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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 

Η παρούσα διατριβή πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών 
Πόρων (Ι.ΘΑ.ΒΙ.Π.) του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε) σε 
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης στο πλαίσιο του διατμηματικού μεταπτυχιακού 
προγράμματος «Περιβαλλοντική Βιολογία». Το θέμα της παρούσας διατριβής, το οποίο 
αφορά στη μελέτη θεμάτων αναπαραγωγής και αύξησης του γαύρου, μου το 
εμπιστεύτηκε ο Δρ. Στυλιανός Σωμαράκης, κύριος ερευνητής του Ι.ΘΑ.ΒΙ.Π. Πέρα από 
την ευκαιρία που μου έδωσε να ασχοληθώ με το συγκεκριμένο θέμα, του είμαι 
ευγνώμων γιατί εδώ και πολλά χρόνια με καθοδηγεί, με στηρίζει και μου προσφέρει 
απλόχερα τις γνώσεις του. Θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό για την ευκαιρία που είχα 
να δουλέψω μαζί του... 

Ευχαριστώ τα μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής, καθ. Ι. Καρακάση και 
ιδιαίτερα τον επίκουρο καθ. Μ. Παυλίδη που δέχτηκε να είναι επιβλέπων αυτής της 
διατριβής. Ευχαριστώ επίσης, τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής, καθ. Μ. Κεντούρη, 
αναπλ. καθ. Γ. Κουμουνδούρο, κύρια ερευν. Μ. Γιαννουλάκη και διευθ. Ερευνων Α. 
Μαχιά, οι υποδείξεις των οποίων βελτίωσαν την παρούσα διατριβή. 

Πολλά από τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή τη διατριβή προήλθαν 
από δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος 
Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων από το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων 
και το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝ.ΑΛ.Ε.) του Εθνικού Ινστιτούτου Αγροτικής 
Έρευνας. Θα ήθελα λοιπόν, να ευχαριστήσω όσους από το Ι.ΘΑ.ΒΙ.Π. και το ΙΝ.ΑΛ.Ε. 
συμμετείχαν στις δειγματοληψίες και στην επεξεργασία των δειγμάτων.   

Τα δείγματα νεαρών ατόμων γαύρου συλλέχθηκαν στα πλαίσια του ευρωπαϊκού 
ερευνητικού προγράμματος ‘SARDONE: Improving assessment and management of 
small pelagic species in the Mediterranean FP6-44294’, το οποίο στήριξε εν μέρει και 
οικονομικά την παρούσα διατριβή. Για τα παραπάνω ευχαριστώ ιδιαιτέρως τον 
επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος Δρ. Αθανάσιο Μαχιά. 
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Η επιτυχία των δειγματοληψιών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον καπετάνιο Μ. 
Κοκκό και το πλήρωμα του Ε/Σ ‘ΦΙΛΙΑ’ Κ. Λυγεράκη, Μ. Παρασχάκη, Κ. Παρασκευά, 
Μ. Σουβλά, Κ. Μάτσο, Δ. Ανυφαντάκη και Ν. Μπλάζο. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω, 
όχι μόνο για τις επιτυχημένες δειγματοληψίες, αλλά και για το ότι έκαναν την παραμονή 
στο πλοίο πολύ ευχάριστη. 

Σημαντικό μέρος των δειγμάτων που χρησιμοποιήθηκαν στο πρώτο μέρος της 
παρούσας διατριβής προήλθαν από δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν επάνω σε 
γρι-γρι στην περιοχή της Καβάλας. Οι δειγματοληψίες αυτές δε θα είχαν γίνει χωρίς την 
προθυμία του Δρ. Αργύρη Καλλιανιώτη να παρέχει τις απαραίτητες διευκολύνσεις των 
εγκαταστάσεων του ΙΝ.ΑΛ.Ε., τη βοήθεια του τεχνικού προσωπικού του ΙΝ.ΑΛ.Ε. αλλά 
και την προθυμία των ψαράδων να μας δεχτούν εν πλώ. Τους ευχαριστώ όλους. 

Για την εφαρμογή της μεθοδολογίας που περιγράφεται στο πρώτο μέρος της 
διατριβής σημαντική βοήθεια μου προσέφεραν οι Olav Kjesbu και Anders Thorsen οι 
οποίοι με φιλοξένησαν στο εργαστήριο τους στο Institute of Marine Biology στο 
Bergen. Τους ευχαριστώ πολύ. 

Η  Μαριάννα Γιαννουλάκη με βοήθησε σε ένα σημαντικό μέρος των 
στατιστικών αναλύσεων. Θα ήθελα να την ευχαριστήσω ιδιαίτερα, όχι μόνο γι’ αυτό, 
αλλά και γιατί λόγω της καθημερινής συναναστροφής μας στο ίδιο γραφείο ασχολιόταν 
συχνά με κάθε μικρό ή μεγαλύτερο πρόβλημα που προέκυπτε. Η Ευγενία Λευκαδίτου με 
μύησε στην εργασία με τους ωτόλιθους και ήταν πάντα πρόθυμη να βοηθήσει σε 
οποιαδήποτε σχετική δυσκολία. Την ευχαριστώ πολύ για το ειλικρινές της ενδιαφέρον. 
Η Μαρία Κουρεπίνη, πραγματοποίησε μέρος της επεξεργασίας και ανάλυσης των 
ωτολίθων. Ο Βασίλης Βαλαβάνης, παρείχε τα δορυφορικά δεδομένα που 
χρησιμοποιήθηκαν στη διατριβή. Ο Κώστας Τσιάρας και ο Γιώργος Τριανταφύλλου  
παρείχαν ωκεανογραφικά δεδομένα από το σύνθετο υδροδυναμικό-βιογεωχημικό 
μοντέλο (POM-ERSEM) του προγνωστικού συστήματος «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 
Τους ευχαριστώ θερμά όλους. 

Τόσο τα ταξίδια με το Ε/Σ ‘ΦΙΛΙΑ’, όσο και η καθημερινή εργασία στο 
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. δε θα ήταν τα ίδια, χωρίς τους ανθρώπους με τους οποίους «συνταξίδεψα», 
κυριολεκτικά και μεταφορικά, αυτά τα χρόνια. Ευχαριστώ λοιπόν, τους Νίκο 
Νικολιουδάκη, Μαριάννα Γιαννουλάκη, Κωνσταντίνο Τσαγκαράκη, Μυρτώ Πυρουνάκη, 
Θανάση Μαχιά και Στέλιο Σωμαράκη. 

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς μου Δημήτρη και Βασιλική και τον 
αδερφό μου Άρη για την υλική και ηθική υποστήριξη που μου προσφέρουν όλα αυτά τα 
χρόνια... 

Εύη Σχισμένου 
Ιούλιος 2012 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 

 

 

Ο Ευρωπαϊκός γαύρος (Engraulis encrasicolus) είναι ένα μικρό πελαγικό 
είδος που χαρακτηρίζεται από μικρή διάρκεια ζωής, πολλαπλές ωοτοκίες κατά τη 
διάρκεια εκτεταμένης αναπαραγωγικής περιόδου που διαρκεί από την άνοιξη ως το 
φθινόπωρο και έντονες πληθυσμιακές διακυμάνσεις από έτος σε έτος. Σκοπός της 
διατριβής αυτής ήταν να διερευνηθούν ορισμένα βιολογικά και οικολογικά θέματα 
σχετικά με την αναπαραγωγή και αύξηση του Ευρωπαϊκού γαύρου στο Βόρειο Αιγαίο, 
τα οποία, αν και έχουν ιδιαίτερη σημασία για το μέγεθος του πληθυσμού του γαύρου 
και τις διακυμάνσεις του ανάμεσα στα έτη, παραμένουν ελάχιστα μελετημένα μέχρι 
σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, μελετήθηκε η παραγωγή αβγών σε ατομικό επίπεδο 
(εξετάζοντας τη δυναμική της λεκιθογένεσης στις ωοθήκες), η παραγωγή αβγών σε 
επίπεδο πληθυσμού και η διακύμανσή της στο πεδίο καθώς και τα ωκεανογραφικά 
χαρακτηριστικά του αναπαραγωγικού ενδιαιτήματος. Επίσης, μελετήθηκαν η 
μικροδομή των ωτολίθων, η αύξηση και η σωματική ευρωστία σε ιχθυονύμφες πριν 
τη φάση της μεταμόρφωσης (late larvae) και ιχθύδια (juveniles) που συλλήφθηκαν σε 
διαφορετικές περιόδους του έτους και εξετάστηκαν τα αίτια της εποχιακής τους 
διακύμανσης. 

Προκειμένου να εξεταστεί η παραγωγή αβγών σε ατομικό επίπεδο και 
συγκεκριμένα, η δυναμική της λεκιθογένεσης σε ένα μη καθορισμένο αποθέτη  
(indeterminate spawner) και ο χρονισμός της στρατολόγησης κάθε διακριτής ομάδας 
ωοκυττάρων προς τo επικείμενο συμβάν ωοτοκίας (batch recruitment), 
χρησιμοποιήθηκε ένας συνδυασμό μεθόδων και σύγχρονων θεωριών της 
αναπαραγωγικής βιολογίας των ιχθύων (θεωρία «πυκνότητας πακεταρίσματος 
ωοκυττάρων» [oocyte packing density], στερεολογία, γοναδική αλλομετρία, 
αυτοδιαμετρικές κατανομές μεγεθών ωοκυττάρων και χρονολόγηση μετα-
ωορρηξιακών ωοθυλακίων). Για τη μελέτη της αναπαραγωγής του γαύρου σε επίπεδο 
πληθυσμού και τη διερεύνηση των αιτιών της διακύμανσής της, χρησιμοποιήθηκαν 
δεδομένα για χαρακτηριστικά του ενήλικου πληθυσμού του γαύρου στο Βόρειο 
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Αιγαίο, που προήλθαν από τις εφαρμογές της Μεθόδου Ημερήσιας Παραγωγής 
Αβγών στην περιοχή κατά τον Ιούνιο 2003-2006 και 2008. Για το χαρακτηρισμό των 
δυνητικών αναπαραγωγικών πεδίων (potential spawning habitats) του γαύρου και της 
φρίσσας (Sardinella aurita) στο Β. Αιγαίο χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα 
παρουσίας/απουσίας αβγών από τις ιχθυοπλαγκτονικές δειγματοληψίες της Μεθόδου 
Ημερήσιας Παραγωγής Αβγών στην περιοχή και συσχετίστηκαν με δορυφορικά 
περιβαλλοντικά με τη βοήθεια γενικευμένων προσθετικών μοντέλων (generalized 
additive models, GAMs). Τέλος, για τη διερεύνηση των αιτιών των εποχιακών 
μεταβολών στην αύξηση του ωτολίθου, τη σωματική αύξηση και την ευρωστία 
ιχθυονυμφών και ιχθυδίων γαύρου, που συλλέχθηκαν κατά τον Ιούλιο 2007, 
Δεκέμβριο 2007 και Φεβρουάριο 2009, χρησιμοποιήθηκαν τα αποτελέσματα της 
προσομοίωσης ενός τρισδιάστατου υδροδυναμικού-βιογεωχημικού μοντέλου (POM-
ERSEM) που έχει αναπτυχθεί για την περιοχή του Β. Αιγαίου. Σκοπός της χρήσης 
του ωκεανογραφικού  μοντέλου ήταν η αναπαράσταση των πιθανών 
ωκεανογραφικών συνθηκών που τα ψάρια βίωσαν κατά τη συνολική περίοδο της 
ανάπτυξής τους.  

Όσον αφορά στην παραγωγή αβγών σε ατομικό επίπεδο, τα αποτελέσματα 
έδειξαν ότι η στρατολόγηση των λεκιθικών ωοκυττάρων στο γαύρο πραγματοποιείται 
με «παλμούς» πολύ μικρής διάρκειας που ενεργοποιούνται από την ενυδάτωση 
(oocyte hydration). Σε λιγότερο από 24 ώρες μετά την ωοτοκία, ο σχετικός αριθμός 
ωοκυττάρων στα διαφορετικά αναπτυξιακά στάδια αποκαθίσταται και παραμένει 
σταθερός έως το επόμενο συμβάν ενυδάτωσης, βρίσκεται δηλ. σε ισορροπία. Κατά τη 
φάση ισορροπίας και μέχρι το επόμενο συμβάν ενυδάτωσης, ο συνολικός αριθμός 
λεκιθικών ωοκυττάρων στην ωοθήκη είναι διπλάσιος της γονιμότητας ομάδας (batch 
fecundity). Όσον αφορά στην αναπαραγωγή σε επίπεδο πληθυσμού, τα αποτελέσματα 
έδειξαν ότι η μέση σχετική γονιμότητα ομάδας (relative batch fecundity), δηλ. ο 
αριθμός των αβγών που απελευθερώνεται σε κάθε ωοτοκία ανά γραμμάριο θηλυκού 
ατόμου, σχετιζόταν θετικά με τη σωματική ευρωστία (δηλ. με αποθέματα ενέργειας). 
Η συχνότητα ωοτοκίας, δηλ. κάθε πόσο συχνά ωοτοκεί το κάθε ψάρι, σχετιζόταν με 
την ηπατική ευρωστία (δηλ. πιθανότατα με την άμεση πρόσληψη τροφής). Τέλος, 
βρέθηκε ότι η Ημερήσια Ειδική Γονιμότητα (daily specific fecundity, DSF), δηλαδή ο 
αριθμός αβγών που παράγονται ημερησίως ανά γραμμάριο του πληθυσμού,  
σχετιζόταν ισχυρά με το λόγο βιομάζας μεσοζωοπλαγκτού προς βιομάζα ψαριών. 
Φαίνεται, δηλαδή ότι η παραγωγή αβγών στο γαύρο εξαρτάται από την κατά κεφαλήν 
διαθεσιμότητα τροφής.  Για τα χαρακτηριστικά των αναπαραγωγικών πεδίων του 
γαύρου και της φρίσσας, τα αποτελέσματα των μοντέλων έδειξαν ότι και τα δύο είδη 
ωοτοκούν πάνω από την υφαλοκρηπίδα σε νερά με υψηλές τιμές επιφανειακής 
χλωροφύλλης. Ωστόσο, η φρίσσα ωοτοκεί πλησιέστερα στην ακτή σε σχέση με το 
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γαύρο. Όταν τα μοντέλα των δύο ειδών χρησιμοποιήθηκαν για την πρόβλεψη 
δυνητικών αναπαραγωγικών ενδιαιτημάτων στις Ελληνικές θάλασσες, αλλά και τη 
Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα, οι προβλέψεις τους συμφωνούσαν με την 
υπάρχουσα πληροφορία για τη θέση και την έκταση των αναπαραγωγικών πεδίων, 
ιδιαίτερα στην περίπτωση του γαύρου. Τέλος, σχετικά με την αύξηση των νεαρών 
σταδίων γαύρου, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ιχθυονύμφες που συλλήφθηκαν το 
καλοκαίρι είχαν υψηλό ρυθμό αύξησης, ήταν πιο εύρωστες και είχαν μεγαλύτερους 
ωτόλιθους. Σύμφωνα με την προσομοίωση του μοντέλου, οι ιχθυονύμφες του 
καλοκαιριού είχαν αναπτυχθεί σε θερμότερες και σταθερότερες υδάτινες μάζες, με 
υψηλότερη πλαγκτονική παραγωγή. Η ανάλυση του πλάτους των ημερήσιων 
αυξητικών δακτυλίων στους ωτόλιθους των ιχθυονυμφών και των ιχθυδίων με τη 
χρήση γενικευμένων προσθετικών μοντέλων (GAMs) έδειξε ότι, λαμβάνοντας υπόψη 
την αυτοσυσχέτιση στα πλάτη των διαδοχικών δακτυλίων και τις οντογενετικές 
αλλαγές στην αύξηση του ωτολίθου, το πλάτος των δακτυλίων  σχετίζονταν 
σημαντικά με τη θερμοκρασία (μέγιστη θετική επίδραση στους ~24 oC). Επιπλέον, η 
αύξηση των ωτολίθων των ιχθυδίων σχετιζόταν θετικά και με τις υψηλές βιομάζες 
μεσοζωοπλαγκτού. 

Τα ευρήματα της παρούσας διατριβής, έχουν ιδιαίτερη σημασία για την 
κατανόηση των μηχανισμών που βρίσκονται πίσω από τις διακυμάνσεις των 
πληθυσμών του γαύρου. Επιπλέον, τα αποτελέσματα σχετικά με την αναπαραγωγή 
και αύξηση του γαύρου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ορθή κατασκευή και 
πιστοποίηση βιοενεργητικών μοντέλων του είδους. Τέτοια μοντέλα σε συνδυασμό με 
σύνθετα-υδροδυναμικά-βιογεωχημικά μοντέλα χρησιμοποιούνται όλα και 
περισσότερο ως εργαλεία για τη μελέτη των πληθυσμιακών διακυμάνσεων σε σχέση 
με τις κλιματικές αλλαγές.  

 

Λέξεις κλειδιά: μη καθορισμένη γονιμότητα, λεκιθογένεση, συχνότητα 
ωοτοκίας, γονιμότητα ομάδας, πιθανό αναπαραγωγικό ενδιαίτημα, γενικευμένα 
προσθετικά μοντέλα, ιχθυονύμφες, ιχθύδια, ρυθμός αύξησης, μικροδομή ωτολίθων 
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ABSTRACT  

 

 

 

European anchovy (Engraulis encrasicolus) is a small pelagic species 
characterized by short life span, multiple spawning along protracted reproductive 
periods that last from spring to autumn, and high interannual variability in population 
size. The aim of this dissertation was to investigate certain biological and ecological 
aspects of reproduction and growth of European anchovy in the North Aegean Sea, 
which, despite their significance for the population size and its interannual 
fluctuations, are poorly investigated. Specifically, I studied the egg production at the 
individual level (by examining the dynamics of vitellogenesis in the ovaries), the egg 
production at population level and its variability in the field and the oceanographic 
characteristics of the spawning habitats. Additionally, the otolith microstructure, 
growth and somatic condition of late larvae and juveniles collected at different times 
of the year were analysed and the causes of their seasonal variability were 
investigated.  

In order to study egg production at the individual level, and more specifically 
the dynamics of vitellogenesis in a fish with indeterminate fecundity and the timing of 
batch recruitment a suite of methods and modern theories in fish reproductive biology 
(oocyte packing density theory, stereology, ovarian allometry, autodiametric oocyte 
size frequencies and postovulatory follicle ageing) was used. To study egg production 
at population level and investigate the causes of its fluctuations I used data on the 
adult population characteristics obtained from the Daily Egg Production Method 
(DEPM) surveys carried out in the North Aegean Sea during June 2003-2006 and 
2008. For the characterization of the potential spawning habitats of anchovy and 
round sardinella (Sardinella aurita) in the N. Aegean Sea I used presence/absence egg 
data from the ichthyoplankton DEPM surveys and their relationship with satellite-
derived environmental variables was investigated with the aid of using generalized 
additive models (GAMs). Finally, the seasonal changes in otolith and somatic growth 
and condition of anchovy late larvae and juveniles sampled in July 2007, December 
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2007 and February 2009 in the N. Aegean Sea, were studied in combination with 
simulations of a coupled 3D hydrodynamic-biogeochemical model (POM-ERSEM) 
implemented in the North Aegean Sea. The simulations of the coupled oceanographic 
model aimed at reconstructing the potential oceanographic conditions that the fish 
experienced during the entire period of their development. 

Concerning the egg production at individual level, the results indicated that 
recruitment of vitellogenic oocytes in anchovy occurs in pulses of very short duration 
that are triggered by the hydration of the spawning batch. In <24 hours after spawning, 
the relative oocyte numbers at different developmental stages are restored 
(equilibrium) and remain stable until the next hydration event. During the inter-
spawning, equilibrium phase and until the next hydration event, the total number of 
vitellogenic oocytes in the ovary equals two times the batch fecundity. On the 
reproduction at population level, results showed that mean relative batch fecundity, 
i.e., the number of eggs released per spawning event per gram of female weight, was 
positively related to somatic condition (energy reserves).  Spawning frequency, i.e., 
how often do the fish spawn, was related to liver condition (presumably, direct food 
intake). Daily specific fecundity, i.e., number of eggs produced daily per gram of 
spawning population was significantly related to the ratio mesozooplankton biomass : 
total anchovy biomass,  indicating that egg production in anchovy depends on per 
capita food availability. On the characteristics of anchovy and round sardinella 
spawning habitats, the model results showed that both species spawn over continental 
shelf areas with increased surface chlorophyll values. However, round sardinella 
spawned closer to the coast than anchovy. Model-predicted potential spawning areas 
for anchovy and round sardinella in un-sampled areas of the Greek Seas and the entire 
Mediterranean and Black Sea were in good agreement with existing information on 
the distribution and extent of the spawning grounds, especially for anchovy. Finally, 
on the growth of young fish, the results showed that larvae caught in summer had high 
growth rates, better somatic condition and bigger otoliths; according to the model 
outputs, they had been developed in warmer and more stratified water masses with 
significantly higher plankton productivity. The analysis of otolith increment widths 
using generalized additive models (GAMs), showed that, taking into account the 
autocorrelation in successive increments widths and the ontogenetic changes in otolith 
growth (associated with metamorphosis), increment width was significantly related to 
temperature (maximum positive effect at ~24 oC). Additionally, juvenile otolith 
growth was also positively related to high mesozooplankton biomass. 

The findings of the dissertation are particularly important for the 
understanding of the mechanisms behind the fluctuations of anchovy populations. 
Moreover, the results on anchovy reproduction and growth can be used for building 
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and validating bioenergetic models of the species. These models combined with 
coupled hydrodynamic-biogeochemical models are being used increasingly as tools 
for the study of population fluctuations in relation to climatic changes.  

 

Keywords: indeterminate fecundity, vitellogenesis, spawning fraction, batch 
fecundity, potential spawning habitat, generalized additive models, larvae, juveniles, 
growth rate, otolith microstructure 
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ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

 

 

Τα μικρά πελαγικά ψάρια 

Ως μικρά πελαγικά ψάρια ονομάζονται τα μικρά σε μέγεθος (μήκος: 10-30 
cm) είδη ψαριών που σχηματίζουν κοπάδια και διαβιούν σε παράκτιες περιοχές, 
(Freon et al. 2005). Κύρια χαρακτηριστικά τους είναι η μικρή διάρκεια ζωής, η ταχεία 
αύξηση και αναπαραγωγική ωρίμανση (1-2 χρονών) και η υψηλή γονιμότητα (Blaxter 
& Hunter 1982). Στα μικρά πελαγικά είδη ανήκουν τα διάφορα είδη γαύρου και 
σαρδέλας, οι φρίσσες, οι ρέγγες και οι παπαλίνες. 

Τα είδη αυτά βρίσκονται σε αφθονία σε όλους τους ωκεανούς και θάλασσες. 
Είναι ιδιαίτερα άφθονα στα συστήματα αναβλύσεων (upwelling systems), όπου η 
υψηλή παραγωγικότητα μπορεί να στηρίξει μεγάλους πληθυσμούς μικρών πελαγικών 
ψαριών. Σε  τέτοια οικοσυστήματα κυριαρχούν από ένα έως λίγα είδη μικρών 
πελαγικών, ενώ πολύ συχνά απαντώνται σε ζεύγη (γαύρος-σαρδέλα: Περού-Χιλή, 
Νότια Αφρική, Καλιφόρνια, σαρδέλα-φρίσσα: Μαυριτανία-Σενεγάλη) και έχουν 
ρυθμιστικό ρόλο στη ροή ενέργειας (Checkley et al. 2009). Σε πολλά οικοσυστήματα 
λόγω της αφθονίας τους και της ιδιαίτερης θέσης που κατέχουν στην τροφική 
αλυσίδα εξασκούν έλεγχο τόσο στα κατώτερα τροφικά επίπεδα (μέσω θήρευσης στο 
ζωοπλαγκτό) όσο και στα ανώτερα (μέσω της διαθεσιμότητάς τους προς τους 
ανώτερους θηρευτές). Αυτός ο τύπος ελέγχου της ροής ενέργειας, που καθορίζεται 
από μικρό αριθμό ειδών με ενδιάμεση θέση στην τροφική αλυσίδα, ονομάζεται «μέση 
της σφίγγας» (wasp-waist control) (Cury & Shannon 2004, Palomera et al. 2007).  

Τα μικρά πελαγικά ψάρια επηρεάζονται άμεσα από το περιβάλλον και 
παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις στην αφθονία τους. Λόγω της μικρής διάρκειας 
ζωής (2-8 χρόνια) που τα χαρακτηρίζει, το μέγεθος των πληθυσμών τους από χρονιά 
σε χρονιά εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ετήσια αναπαραγωγική προσπάθεια 
και την επακόλουθη επιτυχία της στρατολόγησης (Freon et al. 2005). Κάθε θηλυκό 
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απελευθερώνει ένα μεγάλο αριθμό πελαγικών αβγών κατά τη διάρκεια της 
αναπαραγωγικής περιόδου, η οποία διαρκεί από μερικές εβδομάδες έως μήνες, ενώ σε 
υπο-τροπικές και τροπικές περιοχές τα μικρά πελαγικά ψάρια ωοτοκούν όλο το χρόνο. 
Η εκτεταμένη αναπαραγωγική περίοδος επιτρέπει την ωοτοκία σε διαφορετικές 
περιβαλλοντικές συνθήκες, αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα ότι έστω κι ένας μικρός 
αριθμός απογόνων θα βρεθεί σε κατάλληλο συνδυασμό περιβαλλοντικών 
παραγόντων ώστε να επιβιώσει (Bye 1984, McEvoy & McEvoy 1992). Τα μικρά 
πελαγικά ψάρια χαρακτηρίζονται από μεγάλα ποσοστά θνησιμότητας κατά τα νεαρά 
στάδια (αβγά-ιχθυονύμφες) λόγω θήρευσης, έλλειψης κατάλληλης τροφής και 
ακατάλληλων περιβαλλοντικών συνθηκών (Freon et al. 2005).  

Οι διακυμάνσεις των πληθυσμών των μικρών πελαγικών έχουν τεράστιες 
επιπτώσεις στην Αλιεία, καθώς τα είδη αυτά αποτελούν το 50% των συνολικών 
εκφορτώσεων ψαριών ανά τον κόσμο (Freon et al. 2005). Περιπτώσεις κατάρρευσης 
αποθεμάτων μικρών πελαγικών ειδών έχουν καταγραφεί παγκοσμίως και πιστεύεται 
ότι οφείλονται σε περιβαλλοντικές αλλαγές σε συνδυασμό και με αυξημένη αλιευτική 
πίεση (Daskalov 2002, Cury & Shannon 2004, Alheit & Niquen 2004). Σήμερα, είναι 
πλέον κατανοητό ότι για μία ορθολογικότερη διαχείριση των αποθεμάτων των 
μικρών πελαγικών ειδών απαιτείται καλή γνώση της βιολογίας τους καθώς και των 
ιδιαίτερων απαιτήσεων τους κατά τις διάφορες κρίσιμες περιόδους της ζωής τους 
(Freon et al. 2005). Η γνώση αυτή θα βοηθήσει την προσπάθεια πρόβλεψης της 
επίδρασης των περιβαλλοντικών διακυμάνσεων στο μέγεθος και την κατάσταση των 
αποθεμάτων.   

Ο Ευρωπαϊκός γαύρος (Engraulis encrasicolus) 

Κατανομή και σημασία 
Ο Ευρωπαϊκός γαύρος είναι το πιο σημαντικό απόθεμα πελαγικού ψαριού της 

Μεσογείου και μαζί με τη σαρδέλα (Sardina pilchardus), τη φρίσσα (Sardinella 
aurita) και την παπαλίνα (Sprattus sprattus) συνιστούν το 50% των συνολικών 
εκφορτώσεων σε ολόκληρη τη Μεσόγειο (Lleonart & Maynou 2003). Η κατανομή 
του γαύρου δεν είναι συνεχής κατά μήκος των μεσογειακών ακτών αλλά υπάρχουν 
αρκετά διακριτά τοπικά αποθέματα (stocks). Εκτός από τα τρία κύρια αποθέματα 
γαύρου που εντοπίζονται στη βορειοδυτική Μεσόγειο (Καταλανική Θάλασσα και 
κόλπος των Λεόντων), την Αδριατική Θάλασσα και το Βόρειο Αιγαίο, υπάρχουν και 
μικρότεροι πληθυσμοί, το μέγεθος των οποίων παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις 
(Barange et al. 2009a). Οι πληθυσμοί αυτοί έχουν περιορισμένη αλληλεπίδραση 
μεταξύ τους καθώς ανάμεσα τους παρεμβάλλονται βαθιές, ολιγοτροφικές θάλασσες 
που αποτελούν φυσικά εμπόδια στη μετανάστευσή τους (Somarakis et al. 2004a). 
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Άλλα δύο, πολύ σημαντικά αποθέματα Ευρωπαϊκού γαύρου, εκτός Μεσογείου, 
βρίσκονται στο Βισκαϊκό κόλπο και στη Μαύρη Θάλασσα. 

Στην Ελλάδα, ο γαύρος μαζί  με τη σαρδέλα αποτελούν τα κυρίαρχα είδη της 
αλιευτικής παραγωγής και μαζί φτάνουν περίπου το 30% (Somarakis et al. 2006a, 
Machias et al. 2008). Εκτός από το Βόρειο Αιγαίο, μικρότεροι πληθυσμοί γαύρου 
υπάρχουν στον Ευβοϊκό και το Σαρωνικό κόλπο, τον Κορινθιακό και Πατραϊκό 
κόλπο και το Ιόνιο Πέλαγος (Somarakis et al. 2002a).  

Βιολογία και οικολογία 
Η διάρκεια ζωής του γαύρου είναι περίπου τρία χρόνια. Η πρώτη γεννητική 

ωρίμανση λαμβάνει χώρα με τη συμπλήρωση του πρώτου χρόνου ζωής και σε μήκος 
περίπου 11 cm (Millan 1999, Uriarte et al. 1996 - Ελληνικές θάλασσες: 10.5 cm, 
Somarakis et al. 2006a). Η περίοδος αναπαραγωγής διαρκεί από την Άνοιξη μέχρι το 
Φθινόπωρο (Motos et al. 1996, Somarakis et al. 2004a) (Ελληνικές θάλασσες: Μάιο-
Σεπτέμβριο, Somarakis et al. 2006a). Η έναρξη της ωοτοκίας συνδέεται με την άνοδο 
της θερμοκρασίας των επιφανειακών υδάτων και η περίοδος αναπαραγωγής 
ολοκληρώνεται όταν η θερμοκρασία μειωθεί απότομα κατά το φθινόπωρο (Palomera 
1992, Garcia & Palomera 1996, Motos et al. 1996, Regner 1996). Στη Μεσόγειο, η 
κορύφωση (peak) της παραγωγής αυγών παρατηρείται κατά τον Ιούνιο-Ιούλιο 
(Somarakis et al. 2004a, Somarakis et al. 2006a, Barange et al. 2009a).  

Ο Ευρωπαικός γαύρος, όπως τα περισσότερα είδη ψαριών ωοτοκεί σε 
περισσότερες από μία αναπαραγωγικές περιόδους στη διάρκεια της ζωής του 
(πολύτοκο είδος-iteroparous) (Murua & Saborido-Rey 2003). Σε κάθε 
αναπαραγωγική περίοδο ένα κλάσμα από το σύνολο των ωογονίων και πρωτογενών 
ωοκυττάρων που υπάρχει στην ωοθήκη αναπτύσσεται και απελευθερώνεται σε 
ομάδες αβγών (batches) ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Έτσι, κατά τη διάρκεια της 
αναπαραγωγικής περιόδου, σε κάθε θηλυκό άτομο αντιστοιχούν αρκετά γεγονότα 
ωοτοκίας (πολλαπλός αποθέτης-multiple/batch spawner) (Murua & Saborido-Rey 
2003).  Στο γαύρο, το σύνολο των αβγών που θα απελευθερωθούν σε μία 
αναπαραγωγική περίοδο δεν έχει ολοκληρώσει την ανάπτυξη του με την έναρξη 
αυτής. Αντίθετα, τα ωοκύτταρα αναπτύσσονται και ωριμάζουν ανά ομάδες σε 
ολόκληρη τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου και σε κάθε ωοθήκη γαύρου 
παρατηρούνται ωοκύτταρα όλων των αναπτυξιακών σταδίων. Αυτό το πρότυπο 
οργάνωσης της γονάδας ονομάζεται ασύγχρονο (asynchronous) (Murua & Saborido-
Rey 2003). Λόγω αυτής της αναπαραγωγικής στρατηγικής είναι αδύνατο να εκτιμηθεί 
το σύνολο των αβγών που θα απελευθερωθούν σε μία αναπαραγωγική περίοδο πριν 
την έναρξή της (μη καθορισμένη γονιμότητα-indeterminate fecundity) (Hunter et al. 
1992). Αντίθετα, η μόνη δυνατή μέτρηση γονιμότητας είναι η γονιμότητα ομάδας 

 13



(batch fecundity), δηλ. ο αριθμός των αβγών που απελευθερώνεται ανά συμβάν 
ωοτοκίας (Hunter et al. 1985). Λίγο πριν την ωοτοκία τα ωοκύτταρα απορροφούν 
νερό (ενυδάτωση), με αποτέλεσμα να μεγαλώνουν σε μέγεθος και να είναι εύκολα 
διακριτά από τα λιγότερο αναπτυγμένα ωοκύτταρα. Σε αντίθεση όμως με το τελικό 
αποτέλεσμα (αριθμός αβγών ανά συμβάν ωοτοκίας), η διαδικασία με την οποία τα 
ωοκύτταρα ξεκινούν και ακολουθούν την πορεία ανάπτυξης μέχρι την τελική 
ωρίμανση έχει μελετηθεί ελάχιστα έως σήμερα σε είδη με μη καθορισμένη 
γονιμότητα (Korta et al. 2010). 

Στα είδη με ασύγχρονη ωοτοκία και παρατεταμένη αναπαραγωγική περίοδο, η 
συσσώρευση λεκίθου και επομένως η ανάπτυξη των ωοκυττάρων εξαρτάται τόσο από 
τα αποθέματα ενέργειας όσο και από τη διαθεσιμότητα τροφής στο περιβάλλον κατά 
την περίοδο αναπαραγωγής (Hunter & Leong 1981, Murua & Saborido-Rey 2003). Ο 
γαύρος είναι ένα πλαγκτονοφάγο ψάρι που θεωρείται ότι ακολουθεί τη στρατηγική 
του  «εισοδηματία» (income breeder) (Somarakis 2005), δηλ. εξαρτάται κυρίως από 
την τροφοληψία για την παραγωγή αυγών. Σε αντίθεση, η σαρδέλα (Sardina 
pilchardus), που ωοτοκεί το χειμώνα, στηρίζεται κυρίως στα αποθέματα ενέργειας, 
που συσσωρεύθηκαν ως λίπος το καλοκαίρι, για να αναπαραχθεί (capital breeder) 
(Ganias et al. 2007). Όμως, η σχέση ανάμεσα στην αναπαραγωγική προσπάθεια 
(γονιμότητα, συχνότητα ωοτοκίας) και την τροφή δεν είναι ξεκάθαρη καθώς η 
ενέργεια που διατίθεται προς αναπαραγωγή δεν εξαρτάται μόνο από την αφθονία 
τροφής, αλλά μπορεί να επηρεάζεται και από την διαθεσιμότητά της (συνάρτηση της 
πυκνότητας του ενήλικου πληθυσμού) και από περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως 
είναι η θερμοκρασία (που επιδρά στις μεταβολικές διαδικασίες) (Hunter & Leong 
1981, Lambert et al. 2003). 

Η ωοτοκία του γαύρου λαμβάνει χώρα κυρίως εντός των ορίων της 
υφαλοκρηπίδας και σε νερά σχετικά υψηλότερης παραγωγικότητας, λόγω εκροών 
ποταμών, αναβλύσεων, ή στην περίπτωση του Β. Αιγαίου, εισροής του χαμηλότερης 
αλατότητας νερού της Μαύρης Θάλασσας (Garcia & Palomera 1996, Regner 1996, 
Somarakis et al. 2002b, 2004a). Τα πεδία αναπαραγωγής παρουσιάζουν συνήθως 
αυξημένη πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγικότητα, επομένως κατάλληλες 
τροφικές συνθήκες για τα ενήλικα, ενώ οι υδρογραφικές δομές που τα χαρακτηρίζουν 
(π.χ. αντικυκλωνικά ρεύματα, μέτωπα) δημιουργούν συνθήκες ευνοϊκές για την 
επιβίωση των νεαρών σταδίων (αβγών, ιχθυονυμφών) (Agostini & Bakun 2002, 
Somarakis & Nikolioudakis 2007). Η θέση και η έκταση των αναπαραγωγικών 
πεδίων διαφοροποιείται ανάμεσα στα έτη σε απόκριση όχι μόνο του μεγέθους του 
πληθυσμού αλλά και των διακυμάνσεων των περιβαλλοντικών συνθηκών (Bellier et 
al. 2006). Τα τελευταία χρόνια, δεδομένα από ιχθυοπλαγκτονικές μελέτες (παρουσία 
αβγών, ιχθυονυμφών) χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στην προσπάθεια να 
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περιγραφούν και να χαρακτηριστούν τα αναπαραγωγικά πεδία και να καθοριστούν οι 
ωκεανογραφικές συνθήκες, οι οποίες, όταν συνδυαστούν, δημιουργούν κατάλληλα 
(πιθανά) ενδιαιτήματα ωοτοκίας (potential spawning habitats) (Planque et al 2007, 
Ibaibarriaga et al. 2007). Ο καθορισμός περιοχών με επαναλαμβανόμενη, ανεξάρτητη 
του έτους καταλληλότητα, ως ενδιαιτήματα αναπαραγωγής είναι ιδιαίτερης σημασίας 
για την αλιευτική διαχείριση και, συγκεκριμένα, για τον καθορισμό 
προστατευόμενων (‘κλειστών’) περιοχών. 

Πέρα από μία επιτυχημένη περίοδο ωοτοκίας (υψηλή παραγωγή αυγών), 
ιδιαίτερη σημασία για το μέγεθος ενός αποθέματος έχει ο αριθμός των νέων ατόμων 
που τελικά θα εισέλθουν στο αλιευτικό απόθεμα (στρατολόγηση). Τα αβγά και οι 
ιχθυονύμφες είναι ευάλωτα αναπτυξιακά στάδια και η θνησιμότητα κατά την περίοδο 
από την ωοτοκία μέχρι τη στρατολόγηση είναι μεγάλη και σχετίζεται ευθέως με τους 
ρυθμούς σωματικής αύξησης (Freon et al. 2005). Μέχρι σήμερα στο γαύρο έχει 
μελετηθεί διεξοδικά η αύξηση σε μικρού μεγέθους ιχθυονύμφες (δηλ. σε αυτές που 
δεν έχει ολοκληρωθεί η κάμψη της νωτοχορδής, early larvae) (Dulcic 1997, 
Somarakis & Nikolioudakis 2007 και περιεχόμενες αναφορές, Palomera et al. 2007 
και περιεχόμενες αναφορές, Catalan et al. 2010). Οι ιχθυονύμφες αυτές αυξάνονται 
με σχετικά υψηλό ρυθμό (0.42-0.97 mm day-1), ο οποίος παρουσιάζει διακυμάνσεις 
τόσο ανάμεσα σε διαφορετικούς πληθυσμούς, όσο και ανάμεσα στα έτη (Somarakis 
& Nikolioudakis 2007, Palomera et al. 2007). Όσον αφορά στις ιχθυονύμφες πριν τη 
φάση της μεταμόρφωσης (late larvae) και τα ιχθύδια (juveniles), οι διακυμάνσεις στο 
ρυθμό αύξησης έχουν μελετηθεί ελάχιστα ενώ αδιερεύνητες παραμένουν και οι 
πιθανές εποχικές αλλαγές στην αύξηση και πώς αυτές επιδρούν στη διαμόρφωση μιας 
ετήσιας ηλικιακής κλάσης, δηλ. στη στρατολόγηση. 

Από τα παραπάνω, γίνεται φανερό ότι λόγω της εμπορικής σημασίας του, ο 
Ευρωπαϊκός γαύρος είναι ένα ιδιαίτερα μελετημένο είδος, ειδικά όσον αφορά σε 
θέματα που σχετίζονται με την αναπαραγωγή και τα νεαρά στάδια της ζωής του, που 
είναι καθοριστικής σημασίας για την κατανόηση των μηχανισμών της στρατολόγησης 
και των διακυμάνσεων των πληθυσμών. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα αδιευκρίνιστες 
πτυχές της βιολογίας και της οικολογίας του που χρειάζονται περαιτέρω μελέτη.  

Τα τελευταία χρόνια, με την ανάπτυξη νέων μεθόδων και εργαλείων στη 
Βιολογία Ιχθύων και Ωκεανογραφία, καθώς και τη συσσώρευση νέων, λεπτομερών 
βιολογικών στοιχείων, μέσω της τακτικής πλέον χρηματοδότησης ερευνών ρουτίνας 
που συλλέγουν πληθώρα παραμέτρων σε ετήσια βάση στις Ελληνικές θάλασσες (π.χ. 
έρευνες εκτίμησης του αποθέματος με ανεξάρτητες από την αλιεία μεθόδους),  
παρουσιάζονται νέες δυνατότητες στην έρευνα που στοχεύει στην καλύτερη 
κατανόηση των μηχανισμών που ελέγχουν την αναπαραγωγή και την αύξηση των 
μικρών πελαγικών ψαριών.  Στην παρούσα διατριβή, δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή 
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νέων τεχνικών και θεωριών από την αναπαραγωγική βιολογία ιχθύων καθώς και στην 
ανάλυση δεδομένων πλαγκτού και αναπαραγωγικών παραμέτρων από την εφαρμογή 
της (ανεξάρτητης από την Αλιεία) Μεθόδου της Ημερήσιας Παραγωγής Αβγών. 
Επιπλέον, η αύξηση των νεαρών σταδίων του γαύρου μελετήθηκε με τη μέθοδο της 
μικροδομής των ωτολίθων. 

Εξελίξεις στη μελέτη της αναπαραγωγικής βιολογίας ιχθύων 

Αυτοδιαμετρική μέθοδος  

 
Εικόνα 1: Gadus morhua. Μέση διάμετρος 
λεκιθικών ωοκυττάρων (OD)  και αιρθμός 
λεκιθικών ωοκυττάρων ανά γραμμάριο γονάδας 
(N). Eπανασχεδιασμένο από τους Thorsen & 
Kjesbu (2001) 
Figure 1: Gadus morhua. Mean vitellogenic 
oocyte diameter (OD) versus the number of 
vitellogenic oocytes per gram of ovary (N). 
Redrawn from Thorsen & Kjesbu (2001) 

Η ανάγκη εξοικονόμησης πόρων σε χρήμα και χρόνο οδήγησε στην εισαγωγή 
μιας νέας μεθόδου εκτίμησης της γονιμότητας για είδη με καθορισμένη γονιμότητα 
(determinate fecundity), δηλ. είδη στα οποία η ετήσια γονιμότητα μπορεί να 
εκτιμηθεί πριν την έναρξη της αναπαραγωγικής περιόδου (Thorsen & Kjesbu 2001). 
Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτoδιαμετρικής γονιμότητας (autodiametric fecundity 
method), για την εκτίμηση της γονιμότητας κάθε ψαριού απαιτείται μόνο ένα μικρό 
δείγμα γονάδας, ένα σύστημα ανάλυσης εικόνας και μία εκθετική εξίσωση η οποία 
συνδέει την πυκνότητα των ωοκυττάρων στη γονάδα (αριθμός ωοκυττάρων ανά 

γραμμάριο γονάδας) με τη μέση 
διάμετρο των λεκιθικών 
ωοκυττάρων. Για την κατασκευή 
της πρότυπης καμπύλης (Εικ. 1) 
χρησιμοποιείται ένας αριθμός 
δειγμάτων γονάδων (που έχουν 
συλλεχθεί πριν την 
αναπαραγωγική περίοδο) στα 
οποία εκτιμάται η πυκνότητα των 
λεκιθικών ωοκυττάρων (αριθμός 
ωοκυττάρων ανά γραμμάριο 
γονάδας) με τη βαρυμετρική 
μέθοδο (σε προζυγισμένα 
υποδείγματα γονάδας μετρούνται 
όλα τα λεκιθικά ωοκύτταρα) και 
επιπλέον υπολογίζεται η μέση 
διάμετρος των ωοκυττάρων με 
σύστημα ανάλυσης εικόνας. Με 
τον τρόπο αυτό, για την εκτίμηση 
της γονιμότητας κάθε θηλυκού 

απαιτείται μόνο μια εκτίμηση της μέσης διαμέτρου των λεκιθικών ωοκυττάρων, η 
οποία γίνεται αυτόματα με ανάλυση εικόνας. 
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Τέτοιες πρότυπες καμπύλες και σχέσεις με υψηλό συντελεστή καθορισμού 
(r2) έχουν υπολογιστεί για το βακαλάο (Gadus morhua), τη γλώσσα (Pleuronectes 
platessa) και τη ρέγγα (Clupea harengus) (Thorsen & Kjesbu 2001, Kennedy et al. 
2007, Witthames et al. 2009), είδη με καθορισμένη γονιμότητα στα οποία υπάρχει 
ένα ευδιάκριτο χάσμα (hiatus) μεγεθών ανάμεσα στα πρωτογενή ωοκύτταρα και αυτά 
που αναπτύσσονται για να απελευθερωθούν την επικείμενη αναπαραγωγική περίοδο. 
Αντίθετα, σε είδη με μη καθορισμένη γονιμότητα όπως ο μπακαλιάρος (Merluccius 
merluccius) και το σκουμπρί (Scomber scombrus), όπου η στρατολόγηση 
(recruitment) λεκιθικών ωοκυττάρων είναι συνεχής κατά τη διάρκεια της 
αναπαραγωγικής περιόδου (de novo vitellogenesis), η αυτοδιαμετρική μέθοδος δεν 
έχει εφαρμογή και η σχέση μεταξύ της πυκνότητας των ωοκυττάρων στην ωοθήκη 
και της μέσης διαμέτρου των ωοκυττάρων είναι λιγότερο ισχυρή (Witthames et al. 
2009). 

Μέθοδος «πυκνότητας πακεταρίσματος ωοκυττάρων» 

 
 
Εικόνα 2: Merluccius merluccius. Σχέση ανάμεσα στην 
πυκνότητα πακεταρίσματος ωοκυττάρων στη γονάδα και 
τη μέση διάμετρο των ωοκυττάρων σε διαφορετικά 
στάδια ανάπτυξης της γονάδας για όλα τα ωοκύτταρα > 
90 μm. Επανασχεδιασμένο από τους Korta et al. 2010. 
Figure 2: Merluccius merluccius. Relationship between 
oocyte packing density and mean oocyte diameter across 
different ovarian stages for all oocytes > 90 μm in the 
gonads. Redrawn from Korta et al. (2010). 

Σε μία προσπάθεια να αποκτήσει η αυτοδιαμετρική μέθοδος ευρύτερη 
εφαρμογή, οι Kurita & Kjesbu (2009) επικεντρώθηκαν στην πυκνότητα των 
ωοκυττάρων στη γονάδα (OPD: αριθμός ωοκυττάρων/βάρος γονάδας), και 

επεκτείνανε την εξίσωση 
μεταξύ OPD και μέσης 
διαμέτρου ωοκυττάρων 
(ΟD) προσθέτοντας 
επεξηγηματικές 
παραμέτρους. Σκοπός τους 
ήταν να εντοπίσουν πιθανές 
πηγές διακύμανσης στην 
OPD και να συγκρίνουν τη 
σχέση OPD-OD σε είδη με 
καθορισμένη και μη 
καθορισμένη γονιμότητα. Η 
νέα, θεωρητική εξίσωση 
που προέκυψε ονομάστηκε 
εξίσωση «πυκνότητας 
πακεταρίσματος 
ωοκυττάρων» (οocyte 
packing density) και 

παρόλο που η ακρίβεια στην εκτίμηση της γονιμότητας δε βελτιώθηκε, η νέα θεωρία 
έχει ήδη βρει εφαρμογή στη μελέτη της στρατολόγησης των ωοκυττάρων σε είδη με 
μη καθορισμένη γονιμότητα (Korta et al. 2010). Μελετώντας γονάδες σε διαφορετικά 
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στάδια ανάπτυξης είναι πλέον δυνατό να περιγραφούν οι μεταβολές της πυκνότητας 
των ωοκυττάρων στη γονάδα ενώ αυξάνεται η μέση διάμετρος των ωοκυττάρων (δηλ., 
καθώς αναπτύσσεται η γονάδα) (Εικ. 2). 

Η Μέθοδος Ημερήσιας Παραγωγής Αβγών 

Η Μέθοδος Ημερήσιας Παραγωγής Αβγών (Daily Egg Production Method, 
DEPM) είναι μία ιχθυοπλαγκτονική μέθοδος εκτίμησης της αναπαραγόμενης 
βιομάζας ιχθυοαποθεμάτων. Βασίζεται στην απλή αρχή ότι αν το αναπαραγωγικό 
αποτέλεσμα (αριθμός αβγών) σε μία χρονική περίοδο διαιρεθεί με τη μέση συμβολή 
στην αναπαραγωγή ανά μονάδα βάρους (γονιμότητα) του πληθυσμού την ίδια 
περίοδο μπορεί να δώσει μία εκτίμηση της αναπαραγομένης βιομάζας (Stratoudakis 
et al. 2006). Αναπτύχθηκε αρχικά στην Καλιφόρνια για την εκτίμηση του αποθέματος 
του Engraulis mordax, ένα είδος που απελευθερώνει πελαγικά αβγά περισσότερες 
από μία φορές το χρόνο, με μη καθορισμένη ετήσια γονιμότητα  (Parker 1980, Hunter 
& Goldberg 1980).   

Η εξίσωση για την εκτίμηση του αναπαραγόμενου αποθέματος είναι η εξής 
(Parker 1985): 

  ( ) ( )SFRWkAPB ⋅⋅⋅⋅= /  

όπου Β: η αναπαραγόμενη βιομάζα σε τόνους, 

P: η ημερήσια παραγωγή αβγών, αριθμός αβγών ανά m2 ανά ημέρα που 
παράγονται από το απόθεμα, 

W: το μέσο βάρος του ώριμου θηλυκού (g), 

R: η αναλογία φύλου (κλάσμα ώριμων θηλυκών στον πληθυσμό) κατά βάρος, 

F: o μέσος αριθμός αβγών ανά ώριμο θηλυκό ανά συμβάν ωοτοκίας 
(γονιμότητα ομάδας, batch fecundity), 

S: το κλάσμα των ώριμων θηλυκών που ωοτοκούν ανά ημέρα (συχνότητα 
ωοτοκίας, spawning frequency), 

Α: η συνολική έκταση της περιοχής έρευνας σε m2, 

k: συντελεστής μετατροπής από γραμμάρια σε τόνους 

Από τις παραμέτρους που περιέχονται στην εξίσωση, γίνεται αντιληπτό ότι για 
την εφαρμογή της DEPM απαιτούνται δύο δειγματοληψίες: α) μία δειγματοληψία 
ιχθυοπλαγκτού για την εκτίμηση του Ρ και του Α (μέσω της παρουσίας/απουσίας 
αβγών) και β) μία δειγματοληψία ενηλίκων για την εκτίμηση των W, R, F και S. Οι 
δύο αυτές δειγματοληψίες πρέπει να διεξάγονται κατά το δυνατόν ταυτόχρονα και 
κατά την κορύφωση της ωοτοκίας. 
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Η DEPM, πέρα από μια εκτίμηση του μεγέθους του αποθέματος, προσφέρει 
και πλήθος σημαντικών πληροφοριών όχι μόνο για το υπό μελέτη είδος, αλλά και την 
περιοχή που αυτό αναπαράγεται. Κατά τη δειγματοληψία του ιχθυοπλαγκτού γίνεται 
δειγματοληψία και αβιοτικών και βιοτικών παραμέτρων, με αποτέλεσμα να υπάρχει 
μία λεπτομερής εικόνα της υδρογραφίας της περιοχής και της αφθονίας και 
κατανομής του ζωοπλαγκτού. Η κατανομή και η αφθονία του ιχθυοπλαγκτού 
προσφέρει μία εικόνα του αναπαραγωγικού ενδιαιτήματος του υπό εξέταση είδους. Η 
δειγματοληψία για τα ενήλικα άτομα προσφέρει βιολογική πληροφορία για πλήθος 
παραμέτρων πέραν της γονιμότητας και της αναπαραγωγικής ωριμότητας, όπως 
δείκτες ηπατικής και σωματικής ευρωστίας, στομαχικά περιεχόμενα και ηλικιακή 
σύνθεση του αναπαραγόμενου πληθυσμού (Dickey-Collas et al. 2012). Οι 
πληροφορίες αυτές έχουν ιδιαίτερη και προστιθέμενη αξία καθώς προέρχονται από 
πηγές ανεξάρτητες της αλιείας.  

Σήμερα, 30 χρόνια μετά την πρώτη εφαρμογή της DEPM υπάρχουν 
χρονοσειρές για την έκταση των αναπαραγωγικών πεδίων, την παραγωγή αβγών και 
τις αναπαραγωγικές παραμέτρους σε πολλά αποθέματα πελαγικών ειδών ανά τον 
κόσμο, οι οποίες επιτρέπουν τη μετα-ανάλυση των δεδομένων (Bernal et al. 2012). 
Για παράδειγμα, οι χρονοσειρές αυτές μπορούν να βοηθήσουν στην περιγραφή των 
αναπαραγωγικών πεδίων και την κατανόηση των περιβαλλοντικών επιδράσεων στην 
έκταση και τη θέση αυτών (Bernal et a 2007, Ibaibarriaga et al. 2007). Επιπλέον, τα 
δεδομένα των ενηλίκων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σύγκριση των 
αναπαραγωγικών παραμέτρων ανάμεσα σε διαφορετικά είδη, αποθέματα και 
ενδιαιτήματα (Alheit 1993, Somarakis et al. 2004a, 2006b). Η γνώση που προκύπτει 
μέσω τέτοιων συγκριτικών μελετών είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την κατανόηση της 
επίδρασης του περιβάλλοντος στην αναπαραγωγική επιτυχία σε είδη με διαφορετικές 
στρατηγικές αναπαραγωγής, καθώς και στην κατανόηση των μηχανισμών που 
καθορίζουν το αναπαραγωγικό δυναμικό των ψαριών (Bernal et al. 2012). 

Στην Ευρώπη, από τα τέλη της δεκαετίας του ’80, η DEPM έχει εφαρμοστεί 
σε όλα τα κύρια αποθέματα γαύρου, στο Βισκαϊκό κόλπο και στη Μεσόγειο 
(Καταλανική Θάλασσα, Κόλπος των Λεόντων, Λιγουριανή και Τυρρηνική Θάλασσα, 
στενά της Σικελίας και Αδριατική Θάλασσα) (Somarakis et al. 2004a και 
περιεχόμενες αναφορές). Στην Ελλάδα έχουν πραγματοποιηθεί εκτιμήσεις για τα 
αποθέματα γαύρου τόσο στο κεντρικό Ιόνιο και Αιγαίο (Ιούνιος 1999: Somarakis et 
al. 2002a), όσο και στο Βόρειο Αιγαίο (Ιούνιος 1993 και 1995: Somarakis & 
Tsimenides 1997, Somarakis 2005). Επιπλέον, στο Βόρειο Αιγαίο, τα έτη 2003-2006 
και 2008, στα πλαίσια του «Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών 
Δεδομένων» (Ευρωπαϊκή Ένωση και Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων), η DEPM εφαρμόστηκε για την εκτίμηση του αποθέματος του γαύρου στο 
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Βόρειο Αιγαίο σε μία περιοχή ευρύτερη, σε σχέση με τις προηγούμενες μελέτες, που 
κάλυπτε τη συνολική έκταση κατανομής του αποθέματος (Somarakis et al. 2012). 

Μελέτη της μικροδομής των ωτολίθων και αύξηση  

Η αύξηση κατά τα νεαρά στάδια των πελαγικών ψαριών (ιχθυονύμφες, 
ιχθύδια) έχει ιδιαίτερη σημασία για τη μετέπειτα στρατολόγηση, καθώς αυτά τα 
στάδια χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα υψηλή θνησιμότητα, τα ποσοστά της οποίας 
σχετίζονται άμεσα με το ρυθμό αύξησης (Takasuka et al. 2003). Όσο μεγαλύτερος 
είναι ο ρυθμός αύξησης τόσο λιγότερο διαρκεί η παραμονή στα ευάλωτα νεαρά 
στάδια και επομένως μειώνεται η τιμή της αθροιστικής θνησιμότητας (cumulative 
mortality). Ο Anderson (1988) πρότεινε την υπόθεση ‘growth-mortality’ για την 
εξήγηση της δυναμικής της στρατολόγησης. Σε αυτό το γενικό πλαίσιο, οι Hare & 
Cowen (1997) ομαδοποίησαν τρεις μηχανισμούς (υποθέσεις): ‘bigger is better’, 
‘growth rate’ και ‘stage duration’. Σύμφωνα με την υπόθεση «πλεονεκτήματος 
μεγέθους» τα μεγαλύτερα άτομα είναι λιγότερο ευάλωτα στη θνησιμότητα σε σχέση 
με μικρότερα και σε δεδομένη ηλικία, έχουν περισσότερες πιθανότητες επιβίωσης. 
Παρομοίως, η υπόθεση «ρυθμού αύξησης» βασίζεται στην παραδοχή ότι η 
θνησιμότητα σχετίζεται αρνητικά με το μέγεθος. Επόμένως, τα άτομα που 
μεγαλώνουν ταχύτερα βιώνουν συντομότερες περιόδους υψηλής θνησιμότητας. 
Τέλος, η υπόθεση «διάρκειας σταδίου» επικεντρώνεται στην ηλικία που 
πραγματοποιείται η μεταμόρφωση. Σύμφωνα με αυτή, οι ιχθυονύμφες που 
μεγαλώνουν ταχύτερα έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης επειδή μειώνεται η 
διάρκεια του υψηλής θνησιμότητας ιχθυονυμφικού σταδίου και περνούν συντομότερα 
στο στάδιο του ιχθυδίου. 

Η μελέτη του ρυθμού αύξησης στις ιχθυονύμφες και στα ιχθύδια είναι δυνατή 
με τη μέθοδο των ημερήσιων δακτυλίων που εναποτίθενται στους ωτόλιθους, μικρές 
σκληρές δομές, που απαντώνται σε ζευγάρια στο εσωτερικό αυτί των ψαριών (Jones 
1992). Πρώτος ο Panella (1971) παρατήρησε την ύπαρξη δομών ημερήσιας αύξησης 
στους ωτόλιθους των ψαριών. Εν συνεχεία, οι Brothers et al. (1976) έδειξαν, μεταξύ 
άλλων και στις ιχθυονύμφες του είδους Engraulis mordax, ότι οι δομές αυτές 
εναποτίθενται ομόκεντρα γύρω από τον πυρήνα σε ημερήσια βάση. Από τότε έχει 
μελετηθεί η αύξηση κατά τα ιχθυονυμφικά στάδια σε πληθώρα  ειδών. 

 Η μέθοδος των ημερήσιων δακτυλίων, πέρα από μια εκτίμηση της ηλικίας 
των ψαριών, προσφέρει και πληροφορίες σχετικά με την αυξητική ιστορία του 
ατόμου, καθώς το πλάτος των δακτυλίων χρησιμοποιείται συχνά ως δείκτης 
σωματικής αύξησης. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στην παραδοχή ότι υπάρχει μία 
ισχυρή σχέση (coupling) ανάμεσα στην σωματική αύξηση του ψαριού και την 
αύξηση του ωτολίθου, η οποία δεν επηρεάζεται από το περιβάλλον (Allain et al. 
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2007). Όμως, το πλάτος των δακτυλίων και η σχέση μέγεθος ωτολίθου-μέγεθος 
ψαριού (ή η σχέση αύξηση ωτολίθου-σωματική αύξηση) επηρεάζεται από 
περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως είναι η θερμοκρασία, η διαθεσιμότητα τροφής 
αλλά και από τον ίδιο το σωματικό ρυθμό αύξησης και το οντογενετικό στάδιο του 
ψαριού (Wright et al. 1990, Hare & Cowen 1995, Stenevic et al. 1996, Fey 2006). 

