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Περίληψη 

Τα τελευταία χρόνια µεγάλη σηµασία έχει δοθεί στον βιοχηµικό κύκλο καθώς 

και τις διαδικασίες ανταλλαγής του διµεθυλοσουλφιδλιου (DMS) µεταξύ της 

θάλασσας και της ατµόσφαιρας. Το DMS, είναι µια ένωση η οποία προέρχεται  τόσο 

από βιολογικές όσο και από χηµικές διαδικασίες που λαµβάνουν χώρα στην υδάτινη 

στήλη. Η κυριότερη πρόδροµος ένωση από την οποία  παράγεται το DMS, είναι το 

διµεθυλοσουλφονοπροπιονικό ιόν (DMSP), το οποίο διαδραµατίζει ένα σηµαντικό 

ρόλο στην ωσµορύθµιση και στην κρυοπροστασία των φυτοπλαγκτονικών κυττάρων. 

Μια εξίσου σηµαντική ένωση είναι και το διµεθυλοσουλφοξείδιο (DMSO), το οποίο 

µέσω δραστηριοτήτων µικροβιακής/βακτηριακής αποικοδόµησης, σχηµατίζει DMS.  

Η παρούσα ερευνητική εργασία ως σκοπό είχε την µελέτη της χωρικής 

µεταβολής των συγκεντρώσεων του διµεθυλοσουλφονιοπροπιονικού ιόντος (DMSP) 

και του διµεθυλοσουλφοξειδίου (DMSO) στην υδάτινη στήλη της περιοχής του 

Β.Αιγαίου, µε τελικό στόχο την κατανόηση των παραγόντων που ρυθµίζουν την 

παραγωγή των παραπάνω ενώσεων στην συγκεκριµένη περιοχή.  

Στις µετρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν εµφανίστηκαν αποτελέσµατα σχετικά 

µε την κατακόρυφη κατανοµή των ενώσεων στην υδάτινη στήλη, ενώ παράλληλα 

καταµετρήθηκαν και ταξινοµήθηκαν δείγµατα φυτοπλαγκτού, τα οποία µαζί µε τις 

φυσικοχηµικές παραµέτρους αποτέλεσαν τα κύρια στοιχεία για τις συσχετίσεις που 

ακολούθησαν.  

Όπως αποδείχτηκε η παρουσία των µορφών DMSP και DMSO στην περιοχή 

του Β. Αιγαίου, καθορίζεται από ένα σύνολο βιολογικών και χηµικών διαδικασιών 

παραγόντων που φαίνεται να επιδρούν στην περιοχή. Τα τελικά αποτελέσµατα 

έδειξαν ότι τόσο το DMSP όσο και το DMSO, συσχετίζονται σηµαντικά µε τις 

οµάδες των δινοµαστιγωτών και των κοκκολιθόφορων γεγονός που δείχνει την 

σηµαντική συµµετοχή συγκεκριµένων φυτοπλαγκτονικών οµάδων στην παραγωγή 

των παραπάνω ενώσεων. Πιο συγκεκριµένα όπως φάνηκε, οι συσχετίσεις 

εµφανίζονται εντονότερες κυρίως µε κύτταρα τα οποία κυµαίνονται µεταξύ 5-20 µm 

επιβεβαιώνοντας προηγούµενες αναφορές για την περιοχή της Μεσογείου (Jean et al., 

2005). Η οµάδα που δεν φάνηκε καθόλου να συµµετέχει στην παραγωγή του DMSP 

και του DMSO είναι τα διάτοµα τα οποία δεν συσχετίζονται σηµαντικά µε καµία από 

τις παραπάνω ενώσεις. Παράλληλα η κυρίαρχη παρουσία των διατόµων Nitzschia, 

Rhizosolenia, Chaetoceros sp. στην 2η δειγµατοληψία, δεν έδειξε να συµµετέχει στην 

παραγωγή DMSP. Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση του DMSO, όπου οι 



σηµαντικές θετικές συσχετίσεις που εµφανίζει µε φυτοπλαγκτονικά κύτταρα, δείχνει 

την πιθανή συµµετοχή του σε ωσµορυθµιστικές ενδοκυτταρικές διαδικασίες, γεγονός 

που φαίνεται να συµφωνεί µε πρόσφατες αναφορές (Besiktepe et al., 2005).   

Όσον αφορά την χλωροφύλλη η οποία αποτελεί δείκτη φυτοπλαγκτονικής 

βιοµάζας, καθώς και την θερµοκρασία, φαίνεται ότι στην περίπτωση του DMSP, δεν 

εµφανίζουν σηµαντικές συσχετίσεις, γεγονός που συµφωνεί µε αντίστοιχες εργασίες 

(Shenoy & Patil, 2003). Αντίθετα το DMSO, εµφάνισε σηµαντικές συσχετίσεις µε 

την θερµοκρασία καθώς η παραγωγή του από το DMS πραγµατοποιείται µέσω 

φωτοοξείδωσης.  

Τέλος τα αποτελέσµατα που καταγράφηκαν στους κοινούς σταθµούς των 2 

δειγµατοληψιών, έδειξαν ότι η διαφορετική σύνθεση που εµφανίστηκε στην 

φυτοπλαγκτονική βιοκοινωνία εξαιτίας των διατόµων, δεν επηρέασε καθόλου την 

παραγωγή της ολικής µορφής του DMSP (DMSPt), η οποία κυµάνθηκε στα ίδια 

επίπεδα. 
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1. Εισαγωγή 

 
1.1 Γενικά στοιχεία 
 

Η ύπαρξη θείου (S) στο περιβάλλον της γης, συµβάλλει σηµαντικά στον 

βιοχηµικό και βιολογικό κύκλο του πλανήτη, καθώς η παρουσία του ως δοµικό 

στοιχείο στα κύτταρα των οργανισµών αλλά και οι οξειδοαναγωγικές µετατροπές που 

υφίσταται, παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο στην ροή της ζωής (Kwint, 1997).  

Ο κύκλος του στοιχείου ξεκινάει µε την εισαγωγή του στην ατµόσφαιρα και 

ολοκληρώνεται µε την οξείδωση και την ξηρή ή υγρή εναπόθεσή του στην επιφάνεια 

της γης. Στην ατµόσφαιρα το θείο (S) εµφανίζεται µε διάφορες καταστάσεις 

οξείδωσης (S-2, S+4, S+6), µε την µορφή S+6 να θεωρείται σχετικά πιο σταθερή στις 

ατµοσφαιρικές συνθήκες (Bardouki, 2003). Η κατανοµή και ο χρόνος παραµονής των 

άλλων µορφών S (S-2 και S+4) στην ατµόσφαιρα (σχήµα 1), επηρεάζεται έντονα από 

τις χηµικές και φυσικές µεταβολές που προκύπτουν κατά τις αντιδράσεις οξείδωσης 

µε ρίζες OH, H2O2 και O3.  

 

 
Σχήµα 1. Οι κυριότερες διαδικασίες στον ατµοσφαιρικό κύκλο του S (Bardouki, 2000) 

 

1 



 

Ένα από τα κυριότερα προβλήµατα που εµφανίστηκαν κατά την 

εξισορρόπηση των πρώτων παγκόσµιων ισοζυγίων του θείου, (Eriksson 1959, 1960, 

Robinson & Robbins 1968), ήταν οι ελλιπείς γνώσεις σχετικά µε τις πιθανές πηγές 

θείου σε περιοχές αποµακρυσµένες από ανθρωπογενείς και ηφαιστιογενείς 

δραστηριότητες. 

Η υπόθεση ότι οι ποσότητες θείου που χρειαζόταν για την εξισορρόπηση των 

προτεινόµενων ισοζυγίων, ήταν πιθανόν να προερχόταν από τον σχηµατισµό  

πυρήνων θειικού αµµωνίου λόγω της οξείδωσης των βιογενών εκποµπών υδρόθειου 

(Mason, 1971 ; Kellog et al., 1972), δεν έβρισκε εφαρµογή στις αποµακρυσµένες 

ωκεάνιες περιοχές. Ήταν ήδη γνωστό, ότι η οξείδωση του υδρόθειου στο θαλάσσιο 

περιβάλλον γινόταν πολύ γρήγορα χωρίς να µεταφέρεται σηµαντική ποσότητα στην 

επιφάνεια της θάλασσας που να δικαιολογεί έντονη ανταλλαγή µε την ατµόσφαιρα.  

Στις αρχές τις δεκαετίας του ‘70, προτάθηκε από τους Lovelock et al. (1972), 

ότι ο κρίκος που έλλειπε για την εξισορρόπηση του παγκόσµιου ατµοσφαιρικού 

ισοζυγίου του θείου ήταν το βιογενές αέριο DMS (διµεθυλοσουλφίδιο) το οποίο 

αποτελούσε την κύρια πηγή θειικών στις αποµακρυσµένες ωκεάνιες περιοχές.  

Οι πρώτες µελέτες πάνω στο DMS, αρχικά επικεντρώθηκαν στην διαδικασία 

ανταλλαγής του αερίου µεταξύ της θάλασσας και της ατµόσφαιρας και στην συνέχεια 

στην βιολογική προέλευση και στην τύχη που είχε µετά την µεταφορά του στην 

ατµόσφαιρα.  

Η αναγνώριση του DMS ως πηγή σχηµατισµού πυρήνων συµπύκνωσης 

συννέφων (Cloud Condensation Nuclei-CCN) ακόµη και στις πιο αποµακρυσµένες 

ωκεάνιες περιοχές, είχε ως αποτέλεσµα την δηµιουργία µιας υπόθεσης για ένα συνεχή 

µηχανισµό ανάδρασης µεταξύ του παγκόσµιου κλίµατος και του συγκεκριµένου 

βιογενούς αερίου (Charlson et al., 1987). Εξαιτίας αυτής της υπόθεσης πολλές 

εργασίες εστίασαν το ερευνητικό ενδιαφέρον τους στην µελέτη της κατανοµής του 

DMS, καθώς και στις βιοχηµικές διεργασίες που ελέγχουν την παραγωγή του στο 

θαλάσσιο περιβάλλον. 

 

1.2 Παραγωγή του DMS στο θαλάσσιο χώρο 

Το διµεθυλοσουλφίδιο (CH3SCH3, DMS), είναι µια σηµαντική αέρια 

θειούχος ένωση που εµφανίζεται στις υδάτινες µάζες (Gabrick et al., 1996), και 

θεωρείται µαζί µε το υδρόθειο (H2S) και το καρβονυλοσουλφίδιο (O=C=S, OCS), ως 

µια από τις κυριότερες βιογενείς αέριες ενώσεις φυσικής προέλευσης.  
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Η ύπαρξη του DMS γνωστοποιήθηκε αρχικά από τον Haas το 1935, χωρίς 

όµως να υπάρχουν µέχρι την δεκαετία του ’70, εκτεταµένες έρευνες σχετικά µε την 

παρουσία της ένωσης στον παγκόσµιο κύκλο του θείου. Η πρώτη ολοκληρωµένη 

αναφορά για συµµετοχή του DMS στο ισοζύγιο του θείου έγινε από τους Lovelock et 

al. (1972), γεγονός που επιβεβαιώθηκε και από άλλους ερευνητές οι οποίοι απέδειξαν 

την ευρύτερη παρουσία του DMS στους ωκεανούς.  

Οι διάφορες έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν εµφάνισαν αρχικά τις εκποµπές 

του DMS σε 40±20 Tg S τον χρόνο (Andreae, 1985; 1986), οι οποίες στην συνέχεια 

µειώθηκαν σε 15-33 Tg S (Erickson et al., 1990; Bates et al., 1992), καθώς 

διαπιστώθηκε ότι η µεταφορά DMS προς την ατµόσφαιρα κατά την διάρκεια της 

χειµερινής περιόδου είναι περιορισµένη λόγω της χαµηλής παραγωγικότητας των 

ωκεανών.  

Οι σηµαντικότερες πηγές DMS στο θαλάσσιο περιβάλλον είναι το 

διµεθυλοσουλφοπροπιονικό ιόν ((CH3)2-S+-CH2-CH2-COO- DMSP), το οποίο 

παράγεται στο θαλάσσιο νερό από ορισµένες οµάδες φυτοπλαγκτονικών οργανισµών 

(Gabric et al., 1996; Scarratt et al., 2002), και το διµεθυλοσουλφοξείδιο ((CH3)2-S=O, 

DMSO) το οποίο προέρχεται από την φωτοχηµική και/ή την µικροβιακή οξείδωση 

του DMS στην θαλάσσια στήλη (Brimblecombe & Shooter, 1986; Taylor & Kiene, 

1989; Wakeham & Dacey, 1989; Malin et al., 1992; Kiene 1993). 

Σύµφωνα µε εκτιµήσεις που έχουν γίνει, το DMS, αποτελεί το 50% των 

παγκόσµιων αέριων βιογενών εκποµπών S στην τροπόσφαιρα, (Andreae, 1990; Bates 

et al.,1992; Liss et al., 1997), και εκπέµπεται κυρίως από τα φυσικά θαλάσσια 

οικοσυστήµατα (Andreae & Raemdonck, 1983; Andreae, 1990; Bates et al., 1992; 

Kwint, 1996). Οι ωκεανοί, οι οποίοι αποτελούν τις µεγαλύτερες δεξαµενές 

παραγωγής και εκποµπής DMS, απελευθερώνουν µεγάλες ποσότητες ετησίως, 

συµβάλλοντας σηµαντικά στο παγκόσµιο φορτίο S προς την ατµόσφαιρα (Gondwe et 

al., 2002). Η αποδέσµευση του DMS στο θαλάσσιο περιβάλλον, συνοδεύεται από µία 

σειρά αντιδράσεων που σχετίζονται µε διαδικασίες: α) βιολογικής κατανάλωσης 

(Kieber et al., 1996), β) αέριας ανταλλαγής µεταξύ θάλασσας και ατµόσφαιρας 

(Kieber et al. 1996, Ledyard & Dacey, 1996), γ) φωτοοξείδωσης (Andreae, 1980; 

Brimblecombe & Shooter, 1986; Kieber et al., 1996) και δ) προσρόφησης σε 

καθιζάνοντα σωµατίδια (Shooter & Brimblecombe,  1989).  

Οι σχετικές αναλογίες των δεξαµενών που προέρχονται από αυτές τις 

διαδικασίες, εξαρτώνται από αρκετές παραµέτρους όπως είναι, το βάθος του 
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στρώµατος ανάµειξης, η ένταση της υπεριώδους ακτινοβολίας, η ταχύτητα του 

ανέµου καθώς και η αφθονία και παρουσία συγκεκριµένων θαλάσσιων βακτηρίων 

(Andreae et al., 2003).  

Σύµφωνα µε σχετικές αναφορές το µεγαλύτερο µέρος του παραγόµενου DMS 

υφίσταται βιολογική κατανάλωση στην στήλη του νερού (Kieber et al., 1996), ενώ 

µια µικρή ποσότητα (σχεδόν 10%), αποµακρύνεται από τα επιφανειακά στρώµατα 

της στήλης, λόγω διαδικασιών ανταλλαγής αερίων µεταξύ θάλασσας και 

ατµόσφαιρας (Taylor & Kiene, 1989; Wakeham & Dacey, 1989; Kiene, 1992; Bates 

et al., 1994) (σχήµα 2).  

 

 
Σχήµα 2. Ο κύκλος παραγωγής του DMS στην θαλάσσια στήλη 

 

Η φωτοοξείδωση που υφίσταται το DMS στο θαλάσσιο περιβάλλον θεωρείται 

µια πολύ σηµαντική διαδικασία καθώς µετατρέπεται σε DMSO η λειτουργία του 

οποίου δεν έχει ακόµη πλήρως διευκρινιστεί.  Ο κύκλος του DMS στο νερό, 

κυµαίνεται από 0.5 έως 4 µέρες (Kieber et al., 1996; Zubkov et al., 2001), ενώ η 

φωτοοξείδωση του DMS σε DMSO, λόγω φωτοχηµείας, πραγµατοποιείται µε ρυθµό 

0.1 έως 0.37 d-1 (Hatton, 2002).  

Η ένταση της εκποµπής του DMS έχει εποχιακή και χωρική διακύµανση, 

καθώς εξαρτάται από το είδος των βιολογικών µετασχηµατισµών που λαµβάνουν 
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χώρα σε κάθε περιοχή (Scarratt et al., 2002) και από τις τοπικές µετεωρολογικές 

συνθήκες (Zemmelink, 2003). 

Εξαιτίας της έντονης πολυπλοκότητας και της αλληλεπίδρασης των 

δεξαµενών του DMS, η εφαρµογή µοντέλων πρόβλεψης του κύκλου της 

συγκεκριµένης ένωσης στο θαλάσσιο περιβάλλον είχε περιορισµένη επιτυχία (Yoon 

& Brimblecombe, 2001).  

 

1.3 Η συσχέτιση του DMS µε το παγκόσµιο κλίµα 

Τα προϊόντα οξείδωσης του DMS, επηρεάζουν την ατµοσφαιρική χηµεία µε 

πολλούς και ποικίλους τρόπους (Andreae & Crutzen, 1997).  

