είδε απμάλεη φζν πεξηνξίδεηαη ε ρσξν-ρξνληθή θιίκαθα 

θαη ν αξηζκφο ησλ εηδψλ πνπ αλαιχνληαη (Scalabrin et al. 1996), πξνθαλψο σο 

απνηέιεζκα ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ παξακέηξσλ πνπ επεξεάδνπλ 
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ηε δνκή ησλ ζρνιείσλ. Παξφι‟ απηά ε απηφκαηε αλαγλψξηζε ησλ ζρνιείσλ ησλ 

εηδψλ, παξακέλεη ζεκαληηθφ πεδίν έξεπλαο γηα ηελ πδξαθνπζηηθή έξεπλα. 

ηε Μεζφγεην ηα θχξηα είδε - ζηφρνη ησλ αθνπζηηθψλ δεηγκαηνιεςηψλ 

(MEDIAS 2008) είλαη ν γαχξνο (Engraulis encrasicolus) θαη ε ζαξδέια (Sardina 

pilchardus). Πξφθεηηαη γηα ζεκαληηθά είδε γηα ην νηθνζχζηεκα (Palomera et al. 2007) 

ηα νπνία απνηεινχλ πεξίπνπ ην 40% θαη 30% ησλ αιηεπκάησλ ζηε Μεζφγεην 

(Lleonard & Maynou 2003) θαη ηελ Διιάδα (Stergiou et al. 1997) αληίζηνηρα. Δίλαη 

θαη ηα δχν δσνπιαγθηνλνθάγα είδε (Tudela & Palomera 1997, Sever et al. 2005, 

Nikolioudakis et al. 2011) πνπ ζρεκαηίδνπλ ζρνιεία (Iglesias et al. 2003, Giannoulaki 

et al. 2006). Ζ πεξίνδνο αλαπαξαγσγήο ηνπ γαχξνπ είλαη ην θαινθαίξη (Μάηνο-

επηέκβξηνο), θαη ην κήθνο πξψηεο γελεηηθήο ηνπ σξίκαλζεο ζην Αηγαίν 

πξνζδηνξίδεηαη πεξίπνπ ζηα 10,5cm (Somarakis et al. 2006). Αληίζεηα, ε 

αλαπαξαγσγή ηεο ζαξδέιαο ιακβάλεη ρψξα ην ρεηκψλα (Οθηψβξηνο-Μάηνο κε 

θνξχθσζε ηνλ Ηαλνπάξην θαη ην Φεβξνπάξην), θαη ην κήθνο πξψηεο γελεηηθήο ηεο 

σξίκαλζεο ζην Αηγαίν αληηζηνηρεί πεξίπνπ ζηα 11,8cm (Somarakis et al. 2006).  

Σα δχν είδε εθηεινχλ εκεξήζηεο θαηαθφξπθεο κεηαλαζηεχζεηο (Giannoulaki 

et al. 1999, D‟Elia et al. 2009). Σα ςάξηα βξίζθνληαη ζε επηθαλεηαθά ζηξψκαηα θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο θαη κεηαθηλνχληαη ζε βαζχηεξα ζηξψκαηα ζρεκαηίδνληαο 

ζρνιεία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. ηε ζαξδέια, ε εκεξήζηα θαηαθφξπθε 

κεηαλάζηεπζε έρεη πεξηγξαθεί κε κηα ζπλεκηηνλνεηδή εμίζσζε ελψ θηλεηήξηνο 

κνριφο ησλ κεηαθηλήζεψλ ηεο ζεσξήζεθε ε κεηαβνιή ηεο έληαζεο ηνπ δηαρεφκελνπ 

θσηφο (Giannoulaki et al. 1999). Σα ζρνιεία ηεο δηαιχνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

λχρηαο ζην Αηγαίν πέιαγνο (Giannoulaki et al. 1999), σζηφζν ζηνλ Αηιαληηθφ 

(Zwolinski et al. 2007) θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ (Fréon et al. 1996) έρεη 

αλαθεξζεί φηη παξακέλνπλ σο πην ραιαξέο ζπλαζξνίζεηο. Ζ βαζπκεηξηθή θαηαλνκή 

ησλ ζρνιείσλ ηνπ γαχξνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο έρεη ζπζρεηηζηεί κε ην βάζνο 

κέγηζηεο ζπγθέληξσζεο ρισξνθχιιεο (Tudela & Palomera 1997), ελψ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο λχρηαο ηα ζρνιεία ηνπ δηαιχνληαη (Iglesias et al. 2003). Χζηφζν ε 

θαηαλνκή ηνπ γαχξνπ θαη ν ζρεκαηηζκφο ζρνιείσλ δελ έρεη εμεηαζηεί ζηα πιαίζηα 

ηνπ εκεξήζηνπ θχθινπ. Σν εκεξήζην πξφηππν θαηαθφξπθεο κεηαλάζηεπζήο ηνπ 

πηζαλφ λα ζρεηίδεηαη, κεηαμχ άιισλ θαη κε ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ δσνπιαγθηνχ θαη ην 

εκεξήζην πξφηππν δηαηξνθήο ηνπ. Δίλαη γλσζηφ φηη ε δηαηξνθή ηνπ εληείλεηαη ιίγν 

πξηλ ηε δχζε ηνπ ειίνπ θαη θνξπθψλεηαη ηηο βξαδηλέο ψξεο (Νηθνιηνπδάθεο et al. 

2009). 
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ρνιεία γαχξνπ, ζαξδέιαο θαη ζαθξηδηνχ δηαθξίζεθαλ επηηπρψο ζε κηθξή 

ρσξηθή θαη ρξνληθή θιίκαθα, ζην Θεξκατθφ θφιπν ην 1992 θαη 1993, κε βάζε 

βαζπκεηξηθά, ελεξγεηαθά θαη κνξθνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (Haralabous & 

Georgakarakos 1996). Χζηφζν ζε κεγάιεο ρσξν-ρξνληθέο θιίκαθεο, ν δηαρσξηζκφο 

ησλ ζρνιείσλ κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθφο (Scalabrin et al. 1996) ιφγσ 

ηεο απμεκέλεο ελδν-εηδηθήο κεηαβιεηφηεηαο. ην γαχξν έρεη αλαθεξζεί πσο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρνιείσλ κπνξεί λα επεξεάδνληαη απφ ην κήθνο ησλ αηφκσλ 

(Petitgas et al. 2004), ηε ζπλχπαξμε κε άιια είδε (Massé et al. 1996), ηνλ ηχπν ηνπ 

ππνζηξψκαηνο (D‟Elia et al. 2009) θαη πδξνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά (Massé et al. 

1996). Οκνίσο, ζηε ζαξδέια έρνπλ αλαθεξζεί ρσξηθέο δηαθνξνπνηήζεηο (Muino et al. 

2003, Soria et al. 2003, Zwolinski et al. 2007) πνπ ζρεηίδνληαη κε ην κέγεζνο ησλ 

αηφκσλ (Muino et al. 2003) θαη δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ πιεζπζκψλ ηεο (π.ρ., 

δηαθνξέο ζηελ εκεξήζηα θαηαθφξπθε κεηαλάζηεπζε, Giannoulaki et al. 1999, 

Zwolinski et al. 2007). Δπηπιένλ, ηνπνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη πεξηβαιινληηθέο 

ζπλζήθεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ρσξηθή νξγάλσζε ησλ ζρνιείσλ (Giannoulaki et al. 

2006) κπνξεί λα επηδξνχλ θαζνξηζηηθά θαη ζηε δνκή ησλ ζρνιείσλ. Ζ δηεξεχλεζε 

ησλ παξαγφλησλ πνπ απμάλνπλ ηε κεηαβιεηφηεηα ησλ ζρνιείσλ ησλ κηθξψλ 

πειαγηθψλ ςαξηψλ απνηειεί εξψηεκα αλνηρηφ πξνο δηεξεχλεζε. 

ην Αηγαίν πέιαγνο, εθηεηακέλεο πεξηνρέο έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο πεξηνρέο 

αλαπαξαγσγήο (Schismenou et al. 2008), λεπηνηξνθεία (Tsagarakis et al. 2008b) θαη 

θαηάιιεια ελδηαηηήκαηα γηα ηε ζαξδέια θαη ην γαχξν (Giannoulaki et al. 2008, 

Giannoulaki et al. 2011). Πξφθεηηαη θπξίσο γηα παξάθηηεο παξαγσγηθέο πεξηνρέο πνπ 

ζπρλά γεηηληάδνπλ κε εθβνιέο πνηακψλ. Αλ θαη γεληθά ην Αηγαίν απνηειεί κηα 

νιηγνηξνθηθή ζάιαζζα, νξηζκέλεο πεξηνρέο ηνπ (π.ρ., Θεξκατθφο, Θξαθηθφ πέιαγνο) 

είλαη απφ ηηο πην παξαγσγηθέο πεξηνρέο ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ (Bosc et al. 2004). 

Ζ πδξνγξαθία ηνπ είλαη πνιχπινθε ιφγσ ηεο επίδξαζεο ησλ λεξψλ ηεο Μαχξεο 

Θάιαζζαο, ησλ εθβνιψλ πνηακψλ πνπ επεξεάδνπλ ηνπηθά, θαη ηεο πνηθηιφκνξθεο 

ηνπνγξαθίαο φπνπ ελαιιάζζνληαη θιεηζηνί θφιπνη (π.ρ., Δπβντθφο) θαη αλνηρηέο 

πεξηνρέο (π.ρ., Θξαθηθφ) κε δηαθνξεηηθή έθηαζε πθαινθξεπίδαο (Stergiou et al. 

1997). Ζ ηνπνγξαθία απηή παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ρσξηθή νξγάλσζε θαη ηε 

γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ κηθξψλ πειαγηθψλ ςαξηψλ (Giannoulaki et al. 2006). Ζ 

αιηεπηηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο δηαθέξεη επίζεο ηνπηθά 

(Papaconstantinou 2005) θαη ην νηθνζχζηεκα είλαη γεληθά ππφ θαζεζηψο έληνλεο 

αιηεπηηθήο δξαζηεξηφηεηα (Labropoulou & Papaconstantinou 2004, Papaconstantinou 
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2005). Οη εηζβνιέο εηδψλ, φπσο ε πξφζθαηε εκθάληζε ηνπ θηελνθφξνπ Mnemiopsis 

leidyi (Siapatis et al. 2008) πνπ έρεη ζρεηηζηεί κε ηελ θαηάξξεπζε ησλ απνζεκάησλ 

κηθξψλ πειαγηθψλ ζηε Μαχξε Θάιαζζα, ε αλάπηπμε ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ 

(Machias et al. 2006) θαη ε εληαηηθνπνίεζε ηεο αιηείαο είλαη πηζαλφ λα επεξεάδνπλ 

ηε δνκή ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαη ηνπο αιηεπηηθνχο πφξνπο ζηελ πεξηνρή. Μειέηεο 

νηθνινγίαο θαη εθηίκεζεο βηνκάδαο ησλ κηθξψλ πειαγηθψλ ςαξηψλ κε ηελ 

πδξαθνπζηηθή κεζνδνινγία ζην Αηγαίν πέιαγνο ιακβάλνπλ ρψξα ζπνξαδηθά απφ ην 

1987. Οη κειέηεο απηέο έρνπλ κεηαμχ άιισλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα δηαθξίλνπλ 

ζρνιεία ησλ εηδψλ (Haralabous & Georgakarakos 1996), γηα λα πεξηγξάςνπλ ηε 

γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ εηδψλ (Giannoulaki et al. 2005b), ηε ρσξηθή νξγάλσζε 

ησλ ζρνιείσλ (Giannoulaki et al. 2003, Giannoulaki et al. 2005a, Giannoulaki et al. 

2006), ζηνηρεία ζπκπεξηθνξάο θαη νηθνινγίαο ησλ εηδψλ (Giannoulaki et al. 1999) θαη 

γηα λα ηππνπνηεζεί ην ελδηαίηεκα (Giannoulaki et al. 2008, Giannoulaki et al. 2011) 

θαη ε αθζνλία ηνπο (Georgakarakos & Kitsiou 2008). 

θνπφο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ 

ζρνιείσλ ησλ κηθξψλ πειαγηθψλ ςαξηψλ, θαη θπξίσο ηεο ζαξδέιαο θαη ηνπ γαχξνπ, 

ζην Β. Αηγαίν πέιαγνο θαη ε ζχλδεζή ηεο κε κεηαβνιέο ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

ζπλζεθψλ. Ζ δηεξεχλεζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ ζρνιείσλ είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ 

αλαβάζκηζε ησλ πιεζπζκηαθψλ εθηηκήζεσλ ησλ εηδψλ θαη ηε κειέηε ηεο νηθνινγίαο 

θαη εζνινγίαο ηνπο. Αλαιχζεθαλ δεδνκέλα απφ αθνπζηηθέο δεηγκαηνιεςίεο πνπ 

έιαβαλ ρψξα ηελ πεξίνδν 2004-2009. Οη πεξηζζφηεξεο δεηγκαηνιεςίεο έγηλαλ ηε 

ζεξηλή πεξίνδν, ζηα πιαίζηα ηνπ «Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο πιινγήο Αιηεπηηθψλ 

Γεδνκέλσλ (Δπξσπατθή Έλσζε θαη Τπνπξγείν Γεσξγηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Σξνθίκσλ)» θαιχπηνληαο κεγάιε έθηαζε ηνπ Β. Αηγαίνπ (Δπβντθφο θφιπνο, 

Παγαζεηηθφο θφιπνο, Θεξκατθφο θφιπνο, ηξπκνληθφο θφιπνο, Θξαθηθφ πέιαγνο θαη 

Β.Α. Αηγαίν) ελψ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ηέζζεξηο δεηγκαηνιεςίεο (δχν ρεηκεξηλέο 

θαη δχν ζεξηλέο) ζηελ πεξηνρή ηνπ Θξαθηθνχ πειάγνπο ζηα πιαίζηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «SARDONE: Improving assessment and management of small pelagic 

species in the Mediterranean (FP6, contract no: 44294)» κε ζθνπφ ηε κειέηε ηεο 

νηθνινγίαο ησλ λεαξψλ ζηαδίσλ ησλ εηδψλ.  

Υξεζηκνπνηψληαο σο βάζε ηε ρσξηθή, ρξνληθή θαη επνρηαθή δηαζπνξά ησλ 

δεηγκαηνιεςηψλ δηεξεπλήζεθε ε δηα-εηδηθή θαη ελδν-εηδηθή κεηαβιεηφηεηα ησλ 

ζρνιείσλ, φπσο ζρεκαηηθά απεηθνλίδεηαη ζηελ Δηθ. 1.1. Δπηρεηξήζεθε δηάθξηζε ησλ 

ζρνιείσλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ α) ζπκπεξηιακβάλνληαο ζρνιεία απφ θξίζζα 
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(Sardinella aurita), πξνζθπγάθη (Micromessistius poutassou) θαη ζθνπκπξί (Scomber 

scombrus) πέξα απφ ην γαχξν θαη ηε ζαξδέια, β) πεξηνξίδνληαο ηελ αλάιπζε ζην 

γαχξν θαη ηε ζαξδέια θαη γ) αληηκεησπίδνληαο ηα ζρνιεία ησλ λεαξψλ ηνπ γαχξνπ 

θαη ηεο ζαξδέιαο ζαλ δηαθνξεηηθά είδε (θεθάιαην 2). Δηδηθά γηα ηα κηθξά πειαγηθά 

ςάξηα, ε κειέηε ησλ λεαξψλ ειηθηαθψλ ζηαδίσλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ιφγσ ηεο 

απμεκέλεο ζεκαζίαο ηεο ζηξαηνιφγεζεο γηα ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ. Ζ πηζαλή 

δπλαηφηεηα δηάθξηζεο ησλ ζρνιείσλ ησλ λεαξψλ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ 

αλεμάξηεηε εθηίκεζε ησλ πιεζπζκψλ ησλ λεαξψλ θαη ησλ ελειίθσλ, πνπ απνηεινχλ 

δηαθξηηνχο δείθηεο ηεο θαηάζηαζεο ησλ απνζεκάησλ ηνπο θαη ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ 

γηα ην νηθνζχζηεκα γεληθφηεξα. Δλ ζπλερεία δηεξεπλήζεθε ε κεηαβιεηφηεηα ησλ 

ζρνιείσλ ηεο ζαξδέιαο (θεθάιαην 3) θαη ηνπ γαχξνπ (θεθάιαην 4). Ζ δηαζεζηκφηεηα 

ησλ δεδνκέλσλ επέηξεςε ηελ αλάιπζε ρσξηθψλ θαη επνρηαθψλ κεηαβνιψλ ζηα 

ζρνιεία θάζε είδνπο. Δπηπιένλ, πεξηγξάθεθαλ κεηαβνιέο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ην 

κέγεζνο ησλ αηφκσλ θαη ε κεηάβαζε απφ ηα ζρνιεία ησλ λεαξψλ ζηα ζρνιεία ησλ 

ελειίθσλ. Μειεηήζεθαλ επίζεο, ηα πξφηππα εκεξήζηαο θαηαθφξπθεο κεηαλάζηεπζεο 

ηνπ γαχξνπ θαη κεηαβνιέο ζηε δνκή ηνπ ζρνιείνπ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηνλ εκεξήζην 

θχθιν (θεθάιαην 5). Ζ θαηαθφξπθε κεηαλάζηεπζε ηεο ζαξδέιαο δελ εμεηάζηεθε 

θαζψο έρεη πεξηγξαθεί ζην παξειζφλ απφ ηνπο Giannoulaki et al. (1999). πλνιηθά ε 

κεηαβιεηφηεηα εμεηάζηεθε φπνπ ήηαλ δπλαηφλ ζε ζρέζε κε πεξηβαιινληηθέο 

παξακέηξνπο θαη ζπδεηήζεθε ιακβάλνληαο ππφςε βηνινγηθά θαη νηθνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιεζπζκψλ (π.ρ., θπζηνινγία, δηαηξνθή, ζήξεπζε). Πξνθαλψο ε 

δηαζεζηκφηεηα ησλ δεδνκέλσλ έζεζε πεξηνξηζκνχο ζηελ αλάιπζε θαη γέλλεζε 

εξσηήκαηα πξνο πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε. Σέινο, δηεξεπλήζεθε ν νηθνινγηθφο ξφινο 

ησλ κηθξψλ πειαγηθψλ ςαξηψλ ζην νηθνζχζηεκα ηνπ Β. Αηγαίνπ (θεθάιαην 6) κε ηελ 

θαηαζθεπή ελφο νηθνζπζηεκηθνχ κνληέινπ ηζνδπγίνπ κάδαο (Christensen & Walters 

2004). Καηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ κνληέινπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, κεηαμχ άιισλ, θαη νη 

βειηησκέλεο πιεζπζκηαθέο εθηηκήζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

ερνγξακκάησλ θαη ηελ πηνζέηεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ απφ ην πξψην ζθέινο ηεο 

δηαηξηβήο (θεθάιαηα 2-5). Ζ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ έθαλε δπλαηή ηελ αλάιπζε ησλ 

ξπζκψλ θαηαλάισζεο θαη ηεο ζεξεπηηθήο πίεζεο ησλ λεαξψλ θαη ελειίθσλ ηνπ 

γαχξνπ θαη ηεο ζαξδέιαο, πνπ απνηεινχλ παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ θαζνξηζηηθά 

ζηελ εζσηεξηθή δνκή ησλ ζρνιείσλ. 
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Δηθ. 1.1. ρεκαηηθή πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δηαηξηβήο 

Fig. 1.1. Schematic representation of the thesis subject
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2. ΓΗΑ-ΔΗΓΗΚΖ ΓΗΑΚΡΗΖ ΥΟΛΔΗΧΝ 

 

2.1. Δηζαγσγή 

 

Ζ αλάπηπμε ηεο αιηεπηηθήο έξεπλαο πξνο κηα νηθνζπζηεκηθή θαη νινθιεξσκέλε 

θαηεχζπλζε (Garcia et al. 2003) ηα ηειεπηαία ρξφληα, έρεη σο απνηέιεζκα ηε 

δηεχξπλζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγψλ ησλ πιεζπζκηαθψλ εθηηκήζεσλ. Οη εθηηκήζεηο 

αθζνλίαο θαη βηνκάδαο απνηεινχλ πξσηνγελή πιεξνθνξία γηα ηα κνληέια εθηίκεζεο 

απνζεκάησλ (π.ρ., SGMED 2009) πνπ απνηεινχλ ην πην δηαδεδνκέλν εξγαιείν γηα 

ηνλ νξηζκφ ζεκείσλ αλαθνξάο θαη ηε ιήςε δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ αιηεία. 

Δπηπιένλ, ε πιεξνθνξία απηή απνηειεί βαζηθή παξάκεηξν γηα ηελ θαηαζθεπή 

νηθνζπζηεκηθψλ κνληέισλ (Plagányi 2007) πνπ αλαπαξηζηνχλ ην ηξνθηθφ πιέγκα θαη 

κειεηνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαη ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ 

ζπζηαηηθψλ ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αιηείαο. Οη πιεζπζκηαθέο εθηηκήζεηο 

ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο επξέσο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θαηαλνκήο ησλ εηδψλ, ηελ 

ηππνπνίεζε θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ πεξηνρψλ πνπ απνηεινχλ θαηάιιεια ελδηαηηήκαηα 

γη‟ απηά (Turner et al. 2003, Elith et al. 2006, Giannoulaki et al. 2008, Valavanis et al. 

2008). Ζ ιήςε δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ, φπσο ν θαζνξηζκφο πξνζηαηεπφκελσλ 

πεξηνρψλ θαη ε επηβνιή πεξηνξηζκψλ ζηελ αιηεία, βαζίδεηαη πξνθαλψο ζε κεγάιν 

βαζκφ ζηελ πιεξνθνξία απηή ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αξρή ηεο πξνιεπηηθήο 

δηαρείξηζεο, απμάλνληαο ηελ αλάγθε γηα αμηφπηζηεο πιεζπζκηαθέο εθηηκήζεηο. 

Οη εθηηκήζεηο απηέο είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθέο γηα ηα κηθξά πειαγηθά ςάξηα 

πνπ απνηεινχλ παγθνζκίσο κεγάιν ηκήκα ησλ αιηεπηηθψλ εθθνξηψζεσλ (50% ησλ 

ζαιάζζησλ εηδψλ, Fréon et al. 2005). Σαπηφρξνλα, ηα κηθξά πειαγηθά θαηέρνπλ 

ζεκαληηθφ νηθνινγηθφ ξφιν (Cury et al. 2000, Libralato et al. 2006a) θαζψο ζε 

αξθεηά νηθνζπζηήκαηα απνηεινχλ ξπζκηζηηθφ παξάγνληα ηεο βηνκάδαο άιισλ 

νξγαληζκψλ (Cury et al. 2000, Palomera et al. 2007). Ζ αθνπζηηθή κεζνδνινγία θαη ε 

ζπλερήο ηερλν-ινγηθή ηεο αλαβάζκηζε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, έρεη πξνζθέξεη έλα 

πνιχ ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ κηθξψλ πειαγηθψλ 

ςαξηψλ, απνηειψληαο παξάιιεια ηελ πην δηαδεδνκέλε κέζνδν γηα ηηο πιεζπζκηαθέο 

ηνπο εθηηκήζεηο (Freon & Misund 1999, Simmonds & MacLennan 2005). Ζ αθξίβεηα 

ησλ εθηηκήζεσλ κε ηελ αθνπζηηθή κεζνδνινγία, βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε 

ζσζηή αλαγλψξηζε ησλ αθνπζηηθψλ ζηφρσλ (ήρνο πνπ αλαθιάηαη απφ κεκνλσκέλα 
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ςάξηα, ζπγθεληξψζεηο ή ζρνιεία ςαξηψλ) (Horne 2000, Lawson et al. 2001, 

Simmonds & MacLennan 2005).  

Ζ απηφκαηε αλαγλψξηζε ησλ ζηφρσλ αλά είδνο απνηειεί ην «άγην 

δηζθνπφηεξν» ηεο αιηεπηηθήο έξεπλαο ζην πεδίν ησλ πδξαθνπζηηθψλ (Horne 2000) 

ηνπιάρηζηνλ ηελ ηειεπηαία δεθαπεληαεηία, αιιά παξά ηα βήκαηα πνπ έρνπλ γίλεη, ε 

εχξεζε ηνπ δε θαίλεηαη θνληά (Simmonds & MacLennan 2005). Καζψο ε 

αλαγλψξηζε φισλ ησλ παξαηεξνχκελσλ ζηφρσλ δελ είλαη εθηθηή, ε κεζνδνινγία 

ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ ηαπηνπνίεζε δεηγκάησλ κε πεηξακαηηθή αιηεία ησλ 

ερνβνιηδφκελσλ ζηφρσλ, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αλαγσγή ζην ζχλνιφ ηνπο (Simmonds 

& MacLennan 2005). Πνιιέο κειέηεο έρνπλ εζηηάζεη ζην δηαρσξηζκφ ησλ ζρνιείσλ 

κηθξψλ πειαγηθψλ ςαξηψλ αλάινγα κε ην είδνο, κε βάζε ραξαθηεξηζηηθά ηεο δνκήο 

θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ζρνιείσλ. Γηαθνξεηηθέο κεζνδνινγίεο φπσο 

πνιπκεηαβιεηέο αλαιχζεηο (π.ρ., Haralabous & Georgakarakos 1996, Scalabrin et al. 

1996, Simmonds et al. 1996, Lawson et al. 2001), λεπξσληθά δίθηπα (π.ρ., Haralabous 

& Georgakarakos 1996, Simmonds et al. 1996, Robotham et al. 2010) θαη 

δελδξνγξάκκαηα ηαμηλφκεζεο (Fernandes 2009) έρνπλ εθαξκνζηεί επηηπρψο γηα ηε 

δηάθξηζε ησλ ζρνιείσλ ησλ εηδψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν. Χζηφζν, ε δηαθνξεηηθή 

ζχζηαζε ησλ εηδψλ θαη ε ρσξν-ρξνληθή κεηαβιεηφηεηα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

ζρνιείσλ αθφκα θαη ζην ίδην είδνο (Massé et al. 1996, Scalabrin et al. 1996, Iglesias 

et al. 2003), δελ επηηξέπεη ηε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε άιιεο πεξηνρέο. 

ηελ παξνχζα εξγαζία εμεηάζηεθαλ δηαθνξέο ζηε δνκή θαη ηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ ζρνιείσλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ κηθξψλ πειαγηθψλ ςαξηψλ ρξεζηκνπνηψληαο 

δεδνκέλα απφ αθνπζηηθέο δεηγκαηνιεςίεο ζην Β. Αηγαίν. ηφρνο ήηαλ (α) ε δηάθξηζε 

ησλ ζρνιείσλ θάζε είδνπο κε ηξφπν άκεζα εθαξκφζηκν, γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ 

πιεζπζκηαθψλ ηνπο εθηηκήζεσλ θαη (β) ν εληνπηζκφο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

ζρνιείσλ πνπ θπξίσο ζπκβάιινπλ ζηε δηάθξηζε απηή. Γφζεθε έκθαζε ζηα δχν πην 

άθζνλα θαη ζεκαληηθά είδε γηα ηελ αιηεία , ην γαχξν θαη ηε ζαξδέια ηα νπνία θαη 

απνηεινχλ ζηφρν γηα ηηο αθνπζηηθέο δεηγκαηνιεςίεο ζηελ πεξηνρή (Machias et al. 

2007, MEDIAS 2008). Σέινο, εμεηάζηεθαλ δηαθνξέο ησλ ζρνιείσλ λεαξψλ θαη 

ελήιηθσλ αηφκσλ ησλ δχν απηψλ εηδψλ θαη ε δπλαηφηεηα δηαρσξηζκνχ ηνπο 

αληηκεησπίδνληαο ηα ζαλ μερσξηζηά είδε. 
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2.2. Τιηθά θαη κέζνδνη 

 

Αθνπζηηθή δεηγκαηνιεςία 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ αθνπζηηθά δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ κε ην Δ/ ΦΗΛΗΑ θαηά ηε 

δηάξθεηα νθηψ εξεπλεηηθψλ απνζηνιψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Β. Αηγαίνπ (Δηθ. 2.1-2.3). 

Οη ηέζζεξηο εξεπλεηηθέο απνζηνιέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2004, 2005, 

2006 θαη 2008 ζην Β. Αηγαίν (Θξαθηθφ Πέιαγνο θαη θφιπνη: ηξπκνληθφο, 

Θεξκατθφο, Παγαζεηηθφο, Β. Δπβντθφο – Δηθ. 2.1-2.2) θαη είραλ ζθνπφ ηελ εθηίκεζε 

ησλ απνζεκάησλ ηνπ γαχξνπ θαη ηεο ζαξδέιαο, ζηα πιαίζηα ηνπ «Δζληθνχ 

Πξνγξάκκαηνο πιινγήο Αιηεπηηθψλ Γεδνκέλσλ» (Τπνπξγείν Γεσξγηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ). Οη ππφινηπεο ηέζζεξηο απνζηνιέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ζην Θξαθηθφ Πέιαγνο (Δηθ. 2.3) ηνλ Ηνχιην 2007 θαη 2008, ηνλ Γεθέκβξην 2007 θαη 

ηνλ Φεβξνπάξην 2009 ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «SARDONE: Improving 

assessment and management of small pelagic species in the Mediterranean (FP6, 

contract no: 44294)», κε ζθνπφ ηε κειέηε ηεο νηθνινγίαο ησλ λεαξψλ ειηθηαθψλ 

ζηαδίσλ ησλ κηθξψλ πειαγηθψλ ςαξηψλ. Οη ζεξηλέο δεηγκαηνιεςίεο (Ηνχληνο 2004-

2006 θαη 2008, Ηνχιηνο 2007-2008) ζπκπίπηνπλ κε ηελ πεξίνδν ζηξαηνιφγεζεο ηεο 

ζαξδέιαο θαη ηελ πεξίνδν αλαπαξαγσγήο ηνπ γαχξνπ (Somarakis et al. 2006) ελψ νη 

ρεηκεξηλέο δεηγκαηνιεςίεο (Γεθέκβξηνο 2007 θαη Φεβξνπάξηνο 2009) ζπκπίπηνπλ κε 

ηελ πεξίνδν ζηξαηνιφγεζεο ηνπ γαχξνπ θαη ηελ πεξίνδν αλαπαξαγσγήο ηεο 

ζαξδέιαο (Somarakis et al. 2006). 

Γηα ηε ζπιινγή ησλ αθνπζηηθψλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ερνβνιηζηηθφ 

ζρηζηήο δέζκεο (Split Beam) Biosonics DTX κε ζπρλφηεηα 38 kHz. Ζ βαζκνλφκεζε 

ηνπ νξγάλνπ γηλφηαλ πξηλ απφ θάζε δεηγκαηνιεςία ρξεζηκνπνηψληαο κεηαιιηθή 

ζθαίξα κε γλσζηή αλάθιαζε (Foote 1987). Ο ερνβνιηζκφο έιαβε ρψξα πάλσ ζε 

πξνζρεδηαζκέλεο δηαηνκέο (transects) κε απφζηαζε 10 λαπηηθψλ κηιίσλ κεηαμχ ηνπο 

θαη ηαρχηεηα ζθάθνπο 8 knots. Ο ζρεδηαζκφο ησλ δηαηνκψλ ήηαλ ηπραίνο (κνξθή 

δηγθ-δαγθ) κφλν ζε θιεηζηνχο θφιπνπο (Δηθ. 2.1). Σα αθνπζηηθά δεδνκέλα 

απνζεθεχνληαλ ζε ςεθηαθά αξρεία ηα νπνία θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

αλαζχλζεζε θαη επεμεξγαζία ησλ ερνγξακκάησλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ερνβνιηζκνχ, θαηαγξάθνληαλ ζπλερψο νη γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο απφ έλαλ 

δέθηε GPS (Global Positioning System) ζπλδεδεκέλν κε ην ερνβνιηζηηθφ θαη ε 

πιεξνθνξία απηή ελζσκαησλφηαλ ζηα ςεθηαθά αξρεία. 
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Παξάιιεια κε ηελ αθνπζηηθή δεηγκαηνιεςία πξαγκαηνπνηήζεθε πεηξακαηηθή 

αιηεία κε ζχξζεηο πειαγηθήο ηξάηαο θαη ηαρχηεηα ζθάθνπο 4 knots, ζε ζέζεηο κε 

πςειέο ζπγθεληξψζεηο ςαξηψλ (Simmonds & MacLennan 2005). Καηά ηε δηάξθεηα 

ηεο αιηείαο γηλφηαλ ερνβνιηζκφο ησλ αιηεπφκελσλ ζηφρσλ (Δηθ. 2.2). Οη ζχξζεηο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ηαπηνπνίεζε ηεο ζχλζεζεο ησλ εηδψλ, ηεο 

ζρεηηθήο αθζνλίαο ηνπο θαη ηεο θαηά κήθνο ζχλζεζεο θάζε είδνπο. Έπεηηα απφ θάζε 

ζχξζε, γίλνληαλ κεηξήζεηο ηνπ ζπλνιηθνχ βάξνπο θαη ζπλνιηθνχ αξηζκνχ αηφκσλ 

θάζε είδνπο, θαζψο θαη κεηξήζεηο ηεο θαηά κήθνο ζχλζεζεο θάζε είδνπο πνπ 

βξηζθφηαλ ζην αιίεπκα. ε πεξηπηψζεηο πνπ ην ζπλνιηθφ αιίεπκα ήηαλ πνιχ κεγάιν, 

γηλφηαλ κέηξεζε ηνπ ζπλνιηθνχ βάξνπο θάζε είδνπο θαη ε εθηίκεζε ησλ ινηπψλ 

παξακέηξσλ γηλφηαλ κε βάζε έλα αληηπξνζσπεπηηθφ ππν-δείγκα ηνπιάρηζηνλ 100 

αηφκσλ αλά είδνο. 

 

 

Δηθ. 2.1. Γηαηνκέο ερνβνιηζκνχ ηεο δεηγκαηνιεςίαο ηνλ Ηνχλην 2004-2006 θαη 2008. 

Fig. 2.1. Acoustic transects of the sampling cruises in June 2004-2006 and 2008 
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Δηθ. 2.2. Θέζεηο ησλ εξεπλεηηθψλ ζχξζεσλ κε ηξάηα ηνλ Ηνχλην 2004-2006 θαη 2008. Ζ 

δηαθεθνκκέλε γξακκή ππνδεηθλχεη ηελ ηζνβαζή ησλ 100 m. 

Fig. 2.2. Position of the research hauls held during the sampling cruises in June 2004-2006 

and 2008. Dotted line indicates the 100 m isobath. 

 

 

  

Δηθ. 2.3. Γηαηνκέο ερνβνιηζκνχ ηεο δεηγκαηνιεςίαο θαη ζέζεηο ησλ εξεπλεηηθψλ ζχξζεσλ 

(γθξη παξαιιειφγξακκα) ηνλ Ηνχιην 2007 (αξηζηεξά) θαη ηνλ Γεθέκβξην 2007, ηνλ Ηνχιην 

2008 θαη ηνλ Φεβξνπάξην 2009 (δεμηά). 

Fig. 2.3. Acoustic transects and position of research hauls (grey box) held during the 

sampling cruises in July 2007 (left) and December 2007, July 2008 and February 2009 (right). 
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Δπεμεξγαζία ερνγξακκάησλ 

Υξεζηκνπνηήζεθε ην ινγηζκηθφ Myriax Echoview (v. 4.30) γηα ηελ αλαζχλζεζε ησλ 

ςεθηαθά απνζεθεπκέλσλ ερνγξακκάησλ, αλά δηαηνκή ερνβνιηζκνχ θαη αλά ζχξζε 

γηα θάζε δεηγκαηνιεςία. Γηα ηελ αλάιπζε ησλ αθνπζηηθψλ δεδνκέλσλ ηέζεθε σο 

θαηψηεξν φξην αλαιπφκελνπ ήρνπ (threshold) ηα -70db. Αλαιχζεθαλ νη αλαθιάζεηο 

ήρνπ πνπ εθηείλνληαλ απφ ηα 5 m βάζνο θάησ απφ ηελ επηθάλεηα, κέρξη 0.5 m πάλσ 

απφ ην βπζφ. Ζ αλαγλψξηζε ηνπ βπζνχ ζηα ερνγξάκκαηα έγηλε κε ηνλ αληίζηνηρν 

ελζσκαησκέλν αιγφξηζκν ηνπ ινγηζκηθνχ θαη δηνξζψζεθε ρεηξνθίλεηα, φπνηε ήηαλ 

απαξαίηεην. Ο εληνπηζκφο θαη ν νξηζκφο ησλ ζρνιείσλ ζηα ερνγξάκκαηα έγηλε 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ αληίζηνηρν αιγφξηζκν πνπ ήηαλ ελζσκαησκέλνο ζην ινγηζκηθφ. 

Καηά ηε δηαδηθαζία απηή, πξνθεηκέλνπ νη ζπγθεληξψζεηο ήρνπ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο 

ζρνιεία ηέζεθαλ σο ειάρηζηα θξηηήξηα κήθνο 5 m θαη χςνο 1 m. 

Ο θαηακεξηζκφο ησλ ζρνιείσλ ζε είδε βαζίζηεθε (α) ζηηο εξεπλεηηθέο 

ζχξζεηο πνπ έγηλαλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζρνιείσλ κε βάζε ηε ζχλζεζε ηνπ 

αιηεχκαηνο θαη (β) ζην ζρήκα ησλ ζρνιείσλ θαηά ηελ αλάιπζε ησλ ερνγξακκάησλ, 

ιακβάλνληαο ππφςε θαη πξνεγνχκελε εκπεηξία απφ αλάιπζε θαη επεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ αθνπζηηθψλ δεηγκαηνιεςηψλ (Simmonds & MacLennan 2005). Δπηπιένλ, 

ηα ζρνιεία ηνπ γαχξνπ θαη ηεο ζαξδέιαο, δηαρσξίζηεθαλ ζε δχν ειηθηαθέο νκάδεο -

λεαξά θαη ελήιηθα- κε βάζε ηελ θαηά κήθνο ζχλζεζε ηνπ αιηεχκαηνο. Ο δηαρσξηζκφο 

βαζίζηεθε ζην κήθνο πξψηεο αλαπαξαγσγηθήο σξίκαλζεο πνπ έρεη βξεζεί γηα ηα δχν 

είδε ζην Αηγαίν πέιαγνο (Somarakis et al. 2006).  

Έπεηηα απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ ερνγξακκάησλ, έγηλε εμαγσγή ή 

ππνινγίζηεθε κηα ζεηξά παξακέηξσλ γηα θάζε ζρνιείν πνπ είρε νξηζηεί ζηα 

ερνγξάκκαηα. Οη παξάκεηξνη απηέο πεξηείραλ πιεξνθνξίεο γηα ηε ζέζε, ηελ 

αλαθιψκελε ηζρχ, ην κέγεζνο θαη ην ζρήκα ηνπ ζρνιείνπ (Δηθ. 2.4, Πιαίζην 2.1). 
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Πιαίζην 2.1. Παξάκεηξνη ζρνιείσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζέζε (A), ηελ αλαθιψκελε ηζρχ (B), 

θαη ηε κνξθνκεηξία (C) ηνπ ζρνιείνπ. 

Box 2.1. Positional (A), energetic (B) and morphometric (C) school descriptors. 

 

Α. Παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζέζε ηνπ ζρνιείνπ: 

Latitude, Longitude: κέζεο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ηεο ζέζεο ηνπ ζρνιείνπ 

Bottom depth: κέζν βάζνο βπζνύ θάησ απφ ην ζρνιείν (m) 

Depth: κέζν βάζνο ηνπ ζρνιείνπ (m) 

Altitude: ειάρηζηε απόζηαζε ζρνιείνπ από ην βπζό (m) 

Closest neighbour: απόζηαζε ζρνιείνπ από ην θνληηλόηεξό ηνπ ζρνιείν (m) 

 

Β. Παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαθιψκελε ηζρχ ηνπ ζρνιείνπ: 

Mean Volume Backscattering Strength (MVBS): κέζε θαη’ όγθν αλαθιώκελε 

ηζρύο (db αλαθεξφκελα ζε m
2
*m

-3
). Δθθξάδεη ηελ ππθλφηεηα ηνπ ζρνιείνπ 

minVBS: ειάρηζηε θαη’ όγθν αλαθιώκελε ηζρύο 

maxVBS: κέγηζηε θαη’ όγθν αλαθιώκελε ηζρύο 

Skewness: εμηζψζεηο 7.7 θαη 7.8 ηνπ Zar (Palomera et al. 2007, θεθάιαην 6) 

Kyrtosis: εμηζψζεηο 7.13 θαη 7.15 of Zar (1984) 

 

C. Μνξθνκεηξηθέο παξάκεηξνη ηνπ ζρνιείνπ. Όιεο νη κνξθνκεηξηθέο παξάκεηξνη πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ δηνξζσκέλεο ζχκθσλα κε ηνλ αιγφξηζκν ηνπ Diner (1984): 

Height (H): ύςνο (m) 

Length (L): κήθνο (m) 

Area (A): επηθάλεηα (m
2
) 

Perimeter (P): πεξίκεηξνο (m) 

Elongation (Δ= L/H): επηκήθπλζε 

Fractal Dimension (FD= 2ln*(P/4)/lnA): Δθθξάδεη ηελ «ηξαρύηεηα» ηνπ 

ζρήκαηνο. ρήκαηα κε πην θαλνληθφ ζρήκα έρνπλ ηηκέο θνληά ζηε κνλάδα 

Circularity (C= P
2
/4*π*A): Δθθξάδεη ηελ απόθιηζε από ην ζρήκα θύθινπ 

Rectangularity (R=L*H/A): Δθθξάδεη ηελ απόθιηζε από ην ζρήκα 

παξαιιεινγξάκκνπ 
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Δηθ. 2.4. ρνιείν φπσο θαίλεηαη ζην ερφγξακκα (αξηζηεξά) θαη πξνζνκνίσζε ζρνιείνπ φπνπ 

θαίλνληαη νη βαζηθέο βαζπκεηξηθέο θαη κνξθνκεηξηθέο παξάκεηξνη (δεμηά). 

Fig. 2.4. School as seen in the echogram (left) and graphic representation of a school and its 

basic bathymetric and morphometric descriptors (right). See appendix-glossary for translation 

of terms. 

 

Αλάιπζε δεδνκέλσλ 

Γηα ηελ αλάιπζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεδνκέλα ησλ ζρνιείσλ πνπ εληνπίζηεθαλ ζε 

ερνγξάκκαηα (i) απφ θαιάδεο φπνπ ε ζρεηηθή αθζνλία ελφο είδνπο (θαη ειηθηαθήο 

θιάζεο) ήηαλ κεγαιχηεξε απφ 75% (ii) απφ πεξηνρέο φπνπ ε ζρεηηθή αθζνλία ελφο 

είδνπο (θαη ειηθηαθήο νκάδαο) ζηε ζχζηαζε ησλ θαιάδσλ, ήηαλ κεγαιχηεξε απφ 75% 

φζνλ αθνξά ζηα κηθξά πειαγηθά είδε ςαξηψλ. ηελ αλάιπζε ηεο δηάθξηζεο ησλ 

ζρνιείσλ αλά είδνο ρξεζηκνπνηήζεθαλ κφλν ζρνιεία πνπ παξαηεξήζεθαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Οη κεηαβαηηθέο πεξίνδνη ηεο αλαηνιήο θαη ηεο δχζεο 

εμαηξέζεθαλ, θαζψο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρνιείσλ κπνξεί λα αιιάδνπλ ζεκαληηθά 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πεξηφδσλ απηψλ (Fréon et al. 1996, Beare et al. 2002, Soria et 

al. 2003). Ο αξηζκφο ησλ ζρνιείσλ αλά δεηγκαηνιεςία, αλά είδνο θαη ειηθηαθή θιάζε 

(γηα ην γαχξν θαη ηε ζαξδέια) πνπ πιεξνχζαλ ηα παξαπάλσ θξηηήξηα, θαίλεηαη ζηνλ 

Πίλαθα 2.1. Σα πεξηζζφηεξα ήηαλ ζρνιεία γαχξνπ (Engraulis encrasicolus, anchovy) 

θαη ζαξδέιαο (Sardina pilchardus, sardine), σζηφζν ζε ιίγεο πεξηπηψζεηο, ζηηο 

ζεξηλέο δεηγκαηνιεςίεο ήηαλ δπλαηφλ λα ηαπηνπνηεζεί κηθξφο αξηζκφο ζρνιείσλ απφ 

θξίζζα (Sardinella aurita, Gilt sardine), πξνζθπγάθη (Micromessistius poutassou, 

Blue whiting) θαη ζθνπκπξί (Scomber scombrus, mackerel). 
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Πίλαθαο 2.1. Υαξαθηεξηζηηθά ησλ δεηγκαηνιεςηψλ θαη αξηζκφο ζρνιείσλ αλά 

δεηγκαηνιεςία, αλά είδνο θαη ειηθηαθή θιάζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο αλαιχζεηο 

Table 2.1. Traits of the sampling cruises and number of schools per cruise, per species and 

length class that was used in the analyses 

Γεηγκαηνιεςία 

Αξηζκφο 

θαιάδσλ 

Αξηζκφο ηαπηνπνηεκέλσλ ζρνιείσλ αλά είδνο 

Μήλαο Έηνο 
Γαχξνο αξδέια 

Φξίζζα Πξνζθπγάθη θνπκπξί 
λεαξά ελήιηθα λεαξά ελήιηθα 

Ηνχληνο 2004 23 117  12 60    

Ηνχληνο 2005 27 57   7 3  15 

Ηνχληνο 2006 37 73  17   18  

Ηνχληνο 2008 30 7  1  16   

Ηνχιηνο 2007 15 120  23 58    

Ηνχιηνο 2008 10 41  14 82    

Γεθέκβξηνο 2007 14 11 524 3     

Φεβξνπάξηνο 2009 19  214 71     

χλνιν  175 426 738 141 207 19 18 15 

 

Υξεζηκνπνηήζεθε ε Αλάιπζε Γηαθξηηφηεηαο (Discriminant Function Analysis) 

(DFA) πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ν βαζκφο δηάθξηζεο ησλ ζρνιείσλ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ εηδψλ θαη λα εληνπηζηνχλ νη παξάκεηξνη πνπ ζπκβάινπλ ζηε δηάθξηζε 

απηή. Χο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο γηα ην δηαρσξηζκφ ησλ πξνεπηιεγκέλσλ νκάδσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν βαζπκεηξηθέο (βάζνο ζρνιείνπ, απφζηαζε απφ ην βπζφ), θαη 

νη ελεξγεηαθέο θαη κνξθνκεηξηθέο παξάκεηξνη πνπ αλαθέξνληαη ζην Πιαίζην 2.1. 

Αθνινπζήζεθε βαζκσηή πξνζζεηηθή επηινγή (forward stepwise selection) 

πξνθεηκέλνπ λα επηιερζνχλ νη παξάκεηξνη πνπ ιακβάλνληαη ππφςε ζηηο ηειηθέο 

εμηζψζεηο δηάθξηζεο (Discriminant Functions, DF). Ο έιεγρνο ηεο ζεκαληηθφηεηαο 

ηεο DFA βαζίζηεθε ζην θξηηήξην Wilks' ι θαη ην αληίζηνηρν F-statistic (Tatsuoka 

1971). Σν πνζνζηφ νξζήο δηάθξηζεο ησλ θνπαδηψλ ζεσξήζεθε σο έκκεζνο δείθηεο 

ηεο ηθαλφηεηαο δηάθξηζεο ηεο DFA. Οη θαλνληθνπνηεκέλνη ζπληειεζηέο ησλ 

εμηζψζεσλ δηάθξηζεο ζεσξήζεθαλ σο κέηξν ηεο ζπκβνιήο θάζε παξακέηξνπ ζηε 

δηάθξηζε κεηαμχ ησλ εηδψλ (Tatsuoka 1971). Οη ζπληειεζηέο ησλ εμηζψζεσλ 

θαηάηαμεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ζρνιείσλ πνπ δελ 

έρνπλ αξρηθά απνδνζεί ζε είδε ή γηα ηε ζηαηηζηηθή δηαζηαχξσζε (cross-validation) 

ησλ απνηειεζκάησλ. Σν 80% ησλ ζρνιείσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε DFA ελψ ην 

ππφινηπν 20% ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ζηαηηζηηθή δηαζηαχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ 

(Lawson et al. 2001). ε πεξίπησζε φπνπ ν αξηζκφο ησλ ζρνιείσλ ζε θάπνηα είδε 

ήηαλ πνιχ κηθξφο ψζηε λα εμαηξεζεί ην 20% απφ ηελ αλάιπζε, ε ζηαηηζηηθή 

δηαζηαχξσζε βαζίζηεθε ζε κηα απηφκαηε δηαδηθαζία ζπλερψλ επαλαιήςεσλ ηεο 
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αλάιπζεο ζε νιφθιεξν ην δείγκα ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε κηα παξαηήξεζε θάζε 

θνξά (leave-one-out method) (McLachlan 1992). 

Δθαξκφζηεθαλ δηαδνρηθέο DFA ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο δεδνκέλσλ:  

(α) Υξεζηκνπνηήζεθαλ δεδνκέλα απφ ηηο ζεξηλέο δεηγκαηνιεςίεο, ιακβάλνληαο 

ππφςε φια ηα είδε, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ν βαζκφο δηάθξηζεο ησλ ζρνιείσλ 

ησλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ. Οη δεηγκαηνιεςίεο ηνπ Ηνπλίνπ ηνπ 2004-06 θαη ηνπ 2008 

είραλ ζθνπφ ηελ εθηίκεζε βηνκάδαο γηα ηα θχξηα είδε κηθξψλ πειαγηθψλ ςαξηψλ, 

θάιππηαλ κεγαιχηεξε έθηαζε θαη επηπιένλ ηαπηνπνηήζεθαλ ζρνιεία θαη άιισλ εηδψλ 

εθηφο απφ ην γαχξν θαη ηε ζαξδέια (Πίλαθαο 2.1). πκπιεξσκαηηθά, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεδνκέλα απφ ηηο κηθξφηεξεο ζε έθηαζε δεηγκαηνιεςίεο ηνπ 

Ηνπιίνπ ηνπ 2007 θαη 2008 αληηκεησπίδνληαο ην ζχλνιν ησλ ζεξηλψλ ζρνιείσλ σο 

εληαία ελφηεηα. Ζ αλάιπζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ελνπνηεκέλα δεδνκέλα απφ φιεο ηηο 

ζεξηλέο δεηγκαηνιεςίεο θαζψο θαη επίζεο ζε θάζε δεηγκαηνιεςία (έηνο) μερσξηζηά. 

(β) Υξεζηκνπνηήζεθαλ δεδνκέλα απφ ζρνιεία γαχξνπ θαη ζαξδέιαο απφ φιεο ηηο 

δεηγκαηνιεςίεο, ψζηε λα δηεξεπλεζεί ν βαζκφο δηάθξηζεο ησλ ζρνιείσλ ησλ δχν 

απηψλ εηδψλ αλεμαξηήησο επνρήο θαη ειηθηαθήο νκάδαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ δφζεθε 

έκθαζε ζηα δχν θχξηα είδε απφ άπνςε αθζνλίαο θαη εκπνξηθήο ζεκαζίαο. 

(γ) Σέινο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεδνκέλα απφ φιεο ηηο δεηγκαηνιεςίεο, γηα ηα ζρνιεία 

γαχξνπ θαη ζαξδέιαο αληηκεησπίδνληαο ηηο δχν ειηθηαθέο νκάδεο (λεαξά θαη ελήιηθα) 

ζαλ μερσξηζηά είδε, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ν βαζκφο δηάθξηζεο ησλ ζρνιείσλ 

ησλ δχν απηψλ εηδψλ αλεμαξηήησο επνρήο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ιακβαλφηαλ ππφςε ε 

δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ κπνξεί λα επηδεηθλχνπλ ηα ςάξηα πνπ αλήθνπλ ζην 

ίδην είδνο αιιά έρνπλ δηαθνξεηηθφ κήθνο.  

Οη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ πνπ ζπλέβαιιαλ ζηε δηάθξηζε ησλ εηδψλ 

ζπγθξίζεθαλ κε ηεζη Kruskal-Wallis. Welch t-test γηα άληζεο δηαζπνξέο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηηο ζπγθξίζεηο αλά δχν (κεηαμχ γαχξνπ θαη ζαξδέιαο). Σέινο 

Box-and-Whisker plots ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ απεηθφληζε ησλ ηηκψλ ησλ 

παξακέηξσλ απηψλ γηα θάζε είδνο. 
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2.3. Απνηειέζκαηα 

 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη DFA κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ 

βαζκφ ηα ζρνιεία ησλ πέληε εηδψλ πνπ ηαπηνπνηήζεθαλ ζηηο ζεξηλέο δεηγκαηνιεςίεο. 

Σν πνζνζηφ ζσζηήο ηαμηλφκεζεο ήηαλ πςειφηεξν φηαλ ε αλάιπζε πεξηνξηδφηαλ ζε 

θάζε δεηγκαηνιεςία μερσξηζηά ζε ζρέζε κε ηελ αλάιπζε ησλ ελνπνηεκέλσλ 

δεδνκέλσλ, μεπεξλψληαο ην 90% ην 2004 θαη ην 2008 (Πίλαθαο 2.2).  

 

Πίλαθαο 2.2. Απνηειέζκαηα ηεο DFA ρξεζηκνπνηψληαο δεδνκέλα απφ φια ηα είδε απφ ηηο 

ζεξηλέο δεηγκαηνιεςίεο γηα θάζε κηα ρσξηζηά θαη γηα ην ζχλνιφ ηνπο. Ζ ζηαηηζηηθή 

δηαζηαχξσζε βαζίζηεθε ζε επαλαιήςεηο ηεο αλάιπζεο ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε κηα 

παξαηήξεζε θάζε θνξά. Γηα ην 2008 ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεδνκέλα απφ ηνλ Ηνχλην θαη ηνλ 

Ηνχιην. 

Table 2.2. DFA results using data pooled from summer surveys and for each one separately, 

taking into account all species. Cross validation was based on leave-one-out method. For 

2008, data from June and July were used. 

Γεηγκαην-

ιεςία 

Wilk's 

ι 

Approximate 

F 
p-value 

Αξρηθή 

πηζαλφηεηα 

Αξηζκφο 

εηδψλ 

Οξζέο 

θαηαρσξήζεηο 

Γηαζηαπξσκέλεο 

θαηαρσξήζεηο 

2004 0.260 86.20 <0.001 50% 2 94.71% 94.71% 

2005 0.142 18.10 <0.001 25% 4 75.61% 75.61% 

2006 0.127 46.09 <0.001 33% 3 77.78% 76.85% 

2008 0.098 67.40 <0.001 33% 3 91.93% 90.68% 

χλνιν 

δεδνκέλσλ 
0.162 53.58 <0.001 20% 5 71.93% 71.26% 

 

 
Πίλαθαο 2.3. Πίλαθαο ηαμηλφκεζεο ησλ ζρνιείσλ αλά είδνο κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

DFA ρξεζηκνπνηψληαο δεδνκέλα απφ ην ζχλνιν ησλ ζεξηλψλ δεηγκαηνιεςηψλ θαη απφ φια 

ηα είδε. ε παξέλζεζε ζεκεηψλνληαη ηα πνζνζηά ηαμηλφκεζεο αλά είδνο. Με ηνληζκέλα 

γξάκκαηα ππνδεηθλχνληαη ηα ζσζηά ηαμηλνκεκέλα ζρνιεία. 

Table 2.3. Classification table of schools per species based on DFA results, using pooled data 

from summer surveys and for all species. Percentages of assignments per species are shown in 

parentheses. Correct assignments are shown in bold. 

Αιεζήο νκάδα 
Καηαρσξεκέλα ζηελ νκάδα Μέγεζνο 

νκάδαο 1 2 3 4 5 

1. Γαχξνο 296 (71.33%) 83 (20%) 2 (0.48%) 5 (1.2%) 29 (6.99%) 415 

2. αξδέια 37 (13.5%) 197 (71.9%) 6 (2.19%) 0 (0%) 34 (12.41%) 274 

3. Φξίζζα 0 (0%) 6 (31.58%) 13 (68.42%) 0 (0%) 0 (0%) 19 

4. Πξνζθπγάθη 1 (5.56%) 0 (0%) 0 (0%) 17 (94.44%) 0 (0%) 18 

5. θνπκπξί 5 (33.33%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 10 (66.67%) 15 
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Σα πνζνζηά ηαμηλφκεζεο αλά είδνο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2.3, κφλν γηα ην 

ζχλνιν ησλ ζεξηλψλ δεηγκαηνιεςηψλ. Παξά ην γεγνλφο φηη ηα ηξία απφ ηα πέληε είδε 

αληηπξνζσπεχνληαλ απφ κηθξφ αξηζκφ ζρνιείσλ, ε αλάιπζε θαηέηαμε νξζά ην 94% 

ησλ ζρνιείσλ απφ πξνζθπγάθη, ελψ ην πνζνζηφ απηφ ήηαλ γχξσ ζην 70% γηα ηα 

ππφινηπα είδε. Οη δχν πξψηεο εμηζψζεηο δηάθξηζεο κπφξεζαλ λα δηαθξίλνπλ ζρεδφλ 

ην 80% ησλ παξαηεξήζεσλ (Πίλαθαο 2.4). Οθηψ βαζπκεηξηθέο, ελεξγεηαθέο θαη 

κνξθνκεηξηθέο παξάκεηξνη επηιέρζεθαλ ζηε DFA θαη ήηαλ απηέο πνπ ζπλέβαιαλ ζηε 

δηάθξηζε ησλ ζρνιείσλ αλά είδνο. Ζ απφζηαζε ηνπ ζρνιείνπ απφ ην βπζφ (Altitude) 

ην βάζνο ηνπ ζρνιείνπ (Depth) θαη ε επηθάλεηά ηνπ (Area) ήηαλ νη παξάκεηξνη πνπ 

θπξίσο ζπλέβαιαλ ζηε δηάθξηζε απηή, φπσο θαίλεηαη απφ ηνπο θαλνληθνπνηεκέλνπο 

ζπληειεζηέο ησλ εμηζψζεσλ δηάθξηζεο (Πίλαθαο 2.4). 

 

Πίλαθαο 2.4. πληειεζηέο ησλ εμηζψζεσλ ηαμηλφκεζεο θαη δηάθξηζεο ρξεζηκνπνηψληαο 

δεδνκέλα απφ ηηο ζεξηλέο δεηγκαηνιεςίεο θαη απφ φια ηα είδε. Με ηνληζκέλα γξάκκαηα 

ζεκεηψλνληαη νη ηηκέο ησλ δχν ζηαζκηζκέλσλ ζπληειεζηψλ πνπ ζπκβάινπλ πεξηζζφηεξν ζε 

θάζε εμίζσζε δηάθξηζεο. DF1-4: Δμηζψζεηο δηάθξηζεο, 1: Γαχξνο, 2: αξδέια, 3: Φξίζζα, 4: 

Πξνζθπγάθη, 5: θνπκπξί, FD: Fractal Dimension 

Table 2.4. DFA classification and discriminant function coefficients, using pooled data from 

summer surveys and of all species. Values of the two parameters mostly contributing to each 

discriminant function are shown in bold. DF1-4: Discriminant functions, 1: Anchovy, 2: 

Sardine, 3: Gilt Sardine, 4: Blue Whiting, 5: Mackerel, FD: Fractal Dimension 

Παξάκεηξνο 
πληειεζηέο ηαμηλφκεζεο DF ηαζκηζκέλνη ζπληειεζηέο 

1 2 3 4 5 DF 1 DF 2 DF 3 DF 4 

Depth 0.352 0.264 0.308 0.523 0.338 0.088 0.810 0.587 0.438 

Altitude -0.061 0.026 0.273 0.961 -0.102 0.890 0.414 -0.249 -0.138 

MVBS -2.747 -2.643 -2.312 -2.771 -2.822 0.223 -0.332 0.066 -0.284 

Area 0.019 0.025 0.170 0.047 0.024 0.803 -0.528 0.924 0.212 

Height 2.019 2.040 0.296 1.459 2.135 -0.466 0.151 -0.599 -0.024 

Circularity -0.212 -0.211 -0.229 -0.304 -0.268 -0.262 -0.220 0.059 -0.657 

Rectangularity 1.193 2.036 3.597 1.754 5.564 0.194 -0.262 -0.144 1.010 

FD 1.946 1.684 1.695 3.905 1.276 0.132 0.281 0.035 -0.142 

CONSTANT -87.064 -80.729 -81.962 -122.555 -99.986     

ρεηηθφ πνζνζηφ     45.41% 33.67% 16.74% 4.18% 
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Δηθ. 2.5. Box-and-Whisker plots ησλ παξακέηξσλ ησλ ζρνιείσλ αλά είδνο γηα δεδνκέλα απφ 

ηηο ζεξηλέο δεηγκαηνιεςίεο. Σν εχξνο ησλ θνπηηψλ δείρλεη ην 50% ησλ ηηκψλ. Οη δψλεο θαη νη 

ζηαπξνί κέζα ζηα θνπηηά είλαη ν δηάκεζνο θαη ν κέζνο φξνο αληίζηνηρα. Οη θάζεηεο γξακκέο 

εθηείλνληαη απφ ην 50% ησλ ηηκψλ κέρξη απφζηαζε 1,5 θνξά ην εχξνο ησλ ηεηαξηεκφξησλ ή 

σο ηηο αθξαίεο ηηκέο. Σα ζεκεία εθηφο ησλ θνπηηψλ δείρλνπλ ηηκέο εθηφο ησλ νξίσλ απηψλ. 

Fig. 2.5. Box-and-Whisker plots of school descriptors per species, for data from summer 

surveys. Box range indicates 50% of observations. Notches and crosses inside the boxes 

indicate medians and means respectively. Vertical lines extend from the lower (or higher) 

quartile to the smallest (or higher) point within 1.5 interquartile ranges. Points outside the 

boxes indicate outliers. 
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Σα ηεζη Kruskal-Wallis έδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (p<0,000) κεηαμχ 

ησλ εηδψλ γηα φιεο ηηο παξακέηξνπο. πγθξίζεηο αλά δεχγε (Welch t-test) έγηλαλ ζηηο 

παξακέηξνπο ησλ ζρνιείσλ γαχξνπ θαη ζαξδέιαο, θαη ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζε 

φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. Ζ θαηαλνκή ησλ ηηκψλ ησλ παξακέηξσλ πνπ ζπλέβαιαλ ζηε 

δηάθξηζε, θαίλεηαη αλά είδνο ζηελ Δηθ. 2.5. Δλδεηθηηθά, ηα ζρνιεία απφ πξνζθπγάθη 

βξίζθνληαλ εκθαλψο ζε κεγαιχηεξν βάζνο αιιά θαη κεγαιχηεξε απφζηαζε απφ ην 

βπζφ, απηά ηεο θξίζζαο ήηαλ κεγαιχηεξα θαη αλαθινχζαλ πεξηζζφηεξε ελέξγεηα, ελψ 

ηνπ ζθνπκπξηνχ απέθιηλαλ πεξηζζφηεξν απφ ην ζρήκα παξαιιεινγξάκκνπ (Δηθ. 2.5). 

Πεξηνξίδνληαο ηελ αλάιπζε κφλν ζην γαχξν θαη ηε ζαξδέια αιιά 

πεξηιακβάλνληαο δεδνκέλα ηφζν απφ ζεξηλέο φζν θαη απφ ρεηκεξηλέο δεηγκαηνιεςίεο, 

ην 85% ησλ ζρνιείσλ ήηαλ δπλαηφλ λα δηαθξηζνχλ κεηαμχ ηνπο (Πίλαθεο 2.5, 2.6). Σν 

πνζνζηφ απηφ θξίλεηαη πςειφ θαζψο ην γεγνλφο φηη ζπκπεξηιήθζεθαλ δεδνκέλα απφ 

φιεο ηηο δεηγκαηνιεςίεο αχμεζε ηελ ελδν-εηδηθή κεηαβιεηφηεηα. 

 

 

Πίλαθαο 2.5. Απνηειέζκαηα ηεο DFA ρξεζηκνπνηψληαο δεδνκέλα απφ φιεο ηηο 

δεηγκαηνιεςίεο γηα γαχξν θαη ζαξδέια. 

Table 2.5. DFA results using data for anchovy and sardine, pooled from all surveys  

Wilk's ι Approximate F p-value 
Αξρηθή 

πηζαλφηεηα 

Οξζέο 

θαηαρσξήζεηο 

Γηαζηαπξσκέλεο 

θαηαρσξήζεηο 

0.697 130.79 <0.001 50% 84.79% 85.10% 

 

 

Πίλαθαο 2.6. Πίλαθαο ηαμηλφκεζεο ησλ ζρνιείσλ αλά είδνο κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

DFA ρξεζηκνπνηψληαο δεδνκέλα απφ ρεηκεξηλέο θαη ζεξηλέο δεηγκαηνιεςίεο γηα ζρνιεία 

γαχξνπ θαη ζαξδέιαο. ε παξέλζεζε ζεκεηψλνληαη ηα πνζνζηά θαηάηαμεο αλά είδνο. Με 

ηνληζκέλα γξάκκαηα ππνδεηθλχνληαη ηα ζσζηά ηαμηλνκεκέλα ζρνιεία. 

Table 2.6. Classification table of schools per species based on DFA results, using pooled data 

from all surveys, for anchovy and sardine schools. Percentages of assignments per species are 

shown in parentheses. Correct assignments are shown in bold. 

Αιεζήο νκάδα 
Καηαρσξεκέλα ζηελ νκάδα Μέγεζνο 

νκάδαο 4 2 

1. Γαχξνο 833 (88.81%) 105 (11.19%) 938 

2. αξδέια 79 (29.04%) 193 (70.96%) 272 

    

ηαηηζηηθή δηαζηαχξσζε   

1. Γαχξνο 195 (86.28%) 31 (13.72%) 226 

2. αξδέια 14 (18.42%) 62 (81.58%) 76 
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Πίλαθαο 2.7. πληειεζηέο ησλ εμηζψζεσλ ηαμηλφκεζεο θαη δηάθξηζεο ρξεζηκνπνηψληαο 

δεδνκέλα απφ ρεηκεξηλέο θαη ζεξηλέο δεηγκαηνιεςίεο γηα ζρνιεία γαχξνπ θαη ζαξδέιαο, 

αλεμαξηήησο ειηθηαθήο νκάδαο. Με ηνληζκέλα γξάκκαηα ζεκεηψλνληαη νη ηηκέο ησλ δχν 

ζηαζκηζκέλσλ ζπληειεζηψλ πνπ ζπκβάινπλ πεξηζζφηεξν ζε θάζε εμίζσζε δηάθξηζεο. DF: 

Δμίζσζε δηάθξηζεο, 1: Γαχξνο, 2: αξδέια 

Table 2.7. DFA classification and discriminant function coefficients, using pooled data from 

all surveys and for anchovy and sardine schools, independent of age group. Values of the two 

parameters mostly contributing to each discriminant function are shown in bold. DF: 

Discriminant function, 1: Anchovy, 2: Sardine 

Parameter 
πληειεζηέο ηαμηλφκεζεο DF ηαζκηζκέλνη ζπληειεζηέο 

1 2 DF 1 

Depth 0.048 -0.009 -0.572 

Altitude -0.457 -0.239 0.652 

MVBS -1.170 -1.190 -0.085 

Height 1.321 1.772 0.547 

CONSTANT -31.832 -33.694  

ρεηηθφ πνζνζηφ  100% 

 

 

Ο αξηζκφο ησλ παξακέηξσλ πνπ ζπλέβαιαλ ζην δηαρσξηζκφ ησλ δχν εηδψλ ήηαλ, σο 

αλακελφηαλ, κηθξφηεξνο (ηέζζεξηο) θαζψο ρξεηάζηεθε λα δηαρσξηζηνχλ ιηγφηεξα 

είδε. Οη βαζπκεηξηθέο παξάκεηξνη (βάζνο ζρνιείνπ θαη απφζηαζή ηνπ απφ ην βπζφ) 

θαηά θχξην ιφγν ζπλέβαιαλ ζηε δηάθξηζε, αθνινπζνχκελεο απφ ην χςνο ησλ 

ζρνιείσλ (Πίλαθαο 2.7). Οη δηαθνξέο ησλ παξακέηξσλ απηψλ ήηαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο, ζχκθσλα κε ηα Welch t-tests. Σα ζρνιεία ηνπ γαχξνπ βξίζθνληαλ ζε 

κηθξφηεξε απφζηαζε απφ ην βπζφ θαη ζε κεγαιχηεξν βάζνο, αλαθινχζαλ 

πεξηζζφηεξε αθνπζηηθή ελέξγεηα θαη είραλ κηθξφηεξν χςνο ζε ζρέζε κε ηα ζρνιεία 

ζαξδέιαο (Δηθ. 2.6). 
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Δηθ. 2.6. Box-and-Whisker plots ησλ παξακέηξσλ ησλ ζρνιείσλ γαχξνπ θαη ζαξδέιαο απφ 

φιεο ηηο δεηγκαηνιεςίεο. 

Fig. 2.6. Box-and-Whisker plots of school descriptors for anchovy and sardine, for data from 

all surveys. Box range indicates 50% of observations.  

 

Ζ δηάθξηζε ησλ ζρνιείσλ ησλ δχν εηδψλ αλά είδνο θαη αλά ειηθηαθή νκάδα (λεαξά 

θαη ελήιηθα) ήηαλ δπλαηή θαηά 72% (Πίλαθαο 2.8). Σν πνζνζηφ ζσζηήο δηάθξηζεο 

ήηαλ κεγαιχηεξν γηα ηα ζρνιεία ησλ λεαξψλ αηφκσλ ησλ δχν εηδψλ ζε ζρέζε κε ηα 

ελήιηθα (Πίλαθαο 2.9). Οη παξάκεηξνη πνπ θπξίσο ζπλέβαιιαλ ζηε δηάθξηζε ήηαλ νη 

βαζπκεηξηθέο, ε κέζε θαη‟ φγθν αλαθιψκελε αθνπζηηθή ηζρχο (MVBS) θαη ζε 

κηθξφηεξν βαζκφ κνξθνκεηξηθέο παξάκεηξνη (Πίλαθαο 2.10). Οη δηαθνξέο βξέζεθαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο γηα φιεο ηηο παξακέηξνπο, ζχκθσλα κε ηα ηεζη Kruskal-

Wallis.  

 

Πίλαθαο 2.8. Απνηειέζκαηα ηεο DFA ρξεζηκνπνηψληαο δεδνκέλα απφ φιεο ηηο 

δεηγκαηνιεςίεο γηα γαχξν θαη ζαξδέια, ρσξηζκέλα ζε ζρνιεία λεαξψλ θαη ελήιηθσλ. 

Table 2.8. DFA results using data for anchovy and sardine, separated in adults and juveniles, 

pooled from all surveys  

Wilk's ι Approximate F p-value 
Αξρηθή 

πηζαλφηεηα 

Οξζέο 

θαηαρσξήζεηο 

Γηαζηαπξσκέλεο 

θαηαρσξήζεηο 

0.291 103.28 <0.001 25% 71.79% 70.53% 
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Πίλαθαο 2.9. Πίλαθαο ηαμηλφκεζεο ησλ ζρνιείσλ αλά είδνο κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

DFA ρξεζηκνπνηψληαο δεδνκέλα απφ ηηο ρεηκεξηλέο θαη ζεξηλέο δεηγκαηνιεςίεο γηα γαχξν 

θαη ζαξδέια, ρσξηζκέλα ζε ζρνιεία λεαξψλ θαη ελήιηθσλ. ε παξέλζεζε ζεκεηψλνληαη ηα 

πνζνζηά θαηάηαμεο αλά είδνο. Με ηνληζκέλα γξάκκαηα ππνδεηθλχνληαη ηα ζσζηά 

ηαμηλνκεκέλα ζρνιεία. 

Table 2.9. Classification table of schools per species based on DFA results, using pooled data 

from all surveys, for anchovy and sardine schools, separated in adults and juveniles. 

Percentages of assignments per species are shown in parentheses. Correct assignments are 

shown in bold. 