Συγκεκριμένα, πληθώρα μελετών έχουν δείξει ότι ο ωτόλιθος συνεχίζει να 
αυξάνεται και σε υψηλές θερμοκρασίες, στις οποίες ο ρυθμός της σωματικής αύξησης 
μειώνεται (Mosegaard et al. 1988, Otterlei et al. 2002, Folkvord et al. 2004, Fey 
2006). Επιπλέον, οι χρόνοι απόκρισης της αύξησης του ωτολίθου και της σωματικής 
αύξησης σε περιβαλλοντικές αλλαγές (θερμοκρασία, διαθέσιμη τροφή) μπορεί να 
διαφέρουν με αποτέλεσμα να αναιρείται η αναλογικότητα της μεταξύ τους σχέσης 
(Hare & Cowen 1995). Ένας άλλος παραγόντας που επηρεάζει τη σχέση σωματικής 
αύξησης και αύξησης ωτολίθου είναι ο ίδιος ο ρυθμός αύξησης, καθώς μελέτες έχουν 
δείξει ότι τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα ψάρια έχουν μικρότερους ωτόλιθους για 
δεδομένο μήκος σε σχέση με αυτά που μεγαλώνουν με χαμηλότερο ρυθμό (Wright et 
al. 1990). Τέλος, κατά τη μετάβαση από ένα οντογενετικό στάδιο στο επόμενο έχει 
βρεθεί ότι μεταβάλλεται η επίδραση του ρυθμού αύξησης στη σχέση σωματικής 
αύξησης και αύξησης ωτολίθου, αλλά επίσης και η ίδια η σχέση παρουσιάζει σημεία 
καμπής στα μεταβατικά στάδια (Hare & Cowen 1995). Σύμφωνα με τα παραπάνω, η 
αναγωγή της πληροφορίας από τη μελέτη της μικροδομής των ωοτολίθων (πλάτος 
δακτυλίων, ρυθμός αύξησης) σε πληροφορία για την ημερήσια αυξητική ιστορία του 
ψαριού θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με προσοχή. 

 Η περιοχή μελέτης - το Βόρειο Αιγαίο 

Το Βόρειο Αιγαίο είναι μια περιοχή με εκτεταμένη υφαλοκρηπίδα και μία από 
τις πιο παραγωγικές θάλασσες της ανατολικής Μεσογείου (Stergiou et al. 1997, 
Siokou-Frangou et al. 2002). Για την Ελλάδα, αποτελεί το σημαντικότερο αλιευτικό 
πεδίο γαύρου και σαρδέλας (Stergiou et al. 1997, Somarakis et al. 2006a). Η 
αυξημένη πυκνότητα μικρών πελαγικών ειδών στην περιοχή σε σχέση με το Νότιο 
Αιγαίο και το Ιόνιο (Machias et al. 2008) σχετίζεται με την αυξημένη 
παραγωγικότητα της περιοχής που προξενούν οι εκροές των ποταμών, αλλά κυρίως 
το νερό της Μαύρης Θάλασσας (BSW) που εισέρχεται μέσω των στενών των 
Δαρδανελίων στο Αιγαίο (Stergiou et al. 1997). Η είσοδος του κρύου, υφάλμυρου (S 
~ 29) και σχετικά πλούσιου σε θρεπτικά νερού της Μαύρης Θάλασσας στη Μεσόγειο 
προκαλεί τεράστια υδρολογική και βιολογική πολυπλοκότητα (Somarakis et al. 
2002b, Isari et al. 2006) και το Βόρειο Αιγαίο εμφανίζει μεσότροφα χαρακτηριστικά 
(αυξημένη συγκέντρωση θρεπτικών, υψηλές τιμές πρωτογενούς και δευτερογενούς 
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παραγωγής) σε σχέση με την υπόλοιπη ανατολική Μεσόγειο (Siokou-Frangou et al. 
2002, Isari et al. 2006). 

Στο βορειοανατολικό Αιγαίο, όπου το νερό της Μαύρης Θάλασσας εισέρχεται 
στη Μεσόγειο, η κυκλοφορία των υδάτων επηρεάζεται από την ποσότητα του BSW 
που εξέρχεται από τα Δαρδανέλια και την αλληλεπίδραση του με το υψηλότερης 
αλατότητας και πυκνότητας νερό του Αιγαίου. Ως αποτέλεσμα, στην περιοχή 
παρατηρούνται μια σειρά από πολύπλοκες υδρολογικές δομές (π.χ., κυκλώνες, 
αντικυκλώνες, ρεύματα, μέτωπα). Από αυτές, η πιο χαρακτηριστική είναι ο σχεδόν 

μόνιμος αντικυκλώνας της Σαμοθράκης (Samothraki gyre), που τροφοδοτείται από 
τον κινούμενο βόρεια κλάδο του νερού της μαύρης Θάλασσας  και όπου 
εγκλωβίζεται η μεγαλύτερη ποσότητα BSW (Εικ. 3) (Poulos et al. 1997, Zervakis & 
Georgopoulos 2002, Somarakis et al. 2002b, Somarakis & Nikolioudakis 2007). 

 
 
Εικόνα 3: Χάρτης της περιοχής έρευνας με γενικό πρότυπο κυκλοφορίας υδάτων την 
περίοδο αρχών καλοκαιριού. SG: αντικυκλώνας της Σαμοθράκης. Επανασχεδιασμένο 
από τους Somarakis et al. (2002b).  
Figure 3: Map of the study area showing the general water circulation pattern in early 
summer. SG: Samothraki gyre. Redrawn from Somarakis et al. (2002b). 

Λόγω των ιδιαίτερων υδρολογικών χαρακτηριστικών και της αυξημένης 
παραγωγικότητας, το Βόρειο Αιγαίο αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά ενδιαιτήματα 
ενηλίκων γαύρου στη Μεσόγειο (Giannoulaki et al. 2008). Παρουσιάζει 
χαρακτηριστικά «ωκεάνιας τριάδας» (ocean triad), δηλαδή συνδυασμό φυσικών 
διαδικασιών που οδηγούν σε εμπλουτισμό με θρεπτικά (enrichment), αυξημένη 
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συγκέντρωση ζωοπλαγκτού (concentration) και κατακράτηση αβγών και 
ιχθυονυμφών στο κατάλληλο περιβάλλον (retention), αποτελεί δηλαδή ιδιαίτερα 
ευνοϊκό ενδιαίτημα τόσο για τον αναπαραγόμενο πληθυσμό όσο και για τα 
παραγόμενα αβγά και ιχθυονύμφες (Agostini & Bakun 2002). Επιπλέον, χάρη στην 
ύπαρξη ευνοϊκών υδρολογικών δομών (όπως οι αντικυκλώνες που σχηματίζονται επί 
της υφαλοκρηπίδας) και ιδιαίτερων τοπογραφικών χαρακτηριστικών (μεγάλη 
κλειστότητα Θερμαϊκού και Ευβοϊκού κόλπου), οι ιχθυονύμφες συγκρατούνται σε 
περιοχές κοντά στις εκβολές των ποταμών (Στρυμώνας, Νέστος, Αξιός, Αλιάκμονας) 
που αποτελούν γνωστά ενδιαιτήματα των ιχθυδίων (Somarakis & Nikolioudakis 
2007).  

Γεωγραφικά, το Βόρειο Αιγαίο χαρακτηρίζεται από μεγάλη ετερογένεια. 
Ανατολικά, (Θρακικό Πέλαγος, Στρυμωνικός Κόλπος, Κόλπος Καβάλας, Λήμνος) οι 
υφαλοκρηπίδες του Θρακικού Πελάγους και της Λήμνου χωρίζονται από τη χαράδρα 
του Άθου η οποία έχει μέγιστο βάθος 1000 m. Δυτικά, κυριαρχούν ημίκλειστοι έως 
κλειστοί κόλποι (Θερμαϊκός και Ευβοϊκός κόλπος), οι οποίοι επίσης χωρίζονται από 
την ανατολική περιοχή μέσω της χαράδρας του Άθου.  

Τα ερωτήματα που παραμένουν... 

Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να διερευνηθούν θέματα της βιολογίας και 
της οικολογίας του γαύρου που μέχρι σήμερα παρέμεναν ανεξερεύνητα. Πρόκειται 
για θέματα αναπαραγωγής και αύξησης, ιδιαίτερης σημασίας για το μέγεθος του 
πληθυσμού του γαύρου και τις διακυμάνσεις του ανάμεσα στα έτη. Συγκεκριμένα, 
εξετάζονται διαφορετικές πλευρές της αναπαραγωγής του γαύρου, ξεκινώντας από 
τον τρόπο με τον οποίο κάθε θηλυκό άτομο παράγει αβγά, περνώντας στην παραγωγή 
αβγών σε επίπεδο πληθυσμού και τα αίτια της διακύμανσης αυτής και καταλήγοντας 
στα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των αναπαραγωγικών πεδίων του γαύρου. 
Επιπλέον, εξετάζεται και η αύξηση των νεαρών ατόμων γαύρου, παράμετρος 
ιδιαίτερα σημαντική για την ακόλουθη στρατολόγηση και εισαγωγή τους στον 
ενήλικο πληθυσμό του γαύρου. 

Οι πρόσφατες εξελίξεις στη μελέτη της αναπαραγωγικής βιολογίας των 
ιχθύων, οι χρονοσειρές αναπαραγωγικών δεδομένων που είχαν συσσωρευτεί από τις 
εφαρμογές της DEPM, αλλά και οι στοχευμένες εποχικές δειγματοληψίες για τη 
συλλογή νεαρών σταδίων γαύρου (όψιμες ιχθυονύμφες -late larvae- και ιχθύδια) που 
μέχρι σήμερα παρέμεναν ασύλληπτα, σε συνδυασμό με νέα εργαλεία για την 
περιγραφή του ωκεανογραφικού περιβάλλοντος (δορυφορικά δεδομένα, δεδομένα 
από προσομοιώσεις επιχειρησιακού ωκεανογραφικού μοντέλου συνδεδεμένου με 
οικολογικό μοντέλο κατώτερων τροφικών επιπέδων) έδωσαν τη δυνατότητα να 
διερευνηθούν τα ακόλουθα συγκεκριμένα ερωτήματα:  
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1) Με ποιο τρόπο πραγματοποιείται η στρατολόγηση λεκιθικών ωοκυττάρων 
στο γαύρο, ένα είδος με μη καθορισμένη γονιμότητα; Μπορεί η δυναμική της de novo 
λεκιθογένεσης να ποσοτικοποιηθεί; (Κεφάλαιο 1). Για τη μελέτη της παραγωγής 
αβγών σε ατομικό επίπεδο χρησιμοποιήθηκαν δείγματα ωοθηκών από 
δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν στο βορειοανατολικό Αιγαίο πριν και κατά 
την έναρξη της αναπαραγωγικής περιόδου του γαύρου το 2009. Χρησιμοποιήθηκε 
μια σειρά από σύγχρονες τεχνικές και θεωρίες της αναπαραγωγικής βιολογίας των 
ιχθύων («πυκνότητα πακεταρίσματος ωοκυττάρων», στερεολογία, γοναδική 
αλλομετρία, αυτοδιαμετρικές κατανομές συχνοτήτων του μεγέθους των ωοκυττάρων 
και χρονολόγηση μετα-ωορρηξιακών ωοθυλακίων) (Kurita & Kjesbu 2009, 
Witthames et al. 2009; Somarakis et al. 2004b) καθώς και γενικά γραμμικά μοντέλα 
(General Linear Models, GLMs) που επέτρεψαν την περιγραφή της δυναμικής της 
λεκιθογένεσης για πρώτη φορά σε ένα είδος με μη καθορισμένη γονιμότητα. 

2) Πόσο μεγάλη είναι η διακύμανση ανάμεσα στα έτη στην αναπαραγωγική 
προσπάθεια (παραγωγή αβγών) του αποθέματος γαύρου του Β. Αιγαίου; (Κεφάλαιο 
2). Για τη μελέτη της παραγωγής αβγών σε επίπεδο πληθυσμού εκτιμήθηκαν 
αναπαραγωγικές παράμετροι όπως η γονιμότητα και η συχνότητα ωοτοκίας από τις 
εφαρμογές της DEPM (Ιούνιος 2003-2006 και Ιούνιος 2008) και συσχετίστηκαν με 
τις επικρατούσες περιβαλλοντικές συνθήκες, τη σωματική και ηπατική ευρωστία των 
ψαριών και το μέγεθος του πληθυσμού. Καταδεικνύεται, για πρώτη φορά, ότι η 
ημερήσια γονιμότητα (αβγά ανά γραμμάριο πληθυσμού) είναι έντονα πυκνο-
εξαρτώμενη, δηλαδή ρυθμίζεται από την κατά κεφαλή (per capita) διαθεσιμότητα 
τροφής (μεσοζωοπλαγκτού).  

3) Ποιες περιβαλλοντικές παράμετροι μπορούν να περιγράψουν και να 
χαρακτηρίσουν το πιθανό αναπαραγωγικό ενδιαίτημα (potential spawning habitat) 
του γαύρου στο Βόρειο Αιγαίο; Είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν τα ευρήματα αυτά 
(εύρη τιμών των κατάλληλων περιβαλλοντικών παραμέτρων) για την πρόβλεψη της 
θέσης και της έκτασης των πιθανών αναπαραγωγικών πεδίων του είδους σε ευρύτερες 
περιοχές της Μεσογείου; (Κεφάλαιο 3). Για τη μελέτη των χαρακτηριστικών του 
αναπαραγωγικού ενδιαιτήματος του γαύρου χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα από τις 
ιχθυοπλαγκτονικές δειγματοληψίες της DEPM στο Β. Αιγαίο (παρουσία/απουσία 
αβγών). Οι περιβαλλοντικές παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν δορυφορικά 
δεδομένα και εφαρμόστηκαν γενικευμένα προσθετικά μοντέλα (Generalised Additive 
Models, GAMs) (Planque et al. 2007). Για λόγους σύγκρισης, η μοντελοποίηση και η 
πρόβλεψη του πιθανού αναπαραγωγικού ενδιαιτήματος πραγματοποιήθηκε και για τη 
φρίσσα (Sardinella aurita) ένα θερμόφιλο μικρό πελαγικό ψάρι που επίσης ωοτοκεί 
το καλοκαίρι και του οποίου η κατανομή στη Μεσόγειο επεκτείνεται τα τελευταία 
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χρόνια, ως απόκριση στην άνοδο της θερμοκρασίας της θάλασσας (Francour et al. 
1994, Dulcic & Grbec 2000, Sabates et al. 2006, Tsikliras & Antonopoulou 2006). 

4) Ποιος είναι ο ρυθμός αύξησης των ιχθυονυμφών πριν τη φάση της 
μεταμόρφωσης (late larvae) και ιχθυδίων (juveniles) του γαύρου; Πώς μεταβάλλεται 
εποχιακά και ποια η σχέση του με τις εποχικές αλλαγές στη θερμοκρασία και την 
παραγωγικότητα; (Κεφάλαιο 4). Για τη μελέτη της αύξησης πραγματοποιήθηκαν 
εποχιακές δειγματοληψίες ιχθυονυμφών και ιχθυδίων γαύρου στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος SARDONE (‘Improving assessment αnd 
management of small pelagic species in the Mediterranean’, FP6-44294). Για τη 
διερεύνηση της επίδρασης του περιβάλλοντος στην αύξηση των νεαρών σταδίων, 
εκτός από τα βιοτικά και αβιοτικά ωκεανογραφικά δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά 
τη διάρκεια της δειγματοληψίας και περιγράφουν το περιβάλλον που βίωναν τα 
ψάρια λίγο πριν/κατά τη σύλληψη (περιβάλλον σύλληψης), έγινε προσπάθεια ώστε οι 
διακυμάνσεις του ρυθμού αύξησης να συσχετιστούν και με τις περιβαλλοντικές 
συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή μελέτης κατά τη διάρκεια της 
αναπτυξιακής πορείας των ατόμων (περιβαλλοντική ιστορία). Για το σκοπό αυτό, 
χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από την προσομοίωση ενός επιχειρησιακού 
υδροδυναμικού-βιογεωχημικού μοντέλου τριών διαστάσεων (POM-ERSEM) το 
οποίο εφαρμόζεται στην ευρύτερη περιοχή του Βόρειου Αιγαίου (Triantafyllou et al. 
2005, Politikos et al. 2011) και της Μεσογείου (www.poseidon.hcmr.gr).  

 

http://www.poseidon.hcmr.gr/
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Κεφάλαιο 1ο  

Μελέτη της δυναμικής της de novo 

λεκιθογένεσης σε ψάρια με μη καθορισμένη 

γονιμότητα: εφαρμογή της θεωρίας 

«πυκνότητας πακεταρίσματος ωοκυττάρων» 

στον Ευρωπαϊκό γαύρο∗ 

 

1.1 Εισαγωγή 

Οι μη καθορισμένοι αποθέτες, στους οποίους ανήκει και ο Ευρωπαϊκός 
γαύρος, στρατολογούν συνεχώς ωοκύτταρα προς λεκιθογένεση κατά τη διάρκεια της 
αναπαραγωγικής περιόδου (συνεχής de novo λεκιθογένεση). Η δυναμική της de novo 
λεκιθογένεσης και της στρατολόγησης κάθε ομάδας ωοκυττάρων (batch) στα είδη 
αυτά έχει μελετηθεί ελάχιστα μέχρι σήμερα. 

 Πρόσφατα, οι Korta et al. (2010) μελέτησαν τη στρατολόγηση ομάδας (batch 
recruitment) στον μπακαλιάρο (Merluccius merluccius) εφαρμόζοντας την εξίσωση 
«πυκνότητας πακεταρίσματος ωοκυττάρων» (oocyte packing density) των Kurita & 
Kjesbu (2009). Οι Korta et al. (2010) συνδύασαν αυτή τη νέα εξίσωση με 
στερεολογικές τεχνικές προκειμένου να παρακολουθήσουν τη δυναμική του αριθμού 
των ωοκυττάρων από το ένα αναπτυξιακό στάδιο ωοκυττάρων στο επόμενο. Όμως, η 
ανάλυση τους περιορίστηκε στην πυκνότητα των ωοκυττάρων στη γονάδα (αριθμό 
ωοκυττάρων ανά γραμμάριο γονάδας), μη λαμβάνοντας υπ’ όψιν μεταβολές του 
βάρους της γονάδας λόγω ανάπτυξης των ωοκυττάρων, μεγέθους του ψαριού και της 
γονιμότητας (Jons & Miranda 1997). Ωστόσο, για την πλήρη αξιολόγηση του τρόπου 
με τον οποίο οι ομάδες ωοκυττάρων στρατολογούνται και μεγαλώνουν από το ένα 
αναπτυξιακό στάδιο στο επόμενο, είναι απαραίτητη η εκτίμηση απόλυτων αριθμών 
των ωοκυττάρων, διορθώνοντας για το σχετικό βάρος της γονάδας. Για το λόγο αυτό, 
στο παρόν κεφάλαιο η ανάλυση των Korta et al. (2010) προεκτείνεται, και πλέον, 
                                                 
∗ Το κεφάλαιο αυτό έχει δημοσιευτεί: Schismenou E, Somarakis S, Thorsen A, Kjesbu OS (2012). 
Dynamics of de novo vitellogenesis in fish with indeterminate fecundity: an application of oocyte 
packing density theory to European anchovy, Engraulis encrasicolus. Marine Bilogy 159 757-768 
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στον Ευρωπαϊκό γαύρο, εξετάζονται οι διακυμάνσεις σε απόλυτους αριθμούς 
ωοκυττάρων ανά αναπτυξιακό στάδιο και λαμβάνονται υπ’ όψιν αρχές της γοναδικής 
αλλομετρίας (Somarakis et al. 2004b). 

Ο Ευρωπαϊκός γαύρος ωοτοκεί από την άνοιξη έως το φθινόπωρο, συνήθως 
από τον Απρίλιο μέχρι το Σεπτέμβριο (Somarakis et al. 2004a, 2006a). Η ωοτοκία 
είναι ιδιαίτερα συγχρονισμένη κατά τη διάρκεια της ημέρας και συμβαίνει λίγο μετά 
τη δύση του ήλιου (Somarakis et al. 2004a, 2012). Το διάστημα ανάμεσα σε δύο 
γεγονότα ωοτοκίας για κάθε θηλυκό είναι συνήθως 2-4 μέρες (Somarakis et al. 2004a, 
2012). Τα θηλυκά μπορούν να αντιστοιχηθούν στην ημέρα που ωοτόκησαν με τη 
μέθοδο των μετα-ωορρηξιακών ωοθυλακίων (postovulatory follicles, POFs). Οι 
ωοθυλακικές στοιβάδες είναι δομές που περικλείουν τα ωοκύτταρα  και παραμένουν 
στη γονάδα μετά την απελευθέρωση των τελευταίων (POFs). Εκεί σταδιακά 
απορροφώνται και βάση χαρακτηριστικών της αποδιοργάνωσής τους μπορούν να 
χρονολογηθούν και να βρεθεί πότε πραγματοποιήθηκε το τελευταίο γεγονός ωοτοκίας 
(Ganias et al. 2003, Somarakis et al. 2012, Uriarte et al. 2011). 

Τα ερωτήματα που τέθηκαν προς διερεύνηση στο παρόν κεφάλαιο είναι τα 
εξής: (α) Η στρατολόγηση ομάδας στο γαύρο συμβαίνει σε ‘κύματα’ (pulses) και αν 
ναι, πόσο ταχεία είναι αυτά τα κύματα; Η ικανότητα χρονολόγησης των POFs στα 
μικρά πελαγικά ψάρια μπορεί να βοηθήσει στην ανάδειξη του χρονισμού της 
στρατολόγησης ομάδας. (β) Για πόσες ομάδες ωοκυττάρων προς ωοτοκία επαρκεί ο 
αριθμός των λεκιθικών ωοκυττάρων στις γονάδες των ενεργά ωοτοκούντων ψαριών; 
Στο Engraulis mordax, οι Hunter & Leong (1981) υπολόγισαν ότι ο συνολικός 
αριθμός των λεκιθικών ωοκυττάρων αρκεί για την απελευθέρωση δύο διαδοχικών 
ομάδων αβγών. (γ) Σε ποιο στάδιο της ανάπτυξης των ωοκυττάρων είναι δυνατή η 
μέτρηση της γονιμότητας ομάδας (batch fecundity); Στο Engraulis mordax, η 
κατανομή συχνοτήτων μεγέθους ωοκυττάρων είναι συνεχής και η πιο προηγμένη 
ομάδα ξεχωρίζει από τα λιγότερο αναπτυγμένα ωοκύτταρα μόνο στο στάδιο της 
ενυδάτωσης (Hunter & Goldberg 1980, Hunter & Leong 1981, Hunter et al. 1985). 
Όμως, σε άλλα μικρά πελαγικά είδη, όπως η Μεσογειακή σαρδέλα (Sardina 
pilchardus) (Ganias et al. 2004) το χάσμα (hiatus) στις κατανομές συχνοτήτων 
δημιουργείται πριν την ενυδάτωση των ωοκυττάρων. 

1.2 Υλικά και Μέθοδοι 

1.2.1 Συλλογή και επεξεργασία δειγμάτων 
Θηλυκά άτομα γαύρου συλλέχθηκαν πριν (Φεβρουάριος, Μάρτιος) και κατά 

την έναρξη (Απρίλιος) της αναπαραγωγικής περιόδου του 2009 στο Βόρειο Αιγαίο 
(Θρακικό Πέλαγος), εν πλώ στο Ε/Σ ‘ΦΙΛΙΑ’ (Φεβρουάριος) ή σε γρι-γρι (Μάρτιος 
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και Απρίλιος, Πίνακας 1.1). Οι γονάδες μονιμοποιήθηκαν αμέσως μετά τη σύλληψη 
σε 10% ρυθμιστικό διάλυμα φορμόλης, ενώ το υπόλοιπο σώμα καταψύχθηκε σε 
ατομικά σακουλάκια για περαιτέρω επεξεργασία στο εργαστήριο. Αυτή περιλάμβανε 
μετρήσεις αποψυγμένου βάρους χωρίς εντόσθια (EW, 0.01 g), ολικού μήκους (TL, 
mm) και βάρους γονάδας συντηρημένης σε φορμόλη (GWformalin, 0.001 g). Ένα 
επιπλέον δείγμα 50 θηλυκών συλλέχθηκε τον Απρίλιος 2009 για τον υπολογισμό 
εξισώσεων διόρθωσης του GWformalin χρησιμοποιώντας το ίδιο πρωτόκολλο με 
προηγουμένως, αλλά ζυγίζοντας τις γονάδες πριν (GWfresh, 0.001 g) και μετά τη 
μονιμοποίηση.  

Πίνακας 1.1 Ημερομηνία, γεωγραφικές συντεταγμένες, αλιευτικά εργαλεία και ώρα 
συλλογής των θηλυκών. NT: ολικός αριθμός θηλυκών που εξετάστηκαν, NH: αριθμός 
θηλυκών που χρησιμοποιήθηκαν στην ιστολογική ανάλυση, NC: αριθμός θηλυκών που 
χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της εξίσωσης μετατροπής του διατηρημένου σε 
φορμόλη γοναδικού βάρους σε φρέσκο γοναδικό βάρος 
Table 1.1 Date, geographical coordinates, fishing gear and time of sampling of female 
anchovies. NT: Total number of fish sampled, NH: number of fish used in histological 
analysis, NC: number of fish used for the calculation of a fresh weight correction factor for 
formalin-preserved ovary weight 

Latitude, 
Longitude 

Fishing 
gear 

Time NT NH NC Sample Date (hrs) 
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Για την ιστολογική ανάλυση επιλέχθηκε ένα υποδείγμα 116 ψαριών (Πίνακας 
1.1) μετά από στρωματοποιημένη υπο-δειγματοληψία σε ίσες κατηγορίες του log(IG), 
όπου IG είναι ο σχετικός γοναδικός δείκτης. (βλ. παρ. 1.2.5). Έτσι 
αντιπροσωπεύονταν όλα τα στάδια ανάπτυξης της γονάδας (Πίνακας 1.2) αλλά  μόνο 
για ψάρια μεγαλύτερα από 105 mm (μήκος πρώτης ωριμότητας, Somarakis et al. 
2006a). Η έγκλειση των γονάδων έγινε με ρητίνη (historesin) και η χρώση των τομών 
(4 μm) με διάλυμα μπλε τολοουδίνης (2%)-βόρακα (1%). Τα αναπτυξιακά στάδια της 
γονάδας  χαρακτηρίστηκαν βάση του αναπτυξιακού σταδίου της πιο προηγμένης 
ομάδας ωοκυττάρων και της παρουσίας/ηλικίας των POFs (Hunter & Macewicz 
1985) (Πίνακας 1.2). Η απόδοση ηλικίας στα POFs (Ημέρας-0, Ημέρας-1 και 
Ημέρας-2) βασίστηκε σε μεθόδους που περιγράφονται λεπτομερώς στις εργασίες των 
Ganias et al. (2003) και των Somarakis et al. (2012). 

1 11/2/2009 40o 49′ 08″ N Pelagic 
trawl 12:45 40 7 - 24o 42′ 75″ E 

2 11/2/2009 40o 48′ 80″ N Pelagic 
trawl 14:45 40 1 - 24o 43′ 37″ E 

3 17/3/2009 40o 50′ 43″ N Purse 
seine 05:00 100 23 - 25o 23′ 09″ E 

4 27/4/2009 40o 45′ 76″ N Purse 
seine 20:30 124 42 50 24o 32′ 28″ E 

5 29/4/2009 40o 46′ 92″ N Purse 
seine 02:30 150 43 - 24o 32′ 83″ E 

 



Πίνακας 1.2 Γοναδικά στάδια βασιζόμενα στην πιο αναπτυγμένη ομάδα ωοκυττάρων και την παρουσία/ηλικία των κενών ωοθυλακίων (POFs). WM: 
αριθμός γονάδων που χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση ωοκυττάρων σε δείγματα ιστού (whole mounts) για την εκτίμηση των κατανομών 
συχνοτήτων μεγέθους ωοκυττάρων. OPD (OPDN): αριθμός γονάδων που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση της θεωρητικής (και βαρυμετρικής, σε 
παρένθεση) πυκνότητας πακεταρίσματος ωοκυττάρων. Παρουσιάζονται και οι αντίστοιχες γοναδικές φάσεις, όπως έχουν οριστεί από τους Brown-
Peterson et al. (2011) 
Table 1.2 Ovarian stages defined based on maturity stage of the most advanced oocytes and presence/age of postovulatory follicles (POFs). WM: 
Numbers of ovaries used in whole-mount oocyte measurements for the estimation of oocyte size frequency distributions. OPD (OPDN): Number of 
ovaries used for theoretical (and gravimetric, in parentheses) oocyte packing density estimations. Corresponding ovarian phases, as described by 
Brown-Peterson et al. (2011), are also indicated 

Ovarian phase Ovarian stage (GONAD) Oocyte stage (OOCYTE) WM OPD (OPDN) 

PG, ellipsoid primary growth oocytes with 
homogenous cytoplasm - 10 Immature Primary growth, PG 

Developing CA, previtellogenic oocytes with yolk 
vesicles or cortical alveoli formed Yolk vesicle, CA - 8 (2) (Early developing subphase) 
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Developing Early vitellogenic, EVTO 
EVTO, early vitellogenic oocytes with 

yolk granules in the periphery of 
cytoplasm 

- 7 (1) 

VTO, vitellogenic oocytes with yolk 
granules all over the cytoplasm Spawning capable Vitellogenic, VTO 20 11 (4) 

Spawning capable MN, vitellogenic oocytes with migrating 
nucleus Late vitellogenic, MN 27 10 (10) (Actively spawning subphase) 

Spawning capable Hydrated, HYD HYD, hydrated oocytes 6 5 (4) (Actively spawning subphase) 

Day-0 POFs, POF0 VTO, vitellogenic oocytes with yolk 
granules all over the cytoplasm Spawning capable 2 2 (spawned the night of sampling) 

Day-1 POFs, POF1 VTO, vitellogenic oocytes with yolk 
granules all over the cytoplasm Spawning capable 12 12 (2) (spawned the previous night) 

Day-2 POFs, POF2 MN, vitellogenic oocytes with migrating 
nucleus Spawning capable 7 7 (1) (spawned two nights before sampling) 



Η πυκνότητα της γονάδας, δηλ. ο λόγος μάζας προς όγκο (ρo = GWformalin / 
GVformalin, όπου GVformalin ο όγκος γονάδας μετά τη μονιμοποίηση) υπολογίστηκε για 
56 από τα 116 θηλυκά που είχαν άθικτες γονάδες. Για την εκτίμηση του όγκου 
γονάδας μετρήθηκε αρχικά το συνδυασμένο εκτοπιζόμενο βάρος γονάδας (mw) με 
αιώρηση της μονιμοποιημένης γονάδας σε αλατούχο νερό γνωστής πυκνότητας (ρw), 
(αρχή Scherle, Emerson et al. 1990) και ο όγκος υπολογίστηκε ως εξής GVformalin = 
mw/ρw. Η πυκνότητα της γονάδας υπολογίστηκε εν συνεχεία από το βάρος και τον 
όγκο κάθε γονάδας.  

1.2.2 Μετρήσεις ωοκυττάρων σε δείγματα ιστού 
Σε δείγμα ιστού από κάθε ζεύγος μονιμοποιημένων γονάδων μετρήθηκαν οι 

διάμετροι των ωοκυττάρων σε φωτογραφίες (ανάλυση: 0.103 pixels/µm) που 
τραβήχτηκαν με κάμερα (Micropublisher 5 RTV, QImaging) στερεωμένη σε 
στερεοσκόπιο (Olympus SZX 12) με διερχόμενο φωτισμό. Τα ωοκύτταρα 
μετρήθηκαν ημι-αυτόματα χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα ImageJ 
(http://rsb.info.nih.gov/ij/) συνδυασμένο με το ObjectJ 
(http://simon.bio.uva.nl/objectj/). Αρχικά μετρήθηκαν αυτόματα τα μεγάλα λεκιθικά 

 
Εικόνα 1.1 Απεικόνιση των ωοκυττάρων γαύρου σε δείγμα ιστού μετά από ημι-
αυτόματες μετρήσεις όλων των ωοκυττάρων με μεγάλη διάμετρο >300 μm (με λευκό 
περίγραμμα) 
Figure 1.1 Appearance of anchovy oocytes in a whole mount after performing semi-
automatic measurements for all oocytes with long diameter >300 μm (outlined in white) 
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(σκούρα) ωοκύτταρα και στη συνέχεια μετρήθηκαν χειροκίνητα τα εναπομείναντα 
ωοκύτταρα (κυρίως διάφανα ανώριμα ωοκύτταρα) με μεγάλη διάμετρο πάνω από 300 
μm. Καταγραφήκαν η μεγάλη (L) και η μικρή (S) διάμετρος των ωοκυττάρων. Καθώς 
τα ωοκύτταρα του γαύρου, σε αντίθεση με τα περισσότερα είδη ψαριών, είναι ωοειδή 
το λογισμικό που χρησιμοποιούνταν μέχρι τότε επανασχεδιάστηκε και είναι 
διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://simon.bio.uva.nl/objectj/examples/oocytes/Oocytes.htm. 

1.2.3 «Πυκνότητα πακεταρίσματος ωοκυττάρων» (OPD) 
Η OPD εκτιμήθηκε θεωρητικά (Kurita & Kjesbu 2009) (βλ. επόμενη 

παράγραφο) για κάθε στάδιο ωοκυττάρων που υπήρχε στη γονάδα σε ένα 
αντιπροσωπευτικό δείγμα 72 γονάδων (Πίνακας 1.2). Επιπλέον, η OPD υπολογίστηκε 
και βαρυμετρικά (OPDN) σύμφωνα με τους Thorsen & Kjesbu (2001) σε ένα υπο-
δείγμα 24 γονάδων για λόγους σύγκρισης με την OPD: από κάθε γονάδα δύο υπο-
δείγματα ιστού ζυγίστηκαν και σε αυτά καταμετρήθηκαν όλα τα ωοκύτταρα με 
μεγάλη διάμετρο >300μm και καταγράφηκαν η μεγάλη και μικρή διάμετρός τους (βλ. 
παρ. 1.2.2).  

Η εκτίμηση της θεωρητικής OPD έγινε βάση της εξίσωσης των Korta et al. 
(2010), δηλ. οι εκτιμήσεις πραγματοποιήθηκαν ξεχωριστά για κάθε αναπτυξιακό 
στάδιο των ωοκυττάρων (στάδιο i): 
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όπου, OPDi = αριθμός των ωοκυττάρων σταδίου i ανά γραμμάριο γονάδας, g-1 

VVi = κλάσμα όγκου των ωοκυττάρων σταδίου i  

ρo = πυκνότητα της γονάδας, g cm-3  

k = μέσος λόγος της μεγάλης (L) προς τη μικρή (S) διάμετρο των 
ωοκυττάρων σταδίου i  

ODVi = μέση διάμετρος ωοκυττάρων σταδίου i, ογκομετρικά 
υπολογισμένη, μm 

Το άθροισμα των OPDi όλων των ωοκυτταρικών σταδίων παρόντων στη 
γονάδα ισούταν με τον ολικό αριθμό των ωοκυττάρων ανά γραμμάριο γονάδας 
(OPD). 

1.2.4 Στερεολογική ανάλυση 

Κλάσμα όγκου και μέση διάμετρος  
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Η εκτίμηση του κλάσματος όγκου των ωοκυττάρων κάθε σταδίου i (VVi) στη 
γονάδα έγινε στερεολογικά στις ιστολογικές τομές των 116 θηλυκών, βάση της αρχής 
Delesse, σύμφωνα με την οποία το κλάσμα επιφάνειας ισούται με το κλάσμα όγκου 
(Howard and Reed 1998). Για τη στερεολογική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε ένα 
πλέγμα 256 σημείων και 5 πεδία ανά άτομο (Korta et al. 2010). Το σύνολο των 
σημείων που καταμετρήθηκαν ανά πεδίο κυμαίνονταν από 58 (σε τομές PG γονάδων) 
έως 256 (σε τομές HYD και POF2 γονάδων). Σε κάθε γονάδα το VVi εκτιμήθηκε για 
κάθε ωοκυτταρικό στάδιο που υπήρχε στη γονάδα, από PG έως HYD, καθώς και για 
την κατηγορία ‘other’ που περιλάμβανε το τοίχωμα της γονάδας, το στρώμα και τα 
μετα-ωορρηξιακά ωοθυλάκια. Επιπλέον, εκτιμήθηκε το VVi για τα μικρότερα 
σφαιρικά πρωτογενή ωοκύτταρα με έντονα βαμμένο κυτταρόπλασμα (PG-S). Το VV 
ήταν το άθροισμα των VVi από τα PG μέχρι το πιο αναπτυγμένο ωοκυτταρικό στάδιο 

 
Εικόνα 1.2 Μικροφωτογραφία ιστολογικής τομής ενυδατωμένης (HYD) γονάδας μετά 
από στερεολογική ανάλυση και μετρήσεις μικρής και μεγάλης διαμέτρου επιλεγμένων 
ωοκυττάρων. Παρουσιάζεται το πλέγμα των 256 σημείων. Τα διαφορετικά χρώματα των 
αριθμών των σημείων και των μετρημένων διαμέτρων αντιστοιχούν σε διαφορετικά 
αναπτυξιακά στάδια των ωοκυττάρων 
Figure 1.2 Microphotograph of histological section of a hydrated (HYD) gonad after 
performing stereological analysis and measurements of large and short diameters of 
selected oocytes. The 256 grid is presented. Different colours of point numbers and 
diameter measurements represent different oocyte developmental stages 
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(δηλ. εξαιρώντας τα PG-S). 

Στις ίδιες ιστολογικές τομές, μετρήθηκαν η μεγάλη και η μικρή διάμετρος σε 
2-15 από τα μεγαλύτερα ωοκύτταρα κάθε σταδίου i, από PG έως HYD για κάθε 
θηλυκό. Οι μετρήσεις αυτές χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση της διαμέτρου κάθε 
ωοκυττάρου (OD(ind) = (L+S)/2), του λόγου L/S, της μέσης διαμέτρου (ODVi) και της 
αριθμητικής μέσης διαμέτρου (ODNi) των ωοκυττάρων ανά στάδιο i (Kurita & Kjesbu 
2009, Korta et al. 2010): 
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Εκτίμηση εξισώσεων διόρθωσης λόγω συρρίκνωσης των ωοκυττάρων 

Οι μετρήσεις διαμέτρου (L, S) που πραγματοποιήθηκαν στις ιστολογικές 
τομές διορθώθηκαν για τη συρρίκνωση που υφίστανται κατά την ιστολογική 
επεξεργασία ώστε να αντιπροσωπεύουν διαστάσεις ωοκυττάρων συντηρημένων στη 
φορμόλη.  

Από τις μετρήσεις ωοκυττάρων σε δείγματα ιστού (βλ. παρ. 1.2.2), 
εκτιμήθηκαν οι μέσες τιμές μεγάλης και μικρής διαμέτρου (L και S, αντίστοιχα) για 
τα 10 μεγαλύτερα ωοκύτταρα ανά γονάδα. Αυτές οι τιμές στη συνέχεια 
συσχετίστηκαν με τις μέσες διαστάσεις του πιο προηγμένου σταδίου ωοκυττάρων από 
μετρήσεις (LH και SH) στις ιστολογικές τομές των ίδιων γονάδων. Οι εξισώσεις που 
προέκυψαν περιλάμβαναν το ωοκυτταρικό στάδιο ως κατηγορική μεταβλητή 
(ανάλυση συνδιακύμανσης) και χρησιμοποιήθηκαν για τη μετατροπή των 
ιστολογικών διαμέτρων σε διαμέτρους ωοκυττάρων συντηρημένων σε φορμόλη. 

1.2.5 Υπολογισμός του πλήθους των ωοκυττάρων στη γονάδα 
Το πλήθος των ωοκυττάρων σταδίου i σε κάθε θηλυκό υπολογίστηκε από το 

OPDi και το βάρος της γονάδας ως εξής: Ni = OPDi × GWformalin. Όμως, το βάρος της 
γονάδας, εκτός από το γοναδικό στάδιο (μέσο μέγεθος ωοκυττάρου), εξαρτάται από 
το μέγεθος του ψαριού (γοναδική αλλομετρία) και τη γονιμότητά του (Jons & 
Miranda 1997, Somarakis et al. 2004b). Για μια ορθή σύγκριση, το Ni πρέπει να 
διορθωθεί για την επίδραση του σχετικού βάρους της γονάδας με τη χρήση 
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κατάλληλου γοναδικού δείκτη (Erickson et al. 1985, Somarakis et al. 2004b). Έτσι, 
εξετάστηκε η αλλομετρική σχέση ανάμεσα στο βάρος της γονάδας (GWfresh) και το 
σωματικό βάρος χωρίς εντόσθια (EW) και ελέγχθηκε ως προς την ομοιογένεια των 
κλίσεων ανάμεσα στα διαφορετικά γοναδικά στάδια (GONAD): 

log(GWfresh) = a + b1×log(EW) + b2×(GONAD) + b3×(GONAD)×log(EW) 

Η κοινή κλίση (b) χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια για τον υπολογισμό του 
σχετικού γοναδικού δείκτη, δηλ. IG=GWffresh/EWb (Erickson et al. 1985), που 
εκφράζει τη γοναδική αλλομετρία (Somarakis et al. 2004b). 

Στο επόμενο στάδιο της ανάλυσης εκτιμήθηκαν οι διορθωμένες μέσες τιμές 
του αριθμού των ωοκυττάρων (Ni) κάθε σταδίου i και τα αντίστοιχα 95% διαστήματα 
εμπιστοσύνης για κάθε συνδυασμό γοναδικού σταδίου (GONAD) – ωοκυτταρικού 
σταδίου (OOCYTE)  με τη χρήση ενός γενικού γραμμικού μοντέλου (general linear 
model, GLM): 

log(Ni) = a + b1× (GONAD)×(OOCYTE) + b2× log(IG) + b3×(OOCYTE)×log(IG)  

Η επιλογή των αλληλεπιδράσεων που συμπεριλήφθηκαν στο μοντέλο 
βασίστηκε σε προηγούμενη ανάλυση η οποία έδειξε ότι η κλίση της σχέσης Ni –IG 
άλλαζε σημαντικά ανάμεσα στα ωοκυτταρικά στάδια (F(1,5) = 3.24, P = 0.008), με 
αποτέλεσμα τη συμπερίληψη της αλληλεπίδρασης (OOCYTE)×log(IG), στο τελικό 
μοντέλο. Η GLM ανάλυση εφαρμόστηκε μόνο σε γονάδες που περιείχαν πλήρως 
λεκιθικά ωοκύτταρα (VTO και πάνω), μετά από εξέταση των αποτελεσμάτων της 
OPD ανάλυσης (βλ. Παρ. 1.3.4).  

Τέλος, για την αξιολόγηση (validation) του μοντέλου χρησιμοποιήθηκαν οι 
κατανομές συχνοτήτων μεγέθους των ωοκυττάρων από τις μετρήσεις διαμέτρου που 
πραγματοποιήθηκαν στα δείγματα ιστού (Πίνακας 1.2). Συγκεκριμένα, για κάθε 
θηλυκό υπολογίστηκε ο λόγος του αριθμού των ωοκυττάρων με OD(ind)>400 μm 
(VIT400) προς τον ολικό αριθμό των ωοκυττάρων που μετρήθηκαν (όλα τα 
ωοκύτταρα με μεγάλη διάμετρο>300 μm, TotalWM). Τα ενυδατωμένα ωοκύτταρα δε 
συμπεριλήφθηκαν στο VIT400. Το ‘κατώφλι’ των 400μm περιλάμβανε τα 
περισσότερα λεκιθικά ωοκύτταρα του γαύρου (βλ. παρ. 1.3.2). Ο μέσος όρος του 
λόγου VIT400/TotalWM υπολογίστηκε για τα γοναδικά στάδια VTO, POF0, POF1, 
POF2, MN και HYD και εν συνεχεία συσχετίστηκε με το λόγο λεκιθικών προς ολικό 
αριθμό ωοκυττάρων, όπως εκτιμήθηκε από το GLM μοντέλο. Η λογική ήταν ότι εάν 
το μοντέλο έδινε ακριβείς εκτιμήσεις του αριθμού των λεκιθικών ωοκυττάρων τότε η 
συσχέτιση ανάμεσα στους δύο ανεξάρτητα υπολογισμένους λόγους θα ήταν υψηλή. 
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1.3 Αποτελέσματα 

1.3.1 Εξισώσεις διόρθωσης και πυκνότητα γονάδας 
Το βάρος της γονάδας αυξήθηκε σημαντικά λόγω της συντήρησης στη 

φορμόλη. Η σχέση ανάμεσα στο νωπό βάρος γονάδας (GWfresh) και το 
μονιμοποιημένο σε φορμόλη (GWformalin) εξηγούνταν καλύτερα από μία εκθετική 
(log-log) σχέση (σε σύγκριση με εναλλακτικά μοντέλα) όσον αφορά στην εξήγηση 
της διακύμανσης (υψηλότερος συντελεστής προσδιορισμού) και στις ιδιότητες των 
υπολειμματικών τιμών (τυχαία κατανομή, ομοσκεδαστικότητα):   

GWfresh = 0.8095 × GWformalin
 1.079 (r2 = 0.99, F1,48 = 4641.38, P < 0.001).  

 

 
Εικόνα 1.3 Διαγράμματα των μοντέλων συνδιακύμανσης για τη διόρθωση της μεγάλης (LH) 
και της μικρής (SH) ωοκυτταρικής διαμέτρου της συρρίκνωσης λόγω ιστολογικής 
επεξεργασίας. L και S: μεγάλη και μικρή διάμετρος διατηρημένες σε φορμόλη. Οι 
συντομογραφίες των ωοκυτταρικών σταδίων εξηγούνται στον Πίνακα 1.2 
Figure 1.3 Plots of the analysis of covariance models for the correction of long (LH) and short 
oocyte diameter (SH) for shrinkage due to histological processing. L and S: formalin-preserved 
long and short diameters respectively. Abbreviations of oocyte stages are defined in Table 1.2 

Η ιστολογική επεξεργασία προκάλεσε συρρίκνωση των ωοκυττάρων (Εικ. 
1.3). Οι αναλύσεις συνδιακύμανσης (ANCOVAs) έδειξαν ότι οι κλίσεις των 
παλινδρομήσεων L-on-LH και S-on-SH ήταν ομοιογενείς (L: ANCOVA, F(1,5) = 1.57, 
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P = 0.187; S: ANCOVA, F(1,5) = 0.34, P = 0.888) αλλά τα σημεία τομής με τον άξονα 
y διέφεραν σημαντικά ανάμεσα στα ωοκυτταρικά στάδια (L: ANCOVA, F(1,5) = 4.6, P 
= 0.001; S: ANCOVA, F(1,5) = 10.33, P<0.001). Συνεπώς, χρησιμοποιήθηκαν τα 
ακόλουθα μοντέλα για τη διόρθωση της συρρίκνωσης (Εικ. 1.3): 

L = 146.008 + 0.851× LH + 1×(Stage=PG) + 25.922×(Stage=CA) + 
109.598×(Stage=EVTO) + 99.668×(Stage=VTO) + 72.010×(Stage=MN) + 

163.778×(Stage=HYD), 
(adjusted r2 = 0.974, N = 
62) 

S = 50.716 + 0.871× 
SH + 1×(Stage=PG) + 
14.999×(Stage=CA)  + 
78.781×(Stage=EVTO)  + 
75.711×(Stage=VTO)  + 
71.744×(Stage=MN)  + 
150.597×(Stage=HYD), 
(adjusted r2 = 0.980, N = 
62) 

Εικόνα 1.4 Σχέση μεταξύ αριθμητικής μέσης διαμέτρου 
(ODN) και μέσης διαμέτρου (ODV) στα διαφορετικά 
γοναδικά στάδια. Η γραμμή υποδηλώνει μία σχέση 1:1. 
Οι συντομογραφίες των γοναδικών σταδίων εξηγούνται 
στον Πίνακα 1.2 
Figure 1.4 Relationship between number-based mean 
oocyte diameter (ODN) and volume-based mean oocyte 
diameter (ODV) at different ovarian stages. The line 
indicates a 1:1 relationship. Abbreviations of ovarian 
stages are defined in Table 2 

Οι διορθωμένες για 
συρρίκνωση διάμετροι 
χρησιμοποιήθηκαν εν 
συνεχεία για τον 
υπολογισμό όλων των 
παραμέτρων που 

σχετίζονται με την OPD (OD(ind), L/S, ODVi, ODNi, ODV, ODN). 

Όσον αφορά στην πυκνότητα της γονάδας, η ανάλυση διακύμανσης έδειξε ότι 
δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές στη μέση πυκνότητα ανάμεσα στα γοναδικά 
στάδια. (ANOVA, F(8,47) = 0.34, P = 0.945).  Προκειμένου όμως να υπάρχει 
ακολουθία και με προηγούμενες μελέτες πάνω στην OPD (Kurita and Kjesbu 2009, 
Korta et al. 2010), χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικές μέσες τιμές γοναδικής 
πυκνότητας για τις μη-λεκιθικές (PG και CA: 1.051 g cm-3, N = 20), λεκιθικές (EVTO, 
VTO, MN, POF0, POF1 και POF2: 1.109 g cm-3, N = 34) και ενυδατωμένες γονάδες 
(HYD: 1.072 g cm-3, N = 2). 

1.3.2 Μέγεθος ωοκυττάρων 
Τα λεκιθικά ωοκύτταρα είχαν διάμετρο >400 μm. Συγκεκριμένα, η μέση 

διάμετρος (ODVi) ήταν (± SD): 236 ±12 μm, N = 72 στα PG και 315 ±18 μm, N = 62 
στα CA ωοκύτταρα. Στα λεκιθικά στάδια  η μέση ODVi ήταν: 454 ±21 μm, N = 54; 
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576 ±51 μm, N = 44 και 664 ±26 μm, N = 17, στα EVTO, VTO και MN, αντίστοιχα. 
Στα ενυδατωμένα ωοκύτταρα (HYD) η μέση ODVi ήταν 1026 ±21 μm, N = 5. 

Η μέση διάμετρος ωοκυττάρων (ODV) και η αριθμητική μέση διάμετρος 
ωοκυττάρων (ODN) παρουσίαζαν αυξανόμενη απόκλιση με την ανάπτυξη της 
γονάδας (Εικ. 1.4). Η διαφορά ήταν πολύ μικρή για τα μη-λεκιθικά γοναδικά στάδια 
(μέχρι 7 μm σε PG και CA), αλλά στα λεκιθικά στάδια (παρουσία λεκιθικών 
ωοκυττάρων ή/και POFs), η ODV ήταν πολύ μεγαλύτερη από την ODN (έως και 86 
μm). Σε ενυδατωμένες γονάδες η διαφορά σχεδόν διπλασιάζονταν (142-171 μm). 

1.3.3 Κλάσμα όγκου 
Το κλάσμα όγκου που καταλάμβαναν τα ωοκύτταρα στη γονάδα (VV) 

αυξάνονταν με αυξανόμενη ODV (Εικ. 1.5). Η αύξηση ήταν ιδιαίτερα απότομη (από 
0.04 σε 0.59) σε ένα μικρό εύρος τιμών της ODV (210-287 μm)  που αντιστοιχούσε 
στην ανάπτυξη των ωοκυττάρων από το PG στο EVTO στάδιο. Η επακόλουθη 
συσσώρευση λεκίθου (ODV: 300-667 μm) οδήγησε σε μικρότερο ρυθμό αύξησης του 
VV μέχρι ένα ασυμπτωματικό επίπεδο στις ενυδατωμένες γονάδες (μέγιστο VV: 0.97). 
Τα θηλυκά που είχαν ωοτοκήσει τη νύχτα της δειγματοληψίας (POF0) είχαν 
μικρότερο VV σε σχέση με τα POF1 ή VTO θηλυκά. Επιπλέον, στις γονάδες POF0 το 

 
Εικόνα 1.5 Κλάσμα όγκου ωοκυττάρων (VV) σε διαφορετικά γοναδικά στάδια 
(προσαρμοσμένη καμπύλη: πολυώνυμο 3ης τάξης). Other: κλάσμα όγκου του γοναδικού 
τοιχώματος, του στρώματος και κενών ωοθυλακίων. Ένθετη εικόνα: κλάσμα όγκου των 
μικρών, σφαιρικών πρωτογενών ωοκυττάρων (PG-S) που δε συμπεριλήφθηκαν στο VV 
(προσαρμοσμένη καμπύλη: εκθετική παλινδρόμηση) 
Figure 1.5 Oocyte volume fraction (VV) of different ovarian stages (fitted line: 3rd order 
polynomial regression). other: volume fraction of ovarian wall, stroma and postovulatory 
follicles. Inset figure: volume fraction of small spherical primary growth oocytes (PG-S) 
not considered in VV (fitted line: power regression) 
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κλάσμα των ‘other’ ήταν υψηλότερο λόγω της παρουσίας των νέων μετα-
ωορρηξιακών ωοθυλακίων. Η εξέλιξη του κλάσματος όγκου που καταλάμβαναν τα  
PG-S (μικρά, σφαιρικά πρωτογενή ωοκύτταρα) παρουσίαζε πρότυπο αντίθετο σε 
σχέση με το VV.  

1.3.4 «Πυκνότητα πακεταρίσματος ωοκυττάρων» (OPD) 
Η βαρυμετρική OPDN και η θεωρητικά εκτιμημένη OPD παρουσίασαν το ίδιο 

γενικό πρότυπο σε σχέση με το μέσο μέγεθος ωοκυττάρων, αλλά οι εκτιμήσεις για 
τον αριθμό των ωοκυττάρων που προέρχονταν από τη δεύτερη ήταν πολύ υψηλότερες 
(Εικ. 1.6). Στα προηγμένα γοναδικά στάδια (από VTO σε HYD) και οι δύο 
μειώνονταν σταθερά όσο αυξάνονταν το μέσο μέγεθος ωοκυττάρου, ενώ στα πρώιμα 
γοναδικά στάδια αυξάνονταν με την ανάπτυξη. 

 
Εικόνα 1.6 Επάνω πλαίσιο: Βαρυμετρική πυκνότητα πακεταρίσματος ωοκυττάρων 
(OPDN) σε σχέση με την αριθμητική μέση διάμετρο ωοκυττάρων (ODN). Κάτω πλαίσιο: 
Θεωρητική OPD σε σχέση με τη μέση διάμετρο ωοκυττάρων (ODV). Οι συντομογραφίες 
των γοναδικών σταδίων εξηγούνται στον Πίνακα 1.2  
Figure 1.6 Upper panel: Gravimetric oocyte packing density (OPDN) against number-
based oocyte diameter (ODN). Lower panel: Theoretical oocyte packing density (OPD) 
against volume-based mean oocyte diameter (ODV). Abbreviations of ovarian stages are 
defined in Table 2 
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Εικόνα 1.7 Ευθείες της ανάλυσης συνδιακύμανσης ανάμεσα στη θεωρητική OPD και 
τη μέση διάμετρο (ODV) σε θηλυκά από το στάδιο VTO και πέρα. Η διακεκομμένη 
γραμμή αντιστοιχεί στα POF0 θηλυκά. 
Figure 1.7 Plot of the analysis of covariance model between theoretical oocyte 
packing density (OPD) and volume-based mean oocyte diameter (ODV) for females in 
ovarian stage VTO and beyond. The dashed line corresponds to POF0 females 

Όσον αφορά στα γοναδικά στάδια πέρα από το EVTO, οι γραμμικές 
παλινδρομήσεις log(OPDN) - log(ODN), και ειδικότερα η log(OPD) - log(ODV) είχαν 
πολύ καλή προσαρμογή (τιμές r2: 0.869 και 0.984, αντίστοιχα). Για την τελευταία 
σχέση, η ανάλυση συνδιακύμανσης έδειξε ότι οι κλίσεις ήταν ομοιογενείς ανάμεσα 
στα γοναδικά στάδια (ANCOVA, F(1,6) = 0.99, P = 0.438),  αλλά το σημείο τομής με 
τον άξονα y ήταν σημαντικά χαμηλότερο για τις  γονάδες POF0 (t44 = 4.398, P < 
0.001). Η τελική σχέση (Εικ. 1.7) ήταν πολύ ισχυρή (ANCOVA, F(1,1) = 1946.28, P < 

0.001, adjusted r2 = 0.988). 

1.3.5 Πλήθος ωοκυττάρων ανά στάδιο i  
Το βάρος της γονάδας (GWfresh) σχετίζονταν σημαντικά με το σωματικό 

βάρος χωρίς εντόσθια (EW) σε όλα τα γοναδικά στάδια. Οι κλίσεις για όλα τα 
μοντέλα ήταν ομοιογενείς (ANCOVA, F(1,8) = 1.58 P = 0.154) αλλά τα σημεία τομής 
με τον άξονα y διέφεραν σημαντικά (ANCOVA, F(1,8) = 38.78, P < 0.001). Η κοινή 
κλίση (b = 1.76, Εικ. 1.8) του μοντέλου ANCOVA χρησιμοποιήθηκε για τον 
υπολογισμό του σχετικού γοναδικού δείκτη (relative gonadal index).  
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Εικόνα 1.8 Παλινδρομήσεις των σχέσεων βάρους γονάδας (GWfresh) και σωματικού 
βάρους χωρίς εντόσθια (EW) σε θηλυκά διαφορετικών γοναδικών σταδίων 
Figure 1.8 Regression lines for the relationships between ovary weight (GWfresh) and 
eviscerated weight (EW) for females in different ovarian stages 

Η GLM ανάλυση για τον αριθμό των ωοκυττάρων ανά στάδιο i (Ni) 
περιλάμβανε γονάδες από το VTO στάδιο και πάνω, δηλ. γονάδες που είχαν 
στρατολογηθεί πλήρως στην τρέχουσα αναπαραγωγική περίοδο (βλ. παρ. 1.3.4). Το 
τελικό μοντέλο ήταν σημαντικό και εξηγούσε 84% της διακύμανσης στον αριθμό των 
ωοκυττάρων ανά στάδιο i (Πίνακας 1.3). Οι εκτιμήσεις του Ni και οι αντίστοιχοι 
συντελεστές διακύμανσης (coefficients of variation, CVs) παρουσιάζονται στον 
Πίνακα 1.4. 

Πίνακας 1.3 Πίνακας ANOVA του GLM για τον αριθμό των ωοκυττάρων ανά στάδιο i, 
log(Ni),  όπου παρουσιάζονται οι ανεξάρτητες μεταβλητές και οι σχετικοί στατιστικοί 
δείκτες 
Table 1.3 ANOVA table for GLM for number of oocytes in stage i, log(Ni), showing 
predictors and associated statistical indices 
Source Type III SS df Mean SS F P 
Corrected Model 25.940 32 0.811 33.927 <0.001 
Intercept 495.228 1 495.228 20727.130 <0.001 
GONAD×OOCYTE 6.057 26 0.233 9.750 <0.001 
log(IG) 0.163 1 0.163 6.804 0.010 
OOCYTE×log(IG) 0.590 5 0.118 4.939 <0.001 
Error 4.157 174 0.024   
Total 2781.748 207    
Corrected Total 30.097 206    

Adjusted r2 = 0.836     
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Ο συνολικός αριθμός ωοκυττάρων στο στάδιο κυστιδίων λεκίθου και 
λεκιθικών ωοκυττάρων (VIT) ήταν χαμηλότερος στις VTO γονάδες (Πίνακας 1.4) σε 
σχέση με τα υπόλοιπα λεκιθικά γοναδικά στάδια με σημάδια πρόσφατης ή 
επικείμενης ωοτοκίας (POF0, POF1, POF2 και MN). Πιθανώς, η στρατολόγηση των 
λεκιθικών ωοκυττάρων δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμα, τουλάχιστο σε κάποια από τα 
VTO θηλυκά, υποδηλώνοντας ότι αυτά δεν είχαν ωριμάσει πλήρως, δεν ήταν, δηλ., 
αναπαραγωγικά ενεργά θηλυκά. 