Πιο συγκεκριµένα, η οξείδωση του DMS, από ελεύθερες ρίζες OH και ΝΟ3, 

έχει ως αποτέλεσµα την δηµιουργία ενώσεων όπως είναι το µεθανοσουλφονικό οξύ 

(CH3SO3H, MSA), το διµεθυλοσουλφοξείδιο (CH3SOCH3, DMSO), η 

διµεθυλοσουλφόνη (CH3SO2CH3, DMSO2) και το διοξείδιο του θείου (SO2), το 

οποίο µε περαιτέρω οξείδωση σχηµατίζει αρχικά θειικά άλατα µη θαλάσσιας 

προέλευσης (non-seasalt sulfate- nss SO4
-2,) (Plane, 1989;Yin et al., 1990) και τελικά 

θειικό οξύ (H2SO4). 

Η υπόθεση που αναφέρει ως πιθανό τον µηχανισµό ανάδρασης του DMS µε 

το παγκόσµιο κλίµα (CLAW) είναι εφαρµόσιµη κυρίως στις περιπτώσεις όπου το 

µεγαλύτερο µέρος της απόδοσης της οξείδωσης του DMS είναι SO2, καθώς µόνο η 

παραγωγή του, µπορεί να οδηγήσει σε σωµατίδια, τα οποία σχηµατίζουν πυρήνες 

συµπύκνωσης συννέφων. Με βάση τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από 

υπολογιστικά µοντέλα, η απόδοση της ατµοσφαιρικής οξείδωσης του DMS σε SO2, 

θεωρείται ότι είναι από 0.7 έως και µεγαλύτερη (De Bruyn et al., 1998; Chen et al., 

2000; Zang-Ho Shon et al., 2001). 

Σύµφωνα µε παρατηρήσεις και µελέτες που έχουν γίνει στο θαλάσσιο στρώµα 

ανάµειξης (MBL, Marine Boundary Layer) του Νοτίου Ηµισφαιρίου, όπου οι κύριες 

πηγές S έχουν φυσική και βιογενή προέλευση (Kwint, 1997), αποδεικνύεται ότι το 

DMS  και τα προϊόντα της οξείδωσής του, συµµετέχουν ενεργά στην ρύθµιση του 

κλίµατος (Ayers & Gillet, 2000). Επιπλέον, έχει αποδειχτεί ότι η διακύµανση του 

DMS, επηρεάζεται από την διακύµανση των θαλάσσιων επιφανειακών 

θερµοκρασιών. Η αύξηση 1oC, στην επιφάνεια των θαλασσών, µπορεί να οδηγήσει σε 

αύξηση των ατµοσφαιρικών συγκεντρώσεων DMS, έως και 50%, προκαλώντας έτσι 

θερµοστατική ρύθµιση στην επιφερόµενη θερµοκρασιακή άνοδο (Sciare et al., 2000). 
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Παρόλα αυτά, η υπόθεση CLAW (σχήµα 3) συνεχίζει να είναι υπό συζήτηση 

και αντικείµενο έντονων αντιθέσεων, καθώς θεωρείται απαραίτητη η εύρεση όλων 

των πιθανών πηγών CCN, ώστε να µπορέσει να υπάρξει ένα πιο αντικειµενικό και 

ολοκληρωµένο συµπέρασµα (Yoon & Brimblecombe, 2001). 
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 Σχήµα 3. Σχηµατική απεικόνιση της υπόθεσης CLAW (Charlson et al., 1987). 
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2. Η παρουσία του DMSP στο θαλάσσιο περιβάλλον 

 
2.1 Βιοσύνθεση του DMSP 
 

Η σύνθεση πρωτεϊνών καθώς και άλλων δοµικών στοιχείων απαραίτητων για 

την λειτουργία της αύξησης και του πολλαπλασιασµού των κυττάρων, εµπλέκει 

πολλά σηµαντικά στοιχεία τα οποία βρίσκονται σε διάφορες µορφές στο περιβάλλον 

(Groene, 1995). 

Το θείο είναι ένα δοµικό στοιχείο το οποίο χρησιµοποιείται σχεδόν από όλους 

τους φυτικούς οργανισµούς για τον σχηµατισµό αρκετών κυτταρικών πρωτεϊνών. Η 

πρόσληψη θειικών ιόντων στο κυτταρόπλασµα, είναι µια διαδικασία η οποία αποτελεί 

µέρος του µηχανισµού αύξησης των φυτοπλαγκτονικών οργανισµών (Groene, 1995). 

Τα προϊόντα που προκύπτουν από την αναγωγή των θειικών ιόντων σε θειώδη και 

τελικά σε οργανικό θείο, χρησιµοποιούνται από τα κύτταρα για την αύξηση της 

κυτταρικής βιοµάζας. Ο ρυθµός πρόσληψης των θειικών ιόντων από το 

φυτοπλαγκτόν, συσχετίζεται µε τις ενδοκυτταρικές συγκεντρώσεις, καθώς και µε τις 

αναγωγικές διαδικασίες που υφίστανται τα θειικά ιόντα µέσα στα φυτοπλαγκτονικά 

κύτταρα (Schmidt, 1986).  

 
Σχήµα 4. Η διαδικασία της αναγωγής των θειικών ιόντων στα ευκαριωτικά φυτά (assimilatory sulfate reduction).  

*ATP = Adenosintriphosphate, APS = Adenosin 5′-phosphosulfate, PP = pyrophosphate, carSH = carrior thiol, 
AMP = Adenosinmonophosphate, fd = feredoxin 

 
Η αφοµοίωση των θειικών ιόντων από τα κύτταρα εξαρτάται κατά κύριο λόγο 

από το ATP και το δυναµικό οξειδοαναγωγής. Λόγω της θέσης στην οποία 

βρίσκονται ορισµένα ένζυµα που συµµετέχουν στις αντιδράσεις, (µερικά από τα 

ένζυµα που συµµετέχουν στη αναγωγή υπάρχουν στους χλωροπλάστες), η διαδικασία 

που περιγράφεται στο σχήµα 4 επηρεάζεται έντονα από την ηλιακή ακτινοβολία 

(Schmidt, 1986; Giovanelli, 1990).  

Τα θειώδη ιόντα που προκύπτουν από την διαδικασία της αναγωγής, 

ενσωµατώνονται µέσω ενζυµικών µετατροπών στην κυστεϊνη, η οποία είναι µια 

κυτταρική πρωτεΐνη από την οποία προκύπτει η µεθιονίνη που θεωρείται πρόδροµος 

ένωση του DMSP.  
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Η µεθιονίνη ακολουθεί διαφορετικά βιοχηµικά µονοπάτια µετατροπής σε 

DMSP. Στην περίπτωση των θαλάσσιων ευκαριωτικών φυκών, οι διαδικασίες που 

ακολουθούνται περιγράφονται στο σχήµα 5. 

 

Methionine →4-methylthio-2-oxobutyrate→ 4-methylthio-2-hydroxybutyrate → 
4-dimethylsulfonio-2-hydroxybutyrate → DMSP 

 

Σχήµα 5. ∆ιαδικασία ενδοκυτταρικής σύνθεσης DMSP σε θαλάσσια ευκαριωτικά φύκη (Groene, 1995). 
 

 

2.2 Ο ρόλος του DMSP στην φυσιολογία του φυτοπλαγκτού 

 
2.2.1 Το DMSP στην διαδικασία της ωσµορύθµισης 

Το κυτταρόπλασµα των φυτικών κυττάρων, είναι συνήθως ισοτονικό ή 

υπερτονικό ως προς το θαλάσσιο περιβάλλον. Οι υψηλές συγκεντρώσεις NaCl στο 

εξωτερικό περιβάλλον, προκαλούν την καταστροφή των πρωτεϊνών και των 

µεµβρανών, οδηγώντας σε διάλυση των κυττάρων. Για τον λόγο αυτό τα 

φυτοπλαγκτονικά κύτταρα έχουν υιοθετήσει διάφορες προσαρµογές οι οποίες 

εξυπηρετούν στην προστασία των οργανισµών κατά την διάρκεια σηµαντικών 

περιβαλλοντικών µεταβολών. 

Πιο συγκεκριµένα, σε περιπτώσεις όπου παρατηρούνται έντονες αλλαγές στην 

αλατότητα, τα κύτταρα συνθέτουν σηµαντικές ποσότητες DMSP, και βεταϊνης της 

γλυκίνης (GTB), οι οποίες σαν ενώσεις εµφανίζουν ωσµορυθµιστικό χαρακτήρα 

(Vairavamurthy et al., 1985; Dickson & Kirst, 1987a,b; Yoch, 2002).  

Η ενέργεια που απαιτείται για την σύνθεση του DMSP είναι µεγαλύτερη από 

εκείνη που απαιτεί ο σχηµατισµός της GTB. Παρόλα αυτά σε περιπτώσεις όπου 

υπάρχουν χαµηλές συγκεντρώσεις νιτρικών, τα κύτταρα συνθέτουν κυρίως DMSP 

(Turner et al., 1988), καθώς αποτελεί ένα προϊόν το οποίο σε αντίθεση µε την GTB, 

δεν περιλαµβάνει στην δοµή του άζωτο. Η παραπάνω παρατήρηση ανάγει το DMSP 

σε µια αρκετά σηµαντική ένωση η οποία µπορεί και δρα σαν οσµολύτης ακόµη και σε 

περιπτώσεις όπου παρατηρούνται πολύ ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες (π.χ. 

χαµηλές συγκεντρώσεις νιτρικών). 
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2.2.2 Η συµβολή στην κρυοπροστασία 

Μια άλλη σηµαντική δράση του DMSP, είναι η συµβολή του στην 

κρυοπροστασία (Vairavamurthy et al., 1985; Karsten et al., 1990, 1991; Karsten et 

al., 1996) των φυτοπλαγκτονικών ειδών, η οποία είναι ζωτικής σηµασίας κυρίως σε 

περιοχές του Βορείου Ατλαντικού και του Ανταρκτικού Ωκεανού (Yoch, 2002). Αυτή 

η υπόθεση βασίζεται σε παρατηρήσεις που έγιναν σε παγωµένα νερά της 

Ανταρκτικής όπου οι συγκεντρώσεις του DMSP στα µικροφύκη, εµφανίστηκαν 

µεγαλύτερες συγκριτικά µε εκείνες που παρατηρήθηκαν στον ανοιχτό ωκεανό (Kirst 

et al., 1991; Karsten et al.,1992).  

Με βάση πειράµατα που έγιναν σε καλλιέργειες φυτοπλαγκτονικών 

οργανισµών, η συγκέντρωση του DMSP αυξάνεται έντονα όταν υπάρχει µείωση της 

θερµοκρασίας. Πιο συγκεκριµένα για το είδος Enteromorpha bulbosa παρατηρήθηκε 

ότι η συγκέντρωση του DMSP αυξάνεται έως και 80 mM όταν η θερµοκρασία 

µειώνεται κατά 10˚C (Karsten et al., 1990; Karsten et al., 1992). Η αύξηση της 

συγκέντρωσης του DMSP, οδηγεί στην µείωση του σηµείου πήξης, µε αποτέλεσµα 

να αποφεύγεται η δηµιουργία ενδοκυτταρικού πάγου. 

Ένας άλλος πιθανός τρόπος δράσης της κρυοπροστασίας του DMSP, στο 

φυτοπλαγκτόν, είναι η αλληλεπίδρασή του µε κυτταρικές πρωτεΐνες µε σκοπό την 

σταθεροποίησή τους σε θερµοκρασίες κάτω των 0˚C. Για την συγκεκριµένη δράση 

δεν υπάρχουν πολλά  δεδοµένα καθώς υπάρχει περιορισµένη γνώση σχετικά µε τις 

αλληλεπιδράσεις των ενζύµων και του DMSP στα φυτοπλαγκτονικά κύτταρα.  

 

2.3 Παράγοντες που επηρεάζουν την συγκέντρωση του DMSP στα κύτταρα 

 
2.3.1. Ταξινοµικές Οµάδες 

Έχει αποδειχτεί ότι το DMSP δεν παράγεται από όλα τα είδη των φυτικών 

οργανισµών αλλά από συγκεκριµένα ευκαριωτικά θαλάσσια είδη µίκρο- και 

µακροφυκών (Pokorny et al., 1970; Keller et al., 1989; Yoch, 2002), καθώς και από 

συγκεκριµένα αλόφυτα (Yoch, 2002). Στα ανώτερα φυτά, η παρουσία DMSP δεν 

είναι έντονη (Van Diggelen et al., 1986), ενώ δεν υπάρχει κάποια ένδειξη για 

σύνθεση της ένωσης από βακτήρια (Pokorny et al.,1970) και ζώα (Iida, 1988).  

Η παρουσία του DMSP έχει ταυτοποιηθεί σε πολλές και διαφορετικές 

ταξινοµικές οµάδες θαλάσσιων φυτικών οργανισµών, οι οποίες δεν διαθέτουν την 

ίδια ικανότητα βιοσύνθεσης της ένωσης (Yoch, 2002). Σύµφωνα µε πειραµατικά 
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δεδοµένα οι ενδοκυτταρικές συγκεντρώσεις του DMSP µεταξύ των διαφόρων 

φυτοπλαγκτονικών οµάδων διαφέρουν (Ackman et al. 1965, Keller et al. 1989, 

Dickson & Kirst 1987a,b). Πιο συγκεκριµένα έχει παρατηρηθεί πειραµατικά, ότι οι 

οµάδες των Χλωροφυκών (Chlorophyceae), των Κυανοφυκών (Cyanophyceae), 

καθώς των Ευγλενοφυκών (Euglenophyceae), περιέχουν, σε σχέση µε τον όγκο τους, 

µικρές συγκεντρώσεις DMSP (<30mM), σε αντίθεση µε τις οµάδες των Χρυσοφυκών 

(Chrysophyceae), ∆ινοµαστιγωτών (Dinoflagellates) και Κοκκολιθοφόρων 

(Prymnesiophyceae, Coccolithophores), που περιέχουν µεγαλύτερες συγκεντρώσεις 

(45-400mM). Με βάση πειραµατικά δεδοµένα, η κατάταξη των φυτοπλαγκτονικών 

ειδών ως προς την ικανότητα να παράγουν DMSP εµφανίζει την εξής αύξουσα σειρά 

(Shenoy et al., 2003): 

 

∆ιάτοµα (Diatoms) < ∆ινοµαστιγωτά (Dinoflagellates)< Κοκκολιθοφόρα 

(Coccolithophores) 

 

Η οµάδα των διατόµων (κλάση Bacillariophyceae), αν και βρίσκεται στην  

χαµηλότερη βαθµίδα παραγωγής DMSP, εµφανίζει σε αρκετές περιπτώσεις υψηλές 

ενδοκυτταρικές συγκεντρώσεις της ένωσης (Groene, 1995).  

Σε επίπεδο ειδών, τις υψηλότερες συγκεντρώσεις ανά όγκο κυττάρου, τις 

έχουν τα Amphidinium carterae, Prorocentum minimum, η Scripsiella trochoidea 

(Dinoflagellates), οι Emiliania huxlei, Chrysochromulina herdlansis, και το γένος 

Phaeocystis sp. (Prymnesiophyceae).  

 

2.3.2. Φυσικοχηµικοί Παράµετροι 

Η παραγωγή του DMSP συνδέεται µε αρκετές φυσικοχηµικές παραµέτρους 

όπως είναι η θερµοκρασία, το φως και τα θρεπτικά άλατα, οι οποίες θεωρούνται 

σηµαντικές για την αύξηση του φυτοπλαγκτού (Yoch,  2002). 

 
Α) Θρεπτικά άλατα 

Σε περιπτώσεις που υπάρχουν χαµηλές συγκεντρώσεις νιτρικών, η 

ενδοκυτταρική σύνθεση του DMSP αυξάνεται από 50% (Turner et al., 1988) έως και 

76% (Groene, 1995), καθώς όπως έχει αναφερθεί δεν υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες 

για σύνθεση µεγάλων ποσοτήτων βεταϊνης της γλυκίνης (GTB). Η σύνθεση του 

DMSP, στην συγκεκριµένη περίπτωση εξυπηρετεί στην αφοµοίωση και την 
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χρησιµοποίηση των χαµηλών συγκεντρώσεων αζώτου, σε πιο σηµαντικές λειτουργίες 

των κυττάρων (Andreae, 1986).  

 

Β) Φως και Θερµοκρασία 

Ένας άλλος πιθανός παράγοντας που φαίνεται, µε βάση πειραµατικά 

δεδοµένα, να επηρεάζει τα επίπεδα του DMSP είναι η ένταση της ηλιακής 

ακτινοβολίας και η θερµοκρασία. Σε γενικές γραµµές όµως, δεν υπάρχουν αρκετά 

δεδοµένα που να επιβεβαιώνουν πλήρως την παραπάνω υπόθεση (Groene, 1995). 

 

2.3.3. Το στάδιο ανάπτυξης των φυτοπλαγκτονικών κυττάρων 

Έχει παρατηρηθεί από πειραµατικές καλλιέργειες Phaeocystis sp. (Stefels & 

van Boekel, 1993) και Tetraselmis subcordiformis (Groene, 1991) ότι τα κύτταρα, 

ανάλογα µε το στάδιο ανάπτυξης στο οποίο βρίσκονται κάθε φορά, εµφανίζουν 

διαφορετικές ενδοκυτταρικές συγκεντρώσεις DMSP.   