Αιεζήο νκάδα 
Καηαρσξεκέλα ζηελ νκάδα Μέγεζνο 

νκάδαο 1 2 3 4 

1. Δλήιηθνο Γαχξνο 225 (65.41%) 63 (18.31%) 20 (5.81%) 36 (10.47%) 344 

2. Νεαξφο Γαχξνο 72 (12.14%) 452 (76.22%) 47 (7.93%) 22 (3.71%) 593 

3. Δλήιηθε αξδέια 10 (9.26%) 22 (20.37%) 65 (60.19%) 11 (10.19%) 108 

4. Νεαξή αξδέια 10 (6.10%) 20 (12.20%) 8 (4.88%) 126 (76.83%) 164 

      

Cross-validation      

1. Δλήιηθνο Γαχξνο 48 (58.54%) 18 (21.95%) 6 (7.32%) 10 (12.20%) 82 

2. Νεαξφο Γαχξνο 14 (9.72%) 112 (77.78%) 12 (8.33%) 6 (4.17%) 144 

3. Δλήιηθε αξδέια 1 (3.03%) 9 (27.27%) 16 (48.48%) 7 (21.21%) 33 

4. Νεαξή αξδέια 3 (6.98%) 1 (2.33%) 2 (4.65%) 37 (86.05%) 43 

 

Πίλαθαο 2.10. πληειεζηέο ησλ εμηζψζεσλ ηαμηλφκεζεο θαη δηάθξηζεο ρξεζηκνπνηψληαο 

δεδνκέλα απφ ρεηκεξηλέο θαη ζεξηλέο δεηγκαηνιεςίεο γηα γαχξν θαη ζαξδέια, ρσξηζκέλα ζε 

ζρνιεία λεαξψλ θαη ελήιηθσλ. Με ηνληζκέλα γξάκκαηα ζεκεηψλνληαη νη ηηκέο ησλ δχν 

ζηαζκηζκέλσλ ζπληειεζηψλ πνπ ζπκβάιινπλ πεξηζζφηεξν ζε θάζε εμίζσζε δηάθξηζεο. DF1-

4: Δμίζσζεηο δηάθξηζεο, 1: Γαχξνο, 2: Νεαξφο Γαχξνο, 3: αξδέια, 4: Νεαξή αξδέια, FD: 

Fractal Dimension 

Table 2.10. DFA classification and discriminant function coefficients, using pooled data from 

all surveys for anchovy and sardine schools, separated in adults and juveniles. Values of the 

two parameters mostly contributing to each discriminant function are shown in bold. DF1-3: 

Discriminant functions, 1: Anchovy, 2: Juvenile anchovy, 3: Sardine, 4: Juvenile Sardine, FD: 

Fractal Dimension 

Parameter 
πληειεζηέο ηαμηλφκεζεο DF ηαζκηζκέλνη ζπληειεζηέο 

1 2 3 4 DF 1 DF 2 DF 3 

Depth 0.260 0.158 0.126 0.147 -0.664 -0.557 0.029 

Altitude -0.124 -0.286 -0.240 0.153 -0.495 0.675 -0.100 

MVBS -1.528 -1.301 -1.335 -1.455 0.694 -0.018 -0.156 

Height 1.641 1.497 2.729 1.387 0.127 0.025 1.076 

Rectangularity 0.010 1.148 0.194 1.629 0.187 0.259 -0.359 

FD 2.542 2.282 2.591 1.547 -0.003 -0.245 0.184 

CONSTANT -53.334 -39.302 -43.801 -48.429    

ρεηηθφ πνζνζηφ    49.03% 30.18% 20.78% 
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Όπσο θαίλεηαη ζηα box-plots (Δηθ. 2.7), ε αλαθιψκελε ηζρχο ήηαλ κεγαιχηεξε γηα ηα 

ζρνιεία ησλ λεαξψλ αηφκσλ ηνπ γαχξνπ ζε ζρέζε κε ησλ ελήιηθσλ. Αληίζεηα, ε 

ελήιηθε ζαξδέια αλαθινχζε πεξηζζφηεξε ηζρχ ζε ζρέζε κε ηε λεαξή ζαξδέια αιιά 

θαη ζε ζρέζε κε ηνλ ελήιηθν θαη λεαξφ γαχξν. Ζ κεγαιχηεξε αλαθιψκελε ηζρχο πνπ 

αλαθέξεηαη πξνεγνπκέλσο ζπλνιηθά ζην γαχξν ζε ζρέζε κε ηε ζαξδέια (Δηθ. 2.6) 

νθείιεηαη πξνθαλψο ζηηο δηαθνξέο ησλ λεαξψλ αηφκσλ. Σα ζρνιεία ελήιηθνπ γαχξνπ 

βξίζθνληαλ ζε κεγαιχηεξν βάζνο απφ ηα ππφινηπα, ελψ ηα ζρνιεία ησλ λεαξψλ 

αηφκσλ ζαξδέιαο ήηαλ ζε κεγαιχηεξε απφζηαζε απφ ην βπζφ. Γηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

λεαξψλ θαη ελήιηθσλ θάζε είδνπο αλαπηχζζνληαη πεξαηηέξσ ζηα θεθάιαηα 3 θαη 4. 

 

 

Δηθ. 2.7. Box-and-Whisker plots ησλ παξακέηξσλ ησλ ζρνιείσλ γαχξνπ θαη ζαξδέιαο, 

ρσξηζκέλα ζε λεαξά θαη ελήιηθα απφ φιεο ηηο δεηγκαηνιεςίεο. 

Fig. 2.7. Box-and-Whisker plots of school descriptors for anchovy and sardine, adults and 

juveniles for data from all surveys. 
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2.4. πδήηεζε 

 

Ζ αθξίβεηα ησλ εθηηκήζεσλ βηνκάδαο ησλ πιεζπζκψλ κηθξψλ πειαγηθψλ εηδψλ 

ςαξηψλ κε ηελ αθνπζηηθή κεζνδνινγία, βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε ζσζηή 

αλαγλψξηζε ησλ ζρνιείσλ ησλ εηδψλ (Horne 2000, Lawson et al. 2001, Simmonds & 

MacLennan 2005). Πνιιέο κειέηεο έρνπλ θηλεζεί πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε (π.ρ., 

Haralabous & Georgakarakos 1996, Massé et al. 1996, Scalabrin et al. 1996, 

Simmonds et al. 1996, Lawson et al. 2001, Fernandes 2009, Korneliussen et al. 2009, 

Robotham et al. 2010) κε ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ζε ηνπηθή θιίκαθα. Χζηφζν ηα 

απνηειέζκαηα δελ είλαη εθαξκφζηκα ζε κεγάιε ρσξηθή θιίκαθα ιφγσ ηεο 

δηαθνξεηηθήο ζχζηαζεο ησλ εηδψλ ζηα δηαθνξεηηθά νηθνζπζηήκαηα. Ζ δηαθνξεηηθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ εηδψλ φζνλ αθνξά ζην ζρεκαηηζκφ ζρνιείσλ (Brehmer et al. 

2007), ρσξν-ρξνληθέο κεηαβνιέο ζηε ζπκπεξηθνξά απηή (Massé et al. 1996, Scalabrin 

et al. 1996) θαη δηαθνξεηηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αθνπζηηθψλ 

δεηγκαηνιεςηψλ, επηβάινπλ ηελ αλάγθε γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο 

δηάθξηζεο ησλ ζρνιείσλ αλά είδνο θαη ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπο (Robotham et al. 2010). 

ηφρνο ησλ αλαιχζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο δηα-

εηδηθήο θαη ελ κέξεη ηεο ελδν-εηδηθήο κεηαβιεηφηεηαο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

ζρνιείσλ θαη ν εληνπηζκφο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηε 

κεηαβιεηφηεηα απηή κε ηξφπν ψζηε λα είλαη δπλαηή ε πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ 

απνηειεζκάησλ γηα ηε δηάθξηζε ησλ ζρνιείσλ ησλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ. Οη αλαιχζεηο 

έδεημαλ φηη ηα ζρνιεία εηδψλ πνπ έρνπλ ηαπηνπνηεζεί ζηηο ζεξηλέο δεηγκαηνιεςίεο 

κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ (71.9%) κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπο. ε δηάθνξεο κειέηεο έρνπλ αλαθεξζεί πνζνζηά ζσζηήο ηαμηλφκεζεο πνπ 

παξνπζηάδνπλ έλα κεγάιν εχξνο ηηκψλ απφ 57% (Scalabrin et al. 1996) σο πάλσ απφ 

90% (π.ρ., Haralabous & Georgakarakos 1996, Simmonds et al. 1996, Lawson et al. 

2001). Σν πνζνζηφ απηφ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ αξηζκφ θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ εηδψλ ζε θάζε νηθνζχζηεκα, θαη απφ ηε ρσξν-ρξνληθή θιίκαθα πνπ 

ιακβάλεηαη ππφςε. Όζν πεξηνξίδεηαη ε ρξνληθή θαη ε ηνπηθή θιίκαθα απφ ηελ νπνία 

πξνέξρνληαη ηα δεδνκέλα ηφζν απνηειεζκαηηθφηεξε είλαη θαη ε δηάθξηζή ηνπο. 

Οκνίσο, ζην Β. Αηγαίν ην πνζνζηφ ζσζηήο ηαμηλφκεζεο ησλ εηδψλ ήηαλ ζεκαληηθά 

απμεκέλν ζηηο επηκέξνπο αλαιχζεηο θάζε κηαο απφ ηηο ζεξηλέο δεηγκαηνιεςίεο 
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(75.6%-94.7%) ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή αλάιπζε (71.9%). Με παξφκνην ηξφπν, νη 

Scalabrin et al. (1996) κπφξεζαλ λα απμήζνπλ ην πνζνζηφ ζσζηήο ηαμηλφκεζεο 

ηξηψλ εηδψλ κηθξψλ πειαγηθψλ ςαξηψλ (γαχξνο, ζαξδέια θαη ζαθξίδη) ζην Βηζθατθφ 

θφιπν απφ ην 57% ζην 98% φηαλ πεξηφξηζαλ ηε ρσξηθή θαη ρξνληθή θιίκαθα ηεο 

αλάιπζεο. Σν πςειφ πνζνζηφ ζσζηήο ηαμηλφκεζεο θαηά ηελ αλάιπζε ησλ επηκέξνπο 

δεηγκαηνιεςηψλ ζην Β. Αηγαίν νθείιεηαη θαη ζην κηθξφηεξν αξηζκφ εηδψλ ησλ νπνίσλ 

ζρνιεία ηαπηνπνηήζεθαλ (2-4 είδε), ζε ζρέζε κε ηελ αλάιπζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ζεξηλψλ δεδνκέλσλ (5 είδε). Γηα παξάδεηγκα, ηνλ Ηνχλην ηνπ 2004 φπνπ κφλν ζρνιεία 

γαχξνπ θαη ζαξδέιαο είραλ ηαπηνπνηεζεί, ε ζσζηή ηαμηλφκεζε έθηαζε ζην 95%. 

Οκνίσο, ν πεξηνξηζκφο ηεο αλάιπζεο ζηα δχν απηά είδε επέθεξε βειηίσζε ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη ζην Βηζθατθφ θφιπν (Scalabrin et al. 1996).  

ην Β. Αηγαίν, επεθηείλνληαο ηελ αλάιπζε γηα γαχξν θαη ζαξδέια ζηηο 

ζεξηλέο θαη ρεηκεξηλέο δεηγκαηνιεςίεο, ην πνζνζηφ, αλ θαη παξακέλεη πςειφ, 

κεηψλεηαη (85%) ιφγσ αχμεζεο ηεο κεηαβιεηφηεηαο. Απηή ε κεηαβιεηφηεηα ζην 

βαζηθφ ζρήκα ησλ θνπαδηψλ κπνξεί λα νθείιεηαη ζηηο δηαθνξεηηθέο πεξηβαιινληηθέο 

ζπλζήθεο θάζε επνρήο ή/θαη ζηε δηαθνξεηηθή ειηθηαθή ζχλζεζε ησλ εηδψλ ζηηο 

δηαθνξεηηθέο επνρέο. Πξάγκαηη, ηα ζρνιεία λεαξψλ αηφκσλ ηνπ γαχξνπ θαη ηεο 

ζαξδέιαο παξνπζίαδαλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε απηά ησλ ελειίθσλ 

θαη κπφξεζαλ λα δηαθξηζνχλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ (72%). 

Σα πνζνζηά ζσζηήο ηαμηλφκεζεο δηαθέξνπλ θαη αλάκεζα ζηα είδε. Σν 

γεγνλφο απηφ πηζαλφηαηα ζπλδέεηαη θαη κε ηε ρακειή αληηπξνζψπεπζε ησλ ζρνιείσλ 

θάπνησλ εηδψλ ζηα δεδνκέλα. Γηα παξάδεηγκα, ν κηθξφο αξηζκφο ζρνιείσλ θξίζζαο 

θαη ζθνπκπξηνχ, ίζσο επηδξά ζην ζρεηηθά αζζελέο πνζνζηφ ζσζηήο δηάθξηζήο ηνπο 

(<69%), αλ θαη απηφ δελ ηζρχεη γηα ην πξνζθπγάθη. Οη πεξηνξηζκνί απηνί πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε θαη είλαη εκθαλέο πσο ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξα δεδνκέλα γηα πην 

αμηφπηζηεο πιεζπζκηαθέο εθηηκήζεηο ησλ εηδψλ απηψλ. Παξά ην γεγνλφο φηη ηα είδε 

απηά δελ είλαη πξνο ην παξφλ ηα θχξηα είδε-ζηφρνη γηα ηελ αιηεία (Machias et al. 

2007) θαη ηηο αθνπζηηθέο δεηγκαηνιεςίεο (MEDIAS 2008) ζηελ πεξηνρή, ε 

αλαβάζκηζε ησλ πιεζπζκηαθψλ ηνπο εθηηκήζεσλ θξίλεηαη απαξαίηεηε, εηδηθά ππφ ην 

πξίζκα κηαο πην νηθνζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο ηεο δηαρείξηζεο ηεο αιηείαο. 

Οη πιεζπζκηαθέο εθηηκήζεηο ησλ εηδψλ αλά ειηθηαθή θιάζε είλαη ζεκαληηθέο 

γηα ηελ ηξνθνδνζία κνληέισλ εθηίκεζεο απνζεκάησλ ή ηελ επαιήζεπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπο. Δηδηθά γηα ηα κηθξά πειαγηθά ςάξηα, ηα νπνία έρνπλ κηθξή 

δηάξθεηα δσήο (Somarakis et al. 2006) θαη νη πιεζπζκνί ηνπο επεξεάδνληαη επξέσο 
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απφ πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο παξνπζηάδνληαο κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ζηε 

ζηξαηνιφγεζε απφ ρξνληά ζε ρξνληά (Freon & Misund 1999), ε κειέηε ησλ λεαξψλ 

ειηθηαθψλ ζηαδίσλ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα εξεπλεηηθνχο θαη δηαρεηξηζηηθνχο 

ζθνπνχο. Ζ ηθαλφηεηα δηάθξηζεο ησλ ζρνιείσλ ηνπ γαχξνπ θαη ηεο ζαξδέιαο ζε 

ζρνιεία λεαξψλ αηφκσλ θαη ελειίθσλ, πξνζθέξεη έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε απηή θαζψο δηεπθνιχλεη ηηο πιεζπζκηαθέο εθηηκήζεηο ηνπο κε ηελ 

αθνπζηηθή κεζνδνινγία. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ DFA, θαη ζπγθεθξηκέλα νη ζπληειεζηέο ησλ εμηζψζεσλ 

ηαμηλφκεζεο, κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ επζέσο γηα ηελ ηαμηλφκεζε ζρνιείσλ πνπ δελ 

έρνπλ ηαπηνπνηεζεί. Με απηφλ ηνλ ηξφπν αλαβαζκίδνληαη νη πιεζπζκηαθέο ηνπο 

εθηηκήζεηο θαζψο δε γίλεηαη απφδνζε ζε είδε κφλν κε βάζε ηελ εκπεηξία απηνχ πνπ 

επεμεξγάδεηαη ηα ερνγξάκκαηα αιιά αθνινπζείηαη κηα πην ηππνπνηεκέλε θαη 

ιηγφηεξν ρξνλνβφξα δηαδηθαζία. Ζ ζηαηηζηηθή δηαζηαχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ 

εληζρχεη ηελ νξζφηεηα ηεο πξνζέγγηζεο απηήο. Σα πνζνζηά ζσζηήο θαηάηαμεο ησλ 

ζρνιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δηαζηαχξσζε ήηαλ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο 

ζε παξφκνηα επίπεδα κε ηα πνζνζηά ησλ ζρνιείσλ πνπ αλαιχζεθαλ. Όπσο 

αλαθέξζεθε, ε δηάθξηζε είλαη πην απνηειεζκαηηθή φηαλ εθαξκφδεηαη ζε θάζε 

δεηγκαηνιεςία μερσξηζηά. Πξνηείλεηαη ινηπφλ γηα θάζε δεηγκαηνιεςία ε εθαξκνγή 

ηεο αλάιπζεο ζε έλα ζεη δεδνκέλσλ απφ ηαπηνπνηεκέλα ζρνιεία, θαη έπεηηα κε βάζε 

ηηο εμηζψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ, ε ηαμηλφκεζε ησλ ππνινίπσλ ζρνιείσλ πνπ 

εληνπίζηεθαλ. ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηα είδε ήηαλ παξφληα ζην αιίεπκα ησλ 

εξεπλεηηθψλ ζχξζεσλ αιιά ηα ζρνιεία ηνπο δελ ήηαλ δπλαηφλ λα ηαπηνπνηεζνχλ, ε 

ηαμηλφκεζε απηή, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε δχν βήκαηα: (α) ηαμηλφκεζε ησλ 

ζρνιείσλ ησλ ππνινίπσλ εηδψλ έπεηηα απφ εθαξκνγή ησλ εμηζψζεσλ ηαμηλφκεζεο 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δεηγκαηνιεςίαο θαη (β) 

εθαξκνγή ησλ γεληθψλ εμηζψζεσλ ηαμηλφκεζεο απφ ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ (ησλ 

ζεξηλψλ δεηγκαηνιεςηψλ ζηελ πεξίπησζή καο) ψζηε λα αλαγλσξηζηνχλ ηα ζρνιεία 

πνπ κπνξεί λα αλήθνπλ ζηα είδε απηά. 

Ζ αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλεηζέθεξε επίζεο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ησλ παξακέηξσλ πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηα ζρνιεία ησλ δηαθφξσλ εηδψλ. Οη δηαθνξέο 

κεηαμχ ησλ εηδψλ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο γηα φιεο ηηο παξακέηξνπο πνπ 

επηιέρζεθαλ θαηά ηελ πξνζζεηηθή πξνζέγγηζε ηεο αλάιπζεο δηαθξηηφηεηαο γηα ην 

δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζηα είδε (ή ηηο ειηθηαθέο νκάδεο). Οη βαζπκεηξηθέο, παξάκεηξνη 

ζπλεηζέθεξαλ ζεκαληηθά ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπσο έρεη βξεζεί θαη ζε άιιεο 
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παξφκνηεο κειέηεο (Lawson et al. 2001, Charef et al. 2010, Robotham et al. 2010). 

Γηα θάζε είδνο, ην βάζνο ηνπ ζρνιείνπ θαη ε απφζηαζή ηνπ απφ ην βπζφ 

απνθαιχπηνπλ δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε πξνηηκήζεηο 

κηθξν-ελδηαηηήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, ηα ζρνιεία λεαξήο ζαξδέιαο βξίζθνληαη πην 

ςειά ζηε ζηήιε ηνπ λεξνχ ζε ζρέζε κε ηελ ελήιηθε ζαξδέια, θαη ην βάζνο ηνπ 

ζρνιείνπ ηνπο είλαη κηθξφηεξν. Δπίζεο, ζπλνιηθά, ε ζαξδέια βξίζθεηαη ζε κηθξφηεξα 

βάζε θαη κεγαιχηεξε απφζηαζε απφ ην βπζφ ζε ζρέζε κε ην γαχξν, φπσο έρεη 

παξαηεξεζεί θαη αιινχ (Scalabrin et al. 1996). Χζηφζν, εθηφο απφ ηε ζπκπεξηθνξά, 

νη ηηκέο θάπνησλ παξακέηξσλ απνθαιχπηνπλ θαη κεγάιεο θιίκαθαο δηαθνξνπνηήζεηο 

ζηηο πξνηηκήζεηο ελδηαηηήκαηνο γηα θάζε είδνο. Σν πξνζθπγάθη βξίζθεηαη ζε 

κεγαιχηεξε απφζηαζε απφ ην βπζφ αιιά θαη κεγαιχηεξα βάζε, γεγνλφο πνπ αλαθιά 

ηελ θαηαλνκή ηνπ ζε πεξηνρέο κε κεγαιχηεξν βάζνο βπζνχ. Άιιεο παξάκεηξνη πνπ 

ελζσκαηψλνπλ πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή ησλ εηδψλ, φπσο νη 

γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο θαη πεξηβαιινληηθέο παξάκεηξνη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί 

ζην παξειζφλ γηα ηε βειηίσζε ηεο δηάθξηζεο (π.ρ., Lawson et al. 2001). Ζ ρξήζε 

ηέηνησλ παξακέηξσλ είλαη πεξηνξηζκέλε θαζψο μεθεχγνπλ απφ ην επίπεδν ηνπ 

ζρνιείνπ, αλαθέξνληαη πεξηζζφηεξν ζε πξνηηκήζεηο ζην επίπεδν ηνπ είδνπο θαη γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθή ελζσκάησζή ηνπο ζηελ αλάιπζε απαηηείηαη πνιχ θαιή θαη 

νκνηνγελήο πιεξνθνξία ζε νξηδφληηα ρσξηθή θιίκαθα. Ζ ρξήζε ηνπο κπνξεί λα είλαη 

ρξήζηκε ζε πεξηπηψζεηο πνπ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρνιείσλ είλαη παξφκνηα ζε 

δηαθνξεηηθά είδε (Robotham et al. 2010), γεγνλφο πνπ δελ ηζρχεη ζηελ παξνχζα 

κειέηε. 

Πέξα απφ ηηο βαζπκεηξηθέο παξακέηξνπο, ε κέζε αλαθιψκελε ηζρχο (MVBS) 

ζπλεηζέθεξε ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζηε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ζρνιείσλ. Ζ 

ζπλεηζθνξά απηή ήηαλ πην ζεκαληηθή ζην δηαρσξηζκφ ζρνιείσλ λεαξψλ θαη 

ελειίθσλ. Δπηπιένλ, κνξθνκεηξηθέο παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαλ κε ην κέγεζνο 

(χςνο, επηθάλεηα) θαη κε ην ζρήκα (θπξίσο νη απνθιίζεηο απφ ηα ζρήκαηα 

παξαιιεινγξάκκνπ θαη θχθινπ) ζπλεηζέθεξαλ ζεκαληηθά. Γελ παξαηεξήζεθαλ 

θάπνηεο ζηαζεξέο κνξθνκεηξηθέο παξάκεηξνη πνπ ζπλεηζέθεξαλ θαζνιηθά αιιά 

αληίζεηα κεηαβάιινληαλ αλάινγα κε ηα εμεηαδφκελα είδε. Ζ ζπλεηζθνξά ηνπο ζηε 

δηάθξηζε ησλ ζρνιείσλ ήηαλ ζπλήζσο κηθξφηεξε ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο, γεγνλφο 

πνπ εμεγείηαη απφ ηε κεγάιε πιαζηηθφηεηα ησλ ζρνιείσλ. Κάζε ζρνιείν απνηειείηαη 

απφ έλα ζχλνιν αηφκσλ πνπ θηλνχληαη ζπλερψο αληαπνθξηλφκελα ζε εμσηεξηθά 

εξεζίζκαηα (π.ρ., ηξνθή, ζεξεπηέο) κε απνηέιεζκα ηελ πνηθηινκνξθία ηνπ βαζηθνχ 
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ηνπο ζρήκαηνο (Misund 1993). Χζηφζν, δηαθξίλνληαη νξηζκέλα ζηαζεξά 

ραξαθηεξηζηηθά ζην βαζηθφ ζρήκα θάζε είδνο, φπσο ην κεγάιν χςνο θαη πην 

θαλνληθφ ζρήκα ησλ ζρνιείσλ ζαξδέιαο ζε ζρέζε κε απηά ηνπ γαχξνπ. 

Ζ κεηαβιεηφηεηα ήηαλ κεγαιχηεξε δηα-εηδηθά παξά ελδν-εηδηθά, γεγνλφο πνπ 

ζπλέβαιε θαη ζηελ θαιή δηάθξηζε ησλ ζρνιείσλ. Χζηφζν, ζε αξθεηέο παξακέηξνπο 

παξαηεξείηαη κεγάιε ελδν-εηδηθή κεηαβιεηφηεηα, φπσο θαίλεηαη απφ ην κεγάιν 

εχξνο ηηκψλ (Δηθ. 2.5-2.7). Ζ ελδν-εηδηθή κεηαβιεηφηεηα απηή απμάλεη επεξεαδφκελε 

απφ βηνινγηθνχο (π.ρ., κέγεζνο αηφκσλ) θαη πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο φπσο ε 

πδξνγξαθία (Massé et al. 1996), ε βαζπκεηξία (D‟Elia et al. 2009) θαη ην θσο (Fréon 

et al. 1996). Ζ δηεξεχλεζε θαη θαηαλφεζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο απηήο είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή γηα ηε βειηίσζε ηεο αλαγλψξηζεο ησλ ζρνιείσλ αλά είδνο θαη ην 

ζρεδηαζκφ ηεο δεηγκαηνιεςίαο, θαη εμεηάδεηαη ζε επφκελα θεθάιαηα. 
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3. ΔΝΓΟ-ΔΗΓΗΚΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΥΟΛΔΗΧΝ ΣΖ 

ΑΡΓΔΛΑ 

 

3.1. Δηζαγσγή 

 

Ζ αθξίβεηα ησλ πιεζπζκηαθψλ εθηηκήζεσλ κε ηελ αθνπζηηθή κεζνδνινγία, 

εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε ζσζηή απφδνζε ησλ παξαηεξνχκελσλ ζρνιείσλ 

ζε είδε (Horne 2000, Simmonds & MacLennan 2005). Ζ ζσζηή αλαγλψξηζε ησλ 

ζρνιείσλ κηθξψλ πειαγηθψλ ςαξηψλ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο 

παξάγνληεο αβεβαηφηεηαο ζηηο αθνπζηηθέο δεηγκαηνιεςίεο (Petitgas et al. 2003). Ζ 

δηάθξηζε ησλ ζρνιείσλ αλά είδνο βαζίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζε ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εζσηεξηθή δνκή θαη ηε ζέζε ησλ ζρνιείσλ (Horne 2000, Reid et 

al. 2000). Χζηφζν, κπνξεί λα παξαηεξείηαη ζεκαληηθή ελδν-εηδηθή κεηαβιεηφηεηα ε 

νπνία επεξεάδεη ηε δπλαηφηεηα δηάθξηζεο ησλ ζρνιείσλ (Scalabrin et al. 1996). Ζ 

θαηαλφεζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο απηήο είλαη ζεκαληηθή γηα ηε βειηίσζε ηνπ 

δεηγκαηνιεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ, ηε ζσζηή απφδνζε ησλ ζρνιείσλ ζε είδε (Muino et 

al. 2003) θαη ηε δηεξεχλεζε εζνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

νηθνινγία ηνπ είδνπο. 

Κάζε ζρνιείν απνηειεί κηα κάδα απφ ζπλερψο θηλνχκελα άηνκα (Misund 

1993) ηεο νπνίαο ε εζσηεξηθή δνκή κεηαβάιιεηαη σο απφθξηζε ζε εμσηεξηθά 

εξεζίζκαηα (Freon & Misund 1999). Σα εξεζίζκαηα απηά κπνξεί λα είλαη αβηνηηθνί 

παξάγνληεο, φπσο ε έληαζε ηνπ θσηφο (Fréon et al. 1996, Nilsson et al. 2003, 

Zwolinski et al. 2007) πνπ πξνθαιεί εκεξήζηεο δηαθπκάλζεηο ζηε ζέζε θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρνιείσλ θαη πδξνγξαθηθέο δηαθνξνπνηήζεηο (Massé et al. 

1996). Βηνηηθνί παξάγνληεο φπσο ε αλαπαξαγσγή (Skaret et al. 2003), ε χπαξμε ιείαο 

(Freon & Misund 1999, Bertrand et al. 2008), αληαγσληζηψλ θαη ζεξεπηψλ (Massé et 

al. 1996) επεξεάδνπλ ηε δνκή ησλ ζρνιείσλ. Δπηπιένλ, ηα ζρνιεία ζρεκαηίδνληαη 

ζπλήζσο απφ άηνκα παξφκνηνπ κεγέζνπο (Pitcher & Parrish 1993, Hoare et al. 2000) 

θαη κπνξεί λα εκθαλίδνπλ δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά αλάινγα κε ην κέγεζνο ησλ 

αηφκσλ πνπ ηα απνηεινχλ (Freon & Misund 1999, Brehmer et al. 2000, Hoare et al. 

2000, Soria et al. 2003, Petitgas et al. 2004). Χο απνηέιεζκα ζπλδπαζκέλεο 

επίδξαζεο ησλ παξαγφλησλ απηψλ έρνπλ αλαθεξζεί ρσξν-ρξνληθέο κεηαβνιέο ζηε 
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δνκή ησλ ζρνιείσλ ηνπ ίδηνπ είδνπο (π.ρ., Massé et al. 1996, Freon & Misund 1999, 

Muino et al. 2003, Soria et al. 2003). 

ηε ζαξδέια, έρνπλ αλαθεξζεί ρσξηθέο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ζρνιείσλ 

ζηελ Αδξηαηηθή θαη Καηαινληθή Θάιαζζα, νη νπνίεο απνδφζεθαλ ζηηο δηαθνξεηηθέο 

πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο ησλ δχν πεξηνρψλ θαη ζε δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

πιεζπζκψλ (Soria et al. 2003). Δπηπιένλ, δηαθνξέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ζρνιείσλ έρνπλ βξεζεί κεηαμχ δχν πεξηνρψλ ζηηο δπηηθέο αθηέο ηεο Ηζπαλίαο νη 

νπνίεο απνδφζεθαλ σο επί ην πιείζηνλ ζηε δηαθνξεηηθή ειηθηαθή ζχλζεζε ησλ δχν 

πιεζπζκψλ (Muino et al. 2003). Γηαθνξέο ζηελ ειηθηαθή ζχλζεζε ζεσξήζεθαλ 

επίζεο ππεχζπλεο γηα ηηο δηαθνξέο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηα ζρνιεία κηθξψλ 

πειαγηθψλ ςαξηψλ (θπξίσο ζαξδέια θαη γαχξνο) κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ εηψλ ζηηο 

Μεζνγεηαθέο αθηέο ηεο Ηζπαλίαο (Iglesias et al. 2003). Χζηφζν, δελ έρνπλ 

δηεξεπλεζεί επζέσο δηαθνξνπνηήζεηο ζην ζρήκα, ην κέγεζνο θαη ηε βαζπκεηξηθή 

θαηαλνκή ησλ ζρνιείσλ λεαξψλ θαη ελήιηθσλ, νχηε επνρηαθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηα 

ζρνιεία αηφκσλ παξφκνηνπ κήθνπο. 

ην Β. Αηγαίν πέιαγνο, ε ζαξδέια απνηειεί έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά είδε 

γηα ηελ αιηεία (Machias et al. 2007) ελψ εθηεηακέλεο πεξηνρέο έρνπλ αλαγλσξηζηεί σο 

ζεκαληηθά ελδηαηηήκαηα γηα ηα λεαξά ηεο άηνκα (Tsagarakis et al. 2008b, 

Giannoulaki et al. 2011). ηελ παξνχζα εξγαζία, εμεηάζηεθαλ ελδν-εηδηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο ζηα ζρνιεία ηεο ζαξδέιαο ζην Β. Αηγαίν. Ζ επηζθφπεζε ησλ 

ερνγξακκάησλ δείρλεη πσο ηα ζρνιεία ηεο λεαξήο ζαξδέιαο εκθαλίδνπλ ζαθείο 

δηαθνξέο ζηα ζρήκα ηνπο ζε ζρέζε κε ηα απηά ηεο ελήιηθεο ζαξδέιαο. πγθεθξηκέλα, 

ηα ζρνιεία ηεο λεαξήο ζαξδέιαο, έρνπλ έλα ραξαθηεξηζηηθφ επίκεθεο ζρήκα ελψ ε 

ελήιηθε ζαξδέια ζρεκαηίδεη ζρνιεία πην ζπλεζηζκέλνπ ζρήκαηνο. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρνιείσλ λεαξήο θαη ελήιηθεο ζαξδέιαο εμεηάζηεθαλ 

πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί αλ νη δηαθνξέο απηέο ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Δπηπιένλ 

αλαιχζεθαλ νη θαηά κήθνο ζπλζέζεηο ησλ θαιάδσλ ζε ζρέζε κε ηα ζρήκαηα ησλ 

ερνγξακκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα βξεζεί ην κήθνο φπνπ 50% ησλ αηφκσλ αιιάδεη 

ζπκπεξηθνξά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά επηκήθε ζρήκαηα ησλ λεαξψλ πξνο ηα πην 

ζπλεζηζκέλα ζρήκαηα ησλ ελειίθσλ. Σέινο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ηδηαίηεξε 

ηνπνγξα-θία ηνπ Β. Αηγαίνπ φπνπ θιεηζηνί θφιπνη (π.ρ. Θεξκατθφο) ελαιιάζζνληαη 

κε αλνηρηέο πεξηνρέο (π.ρ. Θξαθηθφ πέιαγνο) θαη κε βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα, 

εμεηάζηεθαλ ρσξηθέο θαη επνρηαθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηα ζρνιεία ηεο ελήιηθεο 

ζαξδέιαο.
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3.2. Τιηθά θαη Μέζνδνη 

 

Ζ αθνπζηηθή δεηγκαηνιεςία θαη ε επεμεξγαζία ησλ ερνγξακκάησλ πεξηγξάθνληαη 

αλαιπηηθά ζηηο νκψλπκεο ελφηεηεο ηνπ θεθαιαίνπ 2.2. Ζ πξνζέγγηζε πνπ 

αθνινπζήζεθε γηα ηελ επηινγή ησλ δεδνκέλσλ πξνο αλάιπζε πεξηγξάθεηαη 

αλαιπηηθά ζην θεθάιαην 2.2 (ελφηεηα «Αλάιπζε δεδνκέλσλ»). Ο αξηζκφο ησλ 

ζρνιείσλ αλά επνρή, πεξηνρή θαη ειηθηαθή νκάδα πνπ αλαιχζεθαλ, θαίλεηαη ζηνλ 

Πίλαθα 3.1. Χο κήθνο δηάθξηζεο ησλ λεαξψλ θαη ελειίθσλ ζεσξήζεθε ην κήθνο 

πξψηεο γελεηηθήο σξίκαλζεο πνπ ήηαλ 11,8 cm (Somarakis et al. 2006). 

 

 

Δηθ. 3.1. Πεξηνρέο απ‟ φπνπ πξνήιζαλ ηα δεδνκέλα γηα ηα ζρνιεία ελήιηθεο (πιαίζηα κε 

ζπλερή γξακκή) θαη λεαξήο ζαξδέιαο (πιαίζηα κε δηαθεθνκκέλε γξακκή). εκεηψλνληαη 

επίζεο νη ηζνβαζείο ησλ 50m θαη 100m. 

Fig. 3.1. Regions where data for schools of sardine adults (solid boxes) and juveniles (dotted 

boxes) came from. Isobaths of 50m and 100m are also shown. 

 

Πίλαθαο 3.1. Αξηζκφο ζρνιείσλ ζαξδέιαο πνπ ηαπηνπνηήζεθαλ αλά επνρή, πεξηνρή θαη 

ειηθηαθή θιάζε.  

Table 3.1. Number of sardine schools that were identified per season, region and length class. 

Δλήιηθα = Adults, Νεαξά = Juveniles 

Δπνρή Πεξηνρή Δλήιηθα Νεαξά 

Καινθαίξη Θξαθηθφ πέιαγνο 38 147 

 ηξπκνληθφο θφιπνο  60 

 Θεξκατθφο θφιπνο 27  

 Β. Δπβντθφο θφιπνο 2  

Υεηκψλαο Θξαθηθφ πέιαγνο 74  

χλνιν  141 207 
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Παξάιιεια κε ηελ αθνπζηηθή δεηγκαηνιεςία έιαβαλ ρψξα θαηαθφξπθεο ζχξζεηο 

CTD (Seabird SBE25) ζε έλα πξνθαζνξηζκέλν πιέγκα ζηαζκψλ απφζηαζεο 10 

λαπηηθψλ κηιίσλ κεηαμχ ηνπο. Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεζαλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα 

ηελ εθηίκεζε ηεο θαηαθφξπθεο κεηαβνιήο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο αιαηφηεηαο ζηηο 

πεξηνρέο κειέηεο. Δπηπιένλ, ην φξγαλν ήηαλ εμνπιηζκέλν κε έλα θσηφκεηξν 

θζνξηζκνχ (Seapoint Fluorometer) γηα ηε κέηξεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ρισξνθχιιεο-

α (ζε κg m
-3

) θαη ηελ εθηίκεζε ηεο βαζπκεηξηθήο θαηαλνκήο ηεο.  

 

Οληνγελεηηθέο αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζρνιείσλ 

Υσξίδνληαο ηα ζρνιεία ηεο ζαξδέιαο θαη ηνπ γαχξνπ ζε λεαξά θαη ελήιηθα, είδακε 

ζην θεθάιαην 2 πσο κπνξεί λα γίλεη δηάθξηζε ησλ λεαξψλ ιφγσ δηαθνξψλ ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρνιείσλ. Δπηπιένλ, εμεηάδνληαο ηα ερνγξάκκαηα, είλαη 

εκθαλέο πσο ηα ζρνιεία ηεο λεαξήο ζαξδέιαο παξνπζηάδνπλ δηαθξηηφ ζρήκα ζε 

ζρέζε κε απηά ηεο ελήιηθεο. Σα ζρνιεία ηεο λεαξήο ζαξδέιαο, φπσο θαίλνληαη ζηα 

ερνγξάκκαηα, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο έρνπλ έλα ραξαθηεξηζηηθφ, επίκεθεο 

ζρήκα «θνξδέιαο» σο πξνο ηελ νξηδφληηα δηάζηαζή ηνπο (Δηθ. 3.2). 

 

Δηθ. 3.2. Παξαδείγκαηα ζρνιείσλ λεαξήο (Α, Β) θαη ελήιηθεο (C) ζαξδέιαο, φπσο θαίλνληαη 

ζηα ερνγξάκκαηα. Ζ θιίκαθα βάζνπο είλαη δηαθνξεηηθή ζηηο ηξεηο εηθφλεο. 

Fig. 3.2. Examples of juvenile (Α, Β) and adult (C) sardine schools, as seen in echograms. 

Note that the depth scale differs in the three images. 

 

Πεξηγξάθεθαλ θαη ζπγθξίζεθαλ ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρνιείσλ λεαξήο θαη ελήιηθεο 

ζαξδέιαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζέζε (Depth, Altitude, Closest neighbour), κε ηελ 

αλαθιψκελε ηζρχ (MVBS), θαη κνξθνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ εθθξάδνπλ ην 

κέγεζνο (Height, Length, Area, Perimeter) θαη ην ζρήκα ηνπ (Elongation, 

Rectangularity, Circularity, Fractal Dimension) ζρνιείνπ (γηα επεμεγήζεηο ησλ 
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παξακέηξσλ βι. Πιαίζην 2.1). Δθαξκφζηεθαλ Welch t-test γηα άληζεο δηαζπνξέο γηα 

λα εμεηαζηεί αλ νη δηαθνξέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρνιείσλ ηεο λεαξήο θαη 

ελήιηθεο ζαξδέιαο ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. 

Δπηπιένλ εθηηκήζεθε ην Οιηθφ Μήθνο ψκαηνο ζην νπνίν θαίλεηαη λα 

αιιάδεη ε ζπκπεξηθνξά θαη ην ζρήκα ησλ ζρνιείσλ ζαξδέιαο απφ ηα ζρήκαηα 

«θνξδέιαο» ησλ λεαξψλ, ζηα πην ζπλεζηζκέλα ζρήκαηα ησλ ελειίθσλ. Πξνθεηκέλνπ 

λα δηεξεπλεζεί ην κήθνο απηφ, θάζε άηνκν πνπ αιηεχηεθε έπξεπε λα θαηαηαρζεί ζε 

έλα απφ ηα δχν ραξαθηεξηζηηθά ζρήκαηα. Έπεηηα απφ επηζθφπεζε ησλ ζρεκάησλ ησλ 

ερνγξακκάησλ απφ ηηο θαιάδεο κε αιίεπκα ζαξδέιαο, θάζε θαιάδα ραξαθηεξίζηεθε 

σο (α) θαιάδα κε «θνξδέιεο», αλ ζην ερφγξακκα ππήξραλ απνθιεηζηηθά ζρνιεία 

ζρήκαηνο «θνξδέιαο» (β) θαιάδα κε «θαλνληθά» ζρήκαηα, αλ ππήξραλ απνθιεηζηηθά 

ζρνιεία ζπλεζηζκέλνπ ζρήκαηνο ή (γ) θαιάδα κε κηθηά ζρήκαηα, αλ ππήξραλ θαη νη 

δχν ηχπνη ζρνιείσλ. Υξεζηκνπνηήζεθαλ δεδνκέλα απφ ηηο ζεξηλέο δεηγκαηνιεςίεο, 

θαζψο ην θαινθαίξη ζπλππήξραλ άηνκα λεαξήο θαη ελήιηθεο ζαξδέιαο θαη ήηαλ 

δπλαηφλ λα ηαπηνπνηεζνχλ ηα αληίζηνηρα ζρνιεία (Πίλαθαο 3.1), απνθιείνληαο 

ηαπηφρξνλα νη δηαθνξέο ζηα ζρήκαηα λα νθείινληαη ζε δηαθνξεηηθή επνρηαθή 

ζπκπεξηθνξά. 

ηε ζπλέρεηα, αλαιχζεθαλ νη θαηά κήθνο ζπλζέζεηο απφ 13 θαιάδεο νη νπνίεο 

ραξαθηεξίζηεθαλ είηε σο θαιάδεο κε «θνξδέιεο» είηε σο θαιάδεο κε «θαλνληθά» 

ζρήκαηα, αγλνψληαο ηηο κηθηέο θαιάδεο. Σα αιηεχκαηα ησλ θαιάδσλ ζηαζκίζηεθαλ 

αλάινγα κε ηε δηάξθεηα θάζε ζχξζεο θαη αζξνίζηεθαλ αλά θιάζε κήθνπο γηα ηηο δχν 

θαηεγνξίεο θαιάδσλ (θαιάδεο κε «θνξδέιεο» θαη θαιάδεο κε «θαλνληθά» ζρήκαηα). 

Σν L50, κήθνο φπνπ 50% ησλ αηφκσλ αιιάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, 

ππνινγίζηεθε απφ ηε ινγηζηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ πνζνζηψλ αηφκσλ P πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε θαιάδεο κε ζρήκαηα «θνξδέιαο» θαη ζε θαιάδεο κε «θαλνληθά» 

ερνγξάκκαηα, ζηελ θιάζε κήθνπο L: 

e

e
21

21

1 Lvv

Lvv
P ,      (3.1) 

φπνπ v1 ε ηεηκεκέλε θαη v2 ε θιίζε ηεο θακπχιεο έπεηηα απφ ινγαξηζκηθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ 

Οη ηηκέο L50, L25, θαη L75 ππνινγίζηεθαλ απφ ηηο ζρέζεηο:  

L50 =-v1/v2           (3.2) 
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L25 = [–Ln(3) – v1]/v2      (3.3) 

 

L75 = [Ln(3) – v1]/v2      (3.4) 

 

Σέινο ππνινγίζηεθαλ ηα 95% δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο κε βάζε ηηο παξακέηξνπο v1 

θαη v2 (Petrakis & Stergiou 1997) 

 

Δπνρηαθέο κεηαβνιέο ησλ ζρνιείσλ ηεο ελήιηθεο ζαξδέιαο 

Δμεηάζηεθαλ επνρηαθέο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρνιείσλ ηεο ελήιηθεο 

ζαξδέιαο. Ζ αλάιπζε πεξηνξίζηεθε ζηα ζρνιεία ηνπ Θξαθηθνχ πειάγνπο θαζψο κφλν 

απφ ηελ πεξηνρή απηή ππήξραλ δηαζέζηκα ρεηκεξηλά δεδνκέλα (Πίλαθαο 3.1). Με ηνλ 

ηξφπν απηφ απνθιείζηεθε ε επίδξαζε κεηαβνιψλ πνπ κπνξεί λα παξαηεξνχληαη 

ρσξηθά. Οη δηαθνξέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρνιείσλ εμεηάζηεθαλ κε Welch t-test 

γηα άληζεο δηαζπνξέο. Απεηθνλίζηεθε ε θαηά κήθνο ζχλζεζε ησλ πιεζπζκψλ ζε θάζε 

επνρή γηα λα ζπδεηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα. Υξεζηκνπνηήζεθε αλάιπζε 

πνιπδηαζηαζηαθήο δηαβάζκηζεο (Multi-dimensional scaling, MDS), πξνθεηκέλνπ λα 

αληρλεπηεί αλ ηα ζρνιεία νκαδνπνηνχληαη αλά επνρή. Σν MDS βαζίζηεθε ζηηο 

Δπθιείδεηεο απνζηάζεηο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρνιείσλ πνπ βξέζεθαλ λα 

δηαθέξνπλ ζεκαληηθά. 

 

Χσξηθέο κεηαβνιέο ησλ ζρνιείσλ ηεο ελήιηθεο ζαξδέιαο 

Δπηπιένλ, δηεξεπλήζεθαλ ρσξηθέο δηαθνξέο ζηα ζρνιεία ηεο ελήιηθεο ζαξδέιαο πνπ 

παξαηεξήζεθαλ ζην Θξαθηθφ πέιαγνο θαη ην Θεξκατθφ θφιπν. Οη πεξηνρέο απηέο 

επηιέρζεθαλ ιφγσλ δηαζεζηκφηεηαο δεδνκέλσλ (Πίλαθαο 3.1) ελψ ε αλάιπζε 

πεξηνξίζηεθε ζηα ζεξηλά ζρνιεία πξνθεηκέλνπ λα απνθιεηζηεί ε επίδξαζε ηεο 

επνρήο. Υξεζηκνπνηήζεθε Welch t-test γηα άληζεο δηαζπνξέο γηα ηνλ εληνπηζκφ 

δηαθνξψλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρνιείσλ. Υξεζηκνπνηήζεθε αλάιπζε 

πνιπδηαζηαζηαθήο δηαβάζκηζεο (MDS), πξνθεηκέλνπ λα αληρλεπηεί αλ ηα ζρνιεία 

νκαδνπνηνχληαη αλά πεξηνρή. Απεηθνλίζηεθε ε θαηά κήθνο ζχλζεζε ησλ πιεζπζκψλ 

ζε θάζε πεξηνρή γηα λα ζπδεηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα. Σέινο, πξνθεηκέλνπ λα 

αληρλεπηνχλ δηαθνξέο ζηα πδξνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δχν πεξηνρψλ, έγηλε 

γξαθηθή απεηθφληζε ηεο θάζεηεο θαηαλνκήο ηεο ζρεηηθήο ζπγθέληξσζεο 

ρισξνθχιιεο, ηεο αιαηφηεηαο θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε θάζε πεξηνρή, γηα θάζε 

δεηγκαηνιεςία (έηνο) απ‟ φπνπ πξνήιζαλ ηα δεδνκέλα ησλ ζρνιείσλ ζαξδέιαο.
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3.3. Απνηειέζκαηα 

 

Οληνγελεηηθέο αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζρνιείσλ 

ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο βξέζεθαλ ζε φια ζρεδφλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ζρνιείσλ ηεο λεαξήο ζαξδέιαο ζε ζρέζε κε απηά ηεο ελήιηθεο (Πίλαθαο 3.2). Ζ κφλε 

παξάκεηξνο πνπ δελ εκθάληζε ζεκαληηθέο δηαθνξέο ήηαλ ε απφθιηζε απφ ην ζρήκα 

θχθινπ. Οη κέζνη φξνη θαη ηα ηππηθά ζθάικαηα ησλ παξακέηξσλ πνπ δηέθεξαλ 

ζεκαληηθά απεηθνλίδνληαη ζηελ Δηθ. 3.3. 

 

Πίλαθαο 3.2. Απνηειέζκαηα ηνπ Welch t-test θαη κέζεο ηηκέο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

ζρνιείσλ λεαξήο θαη ελήιηθεο ζαξδέιαο. NS: φρη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

Table 3.2. Welch t-test results and mean values of juvenile and adult sardine school 

descriptors. NS: non significant 

Παξάκεηξνο Δλήιηθα (Μ.Ο) Νεαξά (Μ.Ο) t p-value 

Depth 21.40 18.05 4.22 <0.001 

Altitude 3.65 9.79 -9.43 <0.001 

Closest neighbour 116.97 43.82 2.93 0.0038 

MVBS -46.84 -54.52 11.75 <0.001 

Height 5.53 2.45 9.62 <0.001 

Length 20.75 13.51 4.70 <0.001 

Area 74.88 17.21 7.27 <0.001 

Perimeter 114.02 54.64 6.43 <0.001 

Elongation 4.12 5.71 -5.54 <0.001 

Circularity 19.91 16.90 1.34 NS 

Rectangularity 1.98 2.37 -5.95 <0.001 

FD 1.73 2.16 -10.44 <0.001 

 

 

Σα ζρνιεία ηεο λεαξήο ζαξδέιαο βξίζθνληαλ ζε κηθξφηεξν βάζνο θαη κεγαιχηεξε 

απφζηαζε απφ ην βπζφ. Ζ αλαθιψκελε ηζρχο ήηαλ κηθξφηεξε ζηα ζρνιεία ησλ 

λεαξψλ αηφκσλ, ηα νπνία είραλ θαη κηθξφηεξεο δηαζηάζεηο (χςνο, κήθνο, επηθάλεηα 

θαη πεξίκεηξνο). Σν ζρήκα ηνπο ήηαλ πην επίκεθεο, πεξηζζφηεξν αθαλφληζην θαη 

απέθιηλαλ πεξηζζφηεξν απφ ην ζρήκα παξαιιεινγξάκκνπ ζε ζρέζε κε ηα ζρνιεία 

ησλ ελειίθσλ. Σέινο, ε απφζηαζε απφ ην θνληηλφηεξν ζρνιείν ήηαλ κηθξφηεξε ζηε 

λεαξή ζαξδέια. 
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Δηθ. 3.3. Μέζνη φξνη θαη ηππηθά ζθάικαηα ησλ παξακέηξσλ ησλ ζρνιείσλ πνπ εκθάληζαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ λεαξήο θαη ελήιηθεο ζαξδέιαο. 

Fig. 3.3. Mean values and standard errors of juvenile (Νεαξή αξδέια) and adult (Δλήιηθε 

αξδέια) sardine school descriptors with significant differences. 

 

 

Σν L50, κήθνο φπνπ άιιαδε ε ζπκπεξηθνξά ηνπ 50% ησλ αηφκσλ ζαξδέιαο απφ 

ζρνιεία ζρήκαηνο «θνξδέιαο» πξνο «θαλνληθά» ζρήκαηα βξέζεθε 107mm ην νπνίν 

ήηαλ κηθξφηεξν απφ ην κήθνο πξψηεο γελεηηθήο σξίκαλζεο (118mm). Σν ινγηζηηθφ 

κνληέιν ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ (p<0.001). Οη παξάκεηξνί ηνπ, ηα L50, L25, L75 

θαη ηα αληίζηνηρα 95% δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο παξαηίζεληαη ζηνλ Πίλαθα 3.3. Ζ 

απεηθφληζε ηνπ κνληέινπ θαη νη παξαηεξνχκελεο ηηκέο θαίλνληαη ζηελ Δηθ. 3.4. 
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Πίλαθαο 3.3. Μήθε (mm) φπνπ 50%, 25%, θαη 75% ησλ αηφκσλ αληηζηνηρνχλ ζε 

ερνγξάκκαηα κε ζρήκαηα «θνξδέιαο» (L50, L25, θαη L75, αληίζηνηρα). CI– θαη CI+, ηα 95% 

δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο γηα ηα L50, L25, L75. v1, v2, νη παξάκεηξνη ηεο ινγηζηηθήο εμίζσζεο. 

Table 3.3. Lengths (mm) at which 50%, 25%, and 75% of individuals corresponded to 

“ribbon shape” echograms (L50, L25, and L75, respectively). CI– and CI+, 95% confidence 

intervals for L50, L25, L75; v1, v2, parameters of the logistic equation. 

 ηηκή CI– CI+ 

v1 15.452   

v2 -0.144   

L50 107.17 106.72 107.63 

L25 114.79 114.19 115.43 

L75 99.55 99.10 99.99 
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κλάζη μήκοσς (mm)

%

 
Δηθ. 3.4. Πνζνζηφ αηφκσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ζρήκαηα «θνξδέιαο», γηα θάζε θιάζε 

κήθνπο. Σα ζεκεία αληηπξνζσπεχνπλ ηηο παξαηεξήζεηο θαη ε ζπλερήο γξακκή ηελ 

πξνζαξκνγή ηνπ ινγηζηηθνχ κνληέινπ. Οη δηαθεθνκκέλεο γξακκέο είλαη ηα 95% δηαζηήκαηα 

εκπηζηνζχλεο. 

Fig. 3.4. Proportion of individuals corresponding to “ribbon shaped” schools at each length 

class. Observations (dots) are shown as well as the logistic model (solid line) with the 95% 

confidence intervals (dotted lines). 

 

 

Δπνρηαθέο κεηαβνιέο ησλ ζρνιείσλ ηεο ελήιηθεο ζαξδέιαο 

Οη δηαθνξέο πνπ βξέζεθαλ ζηα ζρνιεία ελήιηθεο ζαξδέιαο ην θαινθαίξη θαη ην 

ρεηκψλα ζην Θξαθηθφ πέιαγνο αθνξνχζαλ ζην βάζνο πνπ εληνπίζηεθαλ ηα ζρνιεία 

θαη ζηελ αλαθιψκελε ηζρχ (Πίλαθαο 3.4, Δηθ. 3.5). Σν ρεηκψλα ην βάζνο ησλ 

ζρνιείσλ ήηαλ κηθξφηεξν ρσξίο λα εληνπίδνληαη δηαθνξέο ζηελ απφζηαζε απφ ην 
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βπζφ. Σν γεγνλφο απηφ αληηθαηνπηξίδεη ξερφηεξε θαηαλνκή ησλ ζρνιείσλ ην 

ρεηκψλα. Ζ αλαθιψκελε ηζρχο ησλ ζρνιείσλ βξέζεθε κεγαιχηεξε ην ρεηκψλα (Δηθ. 

3.5). Γε βξέζεθαλ επνρηαθέο δηαθνξέο ζηηο δηαζηάζεηο θαη ζην ζρήκα ησλ ζρνιείσλ. 

 

 

Πίλαθαο 3.4. Απνηειέζκαηα ηνπ Welch t-test θαη κέζεο ηηκέο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

ζρνιείσλ ζαξδέιαο ην θαινθαίξη θαη ην ρεηκψλα. NS: φρη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

Table 3.4. Welch t-test results and mean values of sardine school descriptors in summer 

(Καινθαίξη) and winter (Υεηκψλαο). NS: non significant 

Παξάκεηξνο Καινθαίξη (Μ.Ο.) Υεηκψλαο (Μ.Ο.) t p-value 

Depth 24.29 16.96 4.03 <0.001 

Altitude 1.80 2.25 -1.09 NS 

Closest neighbour 188.81 92.42 1.55 NS 

MVBS -48.26 -43.98 -3.79 <0.001 

Height 5.55 5.31 0.41 NS 

Length 19.40 19.13 0.10 NS 

Area 73.91 70.78 0.19 NS 

Perimeter 107.75 94.02 0.80 NS 

Elongation 3.76 3.76 0.00 NS 

Circularity 16.93 12.90 1.01 NS 

Rectangularity 1.84 1.88 -0.57 NS 

FD 1.66 1.65 0.27 NS 

 

 

 

 

Δηθ. 3.5. Μέζνη φξνη θαη ηππηθά ζθάικαηα ησλ παξακέηξσλ ησλ ζρνιείσλ ζαξδέιαο πνπ 

εκθάληζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ θαινθαηξηνχ θαη ρεηκψλα. 

Fig. 3.5. Mean values and standard errors of sardine school descriptors with significant 

differences between summer (Καινθαίξη) and winter (Υεηκψλαο).  
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Δηθ. 3.6. MDS κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρνιείσλ ζαξδέιαο. Τπνδεηθλχεηαη ε επνρή 

πνπ θαηαγξάθεθε θάζε ζρνιείν. 

Fig. 3.6. MDS based on anchovy school descriptors. The season when each school was 

recorded is indicated. 

 

 

Ζ αλάιπζε πνιπδηαζηαζηαθήο δηαβάζκηζεο βαζίζηεθε ζηηο παξακέηξνπο πνπ 

βξέζεθαλ λα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά (Depth, MVBS). Ζ νκαδνπνίεζε ησλ ζρνιείσλ 

ζηελ αλάιπζε δελ ήηαλ πνιχ μεθάζαξε. Γεληθά ηα ρεηκεξηλά ζρνιεία νκαδνπνηνχληαη 

ελψ ηα ζεξηλά θαηαηάζζνληαη ζε δχν νκάδεο (Δηθ. 3.6). χκθσλα κε ηηο θαηά κήθνο 

ζπλζέζεηο (Δηθ. 3.7) ην θαινθαίξη παξαηεξνχληαη δχν θνξπθέο ζηηο θαηά κήθνο 

ζπλζέζεηο, ε κηα αληηζηνηρεί ζηα λεαξά άηνκα θαη ε δεχηεξε ζηα ελήιηθα. Ζ θαηά 

κήθνο ζχλζεζε ησλ ελειίθσλ ην θαινθαίξη δείρλεη πσο ππάξρνπλ γεληθφηεξα 

κεγαιχηεξα άηνκα ζε ζρέζε κε ην ρεηκψλα ζην ζξαθηθφ πέιαγνο. Σν κήθνο ησλ 

αηφκσλ φκσο θαη ην ρεηκψλα είλαη γεληθά κεγαιχηεξν απφ ην L50 πνπ ππνινγίζηεθε 

(107mm). 
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Δηθ. 3.7. Καηά κήθνο ζπλζέζεηο ζαξδέιαο αλά επνρή δεηγκαηνιεςίαο 

Fig. 3.7. Sardine length-frequencies per sampling season 

 

 

Χσξηθέο κεηαβνιέο ησλ ζρνιείσλ ηεο ελήιηθεο ζαξδέιαο 

Αληηζέησο, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο βξέζεθαλ κεηαμχ ησλ ζρνιείσλ ελήιηθεο 

ζαξδέιαο πνπ παξαηεξήζεθαλ θαινθαίξη ζην Θξαθηθφ πέιαγνο θαη ην Θεξκατθφ 

θφιπν (Πίλαθαο 3.5, Δηθ. 3.8). ην Θεξκατθφ ηα ζρνιεία βξίζθνληαλ ζε κεγαιχηεξε 

απφζηαζε απφ ην βπζφ, πνπ ίζσο ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο φηη παξαηεξήζεθαλ ζε 

κεγαιχηεξν βάζνο βπζνχ. Δπίζεο, ηα ζρνιεία ηνπ Θξαθηθνχ πειάγνπο αλαθινχζαλ 

πεξηζζφηεξε ελέξγεηα. Παξά ην γεγνλφο φηη νη δηαζηάζεηο ησλ ζρνιείσλ ζηηο δχν 

πεξηνρέο δε δηέθεξαλ, ην ζρήκα ηνπο ζην Θεξκατθφ θφιπν ήηαλ πεξηζζφηεξν 

επίκεθεο, αθαλφληζην θαη απέθιηλε πεξηζζφηεξν απφ ηα ζρήκαηα θχθινπ θαη 

παξαιιεινγξάκκνπ (Δηθ. 3.8). 
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Πίλαθαο 3.5. Απνηειέζκαηα ηνπ Welch t-test θαη κέζεο ηηκέο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

ζρνιείσλ ζαξδέιαο ζην Θξαθηθφ πέιαγνο θαη ην Θεξκατθφ θφιπν. NS: φρη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά 

Table 3.5. Welch t-test results and mean values of sardine school descriptors in Thracian Sea 

(Θξαθηθφ πέιαγνο) and Thermaikos Gulf (Θεξκατθφ θφιπνο). NS: non significant 

Παξάκεηξνο Θξαθηθφ πέιαγνο (Μ.Ο.) Θεξκατθφο θφιπνο (Μ.Ο) t p-value 

Depth 24.29 29.04 -1.91 NS 

Altitude 1.80 8.15 -4.07 <0.001 

Closest neighbour 188.81 72.74 1.90 NS 

MVBS -48.26 -52.52 2.93 0.005 

Height 5.55 5.20 0.37 NS 

Length 19.40 27.45 -1.62 NS 

Area 73.91 81.50 -0.30 NS 

Perimeter 107.75 170.93 -1.94 NS 

Elongation 3.76 5.87 -3.41 0.001 

Circularity 16.93 42.30 -2.93 0.006 

Rectangularity 1.84 2.40 -2.72 0.011 

FD 1.66 2.04 -3.97 <0.001 

 

 

 

Δηθ. 3.8. Μέζνη φξνη θαη ηππηθά ζθάικαηα ησλ παξακέηξσλ ησλ ζρνιείσλ ζαξδέιαο πνπ 

εκθάληζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ Θξαθηθνχ πέιαγνπο θαη Θεξκατθνχ 

θφιπνπ. 

Fig. 3.8. Mean values and standard errors of sardine school descriptors with significant 

differences between Thracian Sea (Θξαθηθφ πέιαγνο) and Thermaikos Gulf (Θεξκατθφ 

θφιπνο). 
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Δηθ. 3.9. MDS κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρνιείσλ ζαξδέιαο. Τπνδεηθλχεηαη ε 

πεξηνρή πνπ θαηαγξάθεθε θάζε ζρνιείν. 

Fig. 3.9. MDS based on anchovy school descriptors. The region where each school comes 

from is indicated. 
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Δηθ. 3.10. Καηά κήθνο ζπλζέζεηο ζαξδέιαο αλά πεξηνρή δεηγκαηνιεςίαο 

Fig. 3.10. Sardine length-frequencies per sampling area 
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Ζ αλάιπζε πνιπδηαζηαζηαθήο δηαβάζκηζεο βαζίζηεθε ζηηο παξακέηξνπο πνπ 

βξέζεθαλ λα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά (Altitude, MVBS, Elongation, Circularity, 

Rectangularity, Fractal Dimension). Σα ζρνιεία νκαδνπνηνχληαη αλάινγα κε ηελ 

πεξηνρή φπνπ θαηαγξάθεθαλ (Δηθ. 3.9). Δηδηθά ηα ζρνιεία ηνπ Θξαθηθνχ θαίλνληαη 

λα είλαη πην νκνηφκνξθα ζε ζρέζε κε ηα ζρνιεία ηνπ Θεξκατθνχ ζηα νπνία 

παξαηεξείηαη κεγάιε δηαζπνξά ησλ ζεκείσλ ζην δηάγξακκα (Δηθ. 3.9). ηηο θαηά 

κήθνο ζπλζέζεηο θπξηαξρνχλ θαη ζηηο δχν πεξηνρέο άηνκα κεγαιχηεξα απφ 127,5mm, 

σζηφζν ζην Θξαθηθφ πέιαγνο παξαηεξνχληαη θαη άηνκα κηθξφηεξνπ κεγέζνπο. 

Ζ εμέηαζε ησλ θαηαθφξπθσλ πξνθίι ησλ πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ ζηηο 

πεξηνρέο φπνπ παξαηεξήζεθαλ ηα ζρνιεία απνθαιχπηεη θάπνηεο ζπζηεκαηηθέο 

δηαθνξέο ζηα πδξνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δχν πεξηνρψλ (Δηθ. 3.11-3.13). Σν 

βάζνο κέγηζηεο ζπγθέληξσζεο ρισξνθχιιεο παξαηεξείηαη ξερφηεξα ζην Θεξκατθφ 

θαη ζηηο δχν ρξνληέο φπνπ παξαηεξήζεθαλ ηα ζρνιεία (2004 θαη 2006, Δηθ. 3.11) ζε 

ζρέζε κε ηηο ηξεηο ρξνληέο ζην Θξαθηθφ (2006-2008). Ζ επηθαλεηαθή αιαηφηεηα ήηαλ 

ζπζηεκαηηθά ρακειφηεξε ζην Θξαθηθφ (Δηθ. 3.12), σο απνηέιεζκα ηεο επίδξαζεο 

ησλ λεξψλ ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο θαη ησλ εθξνψλ ησλ πνηακψλ ζηελ πεξηνρή. 

Αληίζεηα ζην Θεξκατθφ παξαηεξείηαη έληνλε ζηξσκάησζε θαη έλα μεθάζαξν 

ππθλνθιηλέο ζηα 10m βάζνο (Δηθ. 3.12). Παξφκνην πξφηππν εκθαλίδεη θαη ε 

ζεξκνθξαζία ε νπνία είλαη ρακειφηεξε επηθαλεηαθά ζην Θεξκατθφ ζε ζρέζε κε ην 

Θξαθηθφ (Δηθ. 3.13) 
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Δηθ. 3.11. Καηαθφξπθε θαηαλνκή ηεο ζρεηηθήο ζπγθέληξσζεο ρισξνθχιιεο ζην Θεξκατθφ 

θαη ην Θξαθηθφ γηα θάζε έηνο. 

Fig. 3.11. Vertical profiles of Chl-α relative concentration in Thermaikos Gulf and Thracian 

Sea for each year. 
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Δηθ. 3.12. Καηαθφξπθε κεηαβνιή ηεο αιαηφηεηαο ζην Θεξκατθφ θαη ην Θξαθηθφ γηα θάζε 

έηνο. 

Fig. 3.12. Vertical profiles of salinity in Thermaikos Gulf and Thracian Sea for each year. 
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Δηθ. 3.13. Καηαθφξπθε κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην Θεξκατθφ θαη ην Θξαθηθφ γηα θάζε 

έηνο (νη ηηκέο γηα ην 2008 δελ ήηαλ δηαζέζηκεο ιφγσ ηερληθψλ πξνβιεκάησλ). 

Fig. 3.13. Vertical profiles of temperature in Thermaikos Gulf and Thracian Sea for each year 

(values for 2008 were not available due to technical problems). 
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3.4. πδήηεζε 

 

Ζ δηεξεχλεζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο ζηελ εζσηεξηθή δνκή θαη ζπκπεξηθνξά ησλ 

ζρνιείσλ ηεο ζαξδέιαο απνδεηθλχεηαη ζεκαληηθή γηα ηελ πεξαηηέξσ θαηαλφεζε ηεο 

νηθνινγίαο θαη εζνινγίαο ηνπ είδνπο αιιά θαη ηε βειηίσζε ησλ πιεζπζκηαθψλ ηεο 

εθηηκήζεσλ κε ηελ αθνπζηηθή κεζνδνινγία. 

Σα λεαξά άηνκα ζαξδέιαο εκθαλίδνπλ δηαθξηηή ζπκπεξηθνξά απφ ηα ελήιηθα 

φζνλ αθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρνιείσλ ηνπο. Γηαθνξέο ησλ ζρνιείσλ ηεο 

ζαξδέιαο πνπ θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη κε ην κέγεζνο ησλ αηφκσλ έρνπλ αλαθεξζεί 

θαη απφ άιιεο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ θαη ηνπ Αηιαληηθνχ (Iglesias et al. 2003, 

Muino et al. 2003), ρσξίο σζηφζν λα αλαθέξνληαη απζηεξά ζε λεαξά άηνκα. Ζ 

αλαθιψκελε ηζρχο βξέζεθε κηθξφηεξε ζηα ζρνιεία ηεο λεαξήο ζαξδέιαο, γεγνλφο 

πνπ πηζαλφηαηα νθείιεηαη ζηε κηθξφηεξε ππθλφηεηα ζηα ζρνιεία απηά. Γεληθά, ε 

εζσηεξηθή δνκή ησλ ζρνιείσλ είλαη πην ραιαξή (κηθξφηεξε ππθλφηεηα) φηαλ ηα 

ςάξηα ηξέθνληαη (Freon & Misund 1999). Έρεη αλαθεξζεί φηη ηα λεαξά άηνκα ζπρλά 

ζρεκαηίδνπλ πην ραιαξέο δνκέο πνπ ίζσο νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ιφγσ απμεκέλσλ 

κεηαβνιηθψλ απαηηήζεσλ, αθηεξψλνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα ηξνθνιεςία (Freon & 

Misund 1999). Ζ ππφζεζε φηη ηα λεαξά άηνκα ηεο ζαξδέιαο ζπλαζξνίδνληαη ζε πην 

ραιαξέο δνκέο, εληζρχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ην ζρήκα ησλ ζρνιείσλ ηνπο 

βξέζεθε πεξηζζφηεξν αθαλφληζην (κεγαιχηεξε «ηξαρχηεηα» θαη κεγαιχηεξε 

απφθιηζε απφ ην ζρήκα παξαιιεινγξάκκνπ) ζε ζρέζε κε ηα ζρνιεία ησλ ελειίθσλ. 

Σα ζρνιεία ησλ λεαξψλ αηφκσλ ζην Β. Αηγαίν είλαη πην κηθξά ζε φιεο ηνπο 

ηηο δηαζηάζεηο. Μηθξφηεξα ζρνιεία γηα άηνκα κηθξφηεξνπ κήθνπο παξαηεξήζεθαλ 

επίζεο ζηηο δπηηθέο αθηέο ηεο Ηζπαλίαο (Muino et al. 2003), ρσξίο σζηφζν λα 

πξφθεηηαη γηα ζρνιεία λεαξψλ αηφκσλ. Σν κέγεζνο ησλ ζρνιείσλ επεξεάδεηαη απφ 

κηα ζεηξά παξακέηξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αηνκηθφ θέξδνο θαη θφζηνο ησλ ςαξηψλ: 

ζε κεγάια ζρνιεία ε πηζαλφηεηα γηα επηβίσζε θάζε ελφο αηφκνπ είλαη κεγαιχηεξε 

αιιά απμάλεη θαη ν ελδν-εηδηθφο αληαγσληζκφο (Hoare et al. 2004). Σν ηζνδχγην 

θφζηνπο/θέξδνπο είλαη δηαθνξεηηθφ ζε άηνκα δηαθνξεηηθνχ κήθνπο κε απνηέιεζκα λα 

παξαηεξνχληαη δηαθνξέο ζηε ζρεκαηηζκφ ησλ ζρνιείσλ, αλάινγα κε ην κέγεζνο ησλ 

αηφκσλ (Mikheyev 1995). ηα κηθξφηεξα άηνκα, ε ζεξεπηηθή πίεζε είλαη κεγαιχηεξε 

θαη νη κεηαβνιηθέο απαηηήζεηο απμεκέλεο (γηα ηε ζαξδέια βι. θεθάιαην 6 θαη 

Nikolioudakis et al. 2011) κε απνηέιεζκα κηθξά ή κεγάια ζρνιεία λα παξέρνπλ 
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δηαθνξεηηθά πιενλεθηήκαηα (Hoare et al. 2000, Hoare et al. 2004). Αλ θαη ην κέγεζνο 

ησλ ζρνιείσλ ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο ησλ αηφκσλ πνπ ηα απνηεινχλ θαίλεηαη λα 

ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά, ην κέγεζνο ηνπ ζρνιείνπ εμαξηάηαη θαη απφ ην ηζνδχγην 

θέξδνπο γη‟ απηέο ηηο δχν παξακέηξνπο (επηβησζηκφηεηα θαη αληαγσληζκφο) θαζψο 

θαη απφ ηε δηαζεζηκφηεηα (πιήζνο) αηφκσλ ηδίνπ κεγέζνπο ζηνλ πιεζπζκφ θαη δε 

θαίλεηαη λα ππάξρεη έλα ζηαζεξφ, γεληθεπκέλν πξφηππν (Hoare et al. 2000). ηε 

λεαξή ζαξδέια επηθξαηνχλ κηθξφηεξα ζρνιεία, ίζσο επεηδή ην θέξδνο ιφγσ κείσζεο 

ηνπ ελδν-εηδηθνχ αληαγσληζκνχ είλαη κεγαιχηεξν απφ ην θέξδνο απνθπγήο ηεο 

ζήξεπζεο πνπ ζα παξείραλ κεγαιχηεξα ζρνιεία. Χζηφζν, ην ζρήκα θαη ην κέγεζνο 

ησλ ζρνιείσλ κπνξεί λα αιιάδεη ζεκαληηθά σο απφθξηζε ζηελ παξνπζία ηξνθήο ή 

ζεξεπηψλ (Misund 1993, Hoare et al. 2004). Οη κηθξέο απνζηάζεηο πνπ βξέζεθαλ 

κεηαμχ ησλ ζρνιείσλ λεαξήο ζαξδέιαο (44 m έλαληη 117 m ζηελ ελήιηθε) 

δηεπθνιχλνπλ ηε ζπλέλσζε ησλ ζρνιείσλ ππφ ηελ παξνπζία ζεξεπηψλ, κε ζηφρν ην 

κεγαιχηεξν κέγεζνο. Οη απνζηάζεηο απηέο καδί κε ηε κεγαιχηεξε επηκήθπλζε ησλ 

ζρνιείσλ ηεο λεαξήο ζαξδέιαο ήηαλ ππεχζπλεο γηα ην ραξαθηεξηζηηθφ ζρήκα 

«θνξδέιαο» πνπ θαίλεηαη ζηα ερνγξάκκαηα (Δηθ. 3.2). 

εκαληηθέο επίζεο δηαθνξέο θαηαγξάθεθαλ ζηηο βαζπκεηξηθέο πξνηηκήζεηο 

ησλ ζρνιείσλ. Ζ λεαξή ζαξδέια βξηζθφηαλ ςειφηεξα ζηελ θνιψλα ηνπ λεξνχ 

(κηθξφηεξν βάζνο θαη κεγαιχηεξε απφζηαζε απφ ην βπζφ). Οκνίσο, ε θαηαλνκή ησλ 

λεαξψλ αηφκσλ ζαξδέιαο ζην Βηζθατθφ θφιπν ήηαλ επηπειαγηθή (Carrera et al. 

2006). Οη πξνηηκήζεηο απηέο πηζαλφηαηα αληαλαθινχλ ην απνηέιεζκα ζπλδπαζκέλεο 

δξάζεο παξαγφλησλ πνπ σζνχλ ηε λεαξή ζαξδέια ζε δηαθνξεηηθφ κηθξν-ελδηαίηεκα. 

Σέηνηνη παξάγνληεο πηζαλφλ λα είλαη δηαθνξεηηθέο ηξνθηθέο πξνηηκήζεηο, απμεκέλεο 

κεηαβνιηθέο απαηηήζεηο, απνθπγή ελδν-εηδηθνχ αληαγσληζκνχ απφ ηα κεγαιχηεξα 

(θαη ηθαλφηεξα ζην λα ηξέθνληαη) άηνκα ή πξνζπάζεηα λα βξίζθνληαη θνληά ζε άηνκα 

παξφκνηνπ κεγέζνπο. Γεδνκέλνπ φηη ηα ζρνιεία απνηεινχληαη θαηά θαλφλα απφ 

άηνκα παξνκνίνπ κεγέζνπο, ε γεηηλίαζε κε ζρνιεία πνπ απνηεινχληαη απφ ηζνκήθε 

άηνκα δηεπθνιχλεη ηε ζπλέλσζε θαη αληαιιαγή αηφκσλ κεηαμχ ησλ ζρνιείσλ (Hoare 

et al. 2000). 