Πίνακας 1.4 Εκτιμήσεις του GLM για το log(Ni) σε κάθε γοναδικό στάδιο και οι 
συντελεστές διακύμανσης, CVs (σε παρενθέσεις). Παρουσιάζονται και οι αντιλογάριθμοι 
των εκτιμήσεων Ni). VIT: αριθμός ωοκυττάρων στη λεκιθογένεση (VIT = EVTO +VTO + 
MN). Total: άθροισμα ωοκυττάρων από PG έως HYD 
Table 1.4 GLM estimates of log(Ni) for each ovarian stage along with their coefficients of 
variation, CVs (in parentheses).  The back-transformed (antilog) values of the estimates (Ni) 
are also presented. VIT: number of oocytes in vitellogenesis (VIT = EVTO +VTO + MN). 
Total: sum of oocytes from PG to HYD 
Oocyte stage Ovarian stage 

log(Ni) VTO POF0 POF1 POF2 LVTO HYD 
4.190 

(0.013) 
4.215 

(0.026) 
4.205 

(0.011) 
4.215 

(0.014) 
4.184 

(0.012) 
4.070 

(0.023) PG 

3.539 
(0.016) 

3.705 
(0.030) 

3.646 
(0.012) 

3.644 
(0.016) 

3.622 
(0.014) 

3.707 
(0.025) CA 

3.395 
(0.017) 

3.561 
(0.031) 

3.586 
(0.013) 

3.479 
(0.017) 

3.444 
(0.014) 

3.239 
(0.028) EVTO 

3.414 
(0.017) 

3.547 
(0.031) 

3.601 
(0.013) 

2.943 
(0.020) 

3.181 
(0.017) 

3.139 
(0.032) VTO 

LVTO    3.583 
(0.016) 

3.623 
(0.014)  

HYD      3.630 
(0.072) 

Ni VTO POF0 POF1 POF2 LVTO HYD 
PG 15486 16407 16016 16409 15288 11742 
CA 3457 5074 4431 4405 4192 5096 

EVTO 2481 3643 3859 3013 2778 1733 
VTO 2594 3525 3991 876 1518 1378 

LVTO    3830 4196  
HYD      4266 

       
VIT 5075 7167 7850 7720 8492 3111 
Total 24018 28649 28296 28534 27972 24215 

Οι εκτιμήσεις του μοντέλου για το πλήθος των ωοκυττάρων στις 
ενυδατωμένες γονάδες ήταν λιγότερο ακριβείς (Πίνακας 1.4, CVs), ειδικά όσον 
αφορά στον αριθμό των ενυδατωμένων ωοκυττάρων (HYD). Όμως, ο εκτιμώμενος 
αριθμός των ενυδατωμένων ωοκυττάρων ήταν παρόμοιος με τον αριθμό των 
ωοκυττάρων στο στάδιο μετανάστευσης πυρήνα (MN) στις POF2 και MN γονάδες 
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(~4000 ωοκύτταρα, Πίνακας 1.4). Από τις κατανομές συχνοτήτων μεγέθους των 
ωοκυττάρων (βασισμένες σε μετρήσεις διαμέτρου σε δείγματα ιστού) μεμονωμένων 
θηλυκών διαφορετικών σταδίων γοναδικής ανάπτυξης, φαίνεται ότι όταν ξεκινά η 
ωρίμανση των ωοκυττάρων (σε θηλυκά με ωοκύτταρα στο στάδιο μετανάστευσης 
πυρήνα, δηλ. σε POF2 και MN γονάδες) σχηματίζεται ένα σαφές χάσμα (hiatus) 
ανάμεσα στην ομάδα ωοκυττάρων προς ωοτοκία και το πλήθος των λιγότερο 
αναπτυγμένων ωοκυττάρων (Εικ. 1.9). Οι παρόμοιες εκτιμήσεις του μεγέθους ομάδας 
στις POF2, MN και HYD γονάδες υποδηλώνουν υψηλή ακρίβεια του GLM μοντελου. 
Αυτό βεβαιώθηκε περαιτέρω από την υψηλή συσχέτιση (Pearson correlation 
coefficient: r=0.99) ανάμεσα στο λόγο VIT/Total (υπολογισμένο από τις εκτιμήσεις 
του μοντέλου που παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.4) και τον ανεξάρτητα εκτιμημένο 
λόγο VIT400/TotalWM (Εικ. 1.10). 

Όταν η ομάδα προς ωοτοκία εισέρχονταν στη φάση της ωοκυτταρικής 
ωρίμανσης (POF2, MN γονάδες) ο αριθμός των VTO ωοκυττάρων στις γονάδες 
μειώνονταν (Πίνακας 1.4). Όμως, ο συνολικός αριθμός των λεκιθικών ωοκυττάρων 
(VIT=EVTO+VTO+MN) στις γονάδες POF2, MN, αλλά και POF1, ήταν παρόμοιος 
(~8000) και ισούνταν σχεδόν με δύο φορές τον αριθμό των ωοκυττάρων στην ομάδα 
προς ωοτοκία (γονιμότητα ομάδας). Όντως, ο λόγος των ωοκυττάρων στο στάδιο 

 
Εικόνα 1.9 Παραδείγματα κατανομών συχνοτήτων του μεγέθους των ωοκυττάρων 
(ODind) σε μεμονωμένα θηλυκά διαφορετικών γοναδικών σταδίων 
Figure 1.9 Examples of oocyte size (ODind) frequency distributions for individuals in 
different ovarian stages 
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μετανάστευσης πυρήνα 
προς το σύνολο των 
λεκιθικών ωοκυττάρων 
ήταν σχεδόν 0.5 στις 
MN και POF2 γονάδες. 

 
Εικόνα 1.10 Αξιολόγηση του GLM μοντέλου από την 
εφαρμογή της θεωρητικής πυκνότητας πακεταρίσματος 
ωοκυττάρων με τις ωοκυτταρικές μετρήσεις σε δείγματα 
ιστού. Σύγκριση του λόγου VIT/Total, υπολογισμένο από 
τον Πίνακα 1.4, με το λόγο VIT400/TotalWM. VIT400: 
αριθμός ωοκυττάρων με ODind >400 μm από τις μετρήσεις 
σε δείγματα ιστού. TotalWM: ολικός αριθμός ωοκυττάρων 
(δηλ. ωοκυττάρων με μεγάλη διάμετρο >300μm) από τις 
μετρήσεις σε δείγματα ιστού 
Figure 1.10 Validation of the GLM model from theoretical 
oocyte packing density application using oocyte 
measurements in whole mounts. Comparison of the ratio 
VIT/Total, calculated from Table 1.4, against the ratio 
VIT400/TotalWM. VIT400: number of oocytes with ODind 
>400 μm in whole mount measurements. TotalWM: Total 
number of oocytes (i.e., oocytes with long diameter 
>300μm) in whole mount measurements

Για την 
ανάδειξη του χρονισμού 
της στρατολόγησης 
ομάδας εξετάστηκαν οι 
λόγοι PG/Total, 
CA/Total και VIT/Total 
στα αναπαραγωγικά 
ενεργά θηλυκά (Εικ. 
1.11). Στα ψάρια που 
είχαν ωοτοκήσει μία ή 
δύο μέρες πριν (POF1, 
POF2) οι λόγοι ήταν 
παρόμοιοι. Το ίδιο 
ίσχυε για τα ΜΝ 
θηλυκά με την εξαίρεση 
υψηλότερου λόγου για 
τα VIT και 
χαμηλότερου λόγου για 

τα PG ωοκύτταρα. Στις ενυδατωμένες γονάδες, ο λόγος των λεκιθικών ωοκυττάρων 
μειώνονταν (λόγω ενυδάτωσης της ομάδας προς ωοτοκία) αλλά συγχρόνως 
μειώνονταν τα PG και αυξάνονταν τα CA ωοκύτταρα. Οι αλλαγές που συνέβαιναν 
κατά την ενυδάτωση αντισταθμίζονταν γρήγορα και ήδη στα POF0 θηλυκά οι λόγοι 
πλησίαζαν αυτούς των POF1 και POF2 θηλυκών.  

1.4 Συζήτηση 

Στο παρόν κεφάλαιο εφαρμόστηκαν προηγμένες μέθοδοι και θεωρίες της 
αναπαραγωγικής βιολογίας ιχθύων («πυκνότητα πακεταρίσματος ωοκυττάρων», 
στερεολογία, γοναδική αλλομετρία, κατανομές συχνοτήτων μεγέθους ωοκυττάρων 
και χρονολόγηση μετα-ωορρηξιακών ωοθυλακίων) (Kurita & Kjesbu 2009, 
Witthames et al. 2009, Somarakis et al. 2004b) καθώς και γενικά γραμμικά μοντέλα 
προκειμένου να μελετηθεί η δυναμική της λεκιθογένεσης σε ένα μη καθορισμένο 
αποθέτη (indeterminate spawner). Ο συνδυασμός αυτών των μεθόδων επέτρεψε μία 
λεπτομερή απεικόνιση της πορείας δημιουργίας κάθε ομάδας αβγών προς ωοτοκία 
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Εικόνα 1.11 Λόγοι των PG, CA και VIT προς τον ολικό 
αριθμό των ωοκυττάρων υπολογισμένοι από τον Πίνακα 
1.4 μόνο για τα αναπαραγωγικά ενεργά θηλυκά 
Figure 1.11 Ratios of PG, CA and VIT on total number of 
oocytes calculated from Table 1.4 only for actively 
spawning fish 

στο γαύρο. Καθώς στην 
παρούσα μελέτη, η 
μέθοδος «πυκνότητα 
πακεταρίσματος 
ωοκυττάρων» 
εφαρμόζεται μόλις για 
τρίτη φορά, τα ευρήματα 
αυτού του κεφαλαίου 
συζητούνται ως επί των 
πλείστων σε 
αντιπαραβολή με τα 
ευρήματα από τις 
προηγούμενες δύο 
εφαρμογές της μεθόδου 
σε δύο βενθικά είδη με μη 
καθορισμένη γονιμότητα, 

το Ιαπωνικό πλατύψαρο (Paralichthys olivaceus) (Kurita & Kjesbu 2009) και τον 
μπακαλιάρο (Merluccius merluccius) (Korta et al. 2010). 

Τα μικρότερα ωοκύτταρα που χρησιμοποιήθηκαν εδώ για την εκτίμηση της 
θεωρητικής OPD ήταν τα PG με μεγάλη διάμετρο >300 μm. Οι Kurita & Kjesbu 
(2009) μέτρησαν πρώιμα λεκιθικά ωοκύτταρα >290 μm στο Ιαπωνικό πλατύψαρο 
(Paralichthys olivaceus), ενώ οι Korta et al. (2010) επεκτεiναν την ανάλυση τους στο 
μπακαλιάρο και σε μικρά πρωτογενή ωοκύτταρα με διάμετρο >90 μm. Συνεπώς, στο 
γαύρο και το Ιαπωνικό πλατύψαρο, οι ODN και ODV παρουσίαζαν αυξανόμενη 
απόκλιση με την εξέλιξη της γοναδικής ωρίμανσης (π.χ. Εικ. 1.4), ενώ στο 
μπακαλιάρο οι διαφορές ήταν αμελητέες λόγω της αριθμητικής κυριαρχίας των 
μικρότερων ωοκυττάρων στις γονάδες όλων των σταδίων ωρίμανσης (Korta et al. 
2010).  

Αντίστοιχα, η βαρυμετρική και θεωρητική OPD στο γαύρο είχαν συγκρίσιμα 
πρότυπα (αυξάνονταν μέχρι το VTO στάδιο και έπειτα μειιώνονταν, Εικ. 1.6) με αυτά 
της θεωρητικής OPD του Ιαπωνικού πλατύψαρου και τη βαρυμετρική OPD του 
μπακαλιάρου. Όμως, στον μπακαλιάρο η θεωρητική OPD μειώνονταν συνεχώς με 
την ODV και οι εκτιμήσεις του πλήθους των ωοκυττάρων στα πρώιμα στάδια ήταν 
πολύ μεγαλύτερες ως αποτέλεσμα της συμπερίληψης των πολύ μικρών πρωτογενών 
ωοκυττάρων. 

Καθώς εδώ και στην εργασία των Kurita & Kjesbu (2009), για την εκτίμηση 
της OPD χρησιμοποιήθηκαν μόνο ωοκύτταρα μεγαλύτερα από 300 και 290 μm, το 
πρότυπο της αυξανόμενης OPD με την αύξηση της OD μέχρι το VTO στάδιο 
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θεωρήθηκε ως η αρχική φάση της στρατολόγησης των ωοκυττάρων στην τρέχουσα 
αναπαραγωγική περίοδο από τη δεξαμενή των μικρότερων πρωτογενών ωοκυττάρων 
που υπάρχουν στη γονάδα όσο αυτή είναι ανώριμη ή αναγεννιέται. Αυτή η υπόθεση 
υποστηρίζεται και από τα αντίθετα πρότυπα του κλάσματος όγκου των PG-S και των 
υπόλοιπων, αναπτυσσόμενων ωοκυττάρων τα οποία, αντίστοιχα, μειώνονταν και 
αυξάνονταν απότομα μέχρι το VTO στάδιο. 

Πέρα από το VTO στάδιο, η OPD μειώνονταν σταθερά και ανάμεσα στην  
OPD και την OD υπήρχε μία ισχυρή εκθετική σχέση (Εικ. 1.7, λογαριθμισμένες 
τιμές). Στα ψάρια με καθορισμένη γονιμότητα μια αντίστοιχα ισχυρή εκθετική σχέση 
συνδέει τον αριθμό των λεκιθικών ωοκυττάρων ανά γραμμάριο γονάδας με την OD 
(Thorsen & Kjesbu 2001, Kurita & Kjesbu 2009, Witthames et al. 2009) γιατί τα 
ωοκύτταρα που θα απελευθερωθούν έχουν ήδη στρατολογηθεί, δηλ. ο αριθμός τους 
είναι καθορισμένος. Αντίστοιχα, στο γαύρο, όταν οι γονάδες φτάσουν σε κάποιο 
σημείο ανάπτυξης και τα ψάρια είναι ικανά για ωοτοκία (δηλ. έχουν στρατολογηθεί 
πλήρως στην τρέχουσα αναπαραγωγική περίοδο), περιέχουν πλέον έναν αριθμό 
αναπτυσσόμενων ωοκυττάρων που διατηρείται σταθερός, με την εξαίρεση σύντομων 
περιόδων κατά τις οποίες στρατολογούνται οι νέες ομάδες (βλ. παρακάτω). 

Στις γονάδες POF0 (λίγες ώρες μετά την ωοτοκία) η OPD (Εικ. 1.7) και το VV 
(Εικ. 1.5) ήταν χαμηλότερα, ενώ το κλάσμα όγκου των ‘other’ ήταν αυξημένο σε 
σχέση με τα άλλα στάδια (Εικ. 1.5). Με άλλα λόγια, η OPD μειώνονταν αμέσως μετά 
την απελευθέρωση των αβγών και ο ελεύθερος χώρος που προέκυπτε 
καταλαμβάνονταν προσωρινά από τα νεοεμφανιζόμενα (μεγάλα) μετα-ωορρηξιακά 
ωοθυλάκια. 

Η σχέση log(OPD)-log(ODV) (Εικ. 1.7) ήταν πολύ ισχυρή (r2=0.99), σε 
αντίθεση με μελέτες που έχουν γίνει σε άλλους μη καθορισμένους αποθέτες 
(Ιαπωνικό πλατύψαρο: Kurita & Kjesbu 2009, μπακαλιάρος: Korta et al. 2010) στους 
οποίους οι σχέσεις είχαν μεγαλύτερη διακύμανση γύρω από τις προσαρμοσμένες 
ευθείες παλινδρόμησης. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στο περιορισμένο διάστημα 
δειγματοληψίας αυτής της εργασίας (πριν και στην αρχή της αναπαραγωγικής 
περιόδου, και όχι σε ολόκληρη τη διάρκειά της) που πιθανώς μείωσε τη διακύμανση 
της OPD λόγω εποχικών μεταβολών στο μέγεθος του αβγού και τη γονιμότητα 
ομάδας (Hunter & Leong 1981, Alheit 1989, Clarke 1989, Luo & Musick 1991, 
Motos 1996, Funamoto & Aoki 2002, Castro et al. 2009). 

Ο εκτιμημένος αλλομετρικός συντελεστής (b) που περιλήφθηκε στο IG ήταν 
σημαντικά διαφορετικός από τη μονάδα και δεν άλλαζε με την ανάπτυξη της γονάδας 
(Εικ. 1.8). Αυτό έρχεται σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει σε ένα άλλο μικρό πελαγικό 
είδος, τη Μεσογειακή σαρδέλα, στην οποία η αύξηση της γονάδας είναι ισομετρική 
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σε όλα τα στάδια ανάπτυξης της γονάδας εκτός της ενυδάτωσης (Somarakis et al. 
2004b).  

Με τη διόρθωση για το σχετικό μέγεθος της γονάδας, οι εκτιμήσεις του GLM 
έδειξαν ότι υπάρχει μία δυναμική ισορροπία στους σχετικούς αριθμούς των 
ωοκυττάρων ανάμεσα στα αναπτυξιακά ωοκυτταρικά στάδια, τουλάχιστον στα 
αναπαραγωγικά ενεργά θηλυκά, τα οποία ορίζονται εδώ ως αυτά που παρουσιάζουν 
σημάδια πρόσφατης ή επικείμενης ωοτοκίας, δηλ. εξαιρώντας τα VTO θηλυκά 
(Πίνακας 1.4). Η υψηλή συσχέτιση (r=0.99) ανάμεσα στις εκτιμήσεις του σχετικού 
αριθμού των λεκιθικών ωοκυττάρων από το GLM και τις μετρήσεις ωοκυττάρων σε 
δείγματα ιστού (Εικ. 1.10) υποδηλώνει μεγάλη ακρίβεια των μεθόδων που 
εφαρμόστηκαν παρά το μικρό αριθμό ψαριών που αναλύθηκαν στερεολογικά. 

Οι εκτιμήσεις του μοντέλου στις HYD γονάδες ήταν λιγότερο ακριβείς σε 
σχέση με άλλα γοναδικά στάδια (Πίνακας 1.4). Καθώς η συρρίκνωση των 
ενυδατωμένων ωοκυττάρων είναι σημαντικά μεγαλύτερη στο στάδιο της αφυδάτωσης 
της ιστολογικής διαδικασίας (Εικ. 1.3) και πολλά δεν παραμένουν άθικτα, είναι 
επόμενο η στερεολογική μέθοδος να είναι λιγότερο ακριβής στις ενυδατωμένες 
γονάδες. Όμως, οι εκτιμήσεις για το μέσο μέγεθος ομάδας ήταν παρόμοιες στις MN, 
POF2 και HYD γονάδες (~4000 αβγά, Πίνακας 1.4) και συγκρίσιμες με 
προηγούμενες εκτιμήσεις γονιμότητας ομάδας στο Β. Αιγαίο (Somarakis 2005, 
Somarakis et al. 2011), γεγονός που υποδηλώνει ότι οι εκτιμήσεις του GLM για τον 
αριθμό των ενυδατωμένων ωοκυττάρων παρόλο που υπολείπονταν σε ακρίβεια 
(precision) ήταν σωστές (accurate). 

Οι κατανομές συχνοτήτων μεγέθους ωοκυττάρων για μεμονωμένα θηλυκά 
έδειξαν ότι η διαφοροποίηση της ομάδας ωοκυττάρων που θα απελευθερωθεί στο 
επόμενο γεγονός ωοτοκίας ήταν εμφανής σχεδόν 24 ώρες μετά την ωοτοκία (POF1 
γονάδες), ενώ στις POF2 και MN γονάδες (οι οποίες περιείχαν ωοκύτταρα στο στάδιο  
μετανάστευσης του πυρήνα, που θα απελευθερώνονταν το επόμενο βράδυ) υπήρχε 
ένα ευδιάκριτο χάσμα ανάμεσα στην πιο προηγμένη ομάδα (προς ωοτοκία) και τα 
μικρότερα αναπτυσσόμενα ωοκύτταρα (Εικ. 1.9). Στα Engraulis mordax, Anchoa 
mitchilli και Engraulis japonicus το χάσμα στις κατανομές συχνοτήτων σχηματίζεται 
κατά το στάδιο της ενυδάτωσης (Hunter & Leong 1981, Luo & Musick 1991, Imai & 
Tanaka 1994), ενώ στη Μεσογειακή σαρδέλα κατά το τεταρτογενές λεκιθικό στάδιο 
(Ganias et al. 2004). Πιθανώς, οι μετρήσεις ωοκυττάρων σε δείγματα ιστού και η 
χρήση της ODind ([L+S]/2) αντί για τη μεγάλη διάμετρο παρέχουν μία πιο ακριβή και 
ρεαλιστική απεικόνιση του μεγέθους των ωοκυττάρων που επέτρεψε την 
οπτικοποίηση του χάσματος πριν το στάδιο της ενυδάτωσης. Η εξέλιξη του 
λογισμικού προκειμένου να μετράει ελλειπτικά ωοκύτταρα στα δείγματα ιστού 
μπορεί επομένως να αποτελέσει μία εναλλακτική λύση στη μέτρηση της γονιμότητας 
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ομάδας στο γαύρο και σε στάδια πριν την ενυδάτωση (η οποία διαρκεί μόνο λίγες 
ώρες στον Ευρωπαϊκό και άλλα είδη γαύρου που ωοτοκούν το καλοκαίρι [π.χ. Motos 
1996]), σε περιπτώσεις που οι ενυδατωμένες γονάδες στα δείγματα δεν αρκούν για 
την εκτίμηση της γονιμότητας του πληθυσμού (π.χ., Palomera & Pertierra 1993).  

Στο Engraulis mordax, οι Hunter & Leong (1981) υπολόγισαν ότι ο αριθμός 
των λεκιθικών ωοκυττάρων σε γονάδες χωρίς σημάδια πρόσφατης ωοτοκίας (χωρίς 
POFs) ήταν περίπου δύο φορές το μέγεθος της ομάδας προς ωοτοκία. Η παρατήρηση 
αυτή είναι σύμφωνη με τα ευρήματα για τον Ευρωπαϊκό γαύρο, όπου στις POF1, 
POF2 και MN γονάδες ο συνολικός αριθμός των λεκιθικών ωοκυττάρων ισούται με 
δύο φορές το μέγεθος της ομάδας προς ωοτοκία (Πίνακας 1.4). 

Ο χρονισμός της στρατολόγησης ομάδας στο γαύρο έγινε καλύτερα 
κατανοητός όταν εξετάστηκαν οι λόγοι PG/Total, CA/Total and VIT/Total σε γονάδες 
HYD (ακριβώς πριν την ωοτοκία), POF0 (αμέσως μετά έως λίγες ώρες μετά την 
ωοτοκία), POF1 (περίπου 24 ώρες μετά την ωοτοκία), POF2 (48 ώρες μετά την 
ωοτοκία αλλά και 24 πριν την ωοτοκία) και MN (περίπου 24 ώρες πριν την ωοτοκία) 
(Εικ. 1.11). Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι η παρουσία των POFs και η αντιστοίχηση 
των θηλυκών ως προς τη νύχτα της ωοτοκίας βοήθησε στην ανάδειξη του χρονισμού 
της στρατολόγησης ομάδας. Επιπλέον, η μετανάστευση πυρήνα, η οποία στο γαύρο 
ξεκινάει περίπου μία ημέρα πριν την ωοτοκία (Hunter & Macewicz 1985, Motos 
1996), επίτρεψε την εκτίμηση της δυναμικής των γονάδων σε ψάρια που θα 
ωοτοκήσουν περίπου σε 24 ώρες.  

Οι παρατηρούμενες αλλαγές στους σχετικούς αριθμούς ωοκυττάρων που 
απεικονίζονται στην Εικ. 1.11 δείχνουν ότι η στρατολόγηση ομάδας στον Ευρωπαϊκό 
γαύρο δεν είναι συνεχής, αλλά  συμβαίνει σε ‘κύματα’ διάρκειας λιγότερο από 24 
ώρες (πιθανώς μόνο λίγων ωρών) τα οποία ενεργοποιούνται από την ενυδάτωση της 
ομάδας προς ωοτοκία. Ο αριθμός των ωοκυττάρων στις γονάδες παραμένει στη 
συνέχεια σταθερός (σε κατάσταση ισορροπίας), εμπερικλείοντας δύο εν δυνάμει 
ομάδες προς ωοτοκία, μέχρι το επόμενο γεγονός ενυδάτωσης να ενεργοποιήσει ένα 
ακόμα ‘κύμα’ στρατολόγησης. 

Συνοψίζοντας, ο συνδυασμός εξελιγμένων μεθόδων και θεωριών της 
αναπαραγωγικής βιολογίας ιχθύων στην παρούσα μελέτη επέτρεψε μία λεπτομερή 
και πρωτότυπη απεικόνιση της ταχείας στρατολόγησης ομάδας και της δυναμική της 
de novo λεκιθογένεσης σε ένα μη καθορισμένο αποθέτη με μικρά διαστήματα μεταξύ 
των διαδοχικών γεγονότων ωοτοκίας. Η προσέγγιση που υιοθετείται εδώ μπορεί να 
είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε μελλοντικές έρευνες για την επίδραση παραγόντων, όπως 
το μέγεθος και η ηλικία του ψαριού, η ευρωστία, το αναπαραγωγικό ιστορικό, η 

 48



 49

θερμοκρασία και η διαθεσιμότητα τροφής στο αναπαραγωγικό δυναμικό των μη 
καθορισμένων αποθετών.  
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Κεφάλαιο 2ο  

Μέθοδος Ημερήσιας Παραγωγής Αβγών: 

Μελέτη της διακύμανσης της 

αναπαραγωγικής προσπάθειας του 

αποθέματος γαύρου στο Βόρειο Αιγαίο∗ 

 

2.1 Εισαγωγή 

Η εφαρμογή της Μεθόδου της Ημερήσιας Παραγωγής Αβγών (Daily Egg 
Production Method, DEPM) πέρα από την εκτίμηση της αναπαραγόμενης βιομάζας 
αποθεμάτων ψαριών με μη καθορισμένη γονιμότητα (Stratoudakis et al. 2006), 
παρέχει και πολύτιμες χρονοσειρές για την έκταση και τα χαρακτηριστικά των 
αναπαραγωγικών πεδίων καθώς και για σημαντικές αναπαραγωγικές παραμέτρους 
των αποθεμάτων οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στην κατανόηση του μηχανισμού 
με τον οποίο οι περιβαλλοντικές αλλαγές επηρεάζουν την αναπαραγωγική βιολογία 
των μικρών πελαγικών ψαριών (Somarakis et al. 2004a, 2006b). 

Στη Μεσόγειο τα τρία κύρια αποθέματα γαύρου (Καταλανική θάλασσα και 
κόλπος των Λεόντων, Αδριατική, Β. Αιγαίο) βρίσκονται σε ευνοϊκά αναπαραγωγικά 
ενδιαιτήματα (υψηλή παραγωγικότητα και ευνοϊκές συνθήκες για την επιβίωση των 
ιχθυονυμφών) τα οποία όμως είναι χωρικά περιορισμένα και απομονωμένα το ένα 
από το άλλο μέσω βαθιών, εξαιρετικά ολιγοτροφικών λεκανών, οι οποίες αδυνατούν 
να στηρίξουν τις διατροφικές και αναπαραγωγικές ανάγκες του γαύρου (Somarakis et 
al. 2004a). Για παράδειγμα, στο Αιγαίο υπάρχει μία έντονη αντίθεση στην 
παραγωγικότητα ανάμεσα στη βόρεια και νότια λεκάνη και τα κοπάδια του γαύρου 
εκλείπουν από τη δεύτερη (Stergiou et al. 1997). Υπάρχει λοιπόν, περιορισμός στη 
δυνατότητα επέκτασης του αναπαραγωγικού πεδίου του γαύρου στο Αιγαίο ως 
απόκριση στο αυξανόμενο μέγεθος του πληθυσμού (πυκνοεξαρτώμενη χρήση 

                                                 
∗ Το κεφάλαιο αυτό έχει δημοσιευτεί ως τμήμα της εργασίας: Somarakis S, Schismenou E, Siapatis A, 
Giannoulaki M, Kallianiotis A, Machias A (2012). High variability in the Daily Egg Production 
Method parameters of an eastern Mediterranean anchovy stock: Influence of environmental factors, 
fish condition and population density. Fisheries Research 117-118: 12-21 
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ενδιαιτήματος), όπως προβλέπει το ‘basin model’ (MacCall, 1990) και έχει 
καταδειχθεί σε πιο παραγωγικές περιοχές, όπως ο Βισκαϊκός κόλπος ή περιοχές 
αναβλύσεων (Somarakis et al., 2004a, Barange et al., 2009b). Στο κεφάλαιο αυτό θα 
δείξουμε ότι η περιορισμένη δυνατότητα εξάπλωσης του πληθυσμού στο χώρο οδηγεί 
σε πυκνοεξαρτώμενη παραγωγή αβγών στο γαύρο του Β. Αιγαίου. 

Από το 2003 η DEPM έχει εφαρμοστεί στο απόθεμα γαύρου στο Β. Αιγαίο 
πέντε φορές, 2003-2006 και 2008. Οι έρευνες για την εφαρμογή της DEPM γίνονται 
παράλληλα με ακουστικές έρευνες και οι δύο χρονοσειρές χρησιμοποιούνται για την 
εκτίμηση του αποθέματος στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού κανονισμού συλλογής 
αλιευτικών δεδομένων (SGMED 2009).  Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζεται η 
διακύμανση των παραμέτρων της DEPM που αφορούν στα ενήλικα άτομα γαύρου σε 
σχέση με ταυτόχρονα συλλεγμένη πληροφορία για την επιφανειακή θερμοκρασία της 
θάλασσας, τη βιομάζα του μεσοζωοπλαγκτού, τη σωματική και ηπατική ευρωστία και 
το μέγεθος/πυκνότητα πληθυσμού. Σκοπός ήταν η καλύτερη κατανόηση του 
μηχανισμού με τον οποίο ρυθμίζεται η παραγωγή αβγών του γαύρου στην 
ολιγοτροφική Μεσόγειο Θάλασσα. 

2.2 Υλικά και Μέθοδοι 

2.2.1 Εφαρμογή της DEPM στο Β. Αιγαίο 
Το μοντέλο για την εκτίμηση της αναπαραγόμενης βιομάζας είναι (Stauffer & 

Picquelle, 1980): SSB = (k × P × A × W) / (R × F × S) (βλ. Γενική Εισαγωγή [παρ. 
«Η Μέθοδος Ημερήσιας Παραγωγής Αβγών»] και Πίνακα 2.1 για επεξήγηση των 
παραμέτρων). Η Ειδική Ημερήσια Γονιμότητα (Daily Specific Fecundity, DSF) είναι 
ο αριθμός των αβγών που παράγονται ανά γραμμάριο της αναπαραγόμενης βιομάζας, 
δηλ., DSF = (R × F × S) / W. 

Βάση των προτύπων της οριζόντιας κατανομής των αβγών και των χωρικών 
διαφορών σε τοπογραφικά και υδρογραφικά χαρακτηριστικά  (Somarakis & 
Nikolioudakis 2007) η περιοχή μελέτης μετά-στρωματοποιήθηκε (poststratified) σε 
ανατολική (Stratum I) και δυτική (Stratum II) περιοχή (Εικ. 2.1) και οι εκτιμήσεις 
των παραμέτρων έγιναν ξεχωριστά για κάθε περιοχή. Η ανατολική περιοχή κάλυπτε 
το πλατό της Λήμνου, το Θρακικό πέλαγος, και τους κόλπους του Στρυμωνικού και 
της Καβάλας, περιοχές που δέχονται την άμεση επίδραση του νερού της Μαύρης 
Θάλασσας (Somarakis et al. 2002b, Isari et al. 2006, Somarakis & Nikolioudakis 
2007). Η δυτική περιοχή περιλάμβανε μία σειρά από ημίκλειστους έως πολύ 
κλειστούς κόλπους, όπως ο Θερμαϊκός και ο Ευβοϊκός.  
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2.2.2 Συλλογή και επεξεργασία δειγμάτων 
Η συλλογή ενήλικων ατόμων γαύρου πραγματοποιήθηκε στο Β. Αιγαίο (Εικ. 

2.1) κυρίως εν πλω του ερευνητικού σκάφους  ‘ΦΙΛΙΑ’ με τη χρήση πελαγικής 
τράτας (Πίνακας 2.1). Επιπλέον δείγματα συλλέχθηκαν επί του τοπικού στόλου γρι-
γρι, ειδικά το 2003 και 2004. Η σύγκριση παραμέτρων των ενηλίκων που προήλθαν 
από δείγματα πελαγικής τράτας και γρι-γρι για τις έρευνες του 2003 και 2004 έδειξε 
ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα δύο εργαλεία 
(Schismenou et al. 2005). Κάθε δείγμα ενηλίκων αποτελούνταν από μία τυχαία 
συλλογή 1.5-2 kg γαύρου. Τα ψάρια μονιμοποιούνταν αμέσως μετά τη σύλληψη σε 
δοχεία 10 l γεμισμένα με 10% ρυθμιστικό διάλυμα φορμόλης. Το ψάρεμα 
πραγματοποιούνταν τις βραδινές ώρες (20:30 – 06:30). 

 
Εικόνα 2.1 Χάρτης της περιοχής δειγματοληψίας που δείχνει 
τους σταθμούς δειγματοληψίας των ενηλίκων κατά τον Ιούνιο 
2004 
Figure 2.1 Map of the survey area showing the location of 
adult sampling stations in June 2004 

Η επεξεργασία των δειγμάτων στο εργαστήριο περιλάμβανε μετρήσεις μήκους, 
βάρους (ολικό βάρος και βάρος χωρίς γονάδες), καθορισμό φύλου σε όλα ή 
τουλάχιστον 50 άτομα ανά δείγμα. Για τα θηλυκά που χρησιμοποιήθηκαν για τον 
υπολογισμό της συχνότητας ωοτοκίας καταγράφηκε και το ηπατικό βάρος για την 
εκτίμηση του δείκτη ηπατικής ευρωστίας. Το συντηρημένο σε φορμόλη βάρος 
μετατράπηκε σε νωπό βάρος με τη χρήση κατάλληλων εξισώσεων διόρθωσης 
(Somarakis et al. 2002a). Το ολικό βάρος των ενυδατωμένων θηλυκών διορθώθηκε 
για την αύξηση λόγω ενυδάτωσης των γονάδων (Hunter et al. 1985).  

Οι γονάδες όλων των θηλυκών που επεξεργάστηκαν εργαστηριακά 
ζυγίστηκαν και συντηρήθηκαν σε 10% ρυθμιστικό διάλυμα φορμόλης. Σε είκοσι (ή 
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σε όλα, αν ο αριθμός τους ήταν μικρότερος από 20) τυχαία επιλεγμένα θηλυκά από 
κάθε δείγμα πραγματοποιήθηκε ιστολογική ανάλυση των γονάδων. Κάθε ζεύγος των 
γονάδων ζυγίστηκε και ένα κομμάτι ιστού αφαιρέθηκε από το κέντρο κάθε γονάδας, 
αφυδατώθηκε, καθαρίστηκε σε ξυλόλη και εγκλείστηκε σε παραφίνη. Οι τομές (4-6 
µm) βάφτηκαν με χρώση αιματοξυλίνης-ηωσίνης κατά Mayer (Clark 1981). Η 
ιστολογική ανάλυση περιλάμβανε την καταγραφή: α) του αναπτυξιακού σταδίου της 
πιο προηγμένης ομάδας υγιών ωοκυττάρων, β) της παρουσίας, του σταδίου και της 
ποσότητας των ατρητικών ωοθυλακίων και γ) της παρουσίας και του βαθμού 
απορρόφησης των μετα-ωορρηξιακών ωοθυλακίων (postovulatory follicles, POFs, 
Hunter & Macewicz 1985). Επιπλέον, όλα τα θηλυκά, τα οποία μετά από 
μακροσκοπική παρατήρηση καταγράφηκαν ως ενυδατωμένα ή ωοτοκούντα, 
μετρήθηκαν και οι γονάδες τους συντηρήθηκαν σε φορμόλη για μετέπειτα ιστολογική 
ανάλυση και μέτρηση της γονιμότητας ομάδας. 

Για τις μετρήσεις γονιμότητας (F) εφαρμόστηκε η μέθοδος ενυδατωμένων 
ωοκυττάρων (hydrated oocyte method).  Χρησιμοποιήθηκαν μόνο γονάδες με πλήρως 
ενυδατωμένα ωοκύτταρα αλλά χωρίς μετά-ωορρηξιακά ωοθυλάκια, δηλ. είχε 
προηγηθεί ιστολογικός έλεγχος σε μία από τις δύο γονάδες ώστε να βεβαιωθεί ότι δεν 
είχε ξεκινήσει η ωοτοκία. Τα ενυδατωμένα ωοκύτταρα μετρήθηκαν σε τρία 
υποδείγματα ιστού 40-60 mg  (που περιείχαν 100-200 αβγά) ανά ψάρι, τα οποία 
προέρχονταν από το εμπρόσθιο, μεσαίο και οπίσθιο μέρος της γονάδας σύμφωνα με 
τη μέθοδο των Hunter et al. (1985). 

Η συχνότητα ωοτοκίας (S), δηλ. το κλάσμα των ώριμων θηλυκών που 
ωοτοκούν κάθε μέρα εκτιμήθηκε βάση της μεθόδου των μετα-ωορρηξιακών 
ωοθυλακίων (Hunter & Macewicz 1985). Προκειμένου να χαρακτηριστούν τα ψάρια 
ως προς τη μέρα της ωοτοκίας, εξετάστηκε λεπτομερώς η μορφολογία των μετα-
ωορρηξιακών ωοθυλακίων σε σχέση με την ώρα της σύλληψης, την ώρα που 
πραγματοποιείται η ωοτοκία ημερησίως και τη θερμοκρασία του νερού. Η 
απορρόφηση των μετα-ωορρηξιακών ωοθυλακίων εξαρτάται από τη θερμοκρασία 
(Fitzhugh & Hettler 1995) και ο ενήλικος γαύρος πραγματοποιεί κατακόρυφες 
ημερήσιες μεταναστεύσεις σε θερμο-στρωματοποιημένα νερά, οι οποίες μπορεί να 
μεταβάλλουν το ρυθμό απορρόφησης στη διάρκεια της ημέρας. Η χρονολόγηση των 
POFs πραγματοποιήθηκε δύο φορές, από δύο ανεξάρτητους ‘αναγνώστες’ με 100% 
συμφωνία. 

 



Πίνακας 2.1 Έρευνες DEPM, 2003-2006, 2008. Στοιχεία δειγματοληψίας ενήλικων ατόμων και εκτιμήσεις παραμέτρων ενηλίκων στο ανατολικό (East, 
Stratum I) και δυτικό (West, Stratum II)) Β. Αιγαίο. Σε παρένθεση δίνονται οι συντελεστές διακύμανσης. Παρουσιάζονται και οι παράμετροι που 
χρησιμοποιήθηκαν για την χρονική/χωρική διακύμανση των παραμέτρων της DEPM 
Table 2.1. DEPM surveys, 2003-2006, 2008. Adult survey information and estimates of adult parameters and spawning stock biomass in Stratum I (East) and 
Stratum II (West). Coefficients of variation in parentheses. The parameters used in the assessment of inter-annual/regional variability in DEPM parameters 
are also presented 

 2003 2004 2005 2006 2008 
 East West East West East West East West East West 

Survey area (A, km2) 17962 12870 17657 13304 17787 13173 17864 13140 17695 13230 
Number of pelagic trawl samples 10 6 10 9 14 10 14 13 12 17 
Number of purse seine samples 13 6 7 12 5 4 3 6   
Average weight of mature female (W, g) 15.36 17.57 18.92 16.73 15.74 13.52 13.99 9.88 10.89 9.91 
 (0.022) (0.049) (0.039) (0.029) (0.034) (0.067) (0.066) (0.056) (0.081) (0.064) 
Weight specific sex ratio (R) 0.648 0.453 0.630 0.571 0.472 0.483 0.479 0.525 0.598 0.538 
 (0.038) (0.097) (0.077) (0.044) (0.098) (0.126) (0.116) (0.062) (0.060) (0.102) 
Spawning fraction of mature females (S) 0.340 0.341 0.436 0.125 0.389 0.394 0.358 0.234 0.261 0.380 
 (0.062) (0.095) (0.051) (0.243) (0.057) (0.051) (0.071) (0.156) (0.152) (0.068) 
Batch fecundity (F, number of eggs) 3936 4446 7053 5482 3728 3632 3417 1446 2462 2614 
 (0.049) (0.063) (0.047) (0.083) (0.058) (0.085) (0.112) (0.126) (0.094) (0.103) 
Daily specific fecundity (eggs g-1) 56.46 39.09 102.40 23.39 43.49 51.12 41.88 17.98 35.29 53.93 
 (0.091) (0.146) (0.102) (0.254) (0.131) (0.165) (0.155) (0.209) (0.200) (0.162) 
Temperature (oC) at 5m in adult habitat (<100m depth) 21.85 25.46 20.02 23.85 21.02 23.24 23.55 21.53 24.62 23.84 
Mesoooplankton biomass (mg m-2)  642.69 532.11 563.64 477.53 480.84 337.29 566.24 469.89 316.23 354.00 
Acoustic, total biomass of anchovy (TB, t)  22696 25142 9992 36517 17398 14454 17808 44876 44050 16551 
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2.2.3 Εκτίμηση των παραμέτρων ενήλικων ατόμων γαύρου 
Η εκτίμηση των παραμέτρων των ενηλίκων έγινε σύμφωνα με τις μεθόδους 

και τους εκτιμητές που χρησιμοποιούν οι Picquelle & Stauffer (1985). Τα δεδομένα 
του αριθμού των αβγών ανά συμβάν ωοτοκίας και του βάρους χωρίς γονάδες 
χρησιμοποιήθηκαν για την προσαρμογή απλών γραμμικών μοντέλων. Όταν τα σημεία 
τομής με τον άξονα y δεν ήταν στατιστικά σημαντικά (p>0.05), ως σημείο τομής 
ορίζονταν το 0. 

Η συχνότητα ωοτοκίας εκτιμήθηκε από το κλάσμα των θηλυκών Ημέρας-1 
(θηλυκά που ωοτόκησαν το προηγούμενο βράδυ), καθώς τα αναπαραγωγικά ενεργά 
θηλυκά (Ημέρας-0) υπεραλιεύονται κατά τη διάρκεια της ωοτοκίας. Για το λόγο αυτό, 
ο αριθμός τους διορθώθηκε θεωρώντας ότι ο αριθμός των θηλυκών Ημέρας-0 ισούται 
με τον αριθμό των Ημέρας-1 (Picquelle & Stauffer 1985, Somarakis et al. 2002a). 

2.2.4 Μελέτη της διακύμανσης των παραμέτρων 
Η διακύμανση των παραμέτρων ενηλίκων της DEPM, τόσο ανάμεσα στα έτη 

όσο και ανάμεσα στις δύο περιοχές (Stratum I & II), εξετάστηκε σε σχέση με τη 
βιομάζα του ζωοπλαγκτού (ξηρό βάρος: mg m-2), τη σωματική ευρωστία (C), την 
ηπατική ευρωστία (LC) και την ολική βιομάζα του γαύρου (TB, mt), όπως 
εκτιμήθηκε από τις ταυτόχρονες ακουστικές δειγματοληψίες και περιλάμβανε και τα 
ιχθύδια (Giannoulaki et al. 2008, SGMED, 2009) (Πίνακας 2.1). Η ολική βιομάζα του 
ζωοπλαγκτού υπολογίστηκε πολλαπλασιάζοντας τη μέση βιομάζα ζωοπλαγκτού με 
την έκταση της περιοχής μελέτης – περιοχή που πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία 
πλαγτού για την εκτίμηση της ημερήσιας παραγωγής αβγών (Somarakis et al. 2012) 
(Πίνακας 2.1)  

Τα διορθωμένα σωματικά και ηπατικά βάρη για κάθε συνδυασμό 
έτους/περιοχής (Y/S) εκτιμήθηκαν από γενικά γραμμικά μοντέλα (GLMs):  

log(Y) = a + b1log(X) + b2(Y/S) + b3(Y/S)log(X) 

όπου  Y: σωματικό βάρος χωρίς γονάδες (Wgf) ή ηπατικό βάρος (LW) και 

X: ολικό μήκος (TL) ή σωματικό βάρος χωρίς γονάδες (Wgf), αντίστοιχα για 
το δείκτη σωματικής ή ηπατικής ευρωστίας. 

Στην καταλληλότητα της χρήσης GLM σε μελέτες ευρωστίας ιχθύων έχουν 
αναφερθεί οι Patterson (1992) και Vila-Gispert & Moreno-Amich (2001). 

2.3 Αποτελέσματα 
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Πίνακας 2.2 Παράμετροι των μοντέλων για τη γονιμότητα ομάδας 
(F) σε σχέση με το βάρος χωρίς γονάδες (Wgf) F = α + β (Wgf). ns: 
μη στατιστικά σημαντικό σημείο τομής με τον άξονα y, σημείο 
τομής της παλινδρόμησης ορίζεται το 0. r2: συντελεστής 
προσδιορισμού. n: αριθμός ενυδατωμένων θηλυκών που 
χρησιμοποιήθηκαν στο  μοντέλο 
Table 2.2 Parameters of the batch fecundity (F) -on- gonad-free 
weight (Wgf) models: F = α + β (Wgf). ns: intercept not significant, 
regression forced through zero. r2: coefficient of determination. n: 
number of hydrated females used to fit the model 

r2 Stratum Year α β n 
East 2003 ns 243.48 0.270 45 

 2004 ns 390.10 0.405 92 
 2005 ns 249.95 0.277 64 
 2006 -1897.4 399.15 0.457 70 
 2008 ns 237.21 0.541 58 

West 2003 ns 280.33 0.320 70 
 2004 -7339.9 791.17 0.587 71 
 2005 ns 283.20 0.600 54 
 2006 -926.1 247.28 0.408 65 
 2008 -2256.9 516.09 0.595 58 

Οι εκτιμήσεις των παραμέτρων των ενηλίκων παρουσιάζονται στον Πίνακα 
2.1. Και στις δύο περιοχές παρατηρήθηκε μεγάλη μείωση του βάρους από το 2004 

έως το 2008. 
Ανάλογη μείωση 
παρατηρήθηκε και 
στη γονιμότητα 
ομάδας. Η 
αναλογία φύλου 
ήταν περίπου 0.5 
σε όλες τις 
περιπτώσεις, με 
την εξαίρεση 
εκτιμήσεων στην 
ανατολική περιοχή 
το 2003 και 2004 
όπου τα θηλυκά 
ήταν περισσότερα. 
Τα μοντέλα που 
χρησιμοποιήθηκαν 

για την εκτίμηση της γονιμότητας ομάδας παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.2.  

 
Εικόνα 2.2 Engraulis encrasicolus. Μικροφωτογραφίες ιστολογικών τομών με κενά 
ωοθυλάκια (POFs). (a) πρώιμο POF Ημέρας-0 (Day-0) στις 22:00; (b) POF Ημέρας-0 στις 
01:30; (c) POF Ημέρας-0 στις 06:30; (d) POF Ημέρας-1 (Day-1) στις 20:30; (e) POF Ημέρας-
1στις 04:00; (f) POF Ημέρας-1στις 06:30. n: πυρήνας κοκκιώδους κυττάρου, L: θυλακιακή 
κοιλότητα, a: οπή. Κλίμακα: 0.1 mm 
Figure 2.2 Engraulis encrasicolus. Micrographs of histological sections showing 
postovulatory follicles (POFs). (a) early Day-0 POF at 22:00; (b) Day-0 POF at 01:30; (c) 
Day-0 POF at 06:30; (d) Day-1 POF at 20:30; (e) Day-1 POF at 04:00; (f) Day-1 POF at 
06:30. n: nucleus of granulosa cell; L: lumen; a: aperture. Scale bar: 0.1 mm 
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Εικόνα 2.3 Κατάταξη των θηλυκών Ημέρας-
0 σε γοναδικές κατηγορίες (Hydrated: 
ενυδατωμένα, Running: ωοτοκούντα, POF 
Day0: POF Ημέρας-0) (επάνω πλαίσιο) και 
μέσο κλάσμα θηλυκών Ημέρας-0 (Day-0) 
και Ημέρας-1 (Day-1) ως προς την ώρα της 
δειγματοληψίας (κάτω πλαίσιο) 
Figure 2.3 Breakdown of Day-0 spawners 
into ovarian categories (upper panel) and 
mean fraction of Day-0 and Day-1 spawners 
(lower panel) by time of sampling 

Όταν τα ιστολογικά δείγματα που συλλέχθηκαν την ίδια ώρα εξετάστηκαν 
μαζί (π.χ. όλα τα δείγματα που συλλέχθηκαν στις 21:00-22:00, 22:00-23:00, κ.τ.λ.) 

διακρίνονταν πάντα δύο κατηγορίες 
POFs (Εικ. 2.2): μεγαλύτερα POFs, με 
σταδιακά αυξανόμενο βαθμό 
αποδιοργάνωσης όσο προχωρούσε η 
νύχτα, που αντιστοιχούσαν σε θηλυκά 
που ωοτόκησαν τη νύχτα της 
δειγματοληψίας (Ημέρας-0) (Εικ. 2.2a-
c) και πολύ συρρικνωμένα POFs που 
αντιστοιχούσαν στην ωοτοκία της 
προηγούμενης νύχτας (Ημέρας-1) (Εικ. 
2.2d-f). Η εξαρτώμενη από τη 
θερμοκρασία αποδιοργάνωση των 
POFs περιπλέκονταν από την 
κατακόρυφη μετανάστευση των 
ψαριών και την παρουσία ισχυρών 
θερμοκλινών. Τα ψάρια μετανάστευαν 
πάνω από το θερμοκλινές κατά τη 
δύση του ήλιου (~21:00) και 
παρέμεναν στα ζεστά επιφανειακά 
νερά (20-25 oC) μέχρι την ανατολή 
(~6:00). Στη συνέχεια επέστρεφαν 
κοντά στο βυθό, σε αρκετά 
χαμηλότερες θερμοκρασίες (14-15 oC). 
Ως αποτέλεσμα, η αποδιοργάνωση των 
POFs ήταν ταχύτερη κατά τις βραδινές 
ώρες. 

Στην Εικ. 2.3 παρουσιάζεται η 
κατάταξη των θηλυκών Ημέρας-0 σε 

κατηγορίες ανάλογα με το γοναδικό στάδιο (ενυδατωμένα, ωοτοκούντα, με POFs 
Ημέρας-0)  για ολόκληρο το δείγμα των ενηλίκων. Η ωοτοκία λαμβάνει χώρα σε 
μικρό χρονικό διάστημα, από τις 22:00-02:00. Το συνολικό κλάσμα των θηλυκών 
Ημέρας-1 παράμενε σχετικά σταθερό τη νύχτα σε αντίθεση με το κλάσμα των 
Ημέρας-0 που υπεραλιεύονταν κατά την ενυδάτωση των ωοκυττάρων, την ωορρηξία 
και ωοτοκία (Εικ. 2.3). Μετά τις 02:00, τα κλάσματα των θηλυκών Ημέρας-0 και 
Ημέρας-1 ήταν παρόμοια. Σύμφωνα με τα παραπάνω, το κλάσμα των θηλυκών που 
απελευθερώνει αβγά, ωοτοκεί συγχρονισμένα και την περίοδο αυτή είναι εξαιρετικά 
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ευάλωτο στη σύλληψη.  Οι εκτιμήσεις της συχνότητας ωοτοκίας ήταν γενικά πάνω 
από 0.33 (Πίνακας 2.1), δηλ. ο γαύρος ωοτοκούσε κάθε 2-3 ημέρες. Όμως, υπήρχαν 
και περιπτώσεις πολύ χαμηλών συχνοτήτων ωοτοκίας, π.χ. στο δυτικό τμήμα 
(Stratum II) το 2004. 

Οι εκτιμήσεις των δεικτών 
σωματικής και ηπατικής ευρωστίας  
παρουσιάζονται στην Εικ. 2.4. Τα 
αποτελέσματα των GLMs 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.3. Η 
σχετική γονιμότητα συσχετίζονταν 
σημαντικά με το δείκτη σωματικής 
ευρωστίας, ενώ η συχνότητα 
ωοτοκίας με το δείκτη ηπατικής 
ευρωστίας (Εικ. 2.5).  

Εικόνα  2.4 Σταθμισμένοι μέσοι με 95% 
διαστήματα εμπιστοσύνης για το βάρος των 
θηλυκών και το ηπατικό βάρος στο Stratum I 
(East) και Stratum II (West)  
Figure 2.4 Marginal means with 95% 
confidence intervals for female weight and 
liver weight in Stratum I (East) and Stratum II 
(West) 

Η ειδική ημερήσια 
γονιμότητα (DSF) συσχετίζονταν 
αρνητικά με την ολική ακουστική 
βιομάζα και για τις δύο περιοχές, αν 
και η συσχέτιση δεν ήταν σημαντική 
για το Stratum I στο επίπεδο 
σημαντικότητας 0.05 (Stratum I: r=-
0.80, p=0.104, n=5, Stratum II: r=-
0.98, p=0.004, n=5; λογαριθμισμένες 
τιμές). Τέλος, ανάμεσα στη DSF και 
την πυκνότητα του πληθυσμού, αλλά 
και ανάμεσα στη DSF και το λόγο 
(βιομάζα ζωοπλαγκτού, 
λογαριθμισμένη)/(ολική βιομάζα 
γαύρου) βρέθηκαν ισχυρές 
γραμμικές σχέσεις. Οι σχέσεις είχαν 

ομοιογενείς κλίσεις και σημεία τομής με τον άξονα y για τις δύο περιοχές (Εικ. 2.6).  

2.4 Συζήτηση 

Οι εκτιμήσεις των παραμέτρων των ενηλίκων διέφεραν ανάμεσα στα έτη αλλά 
και μεταξύ των δύο περιοχών (Stratum I, II) (Πίνακας 2.1). Όσον αφορά στις 
αναπαραγωγικές παραμέτρους, η διαδικασία για την εκτίμηση της συχνότητας 
ωοτοκίας παρουσίασε τη μεγαλύτερη πολυπλοκότητα. Τα θερμο-στρωματοποιημένα 
νερά και οι κατακόρυφες ημερήσιες μεταναστεύσεις του γαύρου περίπλεξαν την 
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απόδοση ηλικίας στα POFs για την εκτίμηση της συχνότητας ωοτοκίας καθώς η 
απορρόφησή τους είναι θερμοεξαρτώμενη (Fitzhugh & Hettler 1995). Η 
αποδιοργάνωσή τους (Εικ. 2.2) ήταν γρηγορότερη το βράδυ ενώ επιβραδύνονταν την 
ημέρα όταν τα ψάρια βρίσκονταν κοντά στο βυθό σε χαμηλότερες θερμοκρασίες (14-
15oC). Όμως, καθώς τα δείγματα συλλέχθηκαν σε ένα στενό χρονικό διάστημα 10 
ωρών (20:30-6:30) και ιεραρχήθηκαν ως προς την ώρα συλλογής (από το βράδυ προς 
το πρωί) πριν την εξέταση τους, η αναγνώριση των ημερήσιων κλάσεων POFs και η 
διάκριση των θηλυκών ως προς τη νύχτα ωοτοκίας αποσαφηνίστηκε και κατανοήθηκε 

πλήρως (πλήρης συμφωνία μεταξύ δύο ανεξάρτητων ‘αναγνωστών’).  

Πίνακας 2.3 Πίνακας ANOVA των GLMs για το σωματικό (Wgf) και το ηπατικό βάρος (LW) 
όπου παρουσιάζονται οι ανεξάρτητες μεταβλητές και οι σχετικοί στατιστικοί δείκτες. TL: ολικό 
μήκος. Y/S: συνδυασμός έτους/περιοχής 
Table 2.3 ANOVA tables for GLMs for somatic weight and liver weight, showing predictors 
and associated statistical indices. TL: total length. Y/S: year/stratum combination 
Dependent 
Variable:  

Gonad-free weight 
(Wgf)     

Source Type III SS df Mean SS F p (>F) 
Corrected Model 68.480 19 3.604 3138.81 0.0001
Intercept 20.727 1 20.727 18050.89 0.0001
Y/S 0.353 9 0.039 34.12 0.0001
TL 30.446 1 30.446 26514.26 0.0001
Y/S * TL 0.343 9 0.038 33.20 0.0001
Error 4.251 3702 0.001   
Total 4597.582 3722    
Corrected Total 72.731 3721    

Adjusted r2 = 0.941      
      
Dependent 
Variable:  Liver weight (LW)     
Source Type III SS df Mean SS F p (>F) 
Corrected Model 96.732 19 5.091 221.48 0.0001
Intercept 97.800 1 97.800 4254.61 0.0001
Y/S 2.227 9 0.247 10.76 0.0001
Wgf 48.228 1 48.228 2098.06 0.0001
Y/S * Wgf 2.306 9 0.256 11.15 0.0001
Error 83.075 3614 0.023   
Total 1798.032 3634    
Corrected Total 179.807 3633    

Adjusted r2 = 0.536      
 

Η ίδια μεθοδολογία χρονολόγησης των POFs εφαρμόστηκε και στα δείγματα 
που συλλέχθηκαν τον Απρίλη (Κεφαλαιο 1ο) και οδήγησε στη διάκριση των θηλυκών 
με POFs σε τρεις ημερήσιες κλάσεις. Δεδομένου ότι η ωοτοκία λαμβάνει χώρα νωρίς 
το βράδυ και κορυφώνεται περίπου 2.5 ώρες μετά τη δύση (Kawaguchi et al. 1990), 
δηλ. γύρω στις 22:00 τον Απρίλη, συμπεραίνεται ότι η πλήρης απορρόφηση των 
POFs εκείνο το μήνα διαρκούσε πάνω από 52 ώρες. Η εκτιμημένη διάρκεια ζωής των 
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POFs συμφωνεί με αυτή των 55-60 ωρών στους 13-19oC που υπολογίστηκε από 
εργαστηριακά πειράματα στο Βισκαϊκό κόλπο (Alday et al. 2008). Οι ίδιοι 
συγγραφείς, όμως σε ένα πείραμα στους 21oC ανέφεραν ελαφρά υψηλότερο ρυθμό 
απορρόφησης των POFs (πλήρης απορρόφηση μετά τις 44 ώρες). Επιπλέον, 
παρατήρησαν μεγάλη παρουσία θηλυκών χωρίς POFs μεταξύ 16:00-04:00 σε 
δείγματα που συλλέχθηκαν στο πεδίο (επιφανειακές θερμοκρασίες 16.5-19.8 oC) και 

συμπέραναν ότι η πλήρη 
απορρόφηση των POFs μπορεί να 
ξεκινήσει το βράδυ της δεύτερης 
μέρας λαμβάνοντας υπ’όψιν ότι η 
ωοτοκία πραγματοποιείται κοντά 
στην επιφάνεια στις υψηλότερες 
θερμοκρασίες. Όντως, τα τελευταία 
χρόνια, υπάρχουν ολοένα και 
περισσότερες ενδείξεις ότι η 
διάρκεια ζωής των POFs είναι 
πολύ σύντομη σε θερμοκρασίες 
>20oC, όπως αυτές που βιώνει ο 
γαύρος κατά τις βραδυνές ώρες τον 
Ιούνιο στο Β. Αιγαίο. 

Εικόνα 2.5 Σχέσεις των αναπαραγωγικών 
παραμέτρων με τους δείκτες σωματικής και 
ηπατικής ευρωστίας r2: συντελεστής 
προσδιορισμού 
Figure 2.5 Relationships of reproductive 
parameters with somatic and liver condition. r2: 
coefficient of determination 

Στο είδος Engraulis 
japonicus (Δυτικός Ειρηνικός), η 
απορρόφηση των POFs 
ολοκληρώνεται μέσα σε 21 ώρες 
μετά την ωοτοκία στους 23oC 
(Funamoto & Aoki 2002). Στο 
Anchoa mitchilli (Δυτικός 
Ατλαντικός), δεν υπάρχουν POFs 
21 ώρες μετά την ωοτοκία στους 
23-25oC (Luo & Musick 1991). 