 

2.4 Απελευθέρωση του DMSP στην θαλάσσια στήλη 

 
Το DMSP βρίσκεται στο θαλάσσιο περιβάλλον σε διαλυµένη (dissolved, 

DMSPd) και σωµατιδιακή µορφή (particulate, DMSPp). Ως σωµατιδιακό DMSP 

(DMSPp) ορίζεται το κλάσµα εκείνο το οποίο δεν µπορεί να περάσει από το φίλτρο 

που χρησιµοποιείται για τον καθορισµό της χλωροφύλλης (φίλτρα GF/F), ενώ ως 

διαλυµένη µορφή (DMSPd) ορίζεται το φιλτραρισµένο κλάσµα της ένωσης (Kwint, 

1997).  

Η απελευθέρωση του DMSP στην θαλάσσια στήλη γίνεται µέσω α) της λύσης 

των φυτοπλαγκτονικών κυττάρων, β) της θρέψης του ζωοπλαγκτού γ) της 

βακτηριακής κατανάλωσης (van Boekel et al.,1992; Bratbak et al., 1995; van der 

Maarel & Hansen, 1996) και δ) της ιζηµατοποίησης του φυτοπλαγκτού.  

Κατά την γήρανση και τον θάνατο του φυτοπλαγκτού, τα κύτταρα 

αποσυντίθενται και έτσι το κυτταρικό DMSP απελευθερώνεται στο περιβάλλον και 

ακολουθώντας διάφορες βιολογικές και χηµικές µετατροπές σχηµατίζει τελικά DMS 

(Kwint, 1997). Κάτι αντίστοιχο συµβαίνει και µε την θρέψη του ζωοπλαγκτού καθώς 

κατά την άνθηση των κοκκολιφοθόρων στα επιφανειακά νερά της Βόρειας 

Θάλασσας, η συγκεκριµένη διαδικασία απελευθερώνει το 16 µε 43% του DMSP, που 

βρίσκεται στο οικοσύστηµα (Archer et al., 2001). 
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Πιο συγκεκριµένα, στην περίπτωση της θρέψης του ζωοπλαγκτού, το DMSP 

απελευθερώνεται σχηµατίζοντας τελικά DMS, είτε άµεσα, κατά την σύλληψη των 

φυτοπλαγκτονικών κυττάρων, είτε έµµεσα από τα µεταβολικά προϊόντα του 

ζωοπλαγκτού (Dacey & Wakeham, 1986; Wakeham & Dacey, 1989; Leck et al., 

1990;  Belviso et al., 1990, 1993).  

Έχει αποδειχτεί ότι DMSP δεν συντίθεται, αλλά υπάρχει τόσο σε 

ζωοπλαγκτονικούς (Dacey & Wakeham, 1986) όσο και σε άλλους θαλάσσιους 

οργανισµούς (Iida, 1988). Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα µέσω της αφοµοίωσης και της 

απελευθέρωσης των µεταβολικών προϊόντων µερικών ζωοπλαγκτονικών οργανισµών 

να παράγεται µεγαλύτερη ποσότητα DMSP, συγκριτικά µε εκείνη που θα 

απελευθερωνόταν κατά την φυσιολογική γήρανση των φυτοπλακτονικών ειδών 

(Dacey & Wakeham 1986). Επιπλέον η  αφοµοίωση του DMSP στους ιστούς και στα 

κενοτόπια των ζωοπλαγκτονικών οργανισµών έχει σαν αποτέλεσµα την µεταφορά της 

ένωσης στα ανώτερα τροφικά επίπεδα, γεγονός που µπορεί να αιτιολογήσει τις κατά 

καιρούς ανόµοιες διακυµάνσεις µε το DMS (Tang et al., 1999, 2000a; Tang & Simo, 

2003).   

Το DMSP θεωρείται ένα στοιχείο που συνεισφέρει πολύ στις απαιτούµενες 

ποσότητες άνθρακα και θείου της βακτηριακής παραγωγής. Έχει παρατηρηθεί σε 

περιοχές του Βορείου Ατλαντικού και της Βόρειας Θάλασσας, ότι η 

φυτοπλαγκτονική άνθιση των κοκκολιθοφόρων καλύπτει σχεδόν όλες τις  

βακτηριακές απαιτήσεις σε θείο (Kiene & Linn, 2000;  Simo, 1999) και γύρω στο 5% 

σε άνθρακα (Simo et al., 2002; Zubkov et al., 2001). Τα βακτήρια έχουν την 

ικανότητα να παράγουν DMS, πέρα από το DMSP, και από άλλες ενώσεις που δρουν 

ως πιθανές πηγές όπως είναι το διµεθυλοσουλφοξείδιο (DMSO) και η µεθιονίνη 

(Groene, 1995). Η διαλυµένη µορφή του DMSP (DMSPd), που απελευθερώνεται 

στην στήλη του νερού κατά την λύση των κυττάρων, αποτελεί υπόστρωµα για τους 

βακτηριακούς πληθυσµούς. Η χρήση του DMSPd από τα βακτήρια, απελευθερώνει 

εκτός από DMS και άλλα προϊόντα (π.χ. β-µεθυλθειοπροπιονικό οξύ), καθορίζοντας 

µε αυτόν τον τρόπο την τύχη της διαλυµένης µορφής του DMSP στο νερό (Groene, 

1995; Besiktepe et al., 2004).  

Τέλος η περίπτωση της ιζηµατοποίησης του φυτοπλαγκτού και/ή της 

απόθεσης των µεταβολικών προϊόντων των ζωοπλαγκτονικών οργανισµών στο 

θαλάσσιο υπόστρωµα, µπορεί να αποτελέσει µια σηµαντική δεξαµενή DMSP η οποία 
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µέσω βιογεωχηµικών διαδικασιών είναι δυνατόν να οδηγήσει στην απελευθέρωση 

DMS στην υδάτινη στήλη (Osinga et al., 1996b).  

 

2.5 Παραγωγή του DMS από DMSP 

 
Η παραγωγή του DMS στη θάλασσα ξεκινά µε τη διάσπαση του DMSP 

σύµφωνα µε την αντίδραση που περιγράφεται στο σχήµα 6. Η διαδικασία µετατροπής 

του DMSP σε DMS καταλύεται ένδο- και έξω-κυτταρικά από το ένζυµο DMSP-

λυάση που συναντάται σε ορισµένα είδη φυτοπλαγκτού και βακτηρίων (Ledyard & 

Dacey 1996, Stefels et al., 1996, Steinke et al. 1996, Simo et al. 1999). Η DMSP-

λυάση των φυκών αποµονώνεται από το ενδοκυτταρικό DMSP και δρα έξω-

κυτταρικά κατά την έκκριση του DMSP.   

 

 
Σχήµα 6.  Η διάσπαση του DMSP στο θαλάσσιο περιβάλλον 

 

Επίσης άλλος τρόπος παραγωγής DMS από DMSP είναι µέσω αλκαλικής 

διάσπασης (base catalysed), η οποία είναι µια πολύ αργή αντίδραση όταν 

πραγµατοποιείται στο θαλάσσιο περιβάλλον (Dacey & Blough, 1987). 
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3. Η παρουσία του DMSO στο θαλάσσιο περιβάλλον 

 
3.1 Η παραγωγή του DMSO στην στήλη του νερού 

 
Το DMSO έχει ταυτοποιηθεί ως µια από τις σηµαντικότερες δεξαµενές 

διαλυµένων διµεθυλοσουλφιδίων (Andreae, 1980; Lee & Wakeham, 1989; Gibson et 

al., 1990; Ridgeway et al., 1992; Bates et al., 1994; Simo, 1998) στα θαλάσσια 

οικοσυστήµατα. Πρόκειται για µια διπολική, απρωτική, και υγροσκοπική ουσία η 

οποία µπορεί και διαχέεται εύκολα στις µεµβράνες των φυτικών οργανισµών, 

επιτελώντας σηµαντικές διαδικασίες.  

Είναι χαρακτηριστικό ότι πρόσφατες µελέτες εµφανίζουν την συµµετοχή του 

DMSO σε ένα µηχανισµό προστασίας των κυττάρων έναντι καταστάσεων έντονου 

οξειδωτικού στρες, οι οποίες προκαλούνται από φωτοχηµικές διεργασίες (Sunda et 

al., 2002). Η µελέτη της ένωσης έχει αρχίσει να προκαλεί το ενδιαφέρον αρκετών 

ερευνητών τα τελευταία χρόνια, καθώς θεωρείται µια πιθανή πηγή παραγωγής DMS 

στο θαλάσσιο οικοσύστηµα.  

Η παρουσία του DMSO στο υδάτινο οικοσύστηµα αρχικά αποδόθηκε στην 

απευθείας έκκριση από τα φύκη. Παρόλα αυτά, ως πιο πιθανός τρόπος σχηµατισµού 

της ένωσης αναφέρεται, η φωτοχηµική οξείδωση του DMS (σχήµα 7), η οποία έχει 

αποδειχτεί ότι µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε ορατό φάσµα ακτινοβολίας παρουσία 

φωτοευαισθητοποιητών (Malin et al., 1992; Kiene, 1993; Simo, 1998).  

Πιο συγκεκριµένα όπως προκύπτει από την στοιχειοµετρία, η παραπάνω 

αντίδραση πραγµατοποιείται µε την κατανάλωση 1 mol οξυγόνου ανά 2 mol DMS 

(Brimblecombe & Shooter, 1986). 

 

        
Σχήµα 7. Η φωτοχηµική αντίδραση οξείδωσης του DMS σε DMSO 

 

Ένας άλλος πιθανός σχηµατισµός της ένωσης στο θαλάσσιο περιβάλλον 

θεωρείται η βακτηριακή/µικροβιακή οξείδωση του DMS σε DMSO (Taylor & Kiene, 

1989; Wakeham & Dacey, 1989), και πιο συγκεκριµένα η µετατροπή του DMS σε 

DMSO από βακτήρια. Σύµφωνα µε εργαστηριακές µελέτες έχουν αποδειχτεί αρκετές 

περιπτώσεις σχηµατισµού DMSO από αερόβια βακτήρια όπως τα Nitrosococcus 

oceanus, Nitrosomonas europaea και Pseudomonas acidovorans. Κατά τον Simo 
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(1998), το DMSO παράγεται κυρίως κατά τα πρώτα στάδια της µικροβιακής 

οξείδωσης του DMS, καθώς µόνο ένα µέρος της παραπάνω διαδικασίας αποδίδει την 

συγκεκριµένη ουσία.  

Η παραπάνω διαδικασία µπορεί να λειτουργήσει και µε αµφίδροµο τρόπο, 

καθώς ορισµένα βακτηριακά στελέχη όπως για παράδειγµα τα γένη Hypomicrobium, 

Thiobacillus και Pseudomonas sp. είναι ικανά να µεταβολίζουν το DMSO γεγονός 

που τελικά οδηγεί στην αναγωγή της ένωσης σε DMS (Suylen et al., 1986; Taylor & 

Kiene, 1989; Zhang et al., 1991). 

Η κατανάλωση του DMSO από διάφορους προκαρυωτικούς και 

ευκαρυωτικούς αερόβιους και αναερόβιους µικροοργανισµούς, έχει δείξει ότι το 

DMSO χρησιµοποιείται ως κύρια πηγή ενέργειας. Πιο συγκεκριµένα, σε αναερόβιες 

συνθήκες έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις κατά τις οποίες η ανάπτυξη των βακτηρίων 

στηρίζεται αποκλειστικά στην κατανάλωση DMSO.  

Το DMSO χαρακτηρίζεται συνήθως από υψηλότερες συγκεντρώσεις, 

συγκριτικά µε εκείνες που εµφανίζει το DMS, οι οποίες ανιχνεύονται κυρίως στην 

περιοχή της εύφωτης ζώνης (Bates et al.,1994; Simo et al., 1995, 1997; Hatton et al., 

1996; Lee & de Mora, 1996). Παράλληλα το DMSO, χαρακτηρίζεται και από µια 

σηµαντική ιδιαιτερότητα καθώς εντοπίζεται και στα βαθύτερα στρώµατα της 

υδάτινης στήλης όπου συνήθως οι συγκεντρώσεις του DMS και του DMSP είναι 

αρκετά µικρές και σε µερικές περιπτώσεις δεν ανιχνεύονται (Hatton et al., 1996).  

Οι φυσικές διαδικασίες σχηµατισµού DMSO στο θαλάσσιο περιβάλλον δεν 

είναι πλήρως κατανοητές και απαιτούν αρκετά εκτεταµένες εργαστηριακές έρευνες. 

Παρόλα αυτά σε µετρήσεις που έχουν γίνει στην Μεσόγειο έχει αποδειχτεί ότι η 

συγκεκριµένη ένωση, είναι δυνατόν να αποτελεί µια σηµαντική πηγή µη πτητικών 

διµεθυλοσουλφιδικών ενώσεων λειτουργώντας παράλληλα και σαν δεξαµενή 

σχηµατισµού DMS (Simo et al., 1995; Bardouki, 2000).  
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4. Φυτοπλαγκτόν 

 
4.1 Γενικά χαρακτηριστικά  

 
Το θαλάσσιο περιβάλλον είναι ένας χώρος στον οποίο διαβιώνουν 

περισσότερα από 200.000 είδη φυτών και ζώων (Λυκάκης, 1996). Η κατανοµή και η 

ανάπτυξη των βιοκοινωνιών σε συγκεκριµένες περιοχές των θαλάσσιων 

οικοσυστηµάτων, επηρεάζονται άµεσα από τα οικολογικά και τα βιολογικά κριτήρια 

αυτών των περιοχών (Castro & Huber, 1999).  

Οι θαλάσσιοι οργανισµοί σύµφωνα µε τον τρόπο που διαβιώνουν και 

αναπτύσσονται διακρίνονται σε αυτότροφους, στους οποίους κατατάσσονται  τα 

θαλάσσια φυτά (φυτοπλαγκτόν), και τα κυανοβακτήρια και σε ετερότροφους στους 

οποίους κατατάσσονται κυρίως τα ζώα (ζωοπλαγκτόν). Επίσης ανάλογα µε την 

κολυµβητική ικανότητα που τους χαρακτηρίζει διακρίνονται εκτενέστερα σε νηκτόν, 

όπου ανήκουν τα ζώα που µπορούν και κολυµπούν αρκετά καλά χωρίς να 

παρασύρονται από τα ρεύµατα, και σε πλαγκτόν (από την αρχαία ελληνική λέξη 

πλάνητες), όπου ανήκουν οι οργανισµοί µε ελάχιστη ή και µηδαµινή κολυµβητική 

ικανότητα οι οποίοι µετακινούνται από τις υδάτινες µάζες (Castro & Huber, 1999). 

Μια από τις κύριες υποκατηγορίες στις οποίες διαιρείται το πλαγκτόν, είναι 

και το φυτοπλαγκτόν, το οποίο αποτελείται από επιπλέοντες, µικροσκοπικούς, 

µονοκύτταρους φυτικούς οργανισµούς, που διαβιώνουν στα επιφανειακά νερά 

(εύφωτη ζώνη) του θαλάσσιου περιβάλλοντος, µεµονωµένα ή σχηµατίζοντας 

αλυσίδες (Kennish, 1989). Το φυτοπλαγκτόν είναι αυτότροφοι οργανισµοί µε 

µεγάλη φωτοσυνθετική ικανότητα οι οποίοι εκτελούν το 90% της φωτοσύνθεσης, και 

διαδραµατίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο στην ροή ενέργειας στα θαλάσσια 

οικοσυστήµατα (Thurman & Webber, 1984).  

Οι φυτοπλαγκτονικοί οργανισµοί είναι η κυριότερη οµάδα πρωτογενών 

παραγωγών στα υδάτινα οικοσυστήµατα του πλανήτη, ελευθερώνοντας σχεδόν το 

µισό οξυγόνο της ατµόσφαιρας (Huber & Castro, 1999). Με την λειτουργία της 

φωτοσύνθεσης παράγουν αρχικά υδατάνθρακες οι οποίοι µετατρέπονται σε λίπη, 

πρωτεΐνες και άλλες οργανικές ενώσεις (Λυκάκης, 1996). Η αντίδραση της 

φωτοσύνθεσης δεν διαφέρει από εκείνη των φυτών της ξηράς αλλά είναι 

προσαρµοσµένη στις οικολογικές συνθήκες που επικρατούν στο θαλάσσιο 

περιβάλλον.  
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Η συνολική ποσότητα της οργανικής ύλης που παράγεται φωτοσυνθετικά  

συναρτήσει του χρόνο και της επιφάνειας της θάλασσας, εκφράζει τον ρυθµό της 

πρωτογενούς παραγωγή η οποία καλείται και παραγωγικότητα (Λυκάκης, 1996; 

Castro & Huber, 1999). Η καθαρή πρωτογενής παραγωγή των οικοσυστηµάτων 

(συνολική πρωτογενής παραγωγή, χωρίς την αναπνοή των ίδιων των οργανισµών που 

φωτοσυνθέτουν), αποτελεί την αύξηση της βιοµάζας και συνεπώς την διαθέσιµη 

τροφή των φυτοφάγων πελαγικών οργανισµών. Ένα σηµαντικό µέρος των οργανικών 

ουσιών που παράγονται µε την φωτοσύνθεση διαφεύγει από τα κύτταρα του 

φυτοπλαγκτού στο θαλάσσιο χώρο και προστίθεται στο απόθεµα των διαλυµένων 

οργανικών ουσιών που βρίσκονται στο υδάτινο περιβάλλον (Raymont, 1980). 

Η ηλιακή ενέργεια που είναι απαραίτητη για την διαδικασία της 

φωτοσύνθεσης δεσµεύεται από τις φωτοσυνθετικές χρωστικές  του φυτοπλαγκτού. 