Σν κήθνο ζην νπνίν βξέζεθε λα αιιάδεη ε ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ απφ 

ζρνιεία «θνξδέιαο» πξνο ηα πην ζπλεζηζκέλα ζρνιεία ησλ ελειίθσλ ήηαλ 10,7 cm. Ζ 

νληνγέλεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αηφκσλ φζνλ αθνξά ζην ζρεκαηηζκφ ζρνιείσλ 

εμειίζζεηαη πξννδεπηηθά, αξρίδνληαο απφ ην ζηάδην ηεο ηρζπνλχκθεο (Freon & 

Misund 1999). Ζ εμέιημε απηή δηαθέξεη αλάκεζα ζηα είδε θαη ζε θάπνηεο 



ΔΝΓΟ-ΔΗΓΗΚΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΥΟΛΔΗΧΝ ΣΖ ΑΡΓΔΛΑ 

 67 

πεξηπηψζεηο κπνξεί λα εθηείλεηαη γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ 

σξίκαλζε ηνπ αηφκνπ (Freon & Misund 1999), φπσο παξαηεξείηαη ζηε ζαξδέια. Σν 

κήθνο απηφ είλαη ειαθξψο κηθξφηεξν απφ ην κήθνο πξψηεο γελεηηθήο σξίκαλζεο πνπ 

έρεη παξαηεξεζεί ζηελ πεξηνρή (11,8 cm, Somarakis et al. 2006). Δίλαη εκθαλέο πσο 

ζηα 10,7 cm ε ζαξδέια εκθαλίδεη κηα αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά κε απνηέιεζκα λα 

αιιάδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρνιείσλ πνπ ζρεκαηίδεη (ππθλφηεηα, κέγεζνο θαη 

ζρήκα). Δπηπιένλ, ζε παξφκνην κήθνο (10,1cm) έρεη παξαηεξεζεί κεηαβνιή ηεο 

ζρέζεο κήθνπο-βάξνπο ζηα άηνκα ηεο ζαξδέιαο (Nikolioudakis et al. 2011). 

Σαπηφρξνλα, αιιάδνπλ θαη νη πξνηηκήζεηο ζην κηθξν-ελδηαίηεκά ηεο θαη κεηαβάιιεη 

ηε ζέζε ηεο ζηε ζηήιε ηνπ λεξνχ. Σν κήθνο απηφ είλαη νπζηαζηηθά ην κήθνο πνπ 

ελζσκαηψλεηαη ζηνλ ελήιηθν πιεζπζκφ. Οη Petitgas et al. (2004), αλαθεξφκελνη ζηε 

ζπκπεξηθνξά ζρνιείσλ ηνπ λεαξνχ γαχξνπ ζην Βηζθατθφ θφιπν, παξαηήξεζαλ φηη ηα 

ζρνιεία ησλ λεαξψλ αηφκσλ κνηάδνπλ πεξηζζφηεξν κε ηα ζρνιεία ησλ ελειίθσλ φηαλ 

απηά ζπλππάξρνπλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ν λεαξφο γαχξνο ζρεκαηίδεη ζρνιεία 

ραιαξήο θαη επκεηάβιεηεο δνκήο ζε επηθαλεηαθά ζηξψκαηα. Με βάζε ηηο 

παξαηεξήζεηο απηέο, δηαηχπσζαλ ηελ ππφζεζε φηη ππάξρεη πξννδεπηηθή αιιαγή ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ λεαξψλ αηφκσλ θαη ζηαδηαθή ελζσκάησζε ηνπο ζηνλ πιεζπζκφ 

ησλ ελειίθσλ ζε πεξηνρέο φπνπ βξίζθεηαη ήδε ν ελήιηθνο πιεζπζκφο (Petitgas et al. 

2004). Σν εξψηεκα αλ ηα ζρνιεία λεαξψλ αηφκσλ ζαξδέιαο κνηάδνπλ πεξηζζφηεξν 

κε απηά ησλ ελειίθσλ, φηαλ νη δχν ειηθηαθέο νκάδεο ζπλππάξρνπλ ρξεηάδεηαη 

πεξηζζφηεξε δηεξεχλεζε κε ζηνρεπκέλεο δεηγκαηνιεςίεο. 

Ζ δηαθξηηή ζπκπεξηθνξά ησλ λεαξψλ θαη ελειίθσλ αηφκσλ ζαξδέιαο 

πξνζθέξεη κηα ζεηξά απφ πιενλεθηήκαηα γηα δηαρεηξηζηηθνχο θαη εξεπλεηηθνχο 

ζθνπνχο. Οη δηαθνξέο ζηα ζρνιεία θάλνπλ εθηθηή ηε δηάθξηζε ησλ θνπαδηψλ θαη ηε 

ζσζηή θαηάηαμή ηνπο ζε ειηθηαθέο θιάζεηο, γεγνλφο πνιχ ζεκαληηθφ γηα αμηφπηζηεο 

πιεζπζκηαθέο εθηηκήζεηο κε ηελ αθνπζηηθή κεζνδνινγία (Petitgas et al. 2003, 

Simmonds & MacLennan 2005). Με δεδνκέλε ηε ζεκαζία ηεο ζηξαηνιφγεζεο γηα 

ηνπο πιεζπζκνχο ησλ κηθξψλ πειαγηθψλ ςαξηψλ, νη πιεζπζκηαθέο εθηηκήζεηο ησλ 

λεαξψλ κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθφο δείθηεο ηεο αλαλέσζεο ησλ πιεζπζκψλ θαη ησλ 

απνζεκάησλ, ηεο θαηάζηαζεο ηνπ απνζέκαηνο ηεο ζαξδέιαο θαη βαζηθή πιεξνθνξία 

γηα κνληέια εθηίκεζεο απνζεκάησλ (Patterson 1992). Δπηπιένλ, ε αλαγλψξηζε ησλ 

θνπαδηψλ ηεο λεαξήο ζαξδέιαο απνηειεί βαζηθή πιεξνθνξία γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο 

θαηαλνκήο ηεο θαη ηε ηππνπνίεζε ηνπ ελδηαηηήκαηφο ηεο ζε ζρέζε κε 

πεξηβαιινληηθνχο παξακέηξνπο (Giannoulaki et al. 2011). Ζ ηππνπνίεζε απηή κπνξεί 
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λα πξνεθηείλεη ηε γλψζε φζνλ αθνξά ζηελ νηθνινγία ηεο λεαξήο ζαξδέιαο αιιά θαη 

λα ζπκβάιεη ζηελ αλαγλψξηζε πεξηνρψλ πνπ απνηεινχλ ζεκαληηθά ελδηαηηήκαηα γη‟ 

απηή (Giannoulaki et al. 2011) κε ζηφρν ιήςε δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ, φπσο ε 

ζεζκνζέηεζε πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ. Σέινο, ηα επξήκαηα κπνξεί λα είλαη 

ζεκαληηθά γηα ηελ αιηεία ζηελ πεξηνρή. Ζ αλαγλψξηζε ησλ ζρνιείσλ ησλ λεαξψλ 

αηφκσλ απφ ηα ερνβνιηζηηθά κεραλήκαηα ησλ αιηέσλ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ 

απνηξνπή ηεο αιίεπζεο λεαξψλ αηφκσλ, έρνληαο κάιηζηα σο δεδνκέλν φηη ην κήθνο 

φπνπ αιιάδεη ζπκπεξηθνξά ε λεαξή ζαξδέια (10,7 cm) ζρεδφλ ζπκπίπηεη κε ην 

ειάρηζην επηηξεπφκελν κέγεζνο εθθφξησζήο ηεο (11 cm, EC 1967/2006). 

Ζ επνρηαθή ζχγθξηζε ησλ ζρνιείσλ ηεο ελήιηθεο ζαξδέιαο ζην Θξαθηθφ 

πέιαγνο, έδεημε φηη δελ ππήξραλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηα πεξηζζφηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Σν απνηέιεζκα απηφ δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο αλακελφκελν 

θαζψο (i) κεηαβάιινληαη ζεκαληηθά νη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο πνπ κπνξεί λα 

επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ςαξηψλ (π.ρ., Massé et al. 1996) (ii) εληνπίδνληαη 

δηαθνξέο ζηελ θαηά κήθνο ζχλζεζε ησλ πιεζπζκψλ θαη επηπιένλ (iii) ν ρεηκψλαο 

είλαη ε επνρή αλαπαξαγσγήο γηα ηε ζαξδέια (Somarakis et al. 2006). Ζ δνκή ησλ 

ζρνιείσλ αλακέλεηαη λα επεξεάδεηαη απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ αηφκσλ, φπσο ε 

αλαπαξαγσγή (Nottestad et al. 1996), σζηφζν, ε ζαξδέια γελλάεη ην βξάδπ φπνπ δελ 

παξαηεξνχληαη ζρνιεία θαη άξα δελ κπνξνχλ λα αληρλεπηνχλ κεηαβνιέο ζηε 

ζπκπεξηθνξά ζε επίπεδν ζρνιείσλ. Μεηαβνιέο ζηε θπζηνινγία ησλ αηφκσλ πνπ 

παξαηεξνχληαη ζηηο δχν επνρέο (π.ρ., απφζεκα ιίπνπο, αλάπηπμε γνλάδσλ) 

αλακέλνληαη λα επεξεάδνπλ ηε δνκή ησλ ζρνιείσλ (Nøttestad et al. 1996, Freon & 

Misund 1999). Σα ρεηκεξηλά ζρνιεία ηεο ζαξδέιαο βξέζεθε λα αλαθινχλ κεγαιχηεξε 

ηζρχ ζε ζρέζε κε ηα ζεξηλά. Δπεηδή δε βξέζεθαλ άιιεο δηαθνξέο ζηε δνκή ησλ 

ζρνιείσλ, ε κεγαιχηεξε αλάθιαζε δελ θαίλεηαη λα νθείιεηαη ζε αχμεζε ηεο 

ππθλφηεηαο ησλ ζρνιείσλ αιιά κάιινλ ζε αιιαγέο ζηε θπζηνινγία ησλ αηφκσλ. 

Πξάγκαηη, ε αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ γνλάδσλ ηεο ζαξδέιαο ην ρεηκψλα έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ λσην-θνηιηαθή ζπκπίεζε ηεο λεθηηθήο θχζηεο θαη αχμεζε ηεο 

δηαηνκήο θαη ηνπ φγθνπ ηεο (Machias & Tsimenides 1995, 1996). Καζψο ε λεθηηθή 

θχζηε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ πιεηνλφηεηα ηεο αλάθιαζεο ησλ ςαξηψλ (γηα φζα 

δηαζέηνπλ λεθηηθή θχζηε), θάζε αχμεζε ηνπ φγθνπ ηεο επηδξά ζεηηθά ζην ερν-

αλαθιαζηηθφ δπλακηθφ (Target Strength) (Foote 1980). Δπηπιένλ, ηα ρεηκεξηλά 

ζρνιεία βξέζεθαλ ζε κηθξφηεξν βάζνο ζε ζρέζε κε ηα ζεξηλά, ελψ ε απφζηαζε απφ 

ην βπζφ δελ εκθάληζε δηαθνξέο. Σν γεγνλφο απηφ αληηθαηνπηξίδεη ηελ πξνηίκεζε ηεο 
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ζαξδέιαο γηα πην ξερέο πεξηνρέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα (Giannoulaki et al. 

2006). 

Αληηζέησο, βξέζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ζεξηλψλ ζρνιείσλ ηνπ 

Θξαθηθνχ πειάγνπο θαη ηνπ Θεξκατθνχ θφιπνπ. Ζ απφζηαζε ησλ ζρνιείσλ απφ ην 

βπζφ ήηαλ κεγαιχηεξε ζην Θεξκατθφ, ελψ ην βάζνο ζρνιείνπ δε δηέθεξε ζηηο δχν 

πεξηνρέο. Γεδνκέλνπ φηη ην βάζνο βπζνχ φπνπ αληρλεχηεθαλ ηα ζρνιεία ήηαλ 

κεγαιχηεξν ζην Θεξκατθφ, νη παξαηεξήζεηο απηέο αληαλαθινχλ πην ηζρπξή (θαη 

ζηαζεξή) πξνηίκεζε ζπγθεθξηκέλνπ βάζνπο (ζρνιείνπ) ηεο ζαξδέιαο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εκέξαο, έλαληη πξνηίκεζεο γηα ζπγθεθξηκέλε απφζηαζε απφ ην βπζφ. 

Δίλαη σζηφζν πηζαλφλ ηα ζρνιεία λα ηείλνπλ λα αθνινπζνχλ ην βάζνο κέγηζηεο 

ζπγθέληξσζεο ρισξνθχιιεο πνπ ζην Θεξκατθφ ζρεδφλ ζπκπίπηεη κε ην βάζνο ησλ 

ζρνιείσλ (πεξίπνπ 30m). ην Θξαθηθφ, ην κέγηζην ηεο ζπγθέληξσζεο ρισξνθχιιεο 

παξαηεξείηαη ζε κεγαιχηεξν βάζνο, ελψ ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο φπνπ θπξίσο 

θαηαλέκεηαη ε ζαξδέια, ε ζπγθέληξσζε ρισξνθχιιεο δελ παξνπζηάδεη εκθαλή 

θνξχθσζε. Σν κηθξφ βάζνο βπζνχ δειαδή ζην Θξαθηθφ απνηειεί πεξηνξηζηηθφ 

παξάγνληα γηα ηελ χπαξμε εκθαλνχο κεγίζηνπ ζηε ζπγθέληξσζε ρισξνθχιιεο θαη 

ηαπηφρξνλα πεξηνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ πξνο ηα θάησ θαηαλνκή ηεο ζαξδέιαο. 

Πξνθαλψο, άιινη παξάγνληεο (π.ρ. απφζηαζε απφ ηελ αθηή, παξαγσγηθφηεηα 

παξάθηηνπ πεξηβάιινληνο, άιια πδξνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά) απνηξέπνπλ ηε 

βαζχηεξε θαηαλνκή ηεο ζαξδέιαο ζην Θξαθηθφ πνπ αλαγθαζηηθά ζα ζπλνδεπφηαλ 

θαη κε θαηαλνκή ζε κεγαιχηεξε απφζηαζε απφ ηελ αθηή, ιφγσ ηεο εθηεηακέλεο 

πθαινθξεπίδαο.  

Ζ κηθξφηεξε αλαθιψκελε ηζρχο ησλ ζρνιείσλ ζην Θεξκατθφ ππνδειψλεη 

κηθξφηεξε ππθλφηεηα θαη είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα αληαλαθιά δηαθνξέο ζηε 

θπζηνινγία ησλ αηφκσλ (κέγεζνο λεθηηθήο θχζηεο, γνλάδσλ θαη ζπγθέληξσζε 

ιίπνπο) θαζψο ζπγθξίζεθαλ δεδνκέλα απφ ηελ ίδηα επνρή. Σν κέγεζνο ησλ ζρνιείσλ 

(κήθνο, χςνο, πεξίκεηξνο θαη επηθάλεηα) δε δηέθεξε ζηηο δχν πεξηνρέο, αιιά 

παξαηεξήζεθαλ κεηαβνιέο ζην ζρήκα θαη ηελ ππθλφηεηά ηνπο. Σα ζρνιεία ηνπ 

Θεξκατθνχ ήηαλ πεξηζζφηεξν επηκεθπκέλα, θαη πην αθαλφληζηα ζην ζρήκα ηνπο. 

Αληίζεηα, ζπγθξίλνληαο ζρνιεία ζαξδέιαο απφ δχν πεξηνρέο ζηηο δπηηθέο αθηέο ηεο 

Ηζπαλίαο, νη Muino et al. (2003) εληφπηζαλ δηαθνξέο ζην κέγεζνο ησλ ζρνιείσλ αιιά 

φρη θαη ζην ζρήκα ηνπο. Οη δηαθνξέο απηέο απνδφζεθαλ σο επί ην πιείζηνλ ζε 

δηαθνξέο ζηελ ειηθηαθή ζχλζεζε ησλ αηφκσλ ζηηο ζπγθξηλφκελεο πεξηνρέο. Γηαθνξέο 

ζην κέγεζνο ησλ ζρνιείσλ ζαξδέιαο αλαθέξνπλ θαη νη Soria et al. (2003) ζε 
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δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ, ελψ φζνλ αθνξά ζην ζρήκα, παξαηεξήζεθε 

δηαθνξά κφλν ζηελ επηκήθπλζε.  

Οη δηαθνξέο ζηα πδξνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δχν πεξηνρψλ, αλ 

εμαηξέζνπκε ηελ θαηαθφξπθε θαηαλνκή ηεο ρισξνθχιιεο, πεξηνξίδνληαη ζηα 

επηθαλεηαθά ζηξψκαηα. Οη ρσξηθέο κεηαβνιέο πνπ εληνπίζηεθαλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ ζρνιείσλ ζην Β. Αηγαίν, πηζαλφηαηα δελ νθείινληαη ζε δηαθνξέο ζηηο απφιπηεο 

ηηκέο ησλ πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ (π.ρ., ζεξκνθξαζία, αιαηφηεηα). Σν γεγνλφο 

απηφ εληζρχεηαη θαη απφ ηελ κε παξαηήξεζε νπζηαζηηθψλ επνρηαθψλ δηαθνξψλ, 

παξά ηε δξαζηηθή κεηαβνιή ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ κεηαμχ θαινθαηξηνχ θαη 

ρεηκψλα. Αληίζεηα, είλαη πηζαλφλ νη δηαθνξέο λα νθείινληαη ζε επηδξάζεηο άιισλ 

εηδψλ (κέζσ ζήξεπζεο θαη αληαγσληζκνχ) ζηε ζπκπεξηθνξά θαη δνκή ησλ ζρνιείσλ, 

αιιά δελ ήηαλ δπλαηφλ λα εμεηαζηνχλ κε βάζε ηα ππάξρνληα δεδνκέλα. Δπηπιένλ, 

ηνπνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πεξηνρψλ (ν Θεξκατθφο θφιπνο απνηειεί πην 

θιεηζηή πεξηνρή κε κηθξφηεξε πθαινθξεπίδα ζε ζρέζε κε ην Θξαθηθφ πέιαγνο, Δηθ. 

3.1) πνπ έρεη δεηρζεί φηη επεξεάδνπλ ηε ρσξηθή νξγάλσζε ησλ ζρνιείσλ ηεο 

ζαξδέιαο (Giannoulaki et al. 2006) είλαη πηζαλφ λα επηδξνχλ, θπξίσο έκκεζα, ζηε 

δνκή ησλ ζρνιείσλ ηεο θαη ζηε βαζπκεηξηθή ηνπο θαηαλνκή. 

Ζ αλάιπζε, ηέινο, παξέρεη ηελ επθαηξία γηα ζχγθξηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ησλ ζρνιείσλ ηεο ελήιηθεο ζαξδέιαο ηνπ Β. Αηγαίνπ κε δεκνζηεπκέλεο πεξηγξαθέο 

απφ ζρνιεία άιισλ πεξηνρψλ. Σα ζρνιεία ηεο ζαξδέιαο θαίλεηαη λα ηνπνζεηνχληαη 

ζρεηηθά ςειά ζηε ζηήιε ηνπ λεξνχ (15-50 m) ηφζν ζην Β. Αηγαίν φζν θαη ζηνλ 

Αηιαληηθφ (Scalabrin et al. 1996, Muino et al. 2003) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. 

Σαπηφρξνλα βξίζθνληαη γεληθά ζε κηθξή απφζηαζε απφ ην βπζφ (Scalabrin et al. 

1996, Muino et al. 2003) γεγνλφο πνπ αληαλαθιά θαη ηελ πξνηίκεζή ηνπο ζε ξερέο 

πεξηνρέο. Μεγάιεο δηαθνξνπνηήζεηο θαίλεηαη λα ππάξρνπλ ζηελ αλαθιψκελε ηζρχ, 

ρσξηθά θαη επνρηαθά (-38,7 ζηνλ Αηιαληηθφ, Zwolinski et al. 2007, -54,5 ζην Β. 

Αηγαίν), γεγνλφο πνπ κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ηελ ππθλφηεηα ησλ ζρνιείσλ, κε ηε 

θπζηνινγία ησλ αηφκσλ αιιά θαη κε δηαθνξέο ζηε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη 

ζηηο δηαθνξεηηθέο δεηγκαηνιεςίεο (π.ρ., ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ερνβνιηζηηθψλ). 

Σν κέγεζνο ησλ ζρνιείσλ ζην Β. Αηγαίν είλαη ζην εχξνο ηηκψλ πνπ έρεη αλαθεξζεί 

(π.ρ., επηθάλεηα: 48-150 m
2
) (Scalabrin et al. 1996, Muino et al. 2003, Zwolinski et al. 

2007). Σν ίδην ηζρχεη γηα ηελ επηκήθπλζε ησλ ζρνιείσλ, ελψ ην ζρήκα ηνπο ήηαλ 

ειαθξψο πην αθαλφληζην ζην Β. Αηγαίν (Scalabrin et al. 1996, Zwolinski et al. 2007).  
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Παξαηεξείηαη γεληθά κεγάιε πιαζηηθφηεηα ζην ζρήκα ησλ ζρνιείσλ ηεο 

ζαξδέιαο ηφζν ζην Β. Αηγαίν, φζν θαη ζε άιιεο πεξηνρέο. Μεγάιεο θιίκαθαο ρσξηθέο 

κεηαβνιέο είλαη πηζαλφλ λα νθείινληαη ζηελ χπαξμε ηνπιάρηζηνλ δχν δηαθξηηψλ 

ππνεηδψλ ζαξδέιαο, ηεο Μεζφγεηνπ θαη ηνπ Αηιαληηθνχ (Gonzalez & Zardoya 2007). 

Δλδν-εηδηθέο δηαθνξέο ζηε βηνινγία (Silva 2003, Silva et al. 2006) θαη πηζαλφλ ζηε 

ζπκπεξηθνξά κεηαμχ αιιά θαη κέζα ζηνπο πιεζπζκνχο απηνχο, ελδέρεηαη λα 

επεξεάδνπλ θαη ην ζρεκαηηζκφ ησλ ζρνιείσλ. Δπηπιένλ, φπσο αλαθέξζεθε, ε 

πιαζηηθφηεηα απηή είλαη θαη απνηέιεζκα ηεο επίδξαζεο εμσηεξηθψλ εξεζηζκάησλ 

(βηνηηθψλ θαη αβηνηηθψλ), ηεο θπζηνινγηθήο θαηάζηαζεο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

αηφκσλ (π.ρ., ηξνθή, αλαπαξαγσγή, απνθπγή ζεξεπηψλ). Πεξαηηέξσ απνκφλσζε θαη 

κειέηε ησλ παξακέηξσλ απηψλ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ πνπ 

επηδξνχλ ζηε δνκή ησλ ζρνιείσλ. Οη Nøttestad et al. (1996), γηα παξάδεηγκα, 

κπφξεζαλ λα εληνπίζνπλ ζρνιεία ξέγθαο (Clupea harengus) ηελ ψξα πνπ ηξέθνληαλ, 

αλαπαξάγνληαλ ή κεηαλάζηεπαλ θαη λα κειεηήζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Ζ 

θαηαλφεζε ησλ παξαγφλησλ απηψλ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε κειέηε ηεο νηθνινγίαο 

ηεο θαη ηε ιήςε δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ (π.ρ., θαζνξηζκφο πξνζηαηεπφκελσλ 

πεξηνρψλ, εμέιημε αιηεπηηθψλ εξγαιείσλ). 
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4. ΔΝΓΟ-ΔΗΓΗΚΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΥΟΛΔΗΧΝ ΣΟΤ 

ΓΑΤΡΟΤ 

 

4.1. Δηζαγσγή 

 

Ζ κεηαβιεηφηεηα ζην ζρήκα, ην κέγεζνο θαη ηηο βαζπκεηξηθέο πξνηηκήζεηο είλαη 

γεληθά κεγαιχηεξε δηα-εηδηθά παξά ελδν-εηδηθά (Brehmer et al. 2007). Ζ εζσηεξηθή 

δνκή ησλ ζρνιείσλ ελφο είδνπο είλαη απνηέιεζκα θαηλνηππηθήο έθθξαζεο θαη 

ζπλερψλ πξνζαξκνγψλ ιφγσ απνθξίζεσλ ησλ αηφκσλ ζε βηνηηθά θαη αβηνηηθά 

εξεζίζκαηα (Misund 1993, Brehmer et al. 2007). πλήζσο, ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρνιείσλ πξνζδίδνπλ πιενλέθηεκα είηε γηα ηελ απνθπγή 

ζήξεπζεο είηε γηα ηελ ειάηησζε ηνπ ελδν-εηδηθνχ αληαγσληζκνχ. Καζψο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά απηά  είλαη ζπλήζσο αληαγσληζηηθά, ε εζσηεξηθή δνκή ησλ ζρνιείσλ 

είλαη απνηέιεζκα ηνπ ηζνδπγίνπ ησλ δχν απηψλ παξακέηξσλ. Απνηέιεζκα είλαη λα 

παξαηεξείηαη έληνλε κεηαβιεηφηεηα ζηελ εζσηεξηθή ηνπο δνκή αλάινγα κε ηα 

πδξνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά (Massé et al. 1996, Brehmer et al. 2007) θαη ηε 

ζχλζεζε ησλ εηδψλ (Massé et al. 1996, Freon & Misund 1999) ζηελ πεξηνρή, θαζψο 

θαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά (Fréon et al. 1996, Nøttestad et al. 1996), ηελ νληνγέλεζε 

θαη ηε θπζηνινγία ησλ αηφκσλ (Freon & Misund 1999, Hoare et al. 2000) πνπ 

απνηεινχλ ηα ζρνιεία. 

Ζ κειέηε ηεο κεηαβιεηφηεηαο απηήο θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηε βειηίσζε 

ηνπ δεηγκαηνιεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ, ηε ζσζηή αλαγλψξηζε ησλ εηδψλ θαη ηελ 

αλαβάζκηζε ησλ πιεζπζκηαθψλ ηνπο εθηηκήζεσλ κε ηελ αθνπζηηθή κεζνδνινγία 

(Scalabrin et al. 1996, Muino et al. 2003). Ζ αλαγλψξηζε ησλ παξακέηξσλ πνπ 

πξνθαινχλ ηε κεηαβιεηφηεηα απηή ζπλεηζθέξεη ζηε κειέηε ηεο νηθνινγίαο θαη 

εζνινγίαο ηνπ είδνπο. 

ηε Μεζφγεην, φζνλ αθνξά ζην γαχξν, έρνπλ αλαθεξζεί ρσξηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρνιείσλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηνλ ηχπν ηνπ 

ππνζηξψκαηνο (D‟Elia et al. 2009). Βαζπκεηξηθέο δηαθνξέο ησλ ζρνιείσλ ζην 

Βηζθατθφ θφιπν έρνπλ βξεζεί πσο ζρεηίδνληαη επίζεο κε ηελ χπαξμε ζεξεπηψλ ζηελ 

πεξηνρή, ελψ ε χπαξμε αληαγσληζηψλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεηαβνιέο ζην ζρήκα 

ησλ ζρνιείσλ (Massé et al. 1996). Δπίζεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρνιείσλ ηνπ 

γαχξνπ κπνξεί λα κεηαβάιινληαη αλάινγα κε πδξνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά (Massé 



ΔΝΓΟ-ΔΗΓΗΚΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΥΟΛΔΗΧΝ ΣΟΤ ΓΑΤΡΟΤ 

 73 

et al. 1996). Σέινο, έρνπλ αλαθεξζεί δηαθξηηά ζρήκαηα ζρνιείσλ λεαξψλ αηφκσλ, ζε 

πεξηνρέο ηνπ Βηζθατθνχ φπνπ ν πιεζπζκφο απνηειείηαη απνθιεηζηηθά απφ κηθξνχ 

κεγέζνπο άηνκα (Petitgas et al. 2004). ηελ πεξίπησζε πνπ ζηνλ πιεζπζκφ ππήξραλ 

θαη ζρνιεία ελήιηθσλ αηφκσλ, ε ζπκπεξηθνξά ησλ ζρνιείσλ ησλ λεαξψλ ήηαλ 

παξφκνηα κε απηή ησλ ελήιηθσλ (Petitgas et al. 2004). 

ηελ παξνχζα κειέηε εμεηάζηεθε ε ελδν-εηδηθή κεηαβιεηφηεηα ησλ 

ζρνιείσλ ηνπ γαχξνπ ζην Β. Αηγαίν πέιαγνο. Υξεζηκνπνηήζεθαλ δεδνκέλα απφ 

επνρηαθέο αθνπζηηθέο δεηγκαηνιεςίεο πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ κεηαβνιέο ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρνιείσλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ην κέγεζνο ησλ αηφκσλ πνπ ηα 

απνηεινχζαλ. Αλαιχζεθαλ επίζεο δεδνκέλα απφ ζεξηλέο δεηγκαηνιεςίεο ζε 

δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ψζηε λα πεξηγξαθνχλ ρσξηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ ζρνιείσλ 

ηνπ ελήιηθνπ γαχξνπ. Σα απνηειέζκαηα εμεηάζηεθαλ ζε ζρέζε κε ηα πδξνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε πεξηνρήο πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ πεξηβαιινληηθνί 

παξάγνληεο πνπ πηζαλφλ επζχλνληαη γηα ηελ παξαηεξνχκελε κεηαβιεηφηεηα. 
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4.2. Τιηθά θαη Μέζνδνη 

 

Ζ αθνπζηηθή δεηγκαηνιεςία θαη ε επεμεξγαζία ησλ ερνγξακκάησλ πεξηγξάθνληαη 

αλαιπηηθά ζηηο νκψλπκεο ελφηεηεο ηνπ θεθαιαίνπ 2.2. Ζ πξνζέγγηζε πνπ 

αθνινπζήζεθε γηα ηελ επηινγή ησλ δεδνκέλσλ πξνο αλάιπζε πεξηγξάθεηαη 

αλαιπηηθά ζην θεθάιαην 2.2 (ελφηεηα «Αλάιπζε δεδνκέλσλ»). Χο κήθνο δηάθξηζεο 

ησλ λεαξψλ θαη ελειίθσλ ζεσξήζεθε ην κήθνο πξψηεο γελεηηθήο σξίκαλζεο πνπ 

ήηαλ 10,5 cm (Somarakis et al. 2006). Ο αξηζκφο ησλ ζρνιείσλ αλά επνρή θαη 

πεξηνρή πνπ αλαιχζεθαλ, παξαηίζεηαη ζηνλ Πίλαθα 4.1. 

 

 

 

Δηθ. 4.1. Πεξηνρέο απ‟ φπνπ πξνήιζαλ ηα δεδνκέλα γηα ηα ζρνιεία γαχξνπ ην θαινθαίξη 

(πιαίζηα κε ζπλερή γξακκή) θαη ην ρεηκψλα (πιαίζην κε δηαθεθνκ-κέλε γξακκή). εκεηψ-

λνληαη επίζεο νη ηζνβα-ζείο ησλ 50m θαη 100m. 

Fig. 4.1. Regions where data for anchovy schools during summer (solid boxes) and winter 

(dotted box) came from. Isobaths of 50m and 100m are also shown. 
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Πίλαθαο 4.1. Αξηζκφο ζρνιείσλ γαχξνπ πνπ ηαπηνπνηήζεθαλ αλά επνρή θαη πεξηνρή. 

Table 4.1. Number of anchovy schools that were identified per season and region.  

Δπνρή Μήλαο Πεξηνρή ρνιεία 

Καινθαίξη Ηνχληνο Θξαθηθφ πέιαγνο 93 

 Ηνχληνο ηξπκνληθφο θφιπνο 51 

 Ηνχληνο Θεξκατθφο θφιπνο 98 

 Ηνχληνο Β. Δπβντθφο θφιπνο (Βφξεην ηκήκα) 52 

 Ηνχληνο Β. Δπβντθφο θφιπνο (Νφηην ηκήκα) 114 

 Ηνχιηνο Θξαθηθφ πέιαγνο 161 

Υεηκψλαο Γεθέκβξηνο Θξαθηθφ πέιαγνο 536 

 Φεβξνπάξηνο Θξαθηθφ πέιαγνο 215 

χλνιν   1320 

 

 

Οληνγελεηηθέο / επνρηαθέο αιιαγέο ζηε δνκή ησλ ζρνιείσλ 

Δμεηάζηεθαλ επνρηαθέο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρνιείσλ ηνπ γαχξνπ. 

Σα ζρνιεία ηνπ γαχξνπ φπσο θαίλνληαη ζηα ερνγξάκκαηα, έρνπλ δηαθξηηφ ζρήκα ην 

θαινθαίξη ζε ζρέζε κε ην ρεηκψλα (Δηθ. 4.2). Καζψο ε ειηθηαθή ζχλζεζε δηαθέξεη 

αλάινγα κε ηελ επνρή θαη ην ρεηκψλα νη πιεζπζκνί ηνπ γαχξνπ απνηεινχληαη θπξίσο 

απφ λεαξά άηνκα, νη δηαθνξέο ησλ ζρνιείσλ πξέπεη λα ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ην 

κέγεζνο ησλ αηφκσλ. Χζηφζν δελ ήηαλ εθηθηφ λα επαλαιεθζεί ε αλάιπζε πνπ έγηλε 

ζην θεθάιαην 3 γηα ηελ ζαξδέια, επεηδή απνπζίαδαλ δεηγκαηνιεςίεο θαηά ηελ 

δηάξθεηα πεξηφδσλ πνπ πηζαλφλ έρνπκε έληνλε ζπλχπαξμε ησλ δχν ειηθηαθψλ 

νκάδσλ (π.ρ. Οθηψβξην). Δπηπιένλ, ρσξίδνληαο ηα ζρνιεία ηεο ζαξδέιαο θαη ηνπ 

γαχξνπ ζε λεαξά θαη ελήιηθα, είδακε ζην θεθάιαην 2 πσο κπνξεί λα γίλεη δηάθξηζε 

ησλ λεαξψλ ιφγσ δηαθνξψλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρνιείσλ. 

Με βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα (Πίλαθαο 4.1), εμεηάζηεθαλ νη δηαθνξέο πνπ 

παξαηεξνχληαη ζηα ζρνιεία ησλ ηξηψλ δεηγκαηνιεπηηθψλ πεξηφδσλ (Ηνχληνο θαη 

Ηνχιηνο – απφ εδψ θαη ζην εμήο ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο «Ηνχληνο» γηα ζπληφκεπζε, 

Γεθέκβξηνο θαη Φεβξνπάξηνο). Ζ αλάιπζε πεξηνξίζηεθε ζηα ζρνιεία ηνπ Θξαθηθνχ 

πειάγνπο φπνπ ππήξραλ ηα δηαζέζηκα ρεηκεξηλά δεδνκέλα, ψζηε λα απνθιεηζηεί ε 

πηζαλή επίδξαζε ρσξηθψλ κεηαβνιψλ. 

πγθξίζεθαλ ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρνιείσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζέζε 

(Depth, Altitude, Closest neighbour), κε ηελ αλαθιψκελε ηζρχ (MVBS), θαη 

κνξθνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ εθθξάδνπλ ην κέγεζνο (Height, Length, Area, 

Perimeter) θαη ην ζρήκα ηνπ (Elongation, Rectangularity, Circularity, Fractal 

Dimension) ζρνιείνπ (γηα επεμεγήζεηο ησλ παξακέηξσλ βι. Πιαίζην 2.1). Οη 
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δηαθνξέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρνιείσλ ζηηο ηξεηο επνρέο, εμεηάζηεθαλ αλά 

δεχγε κε Welch t-test γηα άληζεο δηαζπνξέο. Σα απνηειέζκαηα εμεηάζηεθαλ ζε ζρέζε 

κε ηελ θαηά κήθνο ζχλζεζε ησλ πιεζπζκψλ ζε θάζε επνρή. 

 

 

Δηθ. 4.2. Παξαδείγκαηα ρεηκεξηλψλ ζρνιείσλ λεαξνχ (Α, Β) θαη ζεξηλψλ ζρνιείσλ ελήιηθνπ 

(C, D) γαχξνπ, φπσο θαίλνληαη ζηα ερνγξάκκαηα. Ζ θιίκαθα βάζνπο είλαη δηαθνξεηηθή ζηηο 

ηέζζεξηο εηθφλεο. 

Fig. 4.2. Examples of juvenile/winter (Α, Β) and adult/summer (C, D) anchovy schools, as 

seen in echograms. Note that the depth scale differs in the four images. 

 

 

Χσξηθέο κεηαβνιέο ησλ ζρνιείσλ ηνπ ελήιηθνπ γαύξνπ 

Γηεξεπλήζεθαλ ρσξηθέο κεηαβνιέο ζηα ζρνιεία ηνπ ελήιηθνπ γαχξνπ. Ζ ηδηαίηεξε 

ηνπνγξαθία ηνπ Β. Αηγαίνπ πειάγνπο φπνπ θιεηζηνί θφιπνη (π.ρ., Δπβντθφο) 

ελαιιάζζνληαη κε αλνηρηέο πεξηνρέο (π.ρ., Θξαθηθφ πέιαγνο), έρεη σο απνηέιεζκα 

ρσξηθέο κεηαβνιέο ζηελ πδξνγξαθία ησλ πεξηνρψλ θαη ζηε δνκή ηεο βηνθνηλφηεηαο. 

Οη παξάγνληεο απηνί πηζαλφλ λα επηδξνχλ έκκεζα ή άκεζα θαη ζηε δνκή ησλ 

ζρνιείσλ ηνπ γαχξνπ. Λακβάλνληαο ππφςε ηα δηαθνξεηηθά ηνπνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πεξηνρψλ, θαη κε βάζε ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ δεδνκέλσλ 

(Πίλαθαο 4.1), εμεηάζηεθαλ δηαθνξέο ζηα ζρνιεία πνπ παξαηεξήζεθαλ ζην (α) 

Θξαθηθφ πέιαγνο, (β) ηξπκνληθφ θφιπν, (γ) Θεξκατθφ θφιπν, (δ) βφξεην ηκήκα ηνπ 
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Βφξεηνπ Δπβντθνχ θφιπνπ, θαη (ε) λφηην ηκήκα ηνπ Βφξεηνπ Δπβντθνχ θφιπνπ (Δηθ. 

4.1). 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ δεδνκέλα απφ ηηο δεηγκαηνιεςίεο ηνπ Ηνπλίνπ 2004-2006 

νη νπνίεο θάιππηαλ κηα επξεία πεξηνρή ηνπ Β. Αηγαίνπ. Ζ αλάιπζε πεξηνξίζηεθε ζηα 

ζεξηλά ζρνιεία ψζηε λα απνθιεηζηεί πηζαλή επίδξαζε ηεο επνρήο θαη λα 

πεξηνξηζηνχλ νη απνθιίζεηο ζηελ επίδξαζε ηεο δηαθνξεηηθήο ειηθηαθήο ζχλζεζεο ηνπ 

πιεζπζκνχ πνπ παξαηεξείηαη ζηηο δηαθνξεηηθέο επνρέο.  

Οη δηαθνξέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρνιείσλ ησλ πέληε πεξηνρψλ 

εμεηάζηεθαλ κε αλάιπζε δηαζπνξάο (ANOVA) ζε κεηαζρεκαηηζκέλεο ηηκέο ησλ 

παξακέηξσλ (ινγαξηζκηθφο κεηαζρεκαηηζκφο γηα φιεο ηηο παξακέηξνπο κε εμαίξεζε 

ην MVBS φπνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ινγαξηζκηθφο κεηαζρεκαηηζκφο ησλ απφιπησλ 

ηηκψλ). Υξεζηκνπνηήζεθε αλάιπζε πνιπδηαζηαζηαθήο δηαβάζκηζεο (MDS), 

πξνθεηκέλνπ λα αληρλεπηεί αλ ηα ζρνιεία νκαδνπνηνχληαη αλά πεξηνρή. Σν MDS 

βαζίζηεθε ζηηο Δπθιείδεηεο απνζηάζεηο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρνιείσλ πνπ 

βξέζεθαλ λα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά. Σα απνηειέζκαηα εμεηάζηεθαλ κε βάζε 

πδξνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηηο εμεηαδφκελεο πεξηνρέο. Γηα ην ιφγν απηφ, έγηλε 

γξαθηθή απεηθφληζε ηεο θαηαθφξπθεο θαηαλνκήο ηεο ζρεηηθήο ζπγθέληξσζεο 

ρισξνθχιιεο, ηεο αιαηφηεηαο θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε θάζε πεξηνρή, γηα θάζε 

δεηγκαηνιεςία (έηνο) απ‟ φπνπ πξνήιζαλ ηα δεδνκέλα ησλ ζρνιείσλ ηνπ γαχξνπ (βι. 

ελφηεηα 3.2 γηα ηε ρξήζε CTD). 
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4.3. Απνηειέζκαηα 

 

Οληνγελεηηθέο / επνρηαθέο αιιαγέο ζηε δνκή ησλ ζρνιείσλ 

Οη θαηά κήθνο ζπλζέζεηο ζηηο ηξεηο επνρέο δεηγκαηνιεςίαο (Δηθ. 4.3) δείρλνπλ πσο ην 

Γεθέκβξην ν πιεζπζκφο πνπ εμεηάζηεθε πεξηείρε απνθιεηζηηθά άηνκα κηθξνχ 

κεγέζνπο. Σν κέγεζνο ησλ αηφκσλ ήηαλ κεγαιχηεξν ην Φεβξνπάξην θαη αθφκα 

κεγαιχηεξν ηνλ Ηνχλην. Οη θαηά κήθνο ζπλζέζεηο απηέο αληαλαθινχλ ην κήθνο ησλ 

αηφκσλ ζηα ζρνιεία πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηνπο ηξεηο δηαθνξεηηθνχο κήλεο. 
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Δηθ. 4.3. Καηά κήθνο ζπλζέζεηο γαχξνπ αλά κήλα δεηγκαηνιεςίαο. 

Fig. 4.3. Anchovy length-frequencies per sampling month. Γεθέκβξηνο: December, 

Φεβξνπάξηνο: February, Ηνχληνο-Ηνχιηνο: June-July 
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Πίλαθαο 4.2. Μέζεο ηηκέο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζρνιείσλ γαχξνπ αλά κήλα θαη 

απνηειέζκαηα ηνπ Welch t-test (t-statistic θαη p-value ζε παξέλζεζε) ησλ ζπγθξίζεσλ αλά 

δεχγε. Οη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο επηζεκαίλνληαη κε ηνληζκέλα γξάκκαηα. Γ: 

Γεθέκβξηνο, Φ: Φεβξνπάξηνο, Η: Ηνχληνο. 

Table 4.2. Mean values of anchovy school descriptors per month and Welch t-test results (t-

statistic and p-value in parenthesis) for paired comparisons. Significant differences in bold. Γ: 

December, Φ: February, Η: June 

 Μέζε ηηκή  πγθξίζεηο  

 Γεθέκβξηνο Φεβξνπάξηνο Ηνχληνο Γ-Φ Γ-Η Φ-Η 

Depth 25.71 24.37 29.94 1.64 (0.102) -4.45 (<0.001) -5.52 (<0.001) 

Altitude 0.72 1.08 3.57 -2.78 (0.006) -7.14 (<0.001) -6.08 (<0.001) 

Closest neighbour 81.47 174.83 285.37 -3.00 (0.003) -3.54 (0.001) -1.71 (0.089) 

MVBS -46.48 -50.29 -54.61 6.48 (<0.001) 20.21 (<0.001) 7.17 (<0.001) 

Height 2.16 2.23 2.41 -0.70 (0.482) -1.72 (0.087) -1.15 (0.249) 

Length 15.81 16.19 10.46 -0.25 (0.800) 5.36 (<0.001) 3.87 (<0.001) 

Area 21.76 19.85 17.17 0.75 (0.456) 1.59 (0.112) 0.85 (0.394) 

Perimeter 53.36 56.04 60.18 -0.55 (0.581) -0.98 (0.330) -0.52 (0.600) 

Elongation 8.12 7.68 5.03 0.80 (0.422) 7.54 (<0.001) 4.77 (<0.001) 

Circularity 13.04 15.57 20.91 -2.49 (0.014) -3.89 (<0.001) -2.42 (0.016) 

Rectangularity 1.96 2.13 2.03 -3.86 (<0.001) -1.72 (0.086) 1.94 (0.053) 
FD 2.04 2.19 2.37 -2.82 (0.005) -5.76 (<0.001) -2.44 (0.015) 

 

 

Δληνπίζηεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο επνρηαθέο δηαθνξέο ζηα πεξηζζφηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρνιείσλ ηνπ γαχξνπ (Πίλαθαο 4.2). Παξαηεξήζεθαλ 

ζηαηηζηηθέο δηαθνξέο ζε πεξηζζφηεξεο παξακέηξνπο κεηαμχ Ηνπλίνπ - Γεθεκβξίνπ θαη 

Ηνπλίνπ – Φεβξνπαξίνπ, ελψ νη δηαθνξέο ήηαλ ζε κηθξφηεξν αξηζκφ παξακέηξσλ 

κεηαμχ ησλ δχν ρεηκεξηλψλ κελψλ. Ζ δνκή ησλ ζρνιείσλ ηνπ Φεβξνπαξίνπ έκνηαδε 

πεξηζζφηεξν κε απηή ησλ ζρνιείσλ ηνπ Γεθεκβξίνπ φπνπ παξαηεξήζεθαλ 

απνθιεηζηηθά λεαξά άηνκα. ηα πεξηζζφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρνιείσλ, αθφκα 

θαη ζ‟ απηά πνπ νη δηαθνξέο δελ ήηαλ ζεκαληηθέο, παξαηεξείηαη κηα δηαβάζκηζε απφ 

ηνλ Γεθέκβξην πξνο ηνλ Ηνχλην (Πίλαθαο 4.2, Δηθ. 4.4). Ζ απφζηαζε απφ ην βπζφ θαη 

απφ ην θνληηλφηεξν ζρνιείν, ην χςνο (πνπ δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ), ε 

πεξίκεηξνο θαη ε απφθιηζε απφ ην ζρήκα θχθινπ βξέζεθαλ κηθξφηεξα ην Γεθέκβξην 

θαη κεγαιχηεξα ηνλ Ηνχλην, κε ην Φεβξνπάξην λα βξίζθεηαη ελδηάκεζα. Σν αληίζεην 

πξφηππν (κηθξφηεξεο ηηκέο ηνλ Ηνχλην) παξαηεξήζεθε γηα ηελ αλαθιψκελε ηζρχ, ηελ 

επηθάλεηα, ηελ επηκήθπλζε, ελψ ηα ζρνιεία είραλ θαη πην αθαλφληζην ζρήκα ην 

θαινθαίξη. Ζ ζέζε ησλ ζρνιείσλ ζηε ζηήιε ηνπ λεξνχ ήηαλ βαζχηεξα θαη ην κήθνο 

ηνπο κηθξφηεξν ηνλ Ηνχλην ελψ ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά ήηαλ ζηα ίδηα επίπεδα ζηνπο 

δχν ρεηκεξηλνχο κήλεο. Ζ κφλε εμαίξεζε αθνξά ζηελ απφθιηζε απφ ην ζρήκα 
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παξαιιεινγξάκκνπ, ε νπνία ήηαλ κέγηζηε ην Φεβξνπάξην (Πίλαθαο 4.2, Δηθ. 4.4). 

πλεπψο θαίλεηαη λα ππάξρνπλ πξννδεπηηθέο κεηαβνιέο ζηε δνκή ησλ ζρνιείσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πξννδεπηηθή αχμεζε ζην κέγεζνο ησλ αηφκσλ πνπ ηα απνηεινχλ. 

ρεκαηηθά έρνπκε κηα κεηάβαζε απφ επηκεθπκέλα ππθλά ζρνιεία ησλ λεαξψλ 

αηφκσλ ηνπ ρεηκψλα ζε αξαηφηεξα αθαλφληζηνπ ζρήκαηνο ζρνιεία ην θαινθαίξη. 

 

 

Δηθ. 4.4. Box-and-Whisker plots ησλ παξακέηξσλ ησλ ζρνιείσλ γαχξνπ αλά επνρή. Σν εχξνο 

ησλ θνπηηψλ δείρλεη ην 50% ησλ ηηκψλ. Οη δψλεο θαη νη ζηαπξνί κέζα ζηα θνπηηά είλαη ν 

δηάκεζνο θαη ν κέζνο φξνο αληίζηνηρα. Οη θάζεηεο γξακκέο εθηείλνληαη απφ ην 50% ησλ 

ηηκψλ κέρξη απφζηαζε 1,5 θνξά ην εχξνο ησλ ηεηαξηεκφξησλ ή σο ηηο αθξαίεο ηηκέο. Σα 

ζεκεία εθηφο ησλ θνπηηψλ δείρλνπλ ηηκέο εθηφο ησλ νξίσλ απηψλ. 

Fig. 4.4. Box-and-Whisker plots of anchovy school descriptors per season. Box range 

indicates 50% of observations. Notches and crosses inside the boxes indicate medians and 

means respectively. Vertical lines extend from the lower (or higher) quartile to the smallest 

(or higher) point within 1.5 interquartile ranges. Points outside the boxes indicate outliers. 

Γεθ: December, Φεβ: February, Ηνχλ: June 
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Χσξηθέο κεηαβνιέο ησλ ζρνιείσλ ηνπ ελήιηθνπ γαύξνπ 

Ζ ζχγθξηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζρνιείσλ αλάινγα κε ηελ πεξηνρή πνπ 

εληνπίζηεθαλ, έδεημε πσο παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο απφ πεξηνρή ζε 

πεξηνρή. Ζ ANOVA εληφπηζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζε νθηψ παξακέηξνπο 

ησλ ζρνιείσλ, ελψ δηαθνξέο εληνπίζηεθαλ θαη ζε επηπιένλ παξακέηξνπο, ζηηο αλά 

δεχγνο ζπγθξίζεηο ησλ πεξηνρψλ (Πίλαθαο 4.3). Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο δηαθνξέο 

απηέο, αθνξνχζαλ ζην Νφηην ηκήκα ηνπ Β. Δπβντθνχ θφιπνπ (23 δηαθνξέο) θαη ην 

Θεξκατθφ (22 δηαθνξέο). 

 

Πίλαθαο 4.3. Μέζεο ηηκέο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζρνιείσλ γαχξνπ αλά πεξηνρή θαη 

απνηειέζκαηα ηεο ANOVA. ε παξέλζεζε θάησ απφ ηηο κέζεο ηηκέο, ππνδεηθλχνληαη νη 

πεξηνρέο κε ηηο νπνίεο θάζε πεξηνρή δηαθέξεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά. Οη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο επηπιένλ ππνδεηθλχνληαη κε ηνληζκέλα γξάκκαηα. NS: φρη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά. 

Table 4.3. Mean values of anchovy school descriptors per region and ANOVA results. The 

regions that differ significantly to each region are indicated in parentheses below the mean 

values. Significant differences are in bold. NS: Non Significant 

Παξάκεηξνο 
Θξαθηθφ 

πέιαγνο 

ηξπκνληθφο 

θφιπνο 

Θεξκατθφο 

θφιπνο 

Β. Δπβντθφο θφιπνο 

(Βφξεην ηκήκα) 

Β. Δπβντθφο θφιπνο 

(Νφηην ηκήκα) 

F-

statistic 

(p-value) 

 1 2 3 4 5  

Depth 
37.07 

(2,3,4) 

54.17 

(1,3,5) 

65.83 

(1,2,4,5) 

53.97 

(1,3,5) 

36.34 

(2,3,4) 

65.84 

(<0.001) 

Altitude 
4.66 

(3,4,5) 

3.16 

(3,4,5) 

2.16 

(1,2,4,5) 

11.01 

(1,2,3) 

25.37 

(1,2,3) 

42.96 

(<0.001) 

Closest 

neighbour 
471.04 

(5) 

329.10 

(5) 

260.88 

(5) 

231.95 

(5) 

100.76 

(1,2,3,4) 

7.06 

(<0.001) 

MVBS 
-55.40 

(3) 

-56.03 

(3,4,5) 

-53.12 

(1,2,5) 

-53.96 

(2) 

-54.56 

(2,3) 

6.29 

(<0.001) 

Height 
3.19 

(3,4,5) 

3.42 

(3,5) 

2.31 

(1,2,4) 

3.74 

(1,3,5) 

2.45 

(1,2,4) 

8.09 

(<0.001) 

Length 
14.62 

(-) 

14.54 

(-) 

15.66 

(-) 

12.14 

(-) 

11.59 

(-) 

1.12 

(NS) 

Area 
29.11 

(-) 

26.99 

(-) 

21.04 

(-) 

23.97 

(-) 

15.43 

(-) 

1.63 

(NS) 

Perimeter 
98.35 

(5) 

99.58 

(-) 
87.62 

(5) 

96.58 

(5) 

62.11 

(1,3,4) 

3.54 

(0.008) 

Elongation 
6.10 

(3,4) 

5.39 

(3) 

7.73 

(1,2,4) 

3.64 

(1,3,5) 

6.10 

(4) 

5.83 

(<0.001) 

Circularity 
35.68 

(2,3) 

44.40 

(1,5) 

42.29 

(1,5) 

41.10 

(-) 
30.07 

(2,3) 

6.06 

(<0.001) 

Rectangularity 
2.04 

(-) 

2.13 

(-) 

2.10 

(-) 

2.08 

(-) 

1.99 

(-) 

0.59 

(NS) 

FD 
2.43 

(-) 

1.45 

(-) 
3.30 

(5) 

2.42 

(-) 
2.24 

(3) 

1.62 

(NS) 
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Ζ αλάιπζε MDS βαζίζηεθε ζηηο παξακέηξνπο πνπ βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

ζηελ ANOVA (βάζνο, απφζηαζε απφ ην βπζφ, αλαθιψκελε ηζρχο, χςνο, πεξίκεηξνο, 

επηκήθπλζε, απφθιηζε απφ ην ζρήκα θχθινπ) κε εμαίξεζε ηελ απφζηαζε απφ ην 

θνληηλφηεξν ζρνιείν, θαζψο ζεσξήζεθε παξάκεηξνο πνπ κπνξεί λα ζρεηίδεηαη άκεζα 

θαη κε ηελ αθζνλία ηνπ γαχξνπ ζε θάζε πεξηνρή. Ζ απεηθφληζε ηεο αλάιπζεο δείρλεη 

φηη νκαδνπνηνχληαη ζε κεγάιν βαζκφ ηα ζρνιεία απφ ην Νφηην ηκήκα ηνπ Β. 

Δπβντθνχ θφιπνπ, ζε κηθξφηεξν βαζκφ ηα ζρνιεία ηνπ Θξαθηθνχ ελψ ηα ζρνιεία απφ 

ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο είλαη δηάζπαξηα (Δηθ. 4.5). 

 

 

 

 

Δηθ. 4.5. MDS κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρνιείσλ γαχξνπ. Τπνδεηθλχεηαη ε πεξηνρή 

απ‟ φπνπ πξνέξρεηαη θάζε ζρνιείν. 

Fig. 4.5. MDS based on anchovy school descriptors. The region where each school comes 

from is indicated. 
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Δηθ. 4.6. Μέζνη φξνη θαη ηππηθά ζθάικαηα ησλ παξακέηξσλ ησλ ζρνιείσλ γαχξνπ πνπ 

εκθάληζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο πέληε πεξηνρέο. Θξαθ.: Θξαθηθφ πέιαγνο, 

ηξπκ.: ηξπκνληθφο θφιπνο, Θεξκ.: Θεξκατθφο θφιπνο, Β. Δπβντθ. (Β. ηκήκα): Βφξεην 

ηκήκα ηνπ Βφξεηνπ Δπβντθνχ θφιπνπ, Β. Δπβντθ. (Ν. ηκήκα): Νφηην ηκήκα ηνπ Βφξεηνπ 

Δπβντθνχ θφιπνπ. 

Fig. 4.6. Mean values and standard errors of anchovy school descriptors with significant 

differences at the five regions. Θξαθ: Thracian Sea, ηξπκ: Strymonikos Gulf, Θεξκ.: 

Thermaikos Gulf, Β. Δπβντθ. (Β. ηκήκα): Northern part of the North Evoikos Gulf, Β. Δπβντθ. 

(Ν. ηκήκα): Southern part of the North Evoikos Gulf. 
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ηελ Δηθ. 4.6 απεηθνλίδνληαη νη παξάκεηξνη πνπ εκθάληζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ζχκθσλα κε ηελ ANOVA. Δπηπιένλ απεηθνλίδεηαη ε επηθάλεηα ησλ 

ζρνιείσλ, σο ελδεηθηηθή ηνπ κεγέζνπο ηνπο, παξφιν πνπ νη δηαθνξέο ηεο δελ ήηαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Γελ παξαηεξήζεθε θάπνην ζηαζεξφ πξφηππν (π.ρ., 

δηαβάζκηζε) ζηηο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ζηηο πέληε πεξηνρέο (Δηθ. 4.6). Δλδεηθηηθά, ε 

αλαθιψκελε ηζρχο (θαη άξα ε ππθλφηεηα) ήηαλ κηθξφηεξε ζηα ζρνιεία ηνπ Θξαθηθνχ 

θαη ηνπ ηξπκνληθνχ, ελψ ηα ζρνιεία ηνπ Θεξκατθνχ ήηαλ πεξηζζφηεξν επηκήθε θαη 

απέθιηλαλ πεξηζζφηεξν απφ ην ζρήκα θχθινπ. Δμαίξεζε απνηέιεζαλ ηα ζρνιεία ηνπ 

λφηηνπ ηκήκαηνο ηνπ Β. Δπβντθνχ ηα νπνία ζπζηεκαηηθά παξνπζίαδαλ απφθιηζε απφ 

φιεο ηηο άιιεο πεξηνρέο. πγθεθξηκέλα εκθαλίδνληαη λα είλαη ηα κηθξφηεξα θαη πην 

αθαλφληζηα ζρνιεία πνπ παξνπζηάδνπλ ηελ κηθξφηεξε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο, ελψ 

ζπλαληψληαη ςειφηεξα ζηε ζηήιε ηνπ λεξνχ, θαη ηαπηφρξνλα ζηελ κεγαιχηεξε 

απφζηαζε απφ ηνλ βπζφ. ε φιεο ηηο άιιεο πεξηνρέο ηα ζρνιεία παξνπζηάδνπλ 

αλάκηθηα ραξαθηεξηζηηθά (Δηθ. 4.6). 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη δηαθνξέο ζηηο βαζπκεηξηθέο παξακέηξνπο ησλ 

ζρνιείσλ. ην Θεξκατθφ ηα ζρνιεία ήηαλ ζε κεγαιχηεξν βάζνο θαη κηθξφηεξε 

απφζηαζε απφ ην βπζφ ελψ ην αληίζεην ηζρχεη γηα ηα ζρνιεία ηνπ Β. Δπβντθνχ, εηδηθά 

ζην λφηην ηκήκα ηνπ. Σν γεγνλφο απηφ ίζσο ζπλδέεηαη κε ηελ χπαξμε εκθαλνχο 

κέγηζηνπ ζηελ θαηαθφξπθε θαηαλνκή ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο ρισξνθχιιεο (Deep 

Chlorophyll Maximum, DCM) ζην Β. Δπβντθφ (Δηθ. 4.7) θαη ηηο δχν ρξνληέο (2004 

θαη 2006) απφ ηηο νπνίεο ζρνιεία ηνπ Β. Δπβντθνχ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ αλάιπζε. 

Σν DCM ήηαλ αθφκα πην εκθαλέο ζην λφηην ηκήκα ηνπ Β. Δπβντθνχ ελψ, αληίζεηα, 

δελ ήηαλ ηφζν εκθαλέο ζηηο ππφινηπεο πεξηνρέο, ή βξηζθφηαλ ζε κεγαιχηεξα βάζε 

(π.ρ., Θεξκατθφο 2006) (Δηθ. 4.7). 

Δπηπιένλ, ε θαηαθφξπθε κεηαβνιή ηεο αιαηφηεηαο θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο 

είλαη πηζαλφλ λα επεξεάδνπλ ηε δνκή ησλ ζρνιείσλ. Δηδηθά ζην λφηην ηκήκα ηνπ Β. 

Δπβντθνχ, απ‟ φπνπ ηα ζρνιεία θαίλνληαη λα δηαθέξνπλ πεξηζζφηεξν, δελ 

παξαηεξείηαη ζρεδφλ θακία αιιαγή ζηελ αιαηφηεηα ζε ζρέζε κε ην βάζνο (Δηθ. 4.8). 

Αληίζεηα, ζηηο ππφινηπεο πεξηνρέο παξαηεξείηαη έλα επηθαλεηαθφ ππθλνθιηλέο. Αλ 

θαη ην ππθλνθιηλέο απηφ ζπλήζσο εληνπίδεηαη ζε κηθξά βάζε (Δηθ. 4.8), παξαηεξείηαη 

κηα δηαβάζκηζε κε ην βάζνο (εθηφο ηνπ λφηηνπ ηκήκαηνο ηνπ Β. Δπβντθνχ) πνπ ίζσο 

επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ γαχξνπ. Όζνλ αθνξά ζηε ζεξκνθξαζία, ζην λφηην 

ηκήκα ηνπ Β. Δπβντθνχ παξαηεξείηαη ην κεγαιχηεξν εχξνο ηεο ζεξκνθξαζηαθήο 

αιιαγήο απφ ηελ επηθάλεηα πξνο ηα βαζχηεξα ζηξψκαηα (Δηθ. 4.9). Οη πδξνγξαθηθέο 
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δηαθνξέο κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ, είλαη πηζαλφλ λα επεξεάδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ζρνιείσλ, παξφιν πνπ ν ηξφπνο δελ είλαη μεθάζαξνο. 
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Δηθ. 4.7. Καηαθφξπθε θαηαλνκή ηεο 

ζρεηηθήο ζπγθέληξσζεο ρισξνθχιιεο 

ζηηο πέληε πεξηνρέο γηα θάζε έηνο. 

Fig. 4.7. Vertical profiles of Chl-α 

relative concentration in the five 

regions for each year. 
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Δηθ. 4.8. Καηαθφξπθε κεηαβνιή ηεο 

αιαηφηεηαο ζηηο πέληε πεξηνρέο γηα 

θάζε έηνο. 

Fig. 4.8. Vertical profiles of salinity 

in the five regions for each year. 
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Δηθ. 4.9. Καηαθφξπθε κεηαβνιή ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ζηηο πέληε πεξηνρέο 

γηα θάζε έηνο. 

Fig. 4.9. Vertical profiles of 

temperature in the five regions for 

each year. 
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4.4. πδήηεζε 

 

Δμεηάζηεθε ε ελδν-εηδηθή κεηαβιεηφηεηα ησλ ζρνιείσλ ηνπ γαχξνπ ζε δχν επίπεδα: 

νληνγελεηηθφ (πνπ ζπκπίπηεη κε ην επνρηαθφ) θαη ρσξηθφ. Ζ θαηαλφεζε ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο απηήο ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ησλ πιεζπζκηαθψλ εθηηκήζεσλ κε 

ηελ αθνπζηηθή κεζνδνινγία θαη ζηε κειέηε ηεο νηθνινγίαο θαη εζνινγίαο ηνπ είδνπο. 

Παξαηεξήζεθε κηα πξννδεπηηθφηεηα ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρνιείσλ 

αλάινγα κε ην κέγεζνο ησλ αηφκσλ πνπ ηα απνηεινχλ. Οη παξαηεξνχκελεο αιιαγέο 

αθνξνχζαλ θπξίσο ζην ζρήκα θαη ηηο βαζπκεηξηθέο πξνηηκήζεηο ησλ ζρνιείσλ παξά 

ζην κέγεζνο. Σα ζρνιεία ησλ λεαξψλ αηφκσλ ήηαλ πην θνληά ζην βπζφ, ππθλά, 

επηκεθπκέλα θαη κε πην θαλνληθφ ζρήκα. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά αληηζηξέθνληαλ 

πξννδεπηηθά απφ ην Γεθέκβξην πξνο ην Φεβξνπάξην θαη ηνλ Ηνχλην, ηαπηφρξνλα κε 

ηελ αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ αηφκσλ. Φαίλεηαη φηη ζην γαχξν ε εμέιημε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο φζνλ αθνξά ζην ζρεκαηηζκφ ζρνιείσλ ζπλερίδεηαη κέρξη ηνπιάρηζηνλ 

ηε γελλεηηθή σξίκαζε ηνπ αηφκνπ, φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη γηα άιια είδε (Freon & 

Misund 1999). Ζ εμέιημε απηή είλαη απνηέιεζκα ηεο ππθλφηεηαο ησλ αηφκσλ ηνπ 

πιεζπζκνχ (πνπ κεηψλεηαη φζν κεγαιψλνπλ ηα άηνκα) θαη ηεο εμέιημεο ηνπ 

ηζνδπγίνπ θέξδνπο ησλ αηφκσλ πνπ κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηηο κεηαβνιηθέο ηνπο 

απαηηήζεηο, ηνλ ελδν-εηδηθφ αληαγσληζκφ θαη ηε ζεξεπηηθή πίεζε (Freon & Misund 

1999, Hoare et al. 2000). 

Χο απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ πηζαλφλ λα κεηαβάιιεηαη ην κέγεζνο ησλ 

ζρνιείσλ αλάινγα κε ην κέγεζνο ησλ αηφκσλ. Σν κέγεζνο ησλ ζρνιείσλ γεληθά 

θαίλεηαη λα ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ην κέγεζνο ησλ αηφκσλ πνπ ην απνηεινχλ, ρσξίο 

σζηφζν λα ππάξρεη έλα ζηαζεξφ γεληθεπκέλν πξφηππν ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ 

παξακέηξσλ πνπ επεξεάδνπλ ην ηζνδχγην θέξδνπο (Hoare et al. 2000).  

Αληίζεηα κε ζηε ζαξδέια, ηεο νπνίαο ηα λεαξά άηνκα ζρεκάηηδαλ κηθξφηεξνπ 

κεγέζνπο ζρνιεία πηζαλφηαηα ιφγσ κείσζεο ηνπ ελδν-εηδηθνχ αληαγσληζκνχ 

(θεθάιαην 3), ζην γαχξν ην κέγεζνο ζρνιείνπ δελ δηαθέξεη ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ 

λεαξψλ θαη ελειίθσλ. Παξαηεξείηαη κάιηζηα απμεκέλν κήθνο ησλ ζρνιείσλ ησλ 

λεαξψλ ζε ζρέζε κε ησλ ελειίθσλ. Καζψο ηα κεγαιχηεξα ζρνιεία πξνζθέξνπλ 

πιενλέθηεκα ζην άηνκν ιφγσ κείσζεο ηεο πηζαλφηεηαο ζήξεπζήο ηνπ (Freon & 

Misund 1999), θαίλεηαη φηη γηα ηνλ γαχξν θαηά ηελ λεαξή ειηθία ε απνθπγή 

ζήξεπζεο είλαη ζεκαληηθφηεξε απφ ηελ απνθπγή ηνπ ελδν-εηδηθνχ αληαγσληζκνχ γηα 
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δηαηξνθή. Ζ ππφζεζε απηή εληζρχεηαη θαη απφ ηελ απμεκέλε ππθλφηεηα ηεο 

εζσηεξηθήο δνκήο ησλ ζρνιείσλ ησλ λεαξψλ αηφκσλ γαχξνπ (θαη πάιη αληίζεηα κε 

φηη ζπκβαίλεη ζηε ζαξδέια). Ππθλφηεξεο δνκέο ζεσξνχληαη πην απνηειεζκαηηθέο 

ζηελ αληηκεηψπηζε επίζεζεο απφ ζεξεπηή (Freon & Misund 1999). 

Παξάιιεια ζπληεινχληαη πξννδεπηηθέο κεηαβνιέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ζέζε ησλ ζρνιείσλ. Ζ αχμεζε ηεο απφζηαζεο κεηαμχ ησλ ζρνιείσλ πνπ 

παξαηεξείηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ αηφκσλ, είλαη 

απνηέιεζκα ηεο ειάηησζεο ηνπ αξηζκνχ αηφκσλ ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηεο αχμεζεο ηνπ 

ρψξνπ πνπ θαηαιακβάλνπλ ηα ζρνιεία ηνπ γαχξνπ ην θαινθαίξη. Σν ηειεπηαίν 

ζπκπεξαίλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο, ηα ζρνιεία 

ζπγθεληξψλνληαη θνληά ζηελ αθηή (Giannoulaki et al. 2006) πεξηνξίδνληαο ην ρψξν 

εμάπισζήο ηνπο. Ζ εμάπισζε ηεο θαηαλνκήο ηνπ γαχξνπ πξνο βαζχηεξεο πεξηνρέο ην 

θαινθαίξη, αληηθαηνπηξίδεηαη θαη ζην κεγαιχηεξν βάζνο ησλ ζρνιείσλ ηνπ ελήιηθνπ 

γαχξνπ πνπ ελ ησ κεηαμχ έρνπλ κεηαθηλεζεί ζε βαζχηεξεο πεξηνρέο φπνπ δελ 

πεξηνξίδεηαη ηφζν ε πξνο ηα θάησ βαζπκεηξηθή θαηαλνκή ηνπο.  

Σαπηφρξνλα, ε απφζηαζε ησλ ζρνιείσλ απφ ην βπζφ είλαη κεγαιχηεξε φζν 

κεγαιχηεξν είλαη ην κέγεζνο ησλ αηφκσλ. Δπηπιένλ, πξννδεπηηθέο αιιαγέο ζην 

ζρήκα ησλ ζρνιείσλ ηνπ γαχξνπ ζπλνδεχνπλ ηηο βαζπκεηξηθέο δηαθνξνπνηήζεηο. Ζ 

κηθξή απφζηαζε απφ ην βπζφ πνπ απνηειεί γλψξηζκα ησλ ζρνιείσλ ησλ λεαξψλ, 

ζπλδπάδεηαη κε ηε κεγάιε επηκήθπλζή ηνπο (δηζθνεηδήο κνξθή) θαη είλαη πηζαλφλ λα 

απνηειεί πξνζαξκνγή γηα ηελ απνθπγή ζεξεπηψλ. Γηζθνεηδή ζρήκαηα θνληά ζην 

βπζφ έρνπλ ζεσξεζεί φηη απνηεινχλ αληηζεξεπηηθφ κεραληζκφ ησλ ζρνιείσλ 

(Partridge & Pitcher 1980, Misund 1993). 

Σα ζρνιεία ησλ ελειίθσλ εκθαλίδνπλ ιηγφηεξν επίκεθεο θαη πην αθαλφληζην 

ζρήκα πνπ απνθιίλεη πεξηζζφηεξν απφ ην ζρήκα ηνπ θχθινπ. Χζηφζν δελ 

παξαηεξείηαη θάπνην θξίζηκν ζεκείν θαηά ην νπνίν ζπκβαίλνπλ δξαζηηθέο αιιαγέο, 

φπσο παξαηεξήζεθε ζηε ζαξδέια (θεθάιαην 3). Αληίζεηα, ζην Βηζθατθφ θφιπν έρεη 

αλαθεξζεί έληνλε δηαθνξνπνίεζε ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ λεαξνχ γαχξνπ (Petitgas et 

al. 2004). Ζ ζπκπεξηθνξά απηή δελ ζρεηηδφηαλ απζηεξά κε ην κέγεζνο αιιά 

επεξεαδφηαλ απφ ηελ απνπζία ή παξνπζία ελειίθσλ. Σα ζρνιεία ησλ λεαξψλ 

βξίζθνληαλ θνληά ζηελ επηθάλεηα θαη είραλ πην ραιαξή εζσηεξηθή δνκή φηαλ δελ 

ζπλππήξραλ κε ζρνιεία ελειίθσλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ήηαλ πην θνληά ζην βπζφ 

θαη ζρεκάηηδαλ ζπκπαγή ζρνιεία, επηδεηθλχνληαο ηππηθή ζπκπεξηθνξά ελειίθσλ 

(Petitgas et al. 2004). ην Β. Αηγαίν δελ παξαηεξείηαη αληίζηνηρν θαηλφκελν παξά ην 
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γεγνλφο φηη ην ρεηκψλα ν πιεζπζκφο ηνπ γαχξνπ ζηελ πεξηνρή δεηγκαηνιεςίαο ήηαλ 

νκνηνγελήο απνηεινχκελνο απνθιεηζηηθά απφ λεαξά άηνκα. 

Ζ εμέηαζε ηεο ρσξηθήο κεηαβιεηφηεηαο ζηα ζρνιεία ηνπ ελήιηθνπ γαχξνπ 

δείρλεη ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζε πνιιά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρνιείσλ απφ πεξηνρή ζε 

πεξηνρή. Γηαθνξέο εληνπίζηεθαλ ηφζν ζε βαζπκεηξηθά φζν θαη ζε ελεξγεηηθά θαη 

κνξθνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρνιείσλ. Γελ παξαηεξήζεθε θάπνην γεσγξαθηθφ 

πξφηππν ζηηο κεηαβνιέο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη εληνπίζηεθαλ δηαθνξέο (ζε 

ιηγφηεξεο ή πεξηζζφηεξεο παξακέηξνπο) αλάκεζα ζε φιεο ηηο πεξηνρέο. Ζ πεξηνρή πνπ 

μερσξίδεη πεξηζζφηεξν είλαη ην λφηην ηκήκα ηνπ Β. Δπβντθνχ θφιπνπ. Σα ζρνιεία ηνπ 

δηαθέξνπλ ζηα πεξηζζφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ζε ζρέζε κε ηα ζρνιεία ησλ άιισλ 

πεξηνρψλ θαη ζε αξθεηά ραξαθηεξηζηηθά εκθάληδαλ ηε κηθξφηεξε ή κεγαιχηεξε ηηκή 

ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο πεξηνρέο (π.ρ., απφζηαζε απφ ην βπζφ, βάζνο, χςνο, απφθιηζε 

απφ ην ζρήκα θχθινπ, απφζηαζε κεηαμχ ησλ ζρνιείσλ). Ζ επηζθφπεζε ησλ 

θαηαθφξπθσλ πξνθίι ησλ πδξνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πέληε πεξηνρψλ 

πηζαλφηαηα εμεγεί ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ ζρνιείσλ ηνπ λφηηνπ ηκήκαηνο ηνπ Β. 