Στο Encrasicholina purpurea (Ανατολικός Κεντρικός Ειρηνικός), οι 14-16 ώρες 
αντιστοιχούν σε 24 ώρες του Engraulis mordax (13-19oC) (Βορειοανατολικός 
Ειρηνικός) όσον αφορά στα χαρακτηριστικά των POFs και κάθε σημάδι 
προηγούμενης ωοτοκίας έχει χαθεί μέσα σε 24 ώρες (Clarke 1987). Το 
Encrasicholina purpurea ζει σε νερά 21.5 έως 28oC ανάλογα με την εποχή (Clarke 
1989). Τέλος, σε ένα ακόμα είδος όπου έχει μελετηθεί η διάρκεια ζωής των POFs στο 
Callionymous enneactis (Δυτικός Ειρηνικός), τα POFs έχουν ήδη απορροφηθεί μέσα 
σε 15 ώρες μετά την ωοτοκία στους 28-30oC (Takita et al. 1983).  
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Όλα αυτά τα στοιχεία υποδηλώνουν μικρή διάρκειας ζωής των POFs τον 
Ιούνιο, δηλ. μετά την ωοτοκία η απορρόφηση τους διαρκεί πάνω από 32 ώρες αλλά 
λιγότερο από 43 κατά τις DEPM έρευνες στο Β. Αιγαίο. Το ολικό κλάσμα των 
θηλυκών Ημέρας-1 ήταν παρόμοιο με αυτό των Ημέρας-0 μετά τις 02:00 (Εικ. 2.3), 
δηλ., μετά το πέρας της ημερήσιας περιόδου ωοτοκίας, γεγονός που προσφέρει 

επιπλέον στήριξη στην 
προσέγγιση που ακολουθήθηκε 
για τη χρονολόγηση των POFs 
και την εκτίμηση της συχνότητας 
ωοτοκίας (Somarakis 2005, 
Ganias et al. 2003). 

Εικόνα 2.6 Εμπειρικές σχέσεις για την ειδική 
ημερήσια γονιμότητα (DSF) που υποδηλώνουν 
πυκνοεξάρτηση (●: Stratum I, ○: Stratum II) 
Figure 2.6 Empirical relationships for daily 
specific fecundity (DSF) implying density 
dependence (●: Stratum I, ○: Stratum II) 

Οι εκτιμήσεις συχνότητας 
ωοτοκίας ήταν γενικά πάνω από 
0.33 (Πίνακας 2.1), αλλά 
υπήρχαν και περιπτώσεις πολύ 
χαμηλών συχνοτήτων, π.χ. 0.125 
στη δυτική περιοχή κατά το 2004. 
Τα ασυνήθιστα υψηλά ποσοστά 
ατρησίας (περίπου το 1/3 των 
θηλυκών ήταν σε ατρησιακή 
κατάσταση 2 και 3 [Schismenou 
et al. 2007]) και ο χαμηλός 
δείκτης ηπατικής ευρωστίας 
συσχετίστηκαν με το χαμηλό S, 
αν και η σωματική ευρωστία 
ήταν υψηλότερη από άλλες 
χρονιές για την ίδια περιοχή (Εικ. 
2.4). Γενικά, η σχετική 

γονιμότητα ομάδας (relative batch fecundity) συσχετίζονταν σημαντικά με το δείκτη 
σωματικής ευρωστίας (αποθέματα ενέργειας) ενώ η συχνότητα ωοτοκίας με το δείκτη 
ηπατικής ευρωστίας (Εικ. 2.5). Άλλες συγκριτικές μελέτες στη Μεσόγειο (Somarakis 
2005, Somarakis et al. 2004a, 2006b) έχουν δείξει ότι η διακύμανση στη βιολογική 
παραγωγικότητα μπορεί να επηρεάσει τη γονιμότητα ομάδας και τη συχνότητα 
ωοτοκίας των μικρών πελαγικών ψαριών, αλλά η απόκριση των δύο παραμέτρων στη 
διαθεσιμότητα τροφής ή στην ευρωστία των ψαριών  δε φαίνεται να είναι η ίδια. Η 
ειδική ημερήσια γονιμότητα καθορίζεται τελικά από την αλληλεπίδραση της 
γονιμότητας ομάδας και της συχνότητας ωοτοκίας. 
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Το ήπαρ είναι το μέρος όπου γίνεται η σύνθεση της λεκιθογενίνης και οι 
γαύροι στη Μεσόγειο έχουν σημαντικά μεγαλύτερα συκώτια κατά την 
αναπαραγωγική περίοδο (Σ. Σωμαράκης, προσωπική επικοινωνία). Επομένως, είναι 
λογικό να περιμένει κανείς ότι το σχετικό ηπατικό βάρος σχετίζεται με το ρυθμό 
στρατολόγησης κάθε ομάδας ωοκυττάρων (συχνότητα ωοτοκίας). Από την άλλη, το 
ήπαρ των ψαριών είναι σημαντικό μέρος για τον ενδιάμεσο μεταβολισμό και την 
αποθήκευση αποθεματικών ουσιών όπως είναι τα λιπίδια και το γλυκογόνο (Tocher 
2003). Στα γαδοειδή τα λιπίδια αποθηκεύονται κατά κύριο λόγο στο ήπαρ (Lambert 
& Dutil 1997). Στα ‘λιπαρά’ μικρά πελαγικά ψάρια το όργανο αυτό μπορεί να μην 
λειτουργεί ως μακροπρόθεσμο αποθηκευτικό όργανο, επειδή τα αφρόψαρα 
αποθηκεύουν σημαντικές ποσότητες λιπιδίων σε άλλα όργανα (μύες και μεσεντερικό 
λίπος) (van der Lingen & Hutchings 2005). Στα μικρά πελαγικά ψάρια το ήπαρ 
φαίνεται να δρά ως βραχυπρόθεσμο αποθηκευτικό όργανο (Ganias et al. 2007). Οι 
Allen & Wootton (1982) σε εργαστηριακές μελέτες στο Gasterosteus aculeatus 
έδειξαν ότι κάτω από συνθήκες ασιτίας παρατηρούνται υψηλά επίπεδα απώλειας 
ηπατικού βάρους και υπέθεσαν ότι το συκώτι δρα ως ρυθμιστής (buffer) μεταξύ του 
σώματος και των γονάδων προστατεύοντας τες από τις άμεσες επιπτώσεις των 
διακυμάνσεων στην παροχή τροφής. Στο ίδιο είδος έχει βρεθεί ότι η συχνότητα 
ωοτοκίας είναι πολύ πιο ευαίσθητη στις διακυμάνσεις τροφής από ό,τι η γονιμότητα 
ομάδας (Fletcher & Wootton 1995, Ali & Wootton 1999, Wootton & Fletcher 2009). 
Βάση των στοιχείων αυτών και των εμπειρικών σχέσεων που παρουσιάζονται εδώ, 
μπορεί να υποτεθεί ότι το ηπατικό βάρος και η συχνότητα ωοτοκίας αντιδρούν πιο 
γρήγορα στις διακυμάνσεις της διαθέσιμης τροφής σε σχέση με τη σωματική 
ευρωστία και τη γονιμότητα ομάδας. Το πώς ακριβώς ελέγχεται η διάθεση της 
ενέργειας για την παραγωγή αβγών στους μη καθορισμένους αποθέτες είναι ελάχιστα 
κατανοητό και απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση, κάτω από ελεγχόμενες 
εργαστηριακές συνθήκες.  

Το πιο ενδιαφέρον εύρημα του κεφαλαίου αυτού είναι η αρνητική συσχέτιση 
ανάμεσα στο μέγεθος/πυκνότητα του αποθέματος και την ειδική ημερήσια 
γονιμότητα (DSF), καθώς και η θετική σχέση ανάμεσα στη DSF και το λόγο βιομάζα 
ζωοπλαγκτού/βιομάζα ψαριών (Εικ. 2.6). Οι σχέσεις αυτές υποδηλώνουν 
πυκνοεξάρτηση, δηλ. η μεγαλύτερη κατά κεφαλή πρόσληψη τροφής αυξάνει τον 
αριθμό των αβγών που παράγονται ανά γραμμάριο αποθέματος γαύρου. Πιθανότατα, 
η πυκνοεξάρτηση της DSF είναι αποτέλεσμα της περιορισμένης δυνατότητας 
επέκτασης των αναπαραγωγικών πεδίων (expansion-contraction of spawning habitats), 
όπως συζητάται στους Somarakis et al. (2012). Στη Μεσόγειο, οι πληθυσμοί του 
γαύρου είναι χωρικά περιορισμένοι λόγω της μικρής έκτασης των παραγωγικών 
περιοχών, όπως αναφέρθηκε ήδη στην εισαγωγή. Επομένως, η αύξηση του 
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πληθυσμού δεν μπορεί να οδηγήσει σε επέκταση των αναπαραγωγικών πεδίων, όπως 
συμβαίνει σε περισσότερο παραγωγικές περιοχές ή περιοχές αναβλύσεων (π.χ. 
Βισκαϊκός κόλπος, Βόρεια Χιλή). Αντίθετα, μία αύξηση του πληθυσμού στην 
ολιγοτροφική Μεσόγειο οδηγεί σε μείωση της κατά κεφαλή διθεσιμότητας τροφής 
και αντίστοιχη μείωση στην παραγωγή αβγών (Somarakis et al. 2012). 



Κεφάλαιο 3ο  

Μοντελοποίηση και πρόβλεψη των δυνητικών 

ενδιαιτημάτων ωοτοκίας του γαύρου και της 

φρίσσας βάση δορυφορικών 

περιβαλλοντικών δεδομένων∗ 

 

3.1 Εισαγωγή 

Ο Ευρωπαϊκός γαύρος και η φρίσσα (Sardinella aurita) είναι δύο από τα πιο 
σημαντικά μικρά πελαγικά είδη στη Μεσόγειο (μαζί με τη σαρδέλα, Sardina 
pilchardus και την παπαλίνα, Sprattus sprattus), όσον αφορά στην εμπορική τους 
αξία (Lleonart & Maynou 2003). Ο γαύρος είναι άφθονος κυρίως στις βόρειες 
περιοχές της Μεσογείου ενώ η φρίσσα στις νότιες (Pawson & Giama 1985,Wassef et 
al. 1985, Stergiou et al. 1997, Lleonart & Maynou 2003, Palomera et al. 2007).  

Τα δύο είδη ωοτοκούν κυρίως κατά την καλοκαιρινή περίοδο (Pawson & 
Giama 1985, Wassef et al. 1985, Palomera & Sabates 1990, Giraldez & Abad 1995, 
Garcia & Palomera 1996, Lisovenko & Adrianov 1996, Somarakis et al. 2004a, 
Gaamour et al. 2005, Tsikliras & Antonopoulou 2006, Palomera et al. 2007), αλλά 
αβγά και ιχθυονύμφες μπορούν να βρεθούν στο πλαγκτό από την άνοιξη έως το 
φθινόπωρο (Palomera & Sabates 1990, Sabates 1990, Garcia & Palomera 1996, 
Regner 1996). Ο γαύρος ωοτοκεί κυρίως πάνω σε περιοχές της υφαλοκρηπίδας που 
χαρακτηρίζονται από νερά χαμηλής αλατότητας και υψηλής πρωτογενούς και 
δευτερογενούς παραγωγικότητας (Garcia & Palomera 1996, Regner 1996, Kideys et 
al. 1999, Somarakis et al. 2004a, Somarakis et al. 2007, Palomera et al. 2007). Η 
ωοτοκία της φρίσσας σχετίζεται κυρίως με υψηλές επιφανειακές θερμοκρασίες 
(Palomera & Sabates 1990, Sabates et al. 2006, Tsikliras & Antonopoulou 2006, 
Palomera et al. 2007), πιθανόν λόγω της υποτροπικής προέλευσης του είδους. Όμως, 
τα τελευταία χρόνια αρκετές μελέτες αναφέρουν την παρουσία ή/και την ωοτοκία της 
                                                 
∗ Το κεφάλαιο αυτό έχει δημοσιευτεί: Schismenou Ε, Giannoulaki Μ, Valavanis VD, Somarakis S, 
(2008). Modeling and predicting potential spawning habitat of anchovy (Engraulis encrasicolus) and 
round sardinella (Sardinella aurita) based on satellite environmental information. Hydrobiologia, 612 
(1): 201-214 
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φρίσσας και σε βόρειες περιοχές της Μεσογείου (Βόρειο Αιγαίο: Tsikliras & 
Antonopoulou 2006, Βόρεια Αδριατική: Dulcic & Grbec 2000, Sinovcic et al. 2004, 
Κόλπος των Λεόντων: Francour et al. 1994).  

Τα τελευταία χρόνια, τα μοντέλα πρόβλεψης ενδιαιτήματος είναι ιδιαίτερα 
δημοφιλή στην οικολογία. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην εισαγωγή νέων 
εύρωστων στατιστικών τεχνικών και εργαλείων GIS (Geographic Information 
System) (Guisan & Zimmermann, 2000). Επιπλέον, τα δορυφορικά περιβαλλοντικά 
δεδομένα έχουν γίνει ευρέως διαθέσιμα μέσω διεθνών βάσεων δεδομένων και 
παρέχουν άμεσα προσβάσιμες και χαμηλού κόστους περιβαλλοντικές μεταβλητές 
προς χρήση στη μοντελοποίηση ενδιαιτημάτων. 

Στο κεφάλαιο αυτό, έγινε προσπάθεια μοντελοποίησης και πρόβλεψης του 
δυνητικού αναπαραγωγικού ενδιαιτήματος του γαύρου και της φρίσσας στις 
ελληνικές θάλασσες αλλά και στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα. Ο όρος 
«δυνητικό αναπαραγωγικό ενδιαίτημα» (potential spawning habitat, PSH) εισάχθηκε 
πρόσφατα από τους Planque και συν. (2007) για την περιγραφή περιοχών όπου οι 
περιβαλλοντικές συνθήκες είναι κατάλληλες για ωοτοκία, δηλ. την ευρύτερη 
γεωγραφική περιοχή που θα μπορούσε να στηρίξει την αναπαραγωγική 
δραστηριότητα ενός είδους, όπως αυτή ορίζεται από τις περιβαλλοντικές συνθήκες 
και τα προτιμώμενα εύρη για ωοτοκία. Το δυνητικό αναπαραγωγικό ενδιαίτημα 
μπορεί να μεταβληθεί χωρικά και χρονικά ανάλογα με αλλαγές στο κλίμα και το 
περιβάλλον και περικλείει το ‘πραγματικό αναπαραγωγικό ενδιαίτημα’ (realized 
spawning habitat), δηλ., την περιοχή όπου όντως πραγματοποιείται η ωοτοκία 
(Planque et al. 2007). 

Για την πρόβλεψη του δυνητικού αναπαραγωγικού ενδιαιτήματος του γαύρου 
και της φρίσσας μοντελοποιήθηκαν δεδομένα παρουσίας/απουσίας αβγών από τις 
ιχθυοπλαγκτονικές έρευνες για την εφαρμογή της Μεθόδου Ημερήσιας Παραγωγής 
Αβγών (Daily Egg Production Method, DEPM) στο Βόρειο Αιγαίο (Ιούνιος 2003-
2006, Somarakis et al. 2007) και δορυφορικά περιβαλλοντικά δεδομένα, 
χρησιμοποιώντας Γενικευμένα Προσθετικά Μοντέλα (Generalized Additive Models, 
GAMs). Στη συνέχεια, έγινε πρόβλεψη της πιθανότητας ωοτοκίας σε περιοχές όπου 
δεν είχε πραγματοποιηθεί δειγματοληψία (ελληνικές θάλασσες, Μεσόγειος και 
Μαύρη Θάλασσα) και σύγκριση των αποτελεσμάτων με δημοσιευμένες πληροφορίες 
σχετικά με την κατανομή και τα χαρακτηριστικά των πεδίων ωοτοκίας των δύο ειδών. 

3.2 Υλικά και Μέθοδοι 

3.2.1 Συλλογή και επεξεργασία δειγμάτων 
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Εικόνα 3.1 Χάρτης του Βόρειου Αιγαίου όπου παρουσιάζονται οι 
περιοχές δειγματοληψίας από τις οποίες προήλθαν τα δεδομένα 
παρουσίας/απουσίας του γαύρου και της φρίσσας. (+) σταθμοί 
κατακόρυφων σύρσεων 
Figure 3.1 Map of the North Aegean Sea showing the location of 
sampling sites used to derive the egg presence/absence data for 
anchovy and round sardinella. (+) Vertical tow stations 

Τα δεδομένα των αβγών που χρησιμοποιήθηκαν στα GAMs προήλθαν από 
τέσσερις DEPM έρευνες για την εκτίμηση της αναπαραγώμενης βιομάζας του 
αποθέματος γαύρου στο βόρειο Αιγαίο (Somarakis et al. 2007). Οι ιχθυοπλαγκτονικές 
έρευνες πραγματοποιήθηκαν τον Ιούνιο 2003-2006. Το σχέδιο δειγματοληψίας 
βασίστηκε σε διατομές που απείχαν 10nm και σταθμούς ανά 5nm πάνω σε κάθε 
διατομή (Εικ. 3.1). Το πρωτόκολλο δειγματοληψίας ήταν ίδιο σε όλες τις DEPM 
έρευνες. Κάθετες πλαγκτονικές σύρσεις πραγματοποιήθηκαν σε κάθε σταθμό με 

δειγματολήπτη WP2 
(άνοιγμα στεφάνης: 
0.255 m2, ‘μάτι’ 
διχτυού: 0.200 mm). 
Τα πλαγκτονικά 
δείγματα 
διατηρήθηκαν σε 
10% ρυθμιστικό 
διάλυμα φορμόλης. 
Στο εργαστήριο το 
ιχθυοπλαγκτό 
διαχωρίστηκε από 
το υπόλοιπο 
πλαγκτό και 
μετρήθηκαν τα αβγά 
και οι ιχθυονύμφες 

του γαύρου και της φρίσσας. Τα δεδομένα παρουσίας/απουσίας του ιχθυοπλαγκτού 
κάθε είδους χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των μοντέλων. 

3.2.2 Δορυφορικά περιβαλλοντικά δεδομένα  
Τα περιβαλλοντικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν προήλθαν από 

δορυφορική παρακολούθηση της περιοχής. Η επιφανειακή θερμοκρασία της 
θάλασσας (sea surface temperature, SST, oC) προήλθε από τα αρχεία δορυφορικών 
δεδομένων της  Γερμανικής Υπηρεσίας Αεροδιαστημικής (DLR)  και η συγκέντρωση 
επιφανειακής χλωροφύλλης (mg/m³) από τα αρχεία της NASA (NASA’s online 
Distributed Active Archive Center). Η βαθυμετρία υπολογίστηκε μέσω επεξεργασίας 
(kriging) από ένα σετ σημειακών δεδομένων από τη μείξη ηχοβολισμών από πλοία 
και λεπτομερούς πληροφορίας για την βαρυτική ανωμαλία που συλλέχθηκε από τις 
δορυφορικές αποστολές υψομετρίας Geosat και ERS-1 (Smith & Sandwell 1997). Η 
μεταβολή του ύψους της θάλασσας (sea level anomaly, SLA, cm) προήλθε από την 
ιστοσελίδα  AVISO ( Live Access Server). Για κάθε μία από τις παραμέτρους αυτές 
εκτιμήθηκαν οι μέσες μηνιαίες τιμές τους (Valavanis et al. 2004). 
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3.2.2 Κατασκευή και αξιολόγηση των μοντέλων 
Τα δεδομένα παρουσίας/απουσίας αβγών γαύρου και φρίσσας και τα 

δορυφορικά περιβαλλοντικά δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν στα GAMs προκειμένου να 
καθοριστεί το σετ των παραμέτρων που περιγράφουν τα δυνητικά αναπαραγωγικά 
ενδιαιτήματα των δύο ειδών. Αρχικά, επιλέχθηκαν οι κατάλληλοι εξομαλυντές 
(εργαλεία που περιγράφουν την τάση της εξαρτημένης μεταβλητής σε συνάρτηση 
μιας ή περισσότερων ανεξάρτητων μεταβλητών και δίνουν μια εκτίμηση της μέσης 
τάσης λιγότερο μεταβαλλόμενης από την εξαρτημένη μεταβλητή) των ανεξάρτητων 
μεταβλητών σύμφωνα με τη μεθοδολογία των Wood & Augustin (2002), 
χρησιμοποιώντας τη βιβλιοθήκη ‘mgcv’ στη στατιστική γλώσσα προγραμματισμού R 
(R Development Core Team 2004). Ο βαθμός εξομάλυνσης ελέγχεται κυρίως από 
τους βαθμούς ελευθερίας που χρησιμοποιούνται και οι οποίοι επιλέχθηκαν βάση της 
μεθόδου Cross Validation που προτείνεται από τον Wood (2006) και είναι διαθέσιμη 
στη βιβλιοθήκη ‘mgcv’. Η επιλογή του καλύτερου μοντέλου για το γαύρο και τη 
φρίσσα έγινε με επιλογή κατά βήματα (stepwise forward selection). Η επιλογή των 
παραμέτρων που έμεναν στο μοντέλο γίνονταν βάση του p-value, του ποσοστού της 
επεξηγούμενης διακύμανσης, του κριτηρίου Akaike (Akaike Information Criterion, 
AIC) και των υπολειπόμενων βαθμών ελευθερίας. Το ποσοστό της επεξηγούμενης 
διακύμανσης έπρεπε να είναι όσο το δυνατό μεγαλύτερο ενώ το κριτήριο AIC όσο το 
δυνατόν μικρότερο. Στα μοντέλα παρουσίας/απουσίας η κατανομή σφαλμάτων 
ακολουθεί τη δυονυμική κατανομή και ως συνάρτηση-σύνδεσμος χρησιμοποιήθηκε η 
logit link.  

Η παρουσία/απουσία αβγών γαύρου και φρίσσας χρησιμοποιήθηκαν ως 
εξαρτημένες μεταβλητές (y). Οι ανεξάρτητες μεταβλητές (x) που εξετάστηκαν ήταν ο 
δεκαδικός λογάριθμος του βάθους (DEP), ο δεκαδικός λογάριθμος της χλωροφύλλης 
(CHL), η SST και η SLA. Οι παράμετροι βάθους και χλωροφύλλης 
μετασχηματίστηκαν προκειμένου να σταθεροποιηθεί η διακύμανση (Venables & 
Dichmont 2004). Για την καλύτερη πρόγνωση των  δυνητικών αναπαραγωγικών 
ενδιαιτημάτων του γαύρου και της φρίσσας ήταν απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν 
στο μοντέλο δεδομένα από ένα μεγάλος εύρος περιβαλλοντικών συνθηκών (Planque 
et al. 2007). Έτσι, χρησιμοποιήθηκε το σύνολο των δεδομένων από τα τέσσερα 
χρόνια (2003-2006). Ο συνολικός αριθμός των θετικών σταθμών (παρουσία αβγών) 
για το γαύρο και τη φρίσσα ήταν 335 και 216, αντίστοιχα. Τέλος, εξετάστηκαν όλες 
οι αλληλεπιδράσεις πρώτης τάξης (first order interactions) των παραμέτρων που 
περιλήφθηκαν στο τελικό μοντέλο.  

Για την αξιολόγηση της προγνωστικής ικανότητας των τελικών μοντέλων 
χρησιμοποιήσαμε τις καμπύλες Receiver Operating Characteristic (ROC) (Fieldings 
& Bell 1997; Guisan & Zimmerman 2000) και το δείκτη AUC (area under the 
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Receiver Operating Characteristic curve) για κάθε εξεταζόμενη χρονιά. Ο δείκτης 
AUC ποσοτικοποιεί την ικανότητα του μοντέλου να διαχωρίζει τις περιοχές που ένα 
είδος είναι παρόν από εκείνες που είναι απόν και χρησιμοποιείται ευρέως στην 
μοντελοποίηση της κατανομής των ειδών (Hanley & McNeil 1982). Οι τιμές του 
δείκτη AUC κυμαίνονται από 0 έως 1, με το 1 να αντιστοιχεί στην τέλεια διακριτική 
ικανότητα, το 0.5 σε διακριτική ικανότητα στα επίπεδα τυχαίας επιλογής, ενώ τιμές 
<0.5 αντιστοιχούν σε διακριτική ικανότητα που είναι χειρότερη και από τυχαία 
επιλογή (Boyce et al. 2002, Elith et al. 2006). Για την εκτίμηση των ROC και AUC 
χρησιμοποιήθηκε η βιβλιοθήκη ‘presence/absence’ στη στατιστική γλώσσα 
προγραμματισμού R. 

Τέλος, τα GAMs χρησιμοποιήθηκαν για την πρόβλεψη περιοχών που θα 
μπορούσαν να αποτελούν δυνητικά αναπαραγωγικά ενδιαιτήματα του γαύρου και της 
φρίσσας σε ευρύτερες περιοχές: τις ελληνικές θάλασσες και τη Μεσόγειο, με την 
παρακείμενη Μαύρη Θάλασσα, σε GIS ανάλυση 4 km και 8 km αντίστοιχα. Η 
ανάλυση των 4 km ήταν η υψηλότερη διαθέσιμη για τη χλωροφύλλη (που είχε το 
αραιότερο πλέγμα σε σχέση με τις υπόλοιπες παραμέτρους), ενώ αυτή των 8 km 
επιλέχθηκε ώστε να μειωθεί ο όγκος των δεδομένων σε επεξεργάσιμο μέγεθος. Τα 
πλέγματα πρόβλεψης περιείχαν μέσες μηνιαίες δορυφορικές τιμές των 
περιβαλλοντικών δεδομένων που επιλέχθηκαν στα τελικά μοντέλα για τον Ιούνιο 
2003, 2004, 2005 και 2006. Τα προβλεπόμενα δυνητικά αναπαραγωγικά 
ενδιαιτήματα περιλάμβαναν αυτά που βρίσκονταν σε περιοχές με εύρη 
περιβαλλοντικών παραμέτρων ίδια με αυτά που απαντήθηκαν στις ερευνητικές 
αποστολές στο Βόρειο Αιγαίο (δηλ. τα εύρη των παραμέτρων που χρησιμοποιήθηκαν 
για την κατασκευή των μοντέλων). Για την απεικόνιση σε χάρτες χρησιμοποιήθηκε 
το πρόγραμμα Surfer v8.0 (Golden Software Inc.).  

3.3 Αποτελέσματα 
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Η κατανομή και η αφθονία των αβγών του γαύρου και της φρίσσας 
παρουσιάζονται στις Εικ. 3.2 και 3.3, αντίστοιχα. Τα αβγά του γαύρου εντοπίζονταν 

 
Εικόνα 3.2 Κατανομή και αφθονία των αβγών γαύρου (αβγά m-2) τον Ιούνιο 2003-2006. x: 
αρνητικός σταθμός 
Figure 3.2 Distribution and abundance of anchovy eggs (eggs m-2) in June 2003-2006. x: 
negative station 

 
Εικόνα 3.3 Κατανομή και αφθονία των αβγών φρίσσας (αβγά m-2) τον Ιούνιο 2003-2006. x: 
αρνητικός σταθμός 
Figure 3.3 Distribution and abundance of round sardinella eggs (eggs m-2) in June 2003-
2006. x: negative station 
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πιο συχνά και σε μεγαλύτερες αφθονίες στο Θρακικό πέλαγος, το Στρυμωνικό και το 
Θερμαϊκό κόλπο, με την εξαίρεση του 2004 και 2005 που η ωοτοκία ήταν λιγότερο 
έντονη σε αυτούς τους δύο κόλπους. Τα αβγά της φρίσσας ήταν παρόντα όλες τις 
χρονιές και περισσότερο άφθονα στο Στρυμωνικό κόλπο και το εσωτερικό μέρος του 
Θερμαϊκού κόλπου. 

Πίνακας 3.1 Ανάλυση διακύμανσης για τις μεταβλητές του GAM και τις αλληλεπιδράσεις 
τους στο τελικό μοντέλου του γαύρου και της φρίσσας. Ως επίπεδο σημαντικότητας 
ορίστηκε το 0.05. Το σύμβολο (:) δηλώνει αλληλεπίδραση. Res. d.f. = υπολειπόμενοι 
βαθμοί ελευθερίας, AIC = κριτήριο Akaike 
Table 3.1 Analysis of deviance for GAM covariates and their interactions of the final model 
fitted for anchovy and round sardinella. Level of significance was set to 0.05.The (:) sign 
denotes interaction. Res. d.f. = residual degrees of freedom; AIC = Akaike Information 
Criterion value 

Εικόνα 3.4 Επίδραση της SST (a) και της αλληλεπίδρασης του DEP με τη CHL (b) στην 
ωοτοκία του γαύρου σύμφωνα με τα αποτελέσματα του μοντέλου (GAM). Η μαύρη 
γραμμή δηλώνει την επίδραση και οι διακεκομμένες γραμμές τα 95% διαστήματα 
εμπιστοσύνης 
Figure 3.4 Plots of the smoothing response of the Generalized Additive Model for 
anchovy spawning against (a) SST and (b) the interaction of DEP and CHL. Black thick 
line indicates the value of the GAM smoothing response and dotted lines represent the 
95% confidence intervals 

 Parameter Res. 
Df 

Residual 
Deviance 

Deviance 
explained % AIC p-value 

Null model 549 760.42    
Anchovy s(SST) 541.91 725.62 4.58 % 741.81 0.026 

s(SST)+s(DEP : CHL) 536.71 450.34 40.80 % 476.92 <<0.000
Null model 531 626.52    

Round 
sardinella s(SLA) 522.94 589.29 5.94 % 607.42 0.002 

s(SLA)+s(DEP : CHL) 509.10 500.41 20.10 % 546.21 <<0.000

Το τελικό μοντέλο του γαύρου (ολική επεξηγούμενη διακύμανση: περίπου 
41%) περιείχε την SST ως κύρια επίδραση και την αλληλεπίδραση του βάθους (DEP) 
με τη χλωροφύλλη (CHL) (Πίνακας 3.1a). Όλες οι παράμετροι του μοντέλου ήταν 
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στατιστικά σημαντικές. Στην Εικ. 3.4 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του τελικού 
GAM για την επίδραση των περιβαλλοντικών παραμέτρων στην παρουσία αβγών 
γαύρου. Όσον αφορά στην αλληλεπίδραση, η  σχετική σημασία κάθε 
περιβαλλοντικού παράγοντα του μοντέλου παρουσιάζεται στους άξονες x και y, ενώ 
στον άξονα z παρουσιάζεται η αλληλεπίδραση των δύο παραμέτρων (Εικ. 3.4b). Τα 

«κρόσσια» (rug) κάτω από την καμπύλη επίδρασης της μεμονωμένης παραμέτρου 
υποδηλώνουν την πυκνότητα των σημείων για διαφορετικές τιμές της μεταβλητής 
(Εικ. 3.4a). Η επίδραση κάθε μεταβλητής είναι η επίδραση που έχει η μεταβλητή 
εφόσον περιλαμβάνονται και οι υπόλοιπες μεταβλητές στο μοντέλο. Για το γαύρο, 
μεγάλη πιθανότητα ωοτοκίας υπήρχε σε υψηλές τιμές SST (Εικ. 3.4a), και σε υψηλές 
τιμές CHL σε συνδυασμό με ενδιάμεσες τιμές DEP (Εικ. 3.4b).  

Εικόνα 3.5 Επίδραση της SLA (a) και της αλληλεπίδρασης του DEP με τη CHL (b) στην 
ωοτοκία του γαύρου σύμφωνα με τα αποτελέσματα του μοντέλου (GAM). Η μαύρη γραμμή 
δηλώνει την επίδραση και οι διακεκομμένες γραμμές τα 95% διαστήματα εμπιστοσύνης 
Figure 3.5 Plots of the smoothing response of the Generalized Additive Model for round 
sardinella spawning against (a) SLA and (b) the interaction of DEP and CHL. Black thick 
line indicates the value of the GAMs smoothing response and dotted lines represent the 95% 
confidence intervals 

Το τελικό μοντέλο για τη φρίσσα περιλάμβανε την SLA και την 
αλληλεπίδραση του DEP και CHL (Πίνακας 3.1b) και εξηγούσε χαμηλό ποσοστό της 
διακύμανσης (περίπου 20%). Όλες οι παράμετροι στο τελικό μοντέλο ήταν 
στατιστικά σημαντικές. Στην Εικ. 3.5 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του τελικού 
GAM για την επίδραση των περιβαλλοντικών παραμέτρων στην παρουσία αβγών 
φρίσσας.  Για τη φρίσσα αυξημένη πιθανότητα παρουσίας αβγών υπήρχε σε τιμές 
SLA ανάμεσα από -8 και -4 cm (Εικ. 3.5a) και σε υψηλές τιμές CHL σε συνδυασμό 
με μικρότερα βάθη (Εικ. 3.5b).  
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Η αξιολόγηση των μοντέλων έδειξε καλή διακριτική ικανότητα και για τα δύο 
μοντέλα καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις το AUC ήταν πάνω από 0.80 (Elith et 
al. 2006). Συγκεκριμένα, οι τιμές AUC κυμαίνονταν μεταξύ 0.87 και 0.91 για το 
γαύρο και μεταξύ 0.81 και 0.87 για τη φρίσσα, με την εξαίρεση του 2003, οπότε η 
τιμή AUC για τη φρίσσα ήταν χαμηλότερη (0.65). 

Εικόνα 3.6 Χάρτης των περιοχών που αποτελούν δυνητικό ενδιαίτημα ωοτοκίας του 
γαύρου στις ελληνικές θάλασσες βάση του μοντέλου GAM από το Βόρειο Αιγαίο. Με 
γκρι και μαύρο χρώμα απεικονίζεται η >25% και >50% πιθανότητα ωοτοκίας, αντίστοιχα 
Figure 3.6 Map of areas representing anchovy potential spawning habitat in Greek waters 
based on the GAM model from the North Aegean Sea Grey colour: >25%; black colour: 
>50% probability of spawning 

Τα μοντέλα για τα δύο είδη χρησιμοποιήθηκαν προγνωστικά στις ελληνικές 
θάλασσες καθώς και στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα. Οι χάρτες που 
προέκυψαν παρουσιάζονται στις Εικ. 3.6-3.9. Σύμφωνα με το μοντέλο του γαύρου, 
στις ελληνικές θάλασσες το κύριο δυνητικό αναπαραγωγικό ενδιαίτημα ήταν το 
Βόρειο Αιγαίο (Εικ. 3.6), ενώ στη Μεσόγειο είναι κυρίως η θάλασσα Alboran, ο 
κόλπος των Λεόντων και η καταλανική ακτή, το ανατολικό τμήμα της Αδριατικής, ο 
κόλπος του Γκαμπές, το Βόρειο Αιγαίο και ολόκληρη η Μαύρη Θάλασσα (Εικ. 3.8). 
Σύμφωνα με το μοντέλο της φρίσσας κύριο δυνητικό αναπαραγωγικό ενδιαίτημα (Εικ. 
3.7) στις ελληνικές θάλασσες ήταν επίσης το Βόρειο Αιγαίο και στη Μεσόγειο ο 
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κόλπος των Λεόντων, ο κόλπος του Γκαμπές, η Βόρεια και Ανατολική Αδριατική, το 
Βόρειο Αιγαίο και οι παράκτιες περιοχές της Αιγύπτου (Εικ. 3.9). 

 
Εικόνα 3.7 Χάρτης των περιοχών που αποτελούν δυνητικό ενδιαίτημα ωοτοκίας της 
φρίσσας στις ελληνικές θάλασσες βάση του μοντέλου GAM από το Βόρειο Αιγαίο. Με 
γκρι και μαύρο χρώμα απεικονίζεται η >25% και >50% πιθανότητα ωοτοκίας αντίστοιχα 
Figure 3.7 Map of areas representing round sardinella potential spawning habitat in Greek 
waters based on the GAM model from the North Aegean Sea Grey colour: >25%; black 
colour: >50% probability of spawning 

3.4 Συζήτηση 

Η χρήση των GAMs του Βόρειου Αιγαίου σε ευρύτερες περιοχές με παρόμοια 
εύρη περιβαλλοντικών παραμέτρων για την πρόγνωση των δυνητικών 
αναπαραγωγικών ενδιαιτημάτων φάνηκε να απεικονίζει αρκετά καλά τα 
αναπαραγωγικά πεδία των δύο ειδών, όπως αυτά είναι γνωστά από προηγούμενες 
έρευνες. Συγκεκριμένα, στις ελληνικές θάλασσας το κύριο δυνητικό αναπαραγωγικό 
ενδιαίτημα για το γαύρο ήταν στο Βόρειο Αιγαίο (Εικ. 3.6), σε συμφωνία τόσο με τα 
παρατηρούμενα πρότυπα κατανομής των αβγών (Εικ. 3.2) όσο και με δεδομένα 
προηγούμενων ερευνών (Somarakis 2005, Somarakis et al. 2004a, 2006a). Το Βόρειο 
Αιγαίο επηρεάζεται από τα νερά της Μαύρης Θάλασσας αλλά και τις εκροές των 
ποταμών και παρουσιάζει χαρακτηριστικά που είναι ευνοϊκά για την αναπαραγωγή 
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του γαύρου (Agostini & Bacun 2002, Somarakis et al. 2002b, Isari et al. 2006, 
Somarakis & Nikolioudakis 2007). Άλλα, μικρότερα δυνητικά αναπαραγωγικά 
ενδιαιτήματα που προέβλεψε το μοντέλο ήταν στο κεντρικό Ιόνιο και κεντρικό 
Αιγαίο, τα οποία συμφωνούν με ευρήματα ερευνών τον Ιούλιο 1998 και Ιούνιο 1999 
στην περιοχή (Somarakis et al. 2002a, 2006a). Ορισμένα δυνητικά αναπαραγωγικά 
ενδιαιτήματα στις παράκτιες περιοχές της Μικράς Ασίας, κατά μήκος των τουρκικών 
ακτών (π.χ., κόλπος της Σμύρνης), που επίσης αναγνωρίστηκαν, έχουν αναφερθεί ως 
αλιευτικά πεδία γαύρου (Turan et al. 2004). Το κύριο δυνητικό αναπαραγωγικό 
ενδιαίτημα της φρίσσας στις ελληνικές θάλασσες, σύμφωνα με το μοντέλο ήταν στο 
Βόρειο Αιγαίο (Εικ. 3.7), όπως παρατηρήθηκε και από τις έρευνες τον Ιούνιο 2003-
2006 (Εικ. 3.3) και έχει δημοσιευτεί στο παρελθόν (Somarakis et al. 2002b, Tsikliras 
& Antonopoulou 2006). Άλλα δυνητικά αναπαραγωγικά ενδιαιτήματα εντοπίστηκαν 
επίσης σε συγκεκριμένες παράκτιες περιοχές της κεντρικής Ελλάδας και της 
Τουρκίας. 

Οι προβλέψεις του μοντέλου του γαύρου για τη Μεσόγειο και τη Μαύρη 
Θάλασσα συνέπιπταν με περιοχές οι οποίες αποτελούν γνωστά αναπαραγωγικά πεδία 
(Εικ. 3.8). Συγκεκριμένα, το μοντέλο προέβλεψε ως κύριο δυνητικό αναπαραγωγικό 
ενδιαίτημα τη Μαύρη Θάλασσα, όπου όντως ο γαύρος είναι το πιο άφθονο είδος και 
ωοτοκεί σε όλη την έκταση της λεκάνης (Niermann et al. 1994, Kideys et al. 1999). 
Στην Αδριατική, η πιθανότητα ωοτοκίας ήταν αυξημένη στο βόρειο και δυτικό τμήμα 
της λεκάνης. Η θάλασσα αυτή χαρακτηρίζεται από εκροές μεγάλων ποταμών και 
αυξημένη πρωτογενή παραγωγή, ιδιαίτερα στο ρηχό βόρειο τμήμα και είναι γνωστό 
ότι ο γαύρος ωοτοκεί κυρίως στο δυτικό τμήμα της λεκάνης (Regner 1996). Τα 
παραπάνω είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις του μοντέλου. Στη δυτική Μεσόγειο, 
δυνητικά αναπαραγωγικά ενδιαιτήματα του γαύρου εντοπίστηκαν  στον κόλπο των 
Λεόντων και την Καταλανική θάλασσα, τη θάλασσα Alboran και σε μικρότερο βαθμό 
κατά μήκος των ιταλικών ακτών της θάλασσας της Λιγουρίας και της Τυρρηνικής 
θάλασσας. Όντως, αυτά είναι τα κύρια αναπαραγωγικά πεδία του γαύρου στην 
περιοχή σύμφωνα με δημοσιευμένες ανασκοπήσεις (Garcia & Palomera 1996, 
Palomera et al. 2007). Άλλα δυνητικά αναπαραγωγικά ενδιαιτήματα του γαύρου 
αναγνωρίστηκαν κατά μήκος των νότιων ακτών της Σικελίας, τον κόλπο του Γκαμπές, 
τις ακτές της Αιγύπτου και τη βορειοανατολική γωνία της λεκάνης της Λεβαντίνης 
(κόλπος Iskenderum). Αν και στο στενό της Σικελίας είναι γνωστό ότι υπάρχει ένα 
μικρό απόθεμα γαύρου με μεγάλες διακυμάνσεις στην αφθονία του (Cuttitta et al. 
2003, Somarakis et al. 2004a), πολύ λίγα είναι γνωστά για την ωοτοκία του γαύρου 
στις υπόλοιπες περιοχές (π.χ., Zarrad et al. 2006). Όμως, ο γαύρος αποτελεί 
σημαντικό ποσοστό των αλιευμάτων των πελαγικών ψαριών στην Τύνιδα (Gaamour 

 75



et al. 2005),  την Αίγυπτο (Wassef et al. 1985) και τον κόλπο Iskenderum (Turan et al. 
2004).  

 
Εικόνα 3.8 Χάρτης των περιοχών της Μεσογείου που αποτελούν δυνητικό ενδιαίτημα 
ωοτοκίας του γαύρου βάση του μοντέλου GAM από το Βόρειο Αιγαίο. Με γκρι και 
μαύρο χρώμα απεικονίζεται η >25% και >50% πιθανότητα ωοτοκίας αντίστοιχα 
Figure 3.8 Mediterranean Sea. Map of areas representing anchovy potential spawning 
habitat based on the GAM model from the North Aegean Sea Grey colour: >25%; black 
colour: >50% probability of spawning 

Στην ανατολική Μεσόγειο, εκτός από τις ελληνικές θάλασσες, δυνητικά 
αναπαραγωγικά ενδιαιτήματα της φρίσσας αναγνωρίστηκαν κυρίως κατά μήκος των 
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ακτών της Αιγύπτου (Εικ. 3.6) όπου η φρίσσα είναι το σημαντικότερο 
εκμεταλλεύσιμο είδος (Wassef et al. 1985). Η πρόβλεψη της Μαύρης Θάλασσας ως 
δυνητικό αναπαραγωγικό ενδιαίτημα κατά τον Ιούνιο 2003 δεν υποστηρίζεται από τη 
βιβλιογραφία, αν και υπάρχουν καταγραφές παρουσίας του είδους στην περιοχή 
(Bauchot 1987). Στην κεντρική Μεσόγειο δυνητικά αναπαραγωγικά ενδιαιτήματα της 
φρίσσας εντοπίζονταν σταθερά στην Αδριατική και τον κόλπο του Γκαμπές. Αν και 
οι σχετικές πληροφορίες είναι ανεπαρκείς, υπάρχουν αναφορές ωοτοκίας του είδους 
στην Αδριατική (Gamulin & Hure 1983, Sinovcic et al. 2004) όπου η αφθονία του 
είναι γνωστό ότι αυξάνεται τα τελευταία χρόνια (Dulcic & Grbec 2000). Στην 
Τυνησία υπάρχουν αρκετές μελέτες για  την αναπαραγωγική δραστηριότητα και την 
ωοτοκία της φρίσσας (Gaamour et al. 2005, Zarrad et al. 2007). Επιπλέον, η φρίσσα 
αποτελεί σημαντικό αλίευμα της τοπικής πελαγικής αλιείας (Gaamour et al. 2005). 
Στη δυτική Μεσόγειο, δυνητικά αναπαραγωγικά ενδιαιτήματα της φρίσσας 
προβλέφθηκαν κυρίως στον κόλπο των Λεόντων και τις καταλανικές ακτές σε 
συμφωνία με γνωστά αναπαραγωγικά πεδία του είδους  (Palomera & Sabates 1990, 
Sabates et al. 2006, Palomera et al. 2007). 

Στην παρούσα εργασία τα δεδομένα παρουσίας αβγών γαύρου και φρίσσας 
μοντελοποίηθηκαν με δορυφορικά περιβαλλοντικά δεδομένα, τα οποία δεν 
αντιπροσωπεύουν τις πραγματικές περιβαλλοντικές συνθήκες που βιώνουν οι 
πληθυσμοί στη στήλη του νερού, αλλά αντιπροσωπεύουν τις συνθήκες στην 
επιφάνεια της θάλασσας. Παρολ’ αυτά, οι προβλέψεις για τα δυνητικά 
αναπαραγωγικά ενδιαιτήματα του γαύρου και της φρίσσας συνέπιπταν με γνωστές 
κατανομές των αναπαραγωγικών πεδίων των ειδών. Ειδικά για το γαύρο, το μοντέλο 
ήταν αρκετά καλό, εξηγούσε περίπου το 41% της διακύμανσης και πρόβλεψε σωστά 
τα κύρια αναπαραγωγικά πεδία του είδους στη Μεσόγειο (Βόρειο Αιγαίο, Δυτική 
Αδριατική, κόλπο των Λεόντων και καταλανική ακτή, θάλασσα του Alboran). Η 
διακύμανση που εξηγούσε το μοντέλο της φρίσσας ήταν χαμηλή (περίπου 20%), 
γεγονός που μπορεί να αποδοθεί, εν μέρει, στο περιορισμένο αριθμό θετικών 
σταθμών που χρησιμοποιήθηκαν στο μοντέλο.  

Περαιτέρω ανάπτυξη των μοντέλων με μεγαλύτερα σετ δεδομένων που θα 
καλύπτουν διαφορετικά πεδία ωοτοκίας σε διαφορετικές εποχές και χρονιές (δηλ. 
μεγαλύτερο εύρος περιβαλλοντικών δεδομένων) πιθανώς να αύξαναν την 
αποτελεσματικότητα της μεθόδου και την ικανότητα πρόγνωσης των 
αναπαραγωγικών πεδίων (Twatwa et al. 2005). Επιπλέον, η πρόγνωση των δυνητικών 
αναπαραγωγικών ενδιαιτημάτων χρησιμοποιώντας παραμέτρους που 
αντιπροσωπεύουν στρώματα της υδάτινης στήλης, αντί για την επιφάνεια, θα 
βελτίωναν την αντίληψη μας για τα αναπαραγωγικά ενδιαιτήματα των ειδών. Για 
παράδειγμα, οι Planque et al. (2007) βρήκαν ότι η δυνητική ωοτοκία του γαύρου 
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Εικόνα 3.9 Χάρτης των περιοχών της Μεσογείου που αποτελούν δυνητικό ενδιαίτημα 
ωοτοκίας της φρίσσας βάση του μοντέλου GAM από το Βόρειο Αιγαίο. Με γκρι και μαύρο 
χρώμα απεικονίζεται η >25% και >50% πιθανότητα ωοτοκίας αντίστοιχα 
Figure 3.9 Mediterranean Sea. Map of areas representing round sardinella potential 
spawning habitat based on the GAM model from the North Aegean Sea Grey colour: >25%; 
black colour: >50% probability of spawning 

συνδέεται κυρίως με τη θερμοκρασία του βυθού και δευτερευόντως με την 
επιφανειακή θερμοκρασία και το βάθος του αναμειγμένου επιφανειακού στρώματος.  

Τα μοντέλα του γαύρου και της φρίσσας περιείχαν την αλληλεπίδραση του 
βάθους με τη χλωροφύλλη. Ο όρος αυτός εξηγούσε το μεγαλύτερο ποσοστό της 
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διακύμανσης, ειδικά για το γαύρο. Και τα δύο είδη παρουσίασαν προτίμηση για 
υψηλές τιμές χλωροφύλλης, δηλ. για υψηλή πρωτογενή παραγωγικότητα. Όμως, 
πρόκειται για δύο παράκτια είδη που αναζητούν συγκεκριμένα εύρη βαθών, γεγονός 
που εξηγεί την σημασία της αλληλεπίδρασης βάθους-χλωροφύλλης: τα δύο είδη 
αναζητούν τις πιο παραγωγικές περιοχές για ωοτοκία μέσα στα προτιμώμενα εύρη 
βάθους.   

Τα παρατηρούμενα πρότυπα κατανομής των αβγών και τα δυνητικά 
αναπαραγωγικά ενδιαιτήματα υποδηλώνουν ότι υπάρχει μία σημαντική 
αλληλοεπικάλυψη των πεδίων ωοτοκίας των δύο ειδών τόσο στις ελληνικές θάλασσες, 
όσο και στη Μεσόγειο. Τα πεδία ωοτοκίας βρίσκονταν κυρίως πάνω στην 
υφαλοκρηπίδα (<200m), αν και η φρίσσα ωοτοκεί πιο κοντά στις ακτές σε σχέση με 
το γαύρο, γεγονός που είναι προφανές αν μελετήσει κανείς την >50% πιθανότητα 
ωοτοκίας (Εικ. 3.6, 3.7, 3.8 και 3.9). Επομένως, παρόλο που οι αναπαραγωγικές 
περίοδοι των δύο ειδών συμπίπτουν σε μεγάλο βαθμό, φαίνεται να υπάρχει μερικός 
χωρικός διαχωρισμός. Οι παρατηρήσεις αυτές συμφωνούν με δημοσιευμένες μελέτες 
από τη βορειοδυτική Μεσόγειο (Palomera & Sabates 1990, Palomera et al. 2007). 

Στο μοντέλο του γαύρου υπήρχε μια γραμμική θετική σχέση με τη 
θερμοκρασία. Η συσχέτιση των αβγών και ιχθυονυμφών του γαύρου με περιοχές 
υψηλών επιφανειακών θερμοκρασιών έχει καταδειχθεί πρόσφατα (Somarakis & 
Nikolioudakis 2007). Στο Βόρειο Αιγαίο, σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν κυρίως 
περιοχές που χαρακτηρίζονται από αντικυκλωνική κυκλοφορία, είναι πλούσιες σε 
ζωοπλαγκτό και πιθανόν να λειτουργούν ως σημαντικές περιοχές για τη συγκράτηση 
του ιχθυοπλαγκτού (Somarakis & Nikolioudakis, 2007). 

Το μοντέλο της φρίσσας δεν περιλάμβανε τη θερμοκρασία αλλά αυτό μπορεί 
να οφείλεται και πάλι στον περιορισμένο αριθμό θετικών σταθμών που ήταν 
διαθέσιμοι για το μοντέλο. Η θερμοκρασία είναι καίριος παράγοντας ελέγχου της 
κατανομής και ωοτοκίας της φρίσσας στη Μεσόγειο (Sabates et al. 2006). Τα 
τελευταία χρόνια, ένας αυξανόμενος αριθμός μελετών αναφέρουν περιστατικά 
παρουσίας της θερμόφιλης φρίσσας στις βόρειες περιοχές της Μεσογείου, γεγονός 
που αποδίδεται στην κλιματική αλλαγή και την αύξηση της θερμοκρασίας της 
θάλασσας (Francour et al. 1994, Dulcic & Gbrec 2000, Sabates et al. 2006, Tsikliras 
& Antonopoulou 2006). Μία αύξηση του πληθυσμού της στη Βόρεια Μεσόγειο θα 
σήμαινε επέκταση των αναπαραγωγικών πεδίων. Βάση των χαρτών κατανομής των 
πεδίων ωοτοκίας, μια τέτοια επέκταση πιθανώς να οδηγούσε σε μεγαλύτερη 
επικάλυψη, αυξάνοντας τον δια-ειδικό ανταγωνισμό του γαύρου και της φρίσσας. Στο 
μοντέλο της φρίσσας, περιλήφθηκε ως κύρια επίδραση η SLA. Οι τρεις κορυφές της 
στην καμπύλη αντιστοιχούσαν σε διαφορετικά εύρη της παραμέτρου που 
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επικρατούσαν σε διαφορετικές χρονιές, καθιστώντας δύσκολη την αξιολόγηση της 
πλήρους οικολογικής σημασίας της παραμέτρου.   

Η πληροφορία για τα δυνητικά πεδία ωοτοκίας αλλά και άλλων 
ενδιαιτημάτων, σημαντικών σε διαφορετικά στάδια της ζωής των ιχθύων (π.χ. 
νηπιοτροφεία: nurseries), καθώς και η πρόβλεψή τους, θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν στην αλιευτική διαχείριση για τη λήψη κατάλληλων μέτρων για την 
προστασία εκμεταλλευόμενων ειδών. Για παράδειγμα, η εφαρμογή μέτρων όπως το 
κλείσιμο περιόδων και περιοχών απαιτεί καλή γνώση της χρονικής και χωρικής 
κατανομής των ευαίσθητων ενδιαιτημάτων, η οποία πρέπει να προέρχεται από τη 
σύνθεση πληροφοριών για τις απαιτήσεις των ειδών, συγκεντρωμένες από πηγές 
ανεξάρτητες της αλιείας. Η μοντελοποίηση της βιολογικής δραστηριότητας των ειδών 
(π.χ. ωοτοκία) με άμεσα διαθέσιμες περιβαλλοντικές πληροφορίες, όπως οι 
δορυφορικές και η εφαρμογή των μοντέλων για πρόγνωση, θα μπορούσε να είναι ένα 
αρχικό, χαμηλού κόστους βήμα για το χαρακτηρισμό των δυνητικών ενδιαιτημάτων.  

 



Κεφάλαιο 4ο  

 Mικροδομή των ωτολίθων, αύξηση και 

ευρωστία ιχθυονυμφών και ιχθυδίων γαύρου ∗ 

 

4.1 Εισαγωγή 

Τα μικρά πελαγικά ψάρια παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις στη 
στρατολόγηση ανάμεσα στα έτη (Freon et al. 2005). Ένας βασικός παράγοντας που 
επηρεάζει την επιβίωση στα ιχθυονυμφικά στάδια και την επικείμενη επιτυχία της 
στρατολόγησης είναι ο ρυθμός αύξησης. Ο ρυθμός σωματικής αύξησης επηρεάζεται 
κυρίως από τη θερμοκρασία και τη διαθεσιμότητα τροφής (Heath 1992). Στα 
πελαγικά ψάρια που ωοτοκούν πολλές φορές κατά τη διάρκεια εκτεταμένων 
αναπαραγωγικών περιόδων, όπως ο γαύρος (άνοιξη έως φθινόπωρο, Somarakis et al. 
2004a), οι ιχθυονύμφες μπορεί να βιώσουν διαφορετικές συνθήκες θερμοκρασίας και 
διαθεσιμότητας τροφής ανάλογα με το πότε θα εκκολαφθούν (άνοιξη, καλοκαίρι, 
φθινόπωρο) και επομένως να έχουν διαφορετικές δυνατότητες αύξησης και επιβίωσης. 
Πράγματι, η χρονική διάσταση της στρατολόγησης, που συνδέεται, μεταξύ άλλων, με 
τους κύκλους θερμοκρασίας και παραγωγικότητας, είναι ελάχιστα κατανοητή 
(Cargnelli and Gross 1995).       

Αν και η αύξηση των ιχθυονυμφών στις οποίες δεν έχει ολκληρωθεί η 
κύρτωση της νωτοχορδής (early larvae) του γαύρου έχει μελετηθεί επαρκώς στη 
Μεσόγειο (Somarakis & Nikolioudakis 2007, Palomera et al. 2007, και περιεχόμενες 
αναφορές), η αύξηση των ιχθυονυμφών πριν τη φάση της μεταμόρφωσης (late larvae) 
και των ιχθυδίων έγινε αντικείμενο μελέτης μόλις πρόσφατα, ενώ οι εποχιακές 
διακυμάνσεις της αύξησης έχουν εξεταστεί σε ελάχιστες περιπτώσεις (La Mesa et al. 
2009, Aldanondo et al. 2010, 2011, Costalago et al. 2011). Επιπλέον, παρόλο που η 
μικροδομή των ωοτολίθων του γαύρου έχει μελετηθεί διεξοδικά και το πρότυπο 
ημερήσιας απόθεσης αυξητικών δακτυλίων έχει πιστοποιηθεί τόσο για τις 

                                                 
∗ Τμήμα του κεφαλαίου αυτού έχει υποβληθεί προς δημοσίευση: Schismenou E, Tsiaras K, Kourepini 
MI, Lefkaditou E, Triantafyllou G, Somarakis S. Seasonal changes in otolith microstructure, growth 
and condition of anchovy late larvae in the eastern Mediterranean explained with the aid of a coupled 
hydrodynamic-biogeochemical model simulation. 
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ιχθυονύμφες όσο και για τα ιχθύδια (Palomera et al 1988, Cermeno et al. 2003, 2006, 
2008, Aldanondo et al. 2008), οι πληροφορίες σχετικά με τις μεταβολές στη 
μικροδομή των ωτολίθων ανάμεσα στις εποχές είναι περιορισμένες (La Mesa et al. 
2009, Costalago et al 2011).  

Σε αυτό το κεφάλαιο εξετάζονται οι εποχιακές διακυμάνσεις στη μικροδομή 
των ωτολίθων και στο ρυθμό αύξησης ιχθυονυμφών πριν τη φάση της μεταμόρφωσης 
(από εδώ και πέρα ιχθυονύμφες) και ιχθυδίων γαύρου από το Βόρειο Αιγαίο και οι 
σχέσεις τους με εποχιακές αλλαγές στο ωκεανογραφικό περιβάλλον. Σε αντίστοιχες 
μελέτες, προκειμένου να  εξαχθούν συμπεράσματα για τις περιβαλλοντικές συνθήκες 
που βιώνει το ψάρι και να εξηγηθούν οι παρατηρούμενες διαφορές στους ρυθμούς 
αύξησης, χρησιμοποιούνται in situ δεδομένα για το αβιοτικό και βιοτικό περιβάλλον, 
δηλ. δεδομένα που συλλέγονται ταυτόχρονα με τα δείγματα των ψαριών. Αυτού του 
τύπου η πληροφορία παρέχει μία στιγμιαία απεικόνιση (snapshot) του περιβάλλοντος, 
αντιπροσωπέυοντας, στην καλύτερη περίπτωση, τις συνθήκες που βιώνει το ψάρι για 
μία μικρή χρονική περίοδο πριν και κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας. Όμως, για 
τις ιχθυονύμφες και τα ιχθύδια και ιδιαίτερα όταν το ωκεανογραφικό περιβάλλον 
μεταβάλλεται γρήγορα (π.χ. την άνοιξη), οι in situ μετρήσεις δεν είναι 
αντιπροσωπευτικές των πραγματικών συνθηκών που βίωσαν τα ψάρια κατά την 
πορεία της ανάπτυξή τους και οι οποίες εν τέλει έχουν καθορίσει το μέσο ρυθμό 
αύξησης στο δείγμα των ιχθυονυμφών και των ιχθυδίων. Για το λόγο αυτό, πέρα από 
την in situ περιβαλλοντική πληροφορία, διερυνήθηκε στην παρούσα μελέτη και η 
χρήση της προσομοίωσης  ενός τρισδιάστατου υδροδυναμικού-βιογεωχημικού 
μοντέλου, που εφαρμόζεται στο Βόρειο Αιγαίο (Politikos et al. 2011, Tsiaras et al. 
2012), για την καλύτερη απεικόνιση του δυνητικού περιβάλλοντος που αναπτύχθηκαν 
τα ψάρια και την καλύτερη κατανόηση των εποχιακών αλλαγών στο μέσο ρυθμό 
αύξησης, την ευρωστία και τη μικροδομή των ωτολίθων. 

4.2 Υλικά και Μέθοδοι 

4.2.1 Συλλογή δειγμάτων 
Η δειγματοληψία ιχθυονυμφών και ιχθυδίων γαύρου πραγματοποίηθηκε σε 

μία παράκτια περιοχή (~30 m βάθος) στο Βόρειο Αιγαίο, στις εκβολές του ποταμού 
Νέστου (Εικ. 4.1) τον Ιούλιο 2007 (καλοκαίρι), Δεκέμβριο 2007 (φθινόπωρο) και 
Φεβρουάριο 2009 (χειμώνας) (Πίνακας 4.1). Οι συλλήψεις των ψαριών 
πραγματοποιήθηκαν με μία μικρή πελαγική τράτα (κατακόρυφο άνοιγμα: 7 m, 
άνοιγμα ματιού στο σάκο: 8 mm) εν πλω του Ε/Σ «ΦΙΛΙΑ» με σύρσεις μικρής 
διάρκειας (<45 min). Αμέσως μετά τη σύλληψη, οι ιχθυονύμφες μονιμοποιούνταν σε 
10% ρυθμιστικό διάλυμα φορμόλης (pH ≥8.8-8.9) και σε λιγότερο από 24 h 
φυλλάσσονταν σε νέο διάλυμα φορμόλης. Εν συνεχεία, το συντηρητικό ελέγχονταν 
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τακτικά προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το pH παρέμενε σε επίπεδα πάνω από 8.6 
(Dulcic 1995). Τα ιχθύδια καταψύχονταν άμεσα στους -35 oC. 