Από τις πιο σπουδαίες φωτοσυνθετικές χρωστικές των φυτοπλαγκτονικών 

οργανισµών, είναι η χλωροφύλλη α (Chl-a), της οποίας η µέγιστη απορρόφηση 

γίνεται στα µήκη κύµατος 670-695 nm (Λυκάκης, 1996). Εκτός από την Chl-a, 

υπάρχουν και άλλες χρωστικές που συµµετέχουν στην γενική φωτοσύνθεση της 

πελαγικής ζώνης, όπως οι Chl-b,c και τα καροτινοειδή a,b,c,e. Η µεγαλύτερη ποικιλία 

των φωτοσυνθετικών χρωστικών επιτρέπει την απορρόφηση των ηλιακών ακτίνων σε 

µια µεγάλη φασµατική περιοχή (400-720nm), προσδίδοντας τα χαρακτηριστικά 

χρώµατα των διαφόρων φυτοπλαγκτονικών ειδών.  

Οι µέγιστες συγκεντρώσεις χλωροφύλλης (Deep Chlorophyll Maximum, 

DCM) παρατηρούνται συνήθως µεταξύ 40 και 50 m. Είναι σηµαντικό το γεγονός ότι 

περισσότερη χλωροφύλλη δεν σηµαίνει απαραίτητα και αφθονότερη 

φυτοπλαγκτονική βιοµάζα. Τα κύτταρα που βρίσκονται υπό περιοριστικές συνθήκες 

φωτός µπορούν να προσαρµοστούν κατάλληλα στις συνθήκες παράγοντας 

περισσότερη χλωροφύλλη ανά κύτταρο. Επιπλέον, οι οµάδες του φυτοπλαγκτού δεν 

εξειδικεύονται το ίδιο στην απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας και ενδεχοµένως 

δεν απορροφούν ίδιες ποσότητες από τα όλα τα µήκη κύµατος. Για παράδειγµα οι 

φυτοπλαγκτονικοί οργανισµοί που εντοπίζονται συνήθως στα κατώτερα βάθη της 

εύφωτης ζώνης, είναι προσαρµοσµένοι ώστε να απορροφούν την ηλιακή ακτινοβολία 

µε την χρήση κατάλληλων φωτοσυνθετικών χρωστικών που δεσµεύουν το µέγιστο 

της εισερχόµενης ακτινοβολίας. 

Οι δύο βασικοί παράγοντες που ελέγχουν την ανάπτυξη του φυτοπλαγκτού 

είναι το φως και τα θρεπτικά άλατα. Η διαθεσιµότητα τους, καθορίζει την 

17 



 

παραγωγικότητα και στα υπόλοιπα τροφικά επίπεδα. Οι συγκεκριµένες παράµετροι 

προκαλούν τις κάθετες διαβαθµίσεις στη φυτοπλαγκτονική κοινότητα, οι οποίες 

σχετίζονται µε την έλλειψη θρεπτικών (ανώτερα στρώµατα) και την έλλειψη φωτός 

(µεγαλύτερα βάθη).  

Το φως εισέρχεται στην θαλάσσια στήλη από τα επιφανειακά στρώµατα ενώ 

τα θρεπτικά κατά κύριο λόγο από τα βαθύτερα. Η παραγωγικότητα παρατηρείται 

αυξηµένη µόνο όταν οι δύο παραπάνω παράγοντες βρίσκονται σε επαρκή επίπεδα. 

Στις εύκρατες περιοχές, η παραγωγικότητα είναι χαµηλή κατά τη διάρκεια του 

χειµώνα λόγω της περιορισµένη ηλιοφάνειας, και το καλοκαίρι εξαιτίας των 

περιορισµένων θρεπτικών. Στα θαλάσσια οικοσυστήµατα εµφανίζονται δύο 

χαρακτηριστικές ανθίσεις φυτοπλαγκτού (bloom) οι οποίες πραγµατοποιούνται την 

άνοιξη και το φθινόπωρο όταν η ανάµειξη των υδάτων και η ηλιοφάνεια 

παρατηρούνται αυξηµένες.  

Σε εύτροφες συνθήκες, η «άνθιση» (bloom) του φυτοπλαγκτού κυριαρχείται 

από σχετικά µεγάλο µέγεθος οργανισµών ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι το χρονικό 

διάστηµα µέσα στο οποίο εξελίσσεται έχει διάρκεια µερικών ηµερών. Στην 

συγκεκριµένη περίπτωση, ο ρυθµός κατανάλωσης του φυτοπλαγκτού από το 

ζωοπλαγκτόν, το οποίο θεωρείται από τους κυριότερους θηρευτές, δεν µπορεί να 

ανταπεξέλθει στην ταχύτατη αύξηση της βιοµάζας, µε αποτέλεσµα ένα µέρος της να 

παραµένει άθικτο (ungrazed) και να καθιζάνει. Παράλληλα, κατά την γήρανση του 

φυτοπλαγκτού, όταν τα θρεπτικά έχουν εξαντληθεί, µεγάλο µέρος της πρωτογενούς 

παραγωγής αποδεσµεύεται ως διαλυµένο οργανικό υλικό (Dissolved Organic Matter, 

DOM) το οποίο µε τη σειρά του ενισχύει τη µικροβιακή δραστηριότητα. Το κλάσµα 

του φυτοπλαγκτού που αποχωρεί από την εύφωτη ζώνη τελικά σχηµατίζει 

συσσωµατώµατα που είναι γνωστά ως θαλάσσιο χιόνι (marine snow). Αυτά τα 

συσσωµατώµατα αποτελούν στοιχείο της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας των 

επιφανειακών υδάτων καθώς και της γενικότερης ετεροτροφικής δράσης. 

Στις ολιγοτροφικές συνθήκες, η αυτότροφη κοινότητα κυριαρχείται από 

οργανισµούς µικρότερου µεγέθους, οι οποίοι είναι καλύτερα προσαρµοσµένοι στην 

αφοµοίωση των χαµηλών συγκεντρώσεων θρεπτικών. Σε περιοχές οι οποίες 

χαρακτηρίζονται από τέτοιες συνθήκες, η φυτοπλαγκτονική άνθιση δεν είναι τόσο 

έντονη και ελέγχεται από τους ετεροτροφικούς οργανισµούς των οποίων η αυξητική 

ανταπόκριση είναι της ίδιας τάξης µε αυτή των αυτότροφων οργανισµών. Στην 

περίπτωση της Μεσογείου, είναι πιθανόν οι περιοριστικές συνθήκες, που ενδεχόµενα 
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επικρατούν ως προς τον φώσφορο, να οδηγούν σε µεγαλύτερα ποσοστά πρωτογενούς 

παραγωγής η οποία εµφανίζεται αποδεσµευόµενη ως DOM (Ignatiades et al., 2002). 

Στις ολιγοτροφικές συνθήκες το DOM αποµακρύνεται αβιοτικά και συσσωρεύεται ως 

κολλοειδές υλικό το οποίο καταναλώνεται από τους µικροετεροτροφικούς 

οργανισµούς ή απορροφάται σε βυθιζόµενα σωµατίδια. 

 

4.2 Περιγραφή των βασικών φυτοπλαγκτονικών οµάδων 

 
Ο διαχωρισµός των θαλάσσιων οργανισµών, πέρα από το κριτήριο των 

τρόπων διαβίωσης και ανάπτυξης, γίνεται επίσης και µε βάση το µέγεθος. Πιο 

συγκεκριµένα οι πλαγκτονικοί οργανισµοί καλύπτουν ένα µεγάλο φάσµα µεγεθών, το 

οποίο µπορεί να κυµαίνεται από µερικά µικρόµετρα (µm) έως αρκετά εκατοστά (cm) 

(πίνακας 1).  

 

Κατηγορίες 

Οργανισµών Μέγεθος 
Αντιπροσωπευτικές 

Οµάδες 

Πικοπλαγκτόν 

(Picoplankton) 0.2-2 µm 
Βακτήρια  (αυτότροφα, 

ετερότροφα) 

Νανοπλαγκτόν 

(Nanoplankton) 2-20 µm 

∆ιάτοµα, ∆ινοµαστιγωτά, 

Πυριτιοµαστιγωτά, 

Κοκκολιθοφόρα, 

Μαστιγωτά 

Μικροπλαγκτόν 

(Microplankton) 20-200 µm 
∆ιάτοµα, ∆ινοµαστιγωτά, 

πρωτόζωα, µικρά µετάζωα 

Μεσοπλαγκτόν 

(Mesoplankton) 200µm-20 mm 
Κωπήποδα και αρκετές 

προνυµφικές µορφές 

Μακροπλαγκτόν 

(Macroplankton) 2-20 cm Προνύµφες ψαριών 

Πίνακας 1. Ταξινόµηση των πλαγκτονικών οργανισµών µε βάση το µέγεθος (Harris et al., 2000) 

 

Οι φυτοπλαγκτονικοί οργανισµοί, οι οποίοι στην πλειοψηφία των ειδών τους 

αποτελούν µέρος του nano και microplakton, εµφανίζονται κυρίως ως µονοκύτταρα 

βιολογικά συστηµάτα, µε έντονη ποικιλοµορφία ειδών (Dawes, 1981). Πιο 

συγκεκριµένα, οι κυριότερες οµάδες φυτοπλαγκτού που εµφανίζονται στα θαλάσσια 
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οικοσυστήµατα είναι τα ∆ιάτοµα (Κλάση Bacillariophyceae), τα ∆ινοµαστιγωτά 

(Κλάση Dinophyceae), τα Κοκκολιθοφόρα (Κλάση Prymnesiophyceae) και τα 

Μαστιγωτά (Valiela 1984, Huber & Castro, 1999). 

 

Α) ∆ιάτοµα (Κλάση Bacillariophyceae) 

 
Τα διάτοµα κυριαρχούν την φυτοπλαγκτονική κοινωνία της νηριτικής ζώνης 

των βόρειων και εύκρατων περιοχών καθώς και των περιοχών που χαρακτηρίζονται 

από έντονη ανάβλυση (upwelling) (Levinton 1982, Garrison 1984). Θεωρούνται από 

τις σηµαντικότερες φυτοπλαγκτονικές οµάδες, οι οποίες συµµετέχουν ενεργά στην 

παραγωγικότητα των ωκεανών, κυρίως στις παράκτιες περιοχές. Είναι οργανισµοί οι 

οποίοι εµφανίζονται είτε ως µονοκύτταροι είτε µε την µορφή αλυσίδων και 

χαρακτηρίζονται από την παρουσία σκληρής πυριτικής κάψας η οποία αποτελεί 

στοιχείο για τον ταξινοµικό προσδιορισµό (Kennish, 1989). 

Ανάλογα µε το σχήµα και την συµµετρία που εµφανίζει η πυριτική κάψα, 

διακρίνονται σε Centrales, (κυκλικό σχήµα και ακτινωτή συµµετρία) και σε Pennales 

(σχήµα βάρκας και αµφίπλευρη συµµετρία) (σχήµα 8).  

 

 
Σχήµα 8. ∆ιάτοµα τύπου  Centrales και Pennales 

 

Στην εξωτερική τους µορφολογία απουσιάζουν όργανα µετακίνησης όπως 

είναι τα µαστίγια, και για αυτό τον λόγο δεν εµφανίζουν κινητικότητα, αλλά τάση για 

καταβυθίση (Smayda, 1970). Τα κύρια αποθηκευτικά προϊόντα της φωτοσυνθετικής 

δραστηριότητας των διατόµων είναι οι πολυσακχαρίτες και τα λιπίδια, τα οποία 
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εφοδιάζουν µε υψηλά ποσοστά ενέργειας το ζωοπλαγκτόν. Το µέγεθός τους ποικίλει 

από 10 µm έως 200 µm (Valiela, 1984; McConnaughey & Zottoli,1983). 

 

Β) ∆ινοµαστιγωτά (Κλάση Dinophyceae) 

 
 Τα δινοµαστιγωτά (σχήµα 9) είναι µονοκύτταροι οργανισµοί, που φέρουν 2 

άνισα µαστίγια τα οποία χρησιµεύουν στην σταθεροποίηση και στην µετακίνηση. 

Όπως τα διάτοµα έτσι και τα δινοµαστιγωτά, έχουν πολύ σηµαντικό ρόλο στην 

πρωτογενή παραγωγή πολλών περιοχών. Πιο συγκεκριµένα βρίσκονται σε θαλάσσια 

αλλά και σε χερσαία υδάτινα οικοσυστήµατα (Walker, 1984) µε έντονη την παρουσία 

τους σχεδόν σε όλες τις υδάτινες περιοχές (Levinton, 1982).  

 

 
Σχήµα 9. ∆ιάφορα είδη δινοµαστιωτών κυττάρων  

 

Σε αντίθεση µε τα διάτοµα τα περισσότερα δινοµαστιγωτά δεν εµφανίζουν 

πυριτικό εξωσκελετό αλλά πλάκες από κυτταρίνη οι οποίες θωρακίζουν το κύτταρο. 

Μερικά είδη δινοµαστιγωτών παράγουν ισχυρές τοξίνες, οι οποίες σε συγκεκριµένες 

συγκεντρώσεις προκαλούν άµεσο θάνατο σε άλλους υδρόβιους οργανισµούς 

(φαινόµενο ερυθρών παλιρροιών), ενώ άλλα εµφανίζουν την ιδιότητα του 

βιοφωτισµού φωτίζοντας τα επιφανειακά υδάτινα στρώµατα κατά την διάρκεια της 

νύχτας.  
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Τα αποθηκευτικά προϊόντα των δινοµαστιγωτών από την φωτοσυνθετική 

δραστηριότητα είναι άµυλο και λιπίδια, τα οποία αποτελούν βρώσιµο υλικό για τα 

ετερότροφα δινοµαστιγωτά και για τους ζωοπλαγκτονικούς οργανισµούς. Το µέγεθος 

των δινοµαστιγωτών ποικίλλει από 5 έως 200 µm. 

  

Γ) Κοκκολιθοφόρα (Κλάση Prymnesiophyceae) 

 
Τα κοκκολιθοφόρα (σχήµα 10), αποτελούν µονοκύτταρους οργανισµούς οι 

οποίοι φέρουν 2 µαστίγια και χαρακτηρίζονται από εξωτερικές πλάκες CaCO3. Είναι 

µικροί οργανισµοί οι οποίοι εµφανίζουν µεγάλη αφθονία σε τροπικές, και 

υποτροπικές περιοχές καθώς και στα ανοιχτά νερά των ωκεανών. Σε αρκετές περιοχές 

τα κοκκολιφοθόρα, ευθύνονται για το µεγαλύτερο µέρος της φωτοσυνθετικής 

παραγωγής, όπως για το µεγαλύτερο κλάσµα CaCO3, που συναντάται στο ίζηµα του 

πυθµένα (Kennish,1989). Το µέγεθος των κοκκολιθοφόρων κυµαίνεται από 5 έως 

50µm, αποτελώντας µια από τις βασικότερες οµάδες του νανοπλαγκτού.     

 

 
Σχήµα 10. ∆ιάφορα είδη κοκκολιοφοθόρων 

 

∆) Μαστιγωτά 

 
Τα µαστιγωτά (σχήµα 11), αποτελούν µια γενικότερη οµάδα µονοκύτταρων 

φυτοπλαγκτονικών οργανισµών, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από δύο ή και 
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περισσότερα µαστίγια και από σηµαντικό ποσοστό συµµετοχής στην θαλάσσια 

παραγωγικότητα αρκετών περιοχών. Έχουν µικρό µέγεθος, ενώ µερικά από αυτά 

εµφανίζουν ετερότροφο χαρακτήρα. 

 

 
Σχήµα 11. Είδη µαστιγωτών κυττάρων 
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5. Συνοπτική περιγραφή των χαρακτηριστικών του Αιγαίου Πελάγους και της 

ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου 

 

5.1 Ανατολική Μεσόγειος 

Η Μεσόγειος θάλασσα είναι µια ηµίκλειστη λεκάνη µε στενή ηπειρωτική 

υφαλοκρηπίδα (0-200 m), η οποία χαρακτηρίζεται από απότοµη κλίση (Murdoch & 

Onuf, 1974). Πρόκειται για µια µη εκτεταµένη σε µέγεθος θαλάσσια περιοχή, η οποία 

όσον αφορά διαδικασίες που σχετίζονται µε τον σχηµατισµό και την κυκλοφορία των 

υδάτινων µαζών, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως µοντέλο προσοµοίωσης για την 

διεξαγωγή συµπερασµάτων για τους ωκεανούς (Andreae et al., 2003). 

Το θαλάσσιο οικοσύστηµα της Μεσογείου, χαρακτηρίζεται από 

µακροπρόθεσµες µεταβολές στην θερµοκρασία και την αλατότητα, από υψηλό 

γραµµοµοριακό λόγο N/P, καθώς και από διαδικασίες σχηµατισµού βαθύτερων 

στρωµάτων υδάτινων µαζών, κυρίως στην περιοχή του Αιγαίου. Η ευρύτερη περιοχή 

της Μεσογείου χωρίζεται σε 2 κύριες υπολεκάνες, την δυτική µεσογειακή και την 

ανατολική µεσογειακή λεκάνη, οι οποίες διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ τους ως προς 

τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά που εµφανίζουν.  