Δπβντθνχ σο πξνο ηηο βαζπκεηξηθέο ηνπο πξνηηκήζεηο. ηελ πεξηνρή απηή ε χπαξμε 

εκθαλνχο κέγηζηνπ ζηελ θαηαθφξπθε θαηαλνκή ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο ρισξνθχιιεο 

(Deep Chlorophyll Maximum, DCM) σζεί ηα ζρνιεία ςειά ζηελ θνιφλα ηνπ λεξνχ. 

Σν DCM ζεσξείηαη δείθηεο ηνπ βάζνπο φπνπ παξαηεξείηαη ε κέγηζηε ππθλφηεηα 

δσνπιαγθηνχ (Alcaraz et al. 2007). Καζψο ην κεζνδσνπιαγθηφ απνηειεί ηε ιεία ηνπ 

γαχξνπ, έρεη αλαθεξζεί πσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, παξαηεξνχληαη πιεζψξα 

ζρνιείσλ θνληά ζην DCM (Tudela & Palomera 1997). Σν βάζνο ησλ ζρνιείσλ ζην 

λφηην ηκήκα ηνπ Β. Δπβντθνχ ζπκπίπηεη ζρεδφλ κε ην DCM. Αληίζηνηρα ζην 

Θεξκατθφ φπνπ ην DCM παξαηεξείηαη βαζχηεξα ηα ζρνιεία βξίζθνληαη θαη ζε 

κεγαιχηεξν βάζνο. ε πεξηνρέο φπνπ ην βάζνο βπζνχ είλαη ζπλήζσο κηθξφηεξν απφ 

ην βάζνο φπνπ αλακέλεηαη λα ζρεκαηίδεηαη ην DCM (εηδηθά ζην Θξαθηθφ, ηνλ 

ηξπκνληθφ θαη ηνλ Θεξκατθφ) ε απφζηαζε ησλ ζρνιείσλ απφ ην βπζφ είλαη πνιχ 

κηθξή, ζρεδφλ κεδεληθή. Δπηπιένλ, ε χπαξμε αληαγσληζηψλ ή ζεξεπηψλ είλαη 

πηζαλφλ λα επεξεάδεη ηελ θαηαθφξπθε θαηαλνκή ησλ ζρνιείσλ ελφο είδνπο (Massé et 

al. 1996). ηνλ Δπβντθφ θφιπν, ε ζπλχπαξμε ηνπ γαχξνπ κε ην πξνζθπγάθη 

(Micromesistius poutassou) πνπ θαηαιακβάλεη ηα βαζχηεξα ζηξψκαηα ίζσο ζπκβάιεη 

ζηε ξερφηεξε θαηαλνκή ηνπ γαχξνπ σο απνηέιεζκα ηεο κείσζεο ηνπ αληαγσληζκνχ. 

Δπηπιένλ, ηα ζρνιεία ηνπ Β. Δπβντθνχ μερσξίδνπλ θαη ζε ζρήκα θαη κέγεζνο. 

Δίλαη πεξηζζφηεξν θπθιηθά, κηθξφηεξα θαη ζε κηθξφηεξεο απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο. 
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Δίλαη πηζαλφ θαη νη ππφινηπεο πδξνγξαθηθέο παξάκεηξνη λα επηδξνχλ ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρνιείσλ ηνπ γαχξνπ, φπσο έρεη βξεζεί θαη ζην Βηζθατθφ θφιπν 

(Massé et al. 1996). Σν λφηην ηκήκα ηνπ Δπβντθνχ θφιπνπ παξνπζηάδεη δηαθνξέο θαη 

σο πξνο ηελ αιαηφηεηα θαη ηε ζεξκνθξαζία ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο ζπγθξηλφκελεο 

πεξηνρέο αιιά ν ηξφπνο πνπ κπνξεί λα επηδξνχλ νη παξάκεηξνη απηνί ζηελ εζσηεξηθή 

δνκή ησλ ζρνιείσλ, δελ είλαη μεθάζαξνο. Άιινη παξάκεηξνη πνπ κπνξεί λα επηδξνχλ 

ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρνιείσλ είλαη ν ηχπνο ηνπ ππνζηξψκαηνο (D‟Elia et al. 

2009), ε χπαξμε ζεξεπηψλ (Massé et al. 1996) ελψ ηνπνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

επεξεάδνπλ ηε ρσξηθή νξγάλσζε ησλ ζρνιείσλ (Giannoulaki et al. 2006) ίζσο 

επηδξνχλ έκκεζα θαη ζηελ εζσηεξηθή ηνπο δνκή (Mackinson et al. 1999). 

Σέινο, ε αλάιπζε επηηξέπεη νξηζκέλεο ζπγθξίζεηο ησλ ζρνιείσλ ηνπ ελήιηθνπ 

γαχξνπ ζην Αηγαίν κε ζρνιεία απφ άιιεο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ θαη ηνπ 

Αηιαληηθνχ. Σα ζρνιεία παξαηεξνχληαη σο επί ην πιείζηνλ ζε βάζε κέρξη 70m ηφζν 

ζην Αηγαίν, φζν θαη ζηνλ Αηιαληηθφ (Scalabrin et al. 1996). Ζ απφζηαζε ησλ 

ζρνιείσλ απφ ην βπζφ είλαη γεληθά κηθξή (0-10m) αιιά ζπρλά ζρνιεία 

παξαηεξνχληαη θαη ζε κεγάιε απφζηαζε (πάλσ απφ 25m) ζην Αηγαίν (Β. Δπβντθφο), 

ηε Μεζφγεην (ηθειία, D‟Elia et al. 2009) θαη ηνλ Αηιαληηθφ (Massé et al. 1996). Tν 

εχξνο κεγέζνπο ζρνιείσλ πνπ παξαηεξείηαη είλαη κεγάιν, σζηφζν ζην Αηγαίν 

παξαηεξνχληαη γεληθά ηα κηθξφηεξα ζρνιεία (Massé et al. 1996, D‟Elia et al. 2009). 

Σα ζρνιεία ηνπ Αηγαίνπ επίζεο αλαθινχλ κηθξφηεξε αθνπζηηθή ηζρχ ζε ζρέζε κε ηνπ 

Αηιαληηθνχ (Scalabrin et al. 1996), γεγνλφο πνπ κπνξεί λα ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηελ 

ππθλφηεηα ησλ ζρνιείσλ φζν θαη κε ηε θπζηνινγία θαη ην κέγεζνο ησλ αηφκσλ πνπ 

ηα απνηεινχλ. Ζ επηκήθπλζε ησλ ζρνιείσλ είλαη ζε παξφκνηα επίπεδα ζε φιεο ηηο 

πεξηνρέο αιιά ζην Αηγαίν ην ζρήκα ησλ ζρνιείσλ είλαη πην αθαλφληζην (Massé et al. 

1996, Scalabrin et al. 1996, D‟Elia et al. 2009). Παξαηεξείηαη γεληθά κεγάιε 

πιαζηηθφηεηα ζηε βαζπκεηξία, ην ζρήκα θαη ην κέγεζνο ησλ ζρνιείσλ ηνπ γαχξνπ 

πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη κεξηθψο ζηε γελεηηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ πιεζπζκψλ ηνπ 

γαχξνπ ζην Αηγαίν, ηελ θεληξηθή Μεζφγεην θαη ηνλ Αηιαληηθφ (Magoulas et al. 

2006). Χζηφζν, κεγάιν κέξνο ηεο πνηθηινκνξθίαο νθείιεηαη ζε αβηνηηθνχο θαη 

βηνηηθνχο παξάγνληεο θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζρνιείσλ ηελ ψξα ηνπ ερνβνιηζκνχ 

(δηαηξνθή, ζήξεπζε) (Misund 1993, Massé et al. 1996, Nøttestad et al. 1996, Freon & 

Misund 1999). ηνρεπκέλεο δεηγκαηνιεςίεο κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ πεξαηηέξσ 

θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ πνπ νη παξάγνληεο απηνί επεξεάδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ζρνιείσλ. 
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5. ΖΜΔΡΖΗΑ ΚΑΣΑΚΟΡΤΦΖ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΣΧΝ 

ΥΟΛΔΗΧΝ ΣΟΤ ΓΑΤΡΟΤ
1
 

 

5.1. Δηζαγσγή 

 

Ζ εκεξήζηα θαηαθφξπθε κεηαλάζηεπζε (ΖΚΜ) απνηειεί θνηλή ζπκπεξηθνξά ησλ 

κηθξψλ πειαγηθψλ ςαξηψλ (Blaxter & Hunter 1982, Freon & Misund 1999). Σα 

πεξηζζφηεξα είδε κεηαθηλνχληαη πξνο βαζχηεξα ζηξψκαηα λεξνχ κεηά ηελ αλαηνιή 

θαη επηζηξέθνπλ ζε πην επηθαλεηαθά ζηξψκαηα θαηά ηε δχζε ηνπ ειίνπ (Blaxter & 

Hunter 1982), σζηφζν, ην αληίζεην πξφηππν έρεη επίζεο παξαηεξεζεί (π.ρ., Zwolinski 

et al. 2007). Οη αιιαγέο ζηε ζρεηηθή ζέζε ησλ ζρνιείσλ ζηε ζηήιε ηνπ λεξνχ 

ζπλνδεχνληαη απφ κεηαβνιέο ζηελ εζσηεξηθή ηνπο δνκή, θπξίσο θαηά ηηο 

κεηαβαηηθέο πεξηφδνπο ηεο αλαηνιήο θαη ηεο δχζεο (Fréon et al. 1996). Οη κεηαβνιέο 

απηέο θαηαιήγνπλ ζηελ πιήξε απνδφκεζε ησλ ζρνιείσλ κεηά ηε δχζε (Blaxter & 

Hunter 1982, Fernandes et al. 2001, Nilsson et al. 2003) ή ζην ζρεκαηηζκφ πην 

ραιαξψλ ζπλαζξνίζεσλ πνπ κπνξεί λα δηαηεξνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο 

(Fréon et al. 1996, Zwolinski et al. 2007). 

Ζ ΖΚΜ κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο εθηηκήζεηο απνζεκάησλ ησλ κηθξψλ 

πειαγηθψλ ςαξηψλ κε ηελ πδξαθνπζηηθή κεζνδνινγία θαζψο επεξεάδεη ηε 

δηαζεζηκφηεηα ησλ ςαξηψλ ζην πεδίν πνπ αληρλεχνπλ ηα ερνβνιηζηηθά φξγαλα θαη 

ηαπηφρξνλα δπζθνιεχεη ην δηαρσξηζκφ ηνπο απφ άιινπο αλαθιψκελνπο ζηφρνπο 

(Fréon et al. 1993, Fernandes et al. 2001, Simmonds & MacLennan 2005). Οη 

πεξηνξηζηηθνί απηνί παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε πεγέο ζθάικαηνο πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο αθνπζηηθήο δεηγκαηνιεςίαο πξνθεηκέλνπ 

λα απμεζεί ε αθξίβεηα ησλ πιεζπζκηαθψλ εθηηκήζεσλ (Simmonds & MacLennan 

2005). 

Σξεηο είλαη νη θχξηεο ππνζέζεηο (αλαδήηεζε ηξνθήο, απνθπγή ζεξεπηή θαη 

βηνελεξγεηηθά πιενλεθηήκαηα) ζηηο νπνίεο απνδίδεηαη ε πξνζαξκνζηηθή ζεκαζία ηεο 

ΖΚΜ ησλ πειαγηθψλ ςαξηψλ. χκθσλα κε απηέο, ε ΖΚΜ αλαθιά ζε κεγάιν βαζκφ 

ηηο εκεξήζηεο θηλήζεηο ηνπ δσνπιαγθηνχ θαη γεληθφηεξα ηεο ιείαο (ππφζεζε 

                                                
1
 Σν θεθάιαην απηφ έρεη γίλεη δεθηφ γηα δεκνζίεπζε: Tsagarakis, Κ., Giannoulaki, Μ., 

Somarakis, S., Machias, A. In Press. Variability in positional, energetic and morphometric 

descriptors of European anchovy (Engraulis encrasicolus) schools related to patterns of 

diurnal vertical migration. Marine Ecology Progress Series doi: 10.3354/meps09456 
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αλαδήηεζεο ηξνθήο) θαζψο θαη πξνηηκήζεηο ησλ ςαξηψλ γηα ζπγθεθξηκέλεο 

ζεξκνθξαζίεο φπνπ κεγηζηνπνηείηαη ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ νξγαληζκνχ 

(βηνελεξγεηηθή ππφζεζε) (Levy 1990a, Neverman & Wurtsbaugh 1994). Ζ ΖΚΜ 

κπνξεί επίζεο λα κεηψλεη ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ θίλδπλν ζήξεπζεο (ππφζεζε 

απνθπγήο ζεξεπηή, Clark & Levy 1988, Levy 1990b). Χζηφζν, παξακέλνπλ αλνηρηά 

εξσηήκαηα φζνλ αθνξά ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο κε βάζε ηνπο νπνίνπο 

έρεη ξπζκηζηεί ε ζπκπεξηθνξά απηή θαη πνπ δίλνπλ ην έλαπζκα γηα ηελ έλαξμε ηεο 

αλφδνπ/θαζφδνπ. Ζ ΖΚΜ έρεη θαηά βάζε ζπζρεηηζηεί κε ηελ έληαζε ηεο θσηεηλήο 

αθηηλνβνιίαο (Blaxter & Hunter 1982, Freon & Misund 1999, Giannoulaki et al. 

1999, Nilsson et al. 2003). Γηάθνξεο εξγαζίεο αλαθέξνπλ ζπγθεθξηκέλα επίπεδα 

έληαζεο ηνπ θσηφο φπνπ ηα ζρνιεία ζρεκαηίδνληαη ή ζθνξπίδνπλ (π.ρ., Blaxter & 

Hunter 1982, Nilsson et al. 2003). Πέξα απφ ηα επίπεδα απηά, ε θαηαθφξπθε ζέζε 

ησλ ζρνιείσλ είλαη πηζαλφ λα ξπζκίδεηαη νχησο ψζηε λα αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλα 

εχξε έληαζεο ηεο θσηεηλήο αθηηλνβνιίαο (Nilsson et al. 2003). Έρεη επίζεο 

ππνζηεξηρηεί φηη ε θαηαθφξπθε ζέζε ησλ ζρνιείσλ εμαξηάηαη ιηγφηεξν απφ απηήλ 

θαζ‟ απηήλ ηελ έληαζε ηνπ θσηφο θαη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηελ δηαθνξά 

θσηεηλφηεηαο κεηαμχ ςαξηνχ θαη ππνζηξψκαηνο κε ζηφρν λα θαηαζηνχλ ηα ςάξηα πην 

αφξαηα ζην πεξηβάιινλ ηνπ (Giannoulaki et al. 1999). Δπηπιένλ, ηα εκεξήζηα 

πξφηππα ηεο θαηαθφξπθεο θαηαλνκήο θαη νη ζπλαθφινπζεο κεηαβνιέο ζην κέγεζνο, 

ηελ ππθλφηεηα θαη ην ζρήκα ησλ ζρνιείσλ κπνξεί λα επεξεάδνληαη απφ κηα ζεηξά 

πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ φπσο ε επηθαλεηαθή ζηξσκάησζε ηεο ζεξκνθξαζίαο 

(Busch & Mehner 2009) ή ηνπ νμπγφλνπ (Parker-Stetter & Horne 2009), ν ηχπνο ηνπ 

ππνζηξψκαηνο (D‟Elia et al. 2009), ην βάζνο βπζνχ (Johnsen & Godo 2007, D‟Elia et 

al. 2009) θαη ε παξνπζία ιείαο (Bertrand et al. 2008), αληαγσληζηψλ ή ζεξεπηψλ 

(Massé et al. 1996). 

Ο γαχξνο (Engraulis encrasicolus) απνηειεί έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά είδε 

κηθξψλ πειαγηθψλ ςαξηψλ ζηε Μεζφγεην (Lleonard & Maynou 2003, Machias et al. 

2007) θαη ζηηο Δπξσπατθέο αθηέο ηνπ Αηιαληηθνχ (Uriarte et al. 1996). Παξφι‟ απηά, 

ε γλψζε φζνλ αθνξά ζηελ ΖΚΜ ηνπ θαη ηνπο κεραληζκνχο πνπ ειέγρνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά απηή είλαη δηάζπαξηε θαη αλεπαξθήο. Τπάξρνπζεο εξγαζίεο αλαθέξνπλ 

φηη ηα ζρνιεία ηνπ ζθνξπίδνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο (Iglesias et al. 2003) ελψ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ε θαηαθφξπθε ζέζε ηνπο ξπζκίδεηαη κε βάζε βηνηηθνχο 

(π.ρ., χπαξμε ζεξεπηψλ θαη αληαγσληζηψλ, Massé et al. 1996) θαη αβηνηηθνχο 

παξάγνληεο φπσο ηα πδξνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά 1996), ν ηχπνο ηνπ 
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ππνζηξψκαηνο (D‟Elia et al. 2009) θαη ην βάζνο βπζνχ (Massé et al. 1996, D‟Elia et 

al. 2009). Σα πξφηππα ηεο θαηαθφξπθεο θίλεζήο ηνπ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζε 

ζρέζε κε ην ζρεκαηηζκφ ζρνιείσλ, δελ έρνπλ εμεηαζηεί σο ηψξα ζην πιαίζην ηνπ 

εκεξήζηνπ θχθινπ, νχηε έρνπλ ηππνπνηεζεί θαη ζπζρεηηζηεί κε πεξηβαιινληηθέο 

παξακέηξνπο. Σν ηειεπηαίν έρεη απνθηήζεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ηα ηειεπηαία ρξφληα 

ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ ελδηαθέξνληνο γηα ζχδεπμε θαηψηεξνπ ηξνθηθνχ επηπέδνπ 

νηθνζπζηεκηθψλ θαη βηνελεξγεηηθψλ κνληέισλ πνπ ζηνρεχνπλ λα ελζσκαηψζνπλ ηελ 

θίλεζε ησλ ςαξηψλ θαη ηα πξφηππα θαηαλάισζήο ηνπο (Pecquerie et al. 2009, 

Politikos et al. 2011). Οη κεηαβνιέο ζηνπο αβηνηηθνχο παξάγνληεο, ηα ξεχκαηα θαη ηα 

πεδία δηαηξνθήο πνπ βηψλνπλ ηα κηθξά πειαγηθά ςάξηα ιφγσ ηεο θαηαθφξπθεο 

θίλεζήο ηνπο είλαη πηζαλφλ λα επεξεάδνπλ ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο θπζηνινγίαο θαη 

νηθνινγίαο ηνπο θαη είλαη αλαγθαίν λα ιακβάλνληαη ππφςε ζε ηέηνηεο πξνζεγγίζεηο. 

ηελ παξνχζα εξγαζία εμεηάδνληαη πηπρέο ηεο ΖΚΜ ηνπ γαχξνπ 

ρξεζηκνπνηψληαο πδξαθνπζηηθά δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηξηψλ 

ζεξηλψλ δεηγκαηνιεςηψλ (Ηνχληνο 2004-2006) ζην Αηγαίν Πέιαγνο. Δμεηάζηεθε ν 

ζρεκαηηζκφο θαη ε δηάιπζε ησλ ζρνιείσλ κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ ζρνιείσλ γαχξνπ 

πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηε δηάξθεηα ηνπ 24ψξνπ. Υξεζηκνπνηήζεθαλ ζηαηηζηηθά 

κνληέια γηα λα πεξηγξαθνχλ ηα εκεξήζηα πξφηππα ησλ παξακέηξσλ πνπ πεξηγξάθνπλ 

ηε ζέζε, ηελ αλαθιψκελε ηζρχ, θαη ηε κνξθνκεηξία ησλ ζρνιείσλ. Σέινο, πέξα απφ 

ηελ πεξηγξαθή ηνπο, νη παξαηεξνχκελεο αιιαγέο ζπζρεηίζηεθαλ κε ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηβαιινληηθέο παξακέηξνπο πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ν ηξφπνο πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ ΖΚΜ. 
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5.2. Τιηθά θαη Μέζνδνη 

 

πιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ πδξαθνπζηηθώλ δεδνκέλσλ 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ αθνπζηηθά δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ κε ην Δ/ ΦΗΛΗΑ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηξηψλ εξεπλεηηθψλ απνζηνιψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Β. Αηγαίνπ ηνλ Ηνχλην ηνπ 

2004, 2005 θαη 2006 (Δηθ. 5.1).  

 

 

Δηθ. 5.1. Πεξηνρέο κε πςειή ζρεηηθή αθζνλία γαχξνπ (>75% ησλ κηθξψλ πειαγηθψλ ςαξηψλ 

ζην αιίεπκα ησλ πεηξακαηηθψλ θαιάδσλ), απ‟ φπνπ πξνήιζαλ ηα δεδνκέλα. εκεηψλνληαη 

επίζεο νη δηαηνκέο ερνβνιηζκνχ θαη ηζνβαζείο ησλ 50m θαη 100m 

Fig. 5.1. Regions with high relative abundance of anchovy (>75% of catches among small 

pelagic fish) that acoustic data derived from. Transects of acoustic sampling and 40m and 

100m isobaths are also shown 

 

Ζ αθνπζηηθή δεηγκαηνιεςία θαη ε επεμεξγαζία ησλ ερνγξακκάησλ πεξηγξάθνληαη 

αλαιπηηθά ζηηο νκψλπκεο ελφηεηεο ηνπ θεθαιαίνπ 2.2. Ζ πξνζέγγηζε πνπ 

αθνινπζήζεθε γηα ηελ επηινγή ησλ δεδνκέλσλ πξνο αλάιπζε πεξηγξάθεηαη 

αλαιπηηθά ζην θεθάιαην 2.2 (ελφηεηα «Αλάιπζε δεδνκέλσλ»). ε αληίζεζε κε ηηο 

αλαιχζεηο ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα (2 –4), ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ αλάιπζε 

ζρνιεία πνπ παξαηεξήζεθαλ θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ εηθνζηηεηξαψξνπ. Δμαηξέζεθαλ 

απφ ηελ αλάιπζε ηα ζρνιεία ηνπ Β. Δπβντθνχ θφιπνπ επεηδή δηέθεξαλ ζεκαληηθά 

φζνλ αθνξά ζηε βαζπκεηξηθή θαηαλνκή ηνπο ζε ζρέζε κε άιιεο πεξηνρέο (θεθάιαην 

4) θαη ιφγσ ηεο έληνλεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο ηνπνγξαθίαο θαη βαζπκεηξίαο ηεο 

πεξηνρήο (ξερά λεξά ζε θιεηζηή πεξηνρή), κε απνηέιεζκα λα κελ πξνζθέξεηαη γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο κειέηεο. 
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πιινγή θαη επεμεξγαζία πεξηβαιινληηθώλ δεδνκέλσλ 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ερνβνιηζκνχ γηα θάζε εθπνκπή ήρνπ θαηαγξάθνληαλ απηφκαηα 

ε ψξα ηεο εκέξαο, νη γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο (γεσγξαθηθφ κήθνο θαη πιάηνο) θαη 

ην βάζνο βπζνχ. Οη κέζεο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ απηψλ γηα θάζε ζρνιείν 

ππνινγίζηεθαλ απηφκαηα απφ ην ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο ησλ ερνγξακκάησλ. 

Δπηπιένλ, γηα ηε ζέζε θάζε ζρνιείνπ, ππνινγίζηεθαλ νη ηηκέο κηαο ζεηξάο 

πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί πψο ζπλδένληαη κε ηελ 

εκεξήζηα θαηαθφξπθε κεηαλάζηεπζε. Οη παξάκεηξνη απηέο πεξηιάκβαλαλ ηελ 

έθηαζε ηνπ ζεξκνθιηλνχο (βάζνο φπνπ βξηζθφηαλ ην θαηψηεξν ζεκείνπ ηνπ 

ζεξκνθιηλνχο) (Giannoulaki et al. 2005b), ην βάζνο κέγηζηεο ζπγθέληξσζεο 

ρισξνθχιιεο θαη ηελ έληαζε θσηεηλήο αθηηλνβνιίαο. 

ην Β. Αηγαίν παξαηεξείηαη έληνλε ζηξσκάησζε ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ 

θαηά ηελ αξρή ηνπ θαινθαηξηνχ (Somarakis et al. 2002). Tν βάζνο ηνπ ζεξκνθιηλνχο 

εμεηάζηεθε (Giannoulaki et al. 2005b) επεηδή έρεη αλαθεξζεί πσο κπνξεί λα 

επεξεάδεη ηελ θαηαθφξπθε θαηαλνκή ησλ πειαγηθψλ ςαξηψλ (Busch & Mehner 

2009). Σν βάζνο κέγηζηεο ζπγθέληξσζεο ρισξνθχιιεο κπνξεί λα ζεσξεζεί δείθηεο 

ηνπ βάζνπο φπνπ παξαηεξείηαη ε κέγηζηε ππθλφηεηα δσνπιαγθηνχ (Alcaraz et al. 

2007) ην νπνίν απνηειεί ηε ιεία ηνπ γαχξνπ (Tudela & Palomera 1997). Σέινο, ε 

έληαζε ηεο θσηεηλήο αθηηλνβνιίαο έρεη πξνηαζεί σο ν θχξηνο παξάγνληαο πνπ ειέγρεη 

ηε ζπκπεξηθνξά ηεο ΖΚΜ (Blaxter & Hunter 1982, Freon & Misund 1999, 

Giannoulaki et al. 1999, Nilsson et al. 2003). πλεπψο, εθηηκήζεθε (i) ε έληαζε ηνπ 

θσηφο ζην βάζνο ζρνιείνπ θαη (ii) ε έληαζή ηνπ ζε βάζνο 5m (επηθαλεηαθή έληαζε 

ηνπ θσηφο), δειαδή ζην βάζνο φπνπ μεθηλνχζε ε αλάιπζε ησλ ερνγξακκάησλ. 

Ο ππνινγηζκφο ησλ παξαπάλσ παξακέηξσλ ζηηο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο 

φπνπ θαηαγξάθεθε θάζε ζρνιείν βαζίζηεθε ζηελ ηππνπνίεζε δεδνκέλσλ πνπ 

ζπιιέρζεζαλ κε ρξήζε CTD (βι. ελφηεηα 3.2). Σν φξγαλν ήηαλ εμνπιηζκέλν κε 

θσηφκεηξν (Biospherical QSP-200PD) γηα ηε κέηξεζε ηεο θσηεηλήο αθηηλνβνιίαο 

(ζε κE m
-2 

s
-1

, 1 κEm m
-2 

s
-1

= 51.2 mc) ζε κήθε θχκαηνο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην εχξνο 

ηεο θσηνζπλζεηηθά ελεξγνχ αθηηλνβνιίαο (photosynthetically active radiation, κήθε 

θχκαηνο 400 - 700 nm).  

 

Δθηίκεζε πεξηβαιινληηθώλ παξακέηξσλ ζηηο ζέζεηο ησλ ζρνιείσλ γαύξνπ 

Οη ηηκέο ησλ πξναλαθεξζέλησλ παξακέηξσλ εθηηκήζεθαλ γηα ηελ ηξηζδηάζηαηε ζέζε 

(βάζνο θαη γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο) θαη ψξα ηεο εκέξαο φπνπ παξαηεξήζεθε 
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θάζε ζρνιείν. ε θάζε ζέζε ζχξζεο CTD θαηαγξάθεθε ην γεσγξαθηθφ κήθνο θαη 

πιάηνο, ην βάζνο βπζνχ θαη ε ψξα ηεο εκέξαο. Σα ζηνηρεία απηά ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ζαλ εξκελεπηηθέο κεηαβιεηέο γηα ηελ ηππνπνίεζε ησλ ρσξν-ρξνληθψλ κεηαβνιψλ ηεο 

έληαζεο ηνπ θσηφο θαη ηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο ησλ βαζψλ ηεο κέγηζηεο 

ζπγθέληξσζεο ρισξνθχιιεο θαη ηεο έθηαζεο ηνπ ζεξκνθιηλνχο. Σα Γεληθεπκέλα 

Πξνζζεηηθά Μνληέια (Generalized Additive Models, GAMs, Hastie & Tibshirani 

1990) θαη Μνληέια Σνπηθήο Παιηλδξφκεζεο (Local Regression models, LOESS, 

Cleveland 1979) επηιέρζεθαλ σο θαηάιιειεο ζηαηηζηηθέο κέζνδνη γηα ην ζθνπφ απηφ. 

Όζνλ αθνξά ζηελ έθηαζε ηνπ ζεξκνθιηλνχο, ρξεζηκνπνηήζεθε έλα κνληέιν 

ηνπηθήο παιηλδξφκεζεο (LOESS) γηα λα εθηηκεζνχλ νη ηηκέο ηνπ ζηηο ζέζεηο ησλ 

ζρνιείσλ, ζπλαξηήζεη ησλ γεσγξαθηθψλ ζπληεηαγκέλσλ. Ζ LOESS απνηειεί ηα 

κέζνδν εθηίκεζεο ηεο επηθάλεηαο παιηλδξφκεζεο εθαξκφδνληαο κηα ζπλάξηεζε ησλ 

αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ (δει. ησλ γεσγξαθηθψλ ζπληεηαγκέλσλ) ηνπηθά θαη κε 

ηξφπν αλάινγν απηνχ ηνπ θηλνχκελνπ κέζνπ φξνπ ζηελ αλάιπζε ρξνλνζεηξψλ 

(Cleveland 1979). H επηθάλεηα παιηλδξφκεζεο εθαξκφδεηαη κε ηε κέζνδν ησλ 

ζηαζκηζκέλσλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ, ε νπνία εμαζθαιίδεη φηη ηα πην γεηηνληθά 

ζεκεία είλαη πεξηζζφηεξν επηδξαζηηθά. Ο αξηζκφο ησλ γεηηνληθψλ ζεκείσλ (δει. ην 

κέγεζνο ηεο γεηηλίαζεο) πνπ εθθξάδεηαη ζπλήζσο σο πνζνζηφ (span) ησλ ζεκείσλ 

ζπληζηά ηνλ παξάγνληα εμνκάιπλζεο. ηε παξνχζα δηαηξηβή ρξεζηκνπνηήζεθε 

γεηηλίαζε ζην επίπεδν ηνπ 10% (span=0.1). Σα κνληέια ηνπηθήο παιηλδξφκεζεο είλαη 

πνιχ επέιηθηα θαζψο γηα θάζε ζεκείν πνπ πξνβιέπεηαη εθαξκφδεηαη κηα 

πνιπσλπκηθή επηθάλεηα πνπ ππνινγίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο κφλν ηα γεηηνληθά 

ζεκεία. 

Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ βάζνπο κέγηζηεο ζπγθέληξσζεο ρισξνθχιιεο-α θαη ηεο 

έληαζεο ηνπ θσηφο, επηιέρζεθε ε ρξήζε GAMs (Hastie & Tibshirani 1990). Έλα 

GAM απνηειεί νπζηαζηηθά έλα Γεληθεπκέλν Γξακκηθφ Μνληέιν (Generalized Linear 

Model) πνπ πεξηιακβάλεη κηα γξακκηθή ζπλάξηεζε θαη έλα ζχλνιν παξαγφλησλ 

εμνκάιπλζεο ησλ ζπκκεηαβιεηψλ (Wood 2006). Σν θχξην πιενλέθηεκα ησλ GAMs 

ζε ζρέζε κε παξαδνζηαθέο κεζφδνπο παιηλδξφκεζεο είλαη ε ηθαλφηεηά ηνπο λα 

ηππνπνηνχλ κε γξακκηθά δεδνκέλα ρξεζηκνπνηψληαο κε παξακεηξηθνχο εμνκαιπληέο 

(Hastie & Tibshirani 1990, Wood 2006). Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ GAMs 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε βηβιηνζήθε „mgcv‟ ζην ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ R (v. R2.8.0; R 

Development Core Team 2010). 
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Δπηιέρζεθε ε θαηαλνκή quasi-poisson ελψ φπνηε ρξεηάζηεθε ηα δεδνκέλα 

κεηαζρεκαηίζηεθαλ γηα λα επηηεπρζεί θαλνληθή θαηαλνκή. Ο θαηάιιεινο 

κεηαζρεκαηηζκφο επηιέρζεθε κε βάζε ηελ επηζθφπεζε ησλ Quantile-Quantile plots 

(QQ-plots). Γηα ηελ εμνκάιπλζε ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ θαη ηελ πξνζαξκνγή 

ησλ GAMs ρξεζηκνπνηήζεθε ν εμνκαιπληήο θπβηθήο ζπλάξηεζεο (cubic spline). Ζ 

θαηαιιειφηεηα θάζε κνληέινπ αμηνινγήζεθε κε βάζε (i) ην πνζνζηφ ηεο 

εμεγνχκελεο κεηαβιεηφηεηαο (0–100%, φζν πςειφηεξν ηφζν θαιχηεξα), (ii) ην 

Generalized Cross Validation Criterion (GCV, φζν ρακειφηεξν ηφζν θαιχηεξα) θαη 

(iii) ηελ εηθφλα ησλ δηαζηεκάησλ εκπηζηνζχλεο ηεο εμνκάιπλζεο (απφ ηα νπνία δελ 

πξέπεη λα δηέξρεηαη κηα επζεία θαζ‟ φιν ην εχξνο ηνπο). Ο βαζκφο εμνκάιπλζεο 

επηιέρζεθε κε βάζε ηελ επηζθφπεζε ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ θαη ηε κέζνδν GCV 

φπσο πξνηείλεηαη απφ ηνλ Woods (2006) θαη ε νπνία είλαη ελζσκαησκέλε ζηε 

βηβιηνζήθε “mgcv” ηεο R. Δπηιέρζεθαλ κνληέια πνπ πεξηιάκβαλαλ κφλν ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο. Δπηπιένλ ε αμηνπηζηία ησλ κνληέισλ ειέγρζεθε κε 

επηζθφπεζε ησλ θαηάιιεισλ γξαθηθψλ (π.ρ., ππνιεηπφκελεο ηηκέο έλαληη 

εθηηκψκελσλ ηηκψλ, QQ-plot θαη γξάθεκα ππνιεηπφκελσλ έλαληη ησλ αξρηθψλ 

ηηκψλ). 

Γηα ηελ ηππνπνίεζε ηνπ βάζνπο κέγηζηεο ζπγθέληξσζεο ρισξνθχιιεο (CM 

depth) ρξεζηκνπνηήζεθαλ (i) ην γεσγξαθηθφ πιάηνο (latitude), (ii) ην γεσγξαθηθφ 

κήθνο (longitude), (iii) ε θπβηθή ξίδα ηνπ βάζνπο βπζνχ (bottom depth) θαη (iv) ην 

έηνο (year) σο εξκελεπηηθέο κεηαβιεηέο. Όζνλ αθνξά ζηελ ηππνπνίεζε ηεο ρσξν-

ρξνληθήο θαηαλνκήο ηεο έληαζεο ηνπ θσηφο, εθηφο απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο 

παξακέηξνπο, εμεηάζηεθε θαη ε επίδξαζε ηεο ψξαο ηεο εκέξαο θαη ηνπ βάζνπο. 

Καζψο ε έληαζε ηνπ θσηφο πνηθίιεη ζε κεγάιν βαζκφ αλάινγα κε ηελ ψξα ηεο 

εκέξαο θαη ην βάζνο ζην νπνίν κεηξάηαη (ιφγσ απνξξφθεζεο ηνπ θσηφο), 

πξνθεηκέλνπ λα αληρλεπηνχλ κηθξήο θιίκαθαο κεηαβνιέο θαη λα βειηησζεί ε αθξίβεηα 

ησλ εθηηκήζεσλ εθαξκφζηεθαλ δηαθνξεηηθά κνληέια αλάινγα κε (α) ηελ πεξίνδν ηεο 

εκέξαο (1. κεηαβαηηθέο πεξίνδνη ηεο αλαηνιήο θαη ηεο δχζεο θαη 2. «θπξίσο» εκέξα) 

θαη (β) ηε δψλε βάζνπο (< 30 m, 30-60 m, 60-130 m). Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, 

δεκηνπξγήζεθαλ έμη λέεο νκάδεο δεδνκέλσλ (δχν ρξνληθέο πεξίνδνη Υ ηξεηο δψλεο 

βάζνπο) κε ιηγφηεξε δηαθχκαλζε θαη εθαξκφζηεθαλ αληίζηνηρα έμη δηαθνξεηηθά 

κνληέια. 

Σα κνληέια πνπ εθαξκφζηεθαλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα εθηηκεζνχλ νη ηηκέο 

ηεο έληαζεο ηεο θσηεηλήο αθηηλνβνιίαο θαη ηνπ βάζνπο κέγηζηεο ζπγθέληξσζεο 
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ρισξνθχιιεο ζηηο ζέζεηο ησλ ζρνιείσλ, ζπλαξηήζεη ησλ εξκελεπηηθψλ κεηαβιεηψλ 

πνπ επηιέρζεθαλ ζε θάζε κνληέιν. 

 

Αλάιπζε ηνπ λπρζεκεξήζηνπ ζρεκαηηζκνύ ησλ ζρνιείσλ 

Δμεηάζηεθε ην λπρζεκεξήζην πξφηππν ζρεκαηηζκνχ ησλ ζρνιείσλ ηνπ γαχξνπ, 

αθνινπζψληαο ηελ πξνζέγγηζε ησλ Fernandes et al. (2001). Ζ πξνζέγγηζε ππνζέηεη 

πσο θαζψο ηα ςάξηα αξρίδνπλ λα ζπλαζξνίδνληαη ζε ζρνιεία λσξίο ην πξσί, ν 

αξηζκφο ησλ ζρνιείσλ αλά ηνηρεηψδε Μνλάδα Γεηγκαηνιεςίαο (Elementary 

Distance Sampling Unit – EDSU, 1 λαπηηθφ κίιη) απμάλεηαη πξνο έλα ζηαζεξφ αξηζκφ 

πνπ παξακέλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη κεηψλεηαη μαλά θνληά ζην ζνχξνππν. 

Σν πξφηππν απηφ πεξηγξάθεηαη απφ έλα ζρεκαηηθφ κνληέιν (εμίζσζε 5.1) νη 

παξάκεηξνη ηνπ νπνίνπ απεηθνλίδνληαη ζηελ Δηθ. 5.2. 

 0   ,              0  < t ≤ s1 

 
11

12 )(
sin

se

st
C  ,              s1   < t ≤ s1 + 

2

)( 11 se
 

n =  C   ,  s1 + 
2

)( 11 se
  < t ≤  s2 + 

2

)( 22 se
 (5.1) 

 
22

22 )(
sin

se

st
C  , s2 + 

2

)( 22 se
  < t ≤ e2 

 0   ,               e2  < t ≤ 24 

 

φπνπ, t ε ψξα ηεο εκέξαο, C ν κέζνο αξηζκφο ζρνιείσλ αλά κίιη, s1 ε ψξα φπνπ ηα 

ζρνιεία αξρίδνπλ λα ζρεκαηίδνληαη, s1 + (e1-s1)/2 ν ρξφλνο φπνπ ν ζρεκαηηζκφο ησλ 

ζρνιείσλ νινθιεξψλεηαη, s2 + (e2-s2)/2 ν ρξφλνο φπνπ ηα ζρνιεία αξρίδνπλ λα 

δηαζπείξνληαη θαη e2 ν ρξφλνο πνπ ν δηαζθνξπηζκφο έρεη νινθιεξσζεί. Γηα ηελ 

εθηίκεζε ησλ s1, e1, θαη s2, έλα εκηηνλνεηδέο κνληέιν ηεο κνξθήο: 

se

st
C

)(
sin 2

     (5.2) 

πξνζαξκφζηεθε ζην κέζν σξηαίν αξηζκφ ζρνιείσλ αλά κίιη, ζηαζκηζκέλν κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ δεηγκάησλ (κίιηα). Οη ηηκέο ψξαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη ε ηνπηθή 

ψξα κεηαζρεκαηηζκέλε ζε δεθαδηθέο ηηκέο. 
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Δηθ. 5.2. Γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ ζρεκαηηθνχ κνληέινπ πνπ εθαξκφζηεθε γηα λα 

πεξηγξάςεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζρνιείσλ γαχξνπ αλά κίιη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Οη 

παξάκεηξνη εμεγνχληαη ζηελ εμίζσζε 5.1 

Fig. 5.2. Graphic representation of the conceptual model used to describe the number of 

anchovy schools per mile during the time of day, according to the parameters explained in 

equation 5.1. 

 

 

Δμέηαζε εκεξήζησλ κεηαβνιώλ ησλ βαζπκεηξηθώλ, κνξθνκεηξηθώλ θαη 

ελεξγεηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ ζρνιείσλ  

Μεηά ηελ επεμεξγαζία ησλ ερνγξακκάησλ έγηλε εμαγσγή θαη ππνινγηζκφο ησλ 

βαζπκεηξηθψλ, κνξθνκεηξηθψλ θαη ελεξγεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζρνιείσλ πνπ 

αλαγλσξίζηεθαλ (Δηθ. 2.4, πιαίζην 2.1). Οη βαζπκεηξηθέο παξάκεηξνη 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλάιπζε ησλ πξφηππσλ ηεο εκεξήζηαο θαηαθφξπθεο 

θαηαλνκήο ηνπ γαχξνπ (απφ ηηο 5:30 σο ηηο 22:00 πνπ ήηαλ ην δηάζηεκα θαηά ην 

νπνίν αληρλεχηεθαλ). Οη κνξθνκεηξηθέο θαη ελεξγεηηθέο παξάκεηξνη 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξαθνχλ ηα εκεξήζηα πξφηππα κεηαβνιήο 

ζηελ εζσηεξηθή δνκή ησλ ζρνιείσλ. πγθεθξηκέλα, γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο εκεξήζηαο 

θαηαθφξπθεο κεηαλάζηεπζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ηα εμήο 

ραξαθηεξηζηηθά (βι. πιαίζην 2.1 γηα πεξηζζφηεξεο επεμεγήζεηο): 

(i) απόζηαζε από ην βπζό (Αltitude) 
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(ii) βάζνο ζρνιείνπ (Depth). Οη ηηκέο βάζνπο κεηαζρεκαηίζηεθαλ ζε αξλεηηθέο 

ηηκέο γηα θαιχηεξε γξαθηθή απεηθφληζε 

(iii) απόζηαζε από ην ζεξκνθιηλέο (distance from Upper Mixed Layer -UML- depth) 

(iv) απόζηαζε από ην βάζνο κέγηζηεο ζπγθέληξσζεο ρισξνθύιιεο (distance from CM 

depth) 

(v) κέζε θαη’ όγθν αλαθιώκελε ηζρύο (MVBS): ζεσξήζεθε κέηξν ηεο ππθλφηεηαο 

ηνπ ζρνιείνπ 

(vi) πεξίκεηξνο ζρνιείνπ (Perimeter): ζεσξήζεθε κέηξν ηνπ κεγέζνπο ηνπ ζρνιείνπ 

(vii) επηκήθπλζε (Elongation): ζεσξήζεθε κέηξν ηνπ ζρήκαηνο ηνπ ζρνιείνπ. 

Γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ πξνηχπσλ ηεο εκεξήζηαο θαηαθφξπθεο θαηαλνκήο 

ησλ ζρνιείσλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπλνιηθά δεδνκέλα απφ 429 ζρνιεία πνπ πξνήιζαλ 

θαη απφ ηηο ηξεηο δεηγκαηνιεπηηθέο πεξηφδνπο. Καηά ηελ αλάιπζε ησλ 

κνξθνκεηξηθψλ θαη ελεξγεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, εμαηξέζεθαλ ηα ζρνιεία πνπ δελ 

πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα πξνθεηκέλνπ λα δηνξζσζνχλ ζχκθσλα κε ηνλ αιγφξηζκν ηνπ 

Diner (2001), πεξηνξίδνληαο ηα ζρνιεία ζε 319. 

Δμεηάζηεθαλ νη εκεξήζηεο κεηαβνιέο ησλ παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

ζρνιείσλ ρξεζηκνπνηψληαο: 

(i) έλα δπσλπκηθφ κνληέιν ηεο κνξθήο: 

2tctbay      (5.3) 

φπνπ y ην εθάζηνηε ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζρνιείνπ, t ε ψξα ηεο εκέξαο θαη a, b, c 

ζηαζεξέο 

(ii) έλα ζπλεκηηνλνεηδέο κνληέιν (φπσο πεξηγξάθεηαη απφ ηνπο Giannoulaki et al. 

1999) ηεο κνξθήο: 

ctbay
24

2
cos     (5.4) 

φπνπ y ην εθάζηνηε ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζρνιείνπ, t ε ψξα ηεο εκέξαο θαη a, b, c 

ζηαζεξέο. Σν εθάζηνηε ραξαθηεξηζηηθφ θηάλεη ηε κέγηζηε ( ή ειάρηζηε) ηηκή ηνπ ηελ 

ψξα t0, φπνπ κεδελίδεηαη ε πξψηε παξάγσγνο ηεο εμίζσζεο. 

(iii) έλα κνληέιν GAM φπσο πεξηγξάθεηαη απφ ηελ εμίζσζε: 

)()( tscyg      (5.5) 

φπνπ g ε ζπλάξηεζε ζχλδεζεο (link function), y ην εθάζηνηε ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

ζρνιείνπ, c ε ηεηκεκέλε, s ν παξάγνληαο εμνκάιπλζεο θαη t ε ψξα ηεο εκέξαο. Ζ 

Gamma θαηαλνκή κε ινγαξηζκηθή ζπλάξηεζε ζχλδεζεο επηιέρζεθε σο ε 
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θαηαιιειφηεξε γηα ηα ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα, κε εμαίξεζε ηηο παξακέηξνπο κε 

αξλεηηθέο ηηκέο (βάζνο ζρνιείνπ, απφζηαζε απφ ην ζεξκνθιηλέο, απφζηαζε απφ ην 

βάζνο κέγηζηεο ζπγθέληξσζεο ρισξνθχιιεο, κέζε θαη‟ φγθν αλαθιψκελε ηζρχο) 

φπνπ επηιέρζεθε Gaussian θαηαλνκή. Υξεζηκνπνηήζεθε ν εμνκαιπληήο θπβηθήο 

ζπλάξηεζεο (cubic spline) (Hastie & Tibshirani 1990) γηα ηελ εμνκάιπλζε ησλ 

αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ θαη ηελ πξνζαξκνγή ησλ GAMs. Ο βαζκφο εμνκάιπλζεο 

επηιέρζεθε κεηά απφ επηζθφπεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη κε βάζε ην γεληθεπκέλν 

θξηηήξην δηαζηαχξσζεο (Generalized Cross Validation criterion - GCV) φπσο 

πξνηείλεηαη απφ ηνλ Wood (2006) θαη ην νπνίν είλαη ελζσκαησκέλν ζηε βηβιηνζήθε 

“mgcv” ηεο R. Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ππεξπξνζαξκνγή (over-fitting) ησλ 

δεδνκέλσλ, απμήζεθε ην πνζφ θαηά ην νπνίν νη βαζκνί ειεπζεξίαο ζπκκεηέρνπλ ζηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ GCV θαηά έλαλ παξάγνληα γ = 1.4. Ο ηξφπνο απηφο έρεη πξνηαζεί σο 

θαηάιιεινο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα ρσξίο λα κεηψλεηαη ε 

πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ (Kim & Gu 2004, Katsanevakis et al. 2009). 

Ζ επηινγή ηνπ θαηαιιειφηεξνπ κνληέινπ βαζίζηεθε ζηελ κείσζε ηνπ Akaike 

Information Criterion (AIC) (Burnham & Anderson 2002). πγθεθξηκέλα, ην κνληέιν 

κε ην κηθξφηεξν AIC εμεγεί πεξηζζφηεξν ηελ κεηαβιεηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ, ελψ 

κνληέια κε ΓAIC<2 (ΓAIC = AICi - AICmin) εμεγνχλ ζρεδφλ εμίζνπ ηα δεδνκέλα 

(Burnham & Anderson 2002). 

 

Αλάιπζε ησλ παξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηα πξόηππα εκεξήζηαο κεηαλάζηεπζεο 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ GAMs, φπσο πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί 

ε επίδξαζε πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ ζηελ εκεξήζηα κεηαβιεηφηεηα ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζρνιείσλ. Δηδηθφηεξα, πέληε πεξηβαιινληηθέο παξάκεηξνη 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο εξκελεπηηθέο κεηαβιεηέο γηα ηε κνληεινπνίεζε ησλ 

βαζπκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (απφζηαζε απφ ην βπζφ θαη βάζνο ζρνιείνπ): (i) 

βάζνο βπζνχ ζηε ζέζε ηνπ ζρνιείνπ, (ii) έληαζε ηνπ θσηφο ζηε ζέζε ηνπ ζρνιείνπ 

(εθηηκεκέλε έληαζε ζηηο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο, ην βάζνο θαη ηελ ψξα πνπ 

παξαηεξήζεθε θάζε ζρνιείν), (iii) επηθαλεηαθή έληαζεο ηνπ θσηφο (εθηηκεκέλε 

έληαζε ζε βάζνο 5m ζηηο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο, θαη ηελ ψξα πνπ 

παξαηεξήζεθε θάζε ζρνιείν), (iv) βάζνο κέγηζηεο ζπγθέληξσζεο ρισξνθχιιεο 

(εθηηκεκέλν βάζνο ζηηο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο θάζε ζρνιείνπ), θαη (v) βάζνο 

ζεξκνθιηλνχο (εθηηκεκέλν βάζνο ζηηο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο θάζε ζρνιείνπ). 

Δπηπιένλ, εμεηάζηεθε ε επίδξαζε ησλ βαζπκεηξηθψλ παξακέηξσλ (i) βάζνο 
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ζρνιείνπ, (ii) απφζηαζε απφ ην βπζφ, (iii) απφζηαζε απφ ην ζεξκνθιηλέο θαη (iv) 

απφζηαζε απφ ην βάζνο κέγηζηεο ζπγθέληξσζεο ρισξνθχιιεο, ζηηο ελεξγεηηθέο θαη 

κνξθνκεηξηθέο παξακέηξνπο ησλ ζρνιείσλ. 

Όπνπ ρξεηάζηεθε, νη ηηκέο ησλ εξκελεπηηθψλ κεηαβιεηψλ 

κεηαζρεκαηίζηεθαλ ψζηε λα αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή. Δμεηάζηεθε ε 

ζπζρέηηζε ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ, ψζηε νη κεηαβιεηέο πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζην κνληέιν λα κελ είλαη ζπζρεηηζκέλεο (Hastie & Tibshirani 1990). Αθνινπζήζεθε 

εκπξφζζηα βαζκηδσηή επηινγή (stepwise forward selection) γηα ηελ επηινγή ηνπ 

θαιχηεξνπ κνληέινπ, κε βάζε ηε κείσζε ηνπ AIC (Burnham & Anderson 2002), 

φπσο πεξηγξάθεθε παξαπάλσ. 



ΖΜΔΡΖΗΑ ΚΑΣΑΚΟΡΤΦΖ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΣΧΝ ΥΟΛΔΗΧΝ ΣΟΤ ΓΑΤΡΟΤ 

 104 

5.3. Απνηειέζκαηα 

 

Νπρζεκεξήζηνο ζρεκαηηζκόο ησλ ζρνιείσλ 

 

Δηθ. 5.3. Πξνζαξκνγή ηνπ ζρεκαηηθνχ κνληέινπ (εμίζσζε 5.1, Δηθ. 5.2) ζηηο κέζεο σξηαίεο 

ηηκέο αξηζκνχ ζρνιείνπ αλά λαπηηθφ κίιη (ηειείεο). Οη ηηκέο ζηηο ψξεο πνπ δε θαίλνληαη (1-3) 

είλαη κεδεληθέο. Οη ζθνπξφρξσκεο γθξη δψλεο ππνδεηθλχνπλ ηε λχρηα, νη αλνηρηφρξσκεο γθξη 

δψλεο ηηο ψξεο φπνπ ππάξρεη θσο πξηλ ηελ αλαηνιή θαη κεηά ηε δχζε ηνπ ειίνπ, θαη ε ιεπθή 

δψλε ππνδεηθλχεη ηελ εκέξα. Οη ηηκέο ψξαο είλαη ζε δεθαδηθέο ηηκέο ηνπηθήο ψξαο. 

Fig. 5.3. Fit of conceptual model (eq. 5.1, Fig. 5.2) to hourly average values of number of 

schools per mile (dots). Times not shown here (1-3) are zero. Dark grey zones indicate night 

time; light grey zones indicate periods between the start of civil twilight and dawn as well as 

between dusk and the end of civil twilight. White zone indicate daytime. Time values are in 

decimal local time. 

 

Σελ πεξίνδν ησλ δεηγκαηνιεςηψλ, ν ήιηνο αλέηεηιε θαηά κέζν φξν ζηηο 05:54 ηνπηθή 

ψξα θαη έδπε ζηηο 20:53. Χζηφζν, θσο ππήξρε πεξίπνπ κηζή ψξα πξηλ ηελ αλαηνιή 

θαη κηζή ψξα κεηά ηε δχζε ηνπ ειίνπ. Ο ήιηνο έθηαλε ζην δελίζ ηνπ ζηηο 13:24. Σν 

ζρεκαηηθφ κνληέιν πνπ πξνέθπςε απφ ηελ αλάιπζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζρνιείσλ πνπ 

παξαηεξήζεθαλ αλά κίιη ζηε δηάξθεηα ηνπ 24ψξνπ, πξνβιέπεη πσο ηα ζρνιεία ηνπ 

γαχξνπ αξρίδνπλ λα ζρεκαηίδνληαη κεηά ηηο 05:00, ιίγν πξηλ γίλεη νξαηφ ην πξψην 

θσο, ελψ θηάλνπλ έλα ζηαζεξφ αξηζκφ ζρνιείσλ αλά κίιη (1.05) ζηηο 09:14 (Δηθ. 5.3). 

Ο αξηζκφο ησλ ζρνιείσλ αξρίδεη λα κεηψλεηαη μαλά ιίγν πξηλ ηηο 19:00 θαη 

κεδελίδεηαη αθφηνπ ην ηειεπηαίν θσο ηεο εκέξαο ραζεί (Δηθ. 5.3). Πξαθηηθά, ζρνιεία 

παξαηεξήζεθαλ κεηαμχ 5:40 θαη 22:00 ηνπηθή ψξα (Δηθ. 5.3). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 
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λχρηαο (κεηά ηηο 22:00), παξαηεξνχληαλ θνληά ζηελ επηθάλεηα κηθξά θνπάδηα πνπ δελ 

πιεξνχζαλ ηα ειάρηζηα θξηηήξηα ψζηε λα αληρλεπηνχλ σο ζρνιεία ή/θαη ζθφξπηα 

ςάξηα πνπ είραλ ηε κνξθή ζηξσκάησλ ήρνπ ζηα ερνγξάκκαηα. 

 

Δθηίκεζε πεξηβαιινληηθώλ παξακέηξσλ ζηηο ζέζεηο ησλ ζρνιείσλ 

Δθαξκφζηεθαλ ηξεηο παιηλδξνκήζεηο LOESS (R
2
 = 0.78-0.9), κηα γηα θάζε έηνο, 

πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξαθεί ε ρσξηθή θαηαλνκή ηνπ βάζνπο ηνπ ζεξκνθιηλνχο θαη λα 

εθηηκεζνχλ νη ηηκέο ηνπο ζηηο ζέζεηο ησλ ζρνιείσλ. Σν γεσγξαθηθφ κήθνο θαη πιάηνο 

ήηαλ νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε απηά ηα κνληέια. 

Σν GAM πνπ εθαξκφζηεθε γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο θαηαλνκήο ηνπ βάζνπο 

κέγηζηεο ζπγθέληξσζεο ρισξνθχιιεο, πεξηείρε σο εξκελεπηηθέο κεηαβιεηέο (i) ην 

βάζνο βπζνχ θαη (ii) ην γεσγξαθηθφ πιάηνο θαη εμεγνχζε 84.4% ηεο κεηαβιεηφηεηαο 

(total deviance). Όζνλ αθνξά ζηελ έληαζε ηνπ θσηφο, νη παξάκεηξνη πνπ 

ζπκπεξηιήθζεθαλ θαη ζηα έμη GAM ηα νπνία εμεγνχζαλ 67.3% - 79.7% ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο, ήηαλ νη γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο, ην βάζνο, ε ψξα ηεο εκέξαο 

θαη ην έηνο (σο παξάγνληαο). Καηά ηελ εθηίκεζε ηεο έληαζεο ηνπ θσηφο ζηε ζέζε 

ησλ ζρνιείσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην κνληέιν πνπ αληηζηνηρνχζε ζηε δψλε βάζνπο θαη 

ηελ πεξίνδν φπνπ παξαηεξήζεθε θάζε ζρνιείν. Οκνίσο, γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 

επηθαλεηαθήο έληαζεο, ρξεζηκνπνηήζεθε ην κνληέιν γηα ηελ επηθαλεηαθή δψλε 

βάζνπο θαζψο θαη γηα ηελ πεξίνδν φπνπ παξαηεξήζεθε ην ζρνιείν. 

 

Ηκεξήζηα πξόηππα βαζπκεηξηθώλ, κνξθνκεηξηθώλ θαη ελεξγεηηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ ζρνιείσλ 

Σα GAMs κπφξεζαλ λα εμεγήζνπλ θαιχηεξα ηηο παξαηεξνχκελεο κεηαβνιέο ησλ 

βαζπκεηξηθψλ, κνξθνκεηξηθψλ θαη ελεξγεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζρνιείσλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, εκθαλίδνληαο κηθξφηεξεο ηηκέο AIC ζε ζρέζε κε ην 

δπσλπκηθφ θαη ην ζπλεκηηνλνεηδέο κνληέιν (Πίλαθαο 5.1). ηελ πεξίπησζε ηεο θαη‟ 

φγθν αλαθιψκελεο ηζρχνο, ην ζπλεκηηνλνεηδέο κνληέιν εμεγνχζε ζρεδφλ εμίζνπ κε 

ην GAM ηηο παξαηεξνχκελεο κεηαβνιέο (Γ AIC<2, Πίλαθαο 5.1). Σα πεξηζζφηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρνιείσλ κεγηζηνπνηνχληαλ (ή ειαρηζηνπνηνχληαλ) ζην κέζν ηεο 

εκέξαο ζχκθσλα κε ην ζπλεκηηνλνεηδέο κνληέιν (Πίλαθαο 5.1). Γηα παξάδεηγκα, ηα 

ζρνιεία έθηαλαλ ζην κέγηζην βάζνο πεξίπνπ 20 ιεπηά κεηά ην δελίζ ηνπ ειίνπ. 
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Πίλαθαο 5.1. χγθξηζε ησλ κνληέισλ πνπ εθαξκφζηεθαλ γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ εκεξήζησλ 

πξνηχπσλ κεηαβνιψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζρνιείσλ, κε βάζε ην AIC. Σηκέο AIC πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε ΓAIC <2 ππνδεηθλχνληαη κε ηνληζκέλα γξάκκαηα. a, b, c = εθηηκεκέλνη 

ζπληειεζηέο ηνπ δπσλπκηθνχ θαη ηνπ ζπλεκηηνλνεηδνχο κνληέινπ, AIC = Akaike Information 

Criterion, UML = θαηψηεξν φξην ηνπ ζεξκνθιηλνχο, CM = βάζνο κέγηζηεο ζπγθέληξσζεο 

ρισξνθχιιεο-α, t0 = ε ψξα φπνπ ε παξάκεηξνο θηάλεη ηε κέγηζηε (ή ειάρηζηε) ηηκή. 

Table 5.1. Comparisons of models applied for the description of the diurnal patterns of school 

descriptors based on AIC. Values of AIC corresponding to ΓAIC <2 are indicated in bold. a, 

b, c = estimated coefficients for the binomial and the cosine models; AIC = Akaike 

Information Criterion; UML = lower limit of the thermocline; CM = depth of maximum 

concentration of chlorophyll-α; t0 = time of maximum (or minimum) value according to the 

cosine model. 

  Γπσλπκηθό κνληέιν πλεκηηνλνεηδέο κνληέιν GAM 

Παξάκεηξνο AIC A b C AIC a b c t0 AIC 

A. Βαζπκεηξηθέο          

Altitude 3230.29 102.72 -15.17 0.54 3289.52 17.11 -20.93 -9.98 12.67 1732.31 

Depth 3419.56 88.17 -22.07 0.78 3399.24 -37.49 32.62 -25.74 13.72 3355.82 

Distance from 

UML depth 3137.58 93.16 -17.61 0.62 3117.46 -8.09 25.57 -13.18 12.88 3106.51 

Distance from 

CM depth 2958.86 96.42 -15.71 0.57 3036.19 9.33 22.8 -0.55 12.04 2842.33 

B. Δλεξγεηηθέο          

MVBS 1795.17 -61.18 1.16 -0.05 1791.44 -56.2 2.45 3.1 11.79 1792.04 

Γ. Μνξθνκεηξηθέο          

Perimeter 3459.18 158.35 -11.59 0.29 3461.09 59.28 -20.13 -4.96 12.33 3111.48 

Elongation 2289.06 -13.98 3.39 -0.12 2289.4 5.99 -4.78 5.57 11.63 1939.34 

 

 

χκθσλα κε ηα GAMs ησλ βαζπκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ηα ζρνιεία ηνπ γαχξνπ 

βξίζθνληαλ θνληά ζην βπζφ απφ ηηο 9:00 σο ηηο 20:00. Πξηλ θαη κεηά ηελ πεξίνδν 

απηή παξαηεξήζεθε αληίζηνηρα ηαρεία κείσζε θαη αχμεζε ηεο απφζηαζεο ησλ 

ζρνιείσλ απφ ην βπζφ (Δηθ. 5.4). Σα ζρνιεία έθηαλαλ ζην κέγηζην βάζνο ηνπο απφ ηηο 

12:00 σο ηηο 15:00 (Δηθ. 5.4). Σα πεξηζζφηεξα ζρνιεία βξίζθνληαλ θνληά ζην 

ζεξκνθιηλέο λσξίο ην πξσί (06:00), κεηαθηλνχληαλ θάησ απφ απηφ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εκέξαο θαη αλέβαηλαλ πάλσ απφ απηφ ην ζνχξνππν (21:00, Δηθ. 5.4). Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εκέξαο, ζπλήζσο εληνπίδνληαλ θάησ απφ ην βάζνο κέγηζηεο 

ζπγθέληξσζεο ρισξνθχιιεο (Δηθ. 5.4). 
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Δηθ. 5.4. GAMs βαζπκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζρνιείσλ ζπλαξηήζεη ηεο ψξα ηεο 

εκέξαο (ζπλερήο γξακκή). Οη δηαθεθνκκέλεο γξακκέο είλαη ηα ηππηθά ζθάικαηα. UML: 

βάζνο ηνπ θαηψηεξνπ νξίνπ ηνπ ζεξκνθιηλνχο, CM: βάζνο κέγηζηεο ζπγθέληξσζεο 

ρισξνθχιιεο. 

Fig. 5.4 Fit of GAMs of bathymetric school descriptors as a function of Time (solid lines) and 

corresponding standard errors (dotted lines).α. altitude, β. school depth, γ. distance from the 

depth of the lower limit of the thermocline; δ. distance from the depth of maximum 

concentration of chlorophyll-α. 

 

 

Οη ελεξγεηηθέο θαη κνξθνκεηξηθέο παξάκεηξνη ησλ ζρνιείσλ εκθάληζαλ κεγαιχηεξε 

εκεξήζηα κεηαβιεηφηεηα (εξκελεπκέλε κεηαβιεηφηεηα = 10.9%-14%) ζε ζρέζε κε 

ηηο βαζπκεηξηθέο (εξκελεπκέλε κεηαβιεηφηεηα = 50.8%-77.4%). Ξεθάζαξα εκεξήζηα 

πξφηππα αλαγλσξίζζεθαλ ζηελ επηκήθπλζε θαη ηελ θαη‟ φγθν αλαθιψκελε ηζρχ 

θαζψο ηα ζρνιεία ήηαλ πην επηκήθε θαη αλαθινχζαλ πεξηζζφηεξε ελέξγεηα αλά 

κνλάδα φγθνπ (δει. ήηαλ πην ζπκπαγή) ζηε κέζε ηεο εκέξαο (Δηθ. 5.5). Ζ πεξίκεηξνο 

ήηαλ κεγαιχηεξε ην πξσί, θπκαηλφηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη έηεηλε λα 

απμεζεί ην ζνχξνππν ρσξίο φκσο λα θηάζεη ηα επίπεδα ησλ πξσηλψλ ηηκψλ (Δηθ. 5.5). 
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Δηθ. 5.5. GAMs ησλ κνξθνκεηξηθψλ (α. πεξίκεηξνο, β. επηκήθπλζε) θαη ελεξγεηηθψλ (γ. θαη‟ 

φγθν αλαθιψκελε ηζρχο) ραξαθηεξηζηηθψλ ζπλαξηήζεη ηεο ψξαο ηεο εκέξαο (ζπλερήο 

γξακκή). Οη δηαθεθνκκέλεο γξακκέο δειψλνπλ ην ηππηθφ ζθάικα. 

Fig. 5.5. Fit of GAMs of morphometric (perimeter, elongation) and energetic (MVBS) school 

descriptors as a function of Time (solid lines) and corresponding standard errors (dotted 

lines). 

 

 

 

 

Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εκεξήζηα θαηαθόξπθε κεηαλάζηεπζε 

Οη πεξηβαιινληηθνί παξάκεηξνη πνπ επεξέαδαλ ηα πξφηππα θαηαθφξπθεο 

κεηαλάζηεπζεο ησλ ζρνιείσλ ηνπ γαχξνπ, φπσο θαίλεηαη απφ ηα GAMs, θαίλνληαη 

ζηνλ Πίλαθα 5.2. Ζ επηθαλεηαθή έληαζε ηνπ θσηφο θαη ην βάζνο βπζνχ εμεγνχλ 

κεγάιν πνζνζηφ ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ βαζπκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

ζρνιείσλ. ηελ πεξίπησζε ησλ κνξθνκεηξηθψλ θαη ελεξγεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ε 

απφζηαζε ησλ ζρνιείσλ απφ ην βπζφ εμεγεί ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο (Πίλαθαο 5.2). 
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Πίλαθαο 5.2. Αλάιπζε δηαθχκαλζεο ησλ GAMs ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζρνιείσλ ζε 

ζρέζε κε ηηο πεξηβαιινληηθέο παξακέηξνπο. Παξαηίζεληαη ε δηαδηθαζία εκπξφζζηαο επηινγήο 

θαη ηα ηειηθά κνληέια. Res. Df = ππνιεηπφκελνη βαζκνί ειεπζεξίαο, Res. Dev. = 

ππνιεηπφκελε δηαθχκαλζε, Dev. explained = % δηαθχκαλζεο πνπ εμεγείηαη, AIC = Akaike 

Information Criterion, s = παξάγνληαο εμνκάιπλζεο, Bottom = θπβηθή ξίδα ηνπ βάζνπο 

βπζνχ, Surface LI = ινγάξηζκνο ηεο επηθαλεηαθήο έληαζεο ηνπ θσηφο, School LI = 

ινγάξηζκνο ηεο έληαζεο ηνπ θσηφο ζην βάζνο ηνπ ζρνιείνπ. 

Table 5.2. Analysis of deviance for GAMs of school descriptors in relation to environmental 

parameters. Forward selection and final models are shown. Res. Df = Residual Degrees of 

freedom; Res. Dev. = Residual Deviance; Dev. explained = % Deviance explained; AIC = 

Akaike Information Criterion; s = smooth function; Bottom = cubic root transformation of 

bottom depth; Surface LI = logarithmic transformation of light intensity in the surface; School 

LI = logarithmic transformation of light intensity at school position. 

Παξάκεηξνο Μνληέιν Res. Df Res. Dev. 
Dev. 

explained 
AIC P-value 

A. Βαζπκεηξηθέο       

Altitude Null 428.00 1646.02  2129.90  

 s(Surface LI) 424.89 966.63 41.3% 1827.46  < 0.000 

 s(Surface LI) + s(Bottom) 422.36 806.86 51.0% 1733.59 <0.000 

Depth Null 428.00 169767.90  3787.18  

 s(Surface LI) 424.16 67451.70 60.3% 3398.89  < 0.000 

 s(Surface LI) + s(Bottom) 420.30 15801.08 90.7% 2783.98  < 0.000 

B. Δλεξγεηηθέο       

MVBS Null 318.00 5790.07  1833.97  

 s(Altitude) 316.81 5177.61 10.6% 1800.68  < 0.000 

 s(Altitude) + s(Bottom) 314.52 4652.60 19.6% 1771.15  < 0.000 

 s(Altitude) + s(Bottom) + s(School LI) 311.08 4334.62 25.1% 1755.45  < 0.000 

Γ. Μνξθνκεηξηθέο       

Perimeter Null 318.00 289.13  3145.31  

 s(Altitude) 315.04 232.89 19.5% 3073.36  < 0.000 

 s(Altitude) + s(Bottom) 313.54 220.57 23.7% 3057.05  < 0.000 

 s(Altitude) + s(Bottom) + s(School LI) 311.85 202.60 29.9% 3030.44  < 0.000 

Elongation Null 318.00 311.70  1977.45  

 s(Altitude) 314.45 227.28 27.1% 1870.53  < 0.000 

 

Σα επηκέξνπο γξαθήκαηα ηεο επίδξαζεο ησλ παξακέηξσλ απηψλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ ζρνιείσλ θαίλνληαη ζηηο εηθφλεο 5.6 θαη 5.7. Κάζε γξάθεκα δείρλεη ηελ επίδξαζε 

κηαο εξκελεπηηθήο κεηαβιεηήο ζην θάζε ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζρνιείνπ, ππνζέηνληαο 

φηη νη ππφινηπεο παξάκεηξνη πνπ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζην κνληέιν παξακέλνπλ 

ζηαζεξέο. Τςειέο ηηκέο επηθαλεηαθήο έληαζεο ηνπ θσηφο είραλ σο απνηέιεζκα ηε 
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κεηαθίλεζε ησλ ζρνιείσλ πξνο ην βπζφ (ρακειέο ηηκέο απφζηαζεο απφ ην βπζφ) θαη 

ζε βαζχηεξα ζηξψκαηα (Δηθ. 5.6). Δπηπιένλ, ζε λεξά κε κεγάιν βάζνο βπζνχ, ηα 

ζρνιεία έηεηλαλ πξνο βαζχηεξα ζηξψκαηα λεξνχ θαζψο επίζεο θαη ζε κεγαιχηεξε 

απφζηαζε απφ ην βπζφ (Δηθ. 5.6). Σν βάζνο βπζνχ ήηαλ πεξηνξηζηηθφο παξάγνληαο 

ηεο θαηψηεξεο θαηαλνκήο ησλ ζρνιείσλ θαη δελ επηδξνχζε ζηελ απφζηαζε ησλ 

ζρνιείσλ απφ ην βπζφ ζε βάζε βπζνχ πεξίπνπ κέρξη 80m (Δηθ. 5.6: 4,3
3
 κηαο θαη ε 

θιίκαθα αλαθέξεηαη ζηελ θπβηθή ξίδα ηνπ βάζνπο). ε κεγαιχηεξα βάζε βπζνχ (>80 

m) ε επίδξαζε ζην βάζνο φπνπ βξίζθνληαλ ηα ζρνιεία κεηψλεηαη θαη ηείλεη λα 

αληηζηξαθεί (Δηθ. 5.6). 

 

Δηθ. 5.6. Δπίδξαζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ πνπ επηιέρζεθαλ ζηα GAMs γηα ηα 

βαζπκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρνιείσλ (α-β. απφζηαζε απφ ην βπζφ θαη γ-δ. βάζνο 

ζρνιείνπ). εκεηψλεηαη φηη νη ηηκέο βάζνπο έρνπλ κεηαζρεκαηηζηεί ζε αξλεηηθέο κε 

απνηέιεζκα ε επίδξαζε ηεο έληαζεο ηνπ θσηφο λα είλαη αλεζηξακκέλε. Οη δηαθεθνκκέλεο 

γξακκέο είλαη ηα 95% δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο. Δπηθαλεηαθή έληαζε θσηφο = ινγάξηζκνο 

ηεο επηθαλεηαθήο έληαζεο ηνπ θσηφο, Βάζνο βπζνχ = θπβηθή ξίδα ηνπ βάζνπο βπζνχ. 

Fig. 5.6. Estimated smooth terms of the environmental parameters contributing to GAMs for 

bathymetric school descriptors (α-β. Altitude, γ-δ. School depth). Note that depth values have 

been transformed to negative values and as a result the effect of LI is reverse. 95% confidence 

intervals are shown with dotted lines. Δπηθαλεηαθή έληαζε θσηφο = log transformed values of 

light intensity in the surface; Βάζνο βπζνχ = cubic root transformed values of bottom depth. 
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Δηθ. 5.7. Δπίδξαζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ πνπ επηιέρζεθαλ ζηα GAMs γηα ηα 

ελεξγεηηθά (α-γ. θαη‟ φγθν αλαθιψκελε ηζρχο - MVBS) θαη κνξθνκεηξηθά (δ-ζη. πεξίκεηξνο, 

δ. επηκήθπλζε) ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρνιείσλ. Οη δηαθεθνκκέλεο γξακκέο είλαη ηα 95% 

δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο. Απφζηαζε απφ ην βπζφ = θπβηθή ξίδα ηεο απφζηαζεο ησλ 

ζρνιείσλ απφ ην βπζφ, Βάζνο βπζνχ = θπβηθή ξίδα ηνπ βάζνπο βπζνχ, Έληαζε θσηφο ζην 

βάζνο ζρνιείνπ = ινγάξηζκνο ηεο έληαζεο ηνπ θσηφο ζην βάζνο ηνπ ζρνιείνπ. 