Εκτός από τη δειγματοληψία ψαριών, πραγματοποιήθηκε και δειγματοληψία 
κατακόρυφων διατομών θερμοκρασίας, αλατότητας και φθορισμού με τη χρήση 
θερμοσαλινογράφου συνεχούς καταγραφής εφοδιασμένου με φθορισίμετρο (SBE 25 
CTD profiler) σε 3 σταθμούς κατανεμημένους στη μέση πορεία των σύρσεων της 
πελαγικής τράτας (Εικ. 4.1). Στους ίδιους σταθμούς συλλέχθηκαν και δείγματα μέσο- 
και μικροζωοπαγκτού με τη χρήση ενός δειγματολήπτη WP2 (διάμετρος στεφάνης 58 
cm, άνοιγμα ματιού στο δίκτυ 200 μm) και μιας μικρογραφίας του WP2 (διάμετρος 
στεφάνης 25 cm, άνοιγμα ματιού 50 μm) αντίστοιχα. Τα κλάσματα μεγεθών από 50 
έως 200 μm και 200 έως 2000 μm χρησιμοποιήθηκαν για τις εκτιμήσεις βιομάζας του 
μικρο- και του μεσοζωοπλαγκτού αντίστοιχα, αφού φιλτραρίστηκαν σε πρoζυγισμένα 
φίλτρα (Whatman, GF/C) και ξηράνθηκαν στους 60 oC για 24 h. Επιπλέον, 
πραγματοποιήθηκε στρωματοποιημένη δειγματοληψία νερού με φιάλες Niskin σε 
βάθη 0, 7, 14, 21 και 28 m για την εκτίμηση της χλωροφύλλης α (CHLa).  Για κάθε 
δείγμα φιλτραρίστηκαν 0.5 l νερού σε φίλτρα GF/F (47 mm, Whatman) και η 
συγκέντρωση χλωροφύλλης προσδιορίστηκε με τη χρήση φθορισμόμετρου Turner 
TD-700. 

 
 
Εικόνα 4.1 Χάρτης της περιοχής μελέτης με την περιοχή αλιείας (μικρό ορθογώνιο) και την 
τοποθεσία των τριών σταθμών δειγματοληψίας αβιοτικών και βιοτικών παραμέτρων. Το 
σκιασμένο ορθογώνιο οριοθετεί την περιοχή για την οποία υπολογίστηκαν οι μέσοι όροι των 
προσομοιωμένων ωκεανογραφικών παραμέτρων του POM-ERSEM 
Figure 4.1 Map of the study area indicating the trawling area (small rectangle) and the 
location of the three stations of hydrographic and plankton sampling. The shaded rectangle 
marks the area over which outputs of the POM-ERSEM implemented in the North Aegean 
Sea were averaged. 
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4.2.2 Επεξεργασία και ανάλυση ωτολίθων 
Στο εργαστήριο, επιλέχθηκαν στρωματοποιημένα υποδείγματα ιχθυονυμφών 

και ιχθυδίων γαύρου ώστε να αντιπροσωπεύεται ολόκληρο το εύρος μηκών των 
ψαριών που συλλέχθηκαν σε κάθε περίοδο (όπου ήταν δυνατό: 5 άτομα ανά 1mm για 
τις ιχθυονύμφες και 2 άτομα ανά mm για τα ιχθύδια, Πίνακας 4.1). Για τις 
ιχθυονύμφες μετρήθηκαν το τυπικό μήκος (standard length, SL) και το ολικό βάρος 
(total weight, TW) μέχρι το πλησιέστερο 0.1 mm και 0.0001 g, αντίστοιχα. Η 
συρρίκωση λόγω συντήρησης στη φορμόλη θεωρήθηκε αμελητέα για αυτό το εύρος 

Πίνακας 4.1 Συνοπτικές πληροφορίες για τις ιχθυονύμφες (L), τα ιχθύδια (J) και τα δείγματα 
των περιβαλλοντικών παραμέτρων από το καλοκαίρι 2007 (S07), φθινόπωρο 2007 (A07) και 
χειμώνα 2009 (W09). Ν: αριθμός ψαριών με επεξεργασμένους ωτόλιθους. SL και TL: τυπικό 
και ολικό μήκος. Για τις περιβαλλοντικές παραμέτρους παρέχονται οι αριθμητικοί μέσοι όροι 
και η στατιστική συνάρτηση ελέγχου F. Οι αστερίσκοι υποδηλώνουν επίπεδο σημαντικότητας: 
**p < 0.01, ***p < 0.001. Παρουσιάζονται και τα αποτελέσματα του Student-Newman-Keul 
τεστ: a>b>c. 
Table 4.1 Summarized information on larvae (L), juveniles (J) and environmental samples from 
summer 2007 (S07), autumn 2007 (A07) and winter 2009 (W09). N: number of fish with 
analyzed otoliths. SL and TL: standard and total length. Arithmetic means and F-values are 
provided for environmental parameters. Asterisks indicate level of significance: **p < 0.01, 
***p < 0.001. Results of the Student-Newman-Keul’s tests are also given: a>b>c.  

 S07 A07 W09 F 
8 - 12 

December 
2008 

27 - 31  10 - 17 
February 2009 Sampling dates  July 2007 

N (L) 140 129 104  
SL  (mm) range (L) 8 - 31 18 - 44 25 - 55  

16/06 - 
15/07/2007 

14/10 - 
17/11/2007 

30/11/2008 - 
4/01/2009  Hatchdates range (L) 

N (J) 61 83 66  

TL  (mm) range (J) 43 - 80 44 - 80 60 - 100  

21/04 - 
29/05/2007 

23/08 - 
19/10/2007 

17/10/2008 - 
07/12/2008 Hatchdates range (J)  

Surface (5 m) temperature 
(oC) 26.45a 14.11b 11.16c 14130.10*** 

34.37b 36.61a 36.41a Surface (5 m) salinity 176.03*** 

Mean CHLα in the water 
column (μg l-1) 0.14c 1.36a 0.76b 25.90*** 

Microzooplankton biomass 
(mg m-3) 32.18c 91.04b 130.73a 5.74** 

Mesozooplankton biomass 
(mg m-3) 29.02b 36.4a 28.05b 63.15*** 
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μηκών (La Mesa et al. 2009). Για τα ιχθύδια μετρήθηκαν το ολικό μήκος (total length, 
TL) και το ολικό βάρος (total weight, TW) μέχρι το πλησιέστερο mm και 0.01 g, 
αντίστοιχα. 

Οι ωτόλιθοι sagittae των μικρότερων σε μέγεθος ιχθυονυμφών (SL<35mm) 
εξάχθηκαν από κάθε ψάρι κάτω από στερεοσκόπιο εφοδιασμένο με πολωτικά φίλτρα. 
Οι ωτόλιθοι των μεγαλύτερων ιχθυονυμφών και των ιχθυδίων αφαιρέθηκαν με την 
τεχνική ‘up through the gills’ (Secor et al. 1992). Όλοι οι ωτόλιθοι καθαρίστηκαν από 
τους περιβάλλοντες ιστούς και μονιμοποιήθηκαν ο καθένας ξεχωριστά σε 
αντικειμενοφόρους πλάκες με τη χρήση θερμοπλαστικής ρητίνης. Για τους 
περισσότερους ωτόλιθους των ιχθυονυμφών με SL έως 30-35 mm δεν απαιτούνταν 
περαιτέρω επεξεργασία. Οι ωτόλιθοι των υπόλοιπων ιχθυονυμφών και των ιχθυδίων 
λειάνθηκαν με λειαντικά φύλλα με κόκκους 30 και 12 μm και στη συνέχεια 
στιλβώνονταν με φύλλα 1 μm. Μετά από θέρμανση και επανατοποθέτηση του 
ωτολίθου, η διαδικασία επαναλαμβάνονταν και για την άλλη πλευρά μέχρι να 
προκύψει μία λεπτή ευανάγνωστη τομή στην οποία ο πυρήνας και το σύνολο των 
αυξητικών δακτυλίων ήταν εμφανείς. Ο βαθμός λείανσης ελέγχονταν τακτικά κάτω 
από μικροσκόπιο προκειμένου να αποφευχθεί υπερβολική λείανση και καταστροφή 
του άκρου των ωτολίθων (overpolishing). 

Από κάθε ψάρι επιλέγονταν τυχαία ο δεξιός ή ο αριστερός ωτόλιθος για την 
ανάλυση της μικροδομής. Οι ωτόλιθοι αναλύθηκαν κάτω από οπτικό μικροσκόπιο 
εφοδιασμένο με κάμερα CCTV συνδεδεμένη με σύστημα ανάλυσης εικόνας (Image-
Pro Plus 3.0, Media Cybernetics Inc., Silver Spring, MD, USA). Η ανάγνωση της 
κεντρικής περιοχής (πυρήνας) του ωτολίθου πραγματοποιούνταν σε μεγέθυνση x100 
και το υπόλοιπο του ωτολίθου διαβάζονταν σε x200. Καταγράφηκε η μέγιστη ακτίνα 
του ωτολίθου (OR, μm) από τον πυρήνα προς το post-rostrum και τα πλάτη των 
ημερήσιων δακτυλίων μετρήθηκαν κατά μήκος της OR. Η ερμηνεία των ημερήσιων 
εναποθέσεων έγινε βάση της μεθοδολογίας που προτείνεται από τους Cermeno et al 
(2008). Όλοι οι ωτόλιθοι διαβάστηκαν ανεξάρτητα από δύο «αναγνώστες» και τα 
αποτελέσματα γινόνταν δεκτά μόνο αν υπήρχε 100% συμφωνία ανάμεσα τους. 

4.2.3 Ηλικία και αύξηση 
Το ημερήσιο πρότυπο εναπόθεσης αυξητικών δακτυλίων στο γαύρο έχει 

πιστοποιηθεί τόσο για τις ιχθυονύμφες (Aldanondo et al. 2008) όσο και για τα ιχθύδια 
(Cermeno et al. 2003). Επιπλέον, οι Aldanondo et al. (2008) έδειξαν ότι η εναπόθεση 
ημερήσιων αυξητικών δακτυλίων ξεκινά με την εκκόλαψη. Επομένως, η ηλικία (Age) 
κάθε ψαριού μετά την εκκόλαψη εξάχθηκε από τον αριθμό των δακτυλίων ενώ η 
ημερομηνία εκκόλαψης υπολογίστηκε αφαιρώντας τον αριθμό των δακτυλίων από 
την ημερομηνία δειγματοληψίας (Aldanondo et al. 2010, Πίνακας 4.1). 
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Οι σχέσεις ανάμεσα στα SL (TL για τα ιχθύδια), TW, OR και Age 
υπολογίστηκαν προκειμένου να καθοριστεί ο μέσος ρυθμός αύξησης και η ευρωστία 
των ψαριών σε κάθε εποχή. Οι αντίστοιχες σχέσεις συγκρίθηκαν ανάμεσα στις εποχές 
με ανάλυση συνδυακύμανσης ξεχωριστά για τις ιχθυονύμφες και τα ιχθύδια (Analysis 
of Covariance, ANCOVA) (Somarakis et al. 1997). Για την αναγνώριση σημαντικών 
διαφορών ανά ζεύγη εποχών ανάμεσα στις κλίσεις ή τα σημεία τομής με τον άξονα y 
των τελικών σχέσεων εφαρμόστηκε η αναλυση ‘multiple contrasts’ (Somarakis & 
Nikolioudakis 2007). 

4.2.4 Προσομοίωση του υδροδυναμικού-βιογεωχημικού μοντέλου  
Για την απόκτηση επιπλέον πληροφορίας για τις μέσες ωκεανογραφικές 

συνθήκες που επικρατούσαν στην ευρύτερη περιοχή μελέτης την περίοδο που οι 
ιχθυονύμφες και τα ιχθύδια αναπτύσσονταν (πρόσφατη περιβαλλοντική ιστορία) 
χρησιμοποιήθηκαν τα αποτελέσματα (outputs) από την προσομοίωση ενός 
τρισδιάστατου (3-D) σύνθετου (coupled) υδροδυναμικού-βιογεωχημικού μοντέλου 
(Politikos et al. 2011, Tsiaras et al. 2012) στο Βόρειο Αιγαίο. 

Το υδροδυναμικό μοντέλο βασίζεται στο ‘Princeton Ocean Model’ (POM, 
Blumberg & Mellor 1983), ένα ευρέως διαδεδομένο τρισδιάστατο μοντέλο 
κυκλοφορίας το οποίο έχει εφαρμοστεί στο παρελθόν στο Β. Αιγαίο (Kourafalou and 
Tsiaras 2007, Kourafalou & Barbopoulos, 2003) και αποτελεί κομμάτι του 
επιχειρησιακού προγνωστικού συστήματος ‘POSEIDON’ (Nittis et al. 2006, Korres 
et al. 2010). Το βιογεωχημικό μοντέλο βασίζεται στο ‘European Seas Ecosystem 
Model’ (ERSEM, Baretta et al. 1995), όπως αναπτύχθηκε από τους Petihakis et al. 
(2002) μετά από περαιτέρω βαθμονόμηση με διαθέσιμα δορυφορικά και in situ 
δεδομένα (Politikos et al. 2011, Tsiaras et al. 2010, 2012). Το ERSEM είναι ένα 
μοντέλο το οποίο περιγράφει τη δυναμική του πελαγικού και βενθικού 
οικοσυστήματος, λαμβάνοντας υπ’όψιν όλες τις σημαντικές διαδικασίες τόσο σε 
επίπεδο φυσιολογίας οργανισμού όσο και σε επίπεδο βιοκοινωνίας (αύξηση, αναπνοή, 
λύση, απέκκριση, θνησιμότητα, κατανάλωση). Οι βιοκοινότητες του οικοσυστήματος 
ομαδοποιούνται ανάλογα με το λειτουργικό τους ρόλο και την τάξη μεγέθους τους. 
Το πελαγικό οικοσύστημα αντιπροσωπεύεται από τέσσερις ομάδες φυτοπλαγκτού 
(διάτομα, νανοπλαγκτό, πικοπλαγκτό και δινομαστιγωτά), τρεις ομάδες ζωοπλαγκτού 
(ετερότροφα νανομαστιγωτά, μικροζωοπλαγκτό και μεσοζωοπλαγκτό), βακτήρια και 
διαλυμένο και σωματιδιακό οργανικό υλικό. Το συνδυασμένο (POM-ERSEM) 
μοντέλο που εφαρμόζεται στο Β. Αιγαίο είναι παρόμοιο με αυτό που εφαρμόζεται σε 
ολόκληρη τη λεκάνη της Μεσογείου και αποτελεί μέρος του Προγνωστικού 
Συστήματος ΠΟΣΕΙΔΩΝ του ΕΛΚΕΘΕ (www.poseidon.hcmr.gr, Tsiaras et al. 2010). 
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Από την προσομοίωση του μοντέλου POM-ERSEM στο Β. Αιγαίο προέκυψαν 
μέσες ημερήσιες τιμές επιλεγμένων παραμέτρων για την ευρύτερη περιοχή 
δειγματοληψίας (Εικόνα 4.1) κατά την περίοδο Ιανουάριος 2007-Φεβρουάριος 2009. 
Η ατμοσφαιρική ‘ώθηση’ (atmospheric forcing) για την προσομοίωση δόθηκε από το 
σύστημα Ποσειδών (Papadopoulos et al. 2002). Η εκροή νερού από τους κύριους 
ποταμούς του Β. Αιγαίου (συμπεριλαμβανομένου του Νέστου) ορίστηκε βάση 
κλιματολογικών μέσων τιμών (Therianos 1974) με μέγιστη εκροή κατά την άνοιξη 
(Poulos et al. 1997). Οι συγκεντρώσεις θρεπτικών στους ποταμούς βασίστηκαν σε 
μέσες ετήσιες τιμές από in situ δεδομένα (Skoulikidis et al. 2009). 

Προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι το μοντέλο προσομοιώνει σωστά την  
εποχιακή διακύμανση, οι προσομοιωμένες ημερήσιες τιμές επιφανειακής 
χλωροφύλλης συγκρίθηκαν με αντίστοιχα δορυφορικά (MODIS) δεδομένα 
χλωροφύλλης για την ίδια περιοχή. Τα τελευταία, ωστόσο, χαρακτηρίζονται από 
σημαντική αβεβαιότητα σε παράκτιες περιοχές, που επηρεάζονται από τις εκροές 
ποταμών, λόγω της παρουσίας άλλων έγχρωμων ουσιών στα επιφανειακά ύδατα 
(IOCCG 2000), όπως έγχρωμο διαλυμένο οργανικό υλικό (coloured dissolved organic 
matter, CDOM), το οποίο δεν μπορεί να διακριθεί εύκολα από τη χλωροφύλλη. Για 
αυτό το λόγο, η σύγκριση επικεντρώθηκε στην εποχιακή διακύμανση αντί σε 
απόλυτες τιμές χλωροφύλλης. Η χλωροφύλλη σταθμίστηκε (normalizedChla) ως προς 
τις μονάδες τυπικής απόκλισης (standard deviation, sd):  

normalised(Chlα) = (Chlα – mean(Chlα)) / sd(Chla) 

Οι ιχθυονύμφες που παράγονται πάνω στην υφαλοκρηπίδα του 
βορειοανατολικού Αιγαίου κατακρατώνται σε μεγάλο βαθμό κοντά στην περιοχή 
ωοτοκίας (retention) , όπως έχουν δείξει παλαιότερες έρευνες στο πεδίο (Somarakis 
& Nikolioudakis 2007). Η κατακράτηση αυτή διατηρεί τις ιχθυονύμφες κοντά στα 
κατάλληλα ενδιαιτήματα για τα ιχθύδια, όπως είναι οι εκβολές του ποταμού Νέστου 
(Somarakis & Nikolioudakis 2007).  Επομένως, ήταν λογικό να υποθέσει κανείς ότι 
οι ιχθυονύμφες και τα ιχθύδια που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη 
προήλθαν από περιοχές κοντά στην περιοχή δειγματοληψίας και δεν είχαν μεταφερθεί 
(advection) από απομακρυσμένενα αναπαραγωγικά πεδία. Ως εκ τούτου, η χρήση 
μέσων τιμών των παραμέτρων που προέκυψαν από την προσομοίωση του POM-
ERSEM στην ευρύτερη περιοχή δειγματοληψίας, πιθανότατα αντιπροσώπευε 
επαρκώς τις μέσες συνθήκες που βίωσαν τα ψάρια κατά την ανάπτυξη τους, 
τουλάχιστον για το σκοπό διερεύνησης της επίδρασης των εποχιακών διαφορών στις 
ωκεανογραφικές συνθήκες. Οι μέσες τιμές των προσομοιωμένων παραμέτρων 
υπολογίστηκαν για τη σκιασμένη περιοχή της Εικ. 4.1 μέχρι την ισοβαθή των 300 m. 
Οι παράμετροι περιλάμβαναν: την επιφανειακή (3 m)  θερμοκρασία (SST, oC), την 
επιφανειακή (3 m) αλατότητα (SSS), το έλλειμα δυναμικής ενέργειας (PED, J) [μέτρο 
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της στρωματοποίησης της στήλης του νερού (Planque et al. 2007)], την 
ολοκληρωμένη στη στήλη (0-100 m) χλωροφύλλη α (Chl-α, mg C m-2), τη βιομάζα 
(0-100 m) του μικροζωοπλαγκτού  (MicroZ, mg C m-2) και τη βιομάζα του 
μεσοζωοπλαγκτού (MesoZ, mg C m-2). 

Οι εποχιακές αλλαγές στο ρυθμό αύξησης και την ευρωστία συσχετίστηκαν 
με τις τιμές των προσομοιωμένων παραμέτρων, δηλ. με την πρόσφατη 
περιβαλλοντική ιστορία, για συγκεκριμένη χρονική περίοδο πριν τη δειγματοληψία 
ίση με τη μέγιστη εκτιμημένη ηλικία κάθε σταδίου (ιχθυονύμφες και ιχθύδια) ανά 
εποχή. Τέλος, οι εποχιακές διαφορές τόσο στα in situ συλλεγμένα περιβαλλοντικά 
δεδομένα όσο και στα προσομοιωμένα περιβαλλοντικά δεδομένα για τις επιλεγμένες 
χρονικές περιόδους ελέγχθηκαν με ανάλυση διακύμανσης (analysis of variance, 
ANOVA) ή Kruskal-Wallis τεστ, όταν οι προϋποθέσεις της ANOVA δεν 
ικανοποιούνταν. Τα Student-Newman-Keul και Dunn τεστ χρησιμοποιήθηκαν για 
παραμετρικές και μη παραμετρικές πολλαπλές συγκρίσεις αντίστοιχα (Zar 1999). 

4.2.5 Ανάλυση του πλάτους των ημερήσιων αυξητικών δακτυλίων 
Προκειμένου να εξεταστεί λεπτομερώς η επίδραση αβιοτικών και βιοτικών 

παραμέτρων στην ημερήσια αύξηση των ωτολίθων των ιχθυονυμφών και των 
ιχθυδίων, χρησιμοποιήθηκαν γενικευμένα προσθετικά μοντέλα (generalized additive 
models, GAMs) στα οποία εξαρτημένη μεταβλητή (y) ήταν το πλάτος των ημερήσιων 
δακτυλίων. Η κατασκευή των μοντέλων έγινε ξεχωριστά για τις ιχθυονύμφες και τα 
ιχθύδια  χρησιμοποιώντας τη στατιστική γλώσσα προγραμματισμού R (R 
Development Core Team 2004) και τη βιβλιοθήκη ‘mgcv’. Οι επεξηγηματικές 
μεταβλητές (x) που εξετάστηκαν ήταν η ηλικία (Age), και οι επιλεγμένες 
προσομοιωμένες παράμετροι που προέκυψαν από το POM-ERSEM, οι οποίες πρώτα 
ελέγχθηκαν ως προς τη μεταξύ τους συσχέτιση. Η περίοδος δειγματοληψίας (S07, 
W07 και W09) εξετάστηκε ως κατηγορηματική μεταβλητη (SURVEY). Τέλος, επειδή 
το πλάτος ενός δακτυλίου παρουσιάζει υψηλή συσχέτιση με τον αμέσως 
προηγούμενο δακτύλιο (αυτοσυσχέτιση), ως επεξηγηματική μεταβλητή 
χρησιμοποιήθηκε και το πλάτος του δακτυλίου που σχηματίστηκε την προηγούμενη 
ημέρα (IWPREV) (Hinrichsen et al. 2010). Οι παράμετροι που εισέρχονταν στο 
μοντέλο επιλέχθηκαν βάση του ποσοστού της επεξηγούμενης διακύμανσης, του p-
value, του κριτηρίου Akaike (Akaike Information Criterion, AIC), της τιμής GCV και 
των υπολειπόμενων βαθμών ελευθερίας. Το ποσοστό της επεξηγούμενης 
διακύμανσης έπρεπε να είναι όσο το δυνατό μεγαλύτερο ενώ το κριτήριο AIC και το 
GCV, όσο το δυνατόν μικρότερα (Wood 2006). Πέρα από τα παραπάνω, η επιλογή 
έγινε και βάση της βιολογικής σημασίας κάθε παραμέτρου, δηλ. η απόκριση της 
εξαρτημένης μεταβλητής να εξηγείται επαρκώς σε βιολογικό επίπεδο. Η συνάρτηση-
σύνδεσμος (link function) που χρησιμοποιήθηκε ήταν η Gaussian. Σε ένα τελευταίο 
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βήμα εξετάστηκαν όλες οι αλληλεπιδράσεις πρώτης τάξης των παραμέτρων που 
εισέρχονταν στο μοντέλο. Στα μοντέλα των ιχθυονυμφών και των ιχθυδίων 
χρησιμοποιήθηκαν μετασχηματισμένες τιμές των πλατών των ημερήσιων δακτυλίων 
(IWlog, IWPREVlog) προκειμένου να σταθεροποιηθεί η διακύμανση (Venables & 
Dichmont 2004). 

4.3 Αποτελέσματα 

4.3.1 Μικροδομή ωτολίθων 
Στις ιχθυονύμφες, η μικροδομή των ωτολίθων ήταν ευκρινέστερη το 

καλοκαίρι και οι ημερήσιοι δακτύλιοι ήταν πιο ευδιάκριτοι σε σχέση με το 
φθινόπωρο και το χειμώνα (Εικ. 4.2). Οι ιχθυονύμφες που συλλέχθηκαν το χειμώνα 
είχαν την αμυδρότερη μικροδομή και οι ημερήσιοι δακτύλιοι διακρίνονταν με 
δυσκολία (Εικ. 4.2). Η απόσταση του δακτύλιου εκκόλαψης από το κέντρο του 
πυρήνα διέφερε σημαντικά ανάμεσα στο καλοκαίρι (4.32 μm), το φθινόπωρο (4.44 
μm) και το χειμώνα (4.59 μm) (ANOVA, F = 25.73, P < 0.001).  Οι πρώτοι δακτύλιοι 
(μέχρι 10) και στις τρεις ομάδες, ήταν οι μικρότεροι σε πλάτος και εμφανίζονταν ως 
αμυδροί ομόκεντροι κύκλοι εναλλασσόμενων σκοτεινών και φωτεινών ζωνών γύρω 
από τον πυρήνα, σε αντιστοιχία με περιγραφές των Palomera et al. (1988) και των 
Aldanondo et al. (2008). Σε μικρή απόσταση από τον πυρήνα, εμφανίζονταν οι 
πρώτες υπο-ημερήσιες εναποθέσεις, οι οποίες ήταν πολύ λεπτές και αμυδρές και 
επομένως εύκολα διακριτές από τους ημερήσιους δακτύλιους. Καθώς, όμως, 
αυξάνονταν η απόσταση από τον πυρήνα οι ημερήσιες εναποθέσεις γινόνταν 
σταδιακά πλατύτερες και οι δακτύλιοι αντικαθίστονταν από ομάδες πολλαπλών 
λεπτών δομών, όπως έχει περιγραφεί από τους Cermeno et al (2008). Η αύξηση στα 
πλάτη των δακτυλίων συνέβη ταχύτερα στους ωτολίθους της ομάδας του 
καλοκαιριού. Το καλοκαίρι και το φθινόπωρο τα πλάτη των δακτυλίων αυξάνονταν 
συνεχώς με την ηλικία, ενώ το χειμώνα έφτασαν σε ένα πλατό μετά τις πρώτες 30 

 
Εικόνα 4.2 Μικροφωτογραφίες επεξεργασμένων ωτολίθων ιχθυονυμφών γαύρου από τον a) 
Ιούλιο 2007 (SL = 28mm; Age = 36), b) Δεκέμβριο 2007 (SL = 30 mm; Age = 43) και c) 
Φεβρουάριο 2009 (SL = 28 mm; Age = 57). Κλίμακα: 50 μm 
Figure 4.2 Microphotographs of polished sagittae of anchovy larvae from a) July 2007 (SL 
= 28mm; Age = 36), b) December 2007 (SL = 30 mm; Age = 43) and c) February 2009 (SL 
= 28 mm; Age = 57). Scale bar: 50 μm 
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ημέρες (Εικ. 4.3). Τέλος, τα μέσα μέγιστα παρατηρούμενα πλάτη των δακτυλίων ήταν 
πολύ μικρότερα για την ομάδα του χειμώνα (7.5 μm), σε σχέση με τις ομάδες του 
καλοκαιριού και του φθινοπώρου (11 μm και 21 μm, αντίστοιχα). 

Σε αντίθεση με τις ιχθυονύμφες, η μικροδομή των ωτολίθων των ιχθυδίων 
ήταν ευκρινέστερη το Δεκέμβριο 2007 ενώ τη μεγαλύτερη δυσκολία στην ερμηνεία 
του ημερήσιου προτύπου παρουσίασαν τα ιχθύδια του καλοκαιριού (Εικ. 4.4). H 
απόσταση του δακτύλιου εκκόλαψης διέφερε σημαντικά ανάμεσα στο καλοκαίρι 
(4.34 μm) και το χειμώνα (4.48 μm), αλλά η διαφορά τους με το φθινόπωρο (4.38 
μm) δεν ήταν στατιστικά σημαντική (ANOVA, F = 25.73, P < 0.001). Όπως και στις 
ιχθυονύμφες, οι πρώτοι δακτύλιοι ήταν οι στενότεροι, οι υπο-ημερήσιες δομές 
εμφανίζονταν σύντομα και όσο αυξάνονταν η απόσταση από τον πυρήνα οι δακτύλιοι 
αντικαθίστονταν από ομάδες πολλαπλών λεπτών δομών. Όμως, σε αντίθεση με τις 
ιχθυονύμφες, τα πλάτη των ημερήσιων δακτυλίων στις 30-60 ημέρες, έφταναν σε ένα 
μέγιστο και μετά μειώνονταν (Εικ. 4.5). Τα μέγιστα πλάτη των δακτυλίων 
παρατηρήθηκαν σε μικρότερη ηλικία για την ομάδα του χειμώνα και σε μεγαλύτερη 
για την ομάδα του φθινοπώρου. Στη συνέχεια οι δακτύλιοι μειώνονταν σταθερά μέχρι 
ένα ελάχιστο 6-4 μm. Τα ιχθύδια που συλλήφθηκαν το Δεκέμβριο 2007 είχαν τους 
στενότερους δακτύλιους. 

 
 
Εικόνα 4.3 Μέσα πλάτη δακτυλίων (και τυπικές απακλίσεις) ωτολίθων ιχθυονυμφών 
γαύρου σε σχέση με την ηλικία (ημέρες) από τις τρεις δειγματοληπτικές περιόδους.  
Figure 4.3 Mean otolith width at age (days) of anchovy late larvae from the three sampling 
periods. Error bars: standard deviations 
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Εικόνα 4.4 Μικροφωτογραφίες επεξεργασμένων ωτολίθων ιχθυδίων γαύρου 
από τον Ιούλιο 2007 (a, TL = 50 mm; Age = 65), Δεκέμβριο 2007 (b, TL = 71 
mm; Age = 93) και Φεβρουάριο 2009 (c, TL = 80 mm; Age = 102). Κλίμακα: 
50 μm 
Figure 4.4 Microphotographs of polished sagittae of anchovy juveniles from 
July 2007 (a, TL = 28mm; Age = 36), December 2007 (b, TL = 30 mm; Age = 
43) and February 2009 (c, TL = 28 mm; Age = 57). Scale bar: 50 μm 

 
 
Εικόνα 4.5 Μέσα πλάτη δακτυλίων (και τυπικές απακλίσεις) ωτολίθων ιχθυδίων 
γαύρου σε σχέση με την ηλικία (ημέρες) από τις τρεις δειγματοληπτικές περιόδους.  

 
Figure 4.5 Mean otolith width at age (days) of anchovy juveniles from the three 
sampling periods. Error bars: standard deviations 
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4.3.2 Ηλικία και αύξηση 
Για τις ιχθυονύμφες εκτιμήθηκαν ηλικίες από 12 έως 42 ημέρες για την ομάδα 

του καλοκαιριού, 24-56 ημέρες για την ομάδα του φθινοπώρου και 41-78 ημέρες για 
την ομάδα του χειμώνα. Επομένως, οι ιχθυονύμφες εκκολάφθηκαν από τα μέσα 
Ιουνίου έως μέσα Ιουλίου 2007 (ομάδα καλοκαιριού, S07), μέσα Οκτώβρη έως μέσα 
Νοέμβρη 2007 (ομάδα φθινοπώρου, A07) και το Δεκέμβριο 2008 έως αρχές 
Ιανουαρίου 2009 (ομάδα χειμώνα, W09) (Πίνακας 4.1). 

Πίνακας 4.2 Αποτελέσματα των μοντέλων ανάλυσης συνδιακύμανσης για τις συγκρίσεις 
ανάμεσα στις εποχές (S07, A07 και W09) των κλίσεων (slopes) και των σημείων τομής με τον 
άξονα y (intercepts) των επιλεγμένων (καλύτερων) σχέσεων ανάμεσα στο τυπικό ή ολικό μήκος 
(SL ή TL), ολικό βάρος (TW), ηλικία (Age) και ακτίνα ωτολίθου (OR) για τις ιχθυονύμφες (L) 
και τα ιχθύδια (J).  Καλύτερη σχέση είναι αυτή με την καλύτερη επίδοση όσον αφορά την 
απλότητα, την εξήγηση της διακύμανσης (r2) και τις ιδιότητες των υπολειπόμενων τιμών 
(κανονική κατανομή, ομοσκεδαστικότητα) 
Table 4.2 Results of the Analysis of Covariance models for the between-seasons (S07, A07 and 
W09) comparisons of slopes and intercepts for the selected (best) relationships between standard 
or total length (SL or TL), total weight (TW), Age and otolith radius (OR) for larvae (L) and 
juveniles (J). Best relationship is the model with better performance, in terms of simplicity, 
explanation of variation (r2) and residual properties (normally distributed, homoscedastic) 

 Slopes Intercepts Best 
relationship Stage 

  F P F P 
Multiple comparisons 

L SL-on-Age linear 9.65 0.0001   S07=A07>W09 

L TW-on-Age log-log 1.04 0.3565 73.08 <0.0001 S07>A07>W09 

<0.0001L OR-on-Age log-log 0.49 0.615 103.52 S07>A07>W09 

L TW-on-SL log-log 0.61 0.5419 82.68 <0.0001 S07>A07=W09 

<0.0001L OR-on-SL log-log 2.94 0.0539 144.38 S07>A07=W09 

L OR-on-TW log-log 2.99 0.0517 37.65 <0.0001 S07>A07=W09 

J TL-on-Age linear 1.41 0.2457 23.11 <0.0001 W09>S07=A07 

J TW-on-Age log-log 1.53 0.2173 17.44 <0.0001 W09>S07>A07 

<0.0001  J OR-on-Age log-log 36.96  A07>W09>S07 

<0.0001  J TW-on-TL log-log 11.89  W09>A07>S07 

<0.0001  J OR-on-TL log-log 67.74  A07>W09>S07 

<0.0001   J OR-on-TW log-log 61.73   A07>W09>S07 
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Εικόνα 4.6 Σχέσεις ανάμεσα στο τυπικό μήκος (SL), ολικό βάρος (TW), ηλικία (A) και ακτίνα 
ωτολίθου (OR) ιχθυονυμφών γαύρου για τον Ιούλιο 2007 (S07, κύκλοι), Δεκέμβριο 2007 (A07, 
σταυροί) και Φεβρουάριο 2009 (W09 τετράγωνα) 
Figure 4.6 Relationships between standard length (SL), total weight (TW), Age (A) and otolith 
radius (OR) of anchovy late larvae for July 2007 (S07, circles), December 2007 (A07, crosses) 
and February 2009 (W09 squares) 

Οι ηλικίες των ιχθυδίων κυμαίνονταν από 62 έως 98 ημέρες για την ομάδα 
του καλοκαιριού, 52-107 ημέρες για την ομάδα του φθινοπώρου και 72-119 ημέρες 
για την ομάδα του χειμώνα. Τα ιχθύδια εκκολάφθηκαν από το τελευταίο δεκαήμερο 
του Απρίλη έως τα τέλη Μάη 2007 (ομάδα καλοκαιριού, S07), το τελευταίο 
δεκαήμερο του Αυγούστου έως μέσα Οκτώβρη 2007 (ομάδα φθινοπώρου, A07) και 
μέσα Οκτώβρη έως αρχές Δεκεμβρίου 2008 (ομάδα χειμώνα, W09) (Πίνακας 4.1). 
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Οι ιχθυονύμφες το καλοκαίρι και το φθινόπωρο μεγάλωναν σε μήκος με τον 
ίδιο ρυθμό, ο οποίος ήταν σημαντικά υψηλότερος σε σχέση με του χειμώνα (σχέση 
SL-Age, Πίνακας 4.2, Εικόνα 4.6). Αντίθετα, οι ιχθυονύμφες και των τριών ομάδων 
κέρδιζαν βάρος με τον ίδιο ρυθμό, αλλά τα ψάρια ήταν βαρύτερα το καλοκαίρι και 
ισχνότερα το χειμώνα (log(TW) - log(Age), Πίνακας 4.2, Εικόνα 4.6). Οι ρυθμοί 
αύξησης των ωτολίθων δε διέφεραν σημαντικά, αλλά, για την ίδια ηλικία, οι ωτόλιθοι 

ήταν μεγαλύτεροι το καλοκαίρι και μικρότεροι το χειμώνα (log(OR)-log(Age), 
Πίνακας 4.2, Εικόνα 4.6), παρουσιάζοντας το ίδιο πρότυπο με τη σωματική αύξηση 
κατά βάρος. Οι σχέσεις log(TW) - log(SL), log(OR) - log(SL) και log(OR) - log(TW) 

 
Εικόνα 4.7 Σχέσεις ανάμεσα στο ολικό μήκος (TL), ολικό βάρος (TW), ηλικία (A) και ακτίνα 
ωτολίθου (OR) ιχθυδίων γαύρου για τον Ιούλιο 2007 (S07, κύκλοι), Δεκέμβριο 2007 (A07, 
σταυροί) και Φεβρουάριο 2009 (W09 τετράγωνα) 
Figure 4.7 Relationships between total length (TL), total weight (TW), Age (A) and otolith 
radius (OR) of anchovy juveniles for July 2007 (S07, circles), December 2007 (A07, crosses) 
and February 2009 (W09 squares) 
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ήταν πολύ σημαντικές (r2 ≥ 0.897) και για τις τρεις ομάδες. Οι κλίσεις τους δε 
διέφεραν σημαντικά ανάμεσα στις ομάδες, αλλά το καλοκαίρι οι ιχθυονύμφες ήταν 
βαρύτερες σε μήκος και είχαν μεγαλύτερους ωτόλιθους για το ίδιο μήκος και βάρος 
(Πίνακας 4.2, Εικόνα 4.6) σε σχέση με το φθινόπωρο και το χειμώνα. 

Τα ιχθύδια μεγάλωναν σε μήκος με τον ίδιο ρυθμό, αλλά το χειμώνα ήταν 
μεγαλύτερα σε σχέση με το καλοκαίρι και το φθινόπωρο (σχέση TL-Age, Πίνακας 
4.2, Εικόνα 4.7). O ρυθμός αύξησης του σωματικού βάρους ήταν παρόμοιος ανάμεσα 
στις ομάδες αλλά τα ιχθύδια ήταν βαρύτερα το χειμώνα και ισχνότερα το φθινόπωρο 
(log(TW) - log(Age), Πίνακας 4.2, Εικόνα 4.7). Οι ρυθμοί αύξησης των ωτολίθων σε 
σχέση με την ηλικία, το μήκος και το βάρος διέφεραν σημαντικά ανάμεσα στις 
ομάδες, με τα ιχθύδια του φθινοπώρου να έχουν το μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης και 
αυτά του καλοκαιριού το μικρότερο (log(OR) - log(Age), log(OR) - log(TL) και 
log(OR) - log(TW) Πίνακας 4.2, Εικόνα 4.7). Τέλος, σύμφωνα με τη σχέση log(TW) 
- log(TL) τα ιχθύδια μεγάλωναν σε βάρος ταχύτερα το χειμώνα και βραδύτερα το 
καλοκαίρι (Πίνακας 4.2, Εικόνα 4.7). 

4.3.3 Ωκεανογραφικές συνθήκες 
Η προσομοιωμένη εποχιακή διακύμανση στο φυσικό περιβάλλον και τη 

βιολογική παραγωγικότητα στην ευρύτερη περιοχή γύρω από το Νέστο 
παρουσιάζεται στην Εικ. 4.8. Σύμφωνα με την προσομοίωση του POM-ERSEM, 
υψηλότερη βιολογική παραγωγικότητα παρατηρείται την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου, 
ακολουθώντας χρονικά τη μεταφορά των θρεπτικών από τα βαθύτερα στρώματα προς 
την επιφάνεια που προκαλείται από την κατακόρυφη ανάμιξη των υδάτων κατά την 
προηγούμενη περίοδο, η οποία μπορεί να παρατηρηθεί στην πτώση του ελλείματος 
δυναμικής ενέργειας (PED) και την αύξηση της επιφανειακής αλατότητας (SSS) (Εικ. 
4.8). Ένας άλλος παράγοντας που ενισχύει τη βιολογική παραγωγικότητα είναι η 
αυξημένη εκροή των ποταμών και ο εμπλουτισμός με θρεπτικά συστατικά που επίσης 
κορυφώνεται την ίδια περίοδο. Καθώς θερμαίνεται το επιφανειακό στρώμα, αυξάνει 
η στρωματοποίηση προς τα τέλη της άνοιξης και το καλοκαίρι και τα θρεπτικά 
παγιδεύονται σε βαθύτερα στρώματα, οδηγώντας σε μείωση της βιολογικής 
παραγωγικότητας, η οποία φτάνει σε ένα ελάχιστο την περίοδο Σεπτεμβρίου-
Δεκεμβρίου (Εικ. 4.8). 

Όσον αφορά στην επιβεβαίωση της ορθής αναπαράστασης των εποχιακών 
αλλαγών στην παραγωγικότητα από την προσoμοίωση του POM-ERSEM, η 
σύγκριση της μέσης προσομοιωμένης και της δορυφορικής τιμής χλωροφύλλης-α δεν 
έδινε ξεκάθαρη εικόνα, καθώς οι τιμές των δορυφορικών δεδομένων ήταν πολύ 
υψηλότερες (Εικ. 4.9). Όταν όμως συγκρίθηκαν οι κανονικοποιημένες τιμές, το 
πρότυπο εποχιακής διακύμανσης στη συγκέντρωση της χλωροφύλλης ήταν παρόμοιο  
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Εικόνα 4.8 Εξέλιξη των μέσων ημερήσιων τιμών των προσομοιωμένων από το POM-
ERSEM ωκεανογραφικών παραμέτρων στην ευρύτερη περιοχή δειγματοληψίας από τον 
Ιανουάριο 2007 έως Φεβρουάριο 2009. Τα σκιασμένα και τα διακεκομμένα πλαίσια 
αντιπροσωπεύουν περιόδους πριν τη δειγματοληψία ίσες με τη μέγιστη ηλικία κάθε 
ομάδας ιχθυονυμφών και ιχθυδίων γαύρου, αντίστοιχα 
Figure 4.8 Evolution of daily mean values of the POM-ERSEM simulated oceanographic 
parameters over the wider area of sampling from January 2007 to February 2009. Dotted 
and shaded areas represent the periods prior to sampling equal to maximum age of each 
group of anchovy larvae and juveniles, respectively 
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Εικόνα 4.9 Διαγράμματα προσομοιωμένης (μπλε γραμμή) και δορυφορικής (κόκκινη γραμμή) 
επιφανειακής χλωροφύλλης-α (επάνω πλαίσιο) και αντίστοιχες μέσες κανονικοποιημένες τιμές 
(κάτω πλαίσιο) 
Figure 4.9 Plots of simulated (blue line) and satellite (red line) near-surface chlorophyll-α (upper 
panel) and corresponding normalized values (lower panel)
 

για τα δύο σετ δεδομένων: αύξηση της χλωροφύλλης την περίοδο χειμώνα-άνοιξη 
(λόγω ενισχυμένης κατακόρυφης ανάμιξης και αυξημένων, πλούσιων σε θρεπτικά 
εκροών από το Νέστο) και μείωση της επιφανειακής χλωροφύλης την περίοδο της 
θερμοστρωμάτωσης (καλοκαίρι-φθινόπωρο). 

Η προσομοιωμένη βιολογική παραγωγικότητα κατά την περίοδο των 
δειγματοληψιών παρουσίαζε ελαφρά διαφορετική εποχιακή διακύμανση σε σχέση με 
τα in situ δεδομένα σύμφωνα με τα οποία μεγαλύτερες τιμές χλωροφύλλης και 
βιομάζας μεσοζωοπλαγκτού παρατηρήθηκαν το Δεκέμβριο ενώ υψηλότερη βιομάζα 
μικροζωοπλαγκτού το Φεβρουάριο (Πίνακας 4.1). Αντίθετα, σύμφωνα με την 
προσομοίωση, η υψηλότερη παραγωγή πλαγκτού παρατηρήθηκε το Φεβρουάριο και 
η χαμηλότερη το Δεκέμβριο (Εικ. 4.8).  

Στην Εικ. 4.10 παρουσιάζονται διαγράμματα (box & whiskers) των 
επιλεγμένων ωκεανογραφικών παραμέτρων για την περίοδο πριν τη δειγματοληψία 
ίση με τη μέγιστη εκτιμημένη ηλικία κάθε μιας από τις τρεις ομάδες, για τις 
ιχθυονύμφες και τα ιχθύδια. Σμφωνα με τα αποτελέσματα της προσομοίωσης, οι 
ιχθυονύμφες το καλοκαίρι αναπτύχθηκαν σε στρωματοποιημένα, θερμότερα, 
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χαμηλότερης αλατότητας νερά (Πίνακας 4.3, Εικ. 4.10a). Οι ιχθυονύμφες που 
συλλήφθηκαν το Φεβρουάριο αναπτύχθηκαν σε κρύα και καλά αναμιγμένα νερά. Οι 
συνθήκες που βίωσαν οι ιχθυονύμφες που συλλήφθηκαν το Δεκέμβριο παρουσίαζαν 
μία ενδιάμεση κατάσταση. Η προσομοιωμένη χλωροφύλλη και βιομάζα ζωοπλαγκτού 
ήταν υψηλότερες για τις ιχθυονύμφες του Ιουλίου, ενώ το μέσο- και το 
μικροζωοπλαγκτό ήταν σημαντικά υψηλότερα για τις ιχθυονύμφες του Δεκεμβρίου 
σε σχέση με αυτές του Φεβρουαρίου (Πίνακας 4.3, Εικ. 4.10a). 

Πίνακας 4.3 Σύγκριση των μέσων τιμών των προσομοιωμένων παραμέτρων απο το POM-
ERSEM  στην ευρύτερη περιοχή δειγματοληψία για τις περιόδους πριν τη δειγματοληψία ίσες 
με τη μέγιστη ηλικία κάθε ομάδας ιχθυονυμφών (L) και ιχθυδίων (J) ανάμεσα στις τρεις 
εποχές (S07, A07 και W09). Δίνονται οι διάμεσοι και η Kruskal-Wallis στατιστική 
συνάρτηση ελέγχου (H) (***p<0.001) καθώς και  τα αποτελέσματα του Dunn τεστ a>b>c 
Table 4.3 Comparison of average POM-ERSEM simulated parameters in the broader 
sampling area during the period prior to sampling εqual to the maximum age of each group of 
larvae (L) and juveniles (J) among the three seasons (S07, A07 and W09). Medians and the 
Kruskal-Wallis statistic (H) are given. ***p<0.001. Results of the pairwise comparisons 
(Dunn’s tests) are also given: a>b>c 

Stage Simulated parameter S07 A07 W09 H 

Surface temperature (oC) 25.85a 17.46b 14.76c L 134.18*** 

Σε αντίθεση με τις ιχθυονύμφες, τα ιχθύδια του γαύρου, σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα της προσομοίωσης, το καλοκαίρι και το φθινόπωρο αναπτύχθηκαν σε 
θερμότερα και πιο στρωματοποιημένα νερά σε σχέση με αυτά του χειμώνα (Πίνακας 
4.3, Εικ. 4.10b). Η αλατότητα ήταν χαμηλότερη κατά την περίοδο ανάπτυξης των 
ιχθυδίων το καλοκαίρι και υψηλότερη το χειμώνα. Όσον αφορά στην 
παραγωγικότητα, τα ιχθύδια που συλλήφθηκαν τον Ιούλιο αναπτύχθηκαν σε 

L Surface salinity 35.30c 36.20b 36.70a 133.02*** 

246.96a 95.81b 24.53c 154.49*** L Potential energy deficit (J) 

Mean Chl-a in the water column (mgC m-2) 12.42a 9.25b 9.28b 73.90*** L 

Microzooplankton biomass (mgC m-2) 312.00a 162.00b 128.00c 71.63*** L 

L Mesozooplankton biomass (mgC m-2) 323.00a 230.00b 216.00c 68.22*** 

Surface temperature (oC) 21.87a 20.08a 16.28b 119.878*** J 

J Surface salinity 35.68c 36.16b 36.72a 215.290*** 

248.31a 220.30a 83.70b 156.875*** J Potential energy deficit (J) 

Mean Chl-a in the water column (mgC m-2) 11.91a 9.125b 8.18b 147.419*** J 

Microzooplankton biomass (mgC m-2) 255.00a 177.50b 155.00b 167.847*** J 

Mesozooplankton biomass (mgC m-2) 320.00a 250.50b 235.00b  130.398***J 
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Εικόνα 4.10 Διαγράμματα (box & whiskers) των προσομοιωμένων παραμέτρων του POM-
ERSEM στην ευρύτερη περιοχή δειγματοληψίας για τις περιόδους πριν τη δειγματοληψία 
ίσες με τη μέγιστη ηλικία κάθε ομάδας ιχθυονυμφών (a) και ιχθυδίων (b) για τις τρεις 
εποχές (S07, A07 και W09) 
Figure 4.10 Box & whisker plots of the POM-ERSEM simulated parameters in the broader 
sampling area during the period prior to sampling εqual to the maximum age of each group 
of larvae (a) and juveniles (b) for the three seasons (S07, A07 and W09) 

ευνοϊκότερες συνθήκες σε σχέση με αυτά που συλλήφθηκαν το Δεκέμβριο ή το 
Φεβρουάριο (Πίνακας 4.3, Εικ. 4.10b). 

4.3.4 Γενικευμένα προσθετικά μοντέλα πλάτους ημερήσιων δακτυλίων  

Το μοντέλο που εξηγούσε καλύτερα τη διακύμανση στα πλάτη των δακτυλίων 
των ιχθυονυμφών γαύρου περιλάμβανε ως επεξηγηματικές μεταβλητές το πλάτος του 
προηγούμενου δακτυλίου, τη θερμοκρασία και την αλληλεπίδραση της ηλικίας με την 
περίοδο δειγματοληψίας (Πίνακας 4.4). Το μοντέλο ήταν στατιστικά σημαντικό 
(p<0.001) και εξηγούσε το 95.9% της ολικής διακύμανσης. Σύμφωνα με τα 
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αποτελέσματα του μοντέλου, το πλάτος του προηγούμενου δακτυλίου (IWPREVlog) 
είχε σημαντική επίδραση στο πλάτος των ημερήσιων δακτυλίων (Εικ. 4.11) και 
εξηγούσε το μεγαλύτερο ποσοστό της διακύμανσης. Το εύρος των παρατηρούμενων 
τιμών θερμοκρασίας κυμαίνονταν μεταξύ 13 και 27 oC, με ελάχιστες όμως 
παρατηρήσεις μεταξύ 20 και 24 oC. Η άνοδος της θερμοκρασίας έως τους 24.5 oC 
είχε αυξανόμενη θετική επίδραση στα πλάτη των δακτυλίων, αλλά η περαιτέρω 
άνοδος έως τους 27 oC αρνητική (Εικ. 4.11). Η αλληλεπίδραση της ηλικίας με την 
περίοδο δειγματοληψίας αντιπροσωπεύει τις διαφορές στην εξέλιξη των πλατών των 
δακτυλίων (οντογενετική επίδραση) που παρατηρούνται ανάμεσα στις εποχές (Εικ. 

Πίνακας 4.4 Αποτελέσματα της GAM ανάλυσης για τις ιχθυονύμφες γαύρου: παράμετροι 
που εισέρχονται στο μοντέλο, εκτιμημένοι βαθμοί ελευθερίας (df) και επίπεδο 
σημαντικότητας των παραμέτρων 
Table 4.4 GAM analysis results for anchovy larvae: variables included in the model, 
estimated degrees of freedom (df) and significance of variables. 
Smooth terms       Parametric coefficients     

Variable df p-value   Variable Estimate Std. Error Pr(>|t|) 

s(IWPREVlog) 7.779 <<0.0001  Intercept 1.366221 0.001218 <<0.0001 
s(Age, 
SURVEY) 18.025 <<0.0001      

s(SST) 3.836 <<0.0001           
deviance explained: 95.9%, GCV value: 0.021988, N = 14781 

 
Εικόνα 4.11 Επίδραση των παραμέτρων στην αύξηση των ωτολίθων ιχθυονυμφών γαύρου 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα του μοντέλου (GAM). Η συνεχής γραμμή δηλώνει την επίδραση και 
η διακεκομμένη γραμμή τα 95% διαστήματα εμπιστοσύνης. Τα «κρόσσια» στον άξονα x 
υποδηλώνουν την πυκνότητα των σημείων για διαφορετικές τιμές της μεταβλητής. Ο αριθμός στην 
κεφαλίδα του άξονα y δηλώνει τους βαθμούς ελευθερίας κάθε μεταβλητής 
Figure 4.11 Partial effects of variables in the generalized additive model (GAM) explaining 
anchovy larvae otolith growth. Solid lines represent the estimated smooth function and the dashed 
line the 95% confidence limits. The rug plots along the x-axis show the values of the covariates for 
each smooth and the number in each y-axis caption is the effective degree of freedom of each term 
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Εικόνα 4.12 Διάγραμμα της αλληλεπίδρασης της ηλικίας (Age, άξονας x) με την περίοδο 
δειγματοληψίας (Survey, άξονας y) στην αύξηση των ωτολίθων ιχθυονυμφών γαύρου. Η 
συνεχής γραμμή δηλώνει την επίδραση στην αύξηση των ωτολίθων και οι διακεκομμένες 
κόκκινες και πράσινες γραμμές τα -1 και +1 τυπικά σφάλματα. Ο αριθμός στην κεφαλίδα 
δηλώνει τους βαθμούς ελευθερίας. Οι αριθμοί στον άξονα y αντιστοιχούν στις τρεις 
περιόδους δειγματοληψίας: 1=S07, 2=W07, 3=W09 
Figure 4.12 Smooth functions of the interaction of Age (x axis) and Survey (y axis) in the 
generalized additive model (GAM) explaining anchovy larvae otolith growth. Solid lines 
represent the estimated smooth function and the dashed red and green lines the -1 and +1 
standard error limits. The number in the caption is the effective degree of freedom of the 
interaction term. The y-axis numbers represent the 3 surveys: 1=S07, 2=W07, 3=W09 

4.12). Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι η επίδραση κάθε μεταβλητής είναι η επίδραση 
που έχει η μεταβλητή εφόσον περιλαμβάνονται και οι υπόλοιπες μεταβλητές στο 
μοντέλο. 

Για τα ιχθύδια του γαύρου, το μοντέλο που εξηγούσε καλύτερα τη 
διακύμανση στα πλάτη των δακτυλίων περιλάμβανε ως επεξηγηματικές μεταβλητές 
το πλάτος του προηγούμενου δακτυλίου, τη θερμοκρασία, τη βιομάζα του 
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Πίνακας 4.5 Αποτελέσματα της GAM ανάλυσης για τα ιχθύδια γαύρου: παράμετροι που 
εισέρχονται στο μοντέλο, εκτιμημένοι βαθμοί ελευθερίας (df) και επίπεδο σημαντικότητας 
των παραμέτρων 
Table 4.5 GAM analysis results for anchovy juveniles: variables included in the model, 
estimated degrees of freedmom (df) and significance of variables. 
Smooth terms       Parametric coefficients     

μεσοζωοπλαγκτού και την αλληλεπίδραση της ηλικίας με την περίοδο 
δειγματοληψίας (Πίνακας 4.5). Το μοντέλο ήταν στατιστικά σημαντικό (p<0.001) και 
εξηγούσε το 96.2% της ολικής διακύμανσης. Και σε αυτό το μοντέλο το πλάτος του 
προηγούμενου δακτυλίου (IWPREVlog) είχε αυξανόμενη θετική επίδραση στο 
πλάτος των δακτυλίων (Εικ. 4.13) και εξηγούσε το μεγαλύτερο ποσοστό της 
διακύμανσης.  Η θερμοκρασία κυμαίνονταν από 13 έως 27 oC και, όπως και για τις 
ιχθυονύμφες, η αύξησή έως τους 24.5 oC είχε αυξανόμενη θετική επίδραση στα πλάτη 
των δακτυλίων των ιχθυδίων, ενώ η περαιτέρω άνοδος αρνητική (Εικ. 4.13). Οι 
αυξημένες τιμές ζωοπλαγκτού είχαν σημαντική θετική επίδραση στο πλάτος των 
δακτυλίων (Εικ. 4.13). Τέλος, η αλληλεπίδραση της ηλικίας με την περίοδο 
δειγματοληψίας αντιπροσωπεύει και εδώ τις διαφορές στην οντογενετική εξέλιξη των 
πλατών των δακτυλίων που παρατηρούνται ανάμεσα στις εποχές (διαφορές στην 
ηλικία που παρατηρούνται τα μέγιστα πλάτη δακτυλίων ανά εποχή) (Εικ. 4.14).  

Variable df p-value   Variable Estimate Std. 
Error Pr(>|t|) 

s(IWPREVlog) 8.656 <<0.0001  Intercept 2.083508 0.001057 <<0.0001
s(Age, SURVEY) 17.857 <<0.0001      
s(SST) 8.777 <<0.0001      
s(MesoZ) 1.901 <<0.0001           
deviance explained: 96.2%, GCV value: 0.020149, N = 18008 
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Εικόνα 4.13 Επίδραση των παραμέτρων 
στην αύξηση των ωτολίθων ιχθυδίων 
γαύρου σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 
μοντέλου (GAM). Η συνεχής γραμμή 
δηλώνει την επίδραση και η διακεκομμένη 
γραμμή τα 95% διαστήματα εμπιστοσύνης. 
Τα «κρόσσια» στον άξονα x υποδηλώνουν 
την πυκνότητα των σημείων για 
διαφορετικές τιμές της μεταβλητής. Ο 
αριθμός στην κεφαλίδα του άξονα y είναι 
οι βαθμοί ελευθερίας κάθε μεταβλητής. 
Figure 4.13 Partial effects of variables in 
the generalized additive model (GAM) 
explaining anchovy juveniles otolith 
growth. Solid lines represent the estimated 
smooth function and the dashed line the 
95% confidence limits. The rug plots 
along the x-axis show the values of the 
covariates for each smooth and the number 
in each y-axis caption is the effective 
degree of freedom of each term. 
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Εικόνα 4.14 Διάγραμμα της αλληλεπίδρασης της ηλικίας (Age, άξονας x) με την περίοδο 
δειγματοληψίας (Survey, άξονας y) στην αύξηση των ωτολίθων ιχθυδίων γαύρου. Η συνεχής 
γραμμή δηλώνει την επίδραση στην αύξηση των ωτολίθων και οι διακεκομμένες κόκκινες και 
πράσινες γραμμές τα -1 και +1 τυπικά σφάλματα. Ο αριθμός στην κεφαλίδα δηλώνει τους 
βαθμούς ελευθερίας. Οι αριθμοί στον άξονα y αντιστοιχούν στιε τρεις περιόδους δειγματοληψίας: 
1=S07, 2=W07, 3=W09 
Figure 4.14 Smooth functions of the interaction of Age (x axis) and Survey (y axis) in the 
generalized additive model (GAM) explaining anchovy juveniles otolith growth. Solid lines 
represent the estimated smooth function and the dashed red and green lines the -1 and +1 standard 
error limits. The number in the caption is the effective degree of freedom of the interaction term. 
The y-axis numbers represent the 3 surveys: 1=S07, 2=W07, 3=W09 
 

4.4 Συζήτηση 

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάστηκαν οι ρυθμοί αύξησης ιχθυονυμφών πριν τη 
φάση της μεταμόρφωσης και ιχθυδίων Ευρωπαϊκού γαύρου που εκκολάφθηκαν 
καθ’όλη τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου (Απρίλιος-Νοέμβριος), αλλά και 
μετά το αναμενόμενο τέλος της αναπαραγωγικής περιόδου (δηλαδή το Δεκέμβριο). 
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Προκειμένου να εξηγηθούν οι παρατηρούμενες εποχιακές διαφορές στη μικροδομή 
του ωτολίθου, τη σωματική αύξηση και την ευρωστία των ψαριών χρησιμοποιήθηκαν 
τα αποτελέσματα προσομοίωσης ενός σύνθετου βιοφυσικού μοντέλου (POM-
ERSEM) για την καλύτερη κατανόηση των πιθανών συνθηκών στις οποίες 
αναπτύχθηκαν τα άτομα. 