Πιο συγκεκριµένα η Ανατολική Μεσόγειος λόγω των µειωµένων εισροών από 

µεγάλους ποταµούς εµφανίζει άνισο ισοζύγιο µεταξύ εξάτµισης και εναπόθεσης, 

γεγονός που οδηγεί σε αυξηµένες τιµές αλατότητας. Κατά την διάρκεια της 

χειµερινής περιόδου, η αυξηµένη αλατότητα στα επιφανειακά στρώµατα οδηγεί σε 

καταβύθιση των υδάτινων επιφανειακών µαζών, µε αποτέλεσµα την δηµιουργία µιας 

ενδιάµεσης υδάτινης κυκλοφορίας, η οποία χαρακτηρίζει την ευρύτερη περιοχή της 

Μεσογείου και κυρίως την θάλασσα της Λεβαντίνης (Levantine Intermediate Water 

LIW) (Murdoch & Onuf, 1974).  

Παράλληλα, η Ανατολική Μεσόγειος έχει χαρακτηριστεί ως µια “θαλάσσια 

έρηµος” (Azov, 1991), καθώς τα επίπεδα των θρεπτικών, της φυτοπλαγκτονικής 

βιοµάζας και της παραγωγικότητας που έχουν καταγραφεί στην περιοχή, την 

αναγάγουν µεταξύ των πλέον ολιγοτροφικών οικοσυστηµάτων. Η χαµηλή 

παραγωγικότητα και τα έντονα ολιγοτροφικά χαρακτηριστικά, είναι παράµετροι οι 

οποίες εµφανίζονται σε ολόκληρη σχεδόν την περιοχή της Μεσογείου.  Παρόλα αυτά 

υπάρχει µια έντονη κλιµάκωση στην περιοχή της ανατολικής µεσογειακής λεκάνης, η 

οποία συγκριτικά µε την δυτική, εµφανίζει αρκετά χαµηλότερες συγκεντρώσεις 

θρεπτικών (Krom et al., 1991). Οι επικρατούσες ολιγοτροφικές συνθήκες είναι 
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καθοριστικές για τη δοµή και την λειτουργία του πελαγικού τροφικού πλέγµατος, το 

οποίο χαρακτηρίζεται από παραγωγούς και καταναλωτές µικρού µεγέθους και 

εξαιρετικά υψηλά ποσοστά «αναγεννώµενης» παραγωγής (new production). Τα 

χαρακτηριστικά αυτά ανάγουν σε σηµαντική θέση τον ρόλο που έχει το µικροβιακό 

τροφικό πλέγµα, στη ροή και την ανακύκλωση του άνθρακα και των θρεπτικών. 

5.2 Αιγαίο Πέλαγος  

Το Αιγαίο Πέλαγος είναι µια από τις τέσσερις υπολεκάνες της Ανατολικής 

Μεσογείου (σχήµα 12). Η περιοχή που καταλαµβάνει οριοθετείται βόρεια και δυτικά 

από την Ελληνική ενδοχώρα και την Μικρά Ασία αντίστοιχα, ενώ νότια από την 

Κρήτη. Ο θαλάσσιος χώρος του Αιγαίου επικοινωνεί µε την Ανατολική Μεσόγειο 

στα νοτιοδυτικά µέσω του δυτικού Κρητικού τόξου (Πελοποννήσος-Κύθηρα-

Αντικύθηρα-Κρήτη) και στα νοτιοανατολικά µέσω του ανατολικού Κρητικού τόξου 

(Μικρά Ασία-Ρόδος-Καρπάθος- Κάσος- Κρήτη). Παράλληλα συνδέεται µε την 

Μαύρη Θάλασσα µέσω των Στενών των ∆αρδανελίων.  Ο συνολικός υδάτινος όγκος 

του Αιγαίου είναι 8.1x1013 m3 και καλύπτει έκταση 1.8x1011 m2.Το µέσο βάθος της 

θαλάσσιας περιοχής αναφέρεται περίπου στα 450m, γεγονός που την αναγάγει σε µια 

σχετικά ρηχή λεκάνη µε εξαιρετικά ανώµαλη τοπογραφία πυθµένα (Velaoras & 

Lascaratos, 2005).  

Το Αιγαίο Πέλαγος χωρίζεται σε 2 µεγάλες υπολεκάνες, που εµφανίζουν 

διαφορετικά υδρολογικά χαρακτηριστικά λόγω των επιδράσεων από την Μαύρη 

Θάλασσα και την Θάλασσας της Λεβαντίνης. Η µια υπολεκάνη είναι το Βορειο-

Κεντρικό Αιγαίο, το οποίο εκτείνεται από τις βόρειες Ελληνικές Ακτές έως το 

σύµπλεγµα των Κυκλάδων ενώ η άλλη είναι το Νότιο Αιγαίο, το οποίο εκτείνεται 

από το πλάτωµα των Κυκλάδων έως την Κρήτη (σχήµα 12). Αυτές οι δύο υπολεκάνες 

είναι αποµονωµένες κάτω από τα 350m και για αυτό δεν χαρακτηρίζονται από άµεσες 

ανταλλαγές υδάτινων µαζών στα βαθύτερα στρώµατα. 

H ιδιαιτερότητα του Βόρειου Αιγαίου, έγκειται στην εισροή µεγάλων 

υδάτινων ποσοτήτων µε υφάλµυρα χαρακτηριστικά (~30o/oo) από τη Μαύρη 

Θάλασσα, οι οποίες διατάσσονται λόγω χαµηλότερης πυκνότητας, στο ανώτερο 

επιφανειακό στρώµα της υδάτινης στήλης (Theocharis & Georgopoulos, 1993; 

Zervakis et al., 2002). Το υδρολογικό πρότυπο που συναντάται στην περιοχή, 

εµφανίζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς οι εισερχόµενες υδάτινες µάζες από την 

Μαύρη Θάλασσα αναµειγνύονται µε το ενδιάµεσο στρώµα νερού υψηλής αλατότητας 
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(38–39o/oo) που προέρχεται από τη Λεβαντίνη (Theocharis et al., 1999), προκαλώντας 

σηµαντικές οικολογικές µεταβολές.  

 
Σχήµα 12. Η θέση του Αιγαίου Πελάγους στην Ανατολική Μεσόγειο και ο διαχωρισµός του στις 2 υπολεκάνες 
 

 Η αλληλεπίδραση των διαφορετικών υδάτινων µαζών, σε συνδυασµό µε τις 

σηµαντικές ποτάµιες (∆έλτα Έβρου και Νέστου), και τις ανθρωπογενείς εισροές από 

τις βόρειες κυρίως ακτές, διαµορφώνουν µια υδρολογική ετερογένεια η οποία 

χαρακτηρίζεται από πολύπλοκη κυκλοφορία. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα στο Βόρειο 

Αιγαίο να εµφανίζονται ποικίλα θερµο-αλατικά µέτωπα, σηµαντικές δίνες καθώς και 

µια σειρά άλλων περισσότερο ή λιγότερο µόνιµων υδροδυναµικών δοµών µέσης 

κλίµακας, που τελικά ενσωµατώνονται στην ευρύτερη κυκλωνική κυκλοφορία που 

χαρακτηρίζει συνολικά το Αιγαίο Πέλαγος (Zodiatis, 1994; Stergiou et al., 1997). 
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Οι µελέτες που έχουν πραγµατοποιηθεί στο Αιγαίο αναδεικνύουν τον 

ολιγοτροφικό χαρακτήρα της περιοχής ο οποίος κλιµακώνεται εντονότερα στην 

υπολεκάνη του Νοτίου Αιγαίου. Το Βόρειο Αιγαίο αποτελεί το πιο εύτροφο τµήµα 

του οικοσυστήµατος, λόγω των επιρροών από την Μαύρη Θάλασσα, οι οποίες συχνά 

δηµιουργούν ένα αντίστροφο θερµοκλινές (ψυχρότερα ύδατα στην επιφάνεια-

θερµότερα στα κατώτερα στρώµατα), που δεν επιτρέπει την πλήρη ανάµιξη της 

στήλης του νερού όπως συµβαίνει στο Νότιο Αιγαίο.  
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6. Υλικά και Μέθοδοι 

 
6.1 Τρόπος συλλογής και επεξεργασίας των δειγµάτων  

 
Η συλλογή των δειγµάτων έγινε κατά την διάρκεια δύο αποστολών που 

πραγµατοποιήθηκαν µε το ωκεανογραφικό σκάφος «ΑΙΓΑΙΟ», από το Ελληνικό 

Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Κρήτης, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος 

ANREC (ANchovy RECruitment). Η πρώτη δειγµατοληπτική αποστολή, 

πραγµατοποιήθηκε τον Σεπτέµβριο του 2003 ενώ η δεύτερη τον Ιούλιο του 2004.   

Κατά την διάρκεια της πρώτης αποστολής, συλλέχθηκαν δείγµατα για ανάλυση 

ολικού (total) και διαλυµένου (dissolved) DMSP, και ολικού (total) DMSO, ενώ στην 

δεύτερη προστέθηκαν και δείγµατα διαλυµένου (dissolved) DMSO (πίνακας 1). Η 

συλλογή των δειγµάτων έγινε µε φιάλες Niskin, οι οποίες ήταν συνδεδεµένες µε ένα 

ηλεκτρονικό σύστηµα καταγραφής (SeaBird Electronics SBE 9/11+CTD) των 

κατακόρυφων προφίλ διαφόρων φυσικοχηµικών παραµέτρων όπως θερµοκρασία,  

αλατότητα, πυκνότητα, φθορισµός, οξυγόνο και αγωγιµότητα.  

Παράλληλα µε την λήψη δειγµάτων DMSP και DMSO, πραγµατοποιήθηκε  

συλλογή δειγµάτων µε σκοπό την καταµέτρηση και τον ταξινοµικό προσδιορισµό του 

µικρο- και νανο- πλαγκτού (κυτταρικό µέγεθος 5-200 µm), µε την χρήση 

µικροσκοπίου ανάστροφου φωτισµού Olympus IΧ70 (µεγέθυνση: x200).  

Για τις αναλύσεις του ολικού DMSP, στα δείγµατα προστέθηκαν 2ml 

διαλύµατος NaOH µε pH 13, µε σκοπό την πλήρη αποσύνθεση του DMSP σε DMS 

(Dacey & Blough, 1987; Turner et al., 1988), ενώ για τις αναλύσεις του ολικού 

DMSO στα δείγµατα προστέθηκαν 2ml διαλύµατος HCl µε pH 1 µε σκοπό την 

αποφυγή της βακτηριακής κατανάλωσης (σχήµα 13). Όσον αφορά τις διαλυµένες 

µορφές των συγκεκριµένων ενώσεων, τα δείγµατα αρχικά φιλτραρίστηκαν σε φίλρα 

GF/F 25 mm, µε ιδιαίτερα χαµηλή πίεση (Simo et al., 1997) ώστε να αποφευχθεί η 

διάρρηξη των κυττάρων (Bates et al., 1994), και στην συνέχεια επεξεργάστηκαν µε 

τον ίδιο τρόπο που αναφέρεται παραπάνω.  
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∆ειγµατοληψίες Ηµεροµηνία Σταθµοί
Μέγιστο 

δειγµατοληπτικό
βάθος 

Latitude 
(N) 

Longitude 
(E) DMSPt DMSPd DMSOt DMSOd 

06.09.2003 2 25m 40 49.56 24 51.33 √     √
07.09.2003 17 100m 40 34.32 24 51.40 √ √ √   
07.09.2003 18 100m 40 36.88  25 03.35 √ √ √   
08.09.2003 6 25m 40 51.90 25 27.00 √ √ √   
09.09.2003 39 25m 40 46.78 25 52.83 √     √
09.09.2003 37 30m 40 37.99 25 43.56 √     √
10.09.2003 19 100m 40 36.78 25 15.00 √ √ √   
10.09.2004 20 75m 40 36.52 25 21.49 √     √
12.09.2003 34 50m 40 04.77 25 29.96 √ √ √   
13.09.2003 42 100m 39 44.97 25 30.08 √     √

1η 
δειγµατοληψία 

14.09.2003 28 100m 40 17.51 24 51.81 √ √ √   
10.07.2004 2 20m 40 49.56 24 51.33 √ √ √   
11.07.2004 8 50m 40 46.50 25 03.19 √ √ √ √ 
11.07.2004 12 50m 40 39.15 24 51.27 √ √ √ √ 
12.07.2004 10 50m 40 46.50 25 26.86 √ √ √ √ 
13.07.2004 37 30m  40 37.99 25 43.56 √ √ √ √ 
13.07.2004 39 20m 40 46.78 25 52.83 √ √ √ √ 
14.07.2004 14 50m 40 40.91 25 15.01 √ √ √ √ 
15.07.2004 30 100m 40 17.21 25 26.86 √ √ √ √ 
15.07.2004 34 50m 40 04.77 25 29.96 √ √ √ √ 

2η 
δειγµατοληψία 

17.07.2004 42 100m  39 44.97 25 30.08 √ √   √ 
 

Πίνακας 1. Συνοπτικός πίνακας µε τα στοιχεία των σταθµών των 2 δειγµατοληψιών  
 

1 



 

             ∆είγµα θαλασσινού νερού 

 

 

 
 

Χωρίς φιλτράρισµα Χωρίς φιλτράρισµα φιλτράρισµα            φιλτράρισµα  
+ NaOH (pH=13)            + HCl (pH=1)  + NaOH (pH=13)        + HCl (pH=1) 
 
      
 

DMSPtotal      DMSOtotal  DMSPdiss       DMSOdiss  

 
    Σχήµα 13. Το αναλυτικό πρωτόκολλο συλλογής και επεξεργασίας των δειγµάτων 

 

6.2 Αναλυτική Μέθοδος 

 
Οι αναλύσεις των δειγµάτων DMSP και DMSO πραγµατοποιήθηκαν σε 

σύντοµο χρονικό διάστηµα µετά το τέλος της κάθε αποστολής, µε την χρήση Αέριου 

Χρωµατογράφου (GC), Hewlett Packard 5890 Series II µε ανιχνευτή φωτοµετρίας 

φλόγας (FPD). Οι αναλύσεις όλων των δειγµάτων επαναλήφθηκαν 2 ή και 

περισσότερες φορές ώστε να εξασφαλισθεί µεταξύ των µετρήσεων απόκλιση 

µικρότερη από 10%.  

Η µέθοδος που εφαρµόστηκε βασίστηκε στην τεχνική της κρυοπαγίδευσης, η 

οποία παγιδεύει σε ένα κατάλληλα προσαρµοσµένο βρόγχο την ποσότητα DMS που 

υπάρχει στο δείγµα. Πιο συγκεκριµένα σύµφωνα µε την διάταξη που περιγράφεται 

στο σχήµα 14, το δείγµα αρχικά εισάγεται σε µια ειδική γυάλινη φιάλη, η οποία στο 

κατώτερο τµήµα της είναι συνδεδεµένη µε ήλιο (He) ροής 120- 150ml/min. Με αυτό 

τον τρόπο προκαλείται ανάδευση του δείγµατος η οποία προκαλεί απελευθέρωση του 

DMS. Το ανώτερο µέρος της γυάλινης φιάλης συνδέεται µε τον βρόγχο 

κρυοπαγίδευσης ο οποίος βρίσκεται βυθισµένος σε υγρή αλκοόλη -80οC. Μεταξύ του 

ανώτερου άκρου της φιάλης και του βρόγχου υπάρχει µια παγίδα από ξηραντικό 

υλικό, (Mg(ClO4)2), που συγκρατεί την υγρασία, καθώς υπάρχει κίνδυνος για 

αλλοίωση των χρωµατογραφικών κορυφών. 
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Σχήµα 14. Σχηµατική περιγραφή της αναλυτικής διάταξης 

 

Όπως αναφέρθηκε η προσθήκη του NaOH, σε δείγµατα που προορίζονται για 

ανάλυση DMSP, έχει ως αποτέλεσµα την µετατροπή της ένωσης σε DMS. Αντίθετα, 

στην περίπτωση του DMSO, η προσθήκη του HCl δεν οδηγεί στο ίδιο αποτέλεσµα. 

Για αυτό τον λόγο πριν την εισαγωγή του δείγµατος, τοποθετείται στην γυάλινη 

φιάλη παστίλία αναγωγικού βοροϋδριδίου του νατρίου (NaBH4) συγκεκριµένης 

ποσότητας (0.22gr), µε σκοπό την αναγωγή της ένωσης σε DMS (Simo et al.,1997). 

Με τον τρόπο αυτό προσµετράται παράλληλα και η ποσότητα του DMS που 

προέρχεται από το DMSP που υπάρχει στο δείγµα. Για τον λόγο αυτό στο τέλος των 

αναλύσεων του DMSO, προστίθεται στα δείγµατα ποσότητα ισχυρού διαλύµατος 

NaOH (pH 13), ώστε να αποσυντεθεί το υπάρχων DMSP του δείγµατος σε DMS και 

να αφαιρεθεί τελικά από την συγκέντρωση του DMS που προέκυψε από την αναγωγή 

του DMSO.  