Fig. 5.7. Estimated smooth terms of the environmental parameters contributing to the GAMs 

for energetic (α-γ. MVBS) and of morphometric (δ-ζη. perimeter, δ. elongation) descriptors. 

95% confidence intervals are shown with dotted lines. Απφζηαζε απφ ην βπζφ = cubic root 

transformed values of school altitude; Βάζνο βπζνχ = cubic root transformed values of 

bottom depth; Έληαζε θσηφο ζην βάζνο ζρνιείνπ = log transformed values of light intensity 

at school depth. 
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Τςειέο ηηκέο ηεο αλαθιψκελεο ηζρχνο θαη‟ φγθν ζρνιείνπ (πην ππθλέο δνκέο) 

θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη κε κηθξέο απνζηάζεηο ησλ ζρνιείσλ απφ ην βπζφ, κε κεγάια 

βάζε βπζνχ θαη πςειέο ηηκέο έληαζεο ηνπ θσηφο ζην βάζνο ηνπ ζρνιείνπ (Δηθ. 5.7). 

Ζ πεξίκεηξνο ήηαλ κεγαιχηεξε ζε κεγάιεο απνζηάζεηο απφ ην βπζφ, κεγάια βάζε 

βπζνχ θαη πςειέο ηηκέο έληαζεο ηνπ θσηφο ζην βάζνο ηνπ ζρνιείνπ. Σέινο, ε 

επηκήθπλζε βξέζεθε λα επεξεάδεηαη ζεηηθά απφ ρακειέο ηηκέο απφζηαζεο απφ ην 

βπζφ, ππνδειψλνληαο πσο ηα ζρνιεία ήηαλ πεξηζζφηεξν επηκήθε θνληά ζην βπζφ 

(Δηθ. 5.7). 
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5.4. πδήηεζε 

 

Ζ εκεξήζηα θαηαθφξπθε κεηαλάζηεπζε (ΖΚΜ) απνηειεί θνηλή ζπκπεξηθνξά πνιιψλ 

εηδψλ κηθξψλ πειαγηθψλ ςαξηψλ, κε ηα πεξηζζφηεξα είδε λα θηλνχληαη πξνο 

βαζχηεξα ζηξψκαηα κεηά ηελ αλαηνιή θαη λα επηζηξέθνπλ θνληά ζηελ επηθάλεηα ην 

ζνχξνππν (Blaxter & Hunter 1982). Όζνλ αθνξά ζην γαχξν νη κειέηεο είλαη 

πεξηνξηζκέλεο θαη θπξίσο αθνξνχλ ηελ βαζπκεηξηθή θαηαλνκή ηνπ (Massé et al. 

1996, D‟Elia et al. 2009) θαη/ή ηε κεηαβιεηφηεηα κνξθνκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ησλ ζρνιείσλ (Massé et al. 1996, Iglesias et al. 2003, D‟Elia et al. 2009) ρσξίο 

σζηφζν λα ηα εμεηάδνπλ ζην πιαίζην ελφο 24σξνπ θχθινπ. 

ην παξφλ θεθάιαην εμεηάζηεθαλ κεηαβνιέο ζην ζρεκαηηζκφ, ηε κνξθή θαη 

ηελ θαηαλνκή ησλ ζρνιείσλ ηνπ γαχξνπ ζηα πιαίζηα ηεο ΖΚΜ πξνθεηκέλνπ λα 

αληρλεπηνχλ εζνινγηθά θαη νηθνινγηθά πξφηππα. Ζ θαηαλφεζε ηέηνησλ πξνηχπσλ 

κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε βειηησκέλε εθαξκνγή πδξαθνπζηηθψλ ηερληθψλ θαη ζηε 

κείσζε ηνπ ζθάικαηνο ησλ εθηηκήζεσλ βηνκάδαο, εηδηθά φηαλ νη δεηγκαηνιεςίεο 

ιακβάλνπλ ρψξα κέξα θαη λχρηα. Μπνξεί επίζεο λα ζπκβάιεη ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

ρσξηθήο νξγάλσζεο ησλ ζπγθεληξψζεσλ ησλ εηδψλ (Mackinson et al. 1999) θαη λα 

παξέρεη βαζηθή πιεξνθνξία γηα ηηο αλάγθεο νηθνινγηθψλ κνληέισλ. 

Ο ζρεκαηηζκφο θαη ν δηαζθνξπηζκφο ησλ ζρνιείσλ κπνξεί λα δηαθέξνπλ ηφζν 

αλάκεζα ζηα είδε φζν θαη κέζα ζην ίδην είδνο εμαξηψκελα απφ αβηνηηθνχο (π.ρ., 

έληαζε θσηφο, Blaxter & Hunter 1982) θαη βηνηηθνχο παξάγνληεο (π.ρ., 

δηαζεζηκφηεηα ηξνθήο, Bertrand et al. 2006). ρνιεία γαχξνπ ζην Αηγαίν πέιαγνο 

παξαηεξήζεθαλ κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

κεηαβαηηθψλ πεξηφδσλ ηεο αλαηνιήο θαη ηεο δχζεο, ζε ζπκθσλία κε ηα επξήκαηα 

ησλ Iglesias et al. (2003) απφ ηε δπηηθή Μεζφγεην. Αληίζεηα, ζηε ζαξδέια έρνπλ 

αλαθεξζεί αληηθαηηθά απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ην αλ ηα ζρνιεία ζθνξπίδνπλ ή 

παξακέλνπλ σο ραιαξέο ζπλαζξνίζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο (Fréon et al. 1996, 

Iglesias et al. 2003, Zwolinski et al. 2007). Ζ ζπκπεξηθνξά ζρεκαηηζκνχ θαη 

δηαζθνξπηζκνχ ησλ ζρνιείσλ ηνπ γαχξνπ θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη κεγαιχηεξε 

ζηαζεξφηεηα θαη λα είλαη παξφκνηα κε απηή ηεο ξέγθαο ηνπ Αηιαληηθνχ (Clupea 

harengus) ηα ζρνιεία ηεο νπνίαο δηαιχνληαη ην βξάδπ (Fernandes et al. 2001, Nilsson 

et al. 2003). Ζ εμέηαζε ηεο ψξαο πνπ ζρεκαηίδνληαη θαη δηαιχνληαη ηα ζρνιεία, είρε 

ζθνπφ ηελ δηεξεχλεζε ηεο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία ηα ζρνιεία είλαη δηαζέζηκα γηα 
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ερνβνιηζκφ. Με βάζε ην ζρεκαηηθφ κνληέιν πνπ αλαπηχρζεθε, ηα ζρνιεία αξρίδνπλ 

λα ζρεκαηίδνληαη κεηά ηηο 05:00 θαη θηάλνπλ έλα ζηαζεξφ αξηζκφ κεηά ηηο 09:00, ν 

νπνίνο αξρίδεη λα ειαηηψλεηαη πξηλ ηηο 19:00. Παξά ην γεγνλφο φηη ηα ζρνιεία 

παξαηεξνχληαη αξθεηά πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζρεκαηηζκνχ θαη κεηά ηελ έλαξμε 

ηνπ δηαζθνξπηζκνχ ηνπο, ε πεξίνδνο κέγηζηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ ζρνιείσλ ζα 

έπξεπε λα ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ην ζρεδηαζκφ αθνπζηηθψλ δεηγκαηνιεςηψλ 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε ππνεθηίκεζε ηνπ απνζέκαηνο (Fernandes et al. 2001).  

Πέξα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ζρνιείσλ πνπ κεηαβάιιεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

εκεξήζηνπ θχθινπ, ν ζρεκαηηζκφο θαη δηαζθνξπηζκφο ησλ ζρνιείσλ πεξηγξάθνληαη 

εδψ θαη κέζα απφ ηηο κεηαβνιέο ζηε βαζπκεηξία, ην ζρήκα, ην κέγεζνο θαη ηελ 

εζσηεξηθή ππθλφηεηα ησλ ζρνιείσλ. Παξά ην γεγνλφο φηη νη παξάκεηξνη απηνί 

παξνπζηάδνπλ κεγάιε κεηαβιεηφηεηα, δηαπηζηψζεθαλ εκθαλή εκεξήζηα πξφηππα γηα 

φια ζρεδφλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρνιείσλ πνπ κειεηήζεθαλ. Οη ηηκέο ησλ 

πεξηζζνηέξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ήηαλ ζε παξφκνηα επίπεδα ην πξσί θαη ην ζνχξνππν 

θαη θνξπθψλνληαλ ην κεζεκέξη. Σα γεληθεπκέλα πξνζζεηηθά κνληέια (GAMs) 

εμεγνχζαλ θαιχηεξα απφ ηα άιια κνληέια ηα πξφηππα απηά θαζψο αλαπαξηζηνχζαλ 

θαιχηεξα ηηο ηαρείεο κεηαβνιέο πνπ παξαηεξνχληαη θαηά ηηο κεηαβαηηθέο πεξηφδνπο. 

Χζηφζν, ηα πην απιά δπσλπκηθά θαη ζπλεκηηνλνεηδή κνληέια εμήγεζαλ ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηε κεηαβιεηφηεηα θαη κπνξνχλ λα θαλνχλ ρξήζηκα γηα 

πξφβιεςε ησλ ηηκψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Ζ ρξήζε ηνπο κπνξεί λα επηηξέςεη 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ψξαο φπνπ θνξπθψλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρνιείσλ 

θαη ηε ζχγθξηζε απνηειεζκάησλ κεηαμχ εηδψλ θαη πιεζπζκψλ. χκθσλα κε ην 

ζπλεκηηνλνεηδέο κνληέιν ηα ζρνιεία ηνπ γαχξνπ θηάλνπλ ζην κέγηζην βάζνο 20 

ιεπηά κεηά ην δελίζ ηνπ ειίνπ, ελψ παξφκνηα απνηειέζκαηα έρνπλ βξεζεί γηα ηε 

ζαξδέια ζην Αηγαίν πέιαγνο (Giannoulaki et al. 1999). Ζ ηππνπνίεζε ηεο 

θαηαθφξπθεο θαηαλνκήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ 

παξακεηξνπνίεζε βηνελεξγεηηθψλ κνληέισλ θαζψο νη ξπζκνί θαηαλάισζεο θαη 

αχμεζεο επεξεάδνληαη απφ ηε ζεξκνθξαζία θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ηξνθήο, 

παξάγνληεο πνπ εκθαλίδνπλ κεγάιε εηεξνγέλεηα ζηνλ θαηαθφξπθν άμνλα. 

Με βάζε ηα επξήκαηα ηεο κειέηεο απηήο, ν γαχξνο παξνπζηάδεη ηελ ηππηθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ κηθξψλ πειαγηθψλ ςαξηψλ (Blaxter & Hunter 1982), 

κεηαλαζηεχνληαο πξνο βαζχηεξα ζηξψκαηα ηεο ζηήιεο ηνπ λεξνχ ηελ αλαηνιή γηα λα 

επηζηξέςεη ξερφηεξα ιίγν πξηλ ηε δχζε. Δλψλνληαο δεδνκέλα απφ δηαθνξεηηθέο 

δεηγκαηνιεπηηθέο απνζηνιέο, ζε δηαθνξεηηθά έηε θαη πεξηνρέο, ράλεηαη ε ρσξν-
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ρξνληθή εηεξνγέλεηα ησλ σθεαλνγξαθηθψλ θαη ηνπνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

νχησο ψζηε ηα απνηειέζκαηα λα παξέρνπλ αληηπξνζσπεπηηθή εηθφλα ηεο γεληθήο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ είδνπο. Υξεζηκνπνηψληαο ην ίδην ζεη δεδνκέλσλ εμεηάζηεθαλ νη 

βαζπκεηξηθέο κεηαβνιέο ησλ ζρνιείσλ ζε ζρέζε κε άιια πδξνγξαθηθά θαη 

νηθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε απφζηαζε απφ ην βπζφ, ε απφζηαζε απφ ην 

θαηψηεξν φξην ηνπ ζεξκνθιηλνχο θαη απφ ην βάζνο κέγηζηεο ζπγθέληξσζεο 

ρισξνθχιιεο. Ήηαλ εκθαλέο πσο ηα ζρνιεία βξίζθνληαλ ζε κηθξή απφζηαζε απφ ην 

βπζφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, ζπλήζσο θνληά ζην βάζνο κέγηζηεο 

ζπγθέληξσζεο ρισξνθχιιεο, θαη αλεβνθαηέβαηλαλ ηαρέσο θαηά ηε δχζε θαη ηελ 

αλαηνιή. ηε Μεζφγεην, κεγάιεο ζπγθεληξψζεηο δσνπιαγθηνχ, πνπ απνηειεί ηε ιεία 

ηνπ γαχξνπ, εληνπίδνληαη θνληά ζην βάζνο κέγηζηεο ζπγθέληξσζεο ρισξνθχιιεο, 

θπξίσο ην θαινθαίξη (Alcaraz et al. 2007) γεγνλφο πνπ θαίλεηαη λα εθκεηαιιεχεηαη ν 

γαχξνο ηξεθφκελνο εθεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο (Tudela & Palomera 1997). Σν 

βάζνο ησλ ζρνιείσλ θαίλεηαη λα ζπκπίπηεη αθφκα πεξηζζφηεξν κε ην βάζνο απηφ 

θνληά ζην ζνχξνππν (κεηά ηηο 20:00) νπφηε θαη ν γαχξνο παξνπζηάδεη ηελ θνξχθσζε 

ηεο δηαηξνθήο ηνπ ην θαινθαίξη ζην Αηγαίν πέιαγνο (Νηθνιηνπδάθεο et al. 2009).  

Ζ ζέζε ησλ ζρνιείσλ ζηελ θνιψλα ηνπ λεξνχ βξέζεθε λα ξπζκίδεηαη θπξίσο 

απφ ηελ επηθαλεηαθή έληαζε ηνπ θσηφο, φπσο έρεη βξεζεί θαη ζε πξνεγνχκελεο 

αληίζηνηρεο κειέηεο γηα κηθξά πειαγηθά ςάξηα (Freon & Misund 1999, Busch & 

Mehner 2009). Σα ςάξηα δελ αλακέλεηαη λα αληηιακβάλνληαη απφιπηεο ηηκέο 

επηθαλεηαθήο έληαζεο ηνπ θσηφο, σζηφζν νη κεηαβνιέο ηεο αθηηλνβνιίαο δηαρένληαη 

ζηελ θνιψλα ηνπ λεξνχ θαη σζνχλ ηα ςάξηα λα κεηαλαζηεχνπλ (π.ρ., Giannoulaki et 

al. 1999) πξνθεηκέλνπ λα παξακείλνπλ ζε ζρεηηθά ρακειά επίπεδα έληαζεο (Nilsson 

et al. 2003). 

Οη θαηαθφξπθεο θηλήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο κπνξεί επίζεο λα 

πεξηνξίδνληαη ή λα επεξεάδνληαη θαη απφ άιινπο παξάγνληεο. Γηα παξάδεηγκα, ε 

ζηξσκάησζε ηεο θνιψλαο ηνπ λεξνχ έρεη βξεζεί λα πεξηνξίδεη ηελ πξνο ηα πάλσ 

θαηαλνκή ησλ ςαξηψλ ζε έληνλα ζηξσκαησκέλα νηθνζπζηήκαηα φπσο νη ιίκλεο 

(Busch & Mehner 2009). Παξφια απηά, ζην Αηγαίν πέιαγνο, ε παξνπζία 

ζεξκνθιηλνχο δελ πεξηνξίδεη ηελ θαηαθφξπθε θαηαλνκή ηνπ γαχξνπ. Σα πεξηζζφηεξα 

ζρνιεία εληνπίδνληαλ πάλσ απφ ην θαηψηεξν φξην ηνπ ζεξκνθιηλνχο λσξίο ην πξσί 

(πξηλ ηηο 06:00) θαη αξγά ην απφγεπκα (κεηά ηηο 21:00). Αληίζεηα, ν ππζκέλαο 

απνηεινχζε πεξηνξηζηηθφ παξάγνληα ζηελ πξνο ηα θάησ κεηαθίλεζε ησλ ζρνιείσλ, 

ζε παξάθηηεο πεξηνρέο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, ηα ζρνιεία βξίζθνληαλ θνληά 
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ζηνλ ππζκέλα ζε πεξηνρέο κε βάζε βπζνχ <80 m, ελψ ζε βαζχηεξεο πεξηνρέο, ε 

απφζηαζε ησλ ζρνιείσλ απφ ην βπζφ ήηαλ απμεκέλε. Αληίζηνηρα απνηειέζκαηα, αλ 

θαη ζε δηαθνξεηηθή θιίκαθα, έρνπλ αλαθεξζεί θαη γηα άιια είδε ςαξηψλ φπσο ην 

πξνζθπγάθη (Micromesistius poutassou; Johnsen & Godo 2007). Σα απνηειέζκαηα 

απφ ην Αηγαίν φκσο, αληηηίζεληαη ζε απηά απφ ην Βηζθατθφ θφιπν φπνπ ηα ζρνιεία 

γαχξνπ θαίλεηαη λα δηαηεξνχλ κηα ζρεηηθά ζηαζεξή απφζηαζε 16m απφ ην βπζφ, ή 

θαη πεξηζζφηεξν φηαλ ήηαλ παξφληεο ζεξεπηέο φπσο ζαθξίδηα (Massé et al. 1996). 

Σέινο, άιινη αβηνηηθνί, φπσο ν ηχπνο ηνπ ππνζηξψκαηνο (D‟Elia et al. 2009) θαη 

πδξνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά (Massé et al. 1996) ή βηνηηθνί παξάκεηξνη, φπσο ε 

παξνπζία αληαγσληζηψλ θαη (Massé et al. 1996)κπνξνχλ επίζεο λα επεξεάζνπλ ηελ 

θαηαθφξπθε θαηαλνκή ησλ ζρνιείσλ. 

Δκθαλή εκεξήζηα πξφηππα βξέζεθαλ θαη ζηελ εζσηεξηθή δνκή ησλ 

ζρνιείσλ, κε ηελ επηκήθπλζή ηνπο λα είλαη ρακειή ην πξσί θαη ην ζνχξνππν θαη λα 

θνξπθψλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Απμεκέλε πεξίκεηξνο (κέηξν ηνπ 

κεγέζνπο ησλ ζρνιείσλ) θαηαγξάθεθε ηελ απγή, κε ηαπηφρξνλε ρακειή εζσηεξηθή 

ππθλφηεηα (φπσο θαίλεηαη απφ ηελ θαη‟ φγθν αλαθιψκελε ηζρχ), ππνδειψλνληαο πσο 

ηα ζρνιεία αξρίδνπλ λα ζρεκαηίδνληαη σο κεγαιχηεξεο ραιαξέο δνκέο θαη απνθηνχλ 

πην ηζρπξή εζσηεξηθή δνκή αξγφηεξα κέζα ζηελ εκέξα. Οπζηαζηηθή κείσζε ηεο 

ππθλφηεηάο ηνπο παξαηεξήζεθε ην ζνχξνππν, ζχκθσλα θαη κε ηα ζπλήζε πξφηππα 

ηνπ ζρεκαηηζκνχ/δηαζθνξπηζκνχ ησλ ζρνιείσλ ησλ κηθξψλ πειαγηθψλ ςαξηψλ 

(Fréon et al. 1996, Zwolinski et al. 2007, Bertrand et al. 2008). χκθσλα κε ηα 

πξφηππα απηά, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηαβαηηθψλ πεξηφδσλ παξαηεξνχληαη επίζεο 

κεγάια ζρνιεία αλεμαξηήησο ηνπ αλ παξακέλνπλ σο ζπλαζξνίζεηο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο λχρηαο (π.ρ., ζηε ζαξδέια, Zwolinski et al. 2007) ή αλ ζθνξπίδνπλ εληειψο, φπσο 

ζηε ξέγθα (Fernandes et al. 2001). ηελ πεξίπησζή καο, αλ θαη ε πεξίκεηξνο έηεηλε 

λα απμεζεί, δελ ήηαλ ηφζν κεγάιε ην ζνχξνππν. Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα 

νθείιεηαη ζηελ πξννδεπηηθή θαηάηκηζε ησλ κεγάισλ ζρνιείσλ ζε κηθξφηεξα φζν 

πεξλάεη ε ψξα θαη κεηψλεηαη ην θσο. Ζ ππφζεζε απηή εληζρχεηαη απφ ηα επξήκαηα 

ησλ Freon et al. (1996) νη νπνίνη δελ αλίρλεπζαλ εκθαλή εκεξήζηα πξφηππα φζνλ 

αθνξά ζην κέγεζνο ησλ ζρνιείσλ κηθξψλ πειαγηθψλ ςαξηψλ ζηε Γ. Μεζφγεην αιιά 

παξαηήξεζαλ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζρνιείσλ θαηά ηηο κεηαβαηηθέο πεξηφδνπο, 

ιφγσ ηεο δηαίξεζεο ησλ κεγάισλ ζρνιείσλ πξνο κηθξφηεξνπο ζρεκαηηζκνχο. Δθηφο 

απφ ην θσο, ε εζσηεξηθή δνκή ησλ ζρνιείσλ επεξεάδεηαη θαη απφ άιινπο 

παξάγνληεο θαη θπξίσο απφ ην βάζνο βπζνχ, ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα ησλ D‟Elia et 
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al. (2009) ζηα ζηελά ηεο ηθειίαο, πνπ επηβεβαηψλνληαη θαη απφ ηα παξφληα 

απνηειέζκαηα ζην Αηγαίν πέιαγνο. Δπηπιένλ, ηα κνξθνκεηξηθά θαη ελεξγεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρνιείσλ επεξεάδνληαη θπξίσο απφ αιιαγέο ησλ βαζπκεηξηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο θαη θπξίσο ηεο απφζηαζεο ηνπο απφ ην βπζφ. ρνιεία πνπ 

βξίζθνληαλ θνληά ζην βπζφ είραλ γεληθά πεξηζζφηεξν επηκήθε (δηζθνεηδή) κνξθή. 

Γηζθνεηδή ζρήκαηα θνληά ζην βπζφ έρνπλ επίζεο πεξηγξαθεί απφ ηνλ Misund (1993). 

Ζ ηνπνζέηεζε ησλ ζρνιείσλ θνληά ζην βπζφ κπνξεί λα ζεσξεζεί αληηζεξεπηηθφο 

κεραληζκφο. Αλ θαη πην ζθαηξηθέο κνξθέο ζην ελδηάκεζν ηεο θνιψλαο ηνπ λεξνχ 

ειαρηζηνπνηνχλ ηελ πηζαλφηεηα αλίρλεπζεο απφ ζεξεπηέο (Misund 1993), απηφ δε 

θαίλεηαη λα ηζρχεη γηα ηα ζρνιεία πνπ βξίζθνληαη θνληά (πάλσ ζρεδφλ) ζηνλ 

ππζκέλα. Με ην λα απιψλνληαη θαηά κήθνο ηνπ ππζκέλα (επίκεθεο ζρήκα κε ζρεηηθά 

κεησκέλν χςνο) φπνπ ε αληίζεζε κε ην ππφβαζξν κεηψλεηαη, πηζαλφλ ηα ζρνιεία 

κεηψλνπλ ηελ πηζαλφηεηα νπηηθήο αληίιεςήο ηνπο απφ ηνπο ζεξεπηέο. Σαπηφρξνλα, 

ηα ζρνιεία πνπ βξίζθνληαη ζην βπζφ είλαη κηθξφηεξα (κηθξφηεξε πεξίκεηξνο) 

κεηψλνληαο αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ πηζαλφηεηα αλίρλεπζήο ηνπο. Ζ κείσζε ηνπ 

κεγέζνπο αθνινπζείηαη απφ αχμεζε ηεο εζσηεξηθήο ηνπο ππθλφηεηαο κε απνηέιεζκα 

ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ απαξηίδνπλ ην ζρνιείν λα παξακέλεη ζρεηηθά ζηαζεξφο. 

Σν γεγνλφο απηφ είλαη ζεκαληηθφ θαζψο κεγάια ζρνιεία φζνλ αθνξά ζηνλ αξηζκφ 

αηφκσλ πνπ πεξηέρνπλ, παξέρνπλ ζε αηνκηθφ επίπεδν απμεκέλε πηζαλφηεηα 

επηβίσζεο απφ επίζεζε ζεξεπηή (Freon & Misund 1999). Με ηελ πηνζέηεζε ηέηνηνπ 

ηχπνπ ζπκπεξηθνξάο ηα ζρνιεία ηνπ γαχξνπ απμάλνπλ ηελ πηζαλφηεηα απνθπγήο 

ζήξεπζεο ηφζν ζην επίπεδν ηνπ αηφκνπ φζν θαη ηνπ ζρνιείνπ. 

Ζ έληαζε ηνπ θσηφο γχξσ απφ ην ζρνιείν επεξεάδεη θαη απηή ηελ εζσηεξηθή 

ηνπο δνκή. Ππθλφηεξεο δνκέο ζπζρεηίζζεθαλ κε πςειέο ηηκέο έληαζεο ηνπ θσηφο. 

Καζψο ππθλφηεξεο δνκέο είλαη πην απνηειεζκαηηθέο θαηά ηελ αληηκεηψπηζε επίζεζεο 

απφ ζεξεπηή (Freon & Misund 1999) ην ραξαθηεξηζηηθφ απηφ ίζσο επίζεο 

αληηθαηνπηξίδεη αληηζεξεπηηθφ κεραληζκφ. Έλαο ηέηνηνο κεραληζκφο είλαη ηδηαηηέξσο 

ζεκαληηθφο ζην κέζν ηεο εκέξαο φπνπ ην θσο δηεπθνιχλεη ηελ αλίρλεπζή ηνπο απφ 

ηνπο ζεξεπηέο. Ζ απμεκέλε πεξίκεηξνο ζε πςειέο ηηκέο έληαζεο ηνπ θσηφο πνπ 

παξαηεξείηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ αχμεζε ηεο εζσηεξηθήο ππθλφηεηαο κπνξεί λα 

εμεγεζεί σο ελνπνίεζε κηθξφηεξσλ ζρνιείσλ πξνο κεγαιχηεξα κε ζθνπφ ηε 

βειηηζηνπνίεζε ηνπ κεραληζκνχ αληηζήξεπζεο ζην επίπεδν ηνπ αηφκνπ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο νη πεξηβαιινληηθέο παξάκεηξνη πνπ εμεηάζηεθαλ, 

κπφξεζαλ λα εμεγήζνπλ κηθξφηεξν πνζνζηφ ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ κνξθνκεηξηθψλ 
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θαη ελεξγεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζρνιείσλ ζε ζρέζε κε ηα βαζπκεηξηθά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά. Σν γεγνλφο απηφ ππνδειψλεη ηε κεγάιε πιαζηηθφηεηα ζην ζρήκα, 

ην κέγεζνο θαη ηελ ππθλφηεηα ηνπ ζρνιείνπ πνπ κπνξεί λα επεξεάδνληαη απφ 

πνιπάξηζκνπο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο θαη κε ιηγφηεξν ηεινινγηθφ ηξφπν. Σν 

ζρήκα απνηππψλεη ηε δπλακηθή ζηελ εζσηεξηθή δνκή ησλ ζρνιείσλ ιφγσ ηεο 

ζπλερήο θίλεζεο ησλ αηφκσλ (Misund 1993, Freon & Misund 1999) σο απφθξηζε ζε 

εμσηεξηθά εξεζίζκαηα (π.ρ., Massé et al. 1996, Gerlotto et al. 2006). Παξαδείγκαηνο 

ράξηλ ηα ζρνιεία κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ πην ραιαξέο δνκέο φηαλ ηξέθνληαη (Freon 

& Misund 1999). Δλδείμεηο πσο κέηξηαο έληαζεο κεηαβνιέο κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαη 

ζηα ζρνιεία ηνπ γαχξνπ ιφγσ δηαηξνθήο παξαηεξνχληαη θαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο 

παξνχζαο κειέηεο. Πξνθαηαξθηηθέο κειέηεο ζην πξφηππν εκεξήζηαο δηαηξνθήο ηνπ 

γαχξνπ ζην Αηγαίν πέιαγνο ην θαινθαίξη (Ηνχιηνο) δείρλνπλ πσο ε ζηνκαρηθή ηνπ 

πιεξφηεηα εκθαλίδεη πςειέο ηηκέο πεξίπνπ κεηά ηηο 16:30, ηηκέο πνπ ζπλερίδνπλ θαη 

κέρξη κεηά ηε δχζε ηνπ ειίνπ (Νηθνιηνπδάθεο et al. 2009). Με βάζε ηα παξφληα 

απνηειέζκαηα, ηε κεζεκεξηαλή (ζηηο 12:40) θνξχθσζε ηεο ππθλφηεηαο ησλ ζρνιείσλ 

αθνινπζεί κείσζε ηεο ππθλφηεηαο, ν ξπζκφο ηεο νπνίαο κεγηζηνπνηείηαη ηελ ίδηα 

πεξίπνπ ψξα (16:40, ν ξπζκφο δελ δείρλεηαη εδψ) πνπ ε δηαηξνθή εληαηηθνπνηείηαη. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο απνθαιχπηνπλ πξφηππα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ΖΚΜ ηνπ γαχξνπ ζην Αηγαίν πέιαγνο. Σα ζρνιεία βξίζθνληαη ζην 

κεγαιχηεξν δηάζηεκα ηεο εκέξαο θνληά ζηνλ ππζκέλα, θνληά -ζπλήζσο θάησ απφ- ην 

βάζνο κέγηζηεο ζπγθέληξσζεο ρισξνθχιιεο θαη κεηαθηλνχληαη βαζχηεξα φζν 

απμάλεη ε επηθαλεηαθή έληαζε ηεο θσηεηλήο αθηηλνβνιίαο θαη εθφζνλ ην επηηξέπεη ην 

βάζνο βπζνχ. Σα εκεξήζηα πξφηππα ζηα κνξθνκεηξηθά θαη ελεξγεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρνιείσλ ππνγξακκίδνπλ ηε δπλακηθή ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ζρεκαηηζκνχ ζρνιείσλ πνπ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην ηζνδχγην κεηαμχ ηεο 

αλάγθεο απνθπγήο ηεο ζήξεπζεο θαη ηεο εχξεζεο ηξνθήο. Ζ επαιήζεπζε ησλ 

επξεκάησλ απηψλ ζε επξχηεξε ρσξηθή θαη ρξνληθή θιίκαθα είλαη ζεκαληηθή θαζψο 

δηάθνξεο πηπρέο ηεο ΖΚΜ κπνξεί λα δηαθέξνπλ επνρηαθά (Busch & Mehner 2009) ή 

ηνπηθά. Ζ θαηαλφεζε ηεο εκεξήζηαο ελδν-εηδηθήο κεηαβιεηφηεηαο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζρνιείσλ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ θαιχηεξε απφδνζε 

ζρνιείσλ ζε είδνο πνπ παξακέλεη αληηθείκελν-θιεηδί ζηελ πδξαθνπζηηθή 

κεζνδνινγία φπσο εθαξκφδεηαη ζηελ αιηεπηηθή έξεπλα (Korneliussen et al. 2009). Ζ 

αλαγλψξηζε ησλ εηδψλ κε βάζε ηα παξαηεξνχκελα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρνιείσλ 

κπνξεί λα γίλεη πεξηζζφηεξν αθξηβήο φηαλ ιακβάλεηαη ππφςε ε ψξα ηεο εκέξαο φπνπ 
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παξαηεξήζεθε ην ζρνιείν (Lawson et al. 2001). Ζ βειηίσζε ηεο απφδνζεο ζρνιείσλ 

ζε είδε θαη ε πξνζαξκνγή ησλ αθνπζηηθψλ δεηγκαηνιεςηψλ ζηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ 

απνθαιχπηνπλ κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ ΖΚΜ (π.ρ., πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο κέγηζηεο 

δηαζεζηκφηεηαο ησλ ζρνιείσλ πξνο ερνβνιηζκφ) είλαη απνιχησο ζεκαληηθά γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ ιάζνπο θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο βηνκάδαο απνζεκάησλ κε ηελ 

αθνπζηηθή κεζνδνινγία (Fernandes et al. 2001). 



 

120 

6. ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΧΝ ΜΗΚΡΧΝ 

ΠΔΛΑΓΗΚΧΝ ΦΑΡΗΧΝ ΣΟ Β. ΑΗΓΑΗΟ ΜΔ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΖ 

ΟΗΚΟΤΣΖΜΗΚΟΤ ΜΟΝΣΔΛΟΤ ΗΟΕΤΓΗΟΤ ΜΑΕΑ
2
 

 

6.1. Δηζαγσγή 

 

Ζ Μεζνγεηαθή αιηεία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε κεγάιε πνηθηιφηεηα ησλ αιηεπηηθψλ ηεο 

ζηφρσλ θαη απφ πιεζψξα αιηεπηηθψλ εξγαιείσλ θαη κεγάιν αξηζκφ αιηεπηηθψλ 

ζθαθψλ κηθξνχ κεγέζνπο. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά δεκηνπξγνχλ δπζθνιίεο ζηελ 

νχησο ή άιισο ειάρηζηα αλεπηπγκέλε δηαρείξηζε ηεο αιηείαο (Papaconstantinou & 

Farrugio 2000). Αξθεηά απνζέκαηα ζηε Μεζφγεην έρνπλ αλαθεξζεί σο «πιήξσο 

εθκεηαιιεπκέλα» (fully exploited) (Lleonard & Maynou 2003) θαη ην νηθνζχζηεκα 

ππνβαζκίδεηαη ζπλερψο ππφ ηελ επίδξαζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη αλζξσπνγελψλ 

πηέζεσλ. Ζ αιηεία (π.ρ., Jackson et al. 2001) θαη ν επηξνθηζκφο ηνπ παξάθηηνπ 

πεξηβάιινληνο ιφγσ αλζξσπνγελψλ δξαζηεξηνηήησλ (π.ρ., Cloern 2001), 

επεξεάδνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηα εκπνξηθά θαη κε εκπνξηθά ζαιάζζηα είδε. Δπηπιένλ, 

εηζβνιέο εηδψλ, θπξίσο ιεζζεςηαλψλ κεηαλαζηψλ, (Galil 2000) πνπ επλννχληαη απφ 

ηελ θιηκαηηθή αιιαγή (Walther et al. 2002, Lejeusne et al. 2010) πξνθαινχλ δνκηθέο 

κεηαβνιέο ζην ηξνθηθφ πιέγκα. Οη παξάγνληεο απηνί επηβάιιεηαη λα ιακβάλνληαη 

ππφςε ζην πιαίζην κηαο νηθνζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο ζηε δηαρείξηζε ηεο αιηείαο 

(Garcia et al. 2003). 

Ζ ρξήζε νηθνινγηθψλ κνληέισλ αμηνπνηεί θαη ζπγθεληξψλεη ηελ ππάξρνπζα 

πιεξνθνξία απφ δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο θαη πξνζεγγίζεηο (π.ρ. πδξαθνπζηηθά) 

πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζεη άκεζεο θαη έκκεζεο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ εηδψλ, 

ηεο αιηείαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ ρξήζε ηνπο έρεη ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηε 

δηεξεχλεζε ηνπ νηθνινγηθνχ ξφινπ ησλ κηθξψλ πειαγηθψλ ςαξηψλ. Οη Cury et al. 

(2000) βαζηδφκελνη ζε πξνζνκνηψζεηο ελφο ηξνθηθνχ κνληέινπ, δηαηχπσζαλ ηελ 

άπνςε πσο ηα κηθξά πειαγηθά ςάξηα αζθνχλ έιεγρν ηφζν ζηε ιεία φζν θαη ζηνπο 

ζεξεπηέο ηνπο απνηειψληαο ξπζκηζηηθφ παξάγνληα ηεο βηνκάδαο ηνπο, ζε 

νηθνζπζηήκαηα αλαβιχζεσλ. Παξφκνην ξφιν θαίλεηαη λα παίδεη θαη ε ζαξδέια ζηε 

                                                
2
 Σν θεθάιαην απηφ έρεη δεκνζηεπηεί: Tsagarakis, K., Coll, M., Giannoulaki, M., Somarakis, 

S., Papaconstantinou, C., Machias, A., 2010. Food-web traits of the North Aegean Sea 

ecosystem (Eastern Mediterranean) and comparison with other Mediterranean ecosystems. 

Estuarine, Coastal and Shelf Science 88: 233-248 
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Γπηηθή Μεζφγεην (Palomera et al. 2007, Coll et al. 2009b). Σα απνηειέζκαηα 

νηθνζπζηεκηθψλ κνληέισλ δείρλνπλ φηη ηα κηθξά πειαγηθά ςάξηα απνηεινχλ είδε 

θιεηδηά ή είδε ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ζε πνιιά νηθνζπζηήκαηα ζε φιν ηνλ θφζκν 

(Libralato et al. 2006a). 

Δπηπιένλ, ηα νηθνζπζηεκηθά κνληέια, απνηεινχλ ρξήζηκα εξγαιεία γηα ηε 

δηαρείξηζε ηεο αιηείαο θαη ηε δηεξεχλεζε ησλ επηπηψζεψλ ηεο ζην ηξνθηθφ πιέγκα 

(Christensen & Walters 2004). Ζ επξεία ρξήζε ηνπ νηθνζπζηεκηθνχ κνληέινπ 

ηζνδπγίνπ κάδαο “Ecopath with Ecosim” (Pauly et al. 2000, Christensen & Walters 

2004, Coll et al. 2009a) έρεη ζπκβάιεη ζηελ θαηαλφεζε πηπρψλ ηεο δνκήο θαη 

ιεηηνπξγίαο ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ζηνλ θαζνξηζκφ νξίσλ αλαθνξάο θαη δεηθηψλ 

εθκεηάιιεπζεο πνπ βαζίδνληαη ζε κεηα-αλάιπζε απνηειεζκάησλ ησλ κνληέισλ 

(Christensen 1995, Tudela et al. 2005, Libralato et al. 2006a, Libralato et al. 2008). 

Αξθεηέο είλαη νη εθαξκνγέο ηνπ κνληέινπ Ecopath ζηε Γπηηθή θαη Κεληξηθή 

Μεζφγεην θαζψο θαη ζηε Μαχξε Θάιαζζα. Οη εθαξκνγέο απηέο ζηνρεχνπλ θπξίσο 

ζηε δηεξεχλεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο, ηεο δνκήο ηνπ ηξνθηθνχ 

πιέγκαηνο θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ πξνθαινχλ ηηο κεηαβνιέο ηνπο (π.ρ., Coll et al. 

2006a, Libralato et al. 2006b, Coll et al. 2007, Barausse et al. 2009, Piroddi et al. 

2010). Μνληέια Ecopath έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ζπγθξίλνπλ νηθνζπζηήκαηα 

κέζα θαη έμσ απφ ηε Μεζφγεην (Coll et al. 2006b, Coll et al. 2008b, Libralato et al. 

2010) θαη λα εθηηκήζνπλ ηελ επίδξαζε ησλ ηρζπνθαιιηεξγεηψλ (Diaz Lopez et al. 

2008, Piroddi et al. 2010) ηεο ππεξαιίεπζεο θαη ηεο εηζβνιήο εηδψλ (Daskalov 2002, 

Gucu 2002) ζην νηθνζχζηεκα. Χζηφζν, δελ είραλ θαηαζθεπαζηεί αληίζηνηρα κνληέια 

γηα ηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην.  

Πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζην 

πιαίζην κηαο νηθνζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο θαηαζθεπάζηεθε έλα νηθνζπζηεκηθφ 

κνληέιν γηα ην Βφξεην Αηγαίν πέιαγνο, ρξεζηκνπνηψληαο ηε κεζνδνινγία “Ecopath 

with Ecosim” (Christensen & Walters 2004). Σν Β. Αηγαίν απνηειεί κηα απφ ηηο πην 

παξαγσγηθέο πεξηνρέο ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ (Bosc et al. 2004) θπξίσο ιφγσ ηεο 

επίδξαζεο ησλ πδάησλ ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο. Πνιιέο παξάθηηεο πεξηνρέο ηνπ Β. 

Αηγαίνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί σο ζεκαληηθέο πεξηνρέο γηα ηα κηθξά πειαγηθά είδε 

ςαξηψλ (Giannoulaki et al. 2008, Schismenou et al. 2008, Tsagarakis et al. 2008b). Ζ 

πεξηνρή απνηειεί ην θχξην αιηεπηηθφ πεδίν ηεο Διιάδαο (Papaconstantinou 2005) θαη 

αληηκεησπίδεη παξφκνηα πξνβιήκαηα κε ηελ ππφινηπε Μεζφγεην, φπσο εηζβνιέο 

εηδψλ (π.ρ., ην θηελνθφξν Mnemiopsis leidyi, Siapatis et al. 2008) θαη έληνλε 
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εθκεηάιιεπζε (Labropoulou & Papaconstantinou 2004). Τπάξρνπζεο κειέηεο 

ηππνπνίεζεο ζην νηθνζχζηεκα ηνπ Αηγαίνπ έρνπλ ζθνπφ λα εμεηάζνπλ ηηο 

βηνγεσρεκηθέο δηεξγαζίεο ηνπ πειαγηθνχ ζπζηήκαηνο (Triantafyllou et al. 2007, 

Petihakis et al. 2009), εζηηάδνληαο σζηφζν κφλν ζε νξγαληζκνχο ρακεινχ ηξνθηθνχ 

επηπέδνπ, κε έκθαζε θπξίσο ζηηο νκάδεο ηνπ θπην- θαη δσνπιαγθηνχ, ρσξίο λα 

πεξηιακβάλνπλ ηα πςειφηεξα ηξνθηθά επίπεδα (εκπνξηθά αζπφλδπια, ςάξηα θαη 

αλψηαηνπο ζεξεπηέο). Ζ ηππνπνίεζε ησλ ηξνθηθψλ ζρέζεσλ ζε φιν ην εχξνο ηνπ 

ηξνθηθνχ πιέγκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αιηείαο είλαη έλα ζεκαληηθφ θελφ 

πνπ δπζθνιεχεη, επηκέξνπο έξεπλεο θαη απνηειέζκαηα λα εληάζζνληαη θαη λα 

δηεξεπλψληαη ζε κηα νηθνζπζηεκηθή πξνζέγγηζε. Ζ ηππνπνίεζε απηή, κπνξεί λα 

απνηειέζεη βαζηθή κεζνδνινγία γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ νηθνινγηθνχ ξφινπ εηδψλ ή 

νκάδσλ νξγαληζκψλ αιιά θαη έλα απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν γηα ηελ εμέηαζε 

ζηξαηεγηθψλ ζηα πιαίζηα κηαο νηθνζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο ηεο δηαρείξηζεο ηεο 

αιηείαο ζηελ πεξηνρή. 

Σν νηθνζπζηεκηθφ κνληέιν γηα ην νηθνζχζηεκα ηνπ Βφξεηνπ Αηγαίνπ έρεη 

ζθνπφ:  

(i) Να πεξηγξάςεη ηα θχξηα δνκηθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηξνθηθνχ 

πιέγκαηνο ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000, 

(ii) Να δηεξεπλήζεη ηνλ νηθνινγηθφ ξφιν ησλ κηθξψλ πειαγηθψλ ςαξηψλ θαη ηηο 

επηδξάζεηο κε άιιεο νκάδεο (π.ρ., θαηαλάισζε, ζήξεπζε), 

(iii) Να πξνζδηνξίζεη ηηο ζεκαληηθφηεξεο νκάδεο θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ 

ηνπο, 

(iv) Να πξνζδηνξίζεη ην ξφιν θαη ηελ επίδξαζε ηεο αιηείαο ζην ηξνθηθφ πιέγκα 

θαζψο θαη λα πνζνηηθνπνηήζεη ην επίπεδν εθκεηάιιεπζεο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο, 

(v) Να ζπγθξίλεη ην νηθνζχζηεκα ηνπ Β. Αηγαίνπ κε άιια νηθνζπζηήκαηα ζηε 

Μεζφγεην ζάιαζζα. Γηα ην ιφγν απηφ, ηα απνηειέζκαηα παξαηίζεληαη θαη 

ζπδεηνχληαη ζε ζρέζε κε απνηειέζκαηα απφ ηε Νφηηα Καηαινληθή ζάιαζζα θαη 

ηελ Κεληξηθή-Βφξεηα Αδξηαηηθή (Coll et al. 2006a, Coll et al. 2007). Ζ ζχγθξηζε 

απηή έρεη ζθνπφ ηελ αλίρλεπζε νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο 

ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηεο επίδξαζεο ηεο αιηείαο. 
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6.2. Τιηθά θαη Μέζνδνη 

 

Πεξηνρή κειέηεο 

 

Δηθ. 6.1. Βφξεην Αηγαίν πέιαγνο (ηξπκνληθφο θφιπνο θαη Θξαθηθφ πέιαγνο). Φαίλνληαη νη 

ηζνβαζείο ησλ 20 θαη 300m, νη νπνίεο νξίδνπλ ηελ πεξηνρή γηα ηελ νπνία αλαπηχρζεθε ην 

κνληέιν, θαζψο θαη ηα ζεκαληηθφηεξα πνηάκηα ηεο πεξηνρήο. Σα βέιε ππνδεηθλχνπλ ηελ 

θαηεχζπλζε ησλ πδάηηλσλ καδψλ πνπ εηζέξρνληαη απφ ηε Μαχξε ζάιαζζα. 

Fig. 6.1. North Aegean Sea (Strymonikos Gulf and Thracian Sea). Isobaths of 20m and 300m 

which define the model area are shown, as well as the most important rivers of the area. 

Arrows indicate the direction of Black Sea Water Input. 

 

Παξά ην γεγνλφο φηη ην Β. Αηγαίν πέιαγνο (ηξπκνληθφο θφιπνο θαη Θξαθηθφ 

πέιαγνο, Δηθ. 6.1) είλαη κηα νιηγνηξνθηθή πεξηνρή, (Lykousis et al. 2002), είλαη κηα 

απφ ηηο πην παξαγσγηθέο πεξηνρέο ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην (Bosc et al. 2004). Σν 

γεγνλφο απηφ νθείιεηαη (α) ζηελ επίδξαζε ησλ πινχζησλ ζε ζξεπηηθά πδάηηλσλ 

καδψλ πνπ εηζέξρνληαη απφ ηε Μαχξε Θάιαζζα θαη πνπ θπξηαξρνχλ ζηα 

επηθαλεηαθά ζηξψκαηα ηεο πεξηνρήο (Stergiou et al. 1997, Lykousis et al. 2002), (β) 

ζηηο εηζξνέο πνηακψλ πνπ απμάλνπλ ηνπηθά ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο παξάθηηαο 

δψλεο (Karageorgis et al. 2003) θαη (γ) ζηελ εθηεηακέλε πθαινθξεπίδα ηεο πεξηνρήο. 

ηελ πεξηνρή παξαηεξνχληαη εθηεηακέλα ιηβάδηα πνζεηδσλίαο (Posidonia oceanica) 

κέρξη ηα 25 m βάζνο, ελψ άιια καθξφθπηα παξαηεξνχληαη θαη ειαθξψο βαζχηεξα 
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(Orfanidis et al. 2005). Ο βπζφο θπξηαξρείηαη θπξίσο απφ ακκψδε θαη ιαζπψδε 

ηδήκαηα (Karageorgis et al. 2005).  

Αξθεηά ζεκεία ηεο πεξηνρήο έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο ζεκαληηθά 

λεπηνηξνθεία, πεδία αλαπαξαγσγήο θαη ελδηαηηήκαηα γηα ηα κηθξά πειαγηθά 

(Machias et al. 2007, Schismenou et al. 2008, Tsagarakis et al. 2008b) θαη βελζηθά 

είδε ςαξηψλ (Politou 2007). Σν μεληθφ θηελνθφξν Mnemiopsis leidyi ην νπνίν 

ζεσξήζεθε ππεχζπλν, κεηαμχ άιισλ, γηα ηελ θαηάξξεπζε ησλ απνζεκάησλ κηθξψλ 

πειαγηθψλ ςαξηψλ ζηε Μαχξε Θάιαζζα ηε δεθαεηία ηνπ ‟90, εηζήιζε πξφζθαηα 

ζηελ πεξηνρή (Shiganova et al. 2001). 

Ζ ζρεηηθά πςειή παξαγσγηθφηεηα ηεο πεξηνρήο αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ 

πνζφηεηα ησλ αιηεπκάησλ ηεο πνπ απνηεινχλ ην 30% ησλ ζπλνιηθψλ εθθνξηψζεσλ 

ζηελ Διιάδα (ΔΤ 2006). Σν νηθνζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε αιηεπηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Ο αιηεπηηθφο ζηφινο πνπ είλαη θαηαγεγξακκέλνο ζηα ιηκάληα ηεο 

πεξηνρήο απνηειείηαη απφ πεξίπνπ 60 κεραλφηξαηεο, 40 γξη-γξη θαη 1080 παξάθηηα 

ζθάθε αιιά ε πεξηνρή θαηά πεξηφδνπο ζπγθεληξψλεη πνιχ κεγαιχηεξν αξηζκφ 

ζθαθψλ, θπξίσο κέζεο αιηείαο. Σα κηθξά πειαγηθά είδε (γαχξνο, Engraulis 

encrasicolus, θαη ζαξδέια, Sardina pilchardus), απνηεινχλ ηα θχξηα αιηεχκαηα θαη 

αιηεχνληαη θπξίσο απφ ηα γξη-γξη. Οη κεραλφηξαηεο αιηεχνπλ θπξίσο κπαθαιηάξν 

(Merluccius merluccius), θνπηζνκνχξα (Mullus barbatus), γαξίδεο (Parapenaeus 

longirostris), θαη θεθαιφπνδα (Octopus vulgaris θαη Eledone spp.) (Stergiou et al. 

2003). Σα παξάθηηα ζθάθε ρξεζηκνπνηνχλ πιεζψξα αιηεπηηθψλ εξγαιείσλ 

ζηνρεχνληαο ζε δηαθνξεηηθά αιηεχκαηα: παξαγάδηα πνπ ζηνρεχνπλ ζε κπαθαιηάξν 

θαη κεγάια πειαγηθά είδε (π.ρ., ηφλν, Thynnus thunnus), θαη δίρηπα πνπ ζηνρεχνπλ ζε 

έλα κεγάιν αξηζκφ εηδψλ (π.ρ., θεθαιφπνδα, κεζαίνπ κήθνπο πειαγηθά ςάξηα, 

θνπηζνκνχξα). Δπίζεο ιακβάλεη ρψξα ελαζρφιεζε αιηείαο κε θηνχπηα πνπ ζηνρεχεη 

ζε ρηαπφδηα θαη πεξηνξίδεηαη ζηελ παξάθηηα δψλε (<40m βάζνο). 

Σν κνληέιν αλαπηχρζεθε γηα ην πεδίν πνπ νξίδεηαη απφ ηηο ηζνβαζείο ησλ 20 

θαη 300m (Δηθ. 1), θαιχπηνληαο κηα έθηαζε 8374 km
2
. Πξφθεηηαη γηα ηελ πεξηνρή 

φπνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη νη κεραλφηξαηεο, ηα γξη-γξη θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

παξάθηησλ ζθαθψλ. Οη πιένλ παξάθηηεο εθηάζεηο (<20 m βάζνπο) φπνπ εληνπίδνληαη 

ηα ιηβάδηα πνζεηδσλίαο, εμαηξέζεθε απφ ην κνληέιν θαζψο ε ζχζηαζε ησλ εηδψλ 

είλαη πνιχ δηαθνξεηηθή (Tsimenides et al. 1991). Δπηπιένλ, ηα πνζνηηθά ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηε ζχζηαζε ησλ εηδψλ ζηα ιηβάδηα θαλεξφγακσλ θαη ηηο βηνκάδεο ηνπο 

ήηαλ πεξηνξηζκέλα. 
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Σν κνληέιν βαζίζηεθε θπξίσο ζε δεδνκέλα απφ ηελ πεξίνδν 2003-2006, 

ρξεζηκνπνηψληαο κέζεο ηηκέο απφ ηα δηαθνξεηηθά έηε. Ζ επηινγή απηή έγηλε θπξίσο 

ιφγσ δηαζεζηκφηεηαο αμηφπηζησλ δεδνκέλσλ βηνκάδαο. Καηά ηελ πεξίνδν απηή δελ 

ππήξραλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην νηθνζχζηεκα φπσο θαίλεηαη απφ ηηο εθθνξηψζεηο 

θαη ηηο εθηηκήζεηο βηνκάδαο εκπνξηθψλ εηδψλ (Machias et al. 2007, Politou 2007). 

 

 

Τν κνληέιν 

Υξεζηκνπνηήζεθε ε κεζνδνινγία θαη ην ινγηζκηθφ Ecopath with Ecosim (EwE v.5) 

(Christensen & Walters 2004) πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξαθεί ην ηξνθηθφ πιέγκα ηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο ηνπ Β. Αηγαίνπ. Σν κνληέιν Ecopath πεξηγξάθεη ηηο ηξνθηθέο 

ζρέζεηο ησλ ιεηηνπξγηθψλ νκάδσλ (πνπ κπνξεί λα απνηεινχληαη απφ δηαθνξεηηθά 

νληνγελεηηθά ζηάδηα ελφο είδνπο, απφ έλα είδνο, ή απφ πεξηζζφηεξα είδε κε παξφκνηα 

νηθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά) κε κηα ζεηξά γξακκηθψλ εμηζψζεσλ θαζεκηά απφ ηηο 

νπνίεο πεξηγξάθεη ηε ζπλνιηθή παξαγσγή Pi ηεο ιεηηνπξγηθήο νκάδαο (i): 

)1(2 iiiiiij

j

ji EEPBAEYMBP   (6.1) 

φπνπ Bj ε βηνκάδα ηεο νκάδαο (j), M2ij ε ζεξεπηηθή ζλεζηκφηεηα πνπ πξνθαιείηαη 

απφ ηελ νκάδα (j) ζηελ νκάδα (i), Yi ε αιηεπηηθή ζλεζηκφηεηα, Ei ν ξπζκφο 

κεηαλάζηεπζεο, BAi ν ξπζκφο αχμεζεο ηεο βηνκάδαο, θαη EEi ε νηθνηξνθηθή 

απνδνηηθφηεηα (Ecotrophic Efficiency) ηεο (i). Ζ νηθνηξνθηθή απνδνηηθφηεηα 

απνηειεί ην πνζνζηφ ηεο παξαγσγήο ηεο νκάδαο (i) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην 

νηθνζχζηεκα ή εμάγεηαη ιφγσ αιηείαο θαη κεηαλάζηεπζεο (Christensen & Walters 

2004). Ζ νηθνηξνθηθή απνδνηηθφηεηα εθθξάδεη πνζνζηφ θαη δελ κπνξεί λα παίξλεη 

ηηκέο κεγαιχηεξεο ηεο κνλάδαο, θαζψο ζε αληίζεηε πεξίπησζε δελ ππάξρεη ηζνδχγην 

κάδαο. Ζ εμίζσζε (6.1) κπνξεί επίζεο λα εθθξαζηεί σο: 

)1( i

i

iiiiij

jj

j

i

EE
B

P
BBAEYDC

B

Q
B

B

P
B   (6.2) 

φπνπ (P/B)i ε παξαγσγή ηνπ (i) αλά κνλάδα βηνκάδαο θαη ε νπνία ηζνχηαη κε ηε 

ζπλνιηθή ζλεζηκφηεηα Z ζε έλα ζηαζεξφ νηθνζχζηεκα (Allen 1971), (Q/B)i ε 

θαηαλάισζε ηεο (i) αλά κνλάδα βηνκάδαο θαη DCij ε αλαινγία ηεο (i) ζηε δίαηηα ηνπ 

ζεξεπηή (j) ζε φξνπο βηνκάδαο. 

Σν ηζνδχγην κάδαο ηνπ κνληέινπ εμαζθαιίδεηαη φηαλ επηηπγράλεηαη ην 

ελεξγεηαθφ ηζνδχγην θάζε νκάδαο. Σν ηειεπηαίν θαηνρπξψλεηαη φηαλ ε θαηαλάισζε 
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ηεο νκάδαο (i) ηζνχηαη κε ηελ παξαγσγή ηεο, ηελ αλαπλνή ηεο (R) θαη ηελ πνζφηεηα 

ηξνθήο πνπ δελ αθνκνηψλεηαη (U/Q)i. Γηα θάζε ιεηηνπξγηθή νκάδα απαηηνχληαη 

πιεξνθνξίεο γηα ηε δίαηηα (DC), ην θιάζκα ηεο ηξνθήο πνπ δελ αθνκνηψλεηαη (U/Q)i, 

ηελ πνζφηεηα ηνπ αιηεχκαηνο (Yi), ηε κεηαλάζηεπζε (Ei) θαη ηξεηο απφ ηηο βαζηθέο 

παξακέηξνπο Bi, (P/B)i, (Q/B)i θαη EEi, ελψ ην κνληέιν εθηηκά ηελ ηέηαξηε 

παξάκεηξν. 

Οη ξνέο ηνπ κνληέινπ εθθξάζηεθαλ ζε ηφλνπο πγξήο βηνκάδαο αλά 

ηεηξαγσληθφ ρηιηφκεηξν αλά έηνο (t·km
-2

·yr
-1

). Σα βαζηθά κηθξά πειαγηθά είδε, ν 

γαχξνο θαη ε ζαξδέια, πεξηγξάθεθαλ σο νκάδεο πνιιαπιψλ βαζκίδσλ (multi-stanza 

groups) (Christensen & Walters 2004) φπνπ θάζε είδνο απνηεινχηαλ απφ κηα βαζκίδα 

ελήιηθσλ θαη κηα αλήιηθσλ ςαξηψλ. Οη νκάδεο ησλ αλήιηθσλ πεξηιάκβαλαλ ηα άηνκα 

κε κήθνο κηθξφηεξν απφ 10,5 cm γηα ην γαχξν θαη 11,8 cm γηα ηε ζαξδέια 

(Somarakis et al. 2006). Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαη ην P/Bi ήηαλ 

απαξαίηεηεο θαη γηα ηηο δχν βαζκίδεο, ελψ γηα ηε βηνκάδα (B i ) θαη ην Q/Bi 

ρξεηάδνληαλ κφλν γηα ηελ θχξηα βαζκίδα (ελήιηθα) θάζε είδνπο. Γηα φιεο ηηο νκάδεο 

ηνπ κνληέινπ, ε παξάκεηξνο πνπ έιεηπε θαη ε νπνία εθηηκήζεθε απφ ην κνληέιν ήηαλ 

ε EE i θαη ην κνληέιν ηξνθνδνηήζεθε κε ηηο ππφινηπεο βαζηθέο παξακέηξνπο Bi, 

(P/B) i θαη (Q/B)i. Μνλαδηθή εμαίξεζε απνηέιεζε ε νκάδα ηνπ καθξνδσνπιαγθηνχ, 

φπνπ ιφγσ έιιεηςεο δεδνκέλσλ βηνκάδαο, ρξεζηκνπνηήζεθε ηηκή 0.95 γηα ηελ EE, 

αθνινπζψληαο ηηο ζπζηάζεηο ησλ Christensen et al. (2005), θαη ε εθηίκεζε ηεο 

βηνκάδαο αλαηέζεθε ζην ίδην ην κνληέιν. 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ηζνδχγην κάδαο, δηνξζψζεθαλ θάπνηεο απφ ηηο 

αξρηθέο ηηκέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ κνληέινπ θαη θπξίσο 

απηέο πνπ αθνξνχζαλ (α) ηηο ηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ νκάδσλ, κε έκθαζε ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ηα ζηνηρεία δελ πξνέξρνληαλ απφ ηελ πεξηνρή κειέηεο, θαη (β) ηηο 

βηνκάδεο, θπξίσο γηα ηηο νκάδεο γηα ηηο νπνίεο ε δεηγκαηνιεπηηθή κεζνδνινγία πνπ 

είρε αθνινπζεζεί νδεγεί ππνεθηίκεζε. πγθεθξηκέλα, ε εθηίκεζε βηνκάδαο βελζηθψλ 

εηδψλ κε δεηγκαηνιεςία ηξάηαο κε βάζε ην εκβαδφλ ηεο πεξηνρήο πνπ ζαξψζεθε, 

έρεη αλαθεξζεί φηη ππνεθηηκά ηνλ πιεζπζκφ ησλ εηδψλ (π.ρ., Sánchez & Olaso 2004). 

Καζψο δελ ππήξραλ κεηξήζεηο ηνπ πνζνζηνχ ζχιιεςεο αλά είδνο θαη αιηεπηηθφ 

εξγαιείν ζηελ πεξηνρή (εθηφο απφ ηελ θαξαβίδα) ρξεζηκνπνηήζεθαλ κέγηζηεο ηηκέο 

βηνκάδαο (κέζνο φξνο κέγηζησλ ηηκψλ αλά δεηγκαηνιεπηηθή πεξίνδν θαη δψλε 

βάζνπο). Οη πεξηπηψζεηο απηέο αθνξνχζαλ ζηε βηνκάδα βελζηθψλ εηδψλ ςαξηψλ θαη 

κεγαπαληδηθψλ αζπφλδπισλ. 



ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΧΝ ΜΗΚΡΧΝ ΠΔΛΑΓΗΚΧΝ ΦΑΡΗΧΝ 

 127 

Μεηά ηηο αξρηθέο ζηνρεπκέλεο δηνξζψζεηο ζηηο ηξνθνδνηνχκελεο 

παξακέηξνπο, θαη αθνχ φιεο νη ηηκέο EE ήηαλ <1.7 ρξεζηκνπνηήζεθε ε απηφκαηε 

δηαδηθαζία εμηζνξξφπεζεο κάδαο, ε νπνία είλαη ελζσκαησκέλε ζην ινγηζκηθφ 

(Kavanagh et al. 2004). Σν κνληέιν ζεσξήζεθε φηη ηθαλνπνηεί ηα θξηηήξηα γηα λα 

ζεσξεζεί ηζνξξνπεκέλν φηαλ (a) νη εθηηκήζεηο ηεο EE ήηαλ ξεαιηζηηθέο (<1), (b) φ 

ιφγνο P/Q (gross food conversion efficiency) ήηαλ <0.5 (ζπλήζσο >0.1 θαη <0.35 κε 

εμαίξεζε θάπνηα είδε κε πςεινχο ξπζκνχο αχμεζεο φπνπ νη ηηκέο ήηαλ κεγαιχηεξεο, 

θαη θάπνηνπο αλψηεξεο ζεξεπηέο φπνπ νη ηηκέο ήηαλ κηθξφηεξεο), θαη (c) νη ηηκέο R/B 

ήηαλ ζε αληηζηνηρία κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο νκάδαο, δει. πςειέο γηα κηθξνχ 

κεγέζνπο νξγαληζκνχο θαη αλψηεξνπο ζεξεπηέο (Christensen et al. 2005).  

Έλαο δείθηεο πξνέιεπζεο ησλ δεδνκέλσλ (pedigree index) ν ππνινγηζκφο ηνπ 

νπνίνπ είλαη ελζσκαησκέλνο ζην ινγηζκηθφ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα 

θαηεγνξηνπνηεζεί ε πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζε ηνπο, 

παξέρνληαο έλα δείθηε αμηνπηζηίαο ησλ παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ. Μηα αθφκα 

απηνκαηνπνηεκέλε δηαδηθαζία αλάιπζεο ηεο επαηζζεζίαο ηνπ κνληέινπ (sensitivity 

analysis routine) εθαξκφζηεθε πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ε επίδξαζε κεηαβνιψλ ησλ 

ηηκψλ ησλ παξακέηξσλ κηαο ιεηηνπξγηθήο νκάδαο, ζηηο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ησλ 

ππφινηπσλ νκάδσλ σο κέηξν ηεο επαηζζεζίαο θαη αβεβαηφηεηαο (uncertainty) ησλ 

παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ (Christensen et al. 2005). 

 

 

Λεηηνπξγηθέο νκάδεο θαη πεγέο δεδνκέλσλ 

Σα δεδνκέλα γηα ηηο παξακέηξνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ 

κνληέινπ πξνέξρνληαλ θπξίσο απφ δεκνζηεπκέλεο θαη αδεκνζίεπηεο κειέηεο ηνπ 

Διιεληθνχ Κέληξνπ Θαιαζζίσλ Δξεπλψλ θαη απφ άιιεο βηβιηνγξαθηθέο πεγέο. Σα 

δεδνκέλα βηνκάδαο πξνέξρνληαλ θπξίσο απφ δεηγκαηνιεςίεο ζηελ πεξηνρή κε 

πιαγθηνληθά δίρηπα (γηα ην κηθξν- θαη ην κεζνδσνπιαγθηφ θαη ην M. leidyi), κε 

ηξάηεο (γηα βελζηθά ςάξηα θαη κεγαπαληδηθά αζπφλδπια), θαζψο θαη απφ ηε 

βηβιηνγξαθία. Γηα ηα κηθξά πειαγηθά ςάξηα (γαχξνο θαη ζαξδέια), 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ εθηηκήζεηο βηνκάδαο κε ηελ αθνπζηηθή κεζνδνινγία νη νπνίεο γηα 

ηα έηε 2004-2006 έιαβαλ ππφςε ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ θεθαιαίσλ 

(θεθάιαηα 2-5) θαη νη νπνίεο παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα 6.1. Ζ αθνπζηηθή 

κεζνδνινγία ρξεζηκνπνηήζεθε θαη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο βηνκάδαο ησλ ζαθξηδηψλ 

(Trachurus trachurus, T. mediterraneus) ηνπ ζθνπκπξηνχ (Scomber scombrus) θαη 
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ηνπ θνιηνχ (S. japonicus). Όηαλ ππήξρε ε πιεξνθνξία, ρξεζηκνπνηήζεθαλ επνρηαθά 

δεδνκέλα πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ε κέζε εηήζηα βηνκάδα ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

νκάδσλ. Οη ηηκέο P/B θαη Q/B πξνήιζαλ επίζεο απφ ηε βηβιηνγξαθία ή εθηηκήζεθαλ 

εθαξκφδνληαο εκπεηξηθέο εμηζψζεηο γηα ςάξηα (Pauly 1980, Pauly et al. 1990), 

θεηψδε (Innes et al. 1987, Trites et al. 1997) θαη ζαιαζζνπνχιηα (ICES 2000). Σα 

πνζνζηά αθνκνίσζεο ηξνθήο πξνήιζαλ θπξίσο απφ ηνπο (Coll et al. 2006a). 

Γεδνκέλα γηα ηηο ηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ εηδψλ πξνήιζαλ απφ ηε βηβιηνγξαθία, 

επηιέγνληαο πιεξνθνξία απφ ηελ πεξηνρή κειέηεο ή θνληηλέο πεξηνρέο. Καζψο ζε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο (π.ρ., P/B θαη Q/B γηα ηα θεθαιφπνδα) δελ ππήξρε δηαζέζηκε 

πιεξνθνξία απφ ην Αηγαίν ή ηε Μεζφγεην, ρξεζηκνπνηήζεθαλ πιεξνθνξίεο απφ 

άιιεο πεξηνρέο (θπξίσο απφ ην νηθνζχζηεκα ηεο πθαινθξεπίδαο ηεο Φιφξηληα, Okey 

& Mahmoudi 2002) θαη νη ηηκέο δηνξζψζεθαλ ζχκθσλα κε ηελ Opitz (1996), 

ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζεξκνθξαζία ηεο πεξηνρήο θαη πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςνπλ 

πην ξεαιηζηηθέο ηηκέο. Οη αξρηθέο ηηκέο θαη νη πεγέο ησλ δεδνκέλσλ γηα ηηο 

παξακέηξνπο φισλ ησλ ιεηηνπξγηθψλ νκάδσλ ηνπ κνληέινπ πεξηγξάθνληαη δηεμνδηθά 

ζηνλ πίλαθα Α1 ηνπ παξαξηήκαηνο I.  

 

Πίλαθαο 6.1. Δηήζηεο εθηηκήζεηο βηνκάδαο γαχξνπ θαη ζαξδέιαο γηα ην Β. Αηγαίν, κέζεο 

εθηηκήζεηο γηα ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδεη ην κνληέιν θαη κέζεο εθηηκήζεηο αλά km
2
. Οη 

εθηηκήζεηο γηα ηα έηε 2004-2006 ιακβάλνπλ ππφςε ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ 

θεθαιαίσλ ηεο δηαηξηβήο. 

Table 6.1. Annual biomass estimations for anchovy and sardine in the N. Aegean Sea, mean 

biomass estimations for the model period and mean estimations per km
2
. Estimations for the 

years 2004-2006 take into consideration results from the previous chapters of the thesis. 

 
2003 (t) 2004 (t) 2005 (t) 2006 (t) 

Μ.Ο. 

(t) 

Μ.Ο. 

(t km
-2

) 

Γαύξνο 22696±29% 9992±23% 17398±16% 17808±17% 16973.5 2.03 

αξδέια 8700±25% 2594±35% 7821±59% 9728±50% 7210.75 0.86 

 

 

πλνιηθά νξίζηεθαλ 40 ιεηηνπξγηθέο νκάδεο γηα λα πεξηγξάςνπλ ην ηξνθηθφ πιέγκα 

ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηνπ Β. Αηγαίνπ (Πίλαθαο 6.2). Αξρηθά ηα είδε θαηαηάρζεθαλ ζε 

35 νκάδεο κε βάζε θπινγελεηηθά θαη νηθνινγηθά θξηηήξηα (π.ρ., ελδηαίηεκα, ηξνθηθέο 

ζπλήζεηεο), ηε ζεκαζία ησλ εηδψλ γηα ηελ αιηεία θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηε 

δηαζέζηκε πιεξνθνξία. Καιχθζεθε φιν ην θάζκα ηνπ ηξνθηθνχ πιέγκαηνο, θαη 

ζπκπεξηιήθζεθαλ νκάδεο ρακεινχ ηξνθηθνχ επηπέδνπ (δηάθνξεο πιαγθηνληθέο 
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νκάδεο), δπν νκάδεο λεθξνχ νξγαληθνχ πιηθνχ (detritus θαη απνξξηπηφκκελσλ 

αιηεπκάησλ / discards), εκπνξηθά θαη κε εκπνξηθά ςάξηα θαη αζπφλδπια, θαζψο θαη 

ζπνλδπισηά (ζαιάζζηεο ρειψλεο, δειθίληα θαη ζαιαζζνπνχιηα, Πίλαθαο 6.2). 

Χζηφζν, 82 βελζηθά θαη βελζνπειαγηθά είδε ςαξηψλ ρσξίο θάπνηα ηδηαίηεξε 

εκπνξηθή ζεκαζία θαη κε ζρεηηθά κηθξή αθζνλία, παξέκεηλαλ αλέληαρηα. Δμήληα απφ 

ηα είδε απηά, γηα ηα νπνία ππήξρε πιεξνθνξία γηα ηηο ηξνθηθέο ηνπο ζπλήζεηεο, 

νκαδνπνηήζεθαλ κε βάζε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηεο πιεξνθνξίαο απηήο. Δθαξκφζηεθε 

αλάιπζε νκαδνπνίεζεο (cluster analysis) ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ Ward θαη 

επθιείδεηεο απνζηάζεηο ζε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ζηνκαρηθά πεξηερφκελα 

ςαξηψλ ησλ εηδψλ απηψλ. Ζ πξνζέγγηζε απηή επέηξεςε ηελ πεξαηηέξσ νκαδνπνίεζε 

ησλ εηδψλ, απμάλνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ ιεηηνπξγηθψλ νκάδσλ ζηηο 40. Δθαξκφζηεθε 

SIMPER analysis (PRIMER v. 6, PRIMER-E Ltd., Plymouth, UK) πξνθεηκέλνπ λα 

ππνινγηζηεί ε νκνηφηεηα ζηηο ηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ πέληε κηθηψλ νκάδσλ πνπ 

πξνήιζαλ κε βάζε ηελ πξνεγνχκελε πξνζέγγηζε. Σέινο, ηα ελαπνκείλαληα 22 είδε 

ςαξηψλ γηα ηα νπνία δελ ππήξρε δηαζέζηκε πιεξνθνξία γηα ηηο ηξνθηθέο ηνπο 

ζπλήζεηεο, θαηαηάρζεθαλ ζε κηα απφ ηηο πέληε απηέο νκάδεο κε βάζε εζνινγηθά θαη 

νηθνινγηθά θξηηήξηα ή κε βάζε γεληθή γλψζε σο πξνο ηε δίαηηά ηνπο. Οη ηηκέο ησλ 

παξακέηξσλ γηα ηηο κηθηέο νκάδεο (νκάδεο πνπ απνηεινχληαλ απφ πεξηζζφηεξα ηνπ 

ελφο είδε) ππνινγίζηεθαλ ζηαζκίδνληαο ηηο ηηκέο θάζε είδνπο κε βάζε ηε ζρεηηθή 

βηνκάδα ηνπ κέζα ζηελ νκάδα (Christensen et al. 2005, Coll et al. 2006a, Coll et al. 

2007). 

Σν κηθξνβηαθφ ηξνθηθφ πιέγκα δελ πεξηγξάθεθε δηεμνδηθά θαη ιήθζεθε 

ππφςε έκκεζα, ηξνπνπνηψληαο ηηο ηξνθηθέο ζπλήζεηεο ηνπ δνσπιαγθηνχ θαη ηε 

δπλακηθή ηνπ detritus, φπσο ζπλεζίδεηαη ζε παξφκνηα κνληέια (Christensen et al. 