Η ανάλυση των ιχθυονυμφών και των ιχθυδίων που συλλήφθηκαν το 
Φεβρουάριο 2009 έδειξε ότι το 2008 η αναπαραγωγική περίοδος του γαύρου στο Β. 
Αιγαίο ήταν ασυνήθιστα εκτεταμένη και είχε διάρκεια μέχρι τις αρχές του Ιανουαρίου. 
Πρόσφατα, οι Costalago et al. (2011) ανέφεραν επίσης απροσδόκητες χρονικά 
συλλήψεις ιχθυονυμφών γαύρου στον κόλπο των Λεόντων. Η ανάλυση των ωτολίθων 
έδειξε ότι τα άτομα αυτά είχαν γεννηθεί μετά το σύνηθες τέλος της αναπαραγωγικής 
περιόδου, δηλ. στα τέλη φθινοπώρου. Στη Μεσόγειο η ωοτοκία του γαύρου διαρκεί 
από το Μάιο έως τον Οκτώβριο (Regner 1996, Somarakis et al. 2004a, Palomera et al. 
2007), αν και στο κεντρικό Αιγαίο και Ιόνιο έχουν βρεθεί αβγά στο πλαγκτό και το 
Δεκέμβριο (Somarakis et al. 2006a). Στα θερμότερα νερά του Ισραήλ ιχθυονύμφες 
γαύρου συλλαμβάνονται σε όλη τη διάρκεια του έτους (Walline 1987). Τις τελευταίες 
δεκαετίες τα επιφανειακά νερά της Μεσογείου θερμαίνονται συνεχώς και από τις 
αρχές της δεκαετίας του ’90 ο ρυθμός θέρμανσης έχει επιταχυνθεί (Skliris et al. in 
press). Καθώς η διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου του γαύρου είναι στενά 
συνδεδεμένη με τη θερμοκρασία (Garcia and Palomera 1996, Regner 1996) οι 
παρατεταμένες αναπαραγωγικές περίοδοι μπορεί να αποτελούν συχνό φαινόμενο στο 
μέλλον. 

Οι παρατεταμένες αναπαραγωγικές περίοδοι είναι χαρακτηριστικό των 
πολλαπλών αποθετών και αποτελούν μία εξελικτική προσαρμογή προκειμένου να 
εξασφαλίζεται  η επιβίωση των απογόνων, διασπείροντας τον κίνδυνο ωοτοκίας κάτω 
από μη ευνοϊκές συνθήκες (Bye 1984, McEvoy & McEvoy 1992). Στην παρούσα 
μελέτη, οι ιχθυονύμφες γαύρου που γεννήθηκαν νωρίτερα (δείγμα καλοκαιριού) ήταν 
πιο εύρωστες σε σχέση με τις ομάδες του φθινοπώρου και του χειμώνα (log(TW)- 
log(SL), Εικ. 4.6). Αρκετοί ερευνητές έχουν αναφέρει ότι οι ιχθυονύμφες που 
γεννιούνται στην αρχή και στη μέση της αναπαραγωγικής περιόδου έχουν 
μεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης σε σχέση με αυτές που γεννιούνται προς το τέλος 
της περιόδου (Methot 1983, Cargnelli & Gross 1996, Wright & Gibb 2005). Σύμφωνα 
με τους Cargnelli & Gross (1996) η πρώιμη εκκόλαψη μεγιστοποιεί την περίοδο 
ταχείας αύξησης, γεγονός που μπορεί να αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα σε 
περιπτώσεις επιλεκτικής θνησιμότητας κατά την περίοδο του χειμώνα. Επομένως, 
μπορεί να υποτεθεί ότι οι οι ιχθυονύμφες που εκκολάπτονται νωρίς στη διάρκεια της 
αναπαραγωγικής περιόδου στο Β. Αιγαίο έχουν περισσότερες πιθανότητες επιβίωσης 
και συνεισφέρουν σημαντικά στη στρατολόγηση του επόμενου έτους. 
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Το χειμώνα οι ιχθυονύμφες κατά την εκκόλαψη ήταν μεγαλύτερες σε μήκος 
σε σχέση με το καλοκαίρι και το φθινόπωρο (log(SL)- log(Age), Εικ. 4.6). Επιπλέον, 
ο δακτύλιος εκκόλαψης βρισκόνταν σε μεγαλύτερη απόσταση από τον πυρήνα του 
ωτολίθου σε σχέση με τις άλλες δύο ομάδες. Τόσο το μήκος της ιχθυονύμφης, όσο 
και το μέγεθος του ωτολίθου κατά την εκκόλαψη είναι χαρακτηριστικά που 
συσχετίζονται σημαντικά με το μέγεθος του αβγού (Høie et al. 1999, Marteinsdottir 
& Steinarsson 1998, Nissling et al. 1998). Στο γαύρο είναι γνωστό ότι το μέγεθος του 
αβγού μειώνεται κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου, πιθανώς λόγω 
αύξησης της θερμοκρασίας (Clarke 1989, Hunter & Leong 1981, Motos 1996). Όμως, 
οι Tsuruta & Hirose (1989), σε πειράματα που διεξήγαγαν σε δεξαμενές με Ιαπωνικό 
γαύρο, βρήκαν ότι όταν η αναπαραγωγική περίοδος εκτείνεται μέχρι το φθινόπωρο-
χειμώνα, το μέγεθος του αβγού αυξάνεται και πάλι σταδιακά καθώς πέφτει η 
θερμοκρασία. Αυτό συμφωνεί με τις παρατηρήσεις για τις ιχθυονύμφες γαύρου στο Β. 
Αιγαίο, όπου οι ωτόλιθοι και το μήκος των ιχθυονυμφών κατά την εκκόλαψη είναι 
μεγαλύτερα προς το τέλος της αναπαραγωγικής περιόδου, όταν η θερμοκρασία πέφτει. 

Στις ιχθυονύμφες η μικροδομή των ωτολίθων διέφερε σημαντικά ανάμεσα 
στις εποχές, γεγονός που ήταν εμφανές μετά από απλή παρατήρηση με το οπτικό 
μικροσκόπιο. Οι ημερήσιοι δακτύλιοι ήταν πλατύτεροι και καλά σχηματισμένοι το 
καλοκαίρι ενώ το χειμώνα ήταν στενοί και η μικροδομή των ωτολίθων αμυδρή (Εικ. 
4.2 και 4.3). Στον κόλπο των Λεόντων οι Costalago et al. (2011) παρατήρησαν ένα 
παρόμοιο πρότυπο πολύ στενών ημερήσιων δακτύλιων με σχετικά σταθερό πλάτος σε 
ωτόλιθους ιχθυονυμφών γαύρου που συλλέχθηκαν το Δεκέμβριο (μέση επιφανειακή 
θερμοκρασία: 12.64 oC). Σε πειράματα εκτροφής ιχθυονυμφών Ευρωπαϊκού γαύρου 
σε δεξαμενές διαφορετικών θερμοκρασιών οι Aldanondo et al. (2008) βρήκαν ότι 
στους 17.6 oC η απόθεση αυξητικών δακτυλίων ήταν πολύ μικρή. Επιπλέον, 
εργαστηριακά πειράματα σε ιχθύδια Ιαπωνικού γαύρου, με διαφορετικά επίπεδα 
θερμοκρασίας ή/και τροφής, έδειξαν ότι οι χαμηλές θερμοκρασίες (13-14 oC) και η 
περιορισμένη πρόσληψη τροφής επηρεάζουν αρνητικά τα πλάτη των δακτυλίων 
(Namiki et al. 2010). Σύμφωνα με τους Namiki et al. (2010) οι χαμηλές θερμοκρασίες 
μειώνουν την αντίθεση σκοτεινών και φωτεινών ζωνών στους δακτύλιους των 
ωτολίθων με συνέπεια ένα ασαφές πρότυπο ημερήσιας απόθεσης. Τα παραπάνω 
συμφωνούν με τις παρατηρήσεις στενών αυξητικών δακτυλίων και αμυδρής 
μικροδομής στους ωτόλιθους των ιχθυονυμφών γαύρου στο Β. Αιγαίο το χειμώνα 
(μέση προσομοιωμένη θερμοκρασία: 14.76 oC). 

Στα ιχθύδια η μικροδομή των ωτολίθων δεν παρουσίαζε τόσο εμφανείς 
διαφορές ανάμεσα στις εποχές, όπως στις ιχθυονύμφες. Η μειούμενη τάση στο πλάτος 
των δακτυλίων (Εικ. 4.5), η οποία παρατηρήθηκε σε ηλικίες μετά τις 30-60 ημέρες, 
δηλώνει την ηλικία της μεταμόρφωσης. Στην Αδριατική, η ηλικία μεταμόρφωσης για 
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το γαύρο έχει εκτιμηθεί στις 30-50 ημέρες (La Mesa et al. 2010), ενώ στο Βισκαϊκό 
κόλπο στις 40-60 ημέρες (Allain et al. 2003), παρατηρήσεις που συμφωνούν με τα 
δικά μας αποτελέσματα. 

 Οι ρυθμοί αύξησης των ωτολίθων των ιχθυονυμφών γαύρου ήταν παρόμοιοι 
ανάμεσα στις εποχές, αλλά οι ωτόλιθοι ήταν μεγαλύτεροι για την ίδια ηλικία το 
καλοκαίρι και επιπλέον, σημαντικά μεγαλύτεροι για το ίδιο μήκος ή βάρος (Εικ. 4.6). 
Αρκετοί ερευνητές έχουν αναφέρει ότι οι ωτόλιθοι συνεχίζουν να μεγαλώνουν ακόμα 
και σε θερμοκρασίες πάνω από το βέλτιστο όριο για τη σωματική αύξηση (Fey 2006, 
Folkvord et al. 2004, Mosegaard et al. 1988, Otterlei et al. 2002). Αυτή η 
αποσύνδεση ανάμεσα στην αύξηση του ωτολίθου και τη σωματική αύξηση έχει 
αποδοθεί στη στενότερη σχέση του ρυθμού αύξησης του ωτολίθου με τους 
μεταβολικούς ρυθμούς, οι οποίοι αυξάνονται συνεχώς με την αύξηση της 
θερμοκρασίας, παρά με το σωματικό ρυθμό αύξησης (Wright 1991, Wright et al. 
1990). Επομένως, η χρήση του πλάτους των δακτυλίων ως δείκτη της ημερήσιας 
σωματικής αύξησης στο γαύρο, π.χ. σε μοντέλα ΙΒΜ (individual based models) 
(Allain et al. 2003, 2007), μπορεί να μην είναι και τόσο ρεαλιστική, ιδιαίτερα όταν 
εξετάζονται σενάρια με υψηλές θερμοκρασίες. 

Οι μέσοι ρυθμοί αύξησης που εκτιμήθηκαν στην παρούσα εργασία ήταν πολύ 
υψηλοί, τόσο για τα ιχθύδια των τριών εποχών (0.685-0.781 mm day-1) (Εικ. 4.7), 
όσο και για τις ιχθυονύμφες (Εικ. 4.6), ιδιαίτερα αυτές του καλοκαιριού και του 
φθινοπώρου (0.80 mm day-1). Ο ρυθμός αύξησης ήταν ελαφρώς χαμηλότερος για τις 
ιχθυονύμφες το χειμώνα (0.63 mm day-1). Ο ρυθμός αύξησης σε μικρές ιχθυονύμφες 
(early larvae) του Ευρωπαϊκού γαύρου έχει μελετηθεί εκτενώς και οι εκτιμήσεις 
κυμαίνονται από 0.42 έως 0.97 mm day-1 (Somarakis & Nikolioudakis 2007, 
Palomera et al. 2007 και περιεχόμενες αναφορές). Όμως, η πληροφορία για την 
αύξηση των μεγαλύτερων ιχθυονυμφών και ιχθυδίων είναι πολύ περιορισμένη. Στην 
Αδριατική, η αύξηση ιχθυονυμφών και ιχθυδίων (εύρος μηκών: 10-60 mm)  
μεταβάλλονταν εποχιακά από 0.82 mm day-1 το Μάιο σε 0.55 mm day-1 το Νοέμβριο 
(La Mesa et al. 2009). Στο Βισκαϊκό κόλπο, η αύξηση των ιχθυδίων παρουσίαζε 
επίσης μεγάλη διακύμανση, από 0.88 mm day-1 σε ανοιχτές περιοχές έως 0.32 mm 
day-1 κοντά στις εκβολές του ποταμού Gironde (εύρος μηκών: 33-106 και 44-137 mm, 
αντίστοιχα) (Aldanondo et al. 2010). Και στις δύο μελέτες οι διαφορές στους ρυθμούς 
αύξησης αποδόθηκαν κυρίως σε εποχιακές και χωρικές διακυμάνσεις της 
θερμοκρασίας. 

Οι υψηλοί ρυθμοί αύξησης των ιχθυονυμφών σε συνδυασμό με το γεγονός ότι 
οι ιχθυονύμφες ήταν βαρύτερες για την ίδια ηλικία και μήκος το καλοκαίρι (Εικ. 4.6) 
υποδηλώνει καλύτερες συνθήκες σε σχέση με το φθινόπωρο ή το χειμώνα. Σύμφωνα 
με τα αποτελέσματα της προσομοίωσης του POM-ERSEM, οι ιχθυονύμφες που 
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συλλήφθηκαν το καλοκαίρι αναπτύχθηκαν σε νερά τα οποία, κατά μέσο όρο, ήταν 
θερμότερα, περισσότερο στρωματοποιημένα, με χαμηλότερη αλατότητα και υψηλή 
πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγικότητα (Εικ. 4.10a, Πίνακας 4.3). Στην 
ολιγοτροφική Μεσόγειο τα κατάλληλα ενδιαιτήματα για τα νεαρά στάδια του γαύρου 
έχουν συσχετιστεί με σταθερές (stratified) μάζες νερού χαμηλής αλατότητας και 
υψηλής παραγωγικότητας (Agostini & Bakun 2002). Στο Αιγαίο πέλαγος τέτοιες 
συνθήκες δημιουργούνται κυρίως λόγω της εισροής υφάλμυρων νερών, όπως είναι το 
νερό της Μαύρης Θάλασσας, και τα νερά των ποταμών (Somarakis & Nikolioudakis 
2007, Isari et al. 2006, 2007). 

Το πρότυπο της εποχιακής διακύμανσης στην παραγωγικότητα, όπως 
προέκυψε από την προσομοίωση του ωκεανογραφικού μοντέλου πιστοποιήθηκε από 
τη σύγκριση με τα δορυφορικά δεδομένα χλωροφύλλης (Εικ. 4.9). Η σημαντική 
βραχυπρόθεσμη (short term) διακύμανση που παρατηρείται στα δορυφορικά 
δεδομένα ιδιαίτερα την περίοδο Νοέμβριος 2007-Μάιος 2008 μπορεί να αποδοθεί στη 
διακύμανση της εκροής του ποταμού Νέστου που σχετίζεται με τη βροχόπτωση (η 
οποία είναι αυξημένη την ίδια την περίοδο) και είναι κυρίως επεισοδιακού χαρακτήρα. 
Αυτή η βραχυπρόθεσμη διακύμανση, η οποία δε λαμβάνεται υπ’όψιν στην 
προσομοίωση του μοντέλου, όπου υιοθετείται κλιματολογική εποχιακή διακύμανση 
εκροής του ποταμού, μπορεί να εξηγήσει και τις αυξημένες τιμές χλωροφύλλης-α και 
βιομάζας μεσοζωοπλαγκτού στα in situ δεδομένα το Δεκέμβριο 2008 και την 
απόκλιση των in situ τιμών με τις προσομοιωμένες (Πίνακας 4.1, Εικ. 4.8). Τα in situ 
δεδομένα συλλέχθηκαν σε μία περιοχή που επηρεάζεται άμεσα από τις εκροές του 
Νέστου, οι οποίες, όπως προαναφέρθηκε, χαρακτηρίζονται από σημαντικές 
βραχυπρόθεσμες αλλαγές (π.χ. πλημμύρες), τοπικού χαρακτήρα που δε λαμβάνονται 
υπ’οψιν στη προσομοίωση του POM-ERSEM. 

Εξετάζοντας τις in situ μετρήσεις των περιβαλλοντικών παραμέτρων (Πίνακας 
4.1), η εικόνα για την πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγικότητα είναι διαφορετική 
από αυτή που προκύπτει με τις εκτιμούμενες από το ωκεανογραφικό μοντέλο 
συνθήκες για την πρόσφατη περιβαλλοντική ιστορία των ατόμων (δηλ. τις μέσες 
συνθήκες στις οποίες αναπτύχθηκαν τα ψάρια από την εκκόλαψη και μετά, Πίνακας 
4.3). Επομένως, οι εποχιακές μεταβολές στην αύξηση σε βάρος και στην ευρωστία 
των ιχθυονυμφών γαύρου δε μπορούσαν να εξηγηθούν από τις επικρατούσες 
συνθήκες κατά την περίοδο της δειγματοληψίας. Η χρήση των παραμέτρων από το 
POM-ERSEM επέτρεψε μια πιο ρεαλιστική απεικόνιση του περιβάλλοντος στο οποίο 
αναπτύχθηκαν οι ιχθυονύμφες και τα ιχθύδια κατά τη συνολική περίοδο της ανάπτυξή 
τους (περιβαλλοντική ιστορία), σε σχέση με τη στιγμιαία εικόνα που παρέχουν οι in 
situ μετρήσεις (τρέχουσες περιβαλλοντικές συνθήκες). Όπως δείχνει η προσομοίωση 
του μοντέλου (Εικ. 4.8), οι περιβαλλοντικές συνθήκες μπορεί να παρουσιάζουν 
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σημαντική βραχυπρόθεσμη διακύμανση, ιδιαίτερα την περίοδο άνθισης του 
φυτοπλαγκτού και ζωοπλαγκτού (χειμώνα-καλοκαίρι). Επιπλέον, η ευρύτερη περιοχή 
δειγματοληψίας για την οποία εκτιμήθηκαν οι μέσες τιμές των ωκεανογραφικών 
παραμέτρων, είναι πιθανότατα περισσότερο αντιπροσωπευτική του μέσου 
ενδιαιτήματος των ιχθυονυμφών και των ιχθυδίων, σε σύγκριση με τη σημειακή 
τοποθεσία των in situ μετρήσεων, μπροστά στις εκβολές του ποταμού Νέστου (βλ. 
προηγούμενη παράγραφο). 

Στα ιχθύδια του γαύρου, η εξέταση των μέσων ρυθμών αύξησης και της 
ευρωστίας από τα δεδομένα ηλικίας, μήκους και βάρους (Εικ. 4.7) δεν επιτρέπει την 
εξαγωγή εξίσου ασφαλών συμπερασμάτων όπως για τις ιχθυονύμφες. Το διάστημα 
στο οποίο εκκολάφθηκαν τα ιχθύδια γαύρου σε κάθε περίοδο δειγματοληψίας είναι 
μεγαλύτερο από αυτό των ιχθυονυμφών. Ως αποτέλεσμα, σε κάθε ομάδα (καλοκαίρι, 
φθινόπωρο, χειμώνας) τα ιχθύδια που γεννήθηκαν νωρίτερα έχουν βιώσει πολύ 
διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες σε σχέση με τα μικρότερα ιχθύδια, γεγονός 
που είναι ακόμα πιο έντονο σε περιόδους όπου οι ωκεανογραφικές συνθήκες 
αλλάζουν πολύ γρήγορα (π.χ. χειμώνας). Επομένως, αν και τα ιχθύδια ανήκουν στην 
ίδια ομάδα, δεν αποτελούν ένα ομοιογενές σύνολο. 

Για τους παραπάνω λόγους, ως καταλληλότερη ανάλυση για τη μελέτη της 
εποχιακής διακύμανσης της αύξησης για τα ιχθύδια γαύρου κρίθηκε η εξέταση της 
διακύμανσης του πλάτους των ημερήσιων δακτυλίων με τη χρήση γενικευμένων 
προσθετικών μοντέλων (Allain et al. 2007, Hinrichsen et al. 2010). Σύμφωνα με την 
GAM ανάλυση, τόσο για τα ιχθύδια όσο και τις ιχθυονύμφες, μεγάλο ποσοστό της 
διακύμανσης εξηγούσε το πλάτος του προηγούμενου δακτυλίου (Εικ. 4.11, 4.13). 
Ανάλογες παρατηρήσεις έχουν γίνει και σε ιχθυονύμφες της παπαλίνας (Sprattus 
sprattus) στη Βαλτική, όπου με τη συμπερίληψη αυτού του όρου σε παρόμοιο 
μοντέλο το ποσοστό της εξηγούμενης διακύμανσης έφτασε το 98% (Hinrichsen et al. 
2010).  

Η διακύμανση του πλάτους των δακτυλίων συσχετίζονταν σημαντικά με τη 
θερμοκρασία και στα δύο μοντέλα, η οποία είχε αυξανόμενη θετική επίδραση μέχρι 
τους 24 oC. Περαιτέρω αύξησή της θερμοκρασίας επιδρούσε αρνητικά (Εικ. 4.11, 
4.13). Οι Allain et al. (2007) παρατήρησαν ότι το πλάτος των δακτυλίων 
ιχθυονυμφών γαύρου στο Βισκαϊκό κόλπο επηρεάζονταν θετικά από την αύξηση της 
θερμοκρασίας, το εύρος της οποίας, όμως, ήταν περιορισμένο, από τους 13 μέχρι τους 
20 oC. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται εδώ, ο ρυθμός αύξησης 
του ωτολίθου δε μεγαλώνει συνεχώς με την αύξηση της θερμοκρασίας αλλά υπάρχει 
μία βέλτιστη θερμοκρασία πάνω από την οποία ο ρυθμός αυτός μειώνεται. 
Αντίστοιχα αποτελέσματα βρήκαν και οι Takasuka et al. (2007) στον Ιαπωνικό γαύρο, 
για τον οποίο η βέλτιστη θερμοκρασία ανάπτυξης του ωτόλιθου υπολογίστηκε στους 
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22 oC. Για τα ιχθύδια του γαύρου, σημαντική θετική επίδραση στο πλάτος των 
δακτυλίων είχαν και οι υψηλές βιομάζες  μεσοζωοπλαγκτού. 

Τέλος, η διακύμανση του πλάτους των δακτυλίων παρουσίαζε σημαντική 
εξάρτηση από την αλληλεπίδραση της ηλικίας με την περίοδο δειγματοληψίας (Εικ. 
4.12, 4.14), τόσο στο μοντέλο των ιχθυδίων όσο και των ιχθυονυμφών. Η επίδραση 
της ηλικίας στο πλάτος των δακτυλίων σχετίζεται με οντογενετικές αλλαγές που 
συμβαίνουν κατά τη μετάβαση από το ένα στάδιο στο επόμενο (Allain et al. 2007). Η 
συμπερίληψη της περιόδου δειγματοληψίας σε αλληλεπίδραση με την ηλικία 
εκφράζει το γεγονός ότι η οντογενετική αλλαγή στο πλάτος των δακτυλίων κατά τη 
μεταμόρφωση (τάση αυξανόμενου πλάτος κατά την ιχθυονυμφική περίοδο που 
αλλάζει προς μειούμενα πλάτη στη μεταμόρφωση) παρατηρείται σε διαφορετική 
ηλικία τις διαφορετικές εποχές τόσο στις ιχθυονύμφες όσο και τα ιχθύδια. Για 
παράδειγμα, η μέση ηλικία μεταμόρφωσης για τα ιχθύδια, η οποία μπορεί να 
θεωρηθεί ότι συμπίπτει με την ηλικία που παρατηρούνται τα μέγιστα πλάτη 
δακτυλίων (Εικ. 4.5) διαφέρει εμφανώς ανάμεσα στις τρεις εποχές. 

Στα βιοφυσικά μοντέλα (IBM) ιχθυονυμφών, ορισμένοι ερευνητές έχουν 
χρησιμοποιήσει αντίστροφες πορείες μετακίνησης των ιχθυονυμφών (δηλ. πορείες 
των ιχθυονυμφών από το σημείο σύλληψης έως το σημείο εκκόλαψης, βασισμένων 
σε υδροδυναμικά μοντέλα) προκειμένου να αναπαραστίσουν τις ημερήσιες θέσεις 
των ιχθυονυμφών και να συσχετίσουν τα πλάτη των ωτολίθων με τις συνθήκες που 
βίωναν οι ιχθυονύμφες στη διάρκεια της πορείας τους (Allain et al. 2003, 2007, 
Hinrichsen et al. 2010). Όμως, για την εφαρμογή αυτής της προσέγγισης πρέπει να 
υποθέσει κανείς ότι οι ιχθυονύμφες συμπεριφέρονται ως παθητικά σωματίδια, το 
οποίο ακόμα και στην περίπτωση των ιχθυονυμφών είναι μάλλον λανθασμένο. Με 
την ολοκλήρωση της κύρτωσης της νωτοχορδής (notochord flexion) (που στο γαύρο 
συμβαίνει σε μήκος 8-9 mm, Somarakis & Nikolioudakis 2010) παρατηρείται 
σημαντική βελτίωση στην κολυμβητική ικανότητα των ιχθυονυμφών, δηλ. 
μεγαλύτερη ταχύτητα και αντοχή (Clark et al. 2005). Επομένως, η θεώρηση των 
ιχθυονυμφών ως παθητικών σωματιδίων (passive particles) πιθανώς δεν είναι 
ρεαλιστική (Leis 2007, Somarakis & Nikolioudakis 2010). 

Εν κατακλείδι, η χρήση της προσομοίωσης του ωκεανογραφικού μοντέλου 
βοήθησε σημαντικά στην εξήγηση των εποχιακών μεταβολών στην αύξηση, την 
ευρωστία και τη μικροδομή των ωτολίθων των ιχθυονυμφών και των ιχθυδίων του 
γαύρου. Η χρήση των μοντέλων αυτών στην ερμηνεία των μεταβολών στην αύξηση 
και την ευρωστία, ιδιαίτερα των ιχθυονυμφών, καθώς και στον καθορισμό χρονικών 
«παραθύρων» ταχείας αύξησης και επιβίωσης (recruitment windows), ασφαλώς θα 
διευρυνθεί στο μέλλον καθώς παρόμοια μοντέλα αναπτύσσονται, πιστοποιούνται και 
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καθίστανται πλέον επιχειρησιακά στις περισσότερες θαλάσσιες περιοχές του κόσμου 
(Kishi et al. 2007, Siddorn et al. 2007, Lazarri et al. 2012, μεταξύ άλλων). 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 

 

 

Στην παρούσα διατριβή μελετήθηκαν ορισμένα αδιερεύνητα θέματα της 
αναπαραγωγής και αύξησης του Ευρωπαϊκού γαύρου, ενός μικρού πελαγικού ψαριού, 
με μικρή διάρκεια ζωής, που ωοτοκεί πολλές φορές κατά τη διάρκεια παρατεταμένων 
αναπαραγωγικών περιόδων. Πιο συγκεκριμένα, εξετάστηκε (α) η δυναμική της 
λεκιθογένεσης και της στρατολόγησης των ωοκυττάρων, (β) η παραγωγή αβγών σε 
επίπεδο πληθυσμού και τα αίτια διακύμανσης της, (γ) τα χαρακτηριστικά του 
ενδιαιτήματος ωοτοκίας και (δ) η αύξηση κατά τα όψιμα νεαρά στάδια του είδους 
(ιχθυονύμφες και ιχθύδια), οι εποχιακές μεταβολές της καθώς και τα αίτια αυτών. Η 
μελέτη στηρίχτηκε στις νέες μεθοδολογίες στη μελέτη της αναπαραγωγικής βιολογίας 
των ιχθύων, σε χρονοσειρές αναπαραγωγικών δεδομένων από την εφαρμογή της 
Μεθόδου της Ημερήσιας Παραγωγής Αβγών (DEPM) στο Β. Αιγαίο, καθώς και σε 
στοχευμένες εποχικές δειγματοληψίες για τη συλλογή των ιχθυονυμφών και ιχθυδίων. 
Τέλος, για το χαρακτηρισμό των ενδιαιτημάτων αναπαραγωγής και την ερμηνεία των 
εποχιακών αλλαγών στη αύξηση, τα βιολογικά δεδομένα συνδυάστηκαν με δεδομένα 
από σύγχρονα εργαλεία περιγραφής του ωκεανογραφικού περιβάλλοντος 
(δορυφορικά δεδομένα, δεδομένα από προσομοιώσεις τρισδιάστατου υδροδυναμικού-
βιογεωχημικού μοντέλου).  

Η δυναμική της λεκιθογένεσης και η διαρκής, κατά τη διάρκεια της 
αναπαραγωγικής περιόδου, στρατολόγηση λεκιθικών ωοκυττάρων στο γαύρο, 
εξετάστηκε με τη χρήση νέων θεωριών και εργαλείων της αναπαραγωγικής βιολογίας 
ιχθύων, όπως η θεωρία «πυκνότητας πακεταρίσματος ωοκυττάρων» (oocyte packing 
density), στερεολογικές μεθόδους, αυτοδιαμετρικές κατανομές συχνοτήτων 
ωοκυττάρων και χρονολόγηση κενών ωοθυλακίων. Για την ορθή εκτίμηση του 
αριθμού των ωοκυττάρων ανά στάδιο ωρίμανσης εφαρμόστηκαν αρχές της γοναδικής 
αλλομετρίας και γενικά γραμμικά μοντέλα. Ο συνδυασμός όλων των παραπάνω 
επέτρεψε την ανάδειξη του χρονισμού της στρατολόγησης των λεκιθικών 
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ωοκυττάρων, για πρώτη φορά σε έναν μη καθορισμένο αποθέτη, αλλά παρείχε και 
επιπρόσθετη πληροφορία για τη δυναμική της ωοθήκης: 

• Η στρατολόγηση κάθε διακριτής ομάδας λεκιθικών ωοκυττάρων δεν είναι 
συνεχής, αλλά πραγματοποιείται σε «παλμούς» διάρκειας λίγων μόνο ωρών. 
Ο «παλμός στρατολόγησης» ενεργοποιείται κατά την ενυδάτωση της ωοθήκης, 
δηλαδή λίγο πριν την παραγωγή της προηγούμενης ομάδας αβγών. 

• Στα αναπαραγωγικά ενεργά θηλυκά (που ορίστηκαν εδώ ως αυτά που 
παρουσιάζουν σημάδια πρόσφατης ή επικείμενης ωοτοκίας) ο αριθμός των 
ωοκυττάρων κάθε αναπτυξιακού σταδίου παραμένει σταθερός, εκτός από τα 
σύντομα διαστήματα της ενυδάτωσης.  

• Ο συνολικός αριθμός των λεκιθικών ωοκυττάρων στα αναπαραγωγικά ενεργά 
θηλυκά επαρκεί πάντα για δύο διαδοχικά συμβάντα ωοτοκίας, με την 
εξαίρεση του σύντομου χρονικού διαστήματος της ενυδάτωσης. 

• Οι αυτοδιαμετρικές κατανομές συχνοτήτων μεγέθους ωοκυττάρων σε 
μεμονωμένα θηλυκά αποκάλυψαν ένα ευδιάκριτο χάσμα (hiatus) ανάμεσα 
στην πιο προηγμένη ομάδα ωοκυττάρων, που θα απελευθερωθεί στο επόμενο 
γεγονός ωοτοκίας και τα μικρότερα, αναπτυσσόμενα ωοκύτταρα, ήδη από το 
στάδιο της μετανάστευσης του πυρήνα. Σύμφωνα με την παρατήρηση αυτή, η 
εκτίμηση της γονιμότητας ομάδας (του αριθμού των αβγών που θα 
απελευθερωθούν στο επόμενο γεγονός ωοτοκίας), μπορεί να γίνει, όχι μόνο σε 
γονάδες που βρίσκονται το στάδιο ενυδάτωσης, αλλά και σε αυτές που 
βρίσκονται στο στάδιο της μετανάστευσης του πυρήνα.  

Η αναπαραγωγή σε επίπεδο πληθυσμού εξετάστηκε χρησιμοποιώντας 
δεδομένα από την εφαρμογή της Μεθόδου Ημερήσιας Παραγωγής Αβγών (DEPM) 
για την εκτίμηση της αναπαραγόμενης βιομάζας του γαύρου στο Β. Αιγαίο κατά τον 
Ιούνιο 2003-2006 και 2008. Η εφαρμογή της DEPM προσέφερε πολύτιμες εκτιμήσεις 
για αναπαραγωγικές παραμέτρους, όπως η συχνότητα ωοτοκίας και η γονιμότητα 
ομάδας (αριθμός αβγών που απελευθερώνεται από κάθε θηλυκό ανά συμβάν 
ωοτοκίας), αλλά και για την κατάσταση του πληθυσμού, ενώ τα περιβαλλοντικά 
δεδομένα, που συγκεντρώνονταν συγχρόνως, έδωσαν την (απαραίτητη για την 
εξαγωγή συμπερασμάτων) πληροφορία για το περιβάλλον στο οποίο διαβιούν τα 
ψάρια: 

• Η εκτίμηση της συχνότητας ωοτοκίας, βάση της μεθόδου των κενών 
ωοθυλακίων (των κυτταρικών στιβάδων που παραμένουν στη γονάδα μετά 
την απελευθέρωση των αβγών, post-ovulatory follicles, POFs) ήταν 
πολύπλοκη λόγω του θερμοεξαρτώμενου ρυθμού απορρόφησης των POFs, 
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της παρουσίας θερμοκλινούς και της κατακόρυφη ημερήσιας μετανάστευσης 
του γαύρου. Η αποδιοργάνωση των POFs ήταν ταχύτερη το βράδυ, όταν ο 
γαύρος βρίσκεται πάνω από το θερμοκλινές (>20oC), σε σχέση με την ημέρα, 
που βρίσκεται κοντά στο βυθό (~14-15oC). 

• Η γονιμότητα ομάδας σχετίζονταν σημαντικά και θετικά με τη σωματική 
ευρωστία (αποθέματα ενέργειας) ενώ η συχνότητα ωοτοκίας με την ηπατική 
ευρωστία (άμεση πρόσληψη τροφής). Τα αποτελέσματα αυτά υποδηλώνουν 
διαφορά στο χρόνο αντίδρασης των αναπαραγωγικών παραμέτρων στις 
διακυμάνσεις τροφής, με τη συχνότητα ωοτοκίας να επηρεάζεται πιο άμεσα 
σε σχέση με τη γονιμότητα ομάδας.  

• Η ειδική ημερήσια γονιμότητα (αριθμός αβγών που παράγεται ανά ημέρα ανά 
γραμμάριο αναπαραγόμενου αποθέματος) σχετίζονταν αρνητικά με το 
μέγεθος του αποθέματος γαύρου (ανεξάρτητα εκτιμημένου από ακουστικές 
δειγματοληψίες) και θετικά με το λόγο: βιομάζα ζωοπλαγκτού/βιομάζα 
ψαριών, σχέσεις που υποδηλώνουν πυκνοεξάρτηση στην παραγωγή αβγών 
στο γαύρο. Όσο μεγαλύτερη είναι η κατά κεφαλή διαθεσιμότητα τροφής τόσο 
περισσότερα αβγά παράγονται ανά γραμμάριο αποθέματος. 

Για το χαρακτηρισμό και την πρόβλεψη του δυνητικού αναπαραγωγικού 
ενδιαιτήματος (potential spawning habitat, PSH) του γαύρου, μοντελοποιήθηκαν 
δεδομένα παρουσίας-απουσίας αβγών γαύρου (που συλλέχθηκαν κατά τις εφαρμογές 
της Μεθόδου Ημερήσιας Παραγωγής Αβγών στο Β. Αιγαίο) με εύκολα προσβάσιμη 
δορυφορική πληροφορία για το ωκεανογραφικό περιβάλλον στην περιοχή μελέτης 
χρησιμοποιώντας γενικευμένα προσθετικά μοντέλα (generalized additive models, 
GAMs). Για λόγους σύγκρισης, η ίδια ανάλυση πραγματοποιήθηκε και για τη φρίσσα 
(Sardinella aurita), ένα θερμόφιλο μικρό πελαγικό είδος που ωοτοκεί την ίδια 
περίοδο με το γαύρο. Στη συνέχεια, τα μοντέλα χρησιμοποιήθηκαν για την πρόβλεψη 
των πιθανών αναπαραγωγικών ενδιαιτημάτων των δύο ειδών στις ελληνικές 
θάλασσες καθώς και σε ολόκληρη τη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα κατά τον 
ίδιο μήνα: 

• Τόσο στο μοντέλο του γαύρου (ολική εξηγούμενη διακύμανση 40.8%) όσο 
και στο μοντέλο της φρίσσας (ολική εξηγούμενη διακύμανση 20.1%), η 
παράμετρος που εξηγούσε το μεγαλύτερο ποσοστό της διακύμανσης ήταν η 
αλληλεπίδραση του βάθους με τη χλωροφύλλη. Και τα δύο είδη προτιμούσαν 
περιοχές πάνω στην υφαλοκρηπίδα, με υψηλή πρωτογενή παραγωγικότητα, 
αλλά η ωοτοκία της φρίσσας λάμβανε χώρα σε μικρότερα βάθη σε σχέση με 
του γαύρου. 
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• Η χρήση των GAMs για την πρόβλεψη των PSHs των δύο ειδών στις 
ελληνικές θάλασσες και τη Μεσόγειο ανάδειξε, ως πιθανά πεδία ωοτοκίας για 
το γαύρο, το Βόρειο Αιγαίο, τη θάλασσα Alboran, τον κόλπο των Λεόντων 
και την Καταλανική ακτή, το ανατολικό τμήμα της Αδριατικής, τον κόλπο του 
Γκαμπές και ολόκληρη τη Μαύρη Θάλασσα, ενώ για τη φρίσσα, το Βόρειο 
Αιγαίο, τον κόλπο των Λεόντων, τον κόλπο του Γκαμπές, τη Βόρεια και 
Ανατολική Αδριατική, και τις παράκτιες περιοχές της Αιγύπτου. Τα 
προβλεπόμενα πεδία ωοτοκίας ήταν, ως επί των πλείστων, γνωστά 
αναπαραγωγικά πεδία των δύο ειδών, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, ιδιαίτερα 
για το γαύρο. 

• Από τα προβλεπόμενα PSHs των δύο ειδών φαίνεται να υπάρχει μερική 
αλληλεπικάλυψη των πεδίων ωοτοκίας τους. Αν λάβει κανείς υπόψη ότι η 
φρίσσα εδραιώνεται σταδιακά από τις νότιες προς τις βόρειες ακτές τις 
Μεσογείου λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας, είναι πιθανό, τα 
αναπαραγωγικά της πεδία να επεκταθούν σημαντικά στο χώρο, αυξάνοντας 
την αλληλοεπικάλυψή τους με αυτά του γαύρου και εντείνοντας το δια-ειδικό 
ανταγωνισμό. 

Τέλος, εξετάστηκε η μικροδομή των ωτολίθων, ο ρυθμός αύξησης και η 
σωματική ευρωστία σε ιχθυονύμφες και ιχθύδια γαύρου που συλλέχθηκαν στο 
Βόρειο Αιγαίο σε τρεις δειγματοληπτικές περιόδους (Ιούλιος 2007, Δεκέμβριος 2007 
και Φεβρουάριος 2009). Η επεξήγηση των αιτιών της εποχιακής διακύμανσης έγινε 
με τη βοήθεια ενός τρισδιάστατου, σύνθετου, υδροδυναμικού-βιογεωχημικού 
μοντέλου (POM-ERSEM). Από την προσομοίωση του μοντέλου στην ευρύτερη 
περιοχή δειγματοληψίας προέκυψαν μέσες ημερήσιες τιμές αβιοτικών και βιοτικών 
ωκεανογραφικών παραμέτρων για την περίοδο Ιανουάριος 2007-Φεβρουάριος 2009, 
καλύπτοντας δηλ. τις περιόδους που αυξήθηκαν οι ιχθυονύμφες και τα ιχθύδια και 
περιγράφοντας τις συνθήκες που δυνητικά επηρέασαν την ανάπτυξή τους: 

• Η ανάλυση των ωτολίθων των ιχθυονυμφών του γαύρου που συλλέχθηκαν 
στη δειγματοληψία του Φεβρουαρίου έδειξε ότι η αναπαραγωγική περίοδος 
του 2008 ήταν ασυνήθιστα παρατεταμένη, γεγονός που πιθανώς συνδέεται με 
την άνοδο της θερμοκρασίας στη Μεσόγειο. 

• Οι ιχθυονύμφες που συλλήφθηκαν τον Ιούλιο είχαν υψηλό ρυθμό αύξησης, 
ήταν πιο εύρωστες, σε σύγκριση με αυτές των δύο άλλων εποχών και είχαν 
μεγαλύτερους ωτόλιθους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ωκεανογραφικού 
μοντέλου, αυτές είχαν αναπτυχθεί σε θερμότερα, χαμηλής αλατότητας και 
υψηλότερης παραγωγικότητας νερά. Οι ιχθυονύμφες που εκκολάπτονται στην 
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αρχή της αναπαραγωγικής περιόδου φαίνεται δηλαδή να ευνοούνται ιδιαίτερα 
και να παρουσιάζουν μεγάλους ρυθμούς αύξησης.  

• Η διαφορά στη θερμοκρασία ανάμεσα στις εποχές (υψηλότερη το καλοκαίρι-
χαμηλότερη το χειμώνα) είχε ως αποτέλεσμα, διαφορετικό πρότυπο στη 
μικροδομή των ωτολίθων των ιχθυονυμφών, με αυτές του καλοκαιριού να 
έχουν την ευκρινέστερη μικροδομή και τους πλατύτερους δακτύλιους, ενώ η 
ομάδα που συλλήφθηκε το Φεβρουάριο, την αμυδρότερη μικροδομή και τους 
στενότερους δακτύλιους. 

• Στις ιχθυονύμφες που συλλήφθηκαν το καλοκαίρι η αύξηση των ωτολίθων 
δεν ήταν ανάλογη της σωματική αύξησης ως αποτέλεσμα των υψηλών 
θερμοκρασιών. Στις υψηλές θερμοκρασίες οι ωτόλιθοι αναπτύσσονται με 
υψηλότερο ρυθμό σε σχέση με το μέγεθος του σώματος.  

• Η μεταμόρφωση των ιχθυδίων, όπως απεικονίζεται στην ημερήσια εξέλιξη 
του πλάτους των δακτυλίων, παρατηρήθηκε σε διαφορετικές ηλικίες ανάλογα 
με την περίοδο δειγματοληψίας, αλλά σε ένα εύρος 30-60 ημερών, σύμφωνο 
με δημοσιευμένες πληροφορίες. 

• Οι ρυθμοί αύξησης που εκτιμήθηκαν ήταν υψηλοί, τόσο για τις ιχθυονύμφες 
(0.63-0.80 mm d-1) όσο και για τα ιχθύδια (0.685-0.781 mm d-1), αλλά μέσα 
στα εύρη που έχουν αναφερθεί για άλλα αποθέματα του Ευρωπαϊκού γαύρου. 

• Η χρήση γενικευμένων προσθετικών μοντέλων επέτρεψε τη μελέτη της 
διακύμανσης της ημερήσιας αύξησης των ωτολίθων χρησιμοποιώντας, ως 
επεξηγηματικές μεταβλητές παραμέτρους από το υδροδυναμικό-βιογεωχημικό 
μοντέλο. Το μοντέλο των ιχθυονυμφών (ολική επεξηγούμενη διακύμανση 
95.9%) περιλάμβανε ως μεταβλητές: το πλάτος του προηγούμενου δακτυλίου, 
τη θερμοκρασία και την αλληλεπίδραση της ηλικίας με την περίοδο 
δειγματοληψίας. Το μοντέλο των ιχθυδίων (ολική επεξηγούμενη διακύμανση 
96.2%) περιλάμβανε, εκτός από τις παραπάνω και τη βιομάζα 
μεσοζωοπλαγκτού. Τα αποτελέσματα έδειξαν τελικά ότι, αφαιρώντας την 
επίδραση των οντογενετικών αλλαγών (αλλαγή στη σχετική αύξηση του 
ωτολίθου κατά τη μεταμόρφωση) και της αυτοσυσχέτισης στο πλάτος των 
διαδοχικών δακτυλίων, η αύξηση των ωτολίθων επηρεάζεται  από τη 
θερμοκρασία (βέλτιστο στους 24 oC), ενώ για τα ιχθύδια επηρεάζεται και από 
τη συγκέντρωση τροφής (μεγαλύτερη αύξηση σε υψηλές βιομάζες 
μεσοζωοπλαγκτού).  
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Abstract De novo vitellogenesis is common among tel-

eosts; however, its dynamics and the timing of batch

recruitment are poorly understood. In this study, we com-

bine a suite of methods and theories in fish reproductive

biology (oocyte packing density, stereology, ovarian

allometry, oocyte size frequencies and postovulatory fol-

licle [POF] ageing) to reconstruct the steps and timing of

batch recruitment in European anchovy. Using general

linear modelling to standardize oocyte numbers, we dem-

onstrate that the fractions of primary growth, cortical

alveoli and vitellogenic oocytes in the ovary are relatively

stable in females with migratory nucleus oocytes (MN) or

with POFs 1 and 2 days old (POF-1 and POF-2), but they

change abruptly at hydration. These results imply that

batch recruitment in European anchovy occurs in pulses of

very short duration (less than a day). The standing crop of

vitellogenic oocytes in MN, POF-1 and POF-2 females

equals the number of eggs contained in two mature

batches.

Introduction

Fish are distinguished into determinate and indeterminate

spawners according to pattern of oocyte recruitment

(Hunter et al. 1992; Murua and Saborido-Rey 2003). In

determinate spawners, oocytes to be released in the

imminent spawning season are recruited into vitellogenesis

once, allowing estimation of annual fecundity at a single

point in time prior to spawning. In contrast, indeterminate

spawners continuously recruit oocytes into vitellogenesis

during the course of the reproductive period (continuous

de novo vitellogenesis).

The dynamics of de novo vitellogenesis and batch

recruitment in fish with indeterminate fecundity have rarely

been examined. In controlled laboratory experiments in

which days from spawning were known and using a com-

bination of stereological analysis and measurements of

serum sex steroid levels, Coward and Bromage (1998)

concluded that previtellogenic oocytes in Tilapia zillii are

recruited into vitellogenic growth immediately after

spawning and can complete vitellogenesis as early as day-8

post-spawning. Recently, Korta et al. (2010) studied batch

recruitment in field-caught European hake (Merluccius

merluccius) by applying the oocyte packing density for-

mula developed by Kurita and Kjesbu (2009). The formula

was based on the extension of the auto-diametric method,

originally developed for fecundity estimations in determi-

nate spawners (Thorsen and Kjesbu 2001; Witthames et al.

2009). Korta et al. (2010) combined the extended oocyte

packing density formula with stereological techniques in an

effort to follow the dynamics of oocyte numbers among

developmental stages of the oocytes. However, their anal-

ysis was restricted to oocyte packing densities (number of

oocytes per gram of ovary), that is, changes in ovary

weight associated with oocyte development, fish size and
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fecundity (Jons and Miranda 1997) were not taken into

consideration. Nevertheless, to fully document the way that

oocyte batches recruit and grow from one stage of devel-

opment to the next, absolute oocyte numbers have to be

estimated after standardizing for relative ovary weight. In

the present paper, we extend the analysis of Korta et al.

(2010), using European anchovy (Engraulis encrasicolus)

as the study species, and examine variation in absolute

oocyte numbers per stage of oocyte development taking

also into account principles of ovarian allometry (Somar-

akis et al. 2004a).

European anchovy is a small pelagic fish that spawns

from spring to autumn, normally from April to September

(Somarakis et al. 2004b, 2006). Spawning is highly syn-

chronized and takes place soon after sunset (Somarakis

et al. 2004b, 2011). Inter-spawning intervals are typically

2–4 days (Somarakis et al. 2004b, 2011). Females can

easily be assigned as to the day of spawning using the

postovulatory follicle (POF) method (Ganias et al. 2003;

Somarakis et al. 2011; Uriarte et al. 2011).

In the present study, we were particularly interested in

addressing the following questions: (a) Does batch

recruitment in anchovy occur in pulses and if so how rapid

are these pulses? The ability to age POFs in small pelagic

fish was likely to highlight the timing of batch recruitment.

(b) For how many batches does the number of vitellogenic

oocytes in the ovaries of actively spawning fish suffice? In

northern anchovy (Engraulis mordax), Hunter and Leong

(1981) have calculated that the total number of vitellogenic

oocytes in the ovaries before spawning is sufficient for two

successive batches of eggs. (c) Finally, at which stage of

oocyte development can we measure batch fecundity? In

northern anchovy, oocyte size frequency distributions are

continuous, and the most advanced batch is clearly sepa-

rated from less developed oocytes at the hydration stage

(Hunter and Goldberg 1980; Hunter and Leong 1981;

Hunter et al. 1985). However, in other small pelagic fishes

like the Mediterranean sardine (Sardina pilchardus) (Ganias

et al. 2004), a hiatus is established in the oocyte size fre-

quency distributions before oocyte hydration.

Materials and methods

Ovarian sampling and processing

Sampling of female anchovies took place prior to (Febru-

ary, March) and at the beginning (April) of the 2009

spawning season in the North Aegean Sea (Thracian Sea)

onboard R/V ‘PHILIA’ (February) or local purse-seiners

(March and April, Table 1). Ovaries were removed imme-

diately after capture and fixed individually in 10% buffered

formalin while the remaining parts of the body were frozen

in a plastic bag for subsequent processing in the laboratory.

The latter included measurements of thawed eviscerated

weight (EW, 0.01 g), total length (TL, mm) and formalin-

preserved gonad weight (GWformalin, 0.001 g). An addi-

tional sample of 50 females was collected in April 2009 in

order to calculate correction factors for formalin-preserved

ovary weight using the same protocol as before, but

weighing the ovaries both before (GWfresh, 0.001 g) and

after fixation.

A subset of 116 fish was selected for histological anal-

yses (Table 1) using random stratified subsampling

according to equal categories of log(IG), where IG is relative

gonadal index. Consequently, all stages of ovarian matu-

ration were represented (Table 2) but referring only to fish

larger than 105 mm (length-at-50% maturity; Somarakis

et al. 2006). Histological sections (4 lm) were prepared

using historesin as embedding medium and 2% toluidine

blue and 1% borax as stain. Ovarian stages were defined

based on developmental stage of the most advanced group

of oocytes and presence/age of POFs (Hunter and Macewitz

1985) (Table 2). Ageing of POFs (Day-0, Day-1 and Day-2)

was based on methods described in Ganias et al. (2003) and

Somarakis et al. (2011).

Ovarian density, that is, the ratio between mass and

volume (qo = GWformalin/GVformalin, where GVformalin is

ovary volume following preservation), was calculated for

56 of the 116 females having intact ovaries. To estimate

ovary volume, the combined ovary displaced weight (mw)

was measured by suspending the fixed ovary in saline water

of known density (qw) resting on a balance, that is, using the

well-known ‘‘Scherle principle’’ (Emerson et al. 1990), and

calculated as GVformalin = mw/qw. Density of the ovary was

then calculated from the weight and volume of each ovary.

Oocyte measurements in whole mounts

Oocyte diameters from each pair of formalin-preserved

ovaries were measured from pictures with a resolution of

0.103 pixels/lm taken with a Micropublisher five RTV

Camera (QImaging) mounted on an Olympus SZX 12

microscope using light from underneath from an ILLB200

light stand. The light setting was standardized as detailed in

Thorsen and Kjesbu (2001). Oocytes were measured semi-

automatically using the open source ImageJ (http://rsb.info.

nih.gov/ij/) with the plugin ObjectJ (http://simon.bio.uva.

nl/objectj/). First, large vitellogenic (dark) oocytes were

measured using automatic particle analysis, and then, the

remaining oocytes (mostly transparent previtellogenic

oocytes) with long axes larger than 300 lm were measured

manually. Both long (L) and short (S) axes were recorded.

Since anchovy oocytes, unlike most other fish species, are

ellipsoid, the software that we had previously used for fish

with spherical oocytes had to be redesigned. The resulting
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software is described in more detail and can be downloaded

from (http://simon.bio.uva.nl/objectj/examples/oocytes/

Oocytes.htm).

Oocyte packing density

Oocyte packing density (OPD) was estimated theoretically

(Kurita and Kjesbu 2009) (see next paragraph) for each

oocyte stage occurring in the gonad in a representative set

of 72 gonads (Table 2). Furthermore, the gravimetric

oocyte packing density (OPDN) was calculated according

to Thorsen and Kjesbu (2001) for a subset of 24 females for

comparison with OPD: from each ovary, two subsamples

were dissected out, weighed (0.01 mg) and all oocytes with

long diameter larger than 300 lm were measured (long and

short diameter; see previous section) and counted.

For OPD (theoretical packing density), we used the

equation of Korta et al. (2010), that is, estimations were

performed separately for each oocyte stage i:

logðOPDiÞ ¼ log VVi �
1

qo

� �
� 1þ kð Þ3

8� k

( )" #
þ 12:28

� 3� logðODViÞ

where OPDi = number of stage i oocytes per gram of

ovary, g-1; VVi = volume fraction of stage i oocytes;

Table 1 Date, geographical

coordinates, fishing gear and

time of sampling of female

anchovies

NT Total number of fish

sampled, NH number of fish

used in histological analysis,

NC number of fish used for the

calculation of a fresh weight

correction factor for formalin-

preserved ovary weight

Sample Date Latitude, longitude Fishing gear Time (h) NT NH NC

1 11/2/2009 40�4900800N

24�4207500E

Pelagic trawl 12:45 40 7 –

2 11/2/2009 40�4808000N

24�4303700E

Pelagic trawl 14:45 40 1 –

3 17/3/2009 40�5004300N

25�2300900E

Purse seine 05:00 100 23 –

4 27/4/2009 40�4507600N

24�3202800E

Purse seine 20:30 124 42 50

5 29/4/2009 40�4609200N

24�3208300E

Purse seine 02:30 150 43 –

Table 2 Ovarian stages defined based on maturity stage of the most advanced oocytes and presence/age of postovulatory follicles (POFs)

Ovarian phase Ovarian stage (GONAD) Oocyte stage (OOCYTE) WM OPD (OPDN)

Immature Primary growth, PG PG, ellipsoid primary growth oocytes

with homogenous cytoplasm

– 10

Developing

(Early developing subphase)

Yolk vesicle, CA CA, previtellogenic oocytes with yolk

vesicles or cortical alveoli formed

– 8 (2)

Developing Early vitellogenic, EVTO EVTO, early vitellogenic oocytes with

yolk granules in the periphery of

cytoplasm

– 7 (1)

Spawning capable Vitellogenic, VTO VTO, vitellogenic oocytes with yolk

granules all over the cytoplasm

20 11 (4)

Spawning capable

(Actively spawning subphase)

Late vitellogenic, MN MN, vitellogenic oocytes with migrating

nucleus

27 10 (10)

Spawning capable

(Actively spawning subphase)

Hydrated, HYD HYD, hydrated oocytes 6 5 (4)

Spawning capable Day-0 POFs, POF0

(spawned the night of sampling)

VTO, vitellogenic oocytes with yolk

granules all over the cytoplasm

2 2

Spawning capable Day-1 POFs, POF1

(spawned the previous night)

VTO, vitellogenic oocytes with yolk

granules all over the cytoplasm

12 12 (2)

Spawning capable Day-2 POFs, POF2

(spawned two nights before sampling)

MN, vitellogenic oocytes with migrating

nucleus

7 7 (1)

WM numbers of ovaries used in whole-mount oocyte measurements for the estimation of oocyte size frequency distributions; OPD (OPDN)

number of ovaries used for theoretical (and gravimetric, in parentheses) oocyte packing density estimations. Corresponding ovarian phases, as

described by Brown-Peterson et al. (2011), are also indicated
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qo = ovarian density, g cm-3; k = mean ratio of long (L)

to short (S) diameter of stage i oocytes; ODVi = volume-

based mean oocyte diameter of stage i oocytes, lm. The

sum of OPDi of all oocyte stages in the ovary was the total

number of oocytes per gram of ovary (OPD).

Stereological analysis

Volume fraction and volume-based oocyte diameter

The volume fraction of stage i oocytes (VVi) in the ovary was

estimated according to the Delesse principle, that is, consid-

ering that area fractions are proportional to volume fractions

(Howard and Reed 1998). For stereological analysis, a stan-

dard grid of 256 points and five counting fields per individual

were used (Korta et al. 2010). Total count of grid points per

field ranged from 58 (in sections of PG ovaries) to 256 (in

sections of HYD and POF2 ovaries) (see Table 2 for abbre-

viations). In each gonad, VVi was estimated for every oocyte

stage present in the ovary, from PG to HYD, and for ‘other’

which included ovarian wall, stroma and post-ovulatory fol-

licles. Additionally, VVi was estimated for the smaller,

spherical primary growth oocytes with densely stained

cytoplasm (PG-S). VV was calculated as the sum of VVi from

PG to the most advanced oocyte stage (i.e. excluding PG-S).

In the same histological preparations, the long (L) and

short (S) diameters were measured manually for the 2–15

largest oocytes of each stage i, from PG to HYD, in each

female. These measurements were used for the estimation

of individual oocyte diameter (OD(ind) = (L ? S)/2), L/S

ratio, ‘volume-based mean’ oocyte diameter (ODVi) and

‘arithmetic mean’ oocyte diameter (ODNi) in stage i (Kurita

and Kjesbu 2009; Korta et al. 2010):

ODVi ¼
Xni

j¼i

OD indð Þi;j
� �3

ni

 !" #1
3

; ODNi ¼
Xni

j¼i

OD indð Þi;j
ni

Subsequently, the volume-based mean oocyte diameter

(ODV) and the number-based mean oocyte diameter

(ODN), weighted by oocyte packing densities, were

estimated for each female:

ODV¼
X

i

OD3
Vi�OPDi

OPD

� �" #1
3

; ODN ¼
X

i

ODNi�OPDi

OPD

Correction for oocyte shrinkage

The diameter measurements (L, S) performed on slides

were corrected for shrinkage during histological processing

in order to represent the actual dimensions in formalin-

preserved ovaries.

From oocyte measurements performed in whole mounts,

the 10 largest oocytes per ovary were averaged (L and S for

long and short diameter, respectively). These averages

were then regressed against the mean dimensions of the

most advanced stage of oocytes from measurements in

histological sections (LH and SH) of the same ovaries.

Resultant equations, including oocyte stage as a fixed

factor (i.e. analysis of covariance models), were then used

to convert histological diameters to formalin-preserved

diameters.

Calculation of oocyte numbers in the whole ovary

Number of stage i oocytes (Ni) in each individual was

calculated from OPDi and gonad weight as: Ni = OPDi 9

GWformalin. However, ovary weight, apart from ovarian

stage (mean oocyte size), depends also on fish size (ovarian

allometry) and fish fecundity (Jons and Miranda 1997;

Somarakis et al. 2004a). For proper comparisons, the Ni

should therefore be adjusted for the effect of relative ovary

weight using an appropriate gonadal index (Erickson et al.

1985; Somarakis et al. 2004a). Specifically, the allometric

relationship between ovary weight (GWfresh) and eviscer-

ated weight (EW) was modelled first and tested for

homogeneity of slopes between the different ovarian stages

(GONAD):

logðGWfreshÞ ¼ aþ b1 � logðEWÞ þ b2 � ðGONADÞ þ b3

� ðGONADÞ � logðEWÞ

Common slope (b) was then used to calculate the relative

gonadal index, that is, IG = GWfresh/EWb (Erickson et al.

1985), which accounts for ovarian allometry (Somarakis

et al. 2004a).

In the subsequent step of the analysis, adjusted means

of stage i oocyte numbers (Ni) and their 95% confidence

intervals were estimated for each ovarian stage

(GONAD)—oocyte stage (OOCYTE) combination using a

general linear model (GLM):

logðNiÞ ¼ aþ b1 � ðGONADÞ � ðOOCYTEÞ þ b2

� logðIGÞ þ b3 � ðOOCYTEÞ � logðIGÞ

The selection of interaction terms to include in the model

was based on prior exploratory analysis (not shown here).

The latter showed that the slope of the Ni-on-IG relation-

ship changed significantly between oocyte stages (F(1,5) =

3.24, P = 0.008), implying the inclusion of an interaction

term, namely (OOCYTE) 9 log(IG), in the final model.