Ο χρόνος ανάδευσης του δείγµατος στην φιάλη µεταβάλλεται ανάλογα µε την 

ανάλυση. Στην συγκεκριµένη εργασία εφαρµόστηκε το πρωτόκολλο προηγούµενης 

εργασίας που πραγµατοποιήθηκε στην ίδια περιοχή (Bardouki, 2000), όπου ο χρόνος 

των 10 λεπτών για το DMSP και των 12 λεπτών για το DMSO, θεωρείται 

ικανοποιητικός για την διεξαγωγή αντικειµενικών συµπερασµάτων. 
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Μετά το τέλος της ανάδευσης, ο βρόγχος µεταφέρεται από την υγρή αλκοόλη 

σε δοχείο µε ζεστό νερό (περίπου 95οC), µε αποτέλεσµα το αέριο DMS που βρίσκεται 

παγιδευµένο, να εξατµίζεται και να εισάγεται στον χρωµατογράφο. Κατά την 

εξάτµιση, το DMS συµπαρασύρεται από το φέρον αέριο (He~30ml/min) που 

διαπερνά ασταµάτητα την πακεταρισµένη κολώνα (Chromosil 310) του 

χρωµατογράφου, και κατευθύνεται προς τον ανιχνευτή FPD, ο οποίος µετράει το φως 

που εκπέµπεται από τα ιονισµένα άτοµα θείου, δίνοντας ως απόκριση, το τετράγωνο 

του θείου που περιέχεται στο δείγµα (DiTuliο, 1992). 

Για τον τελικό υπολογισµό των συγκεντρώσεων των δειγµάτων, στο τέλος 

των αναλύσεων γίνεται καµπύλη αναφοράς, η οποία βασίζεται σε πρότυπο διάλυµα 

DMS γνωστής συγκέντρωσης.  

Το πρότυπο διάλυµα DMS, βρίσκεται τοποθετηµένο σε λουτρό σταθερής 

θερµοκρασίας (~30οC) και διαπερνάται από αέριο He σταθερής ροής 30ml/min. Με 

αυτό τον τρόπο υπάρχει ροή 5.04ng DMS/min, η οποία στην βαθµονόµηση 

προσαρµόζεται ώστε να καλύπτει το εύρος των ποσοτήτων DMS που έχουν 

ανιχνευθεί στα δείγµατα. Για την ολοκλήρωση της βαθµονόµησης τα δεδοµένα που 

προκύπτουν από τις πρότυπες συγκεντρώσεις, τοποθετούνται σε διάγραµµα, και από 

την κλίση της ευθείας µπορούν να υπολογιστούν οι συγκεντρώσεις των δειγµάτων. 

Στο διάγραµµα χρησιµοποιούνται οι λογαριθµικές µεταβολές των 

συγκεντρώσεων καθώς η απόκριση του ανιχνευτή δεν είναι γραµµική. Η ευθεία που 

λαµβάνεται έχει την µορφή lnM = a*lnS + b όπου Μ η µάζα του DMS σε ngr και S η 

επιφάνεια του σήµατος (σχήµα 16α).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Σχήµα 15. Καµπύλη αναφοράς δειγµάτων DMS 

y = 0,4171x - 2,8293
R2 = 0,9944
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time 
(min) 

area 
(S) 

Mass 
(ngr) LNM LNS 

0,5 9335 2,52 0,93 9,14 
0,5 8990 2,52 0,93 9,1 
0,5 8704 2,52 0,93 9,07 
1 43255 5,05 1,62 10,67 
1 42149 5,05 1,62 10,65 
1 42812 5,05 1,62 10,66 

1,5 99488 7,57 2,02 11,51 
1,5 98677 7,57 2,02 11,5 
1,5 98654 7,57 2,02 11,5 
2 188971 10,09 2,31 12,15 
2 216679 10,09 2,31 12,29 
2 198153 10,09 2,31 12,2 
3 695656 15,14 2,72 13,45 
3 694020 15,14 2,72 13,45 
3 691163 15,14 2,72 13,45 
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Σκοπός 

 
Το οικοσύστηµα της Μεσογείου, αποτέλεσε πολλές φορές αντικείµενο 

έρευνας για την παρακολούθηση και την καταγραφή των συγκεντρώσεων του DMSP, 

του DMSO και του DMS, σε συνδυασµό µε παραµέτρους όπως είναι η χλωροφύλλη, 

και η πρωτογενής παραγωγή (Simo et al., 1995; 1997; 1998, Bardouki, 2000; Belviso 

et al., 2000) καθώς και µε φυτοπλαγκτονικούς (Jean et al., 2005) και 

ζωοπλαγκτονικούς οργανισµούς, (Christaki et al., 1996, Perez et al., 2000, Besiktepe 

et al., 2005) οι οποίοι φαίνονται να είναι υπεύθυνοι στην παραγωγή των παραπάνω 

ενώσεων.  

Η πλειονότητα των παραπάνω αναφερόµενων εργασιών, έχει επικεντρωθεί 

στην ∆υτική Μεσόγειο. Για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου οι µελέτες που 

έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι στιγµής, ως σκοπό είχαν την παρατήρηση και την 

καταγραφή της εποχιακής µεταβολής των παραπάνω ενώσεων, δίνοντας παράλληλη 

έµφαση στις συγκεντρώσεις της χλωροφύλλης και της πρωτογενούς παραγωγής 

(Bardouki, 2000), καθώς στην αφθονία του ζωοπλαγκτού (Besiktepe et al., 2005).  

Η παρούσα εργασία αποτελεί την πρώτη µελέτη που πραγµατοποιείται στην 

περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, η οποία  περιλαµβάνει δειγµατοληψίες των 

ολικων και των διαλυµένων ενώσεων DMSP και DMSO, σε συνδυασµό µε 

παράλληλες δειγµατοληψίες καταµέτρησης και ταξινόµησης φυτοπλαγκτονικών 

κυττάρων.  

Η συσχέτιση της παραγωγής των παραπάνω ενώσεων µε τα φυτοπλαγκτονικά 

κύτταρα, έχει σαν αποτέλεσµα την δηµιουργία µιας σειράς ερωτηµάτων τα οποία 

φαίνεται να διαδραµατίζουν ρόλο «κλειδί» στην κατανόηση των διαδικασιών που 

διέπουν την σύνθεση των παραπάνω ενώσεων στο Β. Αιγαίο.  

Σκοπός της συγκεκριµένης εργασίας πέρα από την καταγραφή της χωρικής 

µεταβολής των συγκεντρώσεων του DMSP και DMSO και την καταµέτρηση και 

ταυτοποίηση των φυτοπλαγκτονικών κυττάρων στην υδάτινη θαλάσσια στήλη της 

περιοχής του Β.Αιγαίου, είναι και η διερεύνηση σηµαντικών ερωτηµάτων τα οποία 

αφορούν την:  

1. Επίδραση των φυτοπλαγκτονικών οµάδων, στην παραγωγή του DMSP στο Β. 

Αιγαίο 
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2. Συσχέτιση του DMSO, µε φυτοπλαγκτονικά κύτταρα, καθώς έχει αναφερθεί 

ότι η παραπάνω ένωση λαµβάνει µέρος σε ενδοκυτταρικές ωσµορυθµιστικές 

διαδικασίες  

3. Επίδραση της τάξης µεγέθους των φυτοπλαγκτονικών οργανισµών στις 

διαδικασίες σύνθεσης των ενώσεων DMSP και DMSO 

4. Αξιοποίηση της χλωροφύλλης ως ένδειξη για το προφίλ της κατακόρυφης 

κατανοµής των παραπάνω ενώσεων στην υδάτινη στήλη του Β.Αιγαίου  

5. Επίδραση της Μαύρης Θάλασσας στην παραγωγή των παραπάνω ενώσεων  

στο Β. Αιγαίο 

  

Η συγκεκριµένη εργασία αποτελεί µια πρώτη προσέγγιση για την απάντηση 

των ερωτηµάτων που τέθηκαν παραπάνω. Φυσικά η περαιτέρω µελέτη και 

κατανόηση των διαδικασιών καθώς και η βακτηριακή δράση στην περιοχή του Β. 

Αιγαίου, η οποία δεν περιλαµβάνεται στο παρόν πόνηµα, κρίνονται απαραίτητα 

στοιχεία για την διεξαγωγή συµπερασµάτων τα οποία στο µέλλον µπορεί να δώσουν 

µια πιο ξεκάθαρη εικόνα στις διεργασίες παραγωγής των παραπάνω χηµικών 

ενώσεων στην περιοχή του Β.Αιγαίου.   
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7. Αποτελέσµατα 

 

 Στις ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζονται αναλυτικότερα οι παράµετροι 

που µετρήθηκαν κατά την διάρκεια των 2 δειγµατοληψιών καθώς και οι υδρολογικές 

συνθήκες που καταγράφηκαν στην περιοχή. Για να υπάρξει µια πιο αντικειµενική 

προσέγγιση των αποτελεσµάτων, θεωρήθηκε καταλληλότερη η παρουσίαση των 2 

δειγµατοληψιών ξεχωριστά.  

Πιο συγκεκριµένα σε κάθε δειγµατοληψία (7.1 -1η δειγµατοληψία- και 7.2 -2η 

δειγµατοληψία- αντίστοιχα) αρχικά παρατίθενται τα αποτελέσµατα που αφορούν την 

σύνθεση και την αφθονία της φυτοπλαγκτονικής κοινωνίας ενώ στην συνέχεια 

παρουσιάζεται η κάθετη διακύµανση των ολικών και των διαλυµένων ενώσεων 

DMSP και DMSO που µετρήθηκαν στους αντίστοιχους σταθµούς.   

Στην τελευταία ενότητα κάθε δειγµατοληψίας, παρουσιάζονται τα 

αποτελέσµατα των συσχετίσεων (Spearman correlations) που πραγµατοποιήθηκαν 

µε την χρήση του στατιστικού πακέτου STATISTICA 6.0, µε σκοπό τον έλεγχο 

πιθανών υποθέσεων που αποδίδουν την παραγωγή των µορφών του DMSP και του 

DMSO σε συγκεκριµένους φυτοπλαγκτονικούς οργανισµούς.  

Ο τελικός σχολιασµός των αποτελεσµάτων και οι συγκρίσεις που έχουν γίνει 

µε προηγούµενες µελέτες παρατίθενται στην ενότητα «Συζήτηση» που αποτελεί το 

τελευταίο κοµµάτι αυτής εργασίας. 
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7.Α.Υδρολογικές Συνθήκες 
 

Κατά την 1η δειγµατοληψία παρατηρήθηκε έντονη θερµοαλατική στρωµάτωση. 

Η θερµοκρασία της θάλασσας, κυµάνθηκε µεταξύ 22°C και 25°C ενώ η επιφανειακή 

αλατότητα από 34 έως 35‰. Το βάθος του στρώµατος ανάµειξης εµφανίστηκε 

ανάµεσα στα κυµάνθηκε µεταξύ 0-15m και 0-35m ενώ φάνηκε σε µεγαλύτερο βάθος 

στις κεντρικές περιοχές της δειγµατοληπτικής περιοχής.  

Η θερµοαλατική κυκλοφορία εµφάνισε µια απότοµη µείωση της θερµοκρασίας 

κάτω από το στρώµα των 20m και µια αντίστοιχη αύξηση της αλατότητας η οποία 

κυµάνθηκε µεταξύ 4-5‰. Κάτω από το θερµοκλινές οι τιµές τις θερµοκρασίας και 

της αλατότητας, διατήρησαν µια οµοιογένεια. Τέλος στο στρώµα 50-100m, η 

θερµοκρασία κυµάνθηκε από 14.5°C έως 16.5°C και η αλατότητα από 38.5‰ έως 

39.1 αντίστοιχα.    
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Σχήµα Ι. Κατακόρυφο προφίλ της θερµοκρασίας (α) και της αλατότητας (β) στους βαθύτερους 
σταθµούς (έως 100m) της 1ης δειγµατοληψίας 

 

 
Στην 2η δειγµατοληψία, η στρωµάτωση εµφανίστηκε έντονη κυρίως στην 

περίπτωση της αλατότητας. Πιο συγκεκριµένα όπως και στην 1η δειγµατοληψία 

παρατηρείται χαµηλή επιφανειακή αλατότητα (32‰) η οποία ακολουθείται από 

βαθµιαία αύξηση στις τιµές. Οι τιµές της αλατότηας φτάνουν µέχρι έως και 39%ο στα 
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πρώτα 30 m, υποδηλώνοντας την επίδραση των νερών της Μαύρης Θάλασσας. 

Αντίστοιχα για την περίπτωση της θερµοκρασίας παρατηρείται ότι οι επιφανειακές 

τιµές κυµαίνονται από 20 έως 25°C, ενώ στους σταθµούς που παρατηρείται έντονη η 

στρωµάτωση εµφανίζεται ένα εκτεταµένο εποχικό θερµοκλινές που χαρακτηρίζεται 

από έντονη πτώση της θερµοκρασίας (24 → 14,5 οC) από το επιφανειακό στρώµα έως 

τα 50m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(β)st.34

st.30

st.42

st.14

st.10

st.12

st.8

504020 30 
Αλατότητα (‰) 

100

60

50

40

30

20

10

0

Θερµοκρασία (οC) 
0 5 10 15 20 25 30

0 

10 

20 

Β
άθ
ος

 (m
) 

30 st.10 
st.8 
st.12 40 

st.30 
st.14 

50 st.34 (α)
st.42 

60 

Σχήµα ΙΙ. Κατακόρυφο προφίλ της θερµοκρασίας (α) και της αλατότητας (β) στους βαθύτερους 
σταθµούς (έως 100m) της 2ης δειγµατοληψίας 
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7.1. 1η ∆ειγµατοληψία (Σεπτέµβριος 2003) 

Κατά την διάρκεια της 1ης δειγµατοληψίας, συλλέχθηκαν δείγµατα για 

ανάλυση ολικού (total) και διαλυµένου (dissolved) DMSP, καθώς και ολικού (total) 

DMSO. Οι σταθµοί που µελετήθηκαν φαίνονται στον χάρτη 1, ενώ το αναλυτικό 

πρωτόκολλο της δειγµατοληψίας των συγκεκριµένων σταθµών παρατίθεται στον 

πίνακα 1 της ενότητας «Υλικά και Μέθοδοι».  
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Χάρτης 1. Οι σταθµοί που µελετήθηκαν στην 1η δειγµατοληψία 

 

7.1.1. Η σύνθεση της φυτοπλαγκτονικής κοινωνίας  

Η συνολική αφθονία των φυτοπλαγκτονικών κυττάρων, κυµάνθηκε από 

16850 (σταθµός 2) έως 36670 (σταθµός 39) κύτταρα/λίτρο (cells L-1). Η γενικότερη 

τάση που επικράτησε σε όλους τους σταθµούς, ήταν η εµφάνιση υψηλών τιµών 

αφθονίας στα επιφανειακά στρώµατα και χαµηλότερων στα βαθύτερα στρώµατα της 

υδάτινης στήλης.  

Με βάση το σχήµα 17, παρατηρείται ότι η φυτοπλαγκτονική οµάδα που 

κυριάρχησε στο σύνολο των σταθµών της 1ης δειγµατοληψίας, είναι τα 

δινοµαστιγωτά. Αντίθετα, η παρουσία των διατόµων, των µαστιγωτών και των 

κοκκολιθοφόρων είναι εµφανώς πιο περιορισµένη.  
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Σχήµα 17. Απεικόνιση της ποσοστιαίας συµµετοχής των οµάδων στο σύνολο της φυτοπλαγκτονικής 
κοινωνίας των σταθµών της 1ης δειγµατοληψίας 

 

Μαστιγωτά 
(13%)

Κοκκολιθοφόρα 
(6%)

∆ιάτοµα (13%)

∆ινοµαστιγωτά 
(68%)

 

Η συµµετοχή των οµάδων στην φυτοπλαγκτονική αφθονία, δεν  φαίνεται να 

διαφοροποιείται έντονα µεταξύ των σταθµών της 1ης δειγµατοληψίας. Πιο 

συγκεκριµένα σύµφωνα µε το σχήµα 18, παρατηρείται ότι η κατανοµή των οµάδων 

στους σταθµούς εµφανίζει σταθερή κυριαρχία των δινοµαστιγωτών σε όλο σχεδόν το 

εύρος της δειγµατοληπτικής περιοχής.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Σχήµα 18. Οι συνολικές αφθονίες των φυτοπλαγκτονικών οµάδων που εµφανίστηκαν στους σταθµούς 
της 1ης δειγµατοληψίας 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

στ.2 στ.6 στ.39 στ.17 στ.18 στ.19 στ.20 στ.28 στ.34 στ.37 στ.42

Α
φθ

ον
ία

 (c
el

ls
 L

-1
)

Μαστιγωτά
∆ινοµαστιγωτά
∆ιάτοµα
Κοκκολιθοφόρα

 

    Μοναδική εξαίρεση στην παραπάνω παρατήρηση αποτελούν οι σταθµοί  2, 6 

και 39, οι οποίοι  όπως φαίνεται και από το παραπάνω σχήµα, χαρακτηρίζονται από 

µεγαλύτερη παρουσία διατόµων συγκριτικά µε τους υπόλοιπους σταθµούς. Η 

διαφοροποίηση που εµφανίζουν οι παραπάνω σταθµοί, πέρα από τις ανθρωπογενείς 

επιδράσεις που υφίστανται καθώς ανήκουν στην παράκτια ζώνη σηµαντικών αστικών 

κέντρων (χάρτης 1), µπορεί να αποδοθεί και στο γεγονός ότι βρίσκονται κοντά στα 

δύο σηµαντικότερα εκβολικά συστήµατα της βορείου ακτής (δέλτα Νέστου και 
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Έβρου αντίστοιχα).   