2005, Coll et al. 2006a, Coll et al. 2007). πγθεθξηκέλα, κε βάζε ηε δηαζέζηκε 

πιεξνθνξία (Zervoudaki et al. 2007) ζεσξήζεθε πσο ην κηθξν- θαη κεζνδσνπιαγθηφ 

ηξέθνληαη κεξηθψο κε detritus αληί λα ηξέθνληαη κε κηα «κηθξνβηαθή» ιεηηνπξγηθή 

νκάδα, θαη πσο ην detritus πεξηιάκβαλε ην κηθξνβηαθφ πιέγκα. Ζ παξακεηξνπνίεζε 

απηή επηιέρζεθε θαζψο (a) δελ ππήξραλ αξθεηά αμηφπηζηα δεδνκέλα φζνλ αθνξά ζην 

κηθξνβηαθφ πιέγκα θαη (b) νη ζρεηηδφκελεο ξνέο βηνκάδαο ζα έηεηλαλ λα επηζθηάζνπλ 

φιεο ηηο άιιεο ξνέο ζην ηξνθηθφ πιέγκα (Christensen et al. 2005). Δπίζεο, θαζψο ηα 

θαλεξφγακα θαη ηα καθξνθχθε δελ πεξηιακβάλνληαλ ζην κνληέιν, νη ιεηηνπξγηθέο 

νκάδεο πνπ ηξέθνληαλ κε απηά ζεσξήζεθε φηη ηξέθνληαη κεξηθψο κε έλα πνζνζηφ 

βηνκάδαο πνπ εηζαγφηαλ ζην ζχζηεκα. Σν πνζνζηφ απηφ ήηαλ ζρεηηθά πςειφ γηα ηα 
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πνιχραηηα (10%) θαη κηθξφηεξν γηα ηηο ππφινηπεο (<6% γηα ηηο γαξίδεο θαη ηα βελζηθά 

αζπφλδπια εθηφο ησλ θαξθηλνεηδψλ, <2% γηα ηα θαβνχξηα θαη δπν νκάδεο βελζηθψλ 

ςαξηψλ). 

Αιηεπηηθά δεδνκέλα ήηαλ δηαζέζηκα ζε πςειή ρσξηθή θαη ρξνληθή αλάιπζε 

απφ ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ ΔΛΚΔΘΔ (Labropoulou 2007). Σα δεδνκέλα απηά 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα ππνινγηζηνχλ νη εηήζηεο πνζφηεηεο εθθνξηψζεσλ αλά 

είδνο θαη αλά αιηεπηηθφ ζηφιν. ην κνληέιν ζπκπεξηιεθζήθαλ πέληε αιηεπηηθνί 

ζηφινη: (1) κεραλφηξαηεο, (2) γξη-γξη, (3) ζηαηηθά δίρηπα (απιάδηα θαη καλσκέλα), 

(4) παξαγάδηα θαη ζπξηέο (ζηνρεχνπλ θπξίσο κπαθαιηάξν θαη κεγάια πειαγηθά 

ςάξηα) θαη (5) θηνχπηα (ζηνρεχνπλ θπξίσο ρηαπφδηα θαη ζνππηέο). Υξεζηκνπνηψληαο 

δεδνκέλα πνπ έρνπλ ζπιιερζεί απφ παξαηεξεηέο ζε εκπνξηθά αιηεπηηθά ζθάθε ελ 

πισ (Labropoulou 2007), ππνινγίζηεθαλ αλαινγίεο εκπνξηθψλ / απνξξηπηφκελσλ 

πνζνηήησλ αλά είδνο θαη αιηεπηηθφ εξγαιείν. Οη ιφγνη απηνί ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα 

λα εθηηκεζεί ε πνζφηεηα ησλ απνξξηπηφκελσλ αιηεπκάησλ ζε εηήζηα βάζε, 

παξάκεηξνο ζεκαληηθή θαζψο ηα απνξξηπηφκελα αιηεχκαηα απνηεινχλ ζεκαληηθφ 

πνζνζηφ ζηε Μεζφγεην (Machias et al. 2001, Tsagarakis et al. 2008a) θαη παξάβιεςή 

ηνπο νδεγεί ζε εθηίκεζε κεησκέλεο αιηεπηηθήο ζλεζηκφηεηαο γηα θάπνηα είδε. 

Δπηπιένλ, ηα απνξξηπηφκελα αιηεχκαηα απνηεινχλ ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο δίαηηαο 

θάπνησλ εηδψλ (π.ρ., ζαιαζζνπνχιηα, θάπνηα θαβνχξηα, θαη ςάξηα, Bosch et al. 1994, 

Hall 1999) θαη κπνξεί λα επηδξνχλ έκκεζα θαη άκεζα ζηελ ηξνθηθή (Hall 1999). 

 

 

Τξνθηθόο ξόινο ησλ κηθξώλ πειαγηθώλ ςαξηώλ 

Τπνινγίζηεθε ε ζπλνιηθή βηνκάδα, παξαγσγή, θαηαλάισζε, αλαπλνή, εμαγσγή ηνπ 

ηξνθηθνχ πιέγκαηνο θαη ην άζξνηζκα φισλ ησλ ξνψλ (Total System Throughput - 

TST) ηνπ ζπζηήκαηνο (Ulanowicz 1986). Καηφπηλ, αλαιχζεθε ε ζρεηηθή βηνκάδα, 

παξαγσγή θαη θαηαλάισζε αλά ιεηηνπξγηθή νκάδα. Γηεξεπλήζεθαλ νη θχξηνη 

θαηαλαισηέο θαη νη θχξηνη παξαγσγνί ηνπ ζπζηήκαηνο. Καζψο αλακελφηαλ ηα 

θαηψηεξα ηξνθηθά επίπεδα λα επηζθηάδνπλ ηε ζπλνιηθή θαηαλάισζε, ε δηαδηθαζία 

απηή απεηθνλίζηεθε ζηαδηαθά (α) ζην ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηθψλ νκάδσλ, (β) 

αθαηξψληαο ηα θαηψηεξα ηξνθηθά επίπεδα θαη (γ) εζηηάδνληαο ζηηο ιεηηνπξγηθέο 

νκάδεο πνπ πθίζηαληαη αιηεπηηθή εθκεηάιιεπζε. Δπίζεο δηεξεπλήζεθαλ νη θχξηνη 

ζεξεπηέο ησλ κηθξψλ πειαγηθψλ ςαξηψλ αλαιχνληαο ηελ θαηαλάισζή ηνπο απφ 

άιιεο ιεηηνπξγηθέο νκάδεο. Με βάζε ηνλ πίλαθα δηαίηεο ηνπ κνληέινπ, 
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αλαπαξαζηάζεθε γξαθηθά ην ηξνθηθφ πιέγκα, απεηθνλίδνληαο ηηο ζρέζεηο ιείαο 

ζεξεπηή ζε έλα δηάγξακκα ξνήο βηνκάδαο. 

Οη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ νκάδσλ εμεηάζηεθε ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

αλάιπζε Μηθηήο Σξνθηθήο Δπηξξνήο (Mixed Trophic Impact analysis - MTI). Ζ 

αλάιπζε απηή, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε, πνζνηηθνπνηεί ηελ 

επίδξαζε πνπ ζα έρεη κηα ππνζεηηθή κεηαβνιή ηεο βηνκάδαο κηαο νκάδαο ζηε βηνκάδα 

ησλ ππνινίπσλ νκάδσλ (Ulanowicz & Puccia 1990), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

αιηείαο. Ζ αλάιπζε ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα απεηθνληζηεί γξαθηθά ε επίδξαζε θάζε 

νκάδαο ζηηο ππφινηπεο θαη λα γίλεη επηζθφπεζε άκεζσλ θαη έκκεζσλ επηδξάζεσλ ζην 

ηξνθηθφ πιέγκα. 

Ζ ηξνθηθή επίδξαζε ηεο νκάδαο i ζηελ νκάδα j (mij) ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα 

εθθξάζεη έλα δείθηε ηεο ζπλνιηθήο επίδξαζεο εi ηεο ιεηηνπξγηθήο νκάδαο: 

n

j

i ijm
1

2    (6.3) 

φπνπ ζην mij δελ πξνζκεηξάηαη ε επίδξαζε ηεο ιεηηνπξγηθήο νκάδαο ζηνλ εαπηφ ηεο. 

Απεηθνλίδνληαο ηε ζπλνιηθή επίδξαζε εi ζε ζρέζε κε ην δείθηε ζεκαληηθφηεηαο 

(keystoneness - KSi), κπνξνχκε λα πξνζδηνξίδνπκε ηηο νκάδεο θιεηδηά (νκάδεο πνπ 

θαηέρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ηξνθηθή αιπζίδα κε ζρεηηθά κηθξή βηνκάδα) θαζψο 

θαη ηηο επηθξαηνχζεο νκάδεο (απηέο πνπ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν αιιά έρνπλ κεγάιε 

βηνκάδα), ζχκθσλα κε ηνπο Libralato et al. (2006a): 

)1(log ii pKS   (6.4) 

φπνπ pi ε ζρεηηθή βηνκάδα ηεο νκάδαο, εμαηξψληαο ηε βηνκάδα ηνπ detritus. Οη νκάδεο 

θιεηδηά θαη νη επηθξαηείο νκάδεο είλαη δηαθνξεηηθέο ζε δηαθνξεηηθά νηθνζπζηήκαηα 

κε ζπλέπεηα νη δείθηεο απηνί λα είλαη επαίζζεηνη ζηηο αιιαγέο ζην ηξνθηθφ πιέγκα 

(Libralato et al. 2006a, Coll et al. 2009b). Ο ππνινγηζκφο ηνπ δείθηε ζεκαληηθφηεηαο 

θαη ε απεηθφληζή ηνπ ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή επίδξαζε ηεο νκάδαο έγηλε 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ έθδνζε 6 ηνπ ινγηζκηθνχ EwE. 

 

 

Οηθνινγηθνί δείθηεο θαη δείθηεο εθκεηάιιεπζεο 

Σν κνληέιν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ππνινγηζηεί κηα ζεηξά δεηθηψλ ηεο 

δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο (Christensen & Walters 2004). Κάπνηνη 

απφ ηνπο δείθηεο απηνχο πνζνηηθνπνηνχλ ηελ σξίκαλζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο 
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(Christensen 1995) ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Odum (1969). Τπνινγίζηεθαλ νη 

ιφγνη ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο πξνο ηε ζπλνιηθή αλαπλνή (total primary 

production / total respiration), ηεο ζπλνιηθήο βηνκάδαο πξνο ηε ζπλνιηθή παξαγσγή 

(total biomass / total production) θαη ηεο ζπλνιηθήο βηνκάδαο πξνο ην ζχλνιν φισλ 

ησλ ξνψλ (total biomass / TST). 

Σν ηξνθηθφ επίπεδν (TL) θάζε ιεηηνπξγηθήο νκάδαο παξέρεηαη απφ ην EwE 

ζχκθσλα κε ηε εμίζσζε: 

i

n

j

jij TLDCTL
1

1   (6.5) 

φπνπ j ν ζεξεπηήο ηεο ιείαο i, DCji ε ζπκκεηνρή ηεο ιείαο ζηε δίαηηα ηνπ ζεξεπηή θαη 

TLi ην ηξνθηθφ επίπεδν ηεο ιείαο.  

Οη ξνέο βηνκάδαο κεηαμχ γεηηνληθψλ ηξνθηθψλ επηπέδσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

γηα λα ππνινγηζηεί ε απνδνηηθφηεηα (Transfer Efficiency - TE) αλάκεζα ζ‟ απηά, ε 

νπνία εθθξάδεη ηελ ελέξγεηα πνπ ράλεηαη ιφγσ π.ρ. αλαπλνήο θαη απέθθξηζεο. 

Τπνινγίζηεθε επίζεο ε κέζε απνδνηηθφηεηα ηνπ ηξνθηθνχ πιέγκαηνο. Ζ απεηθφληζε 

ησλ απνηειεζκάησλ έγηλε κε ηε κνξθή ελφο δηαγξάκκαηνο Lindeman (Lindeman 

1942, Ulanowicz 1986, Wulff et al. 1989). 

Σν κέζν ηξνθηθφ επίπεδν ηεο βηνθνηλσλίαο (mTLco), πνζνηηθνπνηεί ηηο 

ηξνθηθέο ζρέζεηο ζε φιν ην ηξνθηθφ πιέγκα θαη ν δείθηεο System Omnivory Index 

(SOI), πεξηγξάθεη ηελ θαηαλνκή ησλ ηξνθηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ νκάδσλ 

(Christensen 1995). Τπνινγίζηεθαλ επίζεο ν δείθηεο αλαθχθισζεο ηνπ Finn (Finn's 

cycling index - FCI), πνπ είλαη ην θιάζκα ηεο ζπλνιηθήο ξνήο πνπ αλαθπθιψλεηαη 

(Finn 1976), θαζψο θαη ν δείθηεο Ascendency (Ulanowicz 1986), πνπ εθθξάδεη ηελ 

αβεβαηφηεηα σο πξνο ην πνπ ζα θαηαιήμεη κηα κνλάδα ελέξγεηαο ζην επφκελα βήκα 

αλ μέξνπκε ηελ αξρηθή ηεο ηνπνζεζία (Ulanowicz & Norden 1990). 

Οη δείθηεο απηνί ζπγθξίζεθαλ κε ηηο ηηκέο απφ άιια νηθνζπζηήκαηα ζηε 

Μεζφγεην θαη ζπγθεθξηκέλα ηε Ν. Καηαινληθή ζάιαζζα (Coll et al. 2006a) θαη ηελ 

Κ.-Β. Αδξηαηηθή (Coll et al. 2007) πνπ έρνπλ κειεηεζεί κε παξφκνηα κεζνδνινγία. Ζ 

ζχγθξηζε ήηαλ εθηθηή θαζψο ηα ηξία κνληέια είραλ παξφκνηα δνκή θαη κεζνδνινγηθή 

πξνζέγγηζε, γεγνλφο ζεκαληηθφ θαζψο θάπνηνη δείθηεο είλαη επαίζζεηε ζηε δνκή ηνπ 

κνληέινπ (π.ρ., αξηζκφο ιεηηνπξγηθψλ νκάδσλ (Christensen 1995, Pinnegar et al. 

2005). Χζηφζν ε ζχγθξηζε αληηκεησπίζηεθε κε βάζε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ έζεηαλ 

νη δηαθνξέο ησλ κνληέισλ, φπσο ε αληηκεηψπηζε ησλ βιεθαξηδσηψλ σο μερσξηζηή 

νκάδα ζην κνληέιν ηνπ Β. Αηγαίνπ θαζψο απνηεινχλ ηνλ θχξην θαηαλαισηή ηνπ 
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θπηνπιαγθηνχ ζηελ πεξηνρή (Siokou-Frangou et al. 2002) θαη ε δηαθνξεηηθή δνκή ζε 

θάπνηεο νκάδεο βελζηθψλ αζπνλδχισλ. Γηαθνξέο ππήξραλ επίζεο ζηνλ νξηζκφ ησλ 

πεξηνρψλ κειέηεο (20-300 m βάζνο γηα ην κνληέιν ηνπ Β. Αηγαίνπl, 50-400 m βάζνο 

γηα ηελ Καηαινληθή ζάιαζζα θαη 10-200 m βάζνο γηα ηελ Αδξηαηηθή) πνπ φκσο 

απνηχπσλαλ ηα πεδία κε ηελ εληνλφηεξε αιηεπηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ζηηο ηξεηο 

πεξηνρέο. Ζ ζχγθξηζε είρε ζθνπφ λα αληρλεχζεη ηηο βαζηθέο δηαθνξέο θαη νκνηφηεηεο 

ησλ ηξηψλ νηθνζπζηεκάησλ θαζψο θαη πηζαλέο δηαβαζκίζεηο ιφγσ ηεο ειάηησζεο ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ζην δπηηθφ-αλαηνιηθφ θαη βφξεην-λφηην άμνλα ηεο Μεζνγείνπ 

(Bosc et al. 2004), ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δνκηθέο δηαθνξέο ησλ κνληέισλ.  

Σέινο, ππνινγίζηεθε κηα ζεηξά δεηθηψλ εθκεηάιιεπζεο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο 

πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ην επίπεδν εθκεηάιιεπζεο ηνπ Β. Αηγαίνπ θαη ζε ζχγθξηζε 

κε άιιεο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ. 

Ο ξπζκφο εθκεηάιιεπζεο (exploitation rate - F/Z) είλαη ην θιάζκα ηεο 

αιηεπηηθήο ζλεζηκφηεηαο (F) ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή ζλεζηκφηεηα (Z) θαη 

ζεσξήζεθε κέηξν ηνπ επηπέδνπ εθκεηάιιεπζεο θάζε νκάδαο. Ζ πξσηνγελήο 

παξαγσγή πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζπληήξεζε ηεο αιηείαο (Primary Production 

Required to sustain the fisheries – PPR, ιακβάλνληαο ππφςε (a) κφλν ηελ πξσηνγελή 

παξαγσγή θαη (b) ηελ πξσηνγελή παξαγσγή θαη ηελ παξαγσγή ηνπ detritus), ην κέζν 

ηξνθηθφ επίπεδν ηνπ αιηεχκαηνο (TLc) θαη ε νιηθή απνδνηηθφηεηα ηεο αιηείαο 

(πνζφηεηα αιηεχκαηνο / πξσηνγελήο παξαγσγή) (Pauly & Christensen 1995, Pauly et 

al. 1998) ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα εθηηκεζεί ε επίδξαζε ηεο αιηείαο ζην 

νηθνζχζηεκα. Δπηπιένλ, εθηηκήζεθε έλαο λένο δείθηεο εθκεηάιιεπζεο πνπ έρεη 

εθαξκνζηεί ζε κνληέια ηζνδπγίνπ κάδαο (Coll et al. 2008a, Libralato et al. 2008), ηελ 

απψιεηα ηεο δεπηεξνγελνχο παξαγσγήο ιφγσ ηεο αιηείαο (L index): 

TEP

TEPPR
L

cTL

ln

1

   (6.6) 

φπνπ PPR ε πξσηνγελήο παξαγσγή πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζπληήξεζε ηεο αιηείαο, P ε 

ζπλνιηθή πξσηνγελήο παξαγσγή, TE ε κέζε απνδνηηθφηεηα ηνπ ηξνθηθνχ πιέγκαηνο 

θαη TLc κέζν ηξνθηθφ επίπεδν ηνπ αιηεχκαηνο. 

Ζ πηζαλφηεηα λα είλαη βηψζηκε ε εθκεηάιιεπζε ελφο νηθνζπζηήκαηνο (Psust) 

εθηηκήζεθε γηα ην Β. Αηγαίν ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηηκή ηνπ δείθηε L θαη κηα 

δεκνζηεπκέλε κεηα-αλάιπζε νηθνζπζηεκηθψλ κνληέισλ (Libralato et al. 2008).  

Θέηνληαο σο ζεκεία αλαθνξάο γηα ηελ πηζαλφηεηα απηή ην 75% θαη 95% 

(Psust=p), είλαη εθηθηφ λα ππνινγίζνπκε ην αληίζηνηρν Lp θαη ζπλεπψο λα 
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εθηηκήζνπκε ηε κέγηζηε πνζφηεηα ηνπ αιηεχκαηνο πξνθεηκέλνπ ε εθκεηάιιεπζε ηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο λα είλαη βηψζηκε (EMSCp) (Tudela et al. 2005, Libralato et al. 2008). 

Αληηζηξέθνληαο ινηπφλ ηελ εμίζσζε (6.6) θαη ππνζέηνληαο ζηαζεξή αιηεπηηθή 

ζηξαηεγηθή (ζηαζεξφ TLc) θαη ιεηηνπξγίεο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο (ζηαζεξά TE θαη P), 

ηα EMSCp γηα ην Β. Αηγαίν ππνινγίδνληαη σο εμήο(Libralato et al. 2008): 

0

0

1

0

0 %

)ln(

%

%
Y

PPR

TETEL
Y

PPR

PPR
EMSC

cTL

pp

p  (6.7) 

φπνπ PPRp θαη PPR
0
 είλαη ην επίπεδν ζηφρνο θαη ε ηξέρνπζα πξσηνγελήο παξαγσγή 

πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζπληήξεζε ηεο αιηείαο αληίζηνηρα θαη Y
0
 ε ηξέρνπζα πνζφηεηα 

αιηεχκαηνο. 

Σέινο, νη κεηαβνιέο (Γcatchesp) ζηηο πνζφηεηεο αιηεχκαηνο πνπ απαηηνχληαη 

γηα λα επηηχρνπκε Psust=p (πηζαλφηεηα λα είλαη βηψζηκε ε αιηεία) ππνινγίζηεθαλ σο 

εμήο (Libralato et al. 2008): 

o

o

p
Y

EMSCpY
catches 100   (6.8) 



ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΧΝ ΜΗΚΡΧΝ ΠΔΛΑΓΗΚΧΝ ΦΑΡΗΧΝ 

 135 

6.3. Απνηειέζκαηα 

 

Λεηηνπξγηθέο νκάδεο, ηξνπνπνηεκέλεο ηηκέο παξακέηξσλ θαη πνηόηεηα δεδνκέλσλ 

Ζ αλάιπζε νκαδνπνίεζεο ησλ 60 εηδψλ ςαξηψλ πνπ δελ θαηαηάρζεθαλ εμαξρήο ζε 

ιεηηνπξγηθέο νκάδεο, έδεημε πσο πξνθχπηνπλ πέληε νκάδεο (Δηθ. 6.2, Πίλαθαο A2 ηνπ 

παξαξηήκαηνο). Ζ κηα νκάδα απνηεινχηαλ θπξίσο απφ βελζνπειαγηθά ςάξηα ελψ νη 

άιιεο ηέζζεξηο πεξηείραλ βελζηθά ςάξηα, κε δηαθνξεηηθέο ηξνθηθέο ζπλήζεηεο κεηαμχ 

ησλ νκάδσλ. Σα βελζνπειαγηθά είδε ηξέθνληαλ κε δσνπιαγθηφλ ελψ νη ππφινηπεο 

νκάδεο ηξέθνληαλ θπξίσο κε ςάξηα, δεθάπνδα, κηθξά βελζηθά θαξθηλνεηδή θαη άιια 

βελζηθά αζπφλδπια, ζε δηαθνξεηηθέο αλαινγίεο (Πίλαθαο 6.4). πλνιηθά, 40 

ιεηηνπξγηθέο νκάδεο νξίζηεθαλ πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξαθεί ην νηθνζχζηεκα ηνπ Β. 

Αηγαίνπ (Πίλαθαο 6.2) 

Οη αξρηθέο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ θαη απηέο πνπ ππνινγίζηεθαλ απφ ην 

κνληέιν θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 6.2. ηνλ Πίλαθα 6.3 παξαηίζεληαη νη δείθηεο αλά 

ιεηηνπξγηθή νκάδα πνπ ππνινγίζηεθαλ απφ ην κνληέιν. Οη ιφγνη 

παξαγσγή/θαηαλάισζε (P/Q) θαη αλαπλνή/αθνκνίσζε (R/A) ήηαλ ζην αλακελφκελν 

εχξνο ηηκψλ (Christensen & Walters 2004). Οη ηξνθηθέο ζρέζεηο ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

νκάδσλ ηνπ κνληέινπ θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα Α3 ηνπ παξαξηήκαηνο. 

 

 

 



ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΧΝ ΜΗΚΡΧΝ ΠΔΛΑΓΗΚΧΝ ΦΑΡΗΧΝ 

 136 

Πίλαθαο 6.2. Σηκέο ησλ παξακέηξσλ πνπ ηξνθνδφηεζαλ (ηνληζκέλα γξάκκαηα) θαη 

ππνινγίζηεθαλ απφ ην κνληέιν. Bf = ηειηθή βηνκάδα (t km
-2

), P/B = παξαγσγή/Bf (yr
-1

), Q/B = 

θαηαλάισζε/Bf (yr
-1

), EE = Οηθνηξνθηθή απνδνηηθφηεηα, Δθθνξηψζεηο & απνξξίςεηο 

εθθξαζκέλα ζε t km
-2

 yr
-1

. 

Table 6.2. Input (in bold) and output parameters of the N. Aegean Sea model. Bf = final 

biomass (t km
-2

); P/B = production/Bf (yr
-1
); Q/B = consumption/Bf (yr

-1
); EE = Ecotrophic 

efficiency; Landings and discards (t km
-2

 yr
-1

). See appendix-glossary for functional group 

translations. 

 Λεηηνπξγηθέο νκάδεο Bf P/B Q/B EE Δθθνξηώζεηο Απνξξίςεηο 

1 Φπηνπιαγθηφλ 4.57 117.30  0.69 - - 
2 Βιεθαξηδσηά 0.48 258.85 776.54 0.69 - - 

3 Μεζνδσνπιαγθηφλ 2.79 29.19 87.56 0.99 - - 

4 Μαθξνδσνπιαγθηφλ 0.29 21.07 53.17 0.95 - - 

5 Μέδνπζεο & M. leidyi 2.48 4.84 12.09 0.09 - - 

6 
Μηθξά βελζηθά 

θαξθηλνεηδή 
1.11 7.32 54.40 0.61 - - 

7 Πνιχραηηα 5.33 1.63 12.46 0.92 - - 

8 Γαξίδεο 0.40 3.18 7.52 0.98 0.104 0.005 

9 Καβνχξηα 0.27 2.42 4.94 0.96 0.010 0.023 

10 Καξαβίδα 0.02 1.32 4.76 0.98 0.012 0.000 

11 Βελζηθά αζπφλδπια 8.71 1.15 3.27 0.95 0.009 0.059 
12 Υηαπφδηα & ζνππηέο 0.29 2.68 5.53 0.97 0.174 0.006 

13 Καιακάξηα 0.11 2.60 26.47 0.97 0.027 0.006 

14 
Κνπηζνκνχξα & 

κπαξκπνχλη 
0.07 1.80 7.67 0.98 0.079 0.001 

15 Πεζθαλδξίηζεο 0.08 0.90 4.35 0.72 0.045 0.003 

16 Γιψζζεο 0.06 1.60 9.09 1.00 0.025 0.010 

17 Άιιεο γαδίδεο 0.18 1.10 7.64 0.97 0.019 0.004 

18 Μπαθαιηάξνο 0.31 0.75 5.26 0.96 0.101 0.006 

19 Βελζηθά ςάξηα 1 0.07 1.55 7.48 0.99 0.006 0.017 

20 Βελζηθά ςάξηα 2 0.08 1.49 5.15 0.98 0.038 0.013 

21 Βελζηθά ςάξηα 3 0.20 1.71 8.45 0.98 0.047 0.051 

22 Βελζηθά ςάξηα 4 0.10 2.22 9.00 0.97 0.032 0.046 
23 Βελζνπειαγηθά ςάξηα 0.27 1.25 9.28 0.97 0.001 0.004 

24 Μαξίδεο & γφπα 0.19 1.69 7.68 0.97 0.105 0.068 

25 Βελζηθνί θαξραξίεο 0.08 0.58 5.16 0.59 0.009 0.010 

26 Βελζηθά ζαιάρηα 0.08 0.88 4.07 0.74 0.021 0.030 

27 Γαχξνο (λεαξφο) 0.36 2.25 12.21 0.95 0.001 0.000 

28 Γαχξνο (ελήιηθνο) 1.79 1.37 5.20 0.91 0.430 0.014 

29 αξδέια (λεαξή) 0.18 1.62 18.41 0.96 0.000 0.000 

30 αξδέια (ελήιηθε) 0.81 1.20 9.49 0.98 0.284 0.059 

31 αθξίδηα 0.18 1.08 7.79 0.98 0.041 0.021 

32 θνπκπξηά & Κνιηνί 0.28 0.97 5.88 0.98 0.084 0.005 

33 Άιια κηθξά πειαγηθά 0.56 0.75 8.41 0.98 0.036 0.028 
34 Μεζαία πειαγηθά 0.20 0.61 3.24 0.88 0.108 0.000 

35 Μεγάια πειαγηθά 0.04 0.34 2.39 0.66 0.007 0.000 

36 Υειψλα 0.02 0.16 2.68 0.07 - 0.000 

37 Θαιαζζνπνχιηα 0.00 4.78 111.61 0.01 - - 

38 Γειθίληα 0.01 0.08 13.81 0.26 - 0.000 

39 Detritus 31.44 - - 0.52 - - 

40 
Απνξξηπηψκελα 

αιηεχκαηα 
0.58 - - 0.80 - - 

 



ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΧΝ ΜΗΚΡΧΝ ΠΔΛΑΓΗΚΧΝ ΦΑΡΗΧΝ 

 137 

Πίλαθαο 6.3. Σηκέο παξακέηξσλ πνπ ππνινγίζηεθαλ απφ ην κνληέιν. TL = ηξνθηθφ επίπεδν, 

F & M2 = αιηεπηηθή & ζεξεπηηθή ζλεζηκφηεηα (yr
-1

), F/Z = ξπζκφο εθκεηάιιεπζεο, OI = 

Omnivory index, FD = Ρνέο πξνο ην detritus (t km
-2

 yr
-1

) 

Table 6.3. Output parameters of the N. Aegean Sea model. TL = Trophic level; F = Fishing 

mortality (yr
-1

); M2 = Predation mortality (yr
-1

); F/Z = Exploitation rate; OI = Omnivory 

index; FD = Flow to detritus (t km
-2

 yr
-1

). See appendix-glossary for functional group 

translations. 

 Λεηηνπξγηθέο νκάδεο TL F M2 F/Z OI FD 

1 Φπηνπιαγθηφλ 1.00 0.00 80.58 0.00 0.00 167.62 

2 Βιεθαξηδσηά 2.05 0.00 178.52 0.00 0.05 185.70 

3 Μεζνδσνπιαγθηφλ 2.33 0.00 28.90 0.00 0.26 98.51 

4 Μαθξνδσνπιαγθηφλ 2.92 0.00 20.02 0.00 0.39 3.36 

5 Μέδνπζεο & M. leidyi 3.25 0.00 0.45 0.00 0.18 16.85 

6 Μηθξά βελζηθά θαξθηλνεηδή 2.22 0.00 4.46 0.00 0.23 21.27 

7 Πνιχραηηα 2.11 0.00 1.50 0.00 0.12 40.59 

8 Γαξίδεο 3.14 0.27 2.84 0.09 0.24 0.63 

9 Καβνχξηα 2.98 0.12 2.20 0.05 0.23 0.29 

10 Καξαβίδα 3.06 0.49 0.80 0.37 0.81 0.02 

11 Βελζηθά αζπφλδπια 2.05 0.01 1.08 0.01 0.06 12.79 

12 Υηαπφδηα & ζνππηέο 3.48 0.62 2.00 0.23 0.30 0.23 
13 Καιακάξηα 4.18 0.29 2.24 0.11 0.23 1.22 

14 
Κνπηζνκνχξα & 

κπαξκπνχλη 
2.87 1.11 0.66 0.62 0.60 0.11 

15 Πεζθαλδξίηζεο 4.38 0.59 0.06 0.65 0.49 0.09 

16 Γιψζζεο 3.64 0.58 1.02 0.36 0.30 0.11 

17 Άιιεο γαδίδεο 3.86 0.13 0.94 0.11 0.24 0.28 

18 Μπαθαιηάξνο 4.28 0.35 0.37 0.47 0.26 0.33 

19 Βελζηθά ςάξηα 1 3.45 0.34 1.19 0.22 0.16 0.10 

20 Βελζηθά ςάξηα 2 4.36 0.68 0.79 0.45 0.14 0.08 

21 Βελζηθά ςάξηα 3 3.36 0.49 1.19 0.28 0.21 0.35 

22 Βελζηθά ςάξηα 4 3.15 0.79 1.38 0.35 0.05 0.18 
23 Βελζνπειαγηθά ςάξηα 3.62 0.02 1.19 0.02 0.10 0.76 

24 Μαξίδεο & γφπα 3.39 0.93 0.72 0.55 0.04 0.30 

25 Βελζηθνί θαξραξίεο 3.69 0.24 0.11 0.41 0.42 0.10 

26 Βελζηθά ζαιάρηα 4.13 0.62 0.03 0.70 0.27 0.09 

27 Γαχξνο (λεαξφο) 3.33 0.00 2.13 0.00 0.00 1.35 

28 Γαχξνο (ελήιηθνο) 3.33 0.25 1.00 0.18 0.00 3.01 

29 αξδέια (λεαξή) 3.33 0.00 1.55 0.00 0.00 1.00 

30 αξδέια (ελήιηθε) 3.33 0.42 0.75 0.35 0.00 2.33 

31 αθξίδηα 3.50 0.34 0.72 0.32 0.11 0.29 

32 θνπκπξηά & Κνιηνί 3.70 0.31 0.64 0.32 0.19 0.34 

33 Άιια κηθξά πειαγηθά 3.33 0.11 0.62 0.15 0.06 1.43 
34 Μεζαία πειαγηθά 4.36 0.54 0.00 0.88 0.06 0.14 

35 Μεγάια πειαγηθά 4.53 0.22 0.00 0.66 0.13 0.02 

36 Υειψλα 2.97 0.01 0.00 0.07 0.51 0.01 

37 Θαιαζζνπνχιηα 3.10 0.00 0.04 0.00 1.17 0.03 

38 Γειθίληα 4.58 0.02 0.00 0.25 0.13 0.03 

39 Detritus 1.00 - - - 0.42 0.00 

40 Απνξξηπηψκελα αιηεχκαηα 1.00 - - - - 0.10 
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Δηθ. 6.2 Αλάιπζε νκαδν-πνίεζεο κε βάζε ηηο ηξνθηθέο ζπλήζεηεο 60 εηδψλ ςαξηψλ πνπ δελ 

ηνπνζεηήζεθαλ εμ αξρήο ζε ιεηηνπξγηθέο νκάδεο. Οη θσδηθφ ησλ εηδψλ παξαηίζεληαη ζηνλ 

πίλαθα Α2 ηνπ παξαξηήκαηνο I. 

Fig. 6.2. Cluster analysis of the diet composition of 60 fish species to be grouped in 

functional groups. Species codes are listed in TableA2 of the Appendix I. 
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Πίλαθαο 6.4. SIMPER αλάιπζε ησλ ηξνθηθψλ ζπλήζεησλ ησλ ιεηηνπξγηθψλ νκάδσλ πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε νκαδνπνίεζεο. 

Table 6.4 SIMPER analysis based on the diet composition of the groups produced by Cluster 

analysis. 

Λεηηνπξγηθή νκάδα Λεία 

Μέζε 

ζπλεηζθνξά 

% 

Μέζε 

νκνηόηεηα 

% 

Αζξνηζηηθό 

πνζνζηό 

νκνηόηεηαο (%) 

Βελζηθά ςάξηα 1   57.38  

 
Μηθξά βελζηθά 

θαξθηλνεηδή 
60.71 46.8 81.56 

 Γαξίδεο 9.13 4.06 88.63 

 Μαθξνδσνπιαγθηφλ 7.8 2.34 92.71 

Βελζηθά ςάξηα 2   35.1  

 Ηρζχεο 35.05 18.9 53.83 

 Γαξίδεο 27.83 11.59 86.86 

 Καβνχξηα 4.6 1.27 90.46 

Βελζηθά ςάξηα 3   61.74  

 Καβνχξηα 51.12 41.18 66.7 

 Γαξίδεο 15.65 8.9 81.12 

  Ηρζχεο 11.89 5.57 90.14 

Βελζηθά ςάξηα 4   49.29  

 Βελζηθά αζπφλδπια 48.89 32.96 66.87 

 Πνιχραηηα 21.81 8.65 84.41 

 
Μηθξά βελζηθά 

θαξθηλνεηδή 
7.68 2.94 90.37 

Βελζνπειαγηθά ςάξηα   47.64  

 Μεζνδσνπιαγθηφλ 51.47 28.22 59.24 

 Μαθξνδσνπιαγθηφλ 37.53 18.49 98.06 

 

 

Ο δείθηεο pedigree (πξνέιεπζεο δεδνκέλσλ) κε ηηκή 0,61 έδεημε φηη ε πνηφηεηα ησλ 

δεδνκέλσλ κε βάζε ηελ πξνέιεπζή ηνπο ήηαλ θαιή (Morissette 2007). Ζ αλάιπζε 

επαηζζεζίαο ηνπ κνληέινπ (sensitivity analysis) έδεημε φηη ε κεηαβνιή ησλ ηηκψλ κηαο 

παξακέηξνπ κηαο νκάδαο είρε κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηηο ππφινηπεο παξακέηξνπο ηεο 

ίδηαο νκάδαο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ ζηελ Δηθ. 6.3 θαίλεηαη ε % αιιαγή ηεο 

εθηηκνχκελεο νηθνηξνθηθήο απνδνηηθφηεηαο (A) ησλ κεδνπζψλ θαη ηνπ M. leidyi 

(νκάδα 5) θαη (B) ηνπ ζθνπκπξηνχ (νκαδα 32), κεηά απφ ζηαδηαθή κεηαβνιή θαηά 

10% (A) ζηε βηνκάδα θαη (B) ζην ιφγν παξαγσγή/βηνκάδα ηνπ ζθνπκπξηνχ. 
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Δηθ. 6.3. Αλάιπζε επαηζζεζίαο ζηηο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ. Φαίλεηαη ε 

επίδξαζε ζηαδηαθψλ αιιαγψλ θαηά 10% ζηηο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ηνπ ζθνπκπξηνχ 

(ιεηηνπξγηθή νκάδα 32) ζηελ νηθνηξνθηθή απνδνηηθφηεηα (ΔΔ) (A) ησλ κεδνπζψλ θαη ηνπ M. 

leidyi (νκάδα 5) θαη (B) ηνπ ζθνπκπξηνχ (νκαδα 32). ι.ν. = ιεηηνπξγηθή νκάδα. 

Fig. 6.3. Sensitivity analysis applied to input parameters of the N. Aegean Sea model. Impact 

of stepwise 10% changes in the input parameters for mackerel (functional group 32) on 

Ecotrophic efficiency (EE) of (A) jellyfish & M. leidyi (functional group 5) and (B) mackerel 

(functional group 32) is shown. ι.ν. = functional group. 

 

 

Οηθνινγηθνί δείθηεο θαη ξνέο ζην Β. Αηγαίν 

Οη βαζηθνί δείθηεο ηεο δνκήο θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηνπ Β. 

Αηγαίνπ παξαηίζεληαη ζε ζχγθξηζε κε απηνχο απφ άιια νηθνζπζηήκαηα ηεο 

Μεζνγείνπ ζηνλ Πίλαθα 6.5. Ζ θαηαλάισζε απνηεινχζε ην 44% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ξνψλ ζην νηθνζχζηεκα (TST), αθνινπζνχκελε απφ ηηο ξνέο πξνο ην detritus (28%). 

Σν ζχλνιν ησλ ξνψλ θαη ε ζπλνιηθή παξαγσγή ζην Β. Αηγαίν ήηαλ ζε παξφκνηα 

επίπεδα κε ηε Ν. Καηαινληθή ζάιαζζα θαη ρακειφηεξα απφ ηελ πην παξαγσγηθή 

Αδξηαηηθή. Ζ ζπλνιηθή βηνκάδα ήηαλ ρακειφηεξε θαη ην κέζν ηξνθηθφ επίπεδν ηεο 

βηνθνηλσλίαο πςειφηεξν. Ζ πξσηνγελήο παξαγσγή θαη ην ζχλνιν ησλ ξνψλ βξέζεθε 

επίζεο πςειφ ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή βηνκάδα (Πίλαθαο 6.5). 
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Πίλαθαο 6.5. ηαηηζηηθά, ξνέο θαη νηθνινγηθνί δείθηεο ηνπ Β. Αηγαίνπ ζε ζχγθξηζε κε 

κνληέια απφ άιιεο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ (S. Catalan: Coll et al., 2006a, N.C. Adriatic: 

Coll et al., 2007). TL = ηξνθηθφ επίπεδν. Γηα επεμεγήζεηο φξσλ βι. Παξάξηεκα-Γισζζάξη. 

Table 6.5. Statistics, flows and ecological indicators for the N. Aegean Sea in comparison to 

models from other Mediterranean areas (S. Catalan: Coll et al., 2006a; N.C. Adriatic: Coll et 

al., 2007). TL = trophic level. 

Γείθηεο Ν. Καηαινλία Β.Κ. Αδξηαηηθή Β. Αηγαίν Μνλάδεο 

Statistics and flows      

Sum of all consumptions 852.11 1305.04 868.83 t·km−2·yr−1 

Sum of all exports 61.27 730.15 274.81 t·km−2·yr−1 

Sum of all respiratory flows 327.16 421.09 269.48 t·km−2·yr−1 

Sum of all flows into detritus 416.91 1387.46 562.53 t·km−2·yr−1 

Total system throughput (TST) 1657 3844 1976 t·km−2·yr−1 

Sum of all production 658 1566 791 t·km−2·yr−1 

Calculated total net primary production 386.68 1149.85 535.48 t·km−2·yr−1 

Total primary production/total respiration 1.18 2.73 1.99  

Net system production 59.52 728.76 265.99 t·km−2·yr−1 

Total primary production/total biomass 6.55 8.82 16.21  

Total biomass/total throughput  0.04 0.03 0.02  

Total biomass (excluding detritus) 58.99 130.30 33.04 t·km−2 

Mean transfer efficiency (TE) 12.6 10.0 17.4 % 

Mean TL of the community  1.51 1.39 1.69  

Mean TL of the community (excluding 

TL1) (mTLco) 
2.37 2.13 2.57  

Ecopath Pedigree index (0–1)  0.67 0.66 0.61  

     

Network flow indices      

Throughput cycled (excluding detritus) 27.39 42.43 38.63 t·km−2·yr−1 

Finn's cycling index (of total throughput) 25.19 14.7 14.6 % 

System Omnivory Index 0.19 0.19 0.18  

     

Information indices     

Ascendency 25.5 27 21.6 % 

Capacity (Total) 7119.3 15406.7 9162.5 flowbits 

 

 

ηελ Δηθ. 6.4 αλαπαξίζηαληαη νη ξνέο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηνπ Β. Αηγαίνπ αλά 

αθέξαηα ηξνθηθά επίπεδα (TL), κε ηε κνξθή δηαγξάκκαηνο Lindeman. Σν ηξνθηθφ 

επίπεδν Η δηαρσξίδεηαη ζε πξσηνγελείο παξαγσγνχο (P) θαη detritus (D) πξνθεηκέλνπ 

λα αλαιπζνχλ πεξαηηέξσ νη ξνέο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηά. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ ξνψλ 

ζπλέβαηλε κεηαμχ ησλ TL I - IV ελψ ήηαλ πξαθηηθά αζήκαληεο ζηα πςειφηεξα 

ηξνθηθά επίπεδα. Οη ξνέο πξνο ην detritus απφ ην TL II, πνπ απνηεινχηαλ θπξίσο απφ 

δσνπιαγθηφλ θαη βελζηθά αζπφλδπια, ήηαλ πςειέο, φπσο ήηαλ θαη ε θαηαλάισζε 

ηνπ detritus απφ ην TL II. Σν %TST (ζχλνιν ησλ ξνψλ) ήηαλ πνιχ πςειφ ζην TL I 

(57%) αθνινπζνχκελν απφ ην TL II (34,6%). Ζ απνδνηηθφηεηα ησλ ξνψλ (TE) ήηαλ 
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πςειή κεηαμχ ησλ θαηψηεξσλ ηξνθηθψλ επηπέδσλ θαη κεησλφηαλ ζεκαληηθά ζηα 

πςειφηεξα. Ζ απνδνηηθφηεηα ησλ ξνψλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ην detritus ήηαλ 

ρακειφηεξε ζε ζρέζε κε απηή πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηνπο πξσηνγελείο (Δηθ. 6.4) 

πηζαλφλ επεηδή ε πξσηνγελήο παξαγσγηθφηεηα απνηεινχζε πεξηνξηζηηθφ παξάγνληα 

γηα ην ζχζηεκα. Ζ κέζε απνδνηηθφηεηα ηνπ Β. Αηγαίνπ ήηαλ πςειή ζε ζρέζε κε ηα 

άιια Μεζνγεηαθά νηθνζπζηήκαηα (Πίλαθαο 6.5). 

 

 
Δηθ. 6.4 Ρνέο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηνπ Β. Αηγαίνπ αλά αθέξαηα ηξνθηθά επίπεδα, κε ηε 

κνξθή δηαγξάκκαηνο Lindeman. Σν ηξνθηθφ επίπεδν Η δηαρσξίδεηαη ζε πξσηνγελείο 

παξαγσγνχο (P) θαη detritus (D). TE = απνδνηηθφηεηα; TST = ζχλνιν ησλ ξνψλ. Γηα 

επεμεγήζεηο φξσλ βι. Παξάξηεκα-Γισζζάξη. 

Fig. 6.4. Trophic flows of the N. Aegean Sea ecosystem organized by integer trophic levels 

(TL) in the form of Lindeman spine. Trophic level I is split into primary producers (P) and 

detritus (D). TE = Transfer efficiency; TST = Total system throughput. 

 

Τξνθηθέο ζρέζεηο ησλ ιεηηνπξγηθώλ νκάδσλ – Ο ξόινο ησλ κηθξώλ πειαγηθώλ 

Οη θπξηφηεξεο αληαιιαγέο ξνψλ κεηαμχ ησλ ιεηηνπξγηθψλ νκάδσλ θαίλνληαη ζην 

δηάγξακκα ξνψλ ηεο Δηθ. 6.5 φπνπ νη νκάδεο είλαη νξγαλσκέλεο κε βάζε ην ηξνθηθφ 

ηνπο επίπεδν (Πίλαθαο 6.3) θαη ην ελδηαίηεκά ηνπο (πειαγηθφ ή βελζηθφ). Σα δειθίληα 

θαη ηα κεγάια πειαγηθά ςάξηα ήηαλ νη αλψηεξνη ζεξεπηέο ηνπ ηξνθηθνχ πιέγκαηνο 

(TL>4,5), θαη αθνινπζνχζαλ νη πεζθαλδξίηζεο, ηα κεζαία πειαγηθά, ν κπαθαιηάξνο 

θαη ηα «βελζηθά ςάξηα 2». Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηα ππφινηπεο νκάδεο ςαξηψλ είραλ 

ηξνθηθφ επίπεδν κεηαμχ 3,3 θαη 3,7. Σα κηθξά πειαγηθά ςάξηα είραλ ρακειφ ηξνθηθφ 

επίπεδν (3,33) θαη κφλν ηα «κπαξκπνχληα θαη θνπηζνκνχξεο» θαη ηα «βελζηθά ςάξηα 

4» πνπ ηξέθνληαλ κε βελζηθά αζπφλδπια είραλ ρακειφηεξν ηξνθηθφ επίπεδν.  
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Δηθ. 6.5. Γηάγξακκα ξνψλ ηνπ Β. Αηγαίνπ κεηαμχ ησλ 40 ιεηηνπξγηθψλ νκάδσλ νξγαλσκέλεο 

κε βάζε ην ηξνθηθφ ηνπο επίπεδν θαη ην ελδηαίηεκά ηνπο (πειαγηθφ ή βελζηθφ). Οη ζπλδέζεηο 

ππνδεηθλχνπλ ξνέο >10% γηα θάζε νκάδα. Γηα επεμεγήζεηο νκάδσλ βι. Παξάξηεκα-

Γισζζάξη θαη Πίλαθα 6.2. 

Fig. 6.5. Flow diagram of the N. Aegean Sea organized by 40 functional groups‟ trophic 

levels and by pelagic or demersal habitat. Links indicate flows >10% for each group. 

 

Σα βελζηθά αζπφλδπια θαη ην κεζνδσνπιαγθηφλ ήηαλ νη θχξηνη ζχλδεζκνη κεηαμχ 

ηνπ ηξνθηθνχ επηπέδνπ I (θπηνπιαγθηφλ θαη detritus) θαη πςειφηεξσλ ηξνθηθψλ 

επηπέδσλ. Μεηαμχ ησλ ςαξηψλ, ν ελήιηθνο γαχξνο θαηείρε ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

ζχλδεζε ηνπ TL II κε ηα πςειφηεξνπ ηξνθηθνχ επηπέδνπ ςάξηα θαη επηπιένλ ήηαλ 

ζεκαληηθφο ζχλδεζκνο κεηαμχ ηνπ πειαγηθνχ θαη βελζηθνχ νηθνζπζηήκαηνο (Δηθ. 

6.5). Ο λεαξφο γαχξνο θαη ε ελήιηθε ζαξδέια έπαηδαλ παξφκνην ξφιν αιιά φρη ηφζν 

εκθαλή. Σα κεζν- θαη καθξνδσνπιαγθηφλ έπαηδαλ επίζεο ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

ζχλδεζε πειαγηθνχ-βελζηθνχ νηθνζπζηήκαηνο θαζψο δηάθνξεο βελζηθέο νκάδεο 

ηξέθνληαλ κε απηά, ηδηαίηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ λεαξψλ ειηθηαθψλ ζηαδίσλ ηνπο. 
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Οη ξνέο πξνο ην detritus, ε θαηαλάισζε θαη ε παξαγσγή ήηαλ πνιχ 

πςειφηεξεο ζην πειαγηθφ ζε ζρέζε κε ην βελζηθφ ζχζηεκα (Πίλαθαο 6.2, 6.3) θπξίσο 

ιφγσ ησλ ξνψλ ησλ πιαγθηνληθψλ νκάδσλ. πλνιηθά 88% ηνπ ζπλφινπ ησλ ξνψλ 

ζρεηίδνληαλ κε ην πειαγηθφ ζχζηεκα θαη ην ππφινηπν 12% κε ην βελζηθφ. Σν γεγνλφο 

απηφ ππνδεηθλχεη ηε ζεκαζία ηνπ πειαγηθνχ ηκήκαηνο ηνπ ηξνθηθνχ πιέγκαηνο ηνπ 

Β. Αηγαίνπ.  

ε φξνπο βηνκάδαο (εμαηξψληαο ην detritus) ηα βελζηθά αζπφλδπια (νκάδα 

11), ηα πνιχραηηα θαη ην θπηνπιαγθηφλ ήηαλ νη πην άθζνλεο νκάδεο (Πίλαθαο 6.2). 

Αλ θαη απνηεινχζαλ ιηγφηεξν απφ ην 1/3 ηεο ζπλνιηθήο βηνκάδαο, νη πιαγθηνληθέο 

νκάδεο ήηαλ ππεχζπλεο γηα ην 95% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο. Μεηαμχ ησλ ςαξηψλ, 

θαη πάιη ν ελήιηθνο γαχξνο είρε ηε κεγαιχηεξε βηνκάδα (29% ηεο βηνκάδαο ησλ 

ςαξηψλ) θαη παξαγσγή (31.4%) αθνινπζνχκελνο απφ ηελ ελήιηθε ζαξδέια (13,1% 

θαη 12,4% αληίζηνηρα). 

Ζ αλάιπζε ηεο θαηαλάισζεο απνθαιχπηεη ηε ζεκαζία ησλ βιεθαξηδσηψλ 

ζην ζχζηεκα, θαζψο θαη ησλ κηθξψλ πειαγηθψλ απφ ηηο νκάδεο ησλ ςαξηψλ. Σα 

βιεθαξηδσηά, εμαηξψληαο ην detritus, ήηαλ ππεχζπλα γηα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο 

θαηαλάισζεο, θαη αθνινπζνχζαλ ην κεζνδσνπιαγθηφλ, ηα πνιχραηηα θαη ηα κηθξά 

βελζηθά θαξθηλνεηδή (Δηθ.6.6Α). Δμαηξψληαο θαη ηα ρακειά ηξνθηθά επίπεδα 

(Δηθ.6.6Β) είλαη εκθαλήο ε ζεκαζία ησλ κεδνπζψλ θαη ησλ κηθξψλ πειαγηθψλ 

ςαξηψλ. ηελ πεξίπησζε απηή, ηα κηθξά πειαγηθά ςάξηα επζχλνληαη γηα ην 1/3 ηεο 

θαηαλάισζεο, κε πξνεμέρνληα ηνλ ελήιηθν γαχξν θαη ηε ζαξδέια. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί ε ζεκαζία θαη ησλ λεαξψλ γαχξνπ θαη ζαξδέιαο ζηε ζπλνιηθή 

θαηαλάισζε (Δηθ. 6.6Β) πνπ αλ θαη έρνπλ ρακειή βηνκάδα, εκθαλίδνπλ πςεινχο 

ξπζκνχο θαηαλάισζεο (Πίλαθαο 6.2). Όζνλ αθνξά ζηελ θαηαλάισζε ηεο παξαγσγήο 

πνπ πθίζηαηαη αιηεπηηθή εθκεηάιιεπζε, (εμαηξψληαο ηελ παξαγσγή ησλ βελζηθψλ 

αζπνλδχισλ πνπ ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπο απνξξίπηνληαη) ε αιηεία θαη ηα θαιακάξηα 

επζχλνληαλ εμίζνπ γηα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαηαλάισζεο. Ζ αιηεία δειαδή 

αθαηξεί απφ ην νηθνζχζηεκα ην 22% ηεο παξαγσγήο ησλ νκάδσλ απηψλ (Δηθ. 6.6C). 
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Δηθ. 6.6. Καηαλνκή ηεο (Α) 

ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ηεο 

παξαγσγήο, (Β) ζπλνιηθήο 

θαηαλάισζεο ηεο παξαγσγήο 

εμαηξψληαο ην detritus, ηα 

βιεθαξηδσηά, ηα κεζν- θαη 

καθξνδσνπιαγθηφλ θαη ηα βελζηθά 

αζπφλδπια, θαη (C) ζπλνιηθήο 

θαηαλάισζεο ηεο παξαγσγήο ησλ 

νκάδσλ πνπ πθίζηαληαη αιηεπηηθή 

εθκεηάιιεπζε, εμαηξψληαο ηα 

βελζηθά αζπφλδπια (δείρλνληαη ηα 

πνζνζηά θαηαλάισζεο πνπ είλαη 

≥3%). 

Fig. 6.6. Main partitioning of (A) 

total consumption of production; 

(B) total consumption of 

production excluding detritus, 

ciliates, meso-, macro-zooplankton 

and benthic invertebrates; and (C) 

total consumption of potential 

exploitable production excluding 

benthic invertebrates‟ production 

(consumption values represented 

are ≥3%). 
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Δηθ. 6.7. Καηαλνκή ηεο ζήξεπζεο απφ ηνπο θχξηνπο ζεξεπηέο (Α) ηνπ λεαξνχ γαχξνπ, (Β) 

ηνπ ελήιηθνπ γαχξνπ, (C) ηεο λεαξήο ζαξδέιαο θαη (D) ηεο ελήιηθεο ζαξδέιαο (δείρλνληαη νη 

ζεξεπηέο κε πνζνζηά ≥3%). 

Fig. 6.7. Predation partition by main predators of (Α) juvenile anchovy, (Β) adult anchovy, 

(C) juvenile sardine and (D) adult sardine (predation values represented are ≥3%). 

 

Οη θχξηνη ζεξεπηέο ησλ κηθξψλ πειαγηθψλ ςαξηψλ ήηαλ ηα θαιακάξηα θαη ε αιηεία. Ζ 

αιηεία σζηφζν ζηνρεχεη ζηηο ελήιηθεο νκάδεο γαχξνπ θαη ζαξδέιαο θαη ε αιηεπηηθή 

ζλεζηκφηεηα ήηαλ ακειεηέα ζηηο νκάδεο ησλ λεαξψλ. Οη νκάδεο ησλ λεαξψλ ήηαλ 

ζεκαληηθέο γηα ηα ζθνπκπξηά πνπ φκσο δελ κπνξνχλ λα ηξαθνχλ κε κεγάια άηνκα 

γαχξνπ θαη ζαξδέιαο. Ζ ζεξεπηηθή ζλεζηκφηεηα ησλ λεαξψλ αηφκσλ θαη ζηα δχν 

είδε ήηαλ πνιχ κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε ηα ελήιηθα, ηα νπνία πθίζηαλην πςειφηεξε 

αιηεπηηθή ζλεζηκφηεηα (Πίλαθαο 6.3). Σα κεζαία πειαγηθά θαη ν κπαθαιηάξνο ήηαλ 

ζεκαληηθνί ζεξεπηέο θαη γηα ηηο ηέζζεξηο νκάδεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο κεηαμχ 

ησλ ζεξεπηψλ, εθηφο ηνπ κπαθαιηάξνπ, ήηαλ θαη πνιιέο άιιεο βελζηθέο νκάδεο φπσο 

ζαιάρηα θαη θαξραξίεο. 
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Δηθ. 6.8. Αλάιπζε Μηθηήο Σξνθηθήο Δπίδξαζεο. Σν κέγεζνο ησλ θχθισλ είλαη αλάινγν κε ηελ ππνζεηηθή επίδξαζε (βι. θείκελν). Οη ιεπθνί θχθινη 

δειψλνπλ αξλεηηθή επίδξαζε θαη νη καχξνη ζεηηθή. Φαίλεηαη επίζεο ε επίδξαζε ζε, θαη απφ, ηνπο πέληε αιηεπηηθνχο ζηφινπο (F1-F5) 

Fig. 6.8. Mixed trophic impact analysis. Circle size is proportional to the possible impact (see text). Open circles denote negative impact while solid 

ones denote positive impact. Impact on and by the five fleets (F1-F5) are also shown 
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Ζ αλάιπζε Μηθηήο Σξνθηθήο Δπίδξαζεο (MTI analysis) πεξηγξάθεη απμήζεηο ή 

κεηψζεηο ζηε βηνκάδα ησλ ιεηηνπξγηθψλ νκάδσλ πνπ αλακέλνληαη κεηά απφ 

ππνζεηηθέο κεηαβνιέο ζηε βηνκάδα κηαο ιεηηνπξγηθήο νκάδαο. Δίλαη δπλαηφλ έηζη λα 

αληρλεπηνχλ άκεζεο θαη έκκεζεο επηδξάζεηο κηαο νκάδαο ζηηο ππφινηπεο. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο δείρλνπλ πσο ππάξρνπλ άκεζεο ζεηηθέο επηδξάζεηο απφ 

νκάδεο θαηψηεξνπ ηξνθηθνχ επηπέδνπ πξνο άιιεο πνπ ηξέθνληαλ απ‟ επζείαο κ‟ 

απηέο, φπσο ηνπ θπηνπιαγθηνχ πξνο ην δσνπιαγθηφλ, ηνπ detritus πξνο ην 

δσνπιαγθηφλ θαη ηα βελζηθά αζπφλδπια θαη ηνπ κεζνδσνπιαγθηνχ πξνο ηα κηθξά 

πειαγηθά ςάξηα (Δηθ. 6.8). Ζ πςειφηεξε ζεηηθή επίδξαζε πνπ παξαηεξήζεθε, 

εμαηξψληαο ηελ αιηεία, ήηαλ απηή ηνπ κεζνδσνπιαγθηνχ πξνο ηε λεαξή ζαξδέια. 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη ζεηηθέο επηδξάζεηο ηνπ γαχξνπ θαη ηεο ζαξδέιαο 

(λεαξψλ θαη ελειίθσλ) πξνο θάπνηεο βελζηθέο νκάδεο (π.ρ., ζαιάρηα, κπαθαιηάξνο), 

πνπ αλ θαη κηθξέο θξίλνληαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο θαζψο ζπκβάινπλ ζηε ζχλδεζε 

πειαγηθνχ θαη βελζηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ ζεηηθή επίδξαζε ηνπ κεζνδσνπιαγθηνχ ζηηο 

νκάδεο βελζηθψλ ςαξηψλ ήηαλ ηφζν άκεζεο, θαζψο νη νκάδεο απηέο ηξέθνληαη 

κεξηθψο κε κεζνδσνπιαγθηφλ θαη ηδηαίηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ λεαξψλ ειηθηαθψλ 

ζηαδίσλ ηνπο, φζν θαη έκκεζεο ιφγσ ζεηηθήο επίδξαζεο ζηε ιεία ηνπο (π.ρ., γαχξνο). 

Αξλεηηθέο επηδξάζεηο παξαηεξνχληαη ιφγσ ζήξεπζεο (π.ρ, ησλ θαιακαξηψλ 

ζηα κηθξά πειαγηθά) θαη αληαγσληζκνχ (π.ρ., κεγάια θαη κεζαία πειαγηθά ςάξηα 

αληαγσλίδνληαη γηα ηε ιεία ηνπο, ηα κηθξά πειαγηθά). Δμαηξψληαο ηελ αιηεία, ε 

κέγηζηε αξλεηηθή επίδξαζε ήηαλ απηή ηνπ κηθξνδσνπιαγθηνχ πξνο ην θπηνπιαγθηφλ 

ιφγσ βφζθεζεο. Πην πνιχπινθεο επηδξάζεηο παξαηεξήζεθαλ ζε ζεξεπηέο (π.ρ., 

θαιακάξηα) πνπ κπνξεί λα αζθνχλ αξλεηηθή επίδξαζε πξνο ηε ιεία ηνπο (π.ρ., κηθξά 

πειαγηθά) αιιά λα επλννχλ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο ιείαο απηήο (π.ρ., καξίδεο θαη 

γφπα) ή ηελ ηξνθή ηεο (π.ρ., κεζνδσνπιαγθηφλ). 

Ζ πςειφηεξε αξλεηηθή επίδξαζε ηεο αιηείαο ήηαλ απηή ησλ δηρηπψλ πξνο ηα 

δειθίληα (Δηθ. 6.8). Τςειή επίζεο ήηαλ ε επίδξαζε ησλ παξαγαδηψλ πξνο ηηο ρειψλεο 

ελψ ε αξλεηηθή επίδξαζε πνπ ηνπο αζθνχζαλ νη ηξάηεο κεηξηαδφηαλ απφ ην γεγνλφο 

φηη παξάγνπλ απνξξηπηφκελα αιηεχκαηα πνπ απνηεινχλ ηξνθή γηα ηηο ρειψλεο. Παξά 

ην γεγνλφο φηη νη πνζφηεηεο ησλ ρεισλψλ θαη ησλ δειθηληψλ πνπ αιηεχνληαη (σο 

παξεκπίπησλ αιίεπκα) είλαη πνιχ κηθξέο, ε επίδξαζε ηεο αιηείαο ζηηο νκάδεο απηέο 

είλαη κεγάιε ιφγσ ηνπ κηθξνχ ξπζκνχ παξαγσγήο ηνπο (P/B). Οη πεξηζζφηεξεο απφ 

ηηο επηδξάζεηο πνπ παξαηεξήζεθαλ ήηαλ απφ θάζε ζηφιν πξνο ηα ζηνρεπφκελα είδε. 

Σα παξαγάδηα επεξέαδαλ ηα κεζαία θαη κεγάια πειαγηθά, θαη νη κεραλφηξαηεο κηα 
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ζεηξά βελζηθψλ εηδψλ (κπαθαιηάξνο, θνπηζνκνχξα, ζαιάρηα, θαξραξίεο, θαξαβίδα). 

Σα γξη-γξη επηδξνχζαλ θπξίσο ζηελ ελήιηθε ζαξδέια θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζηνλ 

ελήιηθν γαχξν θαη ηα ζθνπκπξηά, ελψ ε επίδξαζε ζηα κεζαία πειαγηθά ςάξηα ήηαλ 

θπξίσο έκκεζε ιφγσ απψιεηαο ηεο ιείαο ηνπο. Σα δίρηπα εκθάληζαλ ζεκαληηθή 

επίδξαζε ζε κεγάιν αξηζκφ πειαγηθψλ θαη βελζηθψλ εηδψλ (π.ρ., γφπα θαη καξίδεο, 

ζαιάρηα, κεζαία πειαγηθά) ελψ ηα θηνχπηα είραλ ηε κηθξφηεξε επίδξαζε, ζηνρεπκέλε 

ζηα ρηαπφδηα θαη ηηο ζνππηέο, ιφγσ ηεο θχζεο ηεο αιηείαο. Αλ θαη ζρεηηθά δχζθνια 

δηαθξίλνληαη, έκκεζεο επηδξάζεηο ηεο αιηείαο παξαηεξήζεθαλ ζε πεξηπηψζεηο πνπ ηα 

απνξξηπηψκελα αιηεχκαηα επλννχζαλ θάπνηεο νκάδεο (π.ρ., ηα δίρηπα είραλ ζεηηθή 

επίδξαζε ζηηο ρειψλεο) ή θάπνηα αιηεπηηθά εξγαιεία κείσλαλ ηνπο αληαγσληζηέο 

θάπνησλ νκάδσλ (π.ρ., ζεηηθή επίδξαζε ηνπ γξη-γξη πξνο ηα κεγάια πειαγηθά θαζψο 

επηδξνχζαλ αξλεηηθά ζηνπο αληαγσληζηέο ηνπο, ηα κηθξά πειαγηθά) Όια ηα αιηεπηηθά 

εξγαιεία επεξέαδαλ ην έλα ην άιιν, ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ, απφξξνηα ηνπ 

αληαγσληζκνχ γηα θπζηθνχο πφξνπο. 

 

Δηθ. 6.9. Γείθηεο ζεκαληηθφηεηαο θαη ζρεηηθή επίδξαζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ νκάδσλ ηνπ 

κνληέινπ. Σν κέγεζνο ησλ θχθισλ είλαη αλάινγν κε ηε ζρεηηθή βηνκάδα θάζε νκάδαο. 

Fig. 6.9. Keystone index (y-axis) and relative total impact (x-axis) of each functional group of 

the model. Circle size indicates the relative biomass of each group. 

 

Ο δείθηεο ζεκαληηθφηεηαο, πνπ ρξεζηκνπνηεί ηα απνηειέζκαηα ηεο MTI 

ππέδεημε ην κεζνδσνπιαγθηφλ σο ηελ πην ζεκαληηθή νκάδα ζην νηθνζχζηεκα ηνπ Β. 
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Αηγαίνπ (Δηθ. 6.9). Χζηφζν, θαζψο είρε κεγάιε βηνκάδα δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί 

«νκάδα-θιεηδί». Οκάδεο κε ζρεηηθή κηθξή βηνκάδα θαη πςειή ζρεηηθή επίδξαζε ήηαλ 

ηα θαιακάξηα, ηα βιεθαξηδσηά θαη ην καθξνδσνπιαγθηφλ. Μεηαμχ ησλ ςαξηψλ, ν 

ελήιηθνο γαχξνο ήηαλ ε πην ζεκαληηθή νκάδα θαη θαηεηάγε πέκπηνο αλάκεζα ζε φιεο 

ηηο ιεηηνπξγηθέο νκάδεο, ζε φξνπο ζεκαληηθφηεηαο (Δηθ. 6.9). 

 

Γείθηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ κηθξώλ πειαγηθώλ ςαξηώλ θαη ηνπ νηθνζπζηήκαηνο 

Οη ξπζκνί εθκεηάιιεπζεο (F/Z, Πίλαθαο 6.2) βξέζεθαλ πςεινί γηα θάπνηεο βελζηθέο 

νκάδεο (π.ρ., κπαξκπνχληα θαη θνπηζνκνχξεο, πεζθαλδξίηζεο, ζαιάρηα) θαη γηα ηα 

κεζαία θαη κεγάια πειαγηθά. Ο ξπζκφο εθκεηάιιεπζεο ηεο ζαξδέιαο βξέζεθε 

πςειφηεξνο απφ ηνπ γαχξνπ (Πίλαθαο 6.6) παξά ην γεγνλφο φηη ην ζπλνιηθφ αιίεπκα 

ηνπ γαχξνπ ήηαλ κεγαιχηεξν. Γηα ηε ζπληήξεζε ηεο αιηείαο ησλ κηθξψλ πειαγηθψλ 

ςαξηψλ απαηηείηαη ην 32% ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο πνπ απαηηείηαη γηα ηε 

ζπληήξεζε ηνπ ζπλνιηθνχ αιηεχκαηνο. Σα δχν είδε κηθξψλ πειαγηθψλ ςαξηψλ 

ζπληζηνχζαλ αζξνηζηηθά ην 33,5% ηνπ αιηεχκαηνο (Πίλαθαο 6.6). Ζ αιηεπηηθή πίεζε 

ζηηο νκάδεο λεαξψλ γαχξνπ θαη ζαξδέιαο ήηαλ πξαθηηθά ακειεηέα θαη δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ πίλαθα 6.6. 

 

Πίλαθαο 6.6. Γείθηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ γαχξνπ θαη ηεο ζαξδέιαο ζε ζχγθξηζε κε ην 

ζπλνιηθφ αιίεπκα. TL = ηξνθηθφ επίπεδν; %PPR SPF = πξσηνγελήο παξαγσγή πνπ 

απαηηείηαη γηα ηε ζπληήξεζε ηεο αιηείαο ησλ κηθξψλ πειαγηθψλ ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή 

%PPR, F= αιηεπηηθή ζλεζηκφηεηα, Z = νιηθή ζλεζηκφηεηα 

Table 6.6. Exploitation indices of anchovy and sardine in comparison to total catch. TL = 

trophic level; % PPR SPF = primary production required to sustain the catch of small pelagic 

fish in relation to total %PPR; F = fishing mortality; Z = total mortality. 

 
TL 

Αιίεπκα 

(t km
-2

 yr
-1

) 
%PPR SPF E=F/Z 

Καηαλάισζε 

από ηελ αιηεία 

Δλήιηθνο Γαχξνο 3.33 0.44 (18.9%) 11.8% 0.18 20% 

Δλήιηθε αξδέια 3.33 0.34 (14.6%) 20.4% 0.35 36% 

πλνιηθφ αιίεπκα 3.47 2.35   22% 

 

Οη δείθηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηνπ Β. Αηγαίνπ παξαηίζεληαη ζηνλ 

Πίλαθα 6.7 ζε ζχγθξηζε κε άιια νηθνζπζηήκαηα ηεο Μεζνγείνπ. Σν ζπλνιηθφ 

αιίεπκα (2,35 t·km
−2

·yr
−1

) θαη ε % πξσηνγελήο παξαγσγή πνπ απαηηείηαη γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο αιηείαο βξέζεθαλ ρακειφηεξα ζην Β. Αηγαίν ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο 

δχν πεξηνρέο. Σν κέζν ηξνθηθφ επίπεδν ηνπ αιηεχκαηνο (3,47) ήηαλ πςειφηεξν.  
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Χζηφζν, ε πηζαλφηεηα λα είλαη βηψζηκε ε εθκεηάιιεπζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο 

ήηαλ κηθξή θαη ε κέγηζηε πνζφηεηα ηνπ αιηεχκαηνο γηα βηψζηκε εθκεηάιιεπζε ήηαλ 

κηθξφηεξε απφ ηελ πνζφηεηα ηνπ ηξέρνληνο αιηεχκαηνο. Τπνζέηνληαο ζηαζεξή 

αιηεπηηθή ζηξαηεγηθή (ζηαζεξφ κέζν ηξνθηθφ επίπεδν ηνπ αιηεχκαηνο) θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο (ζηαζεξή ΣΔ θαη πξσηνγελήο παξαγσγή), νη 

πνζφηεηεο ηνπ αιηεχκαηνο πξέπεη λα κεησζνχλ θαηά 23% ή 72% (ιακβάλνληαο 

ππφςε ηελ PPR κφλν απφ ηνπο πξσηνγελείο παξαγσγνχο) γηα λα επηηεπρζνχλ 75% ή 

95% πηζαλφηεηεο βηψζηκεο εθκεηάιιεπζεο, αληίζηνηρα (Πίλαθαο 6.7).  

 

Πίλαθαο 6.7. Γείθηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηνπ Β. Αηγαίνπ ζε ζχγθξηζε κε 

κνληέια απφ άιια Μεζνγεηαθά νηθνζπζηήκαηα (S. Catalan: Coll et al., 2006a, N.C. Adriatic: 

Coll et al., 2007). PP = πξσηνγελήο παξαγσγή, TL = ηξνθηθφ επίπεδν, PPR = πξσηνγελήο 

παξαγσγή πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζπληήξεζε ηεο αιηείαο, L index = δείθηεο απψιεηαο 

δεπηεξνγελνχο παξαγσγήο, Psust = πηζαλφηεηα λα είλαη βηψζηκε ε εθκεηάιιεπζε; EMSC = 

κέγηζηε πνζφηεηα ηνπ αιηεχκαηνο πξνθεηκέλνπ ε εθκεηάιιεπζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο λα είλαη 

βηψζηκε, a = ππνινγηζκέλν κφλν απφ ηελ PP; b = ππνινγηζκέλν απφ ηελ PP + detritus. Γηα 

επεμεγήζεηο φξσλ βι. Παξάξηεκα-Γισζζάξη. 

Table 6.7. Exploitation indices for the N. Aegean Sea in comparison to models from other 

Mediterranean areas (S. Catalan: Coll et al., 2006a; N.C. Adriatic: Coll et al., 2007). PP = 

primary production; TL = trophic level; PPR = primary production required; L index = loss in 

production index; Psust = probability of being sustainable fished; EMSC = Ecosystem-based 

maximum sustainable catch; a = calculated from PP; b = calculated from PP + detritus. 

Γείθηεο Ν. Καηαινλία Β.Κ. Αδξηαηηθή Β. Αηγαίν Μνλάδεο 

πλνιηθφ αιίεπκα  5.36 2.44 2.35 t·km−2·yr−1 

Μέζν TL ηνπ αιηεχκαηνο (mTLc) 3.12 3.07 3.47  

PPR (a) 9.45 6.59 3.45 % 

PPR (b) 10.6 15 6.76 % 

Απνδνηηθφηεηα αιηείαο (catch/net PP) 0.014 0.002 0.004  

L index (a) 0.057 0.024 0.026  

L index (b) 0.063 0.055 0.052  

Psust% (a) 44.55 71.65 70.54 % 

Psust% (b) 28.71 38.48 44.71 % 

EMSC75% (a) 1.93 2.04 1.81 t·km−2·yr−1 

EMSC95% (a) 0.69 0.73 0.65 t·km−2·yr−1 

EMSC75% (b) 1.57 0.82 0.85 t·km−2·yr−1 

EMSC95% (b) 0.75 0.39 0.40 t·km−2·yr−1 

Γcatches75% (a) -64.01 -16.56 -22.65 % 

Γcatches95% (a) -87.04 -69.95 -72.14 % 

Γcatches75% (b) -70.66 -66.47 -63.88 % 

Γcatches95% (b) -86.01 -84.01 -82.77 % 
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6.4. πδήηεζε 

Καηαζθεπάζηεθε έλα κνληέιν Ecopath κε βάζε ηε δηαζέζηκε πιεξνθνξία γηα ηε 

βηνινγία πνιιψλ εηδψλ θαη νκάδσλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαη ρξεζηκνπνηψληαο 

αλαβαζκηζκέλεο πιεζπζκηαθέο εθηηκήζεηο γηα ηα κηθξά πειαγηθά είδε ςαξηψλ 

πξνθεηκέλνπ λα αλαπαξαζηαζεί ην ηξνθηθφ πιέγκα ηνπ Β. Αηγαίνπ. θνπφο ήηαλ λα 

δηεξεπλεζεί ν ξφινο ησλ κηθξψλ πειαγηθψλ ςαξηψλ θαη λα θαηαλνεζνχλ ζεκαληηθέο 

πηπρέο ηεο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. Ζ ζρεηηθά πςειή πνηφηεηα 

ησλ δεδνκέλσλ, πνιιά απφ ηα νπνία βαζίδνληαη ζε ηνπηθέο, ηαθηηθέο δεηγκαηνιεςίεο, 

ήηαλ ζεκαληηθή γηα ηελ αμηνπηζηία ηνπ κνληέινπ. Σν κνληέιν είλαη ην πξψην ηνπ 

είδνπο πνπ θαηαζθεπάδεηαη γηα έλα νηθνζχζηεκα ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, θαη 

έδσζε ηελ επθαηξία λα ζπγθξηζνχλ νηθνζπζηήκαηα απφ ηηο Βφξεηεο αθηέο ηεο 

Αλαηνιηθήο, Γπηηθήο θαη Κεληξηθήο Μεζφγεην (Coll et al. 2006a, Coll et al. 2007). 