The GLM analysis was performed only for ovaries con-

taining fully yolked oocytes (VTO and beyond), after

examination of the OPD results.
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Finally, the model was validated using information from

oocyte size frequency distributions estimated from actual

measurements in the whole mounts (Table 2). Specifically,

the ratio of the number of oocytes with OD(ind) [400 lm

(VIT400) to the total number of oocytes measured (all

oocytes with long axis[300 lm, TotalWM) was calculated

for each fish. Hydrated oocytes were not included in

VIT400. The threshold value of 400 lm included most

vitellogenic oocytes of anchovy (see ‘‘Results’’ section).

The ratio VIT400/TotalWM was averaged for the VTO,

POF0, POF1, POF2, MN and HYD ovarian stages and then

regressed against the GLM-predicted ratio of vitellogenic

to the total number of oocytes. The rational was that if the

model produced accurate predictions of the number of

vitellogenic oocytes, the two independently derived ratios

should be highly correlated.

Results

Correction factors and ovarian density

Ovary weight increased significantly due to fixation and

preservation in formalin. The relationship between fresh

gonad weight (GWfresh) and formalin-preserved gonad

weight (GWformalin) was best explained by a power (log–

log) function (compared to alternative models) in terms of

explanation of variation (higher coefficient of determina-

tion) and properties of the residuals (randomly distributed,

homoscedacity):

GWfresh ¼ 0:8095� GW1:079
formalinðr2 ¼ 0:99;F1;48

¼ 4641:38;P\0:001Þ:

Histological processing induced oocyte shrinkage

(Fig. 1). Analyses of covariance (ANCOVAs) indicated

that the slopes of the L-on-LH and S-on-SH regressions were

homogeneous (L: ANCOVA, F(1,5) = 1.57, P = 0.187; S:

ANCOVA, F(1,5) = 0.34, P = 0.888), but intercepts differed

significantly between oocyte stages (L: ANCOVA, F(1,5) =

4.6, P = 0.001; S: ANCOVA, F(1,5) = 10.33, P \ 0.001).

Hence, we used the respective ANCOVA models to correct

for shrinkage (Fig. 1):

L¼ 146:008þ 0:851� LHþ 1�ðStage¼ PGÞ
þ 25:922�ðStage = CAÞþ 109:598�ðStage = EVTOÞ
þ 99:668�ðStage = VTOÞþ 72:010�ðStage = MNÞ
þ 163:778�ðStage = HYDÞ; ðadjusted r2 ¼ 0:974;N ¼ 62Þ

S ¼ 50:716þ 0:871� SH þ 1� ðStage = PGÞ þ 14:999

� ðStage = CAÞ þ 78:781� ðStage = EVTOÞ þ 75:711

� ðStage = VTOÞ þ 71:744� ðStage = MNÞ þ 150:597

� ðStage = HYDÞ; ðadjusted r2 ¼ 0:980;N ¼ 62Þ

The shrinkage-corrected diameters were subsequently used

for the calculation of all parameters related with OPD

(OD(ind), L/S, ODVi, ODNi, ODV, ODN).

Ovarian density was quite variable, but analysis of

variance indicated that there were no significant differences

in mean density between ovarian stages (ANOVA,

F(8,47) = 0.34, P = 0.945). To conform to previous studies

on oocyte packing density (Kurita and Kjesbu 2009; Korta

et al. 2010), we used different mean values of ovarian

density for non-vitellogenic (PG and CA; 1.051 g cm-3,

N = 20), vitellogenic (EVTO, VTO, MN, POF0, POF1 and

POF2; 1.109 g cm-3, N = 34) and hydrated gonads (HYD;

1.072 g cm-3, N = 2).

Oocyte size

Vitellogenic oocytes were generally larger than 400 lm in

diameter. Specifically, the volume-based oocyte diameter

(ODVi) averaged X ± SD = 236 ± 12 lm, N = 72, in PG

and 315 ± 18 lm, N = 62, in CA. For vitellogenic stages,

ODVi averaged 454 ± 21 lm, N = 54; 576 ± 51 lm,

N = 44 and 664 ± 26 lm, N = 17, for EVTO, VTO and

Fig. 1 Plots of the analysis of covariance models for the correction of

long (LH) and short oocyte diameter (SH) for shrinkage due to

histological processing. L and S: formalin-preserved long and short

diameters, respectively. Abbreviations of oocyte stages are defined in

Table 2

Mar Biol (2012) 159:757–768 761

123



MN, respectively. In hydrated oocytes (HYD), mean ODVi

was 1,026 ± 21 lm, N = 5.

Plotting the volume-based mean oocyte diameter (ODV)

against the number-based mean oocyte diameter (ODN)

revealed an increasing divergence with advancing ovarian

growth (Fig. 2). The difference was very small for non-vitel-

logenic ovarian stages (maximum 7 lm in PG and CA), but in

vitellogenic stages (presence of yolked oocytes and/or POFs),

ODV was much higher than ODN (up to 86 lm). In hydrated

ovaries, the difference almost doubled (142–171 lm).

Volume fraction

The volume fraction of oocytes in the ovary (VV) increased

with increasing ODV (Fig. 3). The increase was most sharp

(from 0.04 to 0.59) in a narrow range of ODV

(210–287 lm) corresponding to oocyte growth from the

PG to EVTO stage. Subsequent yolk accumulation (ODV

300–667 lm) was associated with a lower rate of VV

increase, up to an asymptotic level in hydrated ovaries

(maximum VV 0.97). Females that had spawned the night

of the sampling (POF0) had lower VV than females in

POF1 or VTO. Furthermore, in POF0 ovaries, the fraction

of ‘other’ was higher due to the presence of new postov-

ulatory follicles. The evolution of volume fraction of PG-S

(small, spherical primary growth oocytes) exhibited a trend

opposite to that of VV.

Oocyte packing density

The gravimetric (OPDN) and the theoretically estimated

(OPD) oocyte packing density exhibited the same general

pattern with regard to mean oocyte size, but the latter

resulted in much higher figures (Fig. 4). At advanced

ovarian stages (from VTO to HYD), packing density

decreased steadily with increasing oocyte size. At earlier

ovarian stages, oocyte packing density was generally

increasing with advancement of maturation.

When considering ovarian stages beyond the EVTO, the

log(OPDN)-on-log(ODN), and especially the log(OPD)-on-

log(ODV), linear regressions had very good fits (not shown;

r2 values: 0.869 and 0.984, respectively). For the latter

relationship, analysis of covariance indicated homogeneous

slopes between ovarian stages (ANCOVA, F(1,6) = 0.99,

P = 0.438), but the intercept of the POF0 stage was

significantly lower (t44 = 4.398, P \ 0.001). The final

Fig. 2 Relationship between number-based mean oocyte diameter

(ODN) and volume-based mean oocyte diameter (ODV) at different

ovarian stages. The line indicates a 1:1 relationship. Abbreviations of

ovarian stages are defined in Table 2

Fig. 3 Oocyte volume fraction (VV) of different ovarian stages (fitted

line: 3rd-order polynomial regression). Other: volume fraction of

ovarian wall, stroma and postovulatory follicles. Inset figure: volume

fraction of small spherical primary growth oocytes (PG-S) not

considered in VV (fitted line: power regression)
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relationship (Fig. 5) was very strong (ANCOVA, F(1,1) =

1,946.28, P \ 0.001, adjusted r2 = 0.988).

Number of stage i oocytes

Ovary weight (GWfresh) was significantly related to evis-

cerated weight (EW) in all ovarian stages. The slopes for

all models were homogeneous (ANCOVA, F(1,8) = 1.58,

P = 0.154), but intercepts were significantly different

(ANCOVA, F(1,8) = 38.78, P \ 0.001). Subsequently, the

common slope of the ANCOVA model (b = 1.76) was

used for the calculation of the relative gonadal index.

The GLM analysis of the number of stage i oocytes (Ni)

included ovaries from stage VTO and beyond, that is,

ovaries that had been fully recruited to the current repro-

ductive period. The model was highly significant and

explained 84% of variation in the number of stage i oocytes

(Table 3). Estimates of Ni and their coefficients of variation

(CVs) are presented in Table 4.

The numbers of yolk vesicle and yolked oocytes (VIT)

were lower in VTO ovaries (Table 4) compared to the other

vitellogenic ovarian stages with signs of past or imminent

spawning (POF0, POF1, POF2 and MN). Probably, the

recruitment of vitellogenic oocytes was not yet completed,

at least in a subset of the VTO females, implying that they

had not yet reached full maturity, that is, they were not

active spawners.

Predictions of oocyte numbers for hydrated gonads were

less precise (Table 4, CVs), especially for the number of

hydrated oocytes (HYD). However, the predicted number of

hydrated oocytes was similar to the number of migratory

nucleus oocytes (MN) in POF2 and MN ovaries (*4,000

oocytes, Table 4). An inspection of oocyte size frequency

Fig. 5 Plot of the analysis of covariance model between theoretical

oocyte packing density (OPD) and volume-based mean oocyte

diameter (ODV) for females in ovarian stage VTO and beyond. The

dashed line corresponds to POF0 females

Table 3 ANOVA table for

GLM for number of oocytes in

stage i, log(Ni), showing

predictors and associated

statistical indices

Source Type III SS df Mean SS F P

Corrected model 25.940 32 0.811 33.927 \0.001

Intercept 495.228 1 495.228 20,727.130 \0.001

GONAD 9 OOCYTE 6.057 26 0.233 9.750 \0.001

log(IG) 0.163 1 0.163 6.804 0.010

OOCYTE 9 log(IG) 0.590 5 0.118 4.939 \0.001

Error 4.157 174 0.024

Total 2,781.748 207

Corrected total 30.097 206

Adjusted r2 = 0.836

Fig. 4 Upper panel Gravimetric oocyte packing density (OPDN)

against number-based oocyte diameter (ODN). Lower panel Theoret-

ical oocyte packing density (OPD) against volume-based mean oocyte

diameter (ODV). Abbreviations of ovarian stages are defined in

Table 2
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distributions (based on diameter measurements in whole

mounts) of individual females at different stages of ovarian

development revealed that, when oocyte maturation begins

(in females with migratory nucleus oocytes in the ovary,

namely POF2 and MN), a clear hiatus develops between the

spawning batch and the stock of less developed oocytes

Fig. 6 Examples of oocyte size (ODind) frequency distributions for individuals in different ovarian stages

Table 4 GLM estimates of

log(Ni) for each ovarian stage

along with their coefficients of

variation, CVs (in parentheses)

The back-transformed (antilog)

values of the estimates (Ni) are

also presented

VIT number of oocytes in

vitellogenesis (VIT = EVTO

? VTO ? MN), Total sum of

oocytes from PG to HYD

Oocyte

stage

Ovarian stage

VTO POF0 POF1 POF2 LVTO HYD

log(Ni)

PG 4.190 (0.013) 4.215 (0.026) 4.205 (0.011) 4.215 (0.014) 4.184 (0.012) 4.070 (0.023)

CA 3.539 (0.016) 3.705 (0.030) 3.646 (0.012) 3.644 (0.016) 3.622 (0.014) 3.707 (0.025)

EVTO 3.395 (0.017) 3.561 (0.031) 3.586 (0.013) 3.479 (0.017) 3.444 (0.014) 3.239 (0.028)

VTO 3.414 (0.017) 3.547 (0.031) 3.601 (0.013) 2.943 (0.020) 3.181 (0.017) 3.139 (0.032)

LVTO 3.583 (0.016) 3.623 (0.014)

HYD 3.630 (0.072)

Ni

PG 15,486 16,407 16,016 16,409 15,288 11,742

CA 3,457 5,074 4,431 4,405 4,192 5,096

EVTO 2,481 3,643 3,859 3,013 2,778 1,733

VTO 2,594 3,525 3,991 876 1,518 1,378

LVTO 3,830 4,196

HYD 4,266

VIT 5,075 7,167 7,850 7,720 8,492 3,111

Total 24,018 28,649 28,296 28,534 27,972 24,215
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(Fig. 6). Similar predictions of batch size in POF2, MN and

HYD ovaries implied high accuracy of the GLM model. This

was further validated by the high correlation (Pearson cor-

relation coefficient: r = 0.99) between the ratio VIT/Total

(calculated from the GLM estimates presented in Table 4)

and the independently derived VIT400/TotalWM (Fig. 7).

When the spawning batch enters into oocyte maturation

(POF2, MN ovaries), the number of VTO oocytes in the

ovaries decreases (Table 4). However, total number of

vitellogenic oocytes (VIT = EVTO ? VTO ? MN) in the

ovaries of POF2, MN, but also POF1, was similar

(*8,000) and almost equalled two times the number of

oocytes in the batch (batch fecundity). Indeed, the ratio of

migratory nucleus oocytes to total vitellogenic oocytes was

almost 0.5 in both MN and POF2.

A clearer picture of the timing of batch recruitment was

obtained when the ratios of PG/Total, CA/Total and VIT/

Total were examined for actively spawning fish (Fig. 8). In

fish that have spawned 1 and 2 days before (POF1 and

POF2), these ratios were similar. This was also true for the

sample of MN females with the exception of a higher ratio

for VIT vs lower ratio for PG oocytes. In hydrated ovaries,

the ratio of vitellogenic oocytes decreased (due to hydration

of the spawning batch), but concurrently, the PG oocytes

also decreased while CAs increased. The changes observed

in hydration were rapidly compensated, and POF0 females

had ratios closer to POF1 and POF2 females.

Discussion

In this paper, we applied advanced methods and theories

of fish reproductive biology (oocyte packing density,

stereology, ovarian allometry, oocyte size frequencies and

postovulatory follicle ageing) (Kurita and Kjesbu 2009;

Witthames et al. 2009; Somarakis et al. 2004a) and general

linear modelling in order to study the dynamics of vitel-

logenesis in an indeterminate spawner from samples col-

lected in the field. The combination of these methods

allowed for a detailed representation of the course of batch

generation in anchovy.

In this study, the smallest oocytes used for the estima-

tion of the theoretical OPD were the PG with long diameter

[300 lm. Kurita and Kjesbu (2009) measured early

vitellogenic oocytes larger than 290 lm for the Japanese

flounder (Paralichthys olivaceus), whereas Korta et al.

(2010) extended their analysis down to small previtello-

genic oocytes with diameter[90 lm in the European hake.

Thus, in anchovy and the Japanese flounder, ODN and ODV

exhibited increasing divergence with the advancement of

ovarian maturation (e.g. Fig. 2), but in European hake,

differences were negligible due to the predominance of the

smaller oocytes in the ovaries across all maturity stages

(Korta et al. 2010).

Similarly, the gravimetric and theoretical OPD in

anchovy had comparable patterns (increasing up to the

VTO stage and subsequently decreasing, Fig. 4) to those of

the theoretical OPD of the Japanese flounder and the

gravimetric OPD of the European hake. However, in hake,

the theoretical OPD constantly decreased with ODV, and

oocyte estimates at early stages were much higher as a

result of the inclusion of very small previtellogenic

oocytes.

Since in this study and the study of Kurita and Kjesbu

(2009), only oocytes larger than 300 and 290 lm were used

to estimate OPD, we interpret this pattern of increasing

OPD with increasing OD up to the VTO stage as the initial

phase of recruitment of oocytes into the current reproduc-

tive period from the pool of smaller primary growth

Fig. 7 Validation of the GLM model from theoretical oocyte packing

density application using oocyte measurements in whole mounts.

Comparison of the ratio VIT/Total, calculated from Table 4, against

the ratio VIT400/TotalWM. VIT400: number of oocytes with

ODind [400 lm in whole-mount measurements. TotalWM: Total

number of oocytes (i.e. oocytes with long diameter [300 lm) in

whole-mount measurements

Fig. 8 Ratios of PG, CA and VIT on total number of oocytes

calculated from Table 4 only for actively spawning fish
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oocytes that exist in the ovary during the immature or

regenerating period. This is further supported by the

opposite trends of the volume fraction of the PG-S and that

of the developing oocytes (Fig. 3), which respectively

decreased and increased steeply up to the VTO stage.

Beyond the VTO stage, OPD decreased steadily and a

strong power function was established between OPD and

OD (Fig. 5, log-transformed data). In fish with determinate

annual fecundity, a similarly strong power function links

the number of vitellogenic oocytes per gram ovary with

OD (Thorsen and Kjesbu 2001; Kurita and Kjesbu 2009;

Witthames et al. 2009) because oocytes to be spawned

have already been recruited, that is, their number has been

determined. Accordingly, in anchovy, when ovaries reach

some point in the VTO stage and are spawning capable (i.e.

they are fully recruited to the current spawning period),

they contain a number of developing oocytes that keep

constant, expect for short periods (pulses) when new bat-

ches recruit.

In POF0 ovaries (few hours after spawning), both OPD

(Fig. 5) and VV (Fig. 3) were lower, while the volume

fraction of ‘other’ was increased compared to other stages

(Fig. 3). In other words, oocyte packing density was

reduced immediately after egg release, and the resultant

empty space was temporarily occupied by the newly

formed (large) postovulatory follicles.

The log(OPD)-log(ODV) relationship (Fig. 5) was very

strong (r2 = 0.99), in contrast to the studies in other

indeterminate spawners (Japanese flounder: Kurita and

Kjesbu 2009; European hake: Korta et al. 2010) in which

the relationships had higher variation about the fitted

regression lines. This is attributable to the narrow sampling

window of this study (prior to and at the beginning of the

spawning season, rather than at different times along the

spawning period) that probably minimized variation in

OPD due to seasonal changes in egg size and batch

fecundity (Hunter and Leong 1981; Alheit 1989; Clarke

1989; Luo and Musick 1991; Motos 1996; Funamoto and

Aoki 2002; Castro et al. 2009).

According to postovulatory follicle size and degree of

degeneration and given that samples were collected only

during nighttime in April (Table 1), females with POFs

were assigned to three daily spawning classes with methods

described in previous papers (Ganias et al. 2003; Somara-

kis et al. 2011). Considering that spawning takes place in

early night and peaks at around 2.5 h after sunset (Kawa-

guchi et al. 1990), that is, at approximately 22:00 h in

April, we conclude that full POF resorption was taking

more than 52 h, that is, its duration was longer than

the \43 h calculated from the Daily Egg Production

Method surveys in June (Somarakis et al. 2011) with high

surface temperatures ([20�C). The inferred POF duration

in April is in general agreement with that of 55–60 h at

13–19�C calculated from laboratory experiments in the

Bay of Biscay (Alday et al. 2008).

Standardizing for relative ovary size, the general linear

model produced estimates that indicated a dynamic equi-

librium in relative numbers of oocytes across the different

stages, at least in the actively spawning stages, defined here

as these with signs of imminent or past spawning, that is,

excluding VTO ovaries (Table 4). The high correlation

(r = 0.99) between estimates of the relative number of

vitellogenic oocytes derived from the GLM and oocyte

measurements in whole mounts (Fig. 7) implied a high

accuracy of the methods employed despite the rather small

number of fish analysed stereologically.

The GLM estimates of oocyte numbers in HYD ovaries

were less precise than in other ovarian stages (Table 4).

Shrinkage of hydrated oocytes is significantly higher dur-

ing the dehydration phase of histological processing

(Fig. 1), and many of them do not remain intact; hence,

stereological methods might be less precise for hydrated

ovaries. However, mean batch size estimates were similar

in MN, POF2 and HYD ovaries (*4,000 eggs, Table 4)

and comparable to previous batch fecundity estimates in

the North Aegean Sea (Somarakis 2005; Somarakis et al.

2011) which implied that, albeit imprecise, the GLM esti-

mate of the number of hydrated oocytes was quite accurate.

The oocyte size frequency distributions for individual

females revealed that the differentiation of the batch to be

spawned in the next spawning event was evident as soon as

24 h after spawning (POF1 ovaries), and in POF2 and MN

ovaries (both containing migratory nucleus oocytes that

would be spawned the subsequent night), a clear hiatus was

established between the advanced (spawning) batch and the

smaller, developing oocytes (Fig. 6). In northern anchovy,

Bay anchovy (Anchoa mitchilli) and Japanese (Engraulis

japonicus) anchovy, a size hiatus in the oocyte size fre-

quency distributions is only established at the hydration

stage (Hunter and Leong 1981; Luo and Musick 1991; Imai

and Tanaka 1994), while in the Mediterranean sardine, at

the tertiary yolk globule stage (Ganias et al. 2004). It is

likely that oocyte measurements in whole mounts and the

use of ODind ([L ? S]/2) instead of major oocyte diameter

provide more accurate and realistic representations of

oocyte sizes that permitted the visualization of the size

hiatus before the hydration stage. The advancement of the

software used in oocyte measurements in whole mounts for

species with elliptic eggs may therefore provide an alter-

native for measuring batch fecundity in anchovy at stages

earlier than hydration [which lasts few hours in European

and other summer spawning anchovies (e.g. Motos 1996)]

in the case of scant hydrated ovaries in the samples (e.g.

Palomera and Pertierra 1993).
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In northern anchovy, Hunter and Leong (1981) calcu-

lated that the number of vitellogenic oocytes in ovaries

with no signs of recent spawning (no POFs) was about two

times the actual spawning batch. This is in line with our

finding for European anchovy that in POF1, POF2 and MN

ovaries, the total number of vitellogenic oocytes equalled

two times the spawning batch (Table 4).

The timing of batch recruitment in E. encrasicolus was

better understood when the ratios of PG/Total, CA/Total

and VIT/Total were examined in HYD (just before

spawning), POF0 (immediately to few hours after spawn-

ing), POF1 (about 24 h post-spawning), POF2 (48 h post-

spawning but also 24 before spawning) or MN (about 24 h

before spawning) (Fig. 8). Here, it must be acknowledged

that the presence of POFs and the assignment of females as

to the night of spawning greatly assisted in highlighting the

timing of batch recruitment. Furthermore, nucleus migra-

tion that begins about 1 day before ovulation in anchovy

(Hunter and Macewitz 1985; Motos 1996) permitted the

assessment of ovarian dynamics for fish that would spawn

in about 24 h.

The observed changes in relative oocyte numbers

illustrated in Fig. 8 indicate that batch recruitment in

European anchovy is not continuous but rather occurs in

rapid pulses of less than 24-h (possibly few hours) acti-

vated by the hydration of the spawning batch. The number

of oocytes in the ovaries is thereafter in a steady (equi-

librium) state, containing two potential spawning batches,

until the next event of hydration triggers the subsequent

recruitment pulse.

Summarizing, the present combination of state of the art

methods and theories in fish reproductive biology allowed

for a detailed, original representation of the fast batch

recruitment and dynamics of de novo vitellogenesis in an

indeterminate spawner with short inter-spawning intervals.

We believe that the approach adopted here will be partic-

ularly useful in future investigations on the effects of fac-

tors such as fish size/age, somatic condition, spawning

history, temperature regime and food availability on

reproductive potential of indeterminate spawners.
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The  recently  launched  Daily  Egg  Production  Method  (DEPM)  surveys  to estimate  the  spawning  stock
biomass  (SSB)  of  the  northern  Aegean  Sea  anchovy  stock  are  presented  and  variability  in plankton  and
adult  parameters  is analyzed  for the  yearly  applications  of  2003,  2004,  2005,  2006  and  2008.  Anchovy
spawned  mainly  over  the  continental  shelf  of the  Thracian  Sea  in  the east  (directly  affected  by  Black
Sea waters),  and  the  semi-enclosed  Thermaikos  Gulf  and  Evoikos  Gulf  in  the  west.  The  surveyed  area
was  therefore  post-stratified  into  an  eastern  and  western  region  and  DEPM  parameters,  which,  in certain
years,  differed  markedly  between  the  two  areas,  were  estimated  separately  for the two  strata.  To  increase
precision  of  the  daily  egg  production  estimates,  both  eggs  and  yolk  sac  larvae  were  used assuming  that  the
mortality  rate  does  not  change  between  the  egg  and  yolk  sac  larval  stage.  Embryonic  mortality  increased
as  a power  function  of temperature.  The  estimation  of  spawning  fraction  was  based  on the  postovulatory
follicles  (POFs)  method  and  was  particularly  complicated  due  to the  presence  of strong  thermoclines
and  diel  vertical  migration  of  the  fish:  POF  absorption  was  very  fast  during  the  night,  when  fish  were
located  above  the  thermocline  (>20 ◦C),  but  relatively  slow  during  the  day,  when  fish  were  close  to  the
bottom  at  ∼14–15 ◦C. Mean  relative  batch  fecundity  was  significantly  related  to  somatic  condition  (energy

reserves)  whereas  spawning  frequency  was  related  to liver  condition  (presumably,  direct  food  intake).
In comparing  daily  specific  fecundities  (DSFs)  with  concurrent  estimates  of  mesozooplankton  biomass
and total  anchovy  biomass  (independently  derived  from  acoustic  sampling)  evidence  for  strong  density-
dependence  in  DSF  emerged.  Density-dependent  use  (expansion–contraction)  of  the  spawning  habitat
(SA),  indexed  by  the  ratio  CV(SA)/CV(SSB),  was  relatively  low  but  density-dependency  of  egg production
CV(DSF)/CV(SSB)  was  particularly  high  in  the  N.  Aegean  Sea  compared  to the  more  productive  Bay  of

ns.
Biscay  or  upwelling  regio

. Introduction

The Daily Egg Production Method (DEPM) is an
chthyoplankton-based method for estimating the spawning stock
iomass (SSB) of fish with indeterminate fecundity (Stratoudakis
t al., 2006). Besides biomass estimation, the application of DEPM

rovides valuable time series on the extension and characteristics
f spawning habitats and on important reproductive parameters
f fish stocks which can help in improving our understanding of
he mechanisms by which environmental changes can modulate

∗ Corresponding author. Tel.: +30 2810337832; fax: +30 2810337822.
E-mail address: somarak@her.hcmr.gr (S. Somarakis).

165-7836/$ – see front matter ©  2010 Elsevier B.V. All rights reserved.
oi:10.1016/j.fishres.2010.11.027
© 2010 Elsevier B.V. All rights reserved.

the reproductive biology of small pelagic fish (e.g., Somarakis et al.,
2004, 2006).

Since 2003 the DEPM has been applied to the northern Aegean
Sea anchovy stock five times in 2003–2006 and in 2008. These
DEPM surveys were carried out concurrently with acoustic surveys
and both time series have been used in the assessment of the stock
within the framework of the European data collection regulation
(SGMED, 2009).

Three major anchovy stocks exist in the Mediterranean Sea, sup-

porting the largest anchovy fisheries in the basin (Barange et al.,
2009a). These stocks are genetically distinct, with reduced gene
exchanges (Magoulas et al., 1996) and inhabit the NW Mediter-
ranean (Catalan Sea and Gulf of Lions), the Adriatic Sea and the
northern Aegean Sea (Somarakis et al., 2004), i.e., areas with

dx.doi.org/10.1016/j.fishres.2010.11.027
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01657836
http://www.elsevier.com/locate/fishres
mailto:somarak@her.hcmr.gr
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ide continental shelves, exceptionally higher productivity in rela-
ion to the highly oligotrophic character of other Mediterranean
egions, and conditions favorable for larval survival (in terms of the
ocean triad’ hypothesis) (Agostini and Bakun, 2002). These suitable
nchovy spawning habitats are spatially restricted and separated
rom each other by deep, extremely oligotrophic basins, which
ould not be likely to support anchovy feeding and reproduction

Somarakis et al., 2004). For example, in the Aegean Sea there is a
harp contrast in productivity between its northern and southern
asin and anchovy schools are practically absent from the latter
Stergiou et al., 1997). There is therefore limited scope to increase
pawning area in the Aegean Sea in response to increasing stock
ize (density dependent habitat use) as the ‘basin model’ predicts
MacCall, 1990) and has been demonstrated in more productive
reas such as the Bay of Biscay or upwelling areas (Somarakis et al.,
004; Barange et al., 2009b).

In this paper, we will first describe briefly the methods used
or the application of DEPM to the northern Aegean Sea anchovy
tock. It was a ‘traditional’ application (Stratoudakis et al., 2006)
hich presented several challenges such as the use of the pos-

ovulatory follicle (POF) method in thermally stratified waters and
he estimation of egg mortality when incubation times are short
due to high surface temperatures). Subsequently, we  will consider
ariability in the estimated parameters in relation to concurrently
ollected information on sea surface temperature, mesozooplank-
on biomass, somatic condition, liver condition and population
ize/density. Our main aim was to advance our understanding of
he mechanisms by which anchovy egg production is regulated in
he oligotrophic Mediterranean Sea.

. Materials and methods

.1. The DEPM model

The spawning stock biomass was estimated according to the
odel (Stauffer and Picquelle, 1980):

SB = k  × P × A × W

R × F × S

here SSB is the spawning stock biomass in metric tons, k is the
onversion factor from grams to metric tons, P is the daily egg pro-
uction (number of eggs per sampling unit, m2), A is the total survey
rea (in sampling units, m2), W is the average weight of mature
emales (g), R is the sex ratio (fraction of mature females by weight),

 is the batch fecundity (mean number of eggs per mature females
er spawning), and S is the fraction of mature females spawning
er day (spawning frequency). The approximate variance of the
iomass estimate was estimated according to Stauffer and Picquelle
1980) as a function of sample variances and covariances. Daily Spe-
ific Fecundity (DSF) is the number of eggs produced per gram of
he spawning stock, i.e., DSF = (R × F × S)/W.

Based on patterns of horizontal distribution of eggs and spatial
ifferences in topographic and hydrographic features (Somarakis
nd Nikolioudakis, 2007, see also Section 3) the surveyed area was
ost-stratified into an eastern (I) and western (II) stratum (Fig. 1)
nd parameter and biomass estimation was carried out separately
or each stratum. The eastern stratum (I) covered the Lemnos
lateau, the Thracian Sea and the Kavala and Strymonikos Gulfs,

reas that receive the direct influence of Black Sea water outflow-
ng into the Aegean Sea (Somarakis et al., 2002a; Isari et al., 2006;
omarakis and Nikolioudakis, 2007). Stratum II included a series of
emi-enclosed to highly enclosed gulfs, such as the Thermaikos and
voikos Gulfs.
Fig. 1. Map  of the survey area showing the location of sampling stations in June
2006.

2.2. Survey description

The ichthyoplankton surveys were carried out on board the
research vessel “PHILIA” in June 2003–2006 and June 2008.
Sampling design was based on a series of transects spaced approx-
imately 10 nautical miles apart (Fig. 1). Stations were located at
5 nautical miles interval on each transect, except in Evoikos Gulf
where an 8 × 4 grid was sampled. The total number of stations and
area covered by the surveys in each regional stratum are presented
in Table 1.

Standard vertical plankton tows were made at each station
using a WP2  sampler (mouth opening: 0.255 m2, mesh-size:
0.200 mm).  A flowmeter was  used to detect net clogging. Plank-
ton samples were preserved in 10% buffered formalin. Temperature
and salinity profiles were also sampled using a CTD (conductiv-
ity/temperature/depth).

Adult samples were collected mainly onboard the research ves-
sel “PHILIA” by means of a pelagic trawl (Table 2, Fig. 1). Additional
samples were obtained from the commercial purse seine fleet,
especially in 2003 and 2004. A comparison of adult parameters
between purse-seine and pelagic trawl samples for the 2003 and
2004 surveys did not detect any significant differences between
the two gears (Schismenou et al., 2005). Each adult sample con-
sisted of random collection of 1.5–2 kg of anchovies. Fish were fixed
immediately after collection, using 10 l jars filled with 10% buffered
formalin. Fishing was  carried out during night-time (20:30–06:30).

2.3. Laboratory analysis

Anchovy eggs and larvae were sorted from the plankton sam-
ples. The eggs were sorted into 1 1 stages and yolk sac larvae into
two  stages as described in Somarakis et al. (2002b). Eggs and yolk-
sac larvae at each developmental stage were counted and their
abundance standardised to numbers per square metre.

After sorting and removing all ichthyoplankton, the remain-
ing mesozooplankton sample (size fraction: 200–2000 �m) was
filtered onto preweighed, glass–fibre filters (Whatman GFA) and
dried at 60 ◦C for 24 h before weighing for dry weight determina-
tion.
Processing of an adult sample in the laboratory consisted of mea-
suring length and weight (both total and gonad free weight), and
sexing of all or at least 50 fish per sample. Liver weights were also
recorded in females used for the calculation of spawning fraction in
order to assess liver condition. Correction factors were applied to
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Table 1
DEPM surveys, 2003–2006, 2008. Plankton survey information and daily egg production and embryonic mortality estimates in Stratum I (East) and Stratum II (West).
Coefficients of variation in parentheses.

2003 2004 2005 2006 2008

East West East West East West East West East West

Number of vertical plankton tows 111 92 110 94 111 94 111 94 110 95
Survey area (A, km2) 17,962 12,870 17,657 13,304 17,787 13,173 17,864 13,140 17,695 13,230
Positive area (A1, km2) 15,613 10,427 12,333 9111 12,646 7937 12,578 10,693 14,072 9079
Daily  egg production in the
positive area (P0, eggs m−2)

63.50 84.13 51.91 42.48 55.15 28.96 69.25 46.92 78.92 35.24
(0.190) (0.266) (0.210) (0.176) (0.155) (0.190) (0.171) (0.159) (0.222) (0.277)

.443 

0.284)
9.09
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Embryonic mortality (Z) 0.245 0.612 0.202 0
(0.433) (0.402) (0.490) (

Daily  egg production in the
surveyed area (P, eggs m−2)

55.17 68.16 36.25 2
(0.204) (0.296) (0.239) (

onvert formalin-weight to wet-weight (Somarakis et al., 2002b).
otal weight of hydrated females was corrected for the increase in
eight due to hydration of the ovaries (Hunter et al., 1985).

Gonads of all processed females were weighed (0.01 mg)  and
reserved in 10% buffered formalin. Twenty females (or all females,
hen their number was lower than 20) were randomly selected

rom each sample and subsequently subjected to histological analy-
is of their gonads. Both ovaries were removed, weighed and a piece
f tissue was removed from the center of each ovary, dehydrated,
leared in xylol, and embedded in paraffin. Sections (4–6 �m)  were
ut and stained with Mayer’s Hematoxylin and Eosin Y (Clark,
981). Histological scoring included the maturation stage of the
ost advanced group of oocytes, the incidence and state of atresia

nd the presence and histological characteristics of postovulatory
ollicles (POFs; Hunter and Macewitz, 1985). All macroscopically
etected hydrated or running females were measured and their
onads weighed and preserved in formalin for subsequent histo-
ogical and batch fecundity analysis.

Only gonads with fully hydrated oocytes but no postovulatory
ollicles were used in fecundity measurements which had previ-
usly been tested through histological analysis of one of the two
varies. Hydrated oocytes were counted in 40–60 mg  subsamples
containing 100–200 eggs) per fish, taken from the anterior, middle
nd posterior part of the gonad, using methods described in Hunter
t al. (1985).

Spawning frequency (S), i.e., the fraction of mature females
pawning per night was estimated using the postovulatory fol-

icles (POFs) method (Hunter and Macewitz, 1985). In order to
ssign specimens as to the day of spawning, we examined in
etail the postovulatory follicle morphology, in relation to time
f collection, the daily spawning time (see Section 3) and ambi-
nt water temperature (in the sense that the absorption of POFs

able 2
EPM surveys, 2003–2006, 2008. Adult survey information and estimates of adult par
oefficients of variation in parentheses.

2003 2004 

East West East West 

Number of pelagic trawl samples 10 6 10 9 

Number of purse seine samples 13 6 7 12 

Total  number of adult samples 23 12 17 21 

Average weight of mature
female (W,  g)

15.36 17.57 18.92 16.73 

(0.022) (0.049) (0.039) (0.029)
Weight specific sex ratio (R) 0.648 0.453 0.630 0.571 

(0.038) (0.097) (0.077) (0.044)
Spawning fraction of mature
females (S)

0.340 0.341 0.436 0.125 

(0.062) (0.095) (0.051) (0.243)
Batch  fecundity (F, number of
eggs)

3936 4446 7053 5482 

(0.049) (0.063) (0.047) (0.083)
Daily  specific fecundity
(eggs g−1)

56.46 39.09 102.40 23.39 

(0.091) (0.146) (0.102) (0.254)
Spawning stock biomass
(SSB, t)

17600 22442 6251 16548 

(0.220) (0.316) (0.247) (0.320)
0.309 0.376 0.384 0.433 0.465 0.496
 (0.333) (0.314) (0.318) (0.263) (0.387) (0.464)

39.21 17.45 48.76 38.18 62.76 24.18
(0.184) (0.246) (0.205) (0.177) (0.250) (0.336)

is temperature-dependent (Fitzhugh and Hettler, 1995) and adult
anchovies perform diel vertical migrations in thermally stratified
waters—see Section 3). Ageing of POFs was  carried out twice, inde-
pendently by two persons with a 100% agreement.

2.4. Parameter estimation

Parameter estimation followed procedures and used estimators
described in Somarakis et al. (2002b). Age of eggs was  calculated
based on a temperature dependent model of anchovy develop-
mental rate (Regner, 1985), the station surface temperature, peak
spawning time (assumed to be 00:00), and time of tow (Lo, 1985).
Temperature at 5 m depth was  considered as the mean incubation
temperature for anchovy eggs and larvae. Good agreement was
generally being acquired between observed and predicted (based
on Regner’s incubation model) anchovy egg stages in most stations
(Lo, 1985). In a study carried out in the NW Mediterranean, Olivar
et al. (2001) indicated that anchovy eggs were largely found in the
upper 10 m,  clearly above the pycnocline.

To increase the number of age categories for constructing the
mortality curves, we assumed that the mortality rate was the
same for eggs and yolk-sac larvae, and we  included both in single
embryonic mortality curves (Hunter and Lo, 1997; Lo et al., 1996;
Somarakis et al., 2002b). The estimate of daily production of eggs
was  derived by regressing the counts of embryos (eggs and yolk sac
larvae) on their age using the exponential decay model. We  calcu-
lated the stage duration and age from fertilization of yolksac larval

stages from temperature dependent curves given in Regner (1985),
assuming station surface temperatures (5 m)  as the yolk-sac larvae
incubation temperatures. Stage durations were used to calculate
the daily production of yolksac larvae (Lo et al., 1996; Somarakis
et al., 2002b).  Assumptions and advantages of using yolk sac larvae

ameters and spawning stock biomass in Stratum I (East) and Stratum II (West).

2005 2006 2008

East West East West East West

14 10 14 13 12 17
5 4 3 6
19 14 17 19 12 17
15.74 13.52 13.99 9.88 10.89 9.91

 (0.034) (0.067) (0.066) (0.056) (0.081) (0.064)
0.472 0.483 0.479 0.525 0.598 0.538

 (0.098) (0.126) (0.116) (0.062) (0.060) (0.102)
0.389 0.394 0.358 0.234 0.261 0.380

 (0.057) (0.051) (0.071) (0.156) (0.152) (0.068)
3728 3632 3417 1446 2462 2614

 (0.058) (0.085) (0.112) (0.126) (0.094) (0.103)
43.49 51.12 41.88 17.98 35.29 53.93

 (0.131) (0.165) (0.155) (0.209) (0.200) (0.162)
16038 4496 20797 27903 31472 5932

 (0.205) (0.256) (0.229) (0.264) (0.282) (0.347)
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Table 3
Parameters used in the assessment of inter-annual/regional variability in DEPM parameters.

2003 2004 2005 2006 2008

East West East West East West East West East West

Temperature (◦C) at 5 m in
positive egg stratum

20.15 25.19 18.79 23.56 20.34 23.5 22.65 21.6 24.3 23.83

Temperature (◦C) at 5 m in
adult habitat (<100 m depth)

21.85 25.46 20.02 23.85 21.02 23.24 23.55 21.53 24.62 23.84

Weighted Abundance of Day0
eggs (eggs m−2)

46.28 66.44 34.91 34.40 43.29 24.64 54.77 37.81 62.07 26.09

Mesoooplankton biomass
(mg  m−2)

642.69 532.11 563.64 477.53 480.84 337.29 566.24 469.89 316.23 354.00
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Acoustic, total biomass of
anchovy (TB, t)

22,696 25,142 9992 36,

n mortality curves are discussed elsewhere (Hunter and Lo, 1997;
omarakis et al., 2002b, 2004).

In each regional stratum, the surveyed area was further post-
tratified into positive and negative strata to eliminate those
tations beyond the spawning area (Picquelle and Stauffer, 1985).
he positive stratum comprised the geographical area that con-
ained all anchovy embryos (eggs and yolksac larvae) and the
mbedded stations with zero counts. The technique to estimate
aily egg production and embryonic mortality in the positive stra-
um was weighted non-linear least squares regression. Station
eighting factors were proportional to the station representative

rea (Somarakis et al., 2002b).
Data on the number of eggs per batch and the ovary free weight

ecorded for hydrated females were used to fit linear models.
egressions were forced through zero in cases that the intercepts
ere not significant at the 0.05 level.

The spawning frequency was estimated by the fraction of Day-1
pawners. Actively spawning females (Day-0 spawners) were over-
ampled during the hours of spawning (see Section 3), hence, their
umbers were corrected by considering that the number of Day-0

s equal to the number of Day-1 spawners (Picquelle and Stauffer,
985; Somarakis et al., 2002b).

.5. Variability in DEPM parameters

Finally, the interannual/regional differences in DEPM parame-
ers were studied in relation to mean surface temperature (5 m),

esozooplankton biomass (dry weight: mg  m−2), somatic con-
ition (C), liver condition (LC) and total anchovy biomass (TB,
t)  as independently derived from concurrent acoustic surveys

Giannoulaki et al., 2008; SGMED, 2009) (Table 3). Total meso-
ooplankton biomass in the surveyed area was calculated by
ultiplying mean mesozooplankton biomass (Table 3) by the sur-

ey area (Table 1).
In order to investigate whether anchovy reproductive param-

ters were affected by population density, we considered total
iomass as estimated by the acoustics rather than spawning stock
iomass resulting from the DEPM. The rational was, first, that
SB derives directly from egg and adult parameters (see biomass
odel above) being thus inherently correlated with them. An

ndependent estimate like TB was therefore more appropriate.
econdly, the SSB does not include the immature fraction of
he stock (i.e., recruits than have not still reached first maturity
n June) which might be a significant portion of the popula-

ion, sharing the same food resources with actively spawning
sh. Indeed, depending on the year (2003–2008), 33–60% of
he 1-year-old fish, that dominated the anchovy population dur-
ng the concurrent acoustic surveys, were immature (SGMED,
009).
17,398 14,454 17,808 44,876 44,050 16,551

Adjusted somatic and liver weights for each Year/Stratum (Y/S)
combination were estimated from General Linear Models (GLMs):

log(Y) = a + b1 log(X) + b2
(

Y/S
)

+ b3
(

Y/S
)

log(X)

where Y is the gonad-free weight (Wgf) or liver weight (LW) and X
is the total length (TL) or gonad-free weight (Wgf) respectively for
somatic or liver condition.

For the appropriateness of the GLM approach in studies of
fish condition, see Patterson (1992) and Vila-Gispert and Moreno-
Amich (2001).

In a final step of the analysis, inter-annual variability in daily
specific fecundity (DSF) and spawning area (SA) was compared
with that of SSB using the ratio of their respective coefficients
of variation (CV = standard deviation/mean value of the available
yearly estimates). In particular, the ratio CV(DSF)/CV(SSB) can
be considered as an index of density dependency in DSF  in the
sense that, in years that population size is large and there is no
significant expansion of the spawning habitat (see Section 1),
per capita food availability might be lower which in turn reduces
reproductive effort (e.g., see experiments on the Japanese anchovy
(Tsuruta and Hirose, 1989)). In other words, the ratio is expected
to be high when DSF correlates negatively with stock size/density.
On the other hand, the ratio CV(SA)/CV(SSB) can be considered as
an index of density-dependent use (expansion–contraction)
of the spawning habitat. It is expected to be high for
stocks in which SA correlates positively with stock size (see
Section 1).

The aforementioned CV ratios were compared between the
northern Aegean, the Bay of Biscay and an upwelling (Chilean)
anchovy stock using estimates presented in the present study as
well as in Somarakis et al. (2004) and Braun et al. (2004),  respec-
tively.

3. Results

Patterns in the distribution of anchovy eggs, as well as the distri-
bution of adults were similar between years (see Schismenou et al.,
2008; Giannoulaki et al., 2008). Fig. 2 illustrates the distribution of
anchovy eggs in June 2006, exemplifying this general pattern for a
survey with high egg abundance in both Statum I and II. The main
spawning ground of the northern Aegean anchovy stock is located
in continental shelf waters of Stratum I (Thracian Sea), directly
influenced by the low-salinity Black Sea water. In the west (Stratum

II), the highest egg abundances are recorded in Thermaikos and the
highly enclosed Evoikos Gulf.

Estimates of the daily egg production (P0) in the positive stra-
tum (Table 1) ranged from 35 to 84 eggs m−2 (Table 1). The mean
abundance of Day0 eggs (eggs aged 4–28 h), weighted by station
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Fig. 2. Distribution and abundance (eggs m−2) of anchovy eggs in relation to surface
salinity (5 m)  in June 2006. Disc diameters are proportional to the square root of
abundance. Right hand shades and contours refer to salinity.
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ig. 3. Multiple regression model predicting daily egg production (P0) as a func-
ion of the weighted abundance of Day0 eggs (eggs aged 4–28 h) and surface (5 m)
emperature.

epresentative area, ranged from 26 to 66 eggs m−2 (Table 3). There
as a strong linear relationship between P0 and Day0 eggs in
hich surface temperature (mean incubation temperature) addi-

ionally entered as significant covariate (Fig. 3). Furthermore, a
trong power relationship emerged between embryonic mortality
nd mean surface temperature (Fig. 4).
Estimates of adult parameters as well as biomass estimates are
iven in Table 2. In both strata, there was a strong decline in aver-
ge weight of mature females from 2004 to 2006 that could also
e observed in the batch fecundity estimates (Table 2). With the
xception of stratum I (east) in 2003 and 2004 (female biased), sex

able 4
arameters of the batch fecundity (F)-on-gonad-free weight (Wgf) models: F =  ̨ +  ̌ (W
etermination. n: number of hydrated females used to fit the model.

Stratum Year  ̨

East 2003 ns 

2004  ns 

2005  ns 

2006  −1897.4 

2008 ns 

West 2003 ns 

2004 −7339.9 

2005  ns 

2006 −926.1 

2008  −2256.9 
Fig. 4. Relationship between estimated embryonic mortality rate (Z) and mean
surface (5 m) temperature over the positive egg stratum (T). r2: coefficient of deter-
mination.

ratio was generally close to 0.5 in all other cases. Batch fecundity
models are presented in Table 4.

When samples from similar time of day were examined together
(e.g., all samples collected from 21:00 to 22:00, 22:00 to 23:00, etc.),
two  kinds of POFs could be readily identified in histological prepa-
rations (Fig. 5): Larger POFs, with progressively increasing levels of
degeneration from early night to early morning (Fig. 5a–c), corre-
sponding to Day-0 spawners and highly reduced POFs (Fig. 5d–f)
corresponding to previous night spawning (Day-1 spawners). The
process of POFs degeneration was  complicated by the vertical
migration behavior of fish and the presence of strong thermoclines.
Fish migrate above the thermocline at around sunset (∼21:00) and
stay close to the surface in temperatures of 20–25 ◦C (Table 3). They
subsequently move close to the bottom at around sunrise (∼6:00)
experiencing temperatures of about 14–15 ◦C in the study area.
This was reflected in POFs degeneration which was very fast dur-
ing nighttime (Fig. 5). A re-examination of a sample of histological
slides after the publication of Alday et al. (2008) describing the POF
stages in European anchovy revealed that the majority of our Day-
0 POFs in early morning (05:00–06:30) had the characteristics of
Alday’s et al. POF IV and V (few or no folds, mostly pycnotic nuclei,
high incidence of vacuoles, reduced lumen). Small POFs, considered
as Day-1 POFs, were always smaller than the 50% of new POF and
most of them had morphological characteristics similar to Alday’s
POF VII (long or polygonal remains with very scarce pycnotic nuclei)

or occasionally POF VI in early evening (relatively more pycnotic
nuclei with remaining vacuoles).

The breakdown of Day-0 spawners into ovarian categories
(Hydrated, Running, with Day-0 POFs) for the entire adult sample

gf). ns: intercept not significant, regression forced through zero. r2: coefficient of

 ̌ r2 n

243.48 0.270 45
390.10 0.405 92
249.95 0.277 64
399.15 0.457 70
237.21 0.541 58

280.33 0.320 70
791.17 0.587 71
283.20 0.600 54
247.28 0.408 65
516.09 0.595 58
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ig. 5. Engraulis encrasicolus. Micrographs of histological sections showing postovu
t  06:30; (d) Day-1 POF at 20:30; (e) Day-1 POF at 04:00; (f) Day-1 POF at 06:30. n:

s shown in Fig. 6. Spawning is taking place in a short time inter-
al mainly between 22:00 and 02:00. The overall mean fraction of

ay-1 spawners is relatively stable in the course of the night in
ontrast to Day-0 females which are severely oversampled during
ocyte hydration, ovulation and spawning (Fig. 6). After 02:00, the
ractions of Day-0 and Day-1 females are very similar.

ig. 6. Breakdown of Day-0 spawners into ovarian categories (upper panel) and
ean fraction of Day-0 and Day-1 spawners (lower panel) by time of sampling.
 follicles (POFs). (a) early Day-0 POF at 22:00; (b) Day-0 POF at 01:30; (c) Day-0 POF
us of granulosa cell; L: lumen; a: aperture. Scale bar: 0.1 mm.

The estimates of spawning fraction (Table 2) were above 0.33
in most cases indicating that, in general, anchovy spawned every
2–3 days. However, there were cases of markedly lower spawn-
ing fractions, e.g., in the western stratum during 2004. A highly
significant relationship was found between S and its coefficient of

variation (CV[S] = −0.665[S] + 0.317, r2 = 0.953), implying that pre-
cision of the spawning fraction estimate was  highly affected by its
magnitude: The higher the fraction, the higher its precision.

Fig. 7. Marginal means with 95% confidence intervals for female weight and liver
weight in Stratum I (East) and Stratum II (West).
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Table 5
ANOVA tables for GLMs for somatic weight and liver weight, showing predictors and associated statistical indices. TL: total length. Y/S: year/stratum combination.

Dependent variable Gonad-free weight (Wgf)

Source Type III SS df Mean SS F p (>F)

Corrected model 68.480 19 3.604 3138.81 0.0001
Intercept 20.727 1 20.727 18050.89 0.0001
Y/S 0.353 9 0.039 34.12 0.0001
TL 30.446 1 30.446 26514.26 0.0001
Y/S  * TL 0.343 9 0.038 33.20 0.0001
Error  4.251 3702 0.001
Total  4597.582 3722
Corrected total 72.731 3721

Adjusted r2 = 0.941

Dependent variable Liver weight (LW)

Source Type III SS df Mean SS F p (>F)

Corrected model 96.732 19 5.091 221.48 0.0001
Intercept 97.800 1 97.800 4254.61 0.0001
Y/S 2.227 9 0.247 10.76 0.0001
Wgf 48.228 1 48.228 2098.06 0.0001
Y/S  * Wgf 2.306 9 0.256 11.15 0.0001

G
s
(

F
r

Error  83.075 3614 

Total  1798.032 3634
Corrected total 179.807 3633

Adjusted r2 = 0.536
Estimates of somatic and liver condition are shown in Fig. 7.
LM results are presented in Table 5. Relative fecundity (but not
pawning frequency) was significantly related to somatic condition
Fig. 8). Spawning frequency was related to liver condition (Fig. 8).

ig. 8. Relationships of reproductive parameters with somatic and liver condition.
2: coefficient of determination.
0.023

The daily specific fecundity (DSF) was negatively correlated with
total acoustic biomass (TB) in both Stratum I and II, however the
correlation was  not significant for Stratum I at the 0.05 signifi-
cance level (Stratum I: r = −0.80, p = 0.104, n = 5; and Stratum II:
r = −0.98, p = 0.004, n = 5; log-transformed values). Finally, a strong
linear relationship was found between daily specific fecundity and
stock density (i.e., anchovy biomass per km2) and between DSF
and the ratio of (mesozooplankton biomass, logged)/(total anchovy
biomass). The relationships had homogeneous slopes and inter-
cepts for Stratum I and II and are presented in Fig. 9.

It must be noted here that the relationship between DSF  and
the ratio of mesozooplankton-on-fish biomass was very similar
when only data from the 0 to 100 m depth stratum (i.e., anchovy
habitat, Giannoulaki et al., 2008) was used to calculate zoo-
plankton biomass (DSF = 3.17 + 134844 × [log(mesozooplankton
biomass)/anchovy biomass], r2 = 0.822). Similar results for all corre-
lations and regressions were also obtained when SSB derived from
the DEPM was used instead of TB. However, SSB is not considered
here (see Section 2.5).

4. Discussion

Two  main spawning locations have been described for the
northern Aegean Sea anchovy stock (Somarakis, 2005; Somarakis
and Nikolioudakis, 2007; this study; see also Schismenou et al.,
2008) which are generally separated and characterized by different
topographic and hydrographic features: (a) Continental shelf areas
in the east, directly influenced by low salinity Black Sea waters, and
(b) waters of the highly enclosed Thermaikos and Evoikos Gulfs in
the west. Except from topographic and hydrographic differences,
DEPM parameters were markedly different between the east and
west in some years (Tables 2 and 3) further justifying the decision
for post-stratifying the surveyed area.

Estimating daily egg production with the traditional method
(i.e., by fitting an exponential mortality model to the abundance
of eggs on their age) represents a challenge in the eastern Mediter-

ranean and other warm water areas (e.g., South Australia, Dimmlich
et al., 2009) where incubation temperatures are high and duration
of the egg stage is short (usually less than 2 days in the Greek Seas
during peak anchovy spawning [Somarakis et al., 2002b; Somarakis,
2005; this study]). Assuming a common mortality rate for eggs and
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ig. 9. Empirical relationships for daily specific fecundity (DSF) implying density
ependence (�: Stratum I, ©:  Stratum II).

olk sac larval stages, the addition of yolk sac larvae overcomes the
roblems in fitting the exponential decay model with short data
ets and improves the precision of P0. The assumption of common
ortality is reasonable in terms of expected predation rates on eggs

nd yolk sac larvae (Hunter and Lo, 1997). However, in recent years,
here have been many concerns on whether a simple exponential
ecay model is suitable to describe daily mortality given that differ-
nt developmental stages might have different mortality rates (as
videnced from laboratory experiments) and the spatial variability
n vital rates is ignored (Bunn et al., 2000; Dickey-Collas et al., 2003;

endiola et al., 2006; Stratoudakis et al., 2006). Changes of daily
ortality with developmental stage and features of the embryonic

abitat still need to be better understood.
In this study, estimated instantaneous mortality rate of embryos

ncreased as a power function of incubation temperature (Fig. 4).
his conforms to the general relationship described for fish eggs
y Pepin (1991) and the relationship of increasing egg mortality
ith temperature reported for plaice (Dickey-Collas et al., 2003).

he temperature effect on egg mortality was also evident in the
elationship of P0 on the abundance of Day0 eggs in which temper-
ture entered as a significant covariate (Fig. 3). The strong linear
elationship of Fig. 3 could potentially be used to estimate daily egg
roduction in future applications without the need to stage and age
ll eggs and yolk sac larvae collected in the samples. Day0 eggs can
eadily be aged manually when egg incubation temperatures are
igh (Somarakis et al., 2002b).

Thermally stratified water columns combined with diel verti-

al migration of anchovy complicates the interpretation of POFs
or spawning fraction estimation, because POF resorption is tem-
erature dependent (Fitzhugh and Hettler, 1995). In this study,
OF degeneration (Fig. 5) was faster during nighttime whereas
t seemed to slow down during daytime when fish were dis-
rch 117– 118 (2012) 12– 21 19

tributed close to the bottom at lower temperatures (14–15 ◦C).
However, given that sample collection was restricted to a 10 h inter-
val (20:30–6:30) and samples were ranked by hour of collection
prior to examination (from evening to morning), identification of
POF classes and assignment of females into spawning nights was
straightforward (full agreement was reached by two independent
POF ‘readers’).

In the Bay of Biscay, Alday et al. (2008) have reported full POF
resorption in 56–60 h after spawning at 13–19 ◦C and a slightly
higher rate (full resorption already apparent after 44 h) in a single
experiment at 21 ◦C. The same authors observed a high occurrence
of females without POFs between 16:00 and 04:00 in field sam-
ples collected at SSTs of 16.5–19.8 ◦C and they concluded that full
resorption of POFs may  start by the evening of the second day
after spawning in the higher SSTs considered. A re-examination of
some of our histological slides after the publication on POF  stages
by Alday et al. (2008) indicated that our Day-1 POFs (19–30 h)
were in late stages (VI and VII), i.e., POF degeneration was gen-
erally faster than that reported in the Bay of Biscay, where stage
V is dominating the samples by the end of the first day. Indeed,
there is increasing evidence that the duration of POFs is very short
at temperatures >20 ◦C like those experienced by our anchovies in
June during nighttime. In the Japanese anchovy, Engraulis japonicus,
POFs are completely resorbed within 21 h after spawning at 23 ◦C
(Funamoto and Aoki, 2002). In the Bay anchovy, Anchoa mitchilli,
no POFs remain evident 21 h after spawning at 23–25 ◦C (Luo
and Musick, 1991). In the Hawaiian nehu, Encrasicholina purpurea,
14–16 h appears roughly equivalent to 24 h in Engraulis mordax
(13–19 ◦C) in terms of POF characteristics and all traces of previ-
ous spawning are apparently gone after about 24 h (Clarke, 1987).
Nehu lives in waters of 21.5–28 ◦C depending on the season (Clarke,
1989). Finally, in the dragonet, Callionymous enneactis, postovula-
tory follicles are not seen 15 h after spawning at 28–30 ◦C (Takita
et al., 1983).

All this evidence supports our interpretation of POF duration,
i.e., POF resorption lasted less than 43 and more than 32 h after
spawning during the DEPM surveys in the Aegean Sea. The overall
fraction of Day-1 females was  very similar to the fraction of Day-0
females after 02:00, i.e., after the daily spawning period (Fig. 6),
which further supported the approach followed to age POFs and
estimate spawning fraction (Somarakis, 2005; Ganias et al., 2003).

Spawning fraction estimates were generally above 0.33
(Table 2), however, there were cases of lower spawning frequen-
cies such as the estimate of 0.125 in the western stratum during
2004. Unusually high rates of atresia (about 1/3 of females were in
atretic states 2 and 3; Schismenou et al., 2007) and low liver con-
dition were associated with this low S, but somatic condition was
higher than other years in the same stratum (Fig. 7). Overall, relative
batch fecundity was  significantly correlated with somatic condition
(energy reserves) but spawning frequency was not. Instead, S was
significantly related to liver condition (Fig. 8). Other comparative
studies in the Mediterranean (Somarakis, 2005; Somarakis et al.,
2004, 2006) have indicated that variability in biological produc-
tion may  affect batch fecundity and spawning frequency of small
pelagic fish but the response of the two  variables to food availabil-
ity or fish condition might not be similar. It is actually the interplay
between batch fecundity and spawning frequency that ultimately
determines the daily specific fecundity.

The liver is the site where vitellogenin is synthesized and
Mediterranean anchovies have significantly larger livers during the
reproductive period (unpublished data). It is therefore reasonable

to expect that relative liver weight is somehow related to the rate
of batch recruitment (spawning frequency). On the other hand, the
liver of fish is an important site for intermediary metabolism and
the storage of reserve compounds such as lipids (triacylglycerol)
and glycogen (Tocher, 2003). In gadoid species, lipids are stored pri-
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Improvements of Daily Egg Production Method Techniques. Sociedad de
at  expansion) and CV(DSF)/CV(SSB). Chilean and Bay of Biscay applications: Braun
t  al. (2004) and Somarakis et al. (2004),  respectively. Northeastern and northwest-
rn  Aegean Sea: Stratum I and Stratum II in the present study.

arily in the liver (Lambert and Dutil, 1997). In ‘oily’ small pelagic
sh, this organ might not act as long term storage site because these
sh store significant amounts of lipids in other organs (muscle and
esenteric fat) (van der Lingen and Hutchings, 2005). Liver is most

robably a short term storage site (Ganias et al., 2007). Experi-
ental studies on three-spined sticklebacks Gasterosteus aculeatus

Allen and Wootton, 1982), have shown that high levels of weight
oss occurs in the liver under starvation and these authors have
uggested that liver may  act as a buffer between the carcase and
he ovary, insulating the latter from the immediate effects of fluc-
uations in food supply. In the same species, it has been shown
Fletcher and Wootton, 1995; Ali and Wootton, 1999; Wootton
nd Fletcher, 2009) that spawning frequency is very sensitive to
ariations in food supply but batch fecundity is less. Based on this
vidence and the empirical relationships presented in the present
tudy, we may  hypothesize that liver weight and spawning fre-
uency respond more rapidly to fluctuations in food supply than
omatic condition and batch fecundity. The aspect of how energy
llocated to egg production is being controlled is poorly understood
n indeterminate spawners and warrants further investigations,
articularly under controlled laboratory conditions.