Τα φυτοπλαγκτονικά κύτταρα που εµφανίζουν την µεγαλύτερη αφθονία στο 

σύνολο των σταθµών, είναι τα µικρά δινοµαστιγωτά και κυρίως το γένος 

Gymnodinium sp., τα διάτοµα Nitzchia sp., καθώς και το κοκκολιθοφόρο 

Syracosphaera pulchra (πίνακας 2, σελ. 38). Αυτό που πρέπει να αναφερθεί είναι ότι, η 

κάθετη διακύµανση τόσο των παραπάνω όσο και όλων των ειδών που 

ταυτοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της 1η δειγµατοληψία, δεν συµβαδίζει µε τα 

πρότυπα διακύµανσης της χλωροφύλλης στην υδάτινη στήλη. Την µοναδική εξαίρεση 

στους σταθµούς της 1ης δειγµατοληψίας αποτελεί ο σταθµός 39, στον οποίο η κάθετη 

διακύµανση της χλωροφύλλης οµοιάζει µε την αντίστοιχη του γένους Nitzschia sp. 

(σχήµα 19). Για τον συγκεκριµένο σταθµό η παραπάνω τάση µπορεί να θεωρηθεί 

αναµενόµενη, καθώς κυριαρχείται από διάτοµα τα οποία συγκριτικά µε άλλους 

φυτοπλαγκτονικούς οργανισµούς, χαρακτηρίζονται από µεγαλύτερη συγκέντρωση 

χλωροφύλλης ανά γραµµάριο βιοµάζας. 
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Σχήµα 19. ∆ιακύµανσης των τιµών χλωροφύλλης (Chla) και των τιµών αφθονίας του γένους Nitzschia 
sp. στον σταθµό 39 

 
Η ιδιαιτερότητα που εµφανίζεται στην ανοµοιότητα των προτύπων κατανοµής 

της χλωροφύλλης και της αφθονία των κυττάρων στην στήλη, οφείλεται στο γεγονός 

ότι στην καταµέτρηση του φυτοπλαγκτού, δεν περιλαµβάνονται τα µικρότερα σε 

µέγεθος κλάσµατα πρωτογενών παραγωγών (πικο- και νανο-φυτοπλαγκτό <5µm), ο 

ρόλος των οποίων είναι εξαιρετικά σηµαντικός σε ολιγοτροφικές περιοχές (Agawin et 

al., 2000) όπως είναι η Μεσόγειος (Thingstad et al., 1995). 
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Οµάδες    
κυττάρων Είδη-Γένη 

Συνολική 
αφθονία 

Απροσδιόριστα κοκκολιθοφόρα 10540 
Emiliania huxleyi 1450 

Rhabdosphaera sp. 1940 Κοκκολιθοφόρα 

Syracosphaera pulchra 3110 
Chaetoceros affinis 110 

Chaetoceros sp. 1000 
Απροσδιόριστα διάτοµα  7170 

Diploneis bombus 380 
Hemiaulus hawckii 550 

Leptokylindrus mediterraneus   290 
Navicula sp. 540 

Nitzschia cf bilobata 210 
Nitzschia closterium 1290 

Nitzschia sp. 17160 
Pleurosigma sp. 140 
Rhizosolenia sp. 4610 

Rhizosolenia stolterfothii 150 
Skeletonema costatum 140 

Thalassiothrix frauenfeldii 110 

∆ιάτοµα 

Thalassiothrix sp 830 
Ceratium fusus 290 

Ceratium kofoidi 160 
Ceratium sp. 2170 

Dinoflagellate sp. <20µm 58240 
Dinoflagellate sp. >=20µm 36570 

Dinophysis sp. 500 
Gymnodinium sp. (10-15µm) 71160 
Gymnodinium sp. >=20µm 10010 

Oxytoxum sp. <20µm 390 
Oxytoxum sp. >20µm 570 

Oxytoxum tenuistriatum 1310 
Peridinium sp. >20µm 90 

Proto-Peridinium depressum 60 
Pseliodinium sp. 140 
Scrippsiella sp. 800 

∆ινοµαστιγωτά 

Warnovia sp. 200 
Μαστιγωτά Flagellates (10-15µm) 34550 

Πυριτιοµαστιγωτά Dictyocha sp.  860 
 
Πίνακας 2. Αναλυτική παρουσίαση των πιο άφθονων ειδών που ταυτοποιήθηκαν στο σύνολο των 

σταθµών της 1ης δειγµατοληψίας 
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7.1.2 ∆ιακύµανση του DMSPt, DMSPd στην στήλη του νερού 

 

A. Μελέτη του DMSPt και του DMSPd στο επιφανειακό στρώµα υδάτινης 

στήλης (2-20 m) 

Στο σχήµα 20, παρουσιάζονται οι µέσες τιµές των συγκεντρώσεων των δύο 

µορφών DMSP που µετρήθηκαν στο ανώτερο στρώµα (2-20m) της υδάτινης στήλης. 

Η επιλογή αυτή έγινε τόσο για λόγους συγκρισιµότητας µεταξύ των ρηχών (µε βάθος 

µέχρι 25-30m) και των βαθύτερων σταθµών (µε βάθος µέχρι 100m), όσο και γιατί 

υπάρχει ιδιαίτερη φυσική και βιολογική σηµασία. Πιο συγκεκριµένα, αυτό το 

επιφανειακό στρώµα, αντιπροσωπεύει τη συνήθη ζώνη επίδρασης των ελαφρών, 

γλυκών νερών της Μαύρης Θάλασσας (Theocharis & Georgopoulos, 1993; Zervakis 

et al., 2002) καθώς και το τµήµα εκείνο της εύφωτης ζώνης όπου κατά κανόνα 

εµφανίζεται το µέγιστο της παραγωγής (Siokou-Frangou et al., 2002; Ignatiades et al., 

2002; Psarra et al., 2000). 
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Σχήµα 20. Μέσος όρος συγκεντρώσεων DMSPt και DMPSd στο επιφανειακό στρώµα (2-20 m) της 
υδάτινης στήλης, στους σταθµούς της 1ης δειγµατοληψίας 

 

Όπως φαίνεται από το σχήµα 20, οι µέσες συγκεντρώσεις του DMSPt και 

DMSPd, στο ανώτερο στρώµα της στήλης, χαρακτηρίζονται από έντονες 

διακυµάνσεις µεταξύ των σταθµών. Πιο συγκεκριµένα παρατηρείται ότι το εύρος των 

µέσων συγκεντρώσεων του DMSPt κυµαίνεται από 15 έως 30nM, ενώ του DMSPd 

από 11 έως 28nM. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατανοµή των τιµών του 

DMSPt, καθώς τις µεγαλύτερες µέσες συγκεντρώσεις φαίνεται να παρουσιάζουν οι 

σταθµοί 28, 39 και 42 οι οποίοι γεωγραφικά βρίσκονται αρκετά αποµακρυσµένοι 
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µεταξύ τους (χάρτης 1). Αντίθετα οι υπόλοιποι σταθµοί κινούνται σε χαµηλότερες 

συγκεντρώσεις, οι οποίες σε µερικές περιπτώσεις είναι έως και κατά το ήµισυ 

(σταθµοί, 17, 20 και 37), µικρότερες από εκείνες που ανιχνεύθηκαν στους παραπάνω 

σταθµούς.  

Οι αυξηµένες επιφανειακές συγκεντρώσεις που εµφανίζονται στους σταθµούς 

28, 39 και 42, µπορούν να αιτιολογηθούν διαφορετικά σε κάθε περίπτωση. Ο 

παράκτιος σταθµός 39 φαίνεται ότι χαρακτηρίζεται από έντονη βιολογική 

δραστηριότητα γεγονός που επιδρά στην παραγωγή DMSPt, ενώ ο σταθµός 42, 

φαίνεται να δέχεται επιδράσεις από την Μαύρη Θάλασσα καθώς βρίσκεται πολύ 

κοντά στην έξοδό της προς την Μεσόγειο. Για την περίπτωση του σταθµού 28, 

φαίνεται παρακάτω, ότι η σύνθεση της φυτοπλαγκτονικής κοινωνίας, διαδραµατίζει 

καταλυτικό ρόλο στην παραγωγή DMSPt, στον συγκεκριµένο σταθµό.  

Η συσχέτιση του DMSPt και του DMSPd στους κοινούς σταθµούς, 

εµφανίζεται υψηλή και συγκρίσιµη µε άλλες µελέτες που πραγµατοποιήθηκαν στην 

ίδια περιοχή (R2 = 0.42, Bardouki 2000), (σχήµα 21). Αυτό το γεγονός, τονίζει τον 

σηµαντικό ρόλο της ολικής σωµατιδιακής µορφής του DMSP, ως απόθεµα για τις 

υπόλοιπες µορφές της ένωσης οι οποίες βρίσκονται σε διαλυµένη κατάσταση 

(Bardouki, 2000).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Σχήµα 21. Συσχέτιση των µέσων επιφανειακών τιµών DMSPd µε το DMSPt στους κοινούς σταθµούς 

της 1ης δειγµατοληψίας 
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Β. Κάθετη κατανοµή στην στήλη του νερού 

Η κατακόρυφη κατανοµή του DMSPt, του DMSPd και της 

φυτοπλαγκτονικής αφθονίας για τους σταθµούς της  1ης δειγµατοληψίας, δίνεται στο 

σχήµα 22.  
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Σχήµα 22. Σύγκριση της κατακόρυφης κατανοµής του DMSPt και DMSPd µε την συνολική 
φυτοπλαγκτονικής αφθονίας στους σταθµούς της 1ης δειγµατοληψίας 
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Σχήµα 22. Συνέχεια 
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Πρέπει να αναφερθεί ότι για λόγους σύγκρισης, αναφέρονται µόνο τα κοινά 

βάθη για τα οποία υπάρχουν παράλληλα δεδοµένα για τις δύο µορφές DMSP και για 

την αφθονία του φυτοπλαγκτού.  

Είναι χαρακτηριστικό ότι όπως και στην περίπτωση του φυτοπλαγκτού, έτσι 

και εδώ οι συγκεντρώσεις του DMSPt και του DMSPd εµφάνισαν έντονη κάθετη 

στρωµάτωση στην στήλη. Σύµφωνα µε τα παραπάνω γραφήµατα παρατηρείται ότι οι 

συγκεντρώσεις του DMSPt και του DMSPd, εµφανίζουν µέγιστη τιµή (maximum) 

στα επιφανειακά στρώµατα της στήλης, η οποία στην συνέχεια µειώνεται απότοµα σε 

σχέση µε το βάθος. Επίσης στους περισσότερους σταθµούς εµφανίζεται οµοιότητα 

µεταξύ των προτύπων διακύµανσης των τιµών του DMSPt και του DMSPd µε την 

φυτοπλαγκτονική αφθονία. Είναι χαρακτηριστικό ότι η συγκεκριµένη παρατήρηση 

εντείνεται κυρίως στην περίπτωση των σταθµών στους οποίους παρατηρείται 

κυριαρχία των δινοµαστιγωτών. Πιο συγκεκριµένα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η 

περίπτωση των σταθµών 42, 28 και 37, όπου υπάρχει σχεδόν πλήρης οµοιότητα 

µεταξύ των κάθετων προτύπων διακύµανσης των µορφών του DMSP, µε την 

φυτοπλαγκτονική αφθονία.  

Όπως συµβαίνει και στην περίπτωση του φυτοπλαγκτού έτσι και εδώ, δεν 

παρατηρούνται παρόµοια πρότυπα διακύµανσης µεταξύ των 2 µορφών του DMSP 

και της χλωροφύλλης, η οποία αποτελεί δείκτη της φυτοπλαγκτονικής  βιοµάζας. 

Αυτό µπορεί να συµβαίνει γιατί η φυτοπλαγκτονική κοινωνία στην 1η δειγµατοληψία 

κυριαρχείται από δινοµαστιγωτά τα οποία δεν χαρακτηρίζονται από µεγάλες τιµές 

Chl-a όπως συµβαίνει µε τα διάτοµα τα οποία ευθύνονται για το µεγαλύτερο µέρος 

της χλωροφύλλης που εντοπίζεται στα οικοσυστήµατα. Επιπλέον, έχει αναφερθεί 

εκτεταµένα σε πολλές µελέτες, ότι είναι δυνατόν η χλωροφύλλη να µην εµφανίζει 

καµία συσχέτιση µε το DMSPt και το DMSPd αντίστοιχα (Shenoy & Patil, 2003, 

Jean et al., 2005).  
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7.3 ∆ιακύµανση του DMSOt στην υδάτινη στήλη 

Στο σχήµα 23 παρουσιάζονται οι µέσες συγκεντρώσεις DMSOt του 

επιφανειακού στρώµατος (2-20 m), για όλους τους σταθµούς της 1ης δειγµατοληψίας. 

Το συγκεκριµένο στρώµα της στήλης, κρίθηκε για τους λόγους που αναφέρθηκαν 

προηγουµένως ως η καταλληλότερη η επιλογή για την αντικειµενικότερη µελέτη της 

ένωσης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Σχήµα 23. Μέσος όρος των επιφανειακών συγκεντρώσεων DMSOt στους σταθµούς της 1ης 
δειγµατοληψίας 
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 Είναι χαρακτηριστικό ότι το DMSOt εµφανίζει όπως και οι µορφές του 

DMSP έντονες διακυµάνσεις. Πιο συγκεκριµένα το εύρος των µέσων 

συγκεντρώσεων της ένωσης κυµαίνεται από 4 έως 25 nM, γεγονός που δείχνει µια 

έντονη ανοµοιότητα µεταξύ των σταθµών. Όπως στην περίπτωση του DMSPt έτσι 

και εδώ, οι σταθµοί που χαρακτηρίζονται από υψηλές συγκεντρώσεις είναι ο 28 και ο 

39, ενώ ενδιαφέρον προκαλούν οι σταθµοί 17 και 18 οι οποίοι µαζί µε τον 28, 

χαρακτηρίζονται από συγκεντρώσεις που κυµαίνονται στα ίδια περίπου επίπεδα. Oι 

συγκεκριµένοι σταθµοί εµφανίζονται σε γειτονικές θέσεις µέσα στο δειγµατοληπτικό 

χώρο (χάρτης 1), γεγονός που µπορεί να αποτελέσει µια πιθανή εξήγηση για την 

οµοιότητα στα επίπεδα των συγκεντρώσεων DMSOt.  

Παρατηρώντας το σχήµα 24, φαίνεται ότι η διακύµανση των µέσων 

επιφανειακών συγκεντρώσεων του DMSPt, φαίνεται να συµβαδίζει ικανοποιητικά µε 

την αντίστοιχη που εµφανίζει το DMSOt στους σταθµούς της 1ης δειγµατοληψίας. 

Πιο συγκεκριµένα, µεγαλύτερη οµοιότητα στην διακύµανση των συγκεντρώσεων 

DMSPt και DMSOt φαίνεται µεταξύ των σταθµών 20, 28, 34, 37, 39 και 42. 
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Σχήµα 24. Η διακύµανση των µέσων επιφανειακών συγκεντρώσεων του DMSPt και του DMSΟt 
στους σταθµούς της 1ης δειγµατοληψίας 

 
Η συσχέτιση των συγκεντρώσεων στους συγκεκριµένους σταθµούς είναι πολύ 

υψηλή (r2 = 0.83), δηλώνοντας αφενός τον ρόλο του DMSPt ως δεξαµενή παραγωγής 

DMSO και αφετέρου την πιθανή επίδραση της Μαύρης Θάλασσας (σταθµός 42), στις 

διαδικασίες που διέπουν την σύνθεση και την απελευθέρωση των παραπάνω 

ενώσεων.  

Η κατακόρυφη κατανοµή του DMSOt στους βαθύτερους σταθµούς εµφάνισε 

έντονη διαστρωµάτωση, µε τις υψηλότερες συγκεντρώσεις να ανιχνεύονται στο 

επιφανειακό στρώµα της υδάτινης στήλης (σχήµα 25), γεγονός που επιβεβαιώνει 

προηγούµενες αναφορές για παραγωγή της ένωσης µε την βοήθεια του φωτός 

(Bardouki, 2000).  
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Σχήµα 25. Η κατακόρυφη κατανοµή του DMSOt στους βαθύτερους σταθµούς 
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παράλληλη µελέτη των µέσων 

συγκεντρώσεων του επιφανειακού στρώµατος, µε τις µέσες συγκεντρώσεις που 

εµφανίστηκαν στο σύνολο της υδάτινης στήλης (βάθος µέχρι 100m). Πιο 

συγκεκριµένα όπως φαίνεται από το σχήµα 26, υπάρχει έντονη διαφοροποίηση 

µεταξύ της επιφανειακής και της συνολικής κατανοµής των συγκεντρώσεων, γεγονός 

που δηλώνει ότι η έντονη ηλιακή ακτινοβολία που παρατηρείται το καλοκαίρι και 

στην αρχή της φθινοπωρινής περιόδου, ευνοεί την φωτοξείδωση του DMS σε 

DMSO, αποτελώντας µια άλλη σηµαντική δεξαµενή παραγωγής της ένωσης.  
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Σχήµα 26. Σύγκριση της επιφανειακής (2-20m) µε την συνολική κατανοµή των συγκεντρώσεων στους 
βαθύτερους  σταθµούς (βάθος έως 100m)της 2ης δειγµατοληψίας 

 

Τέλος, αντίθετα µε την περίπτωση του DMSP, στο σύνολο των σταθµών της 

1ης δειγµατοληψίας, τα πρότυπα της κατακόρυφης κατανοµή του DMSOt, δεν 

εµφάνισαν οµοιότητα µε τα αντίστοιχα της φυτοπλαγκτονικής αφθονίας και για τον 

λόγο αυτό, η αναλυτική παράθεση των γραφηµάτων παραλείπεται. 
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7.1.4. Συντελεστής συσχέτισης Spearman (Rs) 

Στους πίνακες 3,4 και 5, φαίνονται τα αποτελέσµατα της µη παραµετρικής 

συσχέτισης Spearman, µεταξύ του DMSPt, του DMSPd και του DMSOt αντίστοιχα 

µε το φυτοπλαγκτόν και µε τις παραµέτρους, της θερµοκρασία και της χλωροφύλλης. 