 

Γνκή, ιεηηνπξγία θαη ξνέο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο 

Λφγσ ηεο νιηγνηξνθηθήο θχζε ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, ε ζπλνιηθή βηνκάδα 

βξέζεθε κηθξφηεξε ζην Β. Αηγαίν ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο πεξηνρέο απφ ηε δπηηθή θαη 

θεληξηθή ιεθάλε. Ζ Αδξηαηηθή ζάιαζζα είρε ηελ πςειφηεξε παξαγσγή θαη ζχλνιν 

ξνψλ (TST) ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο δχν πεξηνρέο, ζε ζπκθσλία κε ηηο δηαζέζηκεο 

εθηηκήζεηο παξαγσγηθφηεηαο γηα ηε Μεζφγεην (Bosc et al. 2004). Με βάζε ηηο 

εθηηκήζεηο απηέο, ήηαλ αλακελφκελν θαη ην ζχλνιν ησλ ξνψλ θαη ηεο παξαγσγήο λα 

είλαη κηθξφηεξν ζην Β. Αηγαίν ζε ζρέζε κε ηε Ν. Καηαινληθή Θάιαζζα. Χζηφζν, ηα 

απνηειέζκαηα δείρλνπλ παξφκνηεο ηηκέο ζηηο δχν πεξηνρέο (Coll et al. 2006a), 

γεγνλφο πνπ πηζαλφηαηα νθείιεηαη ζε δηαθνξέο ζηε δνκή ησλ κνληέισλ πνπ θαίλεηαη 

λα επεξεάδνπλ. πγθεθξηκέλα, ζην κνληέιν ηνπ Β. Αηγαίνπ, ηα βιεθαξηδσηά 

ζπκπεξηιήθζεθαλ σο μερσξηζηή νκάδα, ελψ ζηα άιια δχν κνληέια ζεσξήζεθαλ 

ηκήκα ηνπ κηθξνβηαθνχ πιέγκαηνο πνπ ιήθζεθε ππφςε έκκεζα κέζσ ησλ ξνψλ ηνπ 

detritus. Καζψο ηα βιεθαξηδσηά ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζην ζχλνιν ησλ ξνψλ θαη ηελ 

παξαγσγή ζην Β. Αηγαίν, ε αζπκθσλία πνπ παξαηεξήζεθε ζε ζρέζε κε ηα γλσζηά 

πξφηππα παξαγσγηθφηεηαο ηεο Μεζνγείνπ νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε δηαθνξά 

απηή. Δπηπιένλ, νη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο αλαθέξνληαη ηα κνληέια, παξνπζηάδνπλ 

βαζπκεηξηθέο δηαθνξέο πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηε ζρεηηθή παξαγσγηθφηεηα θαη 

ηελ παξαηεξεζείζα αζπκθσλία.  
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Οη ξνέο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηηο πειαγηθέο νκάδεο ζην Β. Αηγαίν μεπεξλνχζαλ 

θαηά πνιχ απηέο ησλ βελζηθψλ νκάδσλ. Σα παξάθηηα κεζνγεηαθά νηθνζπζηήκαηα 

ζπγθιίλνπλ σο πξνο ην ραξαθηεξηζηηθφ απηφ (Coll et al. 2006a, Coll et al. 2007, 

Barausse et al. 2009) θαη θαίλεηαη πσο ην πειαγηθφ ζχζηεκα θπξηαξρεί ζην ζχλνιν 

ηεο Μεζνγείνπ. 

Οη ξνέο κεηψλνληαλ φζν απμαλφηαλ ην ηξνθηθφ επίπεδν (TL), φπσο άιισζηε 

πξνβιέπεηαη θαη ζεσξεηηθά (Lalli & Parsons 1993). Παξαηεξήζεθαλ πςειέο ηηκέο 

απνδνηηθφηεηαο (TEs) κεηαμχ ησλ TLs II-IV ππνδειψλνληαο ηζρπξή ζχλδεζε κεηαμχ 

ιείαο θαη ζεξεπηψλ. Ζ ειάηησζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ζηα αλψηεξα ηξνθηθά επίπεδα 

απνηειεί θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πδάηηλσλ νηθνζπζηεκάησλ (Lalli & Parsons 

1993). ην Β. Αηγαίν, ε απνδνηηθφηεηα απμάλεη κεηαμχ ησλ TL II θαη TL III, ην νπνίν 

κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ αθαίξεζε βηνκάδαο απφ ηελ αιηεία, φπσο έρεη παξαηεξεζεί 

θαη αιινχ (Libralato et al. 2008, Coll et al. 2009b, Libralato et al. 2010). 

Ζ κέζε απνδνηηθφηεηα ηνπ ηξνθηθνχ πιέγκαηνο γηα ην Β. Αηγαίν, αλ θαη 

βξίζθεηαη αλάκεζα ζηα εχξε πνπ έρνπλ αλαθεξζεί, βξέζεθε πςειφηεξε απφ ην κέζν 

φξν ηνπ 10% πνπ εθηηκήζεθε απφ ηνπο Pauly & Christensen (1995) απφ κεηα-

αλάιπζε δεκνζηεπκέλσλ κνληέισλ. Ζ πςειή απηή ηηκή ζρεηίδεηαη κε ηε ρακειή 

παξαγσγηθφηεηα ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. Σα νηθνζπζηήκαηα αλαβιχζεσλ 

παξνπζηάδνπλ ρακειέο ηηκέο ζε ζρέζε κε νιηγνηξνθηθά ζπζηήκαηα (Shannon et al. 

2003, Coll et al. 2006a, Coll et al. 2006b) φπσο ην Β. Αηγαίν. Ζ δηαβάζκηζε ησλ 

ηηκψλ ησλ ηξηψλ Μεζνγεηαθψλ πεξηνρψλ πνπ ζπγθξίζεθαλ αθνινπζεί ηε δηαβάζκηζε 

ζηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπο, κε ηελ Αδξηαηηθή λα παξνπζηάδεη ηε ρακειφηεξε ηηκή 

κέζεο απνδνηηθφηεηαο θαη ην Β. Αηγαίν ηελ πςειφηεξε.  

Οη ξνέο απφ ην detritus πξνο ην TL II είλαη ζε παξφκνηα επίπεδα κε απηέο απφ 

ην θπηνπιαγθηφλ πξνο ην TL II. Καζψο ην κηθξνβηαθφ πιέγκα δελ ηππνπνηήζεθε εμ 

νινθιήξνπ μερσξηζηά αιιά ιήθζεθε ππφςε κέζσ ηεο δπλακηθήο ηνπ detritus, έλα 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ ξνψλ ηνπ detritus πξνο ην TL II ζρεηίδεηαη κε ην δσνπιαγθηφ 

θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ κε ηα βελζηθά αζπφλδπια πνπ ηξέθνληαη κε βαθηήξηα θαη 

εηεξνηξνθηθνχο νξγαληζκνχο πνπ αλήθνπλ ζηηο πηθν- θαη λαλν- ηάμεηο κεγέζνπο. Σα 

απνηειέζκαηα επίζεο δείρλνπλ κηα ζεκαληηθή ζχλδεζε ηνπ πειαγηθνχ θαη βελζηθνχ 

ζπζηήκαηνο κέζσ ηνπ detritus: νη πιαγθηνληθέο νκάδεο ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζηε 

δεμακελή ηνπ detritus ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ηξνθνδνηεί, κεηαμχ άιισλ ηηο νκάδεο 

βελζηθψλ αζπνλδχισλ. Παξφκνηα ζχλδεζε παξαηεξήζεθε θαη ζηελ Καηαινληθή θαη 

ηελ Αδξηαηηθή ζάιαζζα, δείρλνληαο νκνηφηεηεο ζηε ιεηηνπξγία ησλ Μεζνγεηαθψλ 
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νηθνζπζηεκάησλ. Ο θχθινο θιείλεη κε ηελ επαλαηψξεζε ησλ ζξεπηηθψλ θαη ηεο 

νξγαληθήο χιεο απφ θπζηθέο δηεξγαζίεο αιιά θαη απφ ηελ αλακφριεπζε ηνπ 

ππνζηξψκαηνο απφ ηηο ηξάηεο κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο πξσηνγελνχο θαη 

δεπηεξνγελνχο παξαγσγηθφηεηαο ζην πειαγηθφ ζχζηεκα (Coll et al. 2007, Dounas et 

al. 2007). 

 

Τξνθηθέο αιιειεπηδξάζεηο – ν ξόινο ησλ κηθξώλ πειαγηθώλ 

Σα εθηηκεκέλα ηξνθηθά επίπεδα γηα ηα δειθίληα θαη ηηο νκάδεο ησλ ςαξηψλ ήηαλ ζηα 

εχξε δεκνζηεπκέλσλ ηηκψλ γηα ηα είδε απηά ζην Αηγαίν θαη ηε Μεζφγεην (Stergiou & 

Karpouzi 2002, Kaschner et al. 2004, Karachle & Stergiou 2006). Οη ρακειέο ηηκέο 

πνπ εθηηκήζεθαλ γηα ηα ζαιαζζνπνχιηα θαη ηηο ρειψλεο νθείινληαλ ζην φηη νη νκάδεο 

απηέο ηξέθνληαλ κε απνξξηπηφκελα αιηεχκαηα, πνπ θσδηθνπνηνχληαη ζαλ νκάδα 

detritus ζην κνληέιν, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε ππν-εθηίκεζε ηνπ ηξνθηθνχ επίπεδνπ 

ηνπο. 

Σα απνηειέζκαηα ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ησλ βιεθαξηδσηψλ ζην ηξνθηθφ 

πιέγκα ηνπ Β. Αηγαίνπ. Αλ θαη ηα βιεθαξηδσηά ζπλδένληαλ ηξνθηθά κφλν κε ιίγεο 

νκάδεο ζην ηξνθηθφ πιέγκα, ήηαλ ππεχζπλα γηα έλα πνιχ ζεκαληηθφ κεξίδην (26%) 

ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο. Ζ επίδξαζή ηνπ ζην θπηνπιαγθηφλ πνπ αληρλεχηεθε 

κέζσ ηεο αλάιπζεο Μηθηήο Σξνθηθήο Δπίδξαζεο, ζπκθσλεί κε άιιεο κειέηεο ζην 

Αηγαίν πέιαγνο (Siokou-Frangou et al. 2002, Pitta et al. 2009). Σα βιεθαξηδσηά είλαη 

νη θχξηνη βνζθεηέο ηνπ θπηνπιαγθηνχ θαζψο ην κεζνδσνπιαγθηφλ αδπλαηεί λα 

θαηαλαιψζεη ηα θχηηαξα πνπ αλήθνπλ ζηηο πηθν- θαη λαλν- θιάζεηο ηνπ 

θπηνπιαγθηνχ θαη ηα νπνία θπξηαξρνχλ ζε νιηγνηξνθηθά ζπζηήκαηα (Siokou-

Frangou et al. 2002). Σα βιεθαξηδσηά απνηεινχλ ζχλδεζκν κεηαμχ ηνπ κηθξνβηαθνχ 

βξφγρνπ θαη ηνπ ππφινηπνπ ηξνθηθνχ πιέγκαηνο θαη ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηε 

κεηαθνξά ελέξγεηαο πξνο ηνπο αλψηεξνπο ζεξεπηέο (Pierce & Turner 1992, Pitta et al. 

2009). Με ηε ζεηξά ηνπ, ην κεζνδσνπιαγθηφλ έρεη βξεζεί λα αζθεί «απφ ηελ θνξπθή 

πξνο ηε βάζε» επίδξαζε ζηα βιεθαξηδσηά (Pitta & Giannakourou 2000) θαη κε 

δεδνκέλε ηελ πςειή βηνκάδα ηνπ ζε ζρέζε κε ηα βιεθαξηδσηά, πηζαλφηαηα 

επζχλεηαη γηα ηε ρακειή βηνκάδα ηνπο. 

Οη νκάδεο ηνπ κεζν- θαη καθξν- δσνπιαγθηνχ, ήηαλ επίζεο βαζηθνί 

θαηαλαισηέο ηνπ θπηνπιαγθηνχ. Καη νη δχν απνηεινχλ ζεκαληηθφ πνζνζηφ ζηε 

δίαηηα πνιιψλ πειαγηθψλ νκάδσλ ζηηο νπνίεο επηδξνχλ ζεηηθά. Δηδηθά ην 

κεζνδσνπιαγθηφλ βξέζεθε λα θαηέρεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζην Β. Αηγαίν, φπσο θαη 
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ζηελ Αδξηαηηθή (Coll et al. 2007, Barausse et al. 2009) ζχκθσλα κε ην δείθηε 

ζεκαληηθφηεηαο ησλ Libralato et al. (2006a). Οη ρακεινχ ηξνθηθνχ επηπέδνπ νκάδεο 

έρνπλ βξεζεί λα παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζε ξερά παξάθηηα νηθνζπζηήκαηα 

(Libralato et al. 2006a). Παξφκνην ξφιν είραλ θαη νη νκάδεο βελζηθψλ αζπνλδχισλ 

πνπ ζπλδένληαο ην detritus κε ηα πςειφηεξα ηξνθηθά επίπεδα, επεξέαδαλ κεγάιν 

αξηζκφ νκάδσλ ςαξηψλ θαη εκπνξηθψλ αζπνλδχισλ. 

Σα απνηειέζκαηα επίζεο θαηαδεηθλχνπλ ηε ζεκαζία ησλ κεδνπζψλ θαη ηνπ 

M. leidyi ζην νηθνζχζηεκα ηνπ Β. Αηγαίνπ. Σν M. leidyi είλαη έλα μεληθφ θηελνθφξν 

πνπ εηζέβαιε ζηε Μαχξε ζάιαζζα ζηηο αξρέο ηνπ ‟80 πηζαλφηαηα κέζσ ησλ έξκαησλ 

ησλ πινίσλ, θαη ην νπνίν επεθηάζεθε ζην Αηγαίν ζηε δεθαεηία ηνπ ‟90 (Shiganova et 

al. 2001). Σξέθεηαη θπξίσο κε κηθξν- θαη κεζν-δσνπιαγθηφλ θαη κε ηρζπνλχκθεο θαη 

ζεσξήζεθε ππεχζπλν, καδί κε ηελ ππεξαιίεπζε, γηα ηελ θαηάξξεπζε ησλ 

απνζεκάησλ ησλ κηθξψλ πειαγηθψλ ςαξηψλ ζηε Μαχξε ζάιαζζα (Daskalov 2002, 

Gucu 2002). Οη κέδνπζεο θαη ην M. leidyi βξέζεθαλ ππεχζπλεο γηα ην 34% ηεο 

θαηαλάισζεο ζην κνληέιν ηνπ Β. Αηγαίνπ, εμαηξνπκέλσλ ησλ θαηψηεξσλ ηξνθηθψλ 

επηπέδσλ (ε θαηαλάισζε ησλ νπνίσλ επηζθηάδεη ηελ θαηαλάισζε φισλ ησλ άιισλ 

νκάδσλ). Χο ζπλέπεηα απηνχ, βξέζεθε λα αζθεί κεγάιε αξλεηηθή επίδξαζε ζηα 

κεζν- θαη καθξν-δσνπιαγθηφλ ιφγσ ζήξεπζεο θαζψο θαη ζηα κηθξά πειαγηθά ςάξηα 

ιφγσ αληαγσληζκνχ. Πξνο ην παξφλ, ε ππθλφηεηα ηνπ M. leidyi ζην Β. Αηγαίν είλαη 

κηθξφηεξε απφ απηή ηεο Μαχξεο ζάιαζζαο θαη δελ έρεη παξαηεξεζεί κείσζε ζηε 

βηνκάδα ηνπ δσνπιαγθηνχ, αλ εμαηξέζνπκε θάπνηεο ελδείμεηο γηα ειάηησζε ηεο 

αθζνλίαο ησλ απγψλ ησλ κηθξψλ πειαγηθψλ ςαξηψλ (Shiganova et al. 2001, Siapatis 

et al. 2008). Χζηφζν, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ θαη ηε δεδνκέλε ηαρεία 

εμάπισζε ηνπ είδνπο πξνο ηε Γπηηθή θαη ηε Ννηηναλαηνιηθή Μεζφγεην φπνπ έρνπλ 

ήδε παξαηεξεζεί πιεζπζκηαθέο εθξήμεηο (Boero et al. 2009, Fuentes et al. 2009, Galil 

et al. 2009, Fuentes et al. 2010), θαίλεηαη φηη ε επίδξαζε ηνπ είδνπο ζηελ ηξνθηθή 

αιπζίδα έρεη δπλακηθή λα απμεζεί. 

Σα κηθξά πειαγηθά ςάξηα (ελήιηθνο θαη λεαξφο γαχξνο, ελήιηθε θαη λεαξή 

ζαξδέια) ήηαλ θπξίαξρεο νκάδεο φζνλ αθνξά ζηε βηνκάδα θαη ήηαλ ππεχζπλα γηα ην 

29% ηεο θαηαλάισζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, εμαηξψληαο ηα ρακειά ηξνθηθά επίπεδα. 

Παξά ην γεγνλφο φηη ε βηνκάδα ησλ λεαξψλ αηφκσλ ήηαλ ην 1/5 ηεο βηνκάδαο ησλ 

ελειίθσλ (ζπλνιηθά θαη ζηα δχν είδε) ε θαηαλάισζε ησλ ελειίθσλ ήηαλ κφλν 

δηπιάζηα ζε ζρέζε κε απηή ησλ λεαξψλ. Σν γεγνλφο απηφ ηαπηφρξνλα κε ηε ζεκαζία 

ησλ λεαξψλ αηφκσλ ησλ κηθξψλ πειαγηθψλ σο ιεία γηα πιεζψξα νκάδσλ (πνπ 
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δηέθεξαλ απφ ηνπο ζεξεπηέο ησλ ελειίθσλ), ηα θαζηζηά πνιχ ζεκαληηθά γηα ην 

ηξνθηθφ πιέγκα. Οη δηαθνξεηηθνί ξπζκνί παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο πνπ 

παξνπζηάδνπλ θαη ε δηαθνξεηηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δίαηηα ησλ άιισλ νκάδσλ ζε 

ζρέζε κε ηα ελήιηθα, θαζηζηά ζεκαληηθή ηε ζεψξεζε ησλ ειηθηαθψλ θιάζεσλ ησλ 

δχν εηδψλ κηθξψλ πειαγηθψλ σο μερσξηζηέο νκάδεο. Ζ απμεκέλε αλάγθε γηα ηξνθή 

ησλ λεαξψλ αηφκσλ θαζψο θαη ε απμεκέλε ζεξεπηηθή πίεζε πνπ πθίζηαληαη, 

πηζαλφηαηα απνηεινχλ αηηίεο γηα ηε δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ζρνιείσλ ηνπο ζε 

ζρέζε κε απηά ησλ ελειίθσλ, φπσο παξαηεξήζεθε ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα. 

Σα κηθξά πειαγηθά ςάξηα έρνπλ αλαγλσξηζηεί σο ζεκαληηθέο νκάδεο ζε 

αξθεηά νηθνζπζηήκαηα (Libralato et al. 2006a), εηδηθά ζε πεξηνρέο κε αλαβιχζεηο, 

φπνπ ξπζκίδνπλ ηε βηνκάδα ηφζν ησλ αλψηεξσλ φζν θαη ησλ θαηψηεξσλ ηξνθηθψλ 

επηπέδσλ (wasp-waist control, Cury et al. 2000). Ο ελήιηθνο γαχξνο εκθάληζε ηελ 

πςειφηεξε ηηκή ζην δείθηε ζεκαληηθφηεηαο κεηαμχ ησλ ςαξηψλ, ελψ αληρλεχηεθαλ 

αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηε ιεία θαη ηνπο αληαγσληζηέο ηνπ θαη ζεηηθέο ζηνπο ζεξεπηέο 

ηνπ. Ο γαχξνο ήηαλ ζεκαληηθφ είδνο θαη ζηελ Αδξηαηηθή (Coll et al. 2007, Barausse 

et al. 2009) ελψ ζηελ Καηαινληθή ζάιαζζα ε ζαξδέια βξέζεθε λα απνηειεί ξπζκηζηή 

ηεο βηνκάδαο αλψηεξσλ θαη θαηψηεξσλ ηξνθηθψλ επηπέδσλ (Palomera et al. 2007, 

Coll et al. 2009b). Γεδνκέλνπ φηη ηα κηθξά πειαγηθά απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ηνπ αιηεχκαηνο ζην Αηγαίν θαη ζηε Μεζφγεην (Lleonard & Maynou 2003, Machias et 

al. 2008), είλαη πξνθαλέο πσο ε ππεξαιίεπζή ηνπο κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθέο 

ζπλέπεηεο ζην ηξνθηθφ πιέγκα. Δπηπιένλ, ηα απνηειέζκαηα απηά αλαδεηθλχνπλ ηε 

ζεκαζία ησλ πιεζπζκηαθψλ ηνπο εθηηκήζεσλ ηφζν γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

πιεζπζκψλ ηνπο θαη ηε ιήςε δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ (ζπρλά πξνιεπηηθά) φζν θαη γηα 

ηελ απφθηεζε αμηφπηζησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ θαηαζθεπή ή/θαη ζπληνληζκφ 

νηθνινγηθψλ κνληέισλ. ηελ θαηεχζπλζε απηή ζπκβάιεη ε δηάθξηζε ησλ ζρνιείσλ 

ησλ κηθξψλ πειαγηθψλ αλά είδνο θαη αλά ειηθηαθή θιάζε πνπ εμεηάζηεθε ζε 

πξνεγνχκελα θεθάιαηα. 

Σα θαιακάξηα ήηαλ βαζηθνί θαηαλαισηέο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη θπξίσο ησλ 

κηθξψλ πειαγηθψλ ςαξηψλ. Παξά ηε κηθξή ηνπο βηνκάδα, είραλ ζεκαληηθή επίδξαζε 

ζηε ιεία ηνπο ιφγσ ηνπ πςεινχ ξπζκνχ θαηαλάισζήο ηνπο. Αληαγσλίδνληαλ ηελ 

αιηεία ζε φξνπο αθαηξνχκελεο βηνκάδαο, θαζψο κνηξάδνληαλ ηελ ίδηα «ιεία» (θπξίσο 

κηθξά πειαγηθά. Όπσο θαη ζε άιιεο πεξηνρέο εληφο θαη εθηφο Μεζνγείνπ, είραλ 

πςειέο ηηκέο ζεκαληηθφηεηαο (Libralato et al. 2006a, Coll et al. 2007, Palomera et al. 

2007, Barausse et al. 2009). Όζνλ αθνξά ζηνπο αλψηεξνπο ζεξεπηέο, ηα κεζαία 
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πειαγηθά ςάξηα θαη ν κπαθαιηάξνο θαηείραλ ζεκαληηθή ηξνθηθή ζέζε ζην ζχζηεκα. 

Ζ ζεκαζία ησλ αλψηεξσλ ζεξεπηψλ δελ ήηαλ ηφζν κεγάιε ζην Αηγαίν ζε ζρέζε κε 

άιιεο πεξηνρέο φπνπ θεηψδε θαη θαξραξίεο ήηαλ νκάδεο-θιεηδηά (Libralato et al. 

2006a). Ζ νηθνινγηθή ζεκαζία ησλ θεησδψλ έρεη ειαηησζεί ζε πνιιά 

νηθνζπζηήκαηα (π.ρ., Καιηθφξληα, Libralato et al. 2006a) ιφγσ ηεο πιεζπζκηαθήο 

ηνπο κείσζεο. Αλ θαη ζηελ πεξηνρή κειέηεο δελ ππάξρνπλ ηζηνξηθά δεδνκέλα φζνλ 

αθνξά ζηνλ πιεζπζκφ ησλ δειθηληψλ, ν πιεζπζκφο ησλ θεησδψλ παξνπζηάδεη 

πησηηθή ηάζε ζε φιε ηε Μεζφγεην (Bearzi et al. 2003). Πηζαλφηαηα, ε κηθξή ηηκή ηνπ 

δείθηε ζεκαληηθφηεηαο ησλ δειθηληψλ αληηθαηνπηξίδεη ηελ πιεζπζκηαθή ειάηησζή 

ηνπο, ζε ζπκθσλία κε φηη έρεη βξεζεί γηα ην Ηφλην πέιαγνο (Piroddi et al. 2010) θαζψο 

θαη κε πξνβιέςεηο ππνζεηηθψλ ζελαξίσλ απαγφξεπζεο ηεο αιηείαο ζηε Ν. 

Καηαινληθή ζάιαζζα (Coll et al. 2009b). 

Οη ηξνθηθέο αιιειεπηδξάζεη δείρλνπλ γηα αθφκα κηα θνξά ηε ζεκαζία 

ζπλδέζκσλ κεηαμχ πειαγηθνχ θαη βελζηθνχ ζπζηήκαηνο. Πνιιέο νκάδεο βελζηθψλ 

θαη βελζνπειαγηθψλ ςαξηψλ, εηδηθά ζηα λεαξά ζηάδηά ηνπο, ηξέθνληαλ κε κεζν- θαη 

καθξν- δσνπιαγθηφλ, ελψ πειαγηθά ςάξηα, θαη εηδηθά ν γαχξνο, απνηεινχζαλ 

ζεκαληηθή ιεία γηα κεγαιχηεξνπο βελζηθνχο ζεξεπηέο (κπαθαιηάξνο, ζαιάρηα θιπ). 

Οη ζχλδεζκνη απηνί κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ παξαγσγή ησλ βελζηθψλ ςαξηψλ 

κεηαθέξνληαο κεηαβνιέο ζηελ πξσηνγελή παξαγσγή θαη ηελ αθζνλία ηνπ 

δσνπιαγθηνχ (π.ρ., Ware & Thomson 2005). Αληίζηνηρα, κεηαβνιέο ζηελ αθζνλία 

ησλ βελζηθψλ ςαξηψλ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ αιπζηδσηέο κεηαβνιέο πνπ θηάλνπλ 

σο ηα πειαγηθά ςάξηα (π.ρ., Frank et al. 2005). Ζ αλίρλεπζε ηέηνησλ ζπλδέζκσλ 

θαζηζηνχλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα πηνζέηεζε πνιπ-εηδηθψλ θαη νηθνζπζηεκηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ ζηελ αιηεπηηθή δηαρείξηζε ηεο αιηείαο ζηελ πεξηνρή. 

 

Αιηεπηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη δείθηεο εθκεηάιιεπζεο 

Ζ έληνλε αιηεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Β. Αηγαίνπ αληηθαηνπηξίδεηαη ζηα 

απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ ζχκθσλα κε ηα νπνία ε αιηεία απνηειεί ζεκαληηθή 

ζπληζηψζα ηνπ ηξνθηθνχ πιέγκαηνο. Ήηαλ ππεχζπλε γηα έλα κεγάιν πνζνζηφ ηεο 

θαηαλάισζεο ησλ νκάδσλ πνπ πθίζηαληαη αιηεπηηθή εθκεηάιιεπζε, φπσο θαη ζηηο 

άιιεο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ (Coll et al. 2006a, Coll et al. 2007). Αζθνχζε ηελ 

πςειφηεξε αξλεηηθή επίδξαζε ζε πνιιέο νκάδεο αλψηεξσλ ζεξεπηψλ (π.ρ., δειθίληα, 

θαξραξίεο, κεζαία θαη κεγάια πειαγηθά ςάξηα), φπσο ζπκβαίλεη άιισζηε θαη 

παγθνζκίσο (Myers & Worm 2003). Ζ επίδξαζε πνπ αζθνχζε ζηα ηξσηά είδε 
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(θπξίσο δειθίληα θαη ρειψλεο) ήηαλ κεγάιε παξά ην γεγνλφο φηη νη πνζφηεηέο ηνπο 

σο παξεκπίπηνλ αιίεπκα ήηαλ κηθξέο. Πξνθαλψο ην γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζην 

κηθξφ ξπζκφ παξαγσγήο ηνπο (P/B). 

Οη ξπζκνί εθκεηάιιεπζεο (F/Z) γηα ηηο πεξηζζφηεξεο νκάδεο ςαξηψλ ήηαλ 

θάησ απφ ηα πξνηεηλφκελα φξηα αλαθνξάο ηνπ 0,4 γηα ηα κηθξά πειαγηθά ςάξηα 

(Patterson 1992)θαη ηνπ 0,8 γηα ηα βελζηθά ςάξηα (Mertz & Myers 1998). Χζηφζν κηα 

ζεηξά εηδψλ (π.ρ., θνπηζνκνχξεο, θαξραξίεο, κεζαία θαη κεγάια πειαγηθά) βίσλαλ 

ξπζκνχο εθκεηάιιεπζεο κεγαιχηεξνπο απφ ην γεληθφ φξην αλαθνξάο ηνπ 0,5 πνπ 

πξνηείλεηαη απφ ηηο Rochet & Trenkel (2003). Αλ θαη ηα φξηα αλαθνξάο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ δηαθνξεηηθέο κεζνδνινγίεο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κε 

ζχλεζε, ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ πσο αξθεηά απνζέκαηα ζην Β. Αηγαίν είλαη ππφ 

θαζεζηψο έληνλεο εθκεηάιιεπζεο. 

Σν κέζν ηξνθηθφ επίπεδν ηνπ αιηεχκαηνο (mTLc) ήηαλ πςειφ ζε ζχγθξηζε κε 

ηα πεξηζζφηεξα νηθνζπζηήκαηα παγθνζκίσο (Pauly et al. 1998) θαη κε άιιεο πεξηνρέο 

ηεο Μεζνγείνπ (Coll et al. 2006a, Coll et al. 2007, Barausse et al. 2009) θαη 

πξνζέγγηδε ην mTLc πνπ έρεη αλαθεξζεί γηα ην ζχλνιν ηεο Μεζνγεηαθήο αιηείαο 

(Pinnegar et al. 2003). Σν πςειφ απηφ ηξνθηθφ επίπεδν ηνπ αιηεχκαηνο ζπκβάδηδε κε 

ην πςειφ κέζν ηξνθηθφ επίπεδν ηεο βηνθνηλσλίαο (mTLco). Γεδνκέλνπ φηη ε βηνκάδα 

ησλ αλψηεξσλ ζεξεπηψλ δελ ήηαλ πςειή, ην γεγνλφο απηφ ίζσο ππνδεηθλχεη φηη ην 

νηθνζχζηεκα ηνπ Β. Αηγαίνπ πεξηιακβάλεη κηθξφηεξν πνζνζηφ ρακεινχ ηξνθηθνχ 

επηπέδνπ νξγαληζκνχο (φπσο κηθξά πειαγηθά ςάξηα) ζε ζρέζε κε ηε Γπηηθή θαη 

Κεληξηθή Μεζφγεην. Πηζαλέο εμεγήζεηο γηα ηελ παξαηήξεζε απηή είλαη ε ρακειή 

παξαγσγηθφηεηα ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, ή ε εληνλφηεξε αιηεπηηθή 

εθκεηάιιεπζε ηεο Γπηηθήο ιεθάλεο. 

Ζ πξσηνγελήο παξαγσγή πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζπληήξεζε ηεο αιηείαο 

(%PPR) ήηαλ ρακειφηεξε γηα ηελ εθηηκψκελε κέζε %PPR γηα θξεπηδηθά 

νηθνζπζηήκαηα ζε εχθξαηεο πεξηνρέο (Pauly & Christensen 1995). Αλ θαη ζχκθσλα 

κε ηνπο Tudela et al. (2005) ν ζπλδπαζκφο ησλ ηηκψλ ηνπ mTLc θαη ηεο %PPR 

θαηαηάζζεη ην νηθνζχζηεκα ζ‟ απηά πνπ πθίζηαληαη βηψζηκε εθκεηάιιεπζε, κηα 

ζεηξά άιισλ δεηθηψλ δείρλνπλ ην αληίζεην ζπκπέξαζκα. Ζ απνδνηηθφηεηα ηεο 

αιηείαο ήηαλ πςειφηεξε απφ ηνλ παγθφζκην κέζν φξν (Christensen et al. 2005) θαη ζε 

παξφκνηα επίπεδα κε ηα ππφινηπα Μεζνγεηαθά νηθνζπζηήκαηα (Coll et al. 2006a, 

Coll et al. 2007, Barausse et al. 2009). Ζ πηζαλφηεηα λα είλαη βηψζηκε ε 

εθκεηάιιεπζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο (Psust), ήηαλ ρακειή (πνιχ ρακειή φηαλ 
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ιακβαλφηαλ ππφςε θαη ε παξαγσγή ηνπ detritus) θαη παξεκθεξήο κε ηηο άιιεο 

πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ. Σν ζπλνιηθφ αιίεπκα πξέπεη λα κεησζεί ζεκαληηθά 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ πςειά πνζνζηά Psust. 

Ζ έληνλε εθκεηάιιεπζε ηνπ Β. Αηγαίνπ θαίλεηαη λα επεξεάδεη, ηνπιάρηζηνλ 

κεξηθψο ηελ αλαπηπμηαθή ηνπ βαζκίδα, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Odum (1969). Ζ 

ζπγθξηηηθή ρξήζε δηαθφξσλ δεηθηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ σξηκφηεηα ή/θαη ηε 

ζηαζεξφηεηα ηνπ νηθνζπζηήκαηνο (Odum 1969, Christensen 1995) δείρλεη φηη ην 

νηθνζχζηεκα ηνπ Β. Αηγαίνπ βξηζθφηαλ ζε κέζε ή ρακειή αλαπηπμηαθή βαζκίδα ζηα 

κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000. Παξαδείγκαηνο ράξηλ νη πςειέο ηηκέο ησλ ιφγσλ 

πξσηνγελνχο παξαγσγήο / ζπλνιηθή αλαπλνή θαη πξσηνγελνχο παξαγσγήο / 

ζπλνιηθή βηνκάδα, ππνδεηθλχνπλ κηθξνχο ξπζκνχο ζπζζψξεπζεο βηνκάδαο. Υακειέο 

ηηκέο ηνπ δείθηε System Omnivory Index (SOI, πνπ πεξηγξάθεη ηελ θαηαλνκή ησλ 

ηξνθηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ νκάδσλ) ππνδεηθλχνπλ γξακκηθφηεηα ζην ηξνθηθφ 

πιέγκα αληί γηα πνιχπινθεο αιιειεπηδξάζεηο κε κνξθή ηζηνχ (Christensen 1995) ελψ 

νη ρακειέο ηηκέο ηνπ δείθηε αλαθχθισζεο ηνπ Finn πηζαλφηαηα νθείινληαη ζε 

δηαηαξαρέο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο (π.ρ., αιηεπηηθή πίεζε). Γε βξέζεθε ζηαζεξφ 

πξφηππν ζηηο ηηκέο ησλ δεηθηψλ αλάκεζα ζηα ηξία νηθνζπζηήκαηα, πνπ κπνξεί λα 

νθείιεηαη ζηηο δηαθνξέο ζηε δνκή ησλ κνληέισλ ή απιά ζηελ πνιππινθφηεηα ηεο 

πνζνηηθνπνίεζεο ηεο αλάπηπμεο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο (Christensen 1995).  

Ζ ρξήζε ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ θαη ε πξνζνκνίσζε ππνζεηηθψλ ζελαξίσλ 

κπνξεί λα απνδεηρζεί ζεκαληηθή ζηελ εμέηαζε πηπρψλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο ηνπ Β. Αηγαίνπ θαη ηεο επίδξαζε πεξηβαιινληηθψλ θαη 

αλζξσπνγελψλ παξαγφλησλ. . Δπηπιένλ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκεχζεη, φπσο θαη 

αληίζηνηρα κνληέια απφ άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, γηα νηθνζπζηεκηθέο 

πξνζεγγίζεηο θαη δηεξεπλήζεηο νηθνινγηθψλ ξφισλ ζε άιιεο κειινληηθέο έξεπλεο θαη 

κειέηεο. Πεξαηηέξσ ζχγθξηζε ηππνπνηεκέλσλ κνληέισλ Ecopath απφ φιε ηε 

Μεζφγεην ζα ζπκπιεξψζεη ηα απνηειέζκαηα θαη ζα ζπκβάιεη ζηε δηεξεχλεζε 

ρσξηθψλ θαη ρξνληθψλ πξνηχπσλ θαη κεηαβνιψλ ζηε ιεηηνπξγία θαη ηελ θαηάζηαζε 

ησλ νηθνζπζηεκάησλ. Μπνξεί επίζεο λα ζπκβάιεη ζηελ θαηαλφεζε ηεο επίδξαζεο 

ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, πνπ θαίλεηαη λα νδεγεί πξννδεπηηθά ζηελ νκνγελνπνίεζε 

ηεο Μεζνγείνπ (Lejeusne et al. 2010). 
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7. ΓΔΝΗΚΖ ΤΕΖΣΖΖ 

 

Σν ζρνιείν απνηειεί έλα δπλακηθφ ζρεκαηηζκφ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιε 

πιαζηηθφηεηα ιφγσ ηεο ζπλερνχο θίλεζεο ησλ ςαξηψλ σο απφθξηζε ζε εμσηεξηθά 

εξεζίζκαηα (Misund 1993, Freon & Misund 1999). Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρνιείσλ 

ησλ εηδψλ ή/θαη ειηθηαθψλ νκάδσλ είλαη απνηέιεζκα ελδνγελψλ παξαγφλησλ 

(θαηλφηππνο) θαη πξνζαξκνγψλ ζηηο εθάζηνηε πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. 

Απνηέιεζκα απηψλ είλαη ε κεγάιε κεηαβιεηφηεηά ηνπο δηα-εηδηθά θαη ελδν-εηδηθά. 

Παξά ην γεγνλφο απηφ, ε δηάθξηζε ησλ ζρνιείσλ ησλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ κηθξψλ 

πειαγηθψλ ςαξηψλ ζην Β. Αηγαίν ήηαλ επηηπρήο. Απηφ νθείιεηαη ζηε κεγαιχηεξε δηα-

εηδηθή έλαληη ηεο ελδν-εηδηθήο κεηαβιεηφηεηαο ησλ ζρνιείσλ (Brehmer et al. 2007). 

Ζ δηα-εηδηθή κεηαβιεηφηεηα νθείιεηαη ζηε δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ εηδψλ πνπ 

είλαη απνηέιεζκα πξνζαξκνγψλ ζηηο κεηαβνιηθέο απαηηήζεηο θαη ηελ νηθνινγία ηνπ 

θάζε είδνπο. ε κεγάιν βαζκφ ε κεηαβιεηφηεηα αληηθαηνπηξίδεη δηαθνξεηηθέο 

πξνηηκήζεηο κηθξν- θαη καθξν-ελδηαηηήκαηνο. Ζ ζαξδέια γηα παξάδεηγκα πξνηηκά 

ξερέο πεξηνρέο θαη βξίζθεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο ζρεηηθά ςειά ζηε ζηήιε 

ηνπ λεξνχ ελψ ν γαχξνο βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα ζην βπζφ θαη ζπρλά ζε βαζχηεξεο 

πεξηνρέο. Αθξηβέζηεξε δηάθξηζε ησλ ζρνιείσλ ησλ εηδψλ επηηεχρζεθε γηα θάζε 

δεηγκαηνιεςία μερσξηζηά. Ζ αθξίβεηα απηή είλαη απνηέιεζκα ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο 

ελδν-εηδηθήο κεηαβιεηφηεηαο ζην ρξνληθφ δηάζηεκα θάζε δεηγκαηνιεςίαο, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ παξαηεξνχληαη κηθξφηεξεο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ παξακέηξσλ 

πνπ επεξεάδνπλ ηε δνκή ησλ ζρνιείσλ (π.ρ., θαηά κήθνο ζχλζεζε θαη θπζηνινγία 

ηνπ πιεζπζκνχ, βηνηηθά, πδξνγξαθηθά θαη ηνπνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πεξηνρήο).  

Ζ ελδν-εηδηθή κεηαβιεηφηεηα πνπ κειεηήζεθε κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε i) 

νληνγελεηηθή, ii) ρσξηθή, iii) επνρηαθή θαη iv) εκεξήζηα. Ζ ζπλδπαζκέλε κειέηε 

απηψλ ησλ ηχπσλ κεηαβιεηφηεηαο, ησλ ζπγθεθξηκέλσλ παξακέηξσλ πνπ επηδξνχλ ζε 

θάζε ηχπν θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζρνιείσλ πνπ δηαθνξνπνηνχληαη 

απνθαιχπηεη ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο νηθνινγίαο ησλ εηδψλ. Σν κέγεζνο ησλ αηφκσλ 

δηαθνξνπνηεί ηα ζρνιεία ηφζν ζην γαχξν φζν θαη ζηε ζαξδέια. ην γαχξν ηα ζρνιεία 

βξέζεθαλ λα δηαθνξνπνηνχληαη πξννδεπηηθά φζν κεγαιψλνπλ ηα άηνκα πνπ ηα 

απνηεινχλ, ελψ ζηε ζαξδέια αληρλεχηεθε έλα θξίζηκν κέγεζνο θαηά ην νπνίν 

παξαηεξείηαη κεηάβαζε απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ζρνιεία ησλ λεαξψλ ζηα ζρνιεία ησλ 
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ελειίθσλ. Μηθξφηεξεο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ θαηά κήθνο ζχλζεζε ησλ πιεζπζκψλ 

πηζαλφλ λα παίδνπλ ξφιν θαη ζηε ρσξηθή κεηαβιεηφηεηα ησλ ζρνιείσλ (π.ρ., ζηα 

ζεξηλά ζρνιεία ηεο ζαξδέιαο ζην Θεξκατθφ θαη ζην Θξαθηθφ), φπσο έρεη 

παξαηεξεζεί θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο (Iglesias et al. 2003, Muino et al. 2003).  

εκαληηθφ ξφιν ζηηο ρσξηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ ζρνιείσλ ελφο είδνπο 

παίδνπλ νη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο φπσο ε ηνπνγξαθία θαη ηα πδξνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θάζε πεξηνρήο. Σα ζρνιεία ηεο ελήιηθεο ζαξδέιαο δείρλνπλ 

πξνηίκεζε ζε ζπγθεθξηκέλν βάζνο ζηε ζηήιε ηνπ λεξνχ παξά ζε ζπγθεθξηκέλε 

απφζηαζε απφ ην βπζφ. Ζ δηαθνξεηηθή ηνπνγξαθία ηνπ Θεξκατθνχ ζε ζρέζε κε ην 

Θξαθηθφ (πην εθηεηακέλε θαη ξερφηεξε πθαινθξεπίδα ζην Θξαθηθφ) έρεη σο 

απνηέιεζκα ηε δηαθνξεηηθή ηνπνζέηεζε ησλ ζρνιείσλ ζε ζρέζε κε ην βπζφ. 

Παξφκνην θαηλφκελν παξαηεξείηαη θαη ζην γαχξν φπνπ θπξίσο μερσξίδνπλ ηα 

ζρνιεία ηνπ λφηηνπ ηκήκαηνο ηνπ Β. Δπβντθνχ θφιπνπ. ηελ πεξίπησζε απηή σζηφζν 

είλαη πην μεθάζαξε ε επίδξαζε ηεο πδξνγξαθίαο ηεο πεξηνρήο ε νπνία μερσξίδεη απφ 

ηηο ππφινηπεο, φπσο δείρλνπλ ηα θαηαθφξπθα πξνθίι αιαηφηεηαο, ζεξκνθξαζίαο θαη 

θπξίσο ηεο ζπγθέληξσζεο ρισξνθχιιεο. Ζ χπαξμε μεθάζαξνπ κέγηζηνπ 

ζπγθέληξσζεο ρισξνθχιιεο (Deep Chlorophyll Maximum, DCM) έρεη σο 

απνηέιεζκα ηα ζρνιεία ηνπ γαχξνπ λα βξίζθνληαη θνληά ζην βάζνο ηνπ DCM φπνπ 

ζπγθεληξψλνληαη κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο δσνπιαγθηνχ. Σν πξφηππν απηφ έρεη 

παξαηεξεζεί θαη ζηε Γπηηθή Μεζφγεην (Tudela & Palomera 1997). ηηο ππφινηπεο 

πεξηνρέο φπνπ ην DCM δελ είλαη ηφζν εκθαλέο ή ζρεκαηίδεηαη ζε κεγαιχηεξν βάζνο, 

ζπλήζσο θνληά ζηνλ ππζκέλα, ηα ζρνιεία ηνπνζεηνχληαη ζε κηθξή απφζηαζε απφ ην 

βπζφ. Δπίζεο, έρεη βξεζεί φηη ε δηαθνξεηηθή ζχζηαζε ηεο βηνθνηλσλίαο (χπαξμε 

ζεξεπηψλ θαη αληαγσληζηψλ) πηζαλφηαηα επηδξά ζηηο δηαθνξεηηθέο βαζπκεηξηθέο 

πξνηηκήζεηο ησλ ζρνιείσλ ελφο είδνπο (Massé et al. 1996) πνπ παξαηεξνχληαη ζε 

δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο. ε ζπκθσλία κε απηφ ε ζπλχπαξμε ηνπ γαχξνπ κε ην 

πξνζθπγάθη πνπ θαηαιακβάλεη ηα βαζχηεξα ζηξψκαηα ζην Β. Δπβντθφ πηζαλφλ λα 

ζπκβάιεη ζηε ηνπνζέηεζε ησλ ζρνιείσλ ηνπ γαχξνπ ςειφηεξα ζηε ζηήιε ηνπ λεξνχ 

πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ ην δηα-εηδηθφ αληαγσληζκφ. Ζ ζχζηαζε ηεο βηνθνηλσλίαο 

κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε θαη ζηα ππφινηπα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρνιείσλ 

(ζρήκα, κέγεζνο, ππθλφηεηα), δελ ήηαλ φκσο δπλαηφ λα εμεηαζηεί ζηα πιαίζηα ηεο 

δηαηξηβήο. 

Οη επνρηαθέο δηαθνξέο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζην γαχξν ζρεηίδνληαλ θπξίσο κε 

ην κέγεζνο ησλ αηφκσλ. Χζηφζν, είλαη αλάγθε λα ζεκεησζεί πσο θαζψο νη πιεζπζκνί 
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πνπ εμεηάζηεθαλ ζε θάζε επνρή ήηαλ νκνηνγελείο φζνλ αθνξά ζην κέγεζφο ηνπο θαη 

δηέθεξαλ ζηηο ηξεηο επνρέο δεηγκαηνιεςίαο (Γεθέκβξηνο, Φεβξνπάξηνο, Ηνχληνο), δελ 

θαηέζηε δπλαηφ λα γίλνπλ ζπγθξίζεηο ζρνιείσλ κε δηαθνξεηηθφ κέγεζνο αηφκσλ ή 

δηαθνξεηηθή ειηθηαθή νκάδα κεο ζηελ ίδηα επνρή. Αληίζεηα, ζηε ζαξδέια, νη 

επνρηαθέο κεηαβνιέο πνπ παξαηεξήζεθαλ θαίλεηαη φηη ζρεηίδνληαλ θπξίσο κε ηε 

θπζηνινγία ησλ αηφκσλ. Ζ αχμεζε ησλ γνλάδσλ ζηε ζαξδέια ην ρεηκψλα (επνρή 

αλαπαξαγσγήο) πξνθαιεί ηελ αχμεζε ηεο δηαηνκήο ηεο λεθηηθήο θχζηεο (Machias & 

Tsimenides 1995, 1996) πνπ είλαη θπξίσο ππεχζπλε γηα ην κέγεζνο ηεο αλάθιαζεο, 

θαη έρεη απνηέιεζκα  ηε κεγαιχηεξε αλαθιψκελε αθνπζηηθή ηζρχ ησλ ζρνιείσλ, πνπ 

είλαη ε θπξηφηεξε επνρηαθή δηαθνξά πνπ παξαηεξείηαη ζε απηφ ην είδνο.  

Οη επνρηαθέο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηε βαζπκεηξία ησλ 

ζρνιείσλ ηφζν ηνπ γαχξνπ θαη φζν ηεο ζαξδέιαο ζρεηίδνληαλ κε ηε κεηαθίλεζε ησλ 

πιεζπζκψλ θαη ησλ δχν εηδψλ ζε πην παξάθηηεο πεξηνρέο ην ρεηκψλα (Giannoulaki et 

al. 2006). Σν ζπκπέξαζκα απηφ πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί κε επηθχιαμε γηα ην γαχξν 

θαζψο δηαθνξέο ζηε βαζπκεηξία ησλ ζρνιείσλ πνπ παξαηεξνχληαη κπνξεί λα 

ζρεηίδνληαη κε δηαθνξεηηθέο βαζπκεηξηθέο πξνηηκήζεηο ησλ λεαξψλ ζε ζρέζε κε ηα 

ελήιηθα άηνκα. 

Ζ εκεξήζηα κεηαβιεηφηεηα ησλ ζρνιείσλ ηνπ γαχξνπ ζρεηίδεηαη κε ηε 

ζπκπεξηθνξά ηεο θαηαθφξπθεο κεηαλάζηεπζήο ηνπ. Ο παξάγνληαο πνπ θπξίσο 

νδεγνχζε ηηο βαζπκεηξηθέο κεηαθηλήζεηο ησλ ζρνιείσλ ήηαλ ε έληαζε ηνπ θσηφο 

ζηελ επηθάλεηα. Πξνθαλψο ηα ςάξηα δελ κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ απφιπηεο ηηκέο ηεο 

επηθαλεηαθήο έληαζεο ηνπ θσηφο αιιά ηηο κεηαβνιέο ηεο κέζσ ηεο δηάρπζεο ηνπ 

θσηφο ζε νιφθιεξε ηε ζηήιε ηνπ λεξνχ. Χζηφζν, πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ην 

βάζνο ηνπ βπζνχ ην νπνίν πεξηνξίδεη ηελ πξνο ηα θάησ κεηαθίλεζε ησλ ζρνιείσλ ζε 

ξερέο πεξηνρέο (κέρξη 80m). Πέξα απφ ηηο βαζπκεηξηθέο αιιαγέο ησλ ζρνιείσλ, 

παξαηεξήζεθαλ κεηαβνιέο ζην κέγεζνο, ην ζρήκα θαη ηελ αλαθιψκελε ηζρχ ηνπο. Οη 

κεηαβνιέο απηέο ζπζρεηίζηεθαλ κε ηηο βαζπκεηξηθέο παξακέηξνπο αιιά ήηαλ 

εκθαλήο θαη ε επίδξαζε ηνπ βάζνπο βπζνχ θαη ηεο έληαζεο ηνπ θσηφο ζην βάζνο ησλ 

ζρνιείσλ. 

Οη κεηαβνιέο πνπ παξαηεξήζεθαλ αλάινγα κε ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο 

(π.ρ., θσο, πδξνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζχλζεζε βηνθνηλσλίαο) απνηεινχλ 

πξνζαξκνγέο ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ ζρνιείσλ γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ 

βηνελεξγεηηθψλ πιενλεθηεκάησλ (ειάηησζε ηνπ ελδν-εηδηθνχ αληαγσληζκνχ, 

αλαδήηεζε θαηάιιεισλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ) θαη ηελ απνθπγήο ηεο 



ΓΔΝΗΚΖ ΤΕΖΣΖΖ 

 163 

ζήξεπζεο (Clark & Levy 1988, Levy 1990a, Misund 1993, Pitcher & Parrish 1993, 

Freon & Misund 1999, Bertrand et al. 2008). Οη δηαθνξέο ζηε βηνινγία θαη νηθνινγία 

(π.ρ., κεηαβνιηθέο απαηηήζεηο, ζεξεπηηθή πίεζε, θαηάιιειεο πεξηβαιινληηθέο 

ζπλζήθεο) ησλ εηδψλ ή/θαη ειηθηαθψλ ζηαδίσλ έρνπλ σο απνηέιεζκα λα κελ 

παξαηεξνχληαη θαζνιηθά νη ίδηεο κεηαβνιέο ζηα ίδηα εξεζίζκαηα/ζπλζήθεο (Hoare et 

al. 2000, Hoare et al. 2004). Οη δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο εμεγνχλ ζε κεγάιν βαζκφ 

θαη ηηο δηαθνξέο ζηα ζρνιεία λεαξψλ θαη ελειίθσλ αηφκσλ ζην ίδην είδνο. Ζ λεαξή 

ζαξδέια ζρεκαηίδεη κηθξά ζρνιεία, φπνπ ν ελδν-εηδηθφο αληαγσληζκφο είλαη 

πεξηνξηζκέλνο, θαη επηιέγεη δηαθνξεηηθφ κηθξν-ελδηαίηεκα (ςειφηεξα ζηελ θνιφλα 

ηνπ λεξνχ) ζε ζρέζε κε ηελ ελήιηθε ζαξδέια, πηζαλφηαηα θαη πάιη κε ζηφρν ηε 

κείσζε ηνπ αληαγσληζκνχ. Καζνξηζηηθφ ξφιν θαίλεηαη λα παίδνπλ νη απμεκέλεο 

κεηαβνιηθέο απαηηήζεηο ησλ λεαξψλ αηφκσλ πνπ είλαη πεξίπνπ δηπιάζηεο ζηε λεαξή 

ζαξδέια ζε ζχγθξηζε κε ηελ ελήιηθε (θεθάιαην 6). Πηζαλφλ ε κείσζε ηεο ζήξεπζεο 

ζηε ζαξδέια λα επηηπγράλεηαη κε άιινπο κεραληζκνχο, φπσο ε απνθνπή ιεπηψλ κε 

απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη «ζχλλεθα» απφ ιέπηα (Stratoudakis & Marcalo 2002) 

πνπ απνπξνζαλαηνιίδνπλ ην ζεξεπηή. Όζνλ αθνξά ζην λεαξφ γαχξν, αλ θαη νη 

κεηαβνιηθέο ηνπ απαηηήζεηο είλαη απμεκέλεο ζε ζρέζε κε ηνλ ελήιηθν, δελ 

παξαηεξείηαη ην ίδην πξφηππν κε ηε ζαξδέια. Σα ζρνιείνπ ηνπ λεαξνχ γαχξνπ έρνπλ 

ην ίδην πεξίπνπ κέγεζνο κε απηά ησλ ελειίθσλ. Ζ απνθπγή ηεο ζήξεπζεο θαίλεηαη λα 

είλαη θαζνξηζηηθή ζηξαηεγηθή ησλ ζρνιείσλ ηνπ λεαξνχ γαχξνπ, ν νπνίνο εκθαλίδεη 

ηελ ηάζε λα ζρεκαηίδεη κεγάια ζρνιεία, θαζψο ζε απηά ε πηζαλφηεηα ζήξεπζεο γηα 

θάζε άηνκν είλαη κεησκέλε. Πηζαλφηαηα, ε ζηξαηεγηθή ηεο ειάηησζεο ηνπ ελδν-

εηδηθνχ αληαγσληζκνχ ππνβαζκίδεηαη ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο νξηδφληηαο θαηαλνκήο 

ησλ πιεζπζκψλ λεαξψλ θαη ελειίθσλ: ηα κεγαιχηεξα άηνκα γεληθά παξαηεξνχληαη 

ζε βαζχηεξεο πεξηνρέο ελψ ηα κηθξφηεξα βξίζθνληαη πεξηζζφηεξν παξάθηηα (Α. 

Μαρηάο, αδεκνζίεπηα δεδνκέλα). Χζηφζν ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη δελ ππήξραλ 

δηαζέζηκα δεδνκέλα απφ επνρέο πνπ λεαξά άηνκα γαχξνπ ζπλππήξραλ κε ελήιηθα, 

νχηε απφ φιν ην ειηθηαθφ θάζκα ησλ λεαξψλ αηφκσλ. Πηζαλφλ ινηπφλ απηφ πνπ 

απνηππψλεηαη λα είλαη κφλν ε νληνγελεηηθή εμέιημε ησλ λεαξψλ αηφκσλ, αθνχ 

ζρεκαηίζνπλ θνπάδηα κε ζπκπεξηθνξά ελειίθνπ. Ζ κειέηε ησλ ζρνιείσλ ηνπ γαχξνπ 

θαηά ηνλ επηέκβξην – Οθηψβξην ζα νινθιεξψζεη ηελ εηθφλα φζνλ αθνξά ζηελ 

νληνγελεηηθή εμέιημε ησλ ζρνιείσλ ηνπ είδνπο. 

Ζ ζπζρέηηζε ησλ ζρνιείσλ ηνπ γαχξνπ κε ην βπζφ κπνξεί λα εξκελεπηεί σο 

αληηζεξεπηηθφο κεραληζκφο. Αλ θαη ζθαηξηθά ζρήκαηα ζηε θνιφλα ηνπ λεξνχ 
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ζεσξνχληαη πην απνηειεζκαηηθά ζηε κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο αληίιεςήο ηνπο απφ 

ζεξεπηέο (Misund 1993) ηα ζρνιεία πνπ βξίζθνληαη θνληά (πάλσ ζρεδφλ) ζην βπζφ 

πεξηνξίδνπλ ηελ αληίζεζε κε ην ππφζηξσκα θαη κεηψλνπλ ηελ αληρλεπζηκφηεηά ηνπο. 

Σα ζρνιεία θνληά ζην βπζφ έρνπλ πην επηκήθε ζρήκαηα φπσο παξαηεξήζεθε ζην 

γαχξν αιιά θαη γεληθά (Misund 1993). Ζ ειάηησζε ηνπ χςνπο έλαληη ηνπ κήθνπο 

πξνζθέξεη ην πιενλέθηεκα ηεο πεξαηηέξσ κείσζεο ηεο αληρλεπζηκφηεηά ηνπο 

(Partridge & Pitcher 1980). Δπηπιένλ, ηα ζρνιεία θνληά ζην βπζφ είλαη πεξηζζφηεξν 

ππθλά, κε ζθνπφ ηελ ειάηησζε ησλ δηαζηάζεψλ ηνπο, δηαηεξψληαο φκσο ηνλ αξηζκφ 

ησλ αηφκσλ πεξίπνπ ζηαζεξφ (ν κεγάινο αξηζκφο αηφκσλ κεηψλεη ηελ πηζαλφηεηα 

ζήξεπζεο ηνπ θάζε αηφκνπ). Σν πξφηππν απηφ παξαηεξείηαη θαη ζηα ζρνιεία ησλ 

ελειίθσλ θαη αθφκα πεξηζζφηεξν ζ‟ απηά ησλ λεαξψλ. Καζψο ηα λεαξά άηνκα 

πθίζηαληαη κεγαιχηεξε ζεξεπηηθή ζλεζηκφηεηα (θεθάιαην 6) ηα ζρνιεία ηνπο είλαη 

πεξηζζφηεξν επηκήθε, πην ππθλά, θαη παξφκνηνπ κεγέζνπο κε απηά ησλ ελειίθσλ. 

Απνθιίζεηο απφ ην πξφηππν απηφ παξαηεξνχληαη ζηα ζρνιεία ηνπ λφηηνπ ηκήκαηνο 

ηνπ Β. Δπβντθφ πνπ βξίζθνληαη ςειά ζηελ θνιφλα ηνπ λεξνχ, θνληά ζην DCM. Σα 

ζρνιεία απηά πηζαλφηαηα ηζνζηαζκίδνπλ ην ξίζθν ηεο ζήξεπζήο ηνπο κε ην θέξδνο 

απφ ηελ θαηαλάισζε ηξνθήο.  

Ζ δπλαηφηεηα δηάθξηζεο ησλ ζρνιείσλ ηεο λεαξήο ζαξδέιαο θαη ηνπ λεαξνχ 

γαχξνπ επηπιένλ, κπνξεί λα πξνζθέξεη ζεκαληηθά ζηε κειέηε ηεο νηθνινγίαο θαη ηεο 

ζηξαηνιφγεζεο ησλ κηθξψλ πειαγηθψλ πνπ απνηειεί πνιχ ζεκαληηθή παξάκεηξν γηα 

ηε ξχζκηζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο. Δπηπιένλ, ε δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ λεαξψλ 

ζε ζρέζε κε ηα ελήιηθα απνηειεί πιενλέθηεκα πνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζηε 

δηαρείξηζε ηεο αιηείαο ησλ λεαξψλ αηφκσλ. πγθεθξηκέλα, ζηε ζαξδέια φπνπ 

παξαηεξείηαη αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ζε κέγεζνο ίζν κε ην ειάρηζην επηηξεπφκελν 

κέγεζνο εθθφξησζήο ηεο, ε αλαγλψξηζε ησλ ζρνιείσλ ησλ λεαξψλ κπνξεί λα είλαη 

απνηξεπηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ αιίεπζή ηνπο. Δπίζεο, ε βειηίσζε ησλ αιηεπηηθψλ 

εξγαιείσλ (π.ρ., γξη-γξη εκέξαο) κπνξεί λα ζηεξηρζεί ζηε ρξήζε δηαθνξεηηθνχ κηθξν-

ελδηαηηήκαηνο απφ ηα λεαξά άηνκα ηα νπνία βξίζθνληαη ζε ππν-επηθαλεηαθά 

ζηξψκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. 

Ζ δπλαηφηεηα ζσζηήο δηάθξηζεο ησλ ζρνιείσλ ησλ εηδψλ, εληζρχεη ηελ 

πδξαθνπζηηθή κεζνδνινγία σο βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ εθηίκεζε ησλ πιεζπζκψλ. 

Γεδνκέλνπ φηη ε ελίζρπζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ εθηηκήζεσλ ηεο πδξαθνπζηηθήο 

κεζνδνινγίαο εμαξηάηαη απφ ηελ αθξίβεηα ηεο ηαπηνπνίεζεο ησλ ζρνιείσλ, κηα ζεηξά 

απφ απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο ππνδεηθλχνπλ νξηζκέλα ζεκεία ζηα νπνία 
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ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο δεηγκαηνιεςίαο ιακβάλνληαο 

ππφςε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηεη ε κεηαβιεηφηεηα ησλ ζρνιείσλ. Ο ζρεκαηηζκφο 

ησλ ζρνιείσλ πεξηνξίδεη ηνλ θαηάιιειν ρξφλν ερνβνιηζκνχ κφλν θαηά ζηε ρξνληθή 

δηάξθεηα ηεο εκέξαο, φπνπ ε παξνπζία ησλ ζρνιείσλ είλαη κέγηζηε. Ζ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ ηεο θάζεηεο κεηαλάζηεπζεο γηα ην γαχξν έδεημε φηη ε δεηγκαηνιεςία 

πξέπεη λα γίλεηαη κεηαμχ 09:00 θαη 19:00. Τπφ ην πξίζκα ηεο νηθνζπζηεκηθήο 

πξνζέγγηζεο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε πξνζαξκνγή ηεο δεηγκαηνιεςίαο γηα ηε βειηίσζε 

ησλ εθηηκήζεσλ εηδψλ πνπ δελ απνηεινχλ θχξην ζηφρν γηα ηηο δεηγκαηνιεςίεο. ε 

θάζε πεξίπησζε πάλησο, ε χπαξμε δηαθνξεηηθψλ δνκψλ ζρνιείσλ αλά είδνο αιιά θαη 

κέζα ζην ίδην είδνο, επηβάιεη ηελ αλάγθε γηα ζπλερή ηαπηνπνίεζε ησλ 

ερνβνιηδφκελσλ ζρνιείσλ κε πεηξακαηηθή αιηεία ηνπο. Γεδνκέλεο ηεο ζεκαζίαο ησλ 

κηθξψλ πειαγηθψλ ςαξηψλ θαη εηδηθφηεξα ηνπ γαχξνπ θαη ηεο ζαξδέιαο γηα ηε 

Μεζνγεηαθή αιηεία (Lleonard & Maynou 2003, Machias et al. 2007) νη αμηφπηζηεο 

πιεζπζκηαθέο ηνπο εθηηκήζεηο είλαη πνιχ ζεκαληηθέο γηα ηε ζπλερή εθηίκεζε ηεο 

θαηάζηαζεο ησλ απνζεκάησλ θαη ηε ιήςε δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ ζην πιαίζην ηεο 

αξρήο ηεο πξνιεπηηθήο δηαρείξηζεο. Οη εθηηκήζεηο απηέο απνηεινχλ βαζηθή 

πιεξνθνξία γηα κεγάιν εχξνο εθαξκνγψλ φπσο ηα κνληέια εθηίκεζεο απνζεκάησλ 

(SGMED 2009), ηε κειέηε ηεο γεσγξαθηθήο θαηαλνκήο ησλ εηδψλ, ηελ ηππνπνίεζε 

ησλ ελδηαηηεκάησλ ηνπο (Giannoulaki et al. 2011) θαη ηελ θαηαζθεπή βηνελεξγεηηθψλ 

(Politikos et al. 2011) θαη νηθνζπζηεκηθψλ κνληέισλ (θεθάιαην 6).  

Ηδηαίηεξα ηα νηθνζπζηεκηθά κνληέια απνηεινχλ ζεκαληηθά εξγαιεία γηα ηε 

κειέηε ηνπ νηθνινγηθνχ ξφινπ ησλ κηθξψλ πειαγηθψλ ςαξηψλ ν νπνίνο θξίλεηαη 

ηδηαίηεξα επηδξαζηηθφο ζηα πεξηζζφηεξα νηθνζπζηήκαηα παγθνζκίσο (Cury et al. 

2000, Cury et al. 2003) θαη ζηε Μεζφγεην (Palomera et al. 2007). πγθεθξηκέλα, ζην 

Β. Αηγαίν ηα κηθξά πειαγηθά ςάξηα είλαη θπξίαξρα ζε βηνκάδα θαη ππεχζπλα γηα 

κεγάιν πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο (θεθάιαην 6). Απνηεινχλ ζχλδεζκν 

ησλ θαηψηεξσλ θαη αλψηεξσλ ηξνθηθψλ επηπέδσλ θαη επηπιένλ ν γαχξνο ζπκβάιεη 

ζηε ζχλδεζε ηνπ βελζηθνχ κε ην πειαγηθφ ζχζηεκα θαζψο πιεζψξα ζεξεπηψλ ηνπ 

θαηαηάζζεηαη ζηα βελζηθά θαη βελζνπειαγηθά είδε. Χο απνηέιεζκα απηψλ ε 

επίδξαζή ηνπ ζηηο ππφινηπεο νκάδεο ηνπ ηξνθηθνχ πιέγκαηνο βξέζεθε κηα απφ ηηο 

πςειφηεξεο ζην νηθνζχζηεκα. Μεηαβνιέο ζηε βηνκάδα ησλ κηθξψλ πειαγηθψλ 

ςαξηψλ επηθέξνπλ κεηαβνιέο ζηε βηνκάδα κεγάινπ αξηζκνχ νηθνινγηθψλ νκάδσλ κε 

ζπλέπεηεο ζε αξθεηέο πηπρέο ηεο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. 

Γεδνκέλεο ηεο νινέλα θαη απμαλφκελεο ρξήζεο νηθνινγηθψλ κνληέισλ σο εξγαιεία 
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κειέηεο ηεο νηθνινγίαο ησλ εηδψλ αιιά θαη δηαρείξηζεο ησλ νηθνζπζηεκάησλ, ε 

αμηνπηζηία ηεο πξσηνγελνχο πιεξνθνξίαο, φπσο είλαη νη πιεζπζκηαθέο εθηηκήζεηο, 

επεξεάδεη ηελ αμηνπηζηία θαη ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο κεζφδσλ πνπ ζπλερψο 

θεξδίδνπλ έδαθνο ζηε ζχγρξνλε αιηεπηηθή έξεπλα. 
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8. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

 Σα ζρνιεία ησλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ ζην Αηγαίν Πέιαγνο θαηέζηε δπλαηφ λα 

δηαθξηζνχλ κε ηελ αθνπζηηθή κεζνδνινγία. Ζ ηθαλφηεηα δηάθξηζεο ήηαλ 

κεγαιχηεξε ζε θάζε δεηγκαηνιεςία μερσξηζηά ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ 

αξηζκνχ ησλ εηδψλ θαη ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ ζρνιείσλ. 

 Παξαηεξήζεθε έληνλε κεηαβιεηφηεηα ζηα βαζπκεηξηθά, ελεξγεηηθά θαη 

κνξθνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρνιείσλ ηνπ γαχξνπ θαη ηεο ζαξδέιαο, 

αλάινγα κε ην είδνο, ηελ επνρή, ηελ πεξηνρή θαη ηελ ειηθηαθή νκάδα (Πίλαθαο 

8.1). 

 

Πίλαθαο 8.1. Υαξαθηεξηζηηθά ησλ ζρνιείσλ αλά είδνο, ειηθηαθή νκάδα, επνρή θαη πεξηνρή. 

MVBS= θαη‟φγθν αλαθιψκελε ηζρχο. 

Table 8.1. School descriptors per species, age class, season and region. βάζνο: depth, Ύςνο: 

height, Πεξίκεηξνο: perimeter, Δπηκήθπλζε: elongation 

Δίδνο / 

Ζιηθηαθή 

Οκάδα 

Δπνρή/ 

Μήλαο 
Πεξηνρή 

Βάζνο 

(m) 

Ύςνο 

(m) 

Πεξίκεηξνο 

(m
2
) 

MVBS 

(db) 
Δπηκήθπλζε 

Δλήιηθε 

αξδέια 
Υεηκψλαο Θξαθηθφ 16.96 5.31 94.02 -43.98 3.76 

 Καινθαίξη Θξαθηθφ 24.29 5.55 107.75 -48.26 3.76 

  Θεξκατθφο 29.04 5.20 170.93 -52.52 5.87 

Νεαξή 

αξδέια 
Καινθαίξη Θξαθηθφ 18.05 2.45 54.64 -54.52 5.71 

Δλήιηθνο 

Γαύξνο 
Καινθαίξη 

Β. Δπβντθφο 

(Ν. ηκήκα) 
36.34 2.45 62.11 -54.56 6.1 

  
Β. Δπβντθφο 

(Β. ηκήκα) 
53.97 3.74 96.58 -53.96 3.64 

  Θεξκατθφο 65.83 2.31 87.62 -53.12 7.73 

  ηξπκνληθφο 54.17 3.42 99.58 -56.03 5.39 

  Θξαθηθφ 37.07 3.19 98.35 -55.4 6.1 

Νεαξόο 

Γαύξνο 

Υεηκψλαο 

(Γεθέκβξηνο) 
Θξαθηθφ 25.71 2.16 53.36 -46.48 8.12 

 
Υεηκψλαο 

(Φεβξνπάξηνο) 
Θξαθηθφ 24.37 2.23 56.04 -50.29 7.68 

 

 Σα ζρνιεία ησλ λεαξψλ αηφκσλ ηεο ζαξδέιαο θαη ηνπ γαχξνπ κπνξνχλ λα 

δηαθξηζνχλ απφ απηά ησλ ελειίθσλ θαη λα αληηκεησπηζηνχλ ζαλ μερσξηζηά είδε 

πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ε βηνκάδα ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ επηηξέπεη ηελ 

πεξαηηέξσ κειέηε ηεο εζνινγίαο θαη νηθνινγίαο ηνπο. 
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 Σα ζρνιεία ηεο λεαξήο ζαξδέιαο είλαη κηθξά ζε κέγεζνο θαη έρνπλ δηαθξηηέο 

βαζπκεηξηθέο πξνηηκήζεηο ζε ζρέζε κε απηά ησλ ελειίθσλ. Φαίλεηαη πσο ζηε 

λεαξή ζαξδέια θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο δνκή ησλ ζρνιείσλ είλαη ε κείσζε 

ηνπ ελδν-εηδηθνχ αληαγσληζκνχ πνπ επηηπγράλεηαη κε ην κηθξφ κέγεζνο ησλ 

ζρνιείσλ ηνπο. Δπηπιένλ ε ρξήζε δηαθνξεηηθνχ κηθξν-ελδηαηηήκαηνο ζε ζρέζε κε 

ηα ελήιηθα άηνκα, ηνπο επηηξέπεη λα απνθεχγνπλ ηνλ αληαγσληζκφ κε ηα 

κεγαιχηεξα θαη πην ηθαλά ζηελ αλαδήηεζε ηξνθήο άηνκα. 

 Παξαηεξήζεθε έλα θξίζηκν κέγεζνο (10,7cm) θαηά ην νπνίν αιιάδεη ε 

ζπκπεξηθνξά ησλ ζρνιείσλ ζαξδέιαο. Σν κήθνο απηφ είλαη κηθξφηεξν απφ ην 

κήθνο πξψηεο γελεηηθήο σξίκαλζεο (11,8cm) θαη ζπκπίπηεη ζρεδφλ κε ην 

ειάρηζην επηηξεπφκελν κέγεζνο εθθφξησζεο ηεο ζαξδέιαο (11cm). Ζ ηθαλφηεηα 

δηάθξηζεο ησλ ζρνιείσλ ζην κέγεζνο απηφ κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ 

απνθπγή ηεο αιίεπζήο ηνπο. Δπηπιένλ, νη δηαθνξεηηθέο βαζπκεηξηθέο πξνηηκήζεηο 

ησλ λεαξψλ (πην ςειά ζηελ θνιφλα ηνπ λεξνχ) κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ 

πιενλέθηεκα γηα ηε βειηίσζε ησλ αιηεπηηθψλ εξγαιείσλ (π.ρ., γξη-γξη εκέξαο) κε 

ζηφρν ηελ πξνζηαζία ησλ λεαξψλ ειηθηαθψλ νκάδσλ. 