The most interesting finding of this study is the negative cor-
elation between stock size/density and daily specific fecundity.
urthermore, the close positive relationship between DSF and the
atio of mesozooplankton biomass-on-fish biomass (Fig. 9). These
ndings are strongly indicating a density-dependent effect, i.e.,
hat greater per capita food intake increases the number of eggs
roduced per gram of the anchovy stock. We  suggest here that den-
ity dependency of DSF is consequent upon the limited scope for
xpanding spawning habitats (see Section 1). Indeed, in comparing
nterannual variability in the DSF in relation to variability in the
SB, i.e., the ratio CV(DSF)/CV(SSB) (considered as an index of den-
ity dependency in egg production; see Section 2.5) between the
egean Sea, the Bay of Biscay and the upwelling area of northern
hile, the ratio is particularly high in the Aegean Sea (Fig. 10). In
ontrast, interannual variability in the extent of the spawning area

SA), i.e., the ratio CV(SA)/CV(SSB) (index of density-dependence
se [expansion–contraction] of spawning habitat), is higher in the
ore productive Bay of Biscay or upwelling region. These obser-

ations suggest that patterns of habitat occupation and daily egg
rch 117– 118 (2012) 12– 21

production might be substantially different for small pelagic fish in
the oligotrophic, highly heterogeneous Mediterranean Sea.
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FISH HABITAT MAPPING

Modeling and predicting potential spawning habitat
of anchovy (Engraulis encrasicolus) and round sardinella
(Sardinella aurita) based on satellite environmental
information
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Abstract Anchovy and round sardinella are two

important small pelagic species in the Mediterranean

that spawn during the summer period. This is a first

attempt to model and predict the two species’ potential

spawning habitats in this area. Generalized additive

models (GAMs) were constructed based on satellite

environmental variables and presence/absence egg

data, available from ichthyoplankton surveys con-

ducted in the North Aegean Sea during early summer

(June 2003–2006). These models were subsequently

used to predict the probability of anchovy and round

sardinella spawning in the Greek Seas as well as the

entire Mediterranean and Black Sea during the same

month of the year. The interaction of bottom depth and

chlorophyll explained most of the deviance in the

presence/absence GAMs of both species, indicating

spawning over continental shelf areas with increased

surface chlorophyll values. Round sardinella spawned

closer to coast than anchovy. Predicted potential

spawning areas for anchovy and round sardinella in

unsampled areas of the Greek Seas and the entire

Mediterranean and Black Sea were in good agreement

with existing information on the distribution and extent

of the spawning grounds, especially for anchovy.

Modeling the species’ reproductive activity in relation

to easily accessible environmental information and

applying the models in a predictive way could be an

initial, low-cost step to designate potential spawning

fish habitats.

Keywords Anchovy � Sardinella � Potential

spawning habitat � GAMs � Satellite data

Introduction

European anchovy (Engraulis encrasicolus) and

round sardinella (Sardinella aurita) are two of the

most important (together with sardine, Sardina

pilchardus, and sprat, Sprattus sprattus) small pelagic

species in the Mediterranean in terms of commercial

interest (Lleonart & Maynou, 2003). Anchovy is

abundant in the northern Mediterranean basins,

whereas round sardinella is most important in the

southern part of this Sea (Pawson & Giama, 1985;
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Wassef et al., 1985; Stergiou et al., 1997; Lleonart &

Maynou, 2003; Palomera et al., 2007).

Both species spawn during the summer period

(Pawson & Giama, 1985; Wassef et al., 1985;

Palomera & Sabates, 1990; Giraldez & Abad, 1995;

Garcia & Palomera, 1996; Lisovenko & Andrianov,

1996; Somarakis et al., 2004; Gaamour et al., 2005;

Tsikliras & Antonopoulou, 2006; Palomera et al.,

2007). Eggs and larvae can be found in the plankton

from spring to autumn (Palomera & Sabates, 1990;

Sabates, 1990; Garcia & Palomera, 1996; Regner,

1996). Anchovy mainly spawns over continental shelf

areas characterized by waters of low salinity and high

primary and secondary production (Garcia & Palo-

mera, 1996; Regner, 1996; Kideys et al., 1999;

Somarakis et al., 2004; Somarakis et al., 2007;

Palomera et al., 2007). Its spawning is usually

associated with hydrographic structures (e.g., jets,

gyres, eddies) that favor the advection of eggs and

larvae within appropriate habitats (Salat, 1996;

Agostini & Bakun, 2002; Garcia Lafuente et al.,

2002; Cuttitta et al., 2003; Sabates et al., 2007;

Somarakis & Nikolioudakis, 2007). The spawning

of round sardinella is strongly associated with warm

surface temperatures (Palomera & Sabates, 1990;

Sabates et al., 2006; Tsikliras & Antonopoulou,

2006; Palomera et al., 2007) probably due to the

species subtropical origin. However, in recent years,

a number of studies have reported the occurrence

and/or spawning of round sardinella in northern parts

of the Mediterranean Sea (northern Aegean: Tsikliras

& Antonopoulou, 2006; northern Adriatic: Dulcic &

Grbec, 2000; Sinovcic et al., 2004; Gulf of Lions:

Francour et al., 1994).

In recent years, predictive habitat distribution

models have been gaining high popularity in ecology.

This is mainly due to the introduction of new

powerful statistical techniques and GIS (Geographic

Information System) tools (Guisan & Zimmermann,

2000). Satellite environmental data have become

largely available through international databases and

provide promptly accessible and low-cost environ-

mental variables to be used in habitat modeling.

In this paper, an attempt is made to model and

predict the potential spawning habitat of anchovy and

round sardinella in the Greek Seas, the entire

Mediterranean basin, and the Black Sea. The term

‘‘potential spawning habitat,’’ (PSH) has been

recently defined by Planque et al. (2007). It is used

to describe the areas where the environmental

conditions are suitable for spawning, i.e., the broad

geographical area that could support the spawning

activity of a species, defined by environmental

conditions and the preferred ranges for spawning.

The PSH can change spatially and temporally

according to changes in climate and the environment

and includes the actual ‘realized spawning habitat’,

i.e., the area where ‘‘spawning actually occurs’’

(Planque et al., 2007).

To predict the PSH for anchovy and round

sardinella, we modeled presence/absence egg data

from DEPM (Daily Egg Production Method) surveys

in the North Aegean Sea (June 2003–2006, Somar-

akis et al., 2007) and satellite environmental data

using Generalized Additive Models (GAMs). Spawn-

ing probability was subsequently predicted for non-

sampled areas (including other areas of the Greek

Seas and the entire Mediterranean and Black Seas)

and compared with published information on the

distribution and characteristics of spawning grounds

of the two species.

Materials and methods

The egg data were used to fit the GAM models

derived from four DEPM surveys for estimation of

the spawning stock biomass of the North Aegean

anchovy stock (Somarakis et al., 2007). The ichthy-

oplankton surveys were carried out during June of the

years 2003–2006. The sampling scheme was based on

transects spaced approximately ten nautical miles

apart and stations located at five-nautical-mile inter-

vals on each transect (Fig. 1). The sampling protocol

was the same during all DEPM surveys. Standard

vertical plankton tows were made at each station

using a WP2 sampler (mouth opening: 0.255 m2,

mesh-size: 0.200 mm). Plankton samples were pre-

served in 10% buffered formalin. In the laboratory

ichthyoplankton was sorted from the plankton sam-

ples and anchovy and round sardinella eggs and

larvae were counted. The presence/absence data were

used in the GAM models.

The environmental data analyzed here originated

from satellite monitoring of the area. Sea surface

temperature distribution (SST in �C) was downloaded

from the German Aerospace Agency’s (DLR)

satellite data archive and sea surface chlorophyll
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concentration (CHLO in mg/m3) was provided

through NASA’s Distributed Active Archive Center.

Sea surface salinity (SSS) was downloaded from the

Mediterranean Oceanic Database as a decadal clima-

tological product (Brasseur et al., 1996). Bathymetry

was calculated through processing (kriging) of a point

dataset derived from a blending of depth soundings

collected from ships with detailed gravity anomaly

information obtained from the Geosat and ERS-1

satellite altimetry missions (Smith and Sandwell,

1997). Sea level anomaly (SLA in cm) was provided

from the AVISO website using their Live Access

Server. Photosynthetically active radiation (PAR in

Ein/m2/day) is defined as the quantum energy flux

from the sun in the spectral range 400–700 nm and it

is available through Oceancolor web, NASA’s online

Distributed Active Archive Center. The mean

monthly values of satellite imagery were estimated

for all these variables (Valavanis et al., 2004).

Anchovy and round sardinella egg presence/

absence data and satellite environmental data were

used to fit a GAM model in order to define the set of

parameters that describe the PSH of the two species.

For the selection of the GAMs smoothing predictors

we applied the methodology proposed by Wood and

Augustin (2002), using the ‘‘mgcv’’ library in the R

statistical software (R Development Core Team,

2004). GAMs produced smoothed fits for each

environmental predictor. The individual models

could not be tested for significance based on the P-

values from the ‘‘mgcv’’ library output, since it was

not possible to define the true number of degrees of

freedom. The true number of degrees of freedom is

probably much smaller than the one used to calculate

the P-value because of strong spatial autocorrelation

in the data (Planque et al., 2007). Thus, each fit was

analyzed on the level of deviance explained (0–

100%; the higher the better), the Akaike Information

Criterion (AIC; the lower the better) and the confi-

dence region for the smooth (which should not

include zero throughout the range of the predictor).

The degree of smoothing was selected based on the

observed data and the Generalized Cross Validation

method suggested by Wood (2006) and available in

the ‘‘mgcv’’ library. According to the above criteria,

the environmental predictors were ranked and the

best model for anchovy and round sardinella was

selected based on a stepwise forward selection

method. The presence/absence of anchovy and round

sardinella eggs were used as a response variable (y).

The predictor variables (x) that we examined were the

decadic logarithm of the bottom depth (DEP), the

decadic logarithm of the chlorophyll (CHL), the SST,

the SLA, and the PAR. The parameters bottom depth

and chlorophyll were transformed in order to stabilize

the variance (Venables & Dichmont, 2004). To ensure

a good prediction of anchovy and round sardinella

PSH, applicable over larger areas, data collected from

a wide range of environmental conditions should be

applied to fit the model (Planque et al., 2007). Thus,

we used pooled data from all four years (2003–2006).

The total number of positive (egg presence) stations for

Fig. 1 Map of the North

Aegean Sea showing the

location of sampling sites

used to derive the egg

presence/absence data for

anchovy and round

sardinella. (+) Vertical tow

stations
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anchovy and round sardinella was 335 and 216,

respectively. The data were modeled using a binomial

error distribution and a logit link. All first-order

interactions of the parameters included in the final

model were tested.

To evaluate the predictive performance of the final

models we used the Receiver Operating Characteris-

tic (ROC)-plots (Fieldings & Bell, 1997; Guisan &

Zimmerman, 2000) and the area under the Receiver

Operating Characteristic curve (AUC) for each

examined year. AUC measures the ability of a model

to discriminate between those sites where a species is

present and those where it is absent and has been

broadly used in the species’ distribution modeling

literature (Hanley & McNeil, 1982). AUC values

range from 0 to 1, with 1 standing for perfect

discrimination, 0.5 for predictive discrimination that

is no better than a random guess, and values \0.5

indicate performance worse than random (Boyce

et al., 2002; Elith et al., 2006). For the estimation of

ROC and AUC the presence/absence library of the R

statistical software was applied.

Finally, the GAM models were used to predict

areas that could serve as PSHs of anchovy and round

sardinella in larger grids: the Greek Seas and the

Mediterranean Sea with the adjacent Black Sea at a

GIS resolution of 4 and 8 km, respectively. The 4-km

GIS resolution was the best resolution available for

chlorophyll (which had the less dense grid of all

parameters), while the 8-km GIS resolution was

chosen to reduce the volume of the dataset to a size

that could be processed. These prediction grids

included mean monthly satellite data of the environ-

mental parameters that were selected in the final

models concerning June 2003, 2004, 2005, and 2006.

It must be pointed out here that predicted PSHs

included those located in areas with environmental

parameters of the range encountered during the

Aegean Sea research surveys (i.e., the ranges of

parameters used to develop the GAMs). For mapping

we used the Surfer v8.0 of the Golden Software Inc.

software.

Results

The distribution and abundance of anchovy and round

sardinella eggs are presented in Figs. 2 and 3,

Fig. 2 Distribution and abundance of anchovy eggs (eggs m-2) in June 2003–2006. The symbol (x) denotes negative station
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respectively. Anchovy eggs were occurring fre-

quently and with higher abundance in the Thracian

Sea, the Strymonikos Gulf, and the Thermaikos Gulf,

except in 2004 and 2005 when spawning was less

intense in the latter two gulfs. On the other hand,

round sardinella eggs were consistently present and

more abundant in the Strymonikos Gulf and the inner

part of the Thermaikos Gulf.

The final model selected for anchovy eggs’

presence/absence data (total deviance explained:

about 41%) included SST as a main effect and the

interaction of depth (DEP) and chlorophyll (CHL)

(Table 1). All parameters in the final model were

statistically significant.

In Fig. 4, results of the final GAM model are

presented as plots of the best-fitting smooths for the

effect of the environmental variables on anchovy egg

presence. The 95% confidence intervals are also

plotted around the best-fitting smooths for the main

effect. The interactive effect is shown as perspective

plot without error bounds. The relative importance of

each environmental variable of the model is presented

in x- and y-axes. In the z-axis, the interactive effect of

both variables is presented (Fig. 4b). The rug under

the single variable effects plot indicates the density of

points for different variable values (Fig. 4a). The

effect of each variable is the conditional effect, i.e.,

the effect that this variable has, given that the other

variables are included in the model. For anchovy, the

SST plot indicated increasing probability of spawning

with increasing temperature (Fig. 4a). The interaction

plot of DEP and CHL indicated increasing probability

of spawning with increasing values of CHL and

intermediate available values of DEP (Fig. 4b).

The final model for round sardinella included Sea

Level Anomaly (SLA) and the interaction of DEP and

CHL (Table 1) and explained a low percentage of the

deviance (about 20%). All parameters in the final

model were statistically significant. In Fig. 5, results

of the final GAM model are also presented as plots of

the best-fitting smooths for the effect of the environ-

mental variables on sardinella egg presence. For

round sardinella, the SLA plot revealed increasing

probability of spawning for values between -8 and -

4 cm (Fig. 5a). The interaction plot of DEP and CHL

indicated increasing probability of finding sardinella

eggs with increasing values of CHL and in smaller

depths (Fig. 5b).

Fig. 3 Distribution and abundance of round sardinella eggs (eggs m-2) in June 2003–2006. The symbol (x) denotes negative station
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Model validation indicated good discrimination

ability for both models as in most cases the estimated

values of AUC exceeded 0.80 (Elith et al., 2006).

More specifically, AUC values ranged between 0.87

and 0.91 for anchovy and between 0.81 and 0.87 for

round sardinella, with the exception of 2003 when the

AUC value for sardinella was lower (0.65).

The models for the two species were applied in a

predictive way for the Greek Seas as well as for the

entire Mediterranean and adjacent Black Sea. The

resultant maps are presented in Figs. 6–9. For

anchovy, the model indicated that the northern

Aegean Sea is the major potential spawning ground

(Fig. 6), while in the Mediterranean Sea, potential

sites of increased spawning probability were mainly

predicted in the Alboran Sea, the Gulf of Lions and

the Catalan coast, the eastern part of the Adriatic Sea,

the Gulf of Gabes, the northern Aegean Sea, and the

entire Black Sea (Fig. 8). For round sardinella, the

model also indicated the northern Aegean Sea as the

major potential spawning ground (Fig. 7). In the

Mediterranean Sea, round sardinella potential spawn-

ing grounds were consistently predicted in the Gulf of

Lions, the Gulf of Gabes, the northern and eastern

Adriatic, the northern Aegean, and the coastal waters

of Egypt (Fig. 9).

Discussion

The application of the northern Aegean Sea GAM

models to larger areas of similar environmental ranges

Table 1 Analysis of deviance for GAM covariates and their interactions of the final model fitted for anchovy and round sardinella

Parameter Res. Df Residual

deviance

Deviance

explained (%)

AIC P-value

Anchovy Null model 549 760.42

s(SST) 541.91 725.62 4.58 741.81 0.026

s(SST) + s(DEP : CHL) 536.71 450.34 40.80 476.92 �0.000

Round sardinella Null model 531 626.52

s(SLA) 522.94 589.29 5.94 607.42 0.002

s(SLA) + s(DEP : CHL) 509.10 500.41 20.10 546.21 �0.000

Level of significance was set to 0.05. The (:) sign denotes interaction. Res. d.f. = residual degrees of freedom.; AIC = Akaike

Information Criterion value

Fig. 4 Plots of the smoothing response of the Generalized

Additive Model for anchovy spawning against (a) SST and (b)

the interaction of DEP and CHL. Black thick line indicates the

value of the GAM smoothing response and dotted lines

represent the 95% confidence intervals
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in order to predict PSHs of anchovy and round

sardinella seemed to depict reasonably well the two

species’ spawning grounds as known from past studies

and publications. More specifically, in the Greek Seas

the main spawning areas for anchovy were predicted in

the North Aegean Sea (Fig. 6), which is in agreement

with the observed distribution patterns of eggs (Fig. 2)

and data from previous surveys (Somarakis et al.,

2004; Somarakis, 2005; Somarakis et al., 2006). The

North Aegean Sea is largely influenced by the Black

Sea Water and river runoffs exhibiting characteristics

that are favorable for anchovy spawning (Agostini &

Bakun, 2002; Somarakis et al., 2002a; Isari et al.,

2006; Somarakis & Nikolioudakis, 2007). Other

smaller spawning grounds were also predicted by the

model in the central Ionian and Aegean Seas, which

match well survey results of July 1998 and June 1999 in

this area (Somarakis et al., 2002b; Somarakis et al.,

2006). Certain recurring spots have also been identified

in coastal areas of Asia Minor, along the Turkish coasts

(e.g., Izmir Bay), which have been reported as anchovy

fishing areas (Turan et al., 2004).

The main spawning areas of round sardinella in the

Greek Seas were also predicted to be located in the

North Aegean Sea (Fig. 7), as observed in the June

2003–2006 surveys (Fig. 3) and published elsewhere

(Somarakis et al., 2002a; Tsikliras & Antonopoulou,

2006). Potential spawning sites were also identified in

specific coastal sites of central Greece and Turkey.

The anchovy model predictions for the entire

Mediterranean and Black Sea indicated areas that

corresponded well to already known spawning

grounds (Fig. 8). Namely, the model indicated that

the Black Sea is a major anchovy spawning ground.

Indeed, anchovy is the most abundant species in the

Black Sea and spawns all over the basin (Niermann

et al., 1994; Kideys et al., 1999).

In the Adriatic Sea, anchovy was predicted to spawn

with a high probability in the northern and the western

part of the basin (Fig. 8). This Sea is characterized by

major river outflows and increased primary production,

especially in its shallow northern part, and anchovies are

known to spawn mainly along the western part of the

basin (Regner, 1996). This is in good agreement with the

predictions of our GAM model.

In the western Mediterranean, potential anchovy

spawning grounds were found in the Gulf of Lions

and the Catalan Sea, the Alboran Sea, and, to a lesser

extent, along the Italian coasts of the Ligurian and

Tyrrhenian Seas. Indeed, these are the main anchovy

spawning areas in the western Mediterranean as

indicated in all published reviews (Garcia & Palo-

mera, 1996; Palomera et al., 2007).

Anchovy spawning was further predicted along the

south Sicilian coasts, the Gulf of Gabes, the coasts of

Egypt and the northeastern corner of the Levantine

Basin (Iskenderum Bay). Although the Sicilian

channel is known to be inhabited by a small, highly

Fig. 5 Plots of the smoothing response of the Generalized

Additive Model for round sardinella spawning against (a) SLA

and (b) the interaction of DEP and CHL. Black thick line

indicates the value of the GAMs smoothing response and

dotted lines represent the 95% confidence intervals
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fluctuating anchovy stock (Cuttitta et al., 2003;

Somarakis et al. 2004), very few are known about

anchovy spawning in the remaining areas (e.g.,

Zarrad et al., 2006). However, anchovy constitutes

a significant proportion of the pelagic fish catch in

Tunis (Gaamour et al., 2005), Egypt (Wassef et al.,

1985) and the Iskenderum Bay (Turan et al., 2004).

Except the Greek Seas, potential spawning

grounds for round sardinella in the eastern Mediter-

ranean (Fig. 9) were mainly predicted along the

coasts of Egypt where round sardinella is the most

important of the exploited species (Wassef et al.,

1985). The prediction of potential spawning for

sardinella in the Black Sea for June 2003 is not

supported by existing knowledge, although there are

records of round sardinella presence in the area

(Bauchot, 1987).

In the central Mediterranean, round sardinella

potential grounds were consistently predicted in the

Adriatic Sea and the Gulf of Gabes. Although

relevant information is scant, there are several reports

of spawning of this species in the Adriatic (Gamulin

& Hure, 1983; Sinovcic et al., 2004) and its abun-

dance has been increasing during recent years (Dulcic

& Grbec, 2000). In the Tunisian waters there are also

several reports for round sardinella reproductive

activity and spawning (Gaamour et al., 2005; Zarrad

et al., 2007). The round sardinella is an important

Fig. 6 Map of areas representing anchovy potential spawning habitat in Greek waters based on the GAM model from the North

Aegean Sea. Gray color: [25%; black color: [50% probability of spawning
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catch of the Tunisian pelagic fishery (Gaamour et al.,

2005).

In the western Mediterranean, potential spawning

sites for round sardinella were mainly predicted in the

Gulf of Lions and the Catalan coasts in accordance

with known spawning grounds (Palomera & Sabates,

1990; Sabates et al., 2006; Palomera et al., 2007).

In this study, egg presence data of anchovy and

round sardinella were modeled with satellite envi-

ronmental data. The data do not represent the actual

environmental conditions that the populations expe-

rience in the water column. They rather reflect the sea

surface conditions. However, the predictions for

anchovy and round sardinella potential spawning

areas corresponded well with our knowledge of the

distribution and extent of the spawning grounds.

Especially for anchovy, the model was quite effec-

tive explaining almost 41% of the deviance and

predicted well the main spawning grounds of the

species in the Mediterranean Sea (northern Aegean,

western Adriatic, Gulf of Lions and Catalan coast,

Alboran Sea). The deviance explained by the

sardinella model was low (about 20%) and this

could be partially attributed to the limited number of

positive stations used to estimate the general

additive model.

Further development of such models with larger

datasets covering numerous spawning sites in

Fig. 7 Map of areas representing round sardinella potential spawning habitat in Greek waters based on the GAM model from the

North Aegean Sea. Gray color: [25%; black color: [50% probability of spawning
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different seasons and years (i.e., taking into account a

wider range of environmental conditions) would be

expected to significantly increase the effectiveness of

the method and the predicting capacities of spawning

habitats (Twatwa et al., 2005). Predicting PSHs using

parameters that represent layers of the water column

other than the surface would evidently improve our

understanding of species spawning habitats. For

example, Planque et al. (2007) found that anchovy

potential spawning in the Bay of Biscay was primar-

ily related to bottom temperature followed by surface

temperature and the mixed-layer depth.

Fig. 8 Mediterranean Sea.

Map of areas representing

anchovy potential spawning

habitat based on the GAM

model from the North

Aegean Sea. Gray color:

[25%; black color: [50%

probability of spawning
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Our models for both anchovy and round sardinella

incorporated the interaction term of depth and

chlorophyll. This term explained the larger part of

deviance, especially in the anchovy model. Both

species seem to have a preference for relatively high

values of chlorophyll, i.e., high primary productivity.

However, they are both coastal species seeking for

particular depth ranges. This can explain the signif-

icance of the depth-chlorophyll interaction, i.e., the

two species spawn in the more productive areas

within their preferred depth ranges over the conti-

nental shelf.

Fig. 9 Mediterranean Sea.

Map of areas representing

round sardinella potential

spawning habitat based on

the GAM model from the

North Aegean Sea. Gray

color: [25%; black color:

[50% probability of

spawning
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The observed patterns of egg distribution and

predicted spawning habitats indicate that there might

be significant overlap between the spawning areas of

the two species in both the Greek Seas and the

Mediterranean basin. Spawning habitats are mainly

located over continental shelf waters (\200 m);

however, the spawning areas of round sardinella

seem to be located more closely to the coast

compared to those of anchovy, which is evident in

this study if we consider the [50% probability of

spawning (Figs. 6–9). Consequently, although the

spawning periods of the two species largely coincide,

a degree of spatial segregation seems to exist. These

observations are consistent with published studies

from the NW Mediterranean (Palomera & Sabates,

1990; Palomera et al., 2007).

In the anchovy model, there was a linear positive

relationship with temperature. The association of

anchovy eggs and larvae with areas of higher surface

temperature has recently been demonstrated in

Somarakis & Nikolioudakis (2007). In the northern

Aegean Sea, such areas are mainly those character-

ized by anticyclonic circulation, which are rich in

zooplankton and likely to constitute important areas

for the retention of ichthyoplankton (Somarakis &

Nikolioudakis, 2007).

The GAM model for round sardinella did not

include the SST but this may again be attributed to

poor model definition due to the limited positive egg

data available for this species. Temperature is well

known to play a major role in controlling the

distribution and spawning of round sardinella in the

Mediterranean Sea (Sabates et al., 2006). In recent

years, there have been an increasing number of

studies reporting the incidence of the warm-water

round sardinella in northern areas of the Mediterra-

nean basin. This has been attributed to climate change

and sea warming (Francour et al. 1994; Dulcic &

Gbrec, 2000; Sabates et al. 2006; Tsikliras & Anto-

nopoulou, 2006). An increase of the species’

population sizes in the northern Mediterranean could

result in the expansion of its spawning grounds.

Based on the potential spawning grounds maps

produced in this study such an expansion is likely

to cause major spatial overlap, increasing interspe-

cific competition of the two species.

Finally, in the round sardinella model, the SLA

was included as a main effect. The three peaks of

SLA seemed to correspond to different ranges of the

parameter prevailing in different years. However, it is

hard to evaluate at this stage the full ecological

significance of this parameter.

Information on and prediction of potential spawn-

ing as well as habitats of other important life history

phases (e.g., nursery habitats) could be of use in

fisheries management for the design of appropriate

actions to protect the exploited stocks. For example,

the implementation of measures such as closed areas

and seasons requires good knowledge of the spatial/

temporal distribution of sensitive habitats based on

the collection and synthesis of fisheries-independent

information on species requirements. Modeling the

species’ biological activities (e.g., spawning) in

relation to easily accessible environmental informa-

tion and applying the models in a predictive way

could be an initial, low-cost step to designate

potential habitats.
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Abstract 
We studied seasonal changes in otolith and somatic growth and condition of anchovy 
Engraulis encrasicolus late larvae (8-55 mm) from the North Aegean Sea (eastern 
Mediterranean), hatched during the peak (summer), end (autumn), but also beyond 
(winter) the regular anchovy spawning period in the area. Mean growth rate and 
somatic condition were compared with in situ collected abiotic and biotic parameters 
(current environment). Additionally, we used the output of a coupled 3D 
hydrodynamic-biogeochemical model implemented over the broader sampling area to 
reconstruct the potential conditions that the larvae experienced during their 
development (environmental history). Growth in length was similar for larvae in 
summer and autumn (0.80 mm day-1) but significantly lower in winter (0.63 mm day-

1). Larval and otolith size at hatching were higher in winter. Otolith microstructure 
was faint in winter with very narrow increments. Otolith and somatic growth were 
coupled in autumn and winter, but in summer, when temperature was high, otoliths 
were significantly bigger for the same length, age and weight. The biogeochemical 
model implied that mean plankton productivity was significantly higher during the 
development of larvae in summer explaining their higher growth in weight and 
somatic condition compared to autumn and winter. In situ measured environmental 
parameters represented a snapshot of ambient conditions at the site and time of 
sampling and did not adequately explain the seasonal differences in growth and 
condition. 
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Keywords: Engraulis encrasicolus, growth, otolith microstructure, northeastern 
Aegean Sea, coupled hydrodynamic-biogeochemical model 
 
1. Introduction 

Small pelagic fish are characterized by large interannual fluctuations in 
recruitment (Freon et al. 2005). A major factor implicated in the survival of the larval 
stage and subsequent recruitment is growth rate. Bigger and faster growing larvae are 
more likely to survive due to higher chances of avoiding predation and/or 
encountering their prey but also because they render themselves vulnerable to 
predation for a shorter period of time (‘bigger is better’ and ‘stage duration’ 
hypotheses; Anderson 1988; Houde 1989; Leggett and DeBlois 1994). Growth rate is 
determined mainly by temperature and food availability (Heath 1992). In multiple 
spawning pelagic fish with protracted spawning periods, like the European anchovy 
(spring to autumn; Somarakis et al. 2004),  larvae may experience different 
temperature and trophic conditions depending on the time of hatching (spring, 
summer or autumn), and consequently, different growth and survival opportunities. 
There is a temporal dimension in recruitment linked, among others, to temperature 
and productivity cycles, which has generally been poorly understood (Cargnelli and 
Gross 1995).       

The growth of European anchovy (Engraulis encrasicolus) early larvae has 
been studied excessively in the Mediterranean Sea (Somarakis and Nikolioudakis 
2007; Palomera et al. 2007; and references therein). Still, the growth of late larvae 
and juveniles has only recently become subject of study, while the issue of seasonal 
variations in growth has been addressed in only a few instances (La Mesa et al. 2009; 
Aldanondo et al. 2010, 2011; Costalago et al. 2011). Furthermore, even though the 
microstructure of anchovy otoliths has been examined thoroughly and the daily 
deposition pattern has been validated in both larvae and juveniles (Palomera et al 
1988; Cermeno et al. 2003, 2006, 2008; Aldanondo et al. 2008), there is scarce 
information on how it changes between seasons (La Mesa et al. 2009; Costalago et al 
2011). Lately, European anchovy otolith growth has been used in coupled 
hydrodynamic/larval fish individual-based models as a proxy of somatic growth 
assuming that otolith and somatic growth are proportional (Allain et al. 2003; 2007). 
However, uncoupling of somatic and otolith growth rates in cases of high 
temperatures, has been repeatedly reported in other fish species (e.g. Mosegaard et al. 
1988; Folkvord et al. 2004).  

In this study we examined seasonal variations in otolith microstructure and 
growth rate of anchovy late larvae from the north Aegean Sea and their relationship to 
seasonal changes in the oceanographic habitat. In growth studies, in situ data on the 



abiotic and biotic environment, i.e. data collected concurrently with the fish samples, 
can be used to infer the environmental conditions experienced by the fish and explain 
observed differences in growth rates. This type of information provides a momentary 
picture of the environment, representing, at most, the conditions that fish experienced 
for the very short period prior to and during sampling. However, for late larvae and 
juveniles and/or in periods when the oceanographic environment is changing rapidly 
(e.g. in spring), current measurements may not be representative of the actual 
conditions that the fish experienced during their development and that may have 
ultimately determined the mean growth rate in the larval/juvenile sample. In this 
study, in addition to using in situ collected environmental information, we also 
explored the use of a 3D coupled hydrodynamic-biogeochenical model implemented 
in the North Aegean Sea (Politikos et al. 2011; Tsiaras et al., 2012) to portray the 
environment that the larvae may have experienced during their development and 
provide a better understanding of the causes of seasonal changes in mean growth rate 
and somatic condition.  
 
2. Materials & Methods 
2.1. Sample collection 

Sampling of anchovy late larvae took place at a coastal site (~30 m depth) of 
the North Aegean Sea, in front of the mouth of river Nestos (Fig. 1), in July 2007 
(summer), December 2007 (autumn) and February 2009 (winter) (Table 1). A small 
pelagic trawl with a 7 m vertical opening and 8 mm mesh size (knot-to-knot) in the 
cod-end was used on board the R/V ‘PHILIA’. Sampling details are provided in 
Nikolioudakis et al. (2011). Fish were fixed in 10% borax-buffered formalin (pH 
≥8.8-8.9) immediately after capture and subsequently preserved in new formalin 
solution, in less than 24 hrs after fixation. The preservative was being checked 
regularly afterwards to ensure that pH remained higher than 8.6 (Dulcic 1995). 

In addition to fish, temperature, salinity and fluorescence profiles were 
sampled over the mean trawling path with a Seabird 25 CTD, at three equally spaced 
stations (Fig. 1). At the same stations, meso- and microzooplankton samples were also 
collected using a WP2 net (mouth opening: 0.255 m2; mesh size: 200 μm) and a 
scaled-down version of the same sampler (mouth opening: 0.05 m2; mesh size: 50 
μm) respectively. The size fractions from 50 to 200 μm and from 200 to 2000 μm 
were used for biomass estimations of microplankton and mesozooplankton, 
respectively. Depth-stratified water samples were also collected for chlorophyll a 
(Chla) determination. More details are provided in Nikolioudakis et al. (2011).   
 
2.2. Otolith preparation & analysis 



In the laboratory, a length stratified subsample of anchovy larvae was selected 
for otolith analysis representing the entire length range of larvae collected in each 
survey (Table 1). Standard length (SL) and total weight (TW) were measured to the 
nearest 0.1 mm and 0.0001 g, respectively. No correction was applied for length 
shrinkage which was considered negligible for this size range (La Mesa et al. 2009). 

The sagittal otoliths of the smaller larvae (SL<35mm) were extracted from 
each fish under a stereoscope equipped with polarizing filters. The otoliths of the 
larger specimens were removed using the ‘up through the gills’ method (Secor et al. 
1992). All otoliths were cleaned from surrounding tissues and mounted singly on 
glass slides using thermoplastic resin. Most otoliths of larvae with SL up to 30-35 mm 
did not need any further processing. The remainder were ground down with a 12 μm 
lapping film and then polished with 1 μm lapping film. After heating and 
repositioning of the otolith, the procedure was repeated for the other side until a thin 
sagittal section was obtained in which the nucleus and all increments were visible. 
The degree of polishing was checked regularly under the microscope to avoid over-
polishing. 

The right or left otolith was randomly selected from each fish for otolith 
microstructure analysis. Otoliths were observed under a light microscope and 
immersion oil was used to enhance image clarity. The finer increments at the central 
area (nucleus) of the otolith were read at x1000 magnification, while the rest of the 
otolith at x200. Calibrated digital images of the otoliths showing the increments from 
nucleus to the periphery of post rostrum were obtained through a CCTV camera 
connected to an image analyser (Image-Pro Plus 3.0, Media Cybernetics Inc., Silver 
Spring, MD, USA). The maximum otolith radius (OR, μm) from nucleus to post-
rostrum was measured, daily increments were marked along OR and widths of 
individual increments were calculated by the use of a specific algorithm of Image-Pro 
Plus. Daily increment interpretation followed the methodology proposed by Cermeno 
et al (2008). All otoliths were read independently by two readers and the readings 
were only accepted if 100% agreement was reached.  
 
2.3. Age & Growth 

The daily pattern of increment deposition in anchovy has been validated for 
both larvae (Aldanondo et al. 2008) and juveniles (Cermeno et al. 2003). 
Furthermore, Aldanondo et al. (2008) demonstrated that increment deposition starts at 
hatching. Thus, individual age from hatching was deduced from the number of 
increments. Hatch dates were simply calculated by subtracting the number of 
increments from the sampling date (Aldanondo et al. 2010; Table 1). 

The relationships between SL, TW, OR and Age were calculated in order to 
determine mean growth rate and somatic condition of fish for each season. The 



respective relationships were compared among seasons using Analysis of Covariance 
models (ANCOVA) (Somarakis et al. 1997). Multiple contrasts were used to test for 
significant pair-wise differences between slopes or intercepts (Somarakis and 
Nikolioudakis 2007). 
 
2.4. Biogeochemical model outputs 

Additional information on the mean oceanographic conditions in the study 
area during the period that the larvae were growing (recent environmental history) 
was obtained by outputs of a 3-D coupled hydrodynamic-biogeochemical model 
(Politikos et al. 2011; Tsiaras et al., 2012) simulation in the N. Aegean Sea over the 
same period.  

The hydrodynamic model is based on the Princeton Ocean Model (POM, 
Blumberg & Mellor 1983) which is a three-dimensional, primitive equation, free-
surface circulation model. POM employs a bottom-following sigma-coordinate 
system, which is particularly suitable for coastal applications. It is a widely spread 
community model that has been previously implemented in the N. Aegean 
(Kourafalou and Tsiaras, 2007; Kourafalou and Barbopoulos, 2003) and is part of the 
“POSEIDON” operational forecast system (Nittis et al., 2006; Korres et al., 2010). 

The biogeochemical model is based on the European Seas Ecosystem Model 
(ERSEM, Baretta et al. 1995) and has been adopted from Petihakis et al. (2002) after 
further calibration/validation against available remote sensing and in situ data 
(Politikos et al., 2011; Tsiaras et al., 2010; 2012). ERSEM is a comprehensive 
“functional” type model that describes the pelagic and benthic ecosystem dynamics, 
taking into account all the important processes operating both at physiological and 
community level, such as growth, respiration, lysis, excretion, mortality and grazing. 
The ecosystem's biota is grouped together according to their functional role and size 
class. The pelagic ecosystem is represented by 4 phytoplankton groups (diatoms, 
nanoplankton, picoplankton, dinoflagellates), 3 zooplankton (heterotrophic 
nanoflagellates, microzooplankton, mesozooplankton), bacteria, dissolved and 
particulate organic matter. The coupled model (POM-ERSEM) implemented in the N. 
Aegean for this study is similar to the coupled biophysical Mediterranean basin scale 
model that is currently operational within the Poseidon Forecast System 
(www.poseidon.hcmr.gr; Tsiaras et al., 2010). 

An inter-annual simulation of POM-ERSEM in the N. Aegean Sea provided 
selected oceanographic parameters as daily average values in the broader area of 
sampling (Fig. 1) from January 2007 to February 2009. The atmospheric forcing for 
the simulation was obtained from POSEIDON (Papadopoulos et al., 2002). The water 
discharge for major N. Aegean rivers (including river Nestos) was set to 
climatological mean values (Therianos, 1974) with maximum runoff during the spring 



period (Poulos et al., 1997). River nutrient concentrations were based on yearly mean 
in situ data (Skoulikidis et al., 2009). 

In order to verify the simulated seasonal variability, the model surface Chlα, 
averaged over the study area, was compared against remote sensing Chlα (MODIS). 
Remote sensing Chlα data may be characterised by significant uncertainties in coastal, 
river-influenced areas, due to the presence of other coloured substances (IOCCG, 
2000), such as coloured dissolved organic matter (CDOM), that cannot be readily 
distinguished from Chlα with the employed algorithms. Therefore we concentrated 
our comparison to the seasonal variability, rather than absolute Chla magnitude. For 
this purpose, Chlα was normalized to standard deviation (sd) units: 

normalised(Chlα) = (Chlα – mean(Chlα)) / sd(Chla) 
Larvae produced over the NE Aegean Sea continental shelf are highly retained 

there, close to the spawning sites, as indicated by field studies (Somarakis and 
Nikolioudakis 2007) and particle tracking models (unpublished data). It was therefore 
reasonable to assume that larvae used in this study had originated from sites close to 
the sampling area and not been advected from distant spawning locations. In that 
sense, averaging POM-ERSEM parameters over the broader sampling area would 
most likely represent adequately the average conditions that individuals experienced 
while growing, at least for the purpose of inter-seasonal comparisons. Model 
parameters were averaged over the shaded area of Fig. 1, either from shore to the 50 
m isobath or from shore to the 300 m isobath. The parameters included: sea surface (3 
m) temperature (SST, oC), sea surface (3 m) salinity (SSS), potential energy deficit 
(PED, J) [a measure of vertical density stratification (Planque et al. 2007)], integrated 
(0-100 m) chlorophyll α (CHLα, mg C m-2), integrated (0-100 m) mesozooplankton 
(MesoZ, mg C m-2) and integrated (0-100 m) microzooplankton (MicroZ, mg C m-2) 
biomass.  

Seasonal changes in mean growth rate and somatic condition were compared 
with average model outputs, i.e. recent environmental history, for the periods: (a) 30-
days before the first sampling date, (b) the period prior to sampling equal to 
maximum reported age of in the larval sample, and (c) a 30-days period centered 
around the date calculated by subtracting the average age of larvae in the sample from 
the first day of sampling. Preliminary analysis (not shown) indicated that seasonal 
trends and the results of all subsequent comparisons between larval data and model 
predictions were similar regardless of the spatial or temporal option of averaging 
model parameters. We therefore present here only results concerning the model 
predictions for the area from shore to the 300 m isobath and the period prior to 
sampling equal to the maximum age of larvae (option b above). 

Seasonal differences in the in situ measured environmental parameters as well 
as POM-ERSEM parameters for the selected period were tested with analysis of 



variance (ANOVA) or Kruskal-Wallis tests, when the assumptions of ANOVA were 
not met. Student-Newman-Keul’s or Dunn’s tests were used for parametric and non-
parametric multiple comparisons (Zar 1999). 
 
3. Results 
3.1. Otolith microstructure 

The otolith microstructure was clearer in summer and daily increments were 
well-defined compared to autumn and winter (Fig. 2). Larvae caught in winter 
(February) had the faintest microstructure with daily increments that were hard to 
distinguish (Fig. 2). The distance of the hatching check from the core was 
significantly different between summer (4.32 μm), autumn (4.44 μm) and winter (4.59 
μm) (ANOVA, F = 25.73, P < 0.001).  The first few (up to 10) increments, in all three 
seasons, were the narrowest encountered on the otoliths (0.9-2 μm) and appeared as 
faint concentric rings of alternating dark and light zones laid around the core (see also 
Palomera et al. 1988; Aldanondo et al. 2008). Subdaily units, thin and faint, appeared 
quite early; however, they were easy to discriminate from the daily increments. As the 
distance from nucleus increased, daily increments widened and rings were replaced by 
groups of microincrements, as described in Cermeno et al (2008). The increase in 
increment widths occurred faster in the summer group. In summer and autumn, 
increment widths increased continuously with age, while in winter, they reached a 
plateau after the first 30 days (Fig. 3). The maximum observed increment width was 
much lower in the winter group (7.5 μm), compared to those of the summer and 
autumn groups (11 μm and 21 μm, respectively). 
 
3.2. Age & Growth 

Age readings ranged from 12 to 42 days for the summer group, 24-56 days for 
the autumn group and 41-78 days for the winter group. Calculation of hatch dates 
indicated that larvae hatched mainly from mid-June to mid-July 2007 (summer group; 
S07), mid-October to mid-November 2007 (autumn group; A07) and in December 
2008-early January 2009 (winter group; W09). Fish in summer and autumn grew in 
length at the same rate which was significantly higher to that in winter (SL-on-Age 
relationship; Table 2, Fig. 4). On the other hand, fish from all three groups gained 
weight at the same rate; yet, fish were heavier during summer and leaner during 
winter (log(TW)-on-log(Age); Table 2, Fig. 4). Otolith growth rates did not differ 
significantly among groups, but otoliths were bigger at age in summer and smaller in 
winter (log(OR)-on-log(Age); Table 2, Fig. 4), exhibiting the same pattern as somatic 
growth in weight. The relationships of log(TW)-on-log(SL), log(OR)-on-log(SL) and 
log(OR)-on-log(TW) were highly significant (r2 ≥ 0.897) for all three groups. Their 
slopes were not significantly different among seasons; however, in summer, fish were 



heavier at length and had bigger otoliths for the same length and weight (Table 2, Fig. 
4) compared to autumn and winter. 
 
3.3. Oceanographic conditions 

The model-simulated seasonal variability in the physical environment (SST, 
SSS, PED) and biological production (CHLa, micro- and mesozooplankton biomass) 
is shown in Fig. 5. Higher biological production is simulated for the period March-
April (with some interannual variability in the timing of peaks), following the 
entrainment of subsurface nutrients that is triggered by the increased vertical mixing 
in the preceding period, that can be identified by the decrease of PED and the increase 
of SSS (Fig.5). Another factor that further enhances biological production in spring is 
the increased river discharge and associated nutrient inputs that peak during the same 
period. As the temperature of the surface layer increases, the stratification increases in 
late spring-summer, and the nutrients are entrapped under the thermocline. As a 
result, biological production decreases, reaching a minimum in September-December 
(Fig.5).  

Average model simulated Chl-a was much lower compared to remote sensing 
Chl-a (Fig.6). However when comparing the normalized values, the model simulated 
Chl-a presented a similar seasonal variability to MODIS (Fig.6), increasing during 
winter-spring period, due to enhanced vertical mixing and increasing river nutrient 
loads, while decreasing in the summer-autumn stratified period.  

The simulated biological production during the survey periods showed a 
slightly different seasonal variability, as compared to the in situ data that exhibited 
higher Chl-a and mesozooplankton in December and higher microzooplankton 
biomass during February (Table 1). In the model simulation, the highest plankton 
productivity was observed in February and the lowest in December (Fig. 5).  
In Fig. 7, box and whiskers plots of the selected environmental parameters during the 
period prior to sampling (equal to maximum age reported in the respective larval 
sample) are presented. According to the oceanographic model, larvae caught in 
summer experienced significantly warmer, less saline waters with high water column 
stratification (Table 3, Fig. 7). Larvae caught in February developed in cold and well 
mixed waters. The conditions for larvae caught in December were intermediate (initial 
phase of the mixing period). Simulated CHLα and zooplankton biomasses were 
higher for the summer caught larvae whereas both micro- and mesozooplankton were 
significantly higher in December than in February. 
 
4. Discussion 

In this study we investigated the growth rates of European anchovy late larvae 
that hatched in the peak (June-July), the end (October-November), but also beyond 



(December) the regular anchovy spawning period. In order to explain the observed 
differences in otolith microstructure and somatic growth as well as somatic condition 
we examined the output of a coupled biophysical model (POM-ERSEM) to obtain a 
better understanding on the potential environment that these individuals experienced 
in the course of their development.  

The analysis of larvae collected in February 2009 indicated that the 2008 
spawning period of anchovy in the North Aegean Sea was unexpectedly extended, 
lasting until early January.  Recently, Costalago et al. (2011) also reported unexpected 
capture of anchovy late larvae in December in the Gulf of Lions; subsequent otolith 
analysis confirmed that these anchovies were born well after the usual end of the 
spawning season in the NW Mediterranean, i.e. in late autumn. In the Mediterranean 
Sea, anchovy spawning generally take place from May to October (Regner 1996; 
Somarakis et al. 2004; Palomera et al. 2007); however, in the central Aegean Sea 
eggs have been sampled even in December (Somarakis et al. 2006). In the warmer 
Israeli waters, Walline (1987) captured anchovy larvae all year round. Over the last 
decades the Mediterranean Sea surface has been continuously warming and, since the 
early 90s, the heating rate has accelerated (Skliris et al. in press). As the duration of 
anchovy spawning period is closely related to temperature (Garcia and Palomera, 
1996; Regner 1996) extended reproductive seasons may become more common in the 
future. 

Protracted spawning periods are characteristic of multiple spawning fish. It 
has evolved as an adaptation to ensure progeny survival by dispersing the risk of 
spawning under unfavorable conditions (Bye 1984; McEvoy & McEvoy 1992). In our 
study, anchovies born earlier in the season (summer sample) were in a better 
condition compared to the autumn and winter group (log(TW)-on-log(SL); Fig. 4). 
Several workers have reported that early and mid-spawned larvae exhibited higher 
survivorship than those born later in the season (Methot 1983; Cargnelli & Gross 
1996; Wright & Gibb 2005). Cargnelli & Gross (1996) suggest that early hatching 
maximizes the period of increased growth which can be an important advantage in 
size-dependent over-winter mortality. Thus, it can be argued that anchovy larvae that 
hatch early in the spawning season in the Aegean Sea have higher chances of survival 
and contribute substantially in next year’s recruitment. 

In winter, fish were lengthier at hatching compared to summer and autumn 
(log(SL)-on-log(Age); Fig. 4). Additionally, the hatch check was deposited at a longer 
distance from the otolith core compared to the other two groups. Both the larval 
length and otolith size at hatch are characteristics strongly correlated with egg size 
(Høie et al. 1999; Marteinsdottir & Steinarsson 1998; Nissling et al. 1998). In 
anchovy it is well documented that egg size decreases during the course of the 
spawning season, probably due to temperature increase (Clarke 1989; Hunter & 



Leong 1981; Motos 1996). However, Tsuruta & Hirose (1989), in experiments with 
Japanese anchovy kept in tanks showed that, when the spawning period extends to 
autumn-winter, egg size gradually increases again as the temperature falls. This 
conforms to our findings of bigger otolith and larval size at hatching towards the end 
of spawning season when temperature decreases. 

Otolith microstructure differed markedly between seasons and this was 
obvious by simple visual examination of the otoliths under the microscope. 
Increments were wider and very well-defined in summer, while in winter they were 
narrow and faint (Fig. 2 and 3). In the Gulf of Lions, Costalago et al. (2011) observed 
a similar pattern of very narrow daily increments with relatively unvarying widths in 
the otoliths of anchovy larvae caught in December (average sea surface temperature: 
12.64 oC). In rearing experiments on E. encrasicolus larvae in tanks of different 
temperatures, Aldanondo et al. (2008) found that increment deposition was very low 
at 17.6 oC. Additionally, laboratory experiments on juveniles of the Japanese anchovy 
(Engraulis japonicus) using different temperature levels and/or food rations (Namiki 
et al. 2010), showed that low temperatures (13-14 oC) and limited food intake 
influence increment widths. The latter authors argued that low water temperatures 
cause the lowering of contrast between discontinuous and incremental zones of otolith 
increments leading to unclear daily deposition pattern. These experiments conform to 
our observations of narrow increments and faint otolith microstructure for anchovy 
larvae in the N. Aegean Sea caught in February (average model-predicted 
temperature: 14.76 oC). 

The otolith growth rates were similar among seasons, but otoliths were bigger 
for the same age in summer and also significantly larger for the same length or weight 
(Fig. 4). Several workers have reported that otoliths continue to grow even in 
temperatures above the optimum for somatic growth (Fey 2006; Folkvord et al. 2004; 
Mosegaard et al. 1988; Otterlei et al. 2002). This uncoupling between otolith and 
somatic growth in high temperatures has been attributed to the closer relation of 
otolith growth to metabolic rates, which continuously increase with increasing 
temperature, rather than to somatic growth rates (Wright 1991; Wright et al. 1990).  
Thus, the use of otolith growth as a proxy for somatic growth in anchovy, e.g. in 
individual based models (Allain et al. 2003; 2007) may not be so realistic, especially 
when scenarios with high temperatures are being tested. 

The mean growth rates estimated in this study were high (Fig. 4), especially 
for the summer and autumn group (0.80 mm day-1), and slightly lower during winter 
(0.63 mm day-1). European anchovy growth rate during the early larval stages has 
been studied extensively and estimated growth rates varied from 0.42 to 0.97 mm day-

1 (Somarakis and Nikolioudakis 2007; Palomera et al. 2007; and references therein); 
however, information on the growth of larger larvae is scarce. In the Adriatic Sea, 



growth of late larvae/early juveniles (length range: 10-60 mm) fluctuated seasonally 
from 0.82 mm day-1 in May to 0.55 mm day-1 in November (La Mesa et al. 2009). In 
the Bay of Biscay, juvenile growth was also quite variable ranging from 0.88 mm day-

1 in off-shore waters to 0.32 mm day-1 close to the Gironde River plume (length range: 
33-106 and 44-137 mm, respectively) (Aldanondo et al. 2010). In both studies the 
differences in growth rates were mainly attributed to seasonal and spatial variations in 
temperature. 

The high growth rates combined with the fact that fish were heavier at the 
same age and length in summer (Fig. 4) indicate better conditions compared to 
autumn or winter. As simulated  by the coupled hydrodynamic/biogeochemical 
model, larvae caught in summer, developed in waters that were on average not only 
warmer but also more stratified, less saline and highly productive in terms of both 
phytoplankton and zooplankton (Fig. 7; Table 3). In the oligotrophic Mediterranean 
Sea, the suitable habitats for anchovy early stages have been associated with 
stabilized water masses of low salinity and high productivity (Agostini and Bakun 
2002). In the Aegean Sea, such conditions are mainly generated by inputs of fresher 
waters like the Black Sea water, that enters into the Aegean Sea through the 
Dardanelles Straits, and the discharge from local rivers (Somarakis and Nikolioudakis 
2007; Isari et al. 2006; 2007).  

The simulated seasonal variability in biological production was verified with 
remote sensing Chlα (MODIS) (Fig. 6). The significant short-term variability during 
the peak season that was particularly noticeable from November 2007 to May 2008 in 
MODIS could be attributed to the river runoff variability that is related to rainfall 
(being higher during this period) and is mostly flashy in nature. This short-term runoff 
variability is not taken into account in the model simulation that adopts a 
climatological seasonal river runoff variation and could partly explain the increased 
Chl-a and Mesozooplankton biomass in the in situ data during December 2008 (Table 
1, Fig. 5). Such a peak cannot be directly identified in the MODIS Chl-a variability 
that was averaged over the study area. However, as mentioned above, the in situ data 
were collected near the river mouth and are therefore directly related to the river 
inputs variability. 

When examining the in situ measurements of environmental parameters the 
picture obtained for primary and secondary productivity was quite different, 
compared to the model simulation of recent environmental history (Tables 1 and 3). 
Hence, seasonal changes of growth in weight and somatic condition could not be 
explained by current environmental conditions. The use of model outputs allowed for 
a more realistic representation of the environment that larvae experienced during their 
development (environmental history), compared to the instantaneous image that was 
provided by the in situ measurements (current environmental conditions). As shown 



by the model simulation (Fig.5), the environmental conditions may exhibit significant 
variability during the larval development period, particularly during the winter-spring 
bloom period. Moreover, the broader area of sampling that was used for averaging the 
model output was probably more representative of the larval habitat, as compared to 
the location of the in situ measurements near the Nestos river mouth, where 
environmental conditions are directly driven by the river outflow.    

In individual based models, some workers have used backward drift 
trajectories of larvae (i.e. trajectories of larvae from the point of capture to the point 
of hatching based on hydrodynamic model fields) to reconstruct the daily larval 
positions and relate otolith widths with the conditions that larvae experienced during 
their drift (Allain et al. 2003, 2007; Hinrichsen et al. 2010). However, to apply this 
approach, one has to assume that larvae behave as passive particles, which, in the case 
of late larvae, is most likely flawed. The completion of notochord flexion has been 
associated with significant improvement in swimming performance, i.e., higher speed 
and endurance (Clark et al. 2005), and behavioral capabilities, hence, considering late 
larvae as passive particles might not be so realistic (Leis, 2007; Somarakis and 
Nikolioudakis 2010). 

In conclusion, the use of the oceanographic model outputs greatly assisted in 
explaining the seasonal changes in growth, condition and otolith microstructure of late 
anchovy larvae. The use of such models in interpreting changes in larval growth and 
condition and identifying temporal windows of increased growth and survival will 
probably become very popular in the future as such models are being implemented, 
validated and becoming operational in most regional seas around the world (Kishi et 
al. 2007; Siddorn et al., 2007; Lazarri et al., 2012, among others).  
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Tables & Figures 
 
Table 1. Summarized information on fish and environmental samples from summer 
2007 (S07), autumn 2007 (A07) and winter 2008 (W09). N: number of late anchovy 
larvae with analyzed otoliths. SL: standard length. Arithmetic means and F-values are 
provided for environmental parameters. Asterisks indicate level of significance: **p < 
0.01, ***p < 0.001. Results of the Student-Newman-Keul’s tests are also given: 
a>b>c.  

  S07 A07 W09 F 

Sampling dates 
27 - 31 July 
2007 

8 - 11 
December 2008 

10 - 17 
February 2009 

 

N 140 129 104  

SL  (mm) range 8 - 31 18 - 44 25 - 55  

Hatchdates range 
16/06 - 
15/07/2007 

14/10 - 
17/11/2007 

30/11/2008 - 
4/01/2009 

 

Surface (5 m) 
temperature (oC) 

26.45a 14.11b 11.16c 14130.10**
* 

Surface (5 m) 
salinity 

34.37b 36.61a 36.41a 176.03*** 

Mean CHLα in the 
water column (μg l-1) 

0.14c 1.36a 0.76b 25.90*** 

Mesozooplankton 
biomass (mg m-3) 

29.02b 36.4a 28.05b 63.15*** 

Microzooplankton 
biomass (mg m-3) 

32.18c 91.04b 130.73a 5.74** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Table 2. Results of the Analysis of Covariance models for the between-seasons (S07, 
A07 and W09) comparisons of slopes and intercepts for the selected (best) 
relationships between standard length (SL), total weight (TW), Age and otolith radius 
(OR). Best relationship is the model with better performance, in terms of simplicity, 
explanation of variation (r2) and residual properties (normally distributed, 
homoscedastic). 

  
Best 
relationship 

Slopes Intercepts 
Results of pair-wise 
comparisons 

   F P F P  

SL-on-Age linear 9.65 0.0001   S07=A07>W09 

TW-on-Age log-log 1.53 0.2173 73.08 <0.0001 S07>A07>W09 

OR-on-Age log-log 0.49 0.615 103.52 <0.0001 S07>A07>W09 

TW-on-SL log-log 0.61 0.5419 82.68 <0.0001 S07>A07=W09 

OR-on-SL log-log 2.94 0.0539 144.38 <0.0001 S07>A07=W09 

OR-on-TW log-log 2.99 0.0517 37.65 <0.0001 S07>A07=W09 
 
 
 
Table 3. Comparison of average POM-ERSEM outputs in the broader area of 
sampling during the period prior to sampling (equal to maximum age in the larval 
sample) in S07, A07 and W09. Medians and the Kruskal-Wallis statistic (H) are 
given. *** p < 0.001. Results of the pairwise comparisons (Dunn’s tests) are also 
given: a>b>c. 

  S07 A07 W09 H 

Surface temperature (oC) 25.85a 17.46b 14.76c 134.18***

Surface salinity 35.30c 36.20b 36.70a 133.02***

Potential energy deficit (J) 246.96a 95.81b 24.53c 154.49***

Mean Chl-a in the water column (mg C m-2) 12.42a 9.25b 9.28b 73.90*** 

Mesozooplankton biomass (mg C m-2) 323.00a 230.00b 216.00c 68.22*** 

Microzooplankton biomass (mg C m-2) 312.00a 162.00b 128.00c 71.63*** 

 



  

 
 
Figure 1. Map of the study area indicating the trawling area and the location of the 
three stations of hydrographic and plankton sampling. The shaded rectangle marks the 
area over which outputs of the coupled hydrodynamic/biogeochemical model (POM-
ERSEM) implemented in the North Aegean Sea were averaged.  
 
 
 

 
 
Figure 2. Microphotographs of polished sagittae of anchovy larvae from July 2007 
(SL = 28mm; Age = 36), December 2007 (SL = 30 mm; Age = 43) and February 2009 
(SL = 28 mm; Age = 57). Scale bar: 50 μm 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Figure 3. Mean otolith width at age (days) of anchovy late larvae from the three 
sampling periods. Error bars: standard deviations. 
 

 
 
Figure 4. Relationships between standard length (SL), total weight (TW), Age (A) 
and otolith radius (OR) for July 2007 (S07, circles), December 2007 (A07, crosses) 
and February 2009 (W09 squares). 



 

 
 

Figure 5. Daily predictions of the coupled hydrodynamic/biogeochemical model 
(POM-ERSEM) implemented in the North Aegean Sea, averaged over the wider area 
of sampling (indicated in Fig. 1 and up to the 300 m isobath) from January 2007 to 
February 2009. Shaded areas represent the periods prior to sampling equal to 
maximum age of larvae caught in July 2007, December 2007 and February 2009. 



 
 
Figure 6 Plots of simulated (blue line) and satellite (red line) near-surface 
chlorophyll-α (upper panel) and corresponding normalized values (lower panel) 
 
 
 

 
 
Figure 7. Box and whisker plots of POM-ERSEM output for the study area in the 
period prior to sampling (equal to maximum reported age of larvae) for S07, A07 and 
W09. 
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