 Οη επνρηαθέο κεηαβνιέο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηα ζρνιεία ηεο ζαξδέιαο ήηαλ 

ιίγεο θαη ζρεηίδνληαλ θπξίσο κε ηε θπζηνινγία ησλ αηφκσλ θαη κε ηε κεηαθίλεζε 

ηνπ πιεζπζκνχ πξνο παξάθηηεο πεξηνρέο. 

 Αληίζεηα, βξέζεθαλ πεξηζζφηεξεο ρσξηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ην θαινθαίξη πνπ 

πηζαλφηαηα νθείινληαλ ζε δηαθνξνπνηήζεηο ζηα πδξνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ πεξηνρψλ (θπξίσο ζην βάζνο κέγηζηεο ζπγθέληξσζεο ρισξνθχιιεο) θαη ζε 

παξάγνληεο πνπ δελ εμεηάζηεθαλ εθηελψο (π.ρ., ζχλζεζε εηδψλ ζην 

νηθνζχζηεκα). 

 Ζ κνξθή ησλ ζρνιείσλ ησλ λεαξψλ αηφκσλ ηνπ γαχξνπ θαίλεηαη λα θαζνξίδεηαη 

απφ ηελ αλάγθε γηα κεγηζηνπνίεζε ηεο απνθπγήο ζήξεπζεο πνπ επηηπγράλεηαη κε 

ην κεγάιν κέγεζνο ησλ ζρνιείσλ. Σν κέγεζφο ηνπο δε δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ 

ησλ ελειίθσλ. Καηά ηελ αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ αηφκσλ παξαηεξείηαη 

πξννδεπηηθή αιιαγή ζε φια ζρεδφλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρνιείσλ θαη θπξίσο 

ζην ζρήκα ηνπο θαη δελ παξαηεξείηαη θάπνην θξίζηκν κέγεζνο αιιαγήο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο φπσο ζπκβαίλεη ζηε ζαξδέια. 

 Γηαθνξνπνηήζεηο ζρνιείσλ αηφκσλ δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο ηελ ίδηα επνρή δελ 

έγηλε δπλαηφλ λα κειεηεζνχλ ζην γαχξν. Οη επνρηαθέο δηαθνξνπνηήζεηο 
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αθνινπζνχζαλ ηηο νληνγελεηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο θαζψο νη πιεζπζκνί πνπ 

κειεηήζεθαλ ζηηο δηαθνξεηηθέο επνρέο ήηαλ νκνηνγελείο φζνλ αθνξά ζην 

κέγεζνο, ην νπνίν απμαλφηαλ απφ ην Γεθέκβξην (λεαξά άηνκα) πξνο ην 

Φεβξνπάξην θαη ηνλ Ηνχλην (ελήιηθα). 

 Παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθέο ρσξηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ζεξηλψλ ζρνιεία ηνπ γαχξνπ. Ζ κεηαβιεηφηεηα απηή παξαηεξήζεθε ζε φιεο ηηο 

πεξηνρέο κεηαμχ ηνπο, σζηφζν ήηαλ πεξηζζφηεξν έληνλε ζηα ζρνιεία ηνπ λφηηνπ 

ηκήκαηνο ηνπ Β. Δπβντθνχ. Καζνξηζηηθφο παξάγνληαο θαίλεηαη λα είλαη ε χπαξμε 

εκθαλνχο κέγηζηνπ ζηελ θαηαθφξπθε ζπγθέληξσζε ηεο ρισξνθχιιεο ζηνλ 

Δπβντθφ ελψ άιινη παξάγνληεο φπσο ε χπαξμε αληαγσληζηψλ θαη ζεξεπηψλ θαη 

αβηνηηθνί παξάγνληεο (π.ρ., θαηαθφξπθε κεηαβνιή αιαηφηεηαο θαη 

ζεξκνθξαζίαο) είλαη πηζαλφλ λα επεξεάδνπλ ηε δνκή ησλ ζρνιείσλ. 

 Παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή εκεξήζηα κεηαβιεηφηεηα ζηα ζρνιεία ηνπ γαχξνπ, ε 

νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηαθφξπθε κεηαλάζηεπζή ηνπ. Σα ζρνιεία ήηαλ απφληα 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο θαη ζρεκαηίδνληαλ ζε επηθαλεηαθά ζηξψκαηα ην 

πξσί, αξρηθά σο κεγάιεο, ραιαξέο ζπλαζξνίζεηο. Μεηαθηλνχληαλ ζε βαζχηεξα 

ζηξψκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο γηα λα επηζηξέςνπλ ξερφηεξα θαη λα 

δηαζθνξπηζηνχλ ιίγν κεηά ηε δχζε ηνπ ειίνπ. Σα Γεληθεπκέλα Πξνζζεηηθά 

κνληέια κπφξεζαλ λα πεξηγξάςνπλ ην πξφηππν απηφ θαιχηεξα ζε ζρέζε κε άιια 

ζηαηηζηηθά κνληέια (δπσλπκηθφ, ζπλεκηηνλνεηδέο) θαζψο πξνζαξκφδνληαλ 

θαιχηεξα ζηηο απφηνκεο κεηαβνιέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηηο κεηαβαηηθέο 

πεξηφδνπο ηεο αλαηνιήο θαη ηεο δχζεο. 

 Ζ έληαζεο ηνπ θσηφο ήηαλ ν παξάγνληαο πνπ θπξίσο ξχζκηδε ηε ζέζε ησλ 

ζρνιείσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Σν βάζνο βπζνχ πεξηφξηδε ηελ πξνο ηα 

θάησ θαηαλνκή ησλ ζρνιείσλ ζε πεξηνρέο κε βάζνο σο 80m. Ζ εζσηεξηθή δνκή 

ησλ ζρνιείσλ κεηαβαιιφηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη επεξεαδφηαλ 

θπξίσο απφ ηελ απφζηαζε απφ ην βπζφ, ην βάζνο βπζνχ θαη ηελ έληαζε ηεο 

θσηεηλήο αθηηλνβνιίαο. Ζ απνθπγή ηεο ζήξεπζεο θαη ε αλαδήηεζε ηξνθήο 

απνηεινχλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ θαζνδεγνχλ ηε κεηαβιεηφηεηα απηή. 

 Σα λεαξά άηνκα θαη ησλ δχν εηδψλ ππφθεηληαη ζε κεγάιε ζεξεπηηθή πίεζε θαη 

εκθαλίδνπλ πςεινχο ξπζκνχο θαηαλάισζεο. Καζψο ε απνθπγή ζήξεπζεο θαη ε 

κείσζε ηνπ ελδν-εηδηθνχ αληαγσληζκνχ είλαη νη δχν θχξηνη παξάγνληεο πνπ 

ξπζκίδνπλ ηε δνκή ησλ ζρνιείσλ, νη δηαθνξεηηθέο κεηαβνιηθέο απαηηήζεηο ησλ 
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λεαξψλ θαη ε έληνλε ζήξεπζή ηνπο, είλαη πηζαλφηαηα νη αηηίεο γηα ηε δηαθνξεηηθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ ζρνιείσλ ηνπο ζε ζρέζε κε απηά ησλ ελειίθσλ. 

 Ο γαχξνο θαη ε ζαξδέια απνδεηθλχνληαη ζεκαληηθά ζπζηαηηθά ηνπ ηξνθηθνχ 

πιέγκαηνο ηνπ Β. Αηγαίνπ. Δίλαη ππεχζπλα γηα κεγάιν πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο 

παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Σα δχν είδε απνηεινχλ 

ζπλδεηηθνχο θξίθνπο ησλ θαηψηεξσλ θαη αλψηεξσλ ηξνθηθψλ επηπέδσλ. Ο 

γαχξνο βξέζεθε λα θαηέρεη ηνλ πην ζεκαληηθφ νηθνινγηθά ξφιν κεηαμχ ησλ 

ςαξηψλ θαη έλαλ απφ ηνπο πςειφηεξνπο ζην ηξνθηθφ πιέγκα. Δπηπιένλ, ν γαχξνο 

(ελήιηθνο θαη λεαξφο) απνηειεί ζεκαληηθφ θξίθν κεηαμχ ηνπ βελζηθνχ θαη ηνπ 

πειαγηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 Σν ηξνθηθφ πιέγκα ηνπ Β. Αηγαίνπ παξνπζηάδεη νκνηφηεηεο κε ηα ηξνθηθά 

πιέγκαηα απφ άιιεο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ. Αξθεηέο απφ ηηο δηαθνξέο πνπ 

παξαηεξνχληαη ζρεηίδνληαη κε ηηο δηαθνξέο ζηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ. 

 Σν Β. Αηγαίν βξίζθεηαη ππφ θαζεζηψο έληνλεο εθκεηάιιεπζεο, ζε παξφκνηα 

επίπεδα κε άιια Μεζνγεηαθά νηθνζπζηήκαηα, φπσο απνθαιχπηεη κηα ζεηξά 

νηθνινγηθψλ δεηθηψλ. 

 ηα πιαίζηα ηεο νηθνζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο θξίλεηαη ζεκαληηθή ε πεξαηηέξσ 

πξνζαξκνγή ηεο αθνπζηηθήο δεηγκαηνιεςίαο ζηε κειέηε εηδψλ κηθξψλ πειαγηθψλ 

ςαξηψλ πνπ δελ απνηεινχλ ζηφρν γηα ηηο αθνπζηηθέο δεηγκαηνιεςίεο (θξίζζα, 

ζαθξίδηα, ζθνπκπξί, θνιηφο, πξνζθπγάθη). 

 Ζ κειέηε ηεο ελδν-εηδηθήο θαη δηα-εηδηθήο κεηαβιεηφηεηαο ζπκβάιεη ζηε κειέηε 

ηεο νηθνινγίαο ησλ εηδψλ θαη ζηελ αλαβάζκηζε ησλ πιεζπζκηαθψλ ηνπο 

εθηηκήζεσλ. Οη αμηφπηζηεο πιεζπζκηαθέο εθηηκήζεηο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ 

ηξνθνδνζία νηθνζπζηεκηθψλ θαη βηνελεξγεηηθψλ κνληέισλ, ηε κειέηε ηεο 

θαηαλνκήο ησλ εηδψλ, ηελ ηππνπνίεζε ηνπ ελδηαηηήκαηφο ηνπο θαη ηε ιήςε 

δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ. 
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Πίλαθαο A1. Αξρηθέο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ θαη πεγέο απ‟ φπνπ πξνήιζαλ ηα δεδνκέλα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ νηθνζπζηεκηθνχ κνληέινπ. 

Table A1. Input data and data source of the N. Aegean Sea model. 

Παξάκεηξνο Αξρηθή ηηκή Πεγή εκεηώζεηο: είδε, νκάδεο εηδώλ θαη κεζνδνινγία 
1. Φπηνπιαγθηφλ    

Bi 1,53-9,13 mg Chla 

m-2 

Assimakopoulou & Pagou, 2000 Υξεζηκνπνηήζεθε ζπληειεζηήο κεηαηξνπήο ησλ κνλάδσλ Chl-α ζε κνλάδεο 

άλζξαθα θαη κνλάδεο πγξήο βηνκάδαο (Jorgensen et al., 1991, Dalsgaard & 
Pauly, 1997) 

P/B 40,5 mg C m-2 h-1 Ignatiades et al., 2002 Υξεζηκνπνηήζεθε ζπληειεζηήο κεηαηξνπήο ησλ κνλάδσλ άλζξαθα ζε 

κνλάδεο πγξήο βηνκάδαο (Dalsgaard & Pauly (1997) 

2. Βιεθαξηδσηά   Πιαγθηνληθά βιεθαξηδσηά 

Bi 14-59 mg C m-2 Pitta V., pers. comm. Υξεζηκνπνηήζεθε ζπληειεζηήο κεηαηξνπήο ησλ κνλάδσλ άλζξαθα ζε 

κνλάδεο πγξήο βηνκάδαο (Dalsgaard & Pauly (1997) 

P/B 22-53 mg C m-2yr-1 Zervoudaki et al., 2007 Υξεζηκνπνηήζεθε ζπληειεζηήο κεηαηξνπήο ησλ κνλάδσλ άλζξαθα ζε 

κνλάδεο πγξήο βηνκάδαο (Dalsgaard & Pauly (1997) 

Q/B 776,541 yr-1  Τπνινγίζηεθε απφ ην P/B ππνζέηνληαο φηη GGE=0.33 (Hansen et al., 1997) 

Σξνθηθέο ζπλήζεηεο  Zervoudaki et al., 2007  

3. Μεζνδσνπιαγθηφλ    

Bi 2,79 t km-2  Ζ βηνκάδα εθηηκήζεθε απφ εξεπλεηηθέο δεηγκαηνιεςίεο ζηελ πεξηνρή (2003-
2006) 

P/B 5-15 mg Cm-2 day-1 Siokou-Frangou et al., 2002  

Q/B 87,55 yr-1  Τπνινγίζηεθε απφ ην P/B ππνζέηνληαο φηη GGE=0.33 (Hansen et al., 1997) 

Σξνθηθέο ζπλήζεηεο  Zervoudaki et al., 2007  

4. Μαθξνδσνπιαγθηφλ   Καξθηλνεηδή πνπ αλήθνπλ ζηα Mysidacea θαη Euphausiacea 

Bi   Δθηηκήζεθε απφ ην κνληέιν 

P/B 20,41 yr-1 Labat & Couzin-Roudy, 1996 Δθαξκφζηεθαλ δηνξζψζεηο ζχκθσλα κε ηελ Opitz (1996) πξνθεηκέλνπ λα 

ιεθζεί ππφςε ε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο ηεο πεξηνρήο απ‟ φπνπ πξνήιζαλ ηα 



 

 

Παξάκεηξνο Αξρηθή ηηκή Πεγή εκεηώζεηο: είδε, νκάδεο εηδώλ θαη κεζνδνινγία 
δεδνκέλα ζε ζρέζε κε ηελ πεξηνρή κειέηεο 

Q/B 50,94 yr-1 Baamstedt & Karlson, 1998 Δθαξκφζηεθαλ δηνξζψζεηο ζχκθσλα κε ηελ Opitz (1996) πξνθεηκέλνπ λα 

ιεθζεί ππφςε ε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο ηεο πεξηνρήο απ‟ φπνπ πξνήιζαλ ηα 

δεδνκέλα ζε ζρέζε κε ηελ πεξηνρή κειέηεο 

Σξνθηθέο ζπλήζεηεο  Baamstedt & Karlson, 1998  

5. Μέδνπζεο & M. leidyi    

Bi 14,57 g m-2 Siapatis, A., pers. comm. Ζ αθζνλία εθηηκήζεθε απφ εξεπλεηηθέο δεηγκαηνιεςίεο ζηελ πεξηνρή (2004-

2006). ρέζεηο κήθνπο-βάξνπο (Purcell et al., 2001) ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε 

κεηαηξνπή δεδνκέλσλ αθζνλίαο θαη κήθνπο ζε ηηκέο βηνκάδαο. Οη ηηκέο απηέο 
ηξνπνπνηήζεθαλ ππνζέηνληαο φηη ε % πεξηεθηηθφηεηα ζε λεξφ ήηαλ παξφκνηα 

κε απηή ησλ ππφινηπσλ ιεηηνπξγηθψλ νκάδσλ. πγθεθξηκέλα, 

ρξεζηκνπνηήζεθε εηδηθφο ζπληειεζηήο γηα ηε κεηαηξνπή ησλ κνλάδσλ πγξήο 

βηνκάδαο ζε μεξή (Purcell et al 2001) θαη έλαο γεληθφο ζπληειεζηήο 

κεηαηξνπήο ησλ κνλάδσλ μεξήο βηνκάδαο ζε πγξή (ππνζέηνληαο φηη πγξή 

βηνκάδα / μεξή βηνκάδα = 5) γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ππνηηζέκελεο πγξήο 

βηνκάδαο (Pauly D., pers. comm.). 

P/B 4,84 yr-1  Τπνινγίζηεθε απφ ην Q/B θαη ην GGE (Purcell et al., 2001) 

Q/B 12,09 yr-1 Finenko et al., 2006  

Σξνθηθέο ζπλήζεηεο  Shiganova et al., 2004, Pauly et al., 

2009 

 

6. Μηθξά βελζηθά θαξθηλνεηδή  Μηθξά βελζηθά θαη ππεξ-βελζηθά (suprabenthos, νξγαληζκνί πνπ βξίζθνληαη 

ιίγν πάλσ απφ ην βπζφ) θαξθηλνεηδή πνπ αλήθνπλ θπξίσο ζηηο ηάμεηο 

Amphipoda, Isopoda, Cumacea 

Bi 1,109 g m-2 Tselepides et al., 2000 Υξεζηκνπνηήζεθε ζπληειεζηήο γηα ηε κεηαηξνπή ησλ κνλάδσλ μεξήο 

βηνκάδαο ζε πγξή (McIntyre & Eleftheriou, 1968) 

P/B 7,32 yr-1 Cartes et al., 2001 Δθαξκφζηεθαλ δηνξζψζεηο ζχκθσλα κε ηελ Opitz (1996) πξνθεηκέλνπ λα 

ιεθζεί ππφςε ε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο ηεο πεξηνρήο απ‟ φπνπ πξνήιζαλ ηα 

δεδνκέλα ζε ζρέζε κε ηελ πεξηνρή κειέηεο 

Q/B 54,40 yr-1 Cartes & Maynou, 2001 Δθαξκφζηεθαλ δηνξζψζεηο ζχκθσλα κε ηελ Opitz (1996) πξνθεηκέλνπ λα 



 

 

Παξάκεηξνο Αξρηθή ηηκή Πεγή εκεηώζεηο: είδε, νκάδεο εηδώλ θαη κεζνδνινγία 
ιεθζεί ππφςε ε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο ηεο πεξηνρήο απ‟ φπνπ πξνήιζαλ ηα 

δεδνκέλα ζε ζρέζε κε ηελ πεξηνρή κειέηεο 

Σξνθηθέο ζπλήζεηεο  Cartes et al., 2001  

7. Πνιχραηηα    

Bi 5,333 g m-2 Tselepides et al., 2000 Υξεζηκνπνηήζεθε ζπληειεζηήο γηα ηε κεηαηξνπή ησλ κνλάδσλ μεξήο 

βηνκάδαο ζε πγξή (McIntyre & Eleftheriou, 1968) 

P/B 1,63 yr-1 Moodley et al., 1998  

Q/B 15,13 yr
-1

 Okey & Mahmoudi, 2002 Δθαξκφζηεθαλ δηνξζψζεηο ζχκθσλα κε ηελ Opitz (1996) πξνθεηκέλνπ λα 

ιεθζεί ππφςε ε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο ηεο πεξηνρήο απ‟ φπνπ πξνήιζαλ ηα 
δεδνκέλα ζε ζρέζε κε ηελ πεξηνρή κειέηεο 

Σξνθηθέο ζπλήζεηεο  Tselepides & Eleftheriou, 1992  

8. Γαξίδεο   Plesionika martia, Alpheus glaber, Chlorotocus gracicornis, Melicertus 

kerathurus, Parapenaeus longirostris, Plesionika heterocarpus, Plesionika 

sp., Pontocaris lacazei 

Bi 0,298 t km-2 Anon, 2007 Ζ βηνκάδα εθηηκήζεθε  απφ δεηγκαηνιεςίεο κε κεραλφηξαηα ζηελ πεξηνρή 

(2003-2006). 

P/B 3,15 yr-1 Marano et al., 1998, Conides et al., 

2006 

 

Q/B 7,52 yr-1 Coll et al., 2006a Δθαξκφζηεθαλ δηνξζψζεηο ζχκθσλα κε ηελ Opitz (1996) πξνθεηκέλνπ λα 

ιεθζεί ππφςε ε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο ηεο πεξηνρήο απ‟ φπνπ πξνήιζαλ ηα 
δεδνκέλα ζε ζρέζε κε ηελ πεξηνρή κειέηεο 

Σξνθηθέο ζπλήζεηεο  Cartes, 1993a, Labropoulou & 

Kostikas, 1999, Kapiris, 2004, 

Karani et al., 2005 

 

9. Καβνχξηα   Munida iris, Munida sp., Calappa granulata, Dorippe lanata, Galathea 

dispersa, Goneplax rhomboides, Homarus gammarus, Homola barbata, 

Inachus sp., Liocarcinus depurator, Macropodia longipes, Maja squinado, 

Medorippe lanata, Paguridae, Palinurus elephas, Scyllarus pygmaeus, Squilla 

mantis 



 

 

Παξάκεηξνο Αξρηθή ηηκή Πεγή εκεηώζεηο: είδε, νκάδεο εηδώλ θαη κεζνδνινγία 
Bi 0,200 t km-2 Anon, 2007 Ζ βηνκάδα εθηηκήζεθε  απφ δεηγκαηνιεςίεο κε κεραλφηξαηα ζηελ πεξηνρή 

(2003-2006). 

P/B 2,42 yr-1 Okey & Mahmoudi, 2002 Δθαξκφζηεθαλ δηνξζψζεηο ζχκθσλα κε ηελ Opitz (1996) πξνθεηκέλνπ λα 

ιεθζεί ππφςε ε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο ηεο πεξηνρήο απ‟ φπνπ πξνήιζαλ ηα 

δεδνκέλα ζε ζρέζε κε ηελ πεξηνρή κειέηεο 

Q/B 4,94 yr-1 Coll et al., 2006a Δθαξκφζηεθαλ δηνξζψζεηο ζχκθσλα κε ηελ Opitz (1996) πξνθεηκέλνπ λα 

ιεθζεί ππφςε ε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο ηεο πεξηνρήο απ‟ φπνπ πξνήιζαλ ηα 

δεδνκέλα ζε ζρέζε κε ηελ πεξηνρή κειέηεο 

Σξνθηθέο ζπλήζεηεο  Cartes, 1993b, Freire, 1996, 
Bernardez et al., 2000, Cartes et al., 

2002 

 

10. Καξαβίδα   Nephrops norvegicus 

Bi 0,012 t km-2 Anon, 2007 Ζ βηνκάδα εθηηκήζεθε  απφ δεηγκαηνιεςίεο κε κεραλφηξαηα ζηελ πεξηνρή 

(2003-2006). Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηήζεθε εηδηθφο ζπληειεζηήο ζχιιεςεο 

(Smith et al., 2003) γηα ηε δηφξζσζε ησλ ηηκψλ βηνκάδαο. 

P/B 1,32 yr-1 Z= F+M 

M απφ Stergiou et al., 1997 

 

Q/B 4,76 yr-1 Sarda & Valladares, 1990 Δθαξκφζηεθαλ δηνξζψζεηο ζχκθσλα κε ηελ Opitz (1996) πξνθεηκέλνπ λα 

ιεθζεί ππφςε ε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο ηεο πεξηνρήο απ‟ φπνπ πξνήιζαλ ηα 

δεδνκέλα ζε ζρέζε κε ηελ πεξηνρή κειέηεο 

Σξνθηθέο ζπλήζεηεο  Cristo & Cartes, 1998  

11. Βελζηθά αζπφλδπια  Βελζηθά είδε πνπ αλήθνπλ θπξίσο ζηηο νκάδεο Echinodermata, Mollusca, 

Sipuncula, θιπ, ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα θεθαιφπνδα θαη ηα 

θαξθηλνεηδή 

Bi 8,712 g m-2 Anon, 2007, Tselepides et al., 2000 Υξεζηκνπνηήζεθε ζπληειεζηήο γηα ηε κεηαηξνπή ησλ κνλάδσλ μεξήο 

βηνκάδαο ζε πγξή (McIntyre & Eleftheriou, 1968). Δπηπιένλ, ε βηνκάδα ησλ 

κεγαπαληδηθψλ αζπφλδπισλ εθηηκήζεθε απφ δεηγκαηνιεςίεο κε κεραλφηξαηα 

ζηελ πεξηνρή (2003-2006). 

P/B 1,15 yr-1 Moodley et al., 1998  



 

 

Παξάκεηξνο Αξρηθή ηηκή Πεγή εκεηώζεηο: είδε, νκάδεο εηδώλ θαη κεζνδνινγία 
Q/B 3,27 yr-1 Coll et al., 2006a Δθαξκφζηεθαλ δηνξζψζεηο ζχκθσλα κε ηελ Opitz (1996) πξνθεηκέλνπ λα 

ιεθζεί ππφςε ε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο ηεο πεξηνρήο απ‟ φπνπ πξνήιζαλ ηα 

δεδνκέλα ζε ζρέζε κε ηελ πεξηνρή κειέηεο 

Σξνθηθέο ζπλήζεηεο  Riedl, 1983  

12. Υηαπφδηα & ζνππηέο  Bathypolypus sponsalis, Eledone cirrhosa, E. moschata, Neorossia caroli, 

Octopus defilippi, O. macropus, O. salutii, Octopus vulgaris, O. sp., 

Pteroctopus tetracirrhus, Rondeletiola minor, Rossia macrosoma, Scaeurgus 

unicirrhus, Sepia elegans, S. officinalis, S. orbignyana, Sepietta sp., Sepiola 

sp. 

Bi 0,24 t km-2 Anon, 2007 Ζ βηνκάδα εθηηκήζεθε απφ δεηγκαηνιεςίεο κε κεραλφηξαηα ζηελ πεξηνρή 

(2003-2006). 

P/B 2,68 yr-1 Okey & Mahmoudi, 2002 Δθαξκφζηεθαλ δηνξζψζεηο ζχκθσλα κε ηελ Opitz (1996) πξνθεηκέλνπ λα 

ιεθζεί ππφςε ε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο ηεο πεξηνρήο απ‟ φπνπ πξνήιζαλ ηα 

δεδνκέλα ζε ζρέζε κε ηελ πεξηνρή κειέηεο 

Q/B 5,30 yr-1 Amaratunga, 1983 Δθαξκφζηεθαλ δηνξζψζεηο ζχκθσλα κε ηελ Opitz (1996) πξνθεηκέλνπ λα 

ιεθζεί ππφςε ε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο ηεο πεξηνρήο απ‟ φπνπ πξνήιζαλ ηα 

δεδνκέλα ζε ζρέζε κε ηελ πεξηνρή κειέηεο 

Σξνθηθέο ζπλήζεηεο  Sanchez, 1981, Castro & Guerra, 

1990, Quetglas et al., 1998, Quetglas 

et al., 2001 

 

13. Καιακάξηα   Abralia veranyi, Alloteuthis media, Illex coindetii, Loligo vulgaris, Todarodes 

sagittatus, Todaropsis eblanae 

Bi 0,092 t km-2 Anon, 2007 Ζ βηνκάδα εθηηκήζεθε απφ δεηγκαηνιεςίεο κε κεραλφηξαηα ζηελ πεξηνρή 

(2003-2006). 

P/B 2,60 yr-1 Okey & Mahmoudi, 2002 Δθαξκφζηεθαλ δηνξζψζεηο ζχκθσλα κε ηελ Opitz (1996) πξνθεηκέλνπ λα 

ιεθζεί ππφςε ε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο ηεο πεξηνρήο απ‟ φπνπ πξνήιζαλ ηα 

δεδνκέλα ζε ζρέζε κε ηελ πεξηνρή κειέηεο 

Q/B 26,47 yr-1 Amaratunga, 1983 Δθαξκφζηεθαλ δηνξζψζεηο ζχκθσλα κε ηελ Opitz (1996) πξνθεηκέλνπ λα 

ιεθζεί ππφςε ε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο ηεο πεξηνρήο απ‟ φπνπ πξνήιζαλ ηα 



 

 

Παξάκεηξνο Αξρηθή ηηκή Πεγή εκεηώζεηο: είδε, νκάδεο εηδώλ θαη κεζνδνινγία 
δεδνκέλα ζε ζρέζε κε ηελ πεξηνρή κειέηεο 

Σξνθηθέο ζπλήζεηεο  Sánchez, 1982, Pierce et al., 1994, 

Rasero et al., 1996, Quetglas et al., 

1999 

 

14. Κνπηζνκνχξα & κπαξκπνχλη  Mullus barbatus, M. surmuletus 

Bi 0,065 t km-2 Anon, 2007 Ζ βηνκάδα εθηηκήζεθε απφ δεηγκαηνιεςίεο κε κεραλφηξαηα ζηελ πεξηνρή 

(2003-2006). 

P/B 1,80 yr-1 Z=F+M 

Μ απφ εκπεηξηθή εμίζσζε (Pauly, 
1980) 

 

Q/B 7,67 yr-1 Δκπεηξηθή εμίζσζε (Pauly et al., 

1990) 

 

Σξνθηθέο ζπλήζεηεο  Caragitsou & Tsimenides, 1982, 

Labropoulou & Eleftheriou, 1997 

 

15. Πεζθαλδξίηζεο   Lophius budegassa, L. piscatorius 

Bi 0,081 t km-2 Anon, 2007 Ζ βηνκάδα εθηηκήζεθε απφ δεηγκαηνιεςίεο κε κεραλφηξαηα ζηελ πεξηνρή 

(2003-2006). 

P/B 0,90 yr-1 Z=F+M 

Μ απφ εκπεηξηθή εμίζσζε (Pauly, 

1980) 

 

Q/B 4,35 yr-1 Δκπεηξηθή εμίζσζε (Pauly et al., 

1990) 

 

Σξνθηθέο ζπλήζεηεο  Froese & Pauly, 2008  

16. Γιψζζεο   Arnoglossus laterna, Arnoglossus rueppelli, Arnoglossus thori, Citharus 

linguatula, Lepidorhombus boscii, L. whiffiagonis, Microchirus ocellatus, M. 

variegatus, Monochirus hispidus, Phrynorhombus regius, Psetta maxima, 

Scophthalmus rhombus, Solea kleini, S. vulgaris, Symphurus nigrescens, 

Symphurus sp. 

Bi 0,044 t km-2 Anon, 2007 Ζ βηνκάδα εθηηκήζεθε απφ δεηγκαηνιεςίεο κε κεραλφηξαηα ζηελ πεξηνρή 

(2003-2006). 



 

 

Παξάκεηξνο Αξρηθή ηηκή Πεγή εκεηώζεηο: είδε, νκάδεο εηδώλ θαη κεζνδνινγία 
P/B 1,60 yr-1 Z=F+M 

Μ απφ εκπεηξηθή εμίζσζε (Pauly, 

1980) 

 

Q/B 9,09 yr-1 Δκπεηξηθή εμίζσζε (Pauly et al., 

1990) 

 

Σξνθηθέο ζπλήζεηεο  Macpherson, 1981, Bell & Harmelin-

Vivien, 1983, Gibson & Ezzi, 1987, 

Molinero & Flos, 1991, Labropoulou 

& Markakis, 1998, Morte et al., 
1999a, Vassilopoulou, 2006, Bayhan 

et al., 2008 

 

17. Άιιεο γαδίδεο   Antonogadus megalokynodon, Gadiculus argenteus argenteus, Gaidropsarus 

mediterraneus, Merlangius merlangus, Micromesistius poutassou, Molva 

dypterygia, Phycis blennoides, P. Phycis, Physiculus dalwigki, Trisopterus 

minutus 

Bi 0,132 t km-2 Anon, 2007 Ζ βηνκάδα εθηηκήζεθε απφ δεηγκαηνιεςίεο κε κεραλφηξαηα ζηελ πεξηνρή 

(2003-2006). 

P/B 0,89 yr-1 Z=F+M 

Μ απφ εκπεηξηθή εμίζσζε (Pauly, 

1980) 

 

Q/B 7,64 yr-1 Δκπεηξηθή εμίζσζε (Pauly et al., 

1990) 

 

Σξνθηθέο ζπλήζεηεο  Macpherson, 1981, Bell & Harmelin-

Vivien, 1983, Gramitto, 1985, 

Papaconstantinou & Caragitsou, 

1989, Politou & Papaconstantinou, 

1994, Stergiou & Karpouzi, 2002, 

Artuz, 2005, Froese & Pauly, 2008 

 

18. Μπαθαιηάξνο   Merluccius merluccius 

Bi 0,287 t km-2 Anon, 2007, Tserpes et al., 2007 Ζ βηνκάδα εθηηκήζεθε απφ δεηγκαηνιεςίεο κε κεραλφηξαηα ζηελ πεξηνρή 

(2003-2006) θαη απφ εθηίκεζε απνζέκαηνο (Tserpes et al., 2007) 

P/B 0,75 yr-1 Z=F+M  



 

 

Παξάκεηξνο Αξρηθή ηηκή Πεγή εκεηώζεηο: είδε, νκάδεο εηδώλ θαη κεζνδνινγία 
Μ απφ εκπεηξηθή εμίζσζε (Pauly, 

1980) 

Q/B 5,26 yr-1 Δκπεηξηθή εμίζσζε (Pauly et al., 

1990) 

 

Σξνθηθέο ζπλήζεηεο  Caragitsou & Tsimenides, 1977  

19. Βελζηθά ςάξηα 1   Anthias anthias, Argyropelecus hemigymnus, Aspitrigla cuculus, 

Chelidonicthys gurnardus, Gobius geniporus, Lesueurigobius friesii, L. suerii, 

Pagellus bogaraveo, Spondyliosoma cantharus, Symphodus cinereus, S. 

ocellatus, S. rostratus, Syngnathus acus 

Bi 0,068 t km-2 Anon, 2007 Ζ βηνκάδα εθηηκήζεθε απφ δεηγκαηνιεςίεο κε κεραλφηξαηα ζηελ πεξηνρή 

(2003-2006). 

P/B 0,87 yr-1 Z=F+M 

Μ απφ εκπεηξηθή εμίζσζε (Pauly, 

1980) 

 

Q/B 7,48 yr-1 Δκπεηξηθή εμίζσζε (Pauly et al., 

1990) 

 

Σξνθηθέο ζπλήζεηεο  Bell & Harmelin-Vivien, 1983, 

Hopkins & Baird, 1985, Moreno-

Amich, 1992, Moreno-Amich, 1994, 

Fernández et al., 1995, Pita et al., 
2002, Stergiou & Karpouzi, 2002, 

Froese & Pauly, 2008  

 

20. Βελζηθά ςάξηα 2   Chelidonicthys lucerna, Chlorophthalmus agassizi, Conger conger, Dentex 

dentex, D. gibbosus, D. macrophthalmus, Echelus myrus, Echiichthys vipera, 

Gnathophis mystax, Helicolenus dactylopterus, Hoplostethus mediterraneus, 

Hymenocephalus italicus, Lepidopus caudatus, Nettastoma melanurum, 

Nezumia sclerorhynchus, Ophichthus rufus, Ophidion barbatum, Scorpaena 

scrofa, Serranus cabrilla, Uranoscopus scaber, Zeus faber 

Bi 0,056 t km-2 Anon, 2007 Ζ βηνκάδα εθηηκήζεθε απφ δεηγκαηνιεςίεο κε κεραλφηξαηα ζηελ πεξηνρή 

(2003-2006). 

P/B 1,49 yr-1 Z=F+M 

Μ απφ εκπεηξηθή εμίζσζε (Pauly, 

 



 

 

Παξάκεηξνο Αξρηθή ηηκή Πεγή εκεηώζεηο: είδε, νκάδεο εηδώλ θαη κεζνδνινγία 
1980) 

Q/B 5,15 yr-1 Δκπεηξηθή εμίζσζε (Pauly et al., 

1990) 

 

Σξνθηθέο ζπλήζεηεο  Matallanas, 1980, Macpherson, 

1981, Domanevskaya & Patokina, 

1984, Sanz, 1985, Harmelin-Vivien 

et al., 1989, Casadevall & 

Matallanas, 1990, Stergiou & 

Fourtouni, 1991, Casadevall et al., 
1994, Gibson & Robb, 1996, 

Labropoulou & Eleftheriou, 1997, 

Morales-Nin & Moranta, 1997, 

Morte et al., 1997, Madurell & 

Labropoulou, 2000, Anastasopoulou 

& Kapiris, 2008 

 

21. Βελζηθά ςάξηα 3   Gobius niger, Pagellus acarne, P. erythrinus, Pagrus pagrus, Scorpaena 

elongata, S. notata, S. porcus, Serranus hepatus, S. scriba, Trachinus araneus, 

T. draco, T. radiatus, Trigloporus lastoviza 

Bi 0,139 t km-2 Anon, 2007 Ζ βηνκάδα εθηηκήζεθε απφ δεηγκαηνιεςίεο κε κεραλφηξαηα ζηελ πεξηνρή 

(2003-2006). 

P/B 1,71 yr-1 Z=F+M 

Μ απφ εκπεηξηθή εμίζσζε (Pauly, 

1980) 

 

Q/B 8,45 yr-1 Δκπεηξηθή εμίζσζε (Pauly et al., 

1990 

 

Σξνθηθέο ζπλήζεηεο  Caragitsou & Papaconstantinou, 

1985, Harmelin-Vivien et al., 1989, 

Arculeo et al., 1993, Labropoulou & 

Eleftheriou, 1997, Labropoulou & 

Machias, 1998, Labropoulou & 

Papadopoulou-Smith, 1999, 

Labropoulou et al., 1999, Morte et 
al., 1999b, Stergiou & Karpouzi, 

 



 

 

Παξάκεηξνο Αξρηθή ηηκή Πεγή εκεηώζεηο: είδε, νκάδεο εηδώλ θαη κεζνδνινγία 
2002, Froese & Pauly, 2008 

22. Βελζηθά ςάξηα 4   Blennius ocellaris, Callionymus lyra, C. maculatus, C. risso, Chimaera 

monstrosa, Coelorhynchus coelorhynchus, Coris julis, Deltentosteus 

quadrimaculatus, Diplodus annularis, D. cervinus cervinus, D. puntazzo, D. 

sargus, D. vulgaris, Lithognathus mormyrus, Pagrus auriga, Peristedion 

cataphractum, Sparus aurata, Symphodus mediterraneus, S. tinca, 

Synchiropus phaeton 

Bi 0,056 t km-2 Anon, 2007 Ζ βηνκάδα εθηηκήζεθε απφ δεηγκαηνιεςίεο κε κεραλφηξαηα ζηελ πεξηνρή 

(2003-2006). 

P/B 2,45 yr-1 Z=F+M 

Μ απφ εκπεηξηθή εμίζσζε (Pauly, 

1980) 

 

Q/B 9,00 yr-1 Δκπεηξηθή εμίζσζε (Pauly et al., 

1990) 

 

Σξνθηθέο ζπλήζεηεο  Gibson & Ezzi, 1979, Macpherson, 

1980, 1981, Bell & Harmelin-

Vivien, 1983, Chakroun-Marzouk & 

Kartas, 1987, Rosecchi, 1987, Sala & 

Ballesteros, 1997, Labropoulou & 

Markakis, 1998, Stergiou & 
Karpouzi, 2002, Kallianiotis et al., 

2005, Froese & Pauly, 2008 

 

23. Βελζνπειαγηθά ςάξηα  Aphia minuta, Argentina sphyraena, Callanthias ruber, Capros aper, Cepola 

macrophthalma, Dentex maroccanus, Gymnammodytes cicerelus, 

Lampanyctus crocodilus, Lepidotrigla cavillone, L. dieuzeidei, 

Macroramphosus scolopax, Myctophidae, Pomatoschistus microps, Trigla 

lyra, Vincigueria sp. 

Bi 0,200 t km-2 Anon, 2007, Lam & Pauly, 2005 Ζ βηνκάδα εθηηκήζεθε απφ δεηγκαηνιεςίεο κε κεραλφηξαηα ζηελ πεξηνρή 

(2003-2006) θαη απφ παγθφζκηεο εθηηκήζεηο βηνκάδαο γηα βαζππειαγηθά είδε 

ςαξηψλ (Lam & Pauly, 2005). 

P/B 1,00 yr-1 Z=F+M 

Μ απφ εκπεηξηθή εμίζσζε (Pauly, 

 



 

 

Παξάκεηξνο Αξρηθή ηηκή Πεγή εκεηώζεηο: είδε, νκάδεο εηδώλ θαη κεζνδνινγία 
1980) 

Q/B 9,28 yr-1 Δκπεηξηθή εμίζσζε (Pauly et al., 

1990) 

 

Σξνθηθέο ζπλήζεηεο  Macpherson, 1981, Scotto di Carlo et 

al., 1982, Clarke, 1984, Thorman & 

Wiederholm, 1986, Caragitsou & 

Papaconstantinou, 1990, Stergiou, 

1993, Stergiou & Karpouzi, 2002, 

Froese & Pauly, 2008  

 

24. Μαξίδεο & γφπα  Boops boops, Spicara maena, S. smaris 

Bi 0,134 t km-2 Anon, 2007 Ζ βηνκάδα εθηηκήζεθε απφ δεηγκαηνιεςίεο κε κεραλφηξαηα ζηελ πεξηνρή 

(2003-2006). 

P/B 1,78 yr-1 Z=F+M 

Μ απφ εκπεηξηθή εμίζσζε (Pauly, 

1980) 

 

Q/B 7,68 yr-1 Δκπεηξηθή εμίζσζε (Pauly et al., 

1990) 

 

Σξνθηθέο ζπλήζεηεο  Bell & Harmelin-Vivien, 1983, 

Stergiou & Karpouzi, 2002, 

Kallianiotis, 1992 

 

25. Βελζηθνί θαξραξίεο   Dalatias licha, Etmopterus spinax, Galeus melastomus, Mustelus mustelus, 

Oxynotus centrina, Scyliorhinus canicula, S. stellaris, Squalus acanthias 

Bi 0,082 t km-2 Anon, 2007 Ζ βηνκάδα εθηηκήζεθε απφ δεηγκαηνιεςίεο κε κεραλφηξαηα ζηελ πεξηνρή 

(2003-2006). 

P/B 0,58 yr
-1

 Z=F+M 

Μ απφ εκπεηξηθή εμίζσζε (Pauly, 

1980) 

 

Q/B 5,16 yr-1 Madurell & Cartes, 2005. 

Δκπεηξηθή εμίζσζε (Pauly et al., 

1990) 

 

Σξνθηθέο ζπλήζεηεο  Macpherson, 1981, Ellis et al., 1996, 

Cortes, 1999, Bowman et al., 2000, 

 



 

 

Παξάκεηξνο Αξρηθή ηηκή Πεγή εκεηώζεηο: είδε, νκάδεο εηδώλ θαη κεζνδνινγία 
Avsar, 2001 

26. Βελζηθά ζαιάρηα  Dasyatis pastinaca, Gymnura altavela, Myliobatis aquila, Pteromylaeus 

bovinus, Raja alba, R. asterias, R. batis, R. brachyura, R. clavata, R. 

miraletus, R. montagui, R. naevus, R. oxyrinchus, R. polystigma, R. radula, R. 

sp., Torpedo marmorata, T. nobiliana, T. torpedo 

Bi 0,083 t km-2 Anon, 2007 Ζ βηνκάδα εθηηκήζεθε απφ δεηγκαηνιεςίεο κε κεραλφηξαηα ζηελ πεξηνρή 

(2003-2006). 

P/B 0,88 yr-1 Z=F+M 

Μ απφ εκπεηξηθή εμίζσζε (Pauly, 
1980) 

 

Q/B 4,07 yr-1 Δκπεηξηθή εμίζσζε (Pauly et al., 

1990) 

 

Σξνθηθέο ζπλήζεηεο  Capapé & Quignard, 1977, Ajayi, 

1982, Abdel-Aziz, 1994, Ellis et al., 

1996, Bowman et al., 2000, 

Demirhan et al., 2007 

 

27. Γαχξνο (λεαξφο)   Engraulis encrasicolus 

Bi   Δθηηκήζεθε απφ ην κνληέιν 

P/B 2,25 yr-1 Z=F+M 

Μ απφ εκπεηξηθή εμίζσζε (Pauly, 
1980) 

 

Q/B 12,21 yr-1  Δθηηκήζεθε απφ ην κνληέιν 

Σξνθηθέο ζπλήζεηεο  Nikolioudakis N., pers. comm.  

28. Γαχξνο (ελήιηθνο)   Engraulis encrasicolus 

Bi 1,690 t km-2 Anon, 2007, SGMED, 2009a Ζ βηνκάδα εθηηκήζεθε απφ αθνπζηηθέο δεηγκαηνιεςίεο ζηελ πεξηνρή (2003-

2006), απφ κεζνδνινγία εκεξήζηαο παξαγσγήο απγψλ (Daily Egg Production 

Method) θαη νινθιεξσκέλεο αλάιπζεο ζχιιεςεο αλά ειηθία (Integrated 

Catch at Age analysis). 

P/B 1,37 yr-1 Z=F+M 

Μ απφ εκπεηξηθή εμίζσζε (Pauly, 

 



 

 

Παξάκεηξνο Αξρηθή ηηκή Πεγή εκεηώζεηο: είδε, νκάδεο εηδώλ θαη κεζνδνινγία 
1980) 

Q/B 5,2 yr-1 Nikolioudakis N., pers. comm.  

Σξνθηθέο ζπλήζεηεο  Nikolioudakis N., pers. comm.  

29. αξδέια (λεαξή)   Sardina pilchardus 

Bi   Δθηηκήζεθε απφ ην κνληέιν 

P/B 1,62 yr-1 Z=F+M 

Μ απφ εκπεηξηθή εμίζσζε (Pauly, 

1980) 

 

Q/B 18,41 yr-1  Δθηηκήζεθε απφ ην κνληέιν 

Σξνθηθέο ζπλήζεηεο  Nikolioudakis N., pers. comm.  

30. αξδέια (ελήιηθε)   Sardina pilchardus 

Bi 0,730 t km-2 Anon, 2007, SGMED, 2009b Ζ βηνκάδα εθηηκήζεθε απφ αθνπζηηθέο δεηγκαηνιεςίεο ζηελ πεξηνρή (2003-

2006) θαη κε κεζνδνινγία νινθιεξσκέλεο αλάιπζεο ζχιιεςεο αλά ειηθία 

(Integrated Catch at Age analysis). 

P/B 1,20 yr-1 Z=F+M 

Μ απφ εκπεηξηθή εμίζσζε (Pauly, 

1980) 

 

Q/B 9,49 yr-1 Δκπεηξηθή εμίζσζε (Pauly et al., 

1990) 

 

Σξνθηθέο ζπλήζεηεο  Sever et al., 2005   

31. αθξίδηα   Trachurus mediterraneus, T. picturatus, T. trachurus 

Bi 0,091 t km
-2

  Ζ βηνκάδα εθηηκήζεθε απφ αθνπζηηθέο δεηγκαηνιεςίεο ζηελ πεξηνρή (2003-

2006) 

P/B 1,21 yr-1 Z=F+M 

Μ απφ εκπεηξηθή εμίζσζε (Pauly, 

1980) 

 

Q/B 7,79 yr-1 Kyrtatos, 1998b. 

Δκπεηξηθή εμίζσζε (Pauly et al., 

1990) 

 



 

 

Παξάκεηξνο Αξρηθή ηηκή Πεγή εκεηώζεηο: είδε, νκάδεο εηδώλ θαη κεζνδνινγία 
Σξνθηθέο ζπλήζεηεο  Kyrtatos, 1998a, Santic et al., 2005  

32. θνπκπξηά & Κνιηνί   Scomber japonicus, S. scombrus 

Bi 0,183 t km-2  Ζ βηνκάδα εθηηκήζεθε απφ αθνπζηηθέο δεηγκαηνιεςίεο ζηελ πεξηνρή (2003-

2006) 

P/B 0,95 yr-1 Z=F+M 

Μ απφ εκπεηξηθή εμίζσζε (Pauly, 

1980) 

 

Q/B 5,88 yr-1 Δκπεηξηθή εμίζσζε (Pauly et al., 

1990) 

 

Σξνθηθέο ζπλήζεηεο  Cabral & Murta, 2002, Sever et al., 

2006 

 

33. Άιια κηθξά πειαγηθά  Alosa fallax, Belone belone, Caranx rhonchus, Liza aurata, L. saliens, 

Mugilidae, Oedalechilus labeo, Sardinella aurita, Scomberesox saurus saurus, 

Sphyraena sphyraena, Sprattus sprattus 

Bi 0,554 t km-2  Ζ βηνκάδα εθηηκήζεθε απφ αθνπζηηθέο δεηγκαηνιεςίεο ζηελ πεξηνρή (2003-

2006) 

P/B 0,75 yr-1 Z=F+M 

Μ απφ εκπεηξηθή εμίζσζε (Pauly, 

1980) 

 

Q/B 8,41 yr-1 Δκπεηξηθή εμίζσζε (Pauly et al., 
1990) 

 

Σξνθηθέο ζπλήζεηεο  Pisarevskaya & Aksenova, 1991, 

Bowman et al., 2000, Blanco et al., 

2003, Tsikliras et al., 2005 

 

34. Μεζαία πειαγηθά  Auxis rochei, Caranx dentex, Centrolophus niger, Coryphaena hippurus, 

Euthynnus alletteratus, Katsuwonus pelamis, Lichia amia, Luvarus imperialis, 

Pomatomus saltatrix, Regalecus glesne, Sarda sarda, Seriola dumerili 

Bi 0,300 t km-2 Coll et al., 2006a  

P/B 0,57 yr-1 Z=F+M 

Μ απφ εκπεηξηθή εμίζσζε (Pauly, 

1980) 

 



 

 

Παξάκεηξνο Αξρηθή ηηκή Πεγή εκεηώζεηο: είδε, νκάδεο εηδώλ θαη κεζνδνινγία 
Q/B 3,24 yr-1 Δκπεηξηθή εμίζσζε (Pauly et al., 

1990) 

 

Σξνθηθέο ζπλήζεηεο  Bowman et al., 2000, Zaboukas et 

al., 2001, Zaboukas et al., 2003, 

Campo et al., 2006  

 

35. Μεγάια πειαγηθά  Thunnus thynnus, Xiphias gladius 

Bi 0,049 t km-2 ICCAT, 2007, 2008  

P/B 0,34 yr-1 Z=F+M 

Μ απφ εκπεηξηθή εμίζσζε (Pauly, 
1980) 

 

Q/B 2,39 yr-1 Δκπεηξηθή εμίζσζε (Pauly et al., 

1990) 

 

Σξνθηθέο ζπλήζεηεο  Orsi Relini et al., 1995, Peristeraki & 

Tserpes, 2001 

 

36. Υειψλα   Caretta caretta 

Bi 0,020 t km-2 Gomez de Segura et al., 2006  

P/B 0,16 yr-1 Okey & Mahmoudi, 2002 Δθαξκφζηεθαλ δηνξζψζεηο ζχκθσλα κε ηελ Opitz (1996) πξνθεηκέλνπ λα 

ιεθζεί ππφςε ε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο ηεο πεξηνρήο απ‟ φπνπ πξνήιζαλ ηα 

δεδνκέλα ζε ζρέζε κε ηελ πεξηνρή κειέηεο 

Q/B 2,68 yr-1 Polovina, 1984 Δθαξκφζηεθαλ δηνξζψζεηο ζχκθσλα κε ηελ Opitz (1996) πξνθεηκέλνπ λα 
ιεθζεί ππφςε ε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο ηεο πεξηνρήο απ‟ φπνπ πξνήιζαλ ηα 

δεδνκέλα ζε ζρέζε κε ηελ πεξηνρή κειέηεο 

Σξνθηθέο ζπλήζεηεο  Godley et al., 1997, Tomas et al., 

2001 

 

Παξεκπίπηνλ αιίεπκα  0,0002 t km-2 Casale, 2008  

37. Θαιαζζνπνχιηα   Calonectris diomedea, Hydrobates pelagicus, Larus audouinii, L. cachinnans, 

L. melanocephalus, Phalacrocorax aristotelis, Puffinus. yelkouan 

Bi 0,001 t km-2 Διιεληθή Οξληζνινγηθή Δηαηξία Σηκέο κέζνπ βάξνπο αλά είδνο (Perrins, 1987, Dunning 1993) 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε κεηαηξνπή δεδνκέλσλ αθζνλίαο ζε ηηκέο βηνκάδαο 

P/B 4,78 yr-1 Pinnegar & Polunin, 2004 Δθαξκφζηεθαλ δηνξζψζεηο ζχκθσλα κε ηελ Opitz (1996) πξνθεηκέλνπ λα 



 

 

Παξάκεηξνο Αξρηθή ηηκή Πεγή εκεηώζεηο: είδε, νκάδεο εηδώλ θαη κεζνδνινγία 
ιεθζεί ππφςε ε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο ηεο πεξηνρήο απ‟ φπνπ πξνήιζαλ ηα 

δεδνκέλα ζε ζρέζε κε ηελ πεξηνρή κειέηεο 

Q/B 111,61 yr-1 Δκπεηξηθή εμίζσζε (ICES, 2000)  

Σξνθηθέο ζπλήζεηεο  Bosch et al., 1994, Oro et al., 1997, 

Granadeiro et al., 1998, Gremillet et 

al., 1998, Arcos & Oro, 2002 

 

Παξεκπίπηνλ αιίεπκα  0 t km-2 Cooper et al., 2003  

38. Γειθίληα   Delphinus delphis, Phocoena phocoena, Stenella coeruleoalba, Tursiops 

truncatus 

Bi 0,015 - 0,03 t km-2 A. Frantzis, pers.comm.  

P/B 0,08 yr-1 Okey & Mahmoudi, 2002 Δθαξκφζηεθαλ δηνξζψζεηο ζχκθσλα κε ηελ Opitz (1996) πξνθεηκέλνπ λα 

ιεθζεί ππφςε ε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο ηεο πεξηνρήο απ‟ φπνπ πξνήιζαλ ηα 

δεδνκέλα ζε ζρέζε κε ηελ πεξηνρή κειέηεο 

Q/B 13,81 yr-1 Δκπεηξηθή εμίζσζε (Innes et al., 

1987, Trites et al., 1997) 

 

Σξνθηθέο ζπλήζεηεο  Würtz & Marrale, 1993, Silva, 1999, 

Blanco et al., 2001, Santos et al., 

2004 

 

Παξεκπίπηνλ αιίεπκα  0,0002 t km-2 Σνπηθφο ηχπνο Τπνζεηηθή εθηίκεζε βαζηζκέλε ζε αλαθνξέο απφ ηνλ ηνπηθφ ηχπν 

39. Detritus    

Bi 31,440 t km-2 Anon, 2005  

Bi= Βηνκάδα, P/B= Παξαγσγή / Βηνκάδα, Q/B= Καηαλάισζε / Βηνκάδα, GGE(Gross Growth Efficiency)= Παξαγσγή / Καηαλάισζε (P/Q), F= αιηεπηηθή 

ζλεζηκφηεηα, M= Φπζηθή ζλεζηκφηεηα, Z= νιηθή ζλεζηκφηεηα. Γηα πεξαηηέξσ επεμεγήζεηο παξακέηξσλ θαη φξσλ βι. θείκελν, θεθάιαην 6.2. Γηα ηα 

πνζνζηά ηξνθήο πνπ δελ αθνκνηψλεηαη (Με αθνκνησκέλε ηξνθή / Καηαλάισζε, U/Q) ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ηηκέο πνπ αλαθέξνληαη απφ ηνπο Coll et al., 

2006. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ M θαη Q/B γηα ηα είδε ςαξηψλ, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο έγηλε ρξήζε εκπεηξηθψλ εμηζψζεσλ (Pauly, 1980, Pauly et al., 
1990). Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ εκπεηξηθψλ εμηζψζεσλ ήηαλ απαξαίηεηε ε ρξήζε ζπληειεζηψλ (α) ζρέζεσλ αχμεζεο Von Bertalanffy θαη (β) ζρέζεσλ κήθνπο  



 

 

βάξνπο. Οη ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ απφ Stergiou et al. (1997), 

Moutopoulos & Stergiou (2002), Koutrakis & Tsikliras (2003), Lamprakis et al. (2003), Filiz & 

Bilge (2004), Froese & Pauly (2008) ή ππνινγίζηεθαλ απφ δεδνκέλα πνπ βαζίδνληαλ ζε 

δεηγκαηνιεςίεο ηνπ Διιεληθνχ Κέληξνπ Θαιαζζίσλ Δξεπλψλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο. 

Bi= Biomass; P/B= Production / Biomass; Q/B= Consumption / Biomass; GGE (Gross Growth 

Efficiency) = Production / Consumption (P/Q); F= fishing mortality; M= Natural mortality; Z= 

total mortality. Values for unassimilated food (U/Q) were taken from Coll et al., 2006.Von 

Bertalanffy Growth Equation parameters and L-W relationships‟ coefficients required for M and 

Q/B estimations when applying empirical relationships (Pauly, 1980; Pauly et al., 1990) were 

taken from Stergiou et al. (1997), Moutopoulos and Stergiou (2002), Koutrakis and Tsikliras 

(2003), Lamprakis et al. (2003), Filiz and Bilge (2004), Froese and Pauly (2008) or from HCMR 

data from surveys in the area. 
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Πίλαθαο A2. Κσδηθνί θη επηζηεκνληθά νλφκαηα εηδψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ 

αλάιπζε νκαδνπνίεζεο (Δηθ. 6.2) 

Table A2 Codes and scientific names of species used in the Cluster analysis (Fig. 6.2) 

 
Κσδηθόο Δπηζηεκνληθή νλνκαζία Κσδηθόο Δπηζηεκνληθή νλνκαζία 

Argy_hem Argyropelecus hemigymnus Lith_mor Lithognathus mormyrus 

Aspi_cuc Aspitrigla cuculus Macr_sco Macroramphosus scolopax 

Call_mac Callionymus maculatus Myct_spe Myctophidae 

Call_ris Callionymus risso Ophi_bar Ophidion barbatum 

Capr_ape Capros aper Ophi_ruf Ophichthus rufus 

Cepo_mac Cepola macrophthalma Page_aca Pagellus acarne 

Chel_gur Chelidonichthys gurnardus Page_bog Pagellus bogaraveo 
Chel_luc Chelidonichthys lucerna Page_ery Pagellus erythrinus 

Chim_mon Chimaera monstrosa Pagr_aur Pagrus auriga 

Chlo_aga Chlorophthalmus agassizi Pagr_pag Pagrus pagrus 

Coel_coe Coelorhynchus coelorhynchus Poma_mic Pomatoschistus microps 

Cong_con Conger conger Scor_not Scorpaena notata 

Cori_jul Coris julis Scor_por Scorpaena porcus 

Delt_qua Deltentosteus quadrimaculatus Scor_scr Scorpaena scrofa 

Dent_den Dentex dentex Serr_cab Serranus cabrilla 

Dent_mac Dentex macrophthalmus Serr_hep Serranus hepatus 

Dent_mar Dentex maroccanus Serr_scr Serranus scriba 

Dipl_ann Diplodus annularis Spar_aur Sparus aurata 
Dipl_pun Diplodus puntazzo Spon_can Spondyliosoma cantharus 

Dipl_sar Diplodus sargus Symp_cin Symphodus cinereus 

Dipl_vul Diplodus vulgaris Symp_med Symphodus mediterraneus 

Echi_vip Echiichthys vipera Symp_oce Symphodus ocellatus 

Gnat_mys Gnathophis mystax Symp_ros Symphodus rostratus 

Gobi_nig Gobius niger Symp_tin Symphodus tinca 

Heli_dac Helicolenus dactylopterus Syng_acu Syngnathus acus 

Hopl_med Hoplostethus mediterraneus Trac_dra Trachinus draco 

Hyme_ita Hymenocephalus italicus Trig_las Trigloporus lastoviza 

Lepi_cau Lepidopus caudatus Trig_lyr Trigla lyra 

Lepi_cav Lepidotrigla cavillone Uran_sca Uranoscopus scaber 

Lesu_fri Lesueurigobius friesii Zeus_fab Zeus faber 

 



 

 

Πίλαθαο A3. Πίλαθαο ηξνθηθψλ ζρέζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην κνληέιν. Σα 

γθξη θειηά ππνδεηθλχνπλ ηηκέο <0.01 

 
 Λεία \ Θεξεπηήο 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 Φπηνπιαγθηφλ 0.65 0.5 0.15 0.08 0.02              

2 Βιεθαξηδσηά 0.05 0.25 0.15 0.1               

3 Μεζνδσνπιαγθηφλ  0.05 0.5 0.75 0.1  0.04     0.06 0.02  0.01 0.08  0.1 

4 Μαθξνδσνπιαγθηφλ   0.05 0.04   0.06  0.24  0.04 0.09 0.11  0.11 0.3 0.09 0.06 

5 Μέδνπζεο & M. leidyi    0.03               

6 Μηθξά βελζηθά 

θαξθηλνεηδή 
    0.03  0.23 0.06 0.03  0.03 0.02 0.13 0.04 0.22 0.15 0.06 0.54 

7 Πνιχραηηα     0.02 0.05 0.2 0.41 0.02 0.02 0.06 0.06 0.19 0.04 0.15 0.04 0.02 0.08 

8 Γαξίδεο       0.03 0.02 0.11  0.06 0.02 0.07 0.02 0.1 0.17 0.07 0.09 

9 Καβνχξηα        0.02 0.07  0.16  0.03  0.06 0.03  0.05 

10 Καξαβίδα                   

11 Βελζηθά αζπφλδπια     0.03 0.05 0.28 0.31 0.14 0.03 0.53 0.02 0.06 0.1 0.14  0.02 0.02 

12 Υηαπφδηα & ζνππηέο       0.02    0.05 0.05  0.11  0.02 0.08  

13 Καιακάξηα            0.03     0.05  

14 Κνπηζνκνχξα & 

κπαξκπνχλη 
             0.02     

15 Πεζθαλδξίηζεο              0.01     

16 Γιψζζεο              0.03 0.01  0.01  

17 Άιιεο γαδίδεο            0.01  0.11 0.01    

18 Μπαθαιηάξνο              0.09   0.04  

19 Βελζηθά ςάξηα 1               0.02   0.01 

20 Βελζηθά ςάξηα 2              0.06   0.01  

21 Βελζηθά ςάξηα 3           0.04   0.1 0.04  0.02 0.02 

22 Βελζηθά ςάξηα 4           0.02    0.02 0.01  0.02 

23 Βελζνπειαγηθά ςάξηα            0.02  0.1  0.07 0.03  

24 Μαξίδεο & γφπα           0.01   0.02   0.03  

25 Βελζηθνί θαξραξίεο                   

26 Βελζηθά ζαιάρηα                   

27 Γαχξνο (λεαξφο)            0.1  0.01 0.01 0.04 0.08  

28 Γαχξνο (ελήιηθνο)            0.26  0.03 0.04 0.05 0.19  

29 αξδέια (λεαξή)            0.04   0.01  0.02  

30 αξδέια (ελήιηθε)            0.11   0.03  0.08  

31 αθξίδηα            0.02  0.05   0.02  

32 θνπκπξηά & Κνιηνί            0.03  0.02   0.03  

33 Άιια κηθξά πειαγηθά            0.05     0.05  

34 Μεζαία πειαγηθά                   

35 Μεγάια πειαγηθά                   

36 Υειψλα                   

37 Θαιαζζνπνχιηα                   

38 Γειθίληα                   

39 Detritus 0.3 0.2 0.15  0.8 0.8 0.08 0.15 0.38 0.9   0.4      

40 Απνξξηπηψκελα 

αιηεχκαηα 
       0.01        0.01   

 Δηζαγσγέο      0.1 0.06   0.05        0.02 

 χλνιν 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 



 

 

Πίλαθαο A3. (ζπλέρεηα)  

 
 Λεία \ Θεξεπηήο 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

1 Φπηνπιαγθηφλ              0.01      

2 Βιεθαξηδσηά                    

3 Μεζνδσνπιαγθηφλ   0.02 0.46 0.87   1 1 1 0.97 0.66 0.47 0.69      

4 Μαθξνδσνπιαγθηφλ 0.02   0.46 0.1 0.12 0.05     0.21 0.25 0.09      

5 Μέδνπζεο & M. leidyi      0.01      0.03 0.09  0.01  0.05   

6 Μηθξά βελζηθά 

θαξθηλνεηδή 
0.01 0.18 0.05 0.04 0.02      0.02 0.07 0.04 0.2 0.02     

7 Πνιχραηηα 0.01 0.4 0.4  0.01 0.17 0.08             

8 Γαξίδεο 0.05 0.11 0.02 0.02  0.16 0.08      0.01   0.03    

9 Καβνχξηα 0.06 0.02 0.04 0.01   0.08          0.17   

10 Καξαβίδα                    

11 Βελζηθά αζπφλδπια 0.01 0.21 0.48 0.01  0.3 0.05          0.51   

12 Υηαπφδηα & ζνππηέο 0.12 0.01    0.05             0.1 

13 Καιακάξηα 0.01     0.02         0.05 0.18   0.1 

14 Κνπηζνκνχξα & 

κπαξκπνχλη 
0.01      0.03             

15 Πεζθαλδξίηζεο                    

16 Γιψζζεο 0.02     0.01              

17 Άιιεο γαδίδεο 0.04     0.03 0.07            0.05 

18 Μπαθαιηάξνο                   0.06 

19 Βελζηθά ςάξηα 1       0.02             

20 Βελζηθά ςάξηα 2 0.02               0.02   0.03 

21 Βελζηθά ςάξηα 3 0.07 0.02     0.03            0.01 

22 Βελζηθά ςάξηα 4 0.05      0.03             

23 Βελζνπειαγηθά ςάξηα 0.11           0.01       0.04 

24 Μαξίδεο & γφπα 0.04 0.01     0.02             

25 Βελζηθνί θαξραξίεο                    

26 Βελζηθά ζαιάρηα                    

27 Γαχξνο (λεαξφο) 0.04     0.06 0.08      0.07  0.09 0.11   0.1 

28 Γαχξνο (ελήιηθνο) 0.17     0.02 0.27        0.56 0.41  0.09 0.22 

29 αξδέια (λεαξή) 0.03            0.03  0.01 0.01   0.03 

30 αξδέια (ελήιηθε) 0.07     0.02 0.01        0.13 0.07  0.04 0.13 

31 αθξίδηα 0.02      0.01         0.04   0.03 

32 θνπκπξηά & Κνιηνί       0.02        0.02 0.04   0.03 

33 Άιια κηθξά πειαγηθά       0.03      0.02  0.09 0.08  0.03 0.05 

34 Μεζαία πειαγηθά                    

35 Μεγάια πειαγηθά                    

36 Υειψλα                    

37 Θαιαζζνπνχιηα                    

38 Γειθίληα                    

39 Detritus                    

40 Απνξξηπηψκελα 

αιηεχκαηα 
                0.28 0.21  

 Δηζαγσγέο                  0.61  

 χλνιν 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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1. Κεθάιαηα 2-5  

Altitude Απφζηαζε απφ ην βπζφ 

Area Δκβαδφλ ζρνιείνπ 

Bottom depth Μέζν βάζνο βπζνχ ζηε ζέζε ηνπ ζρνιείνπ 

Chlorophyl Maximum Depth (CM depth) Βάζνο κέγηζηεο ζπγθέληξσζεο ρισξνθχιιεο 

Circularity Απφθιηζε ζρνιείνπ απφ ην ζρήκα θχθινπ 

Closest neighbour Απφζηαζε απφ ην θνληηλφηεξν ζρνιείν 

Constant ηαζεξά 

Depth Βάζνο ζρνιείνπ 

Distance from CM depth Απφζηαζε απφ ην βάζνο κέγηζηεο ζπγθέληξσζεο 

ρισξνθχιιεο 

Distance from Upper Mixed Layer Απφζηαζε απφ ην ζεξκνθιηλέο 

Elongation Δπηκήθπλζε ζρνιείνπ 

Fractal Dimension (FD) Σξαρχηεηα ζρήκαηνο ζρνιείνπ 

Height Ύςνο ζρνιείνπ 

Latitude Γεσγξαθηθφ πιάηνο  

Length Μήθνο ζρνιείνπ 

Longitude Γεσγξαθηθφ κήθνο 

MVBS Μέζε θαη‟ φγθν αλαθιψκελε ηζρχο  

Perimeter Πεξίκεηξνο ζρνιείνπ 

Rectangularity Απφθιηζε ζρνιείνπ απφ ην ζρήκα νξζνγσλίνπ 

Target Strength Ζρν-αλαθιαζηηθφ δπλακηθφ 

Upper Mixed Layer (UML – depth) Έθηαζε ζεξκνθιηλνχο 

  

2. Κεθάιαην 6  

Α. Λεηηνπξγηθέο νκάδεο  

Functional Group Λεηηνπξγηθή νκάδα 

Phytoplankton Φπηνπιαγθηφλ 

Ciliates Βιεθαξηδσηά 

Mesozooplankton Μεζνδσνπιαγθηφλ 

Macrozooplankton Μαθξνδσνπιαγθηφλ 

Jellyfish & M. leidyi Μέδνπζεο & M. leidyi 

Benthic small crustaceans Μηθξά βελζηθά θαξθηλνεηδή 

Polychaetes Πνιχραηηα 

Shrimps Γαξίδεο 

Crabs Καβνχξηα 

Norway lobster Καξαβίδα 

Benthic invertebrates Βελζηθά αζπφλδπια 

Octopuses & cuttlefish Υηαπφδηα & ζνππηέο 

Squids Καιακάξηα 

Red mullets Κνπηζνκνχξα & κπαξκπνχλη 

Anglerfish Πεζθαλδξίηζεο 

Flatfishes Γιψζζεο 

Other gadiforms Άιιεο γαδίδεο 

Hake Μπαθαιηάξνο 



 

 

Demersal fishes 1 Βελζηθά ςάξηα 1 

Demersal fishes 2 Βελζηθά ςάξηα 2 

Demersal fishes 3 Βελζηθά ςάξηα 3 

Demersal fishes 4 Βελζηθά ςάξηα 4 

Benthopelagic fishes Βελζνπειαγηθά ςάξηα 

Picarels & bogue Μαξίδεο & γφπα 

Demersal sharks Βελζηθνί θαξραξίεο 

Demersal rays & skates Βελζηθά ζαιάρηα 

Juv. anchovy Γαχξνο (λεαξφο) 

Adult anchovy Γαχξνο (ελήιηθνο) 

Juv. sardine αξδέια (λεαξή) 

Adult sardine αξδέια (ελήιηθε) 

Horse mackerels αθξίδηα 

Mackerels θνπκπξηά & Κνιηνί 

Other Small pelagic fishes Άιια κηθξά πειαγηθά 

Medium pelagic fishes Μεζαία πειαγηθά 

Large pelagic fishes Μεγάια πειαγηθά 

Loggerhead turtle Υειψλα 

Seabirds Θαιαζζνπνχιηα 

Dolphins Γειθίληα 

Detritus Νεθξφ νξγαληθφ πιηθφ 

Discards Απνξξηπηψκελα αιηεχκαηα 

  

Β. Γείθηεο θαη νξνινγία  

Calculated total net primary production Δθηηκεκέλε ζπληιηθή θαζαξή πξσηνγελήο 

παξαγσγή 

Consumption Καηαλάισζε 

Ecosystem maximum systainable catch 

(EMSC) 

Μέγηζηε πνζφηεηα ηνπ αιηεχκαηνο ψζηε ε εθκε-

ηάιιεπζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο λα είλαη βηψζηκε 

Export Δμαγσγέο 

Finn's cycling index (of total throughput) Γείθηεο αλαθχθισζεο ηνπ Finn 

Gross efficiency of the fishery Απνδνηηθφηεηα ηεο αιηείαο 

Index Γείθηεο 

L index Γείθηεο απψιεηαο δεπηεξνγελνχο παξαγσγήο 

Mean TL of the community  Μέζν ηξνθηθφ επίπεδν ηεο βηνθνηλσλίαο 

Mean TL of the community (excluding 

TL1) (mTLco) 

Μέζν ηξνθηθφ επίπεδν ηεο βηνθνηλσλίαο 

(εμαηξψληαο ην 1ν ηξνθηθφ επίπεδν) 

Mean transfer efficiency (TE) Μέζε απνδνηηθφηεηα ηξνθηθνχ πιέγκαηνο 

Net system production Καζαξή παξαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο 

Network flow indices  Γείθηεο ξνψλ πιέγκαηνο 

Pedigree index Γείθηεο πξνέιεπζεο ησλ δεδνκέλσλ  

PPR to sustain the fishery Πξσηνγελήο παξαγσγή πνπ απαηηείηαη γηα ηε 

ζπληήξεζε ηεο αιηείαο 

Predation Θήξεπζε 

Psust% Πηζαλφηεηα λα είλαη βηψζηκε ε εθκεηάιιεπζε 

Respiration Αλαπλνή 



 

 

Statistics and flows  ηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη ξνέο 

Sum of all consumptions χλνιν θαηαλάισζεο 

Sum of all exports χλνιν εμαγσγηθψλ ξνψλ 

Sum of all flows into detritus χλνιν ξνψλ πξνο ην detritus 

Sum of all production χλνιν παξαγσγήο 

Sum of all respiratory flows χλνιν αλαπλνήο 

System Omnivory Index Γείθηεο πακθαγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

Throughput cycled (excluding detritus) Αλαθπθιψκελεο ξννέο (εμαηξψληαο ην detritus) 

Total biomass πλνιηθή βηνκάδα 

Total biomass/total throughput  πλνιηθή βηνκάδα/χλνιν ξνψλ 

Total primary production/total biomass πλνιηθή πξσηνγελήο παξαγσγή /tζπλνιηθή 

βηνκάδα 
Total primary production/total respiration πλνιηθή πξσηνγελήο παξαγσγή/ζπλνιηθή αλαπλνή 

Total system throughput (TST) χλνιν ξνψλ 

Transfer Efficiency (TE) Απνδνηηθφηεηα ηεο κεηαθνξάο ελέξγεηαο 

Trophic level (TL) Σξνθηθφ επίπεδν 

Γcatches Μεηαβνιή πνπ απαηηείηαη ζην αιίεπκα  

 