Στους συγκεκριµένους πίνακες, αναφέρονται µόνο οι σταθµοί οι οποίοι εµφάνισαν 

κατά την 1η δειγµατοληψία, σηµαντικά θετικές (Rs≥0.8) ή σηµαντικά αρνητικές (Rs 

≤0.8) συσχετίσεις σε επίπεδα εµπιστοσύνης, p< 0.05.  

Όπως φαίνεται από τους πίνακες 3 και 4 οι συσχετίσεις του DMSPt και του 

DMSPd, είναι θετικές και εξειδικεύονται µε οµάδες δινοµαστιγωτών, µαστιγωτών 

και κοκκολιθοφόρων. Αντίθετα στην περίπτωση του DMSOt (πίνακας 5), οι 

συσχετίσεις εξειδικεύονται στις οµάδες των δινοµαστιγωτών και των 

κοκκολιθοφόρων, χωρίς να περιλαµβάνονται τα µαστιγωτά. Παρόλα αυτά είναι 

χαρακτηριστικό ότι τόσο στις 2 µορφές του DMSP και όσο και στο DMSOt, η 

µοναδική οµάδα η οποία δεν συσχετίζεται σηµαντικά είτε θετικά είτε αρνητικά σε 

κανένα από τους παραπάνω σταθµούς είναι τα διάτοµα.  

Ο σταθµός 2 ο οποίος φαίνεται στο σχήµα 22 να εµφανίζει παρόµοια πρότυπα 

κατανοµής DMSPt µε την συνολική αφθονία, δεν αναφέρεται στους πίνακες 

Spearman, καθώς δεν συσχετίζεται σηµαντικά µε καµία από τις φυτοπλαγκτονικές 

οµάδες. Η οµοιότητα που εµφανίζεται στον παραπάνω σταθµό, µπορεί να αποδοθεί 

σε τυχαία αίτια ή σε διαδικασίες οι οποίες δεν εξετάζονται στην συγκεκριµένη 

εργασία .  

Οι συσχετίσεις που παρουσιάζονται στους πίνακες, εξειδικεύονται σε κάθε 

σταθµό µε συγκεκριµένα είδη ή µε κατηγορίες κυττάρων. Πιο συγκεκριµένα για την 

περίπτωση του DMSPt και του DMSPd, παρατηρείται θετική συσχέτιση µε το γένος 

Gymnodinium sp., η οποία επεκτείνεται γενικότερα στο σύνολο των µικρών και των 

µεγαλύτερων δινοµαστιγωτών. Στην περίπτωση του DMSOt, οι συσχετίσεις 

εξειδικεύονται πέρα από τα δινοµαστιγωτά και µε τα κοκκολιθοφόρα Rhabdosphaera 

sp. και Syracosphaera pulchra, επιβεβαιώνοντας πρόσφατες µελέτες στις οποίες 

θεωρείται πιθανή η δράση της ένωσης στην ενδοκυτταρική ωσµορύθµιση των 

κυττάρων (Besiktepe et al., 2005). 

Όσον αφορά τις φυσικοχηµικές παραµέτρους, είναι χαρακτηριστικό ότι σε 

όλους σχεδόν τους σταθµούς, τόσο το DMSPt όσο και το DMSPd, δεν εµφανίζει 

καµία σηµαντική συσχέτιση µε την χλωροφύλλη και την θερµοκρασία. Μοναδική 

εξαίρεση για την περίπτωση της χλωροφύλλης αποτελεί ο σταθµός 37 ο οποίος 
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εµφανίζει θετική συσχέτιση µε το DMSPt και το DMSPd, ενώ για την περίπτωση της 

θερµοκρασίας, εξαίρεση αποτελεί ο σταθµός 19, ο οποίος εµφανίζει θετικά 

σηµαντική συσχέτιση µε το DMSPt. 

Στην περίπτωση του DMSOt, ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι 

όλοι σχεδόν οι σταθµοί µε εξαίρεση τους 6 και 19, εµφανίζουν θετική σηµαντική 

συσχέτιση µε την θερµοκρασία, γεγονός που πιθανώς σχετίζεται µε τις διαδικασίες 

φωτοοξείδωσης που συµµετέχουν στην παραγωγή της ένωσης. Αντίθετα η συσχέτιση 

της ένωσης µε την χλωροφύλλη, περιορίζεται µονάχα στον σταθµό 6.  
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 Σταθµοί 
 DMSPt vs στ. 37 στ.18 στ.19 στ.28 στ.42 

Κοκκολιθοφόρα    - 0.94* - - -
∆ινοµαστιγωτά    - 0.88** 0.83** 0.94* 0.94* 
Μαστιγωτά   - 0.83** - - 0.83** 

Αφθονία 
Φυτοπλαγκτονικών 

Οµάδων 
∆ιάτοµα      - - - - -

∆ινοµαστιγωτά <20µm      0.84** 0.88** - 0.94* -
∆ινοµαστιγωτά >20 µm    - 0.83** 0.90* 0.83** 0.94* 

Gymnodinium sp. (10-15 µm)     - 0.88** - 0.94* 1.0
Μέγεθος και είδος 

κυττάρων 
Gymnodinium sp. >20 µm    - - - 0.94* 0.81** 

Chl-a 0.84**     - - - -Άλλες  
παράµετροι Θερµοκρασία     - - 0.83** - -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 3. Ο συντελεστής συσχέτισης Spearman (Rs) µεταξύ του DMSPt, του φυτοπλαγκτού, της χλωροφύλλης και της θερµοκρασίας 
 

 Σταθµοί 
 DMSPd vs στ.19 στ.28 

Κοκκολιθοφόρα  - -
∆ινοµαστιγωτά  0.94* 0.94* 
Μαστιγωτά  - -

Αφθονία 
Φυτοπλαγκτονικών 

Οµάδων  
∆ιάτοµα  - -

∆ινοµαστιγωτά <20µm - 0.94* 
∆ινοµαστιγωτά >20 µm  0.94* 0.88** 

Gymnodinium sp. (10-15 µm)  0.89** 0.94* 
Gymnodinium sp. >20 µm  0.89** 0.94* 

Μέγεθος και είδος 
κυττάρων 

Dictyocha sp. - - 
Chl-a  - -Άλλες  

παράµετροι Θερµοκρασία  - -
   

Πίνακας 4. Ο συντελεστής συσχέτισης Spearman (Rs ) µεταξύ του DMSPd, της συνολικής φυτοπλαγκτονικής αφθονίας και της χλωροφύλλη 
*0.001<p≤0.01 **0.01<p≤0.05 Rs≥ 0.8 
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 Σταθµοί 
 DMSΟt vs στ. 6 στ.17 στ.18 στ.19 στ.28 στ.39 

Κοκκολιθοφόρα  - 0.94* - - 0.82** -
∆ινοµαστιγωτά       - - - - 0.82** -
Μαστιγωτά -     - - - - -

Αφθονία 
Φυτοπλαγκτονικών 

Οµάδων 
∆ιάτοµα -      - - - - -

∆ινµαστιγωτά <20µm       - - - - 0.82** -
Gymnodinium sp. (10-15 µm)      - - - 0.88** 0.82** -

Gymnodinium sp. >20 µm -     - - 0.88** 0.82** -
Ceratium sp. - -    0.89** - - -

Rhabdosphaera sp. - 0.98*   - - - -

  Μέγεθος και είδος 
κυττάρων 

Syracosphaera pulchra - 0.88**    - 0.82** - -
Chl-a 0.90*    - - - - -Άλλες 

 παράµετροι Θερµοκρασία  - 0.88** 0.88** - 0.88** 0.90**

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Πίνακας 5. Ο συντελεστής συσχέτισης Spearman µεταξύ του DMSOt, του φυτοπλαγκτού, της χλωροφύλλης και της θερµοκρασίας   

  
   

 
*0.001<p≤0.01 **0.01<p≤0.05  Rs ≥ 0.80 
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7.2. 2η δειγµατοληψία ( Ιούλιος 2004) 

Στην 2η δειγµατοληψία, συλλέχθηκαν δείγµατα για ανάλυση ολικού (total) και 

διαλυµένου (dissolved) DMSP και DMSO. Οι σταθµοί που µελετήθηκαν φαίνονται 

στον χάρτη 2, ενώ το αναλυτικό πρωτόκολλο όπως και στην περίπτωση της 2ης 

δειγµατοληψίας παρατίθεται στον πίνακα 1 της ενότητας «Υλικά και Μέθοδοι».  

Οι σταθµοί της 2ης δειγµατοληψίας διαφοροποιούνται από τους αντίστοιχους 

της 1ης. Μεταξύ των 2 δειγµατοληψιών υπάρχουν 5 κοινοί σταθµοί (2, 34, 37, 39 και 

42), οι οποίοι σχολιάζονται εκτενέστερα στην ενότητα «Συζήτηση».  
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Χάρτης 2. Οι σταθµοί που µελετήθηκαν στην 2η δειγµατοληψία 

 

7.2.1. Η σύνθεση της φυτοπλαγκτονικής κοινωνίας  

Η συνολική αφθονία των φυτοπλαγκτονικών κυττάρων, στην 2η 

δειγµατοληψία κυµάνθηκε από 47115 (σταθµός 30) έως 78035 (σταθµός 12) cells L-1. 

Όπως και στην 1η δειγµατοληψία έτσι και εδώ, η φυτοπλαγκτονική αφθονία 

παρουσιάζει έντονη διαβάθµιση στην στήλη του νερού, καθώς χαρακτηρίζεται από 

αυξηµένες τιµές στα επιφανειακά στρώµατα οι οποίες φθίνουν όταν η υδάτινη στήλη 

µετατοπίζεται σε µεγαλύτερα βάθη.  

Σε µερικούς σταθµούς, το πρότυπο της αφθονίας εµφανίζει κάποια 

ιδιαιτερότητα καθώς µέγιστες τιµές πέρα από το επιφανειακό στρώµα 

παρουσιάζονται ξανά στα 50m (σχήµα 27). Η συγκεκριµένη διακύµανση µπορεί να 
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αιτιολογηθεί από την αύξηση της παρουσίας των διατόµων στο συγκεκριµένο βάθος, 

τα οποία έχουν την γενικότερη τάση να βυθίζονται.  
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Σχήµα 27. ∆ιακύµανση της συνολικής αφθονίας των σταθµών 8 και 10, σε σχέση µε το βάθος 

 

Με βάση το σχήµα 28, παρατηρείται ότι, η φυτοπλαγκτονική οµάδα που 

φαίνεται να κυριαρχεί στο σύνολο των σταθµών της 2ης δειγµατοληψίας είναι τα 

διάτοµα. Η παρουσία των δινοµαστιγωτών και των κοκκολιθοφόρων είναι 

µικρότερη, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι στην σύνθεση της κοινωνίας των σταθµών 

δεν συµµετέχουν τα µαστιγωτά.  

 

∆ιάτοµα (53%)

Κοκκολιθοφόρα 
(8%)

∆ινοµαστιγωτά 
(39%)

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Σχήµα 28. Απεικόνιση της ποσοστιαίας συµµετοχής των οµάδων στο σύνολο της φυτοπλαγκτονικής 

κοινωνίας των σταθµών της 2ης δειγµατοληψίας 
 
 

Στο σχήµα 29, εµφανίζονται αναλυτικότερα οι αφθονίες των οµάδων που 

συνθέτουν την φυτοπλαγκτονική κοινωνία των σταθµών.  
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Σχήµα 29. Οι συνολικές αφθονίες των φυτοπλαγκτονικών οµάδων που εµφανίστηκαν στην 2η 
δειγµατοληψία 

 

Σε αντίθεση µε την 1η δειγµατοληψία η συµµετοχή των οµάδων στην 

φυτοπλαγκτονική αφθονία, φαίνεται να διαφοροποιείται έντονα µεταξύ των σταθµών. 

Πιο συγκεκριµένα σύµφωνα µε το σχήµα 29, παρατηρείται ότι η κατανοµή των 

οµάδων στους σταθµούς δείχνει την σταθερή κυριαρχία των διατόµων σε όλο σχεδόν 

το εύρος της δειγµατοληπτικής περιοχής, η οποία όµως χαρακτηρίζεται από έντονες 

διακυµάνσεις µεταξύ των σταθµών.  

Πιο συγκεκριµένα, η παρουσία των διατόµων η οποία σε αρκετές περιπτώσεις 

φτάνει έως και το 70% (πίνακας 6), φαίνεται να µειώνεται καθώς η δειγµατοληπτική 

περιοχή µετατοπίζεται από την παράκτια στην πελαγική ζώνη. 
 

 
Σταθµοί % D % DF % C 

στ.2 74.2 23.2 2.6 
στ.12 66.3 29.3 4.4 
στ.39 63.8 26.8 9.4 
στ.8 40.0 42.2 17.7 
στ.10 51.5 35.2 13.4 
στ.14 49.3 44.4 6.3 
στ.34 53.4 40.7 5.9 
στ.37 53.3 34.8 11.9 
στ.30 22.5 68.0 9.5 
στ.42 33.7 59.6 6.6 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πίνακας 6. Η επί τοις εκατό (%) αναλογία των φυτοπλαγκτονικών οµάδων στους  σταθµούς της 2ης 

δειγµατοληψίας, D: διάτοµα, DF: δινοµαστιγωτά, C: κοκκολιθοφόρα 
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Παρατηρώντας τον χάρτη 2, φαίνεται ότι οι σταθµοί οι οποίοι εµφανίζουν καθολική 

επικράτηση διατόµων ανήκουν στην παράκτια ζώνη της δειγµατοληπτικής περιοχής η 

οποία όπως αναφέρθηκε στην 1η δειγµατοληψία χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερες 

περιβαλλοντικές συνθήκες. Οι σταθµοί 8, 10, 14, 34 και 37 εµφανίζουν παρόµοια 

επίπεδα συνολικής αφθονίας, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι τα ποσοστά της 

παρουσίας των διατόµων µειώνονται από εκείνα που ανιχνεύονται στην παράκτια 

ζώνη, και αρχίζουν να αυξάνονται τα αντίστοιχα των δινοµαστιγωτών (πίνακας 6). 

Τέλος στους ανοιχτούς πελαγικούς σταθµούς, 30 και 42, παρατηρείται ότι την θέση 

της κυρίαρχης οµάδας καταλαµβάνουν τα δινοµαστιγωτά, καθώς τα διάτοµα 

εµφανίζουν στους συγκεκριµένους σταθµούς πολύ χαµηλές αφθονίες. Με βάση τις 

παραπάνω παρατηρήσεις, φαίνεται ότι η περιοχή του Β. Αιγαίου, κατά την 2η 

δειγµατοληψία χαρακτηρίζεται από ένα σαφές πρότυπο οικολογικής διαδοχής, στο 

οποίο τα δινοµαστιγωτά φαίνεται να αντικαθιστούν σταδιακά τα διάτοµα στη θέση 

της κυρίαρχης οµάδας µικρο-φυτοπλαγκτού.     

Από τα είδη που ταυτοποίηθηκαν στην 2η δειγµατοληψία (πίνακας 7, σελ. 54), 

εκείνα που παρουσιάζουν την µεγαλύτερη αφθονία είναι τα Rhizosolenia alata, R.  

fragillissima, R. cetigera, Nitzchia closterium, N. pungens, Leptokylindrus danicus, 

Hemiaulus haukcii (διάτοµα), Ceratium fusus, Prorocentrum micans 

(δινοµαστιγωτά),  Syracosphaera pulchra, Emiliania huxleyi, Dactylethra pirus 

(κοκκολιθοφόρα) και τα γένη Chaetoceros sp. (διάτοµα), Gymnodinium, Ceratium, 

Scripsiella, Warnovia, Oxytoxum Peridinium sp. (δινοµαστιγωτά), και 

Rhabdosphaera sp. (κοκκολιθοφόρα). Όπως και στην 1η δειγµατοληψία έτσι και εδώ, 

η κατανοµή των ειδών που ταυτοποιήθηκαν στους σταθµούς, δεν συµβαδίζουν µε τα 

πρότυπα της χλωροφύλλης. Μοναδικές εξαιρέσεις αποτελούν οι σταθµοί 39 (σχήµα 

30) και 10 (σχήµα 31 και 32), στους οποίους η διακύµανση της χλωροφύλλης 

οµοιάζει µε την διακύµανση της αφθονίας των κυττάρων Chaetoceros, Rhizosolenia 

και Nitzschia sp.  
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Σχήµα 30. ∆ιακύµανση των τιµών χλωροφύλλης (Chla) και των τιµών αφθονίας του είδους R. cetigera 

στον σταθµό 39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Σχήµα 31.  ∆ιακύµανση των τιµών χλωροφύλλης (Chla) και των τιµών αφθονίας του είδους N. 
closterium στον σταθµό 10 
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Σχήµα 32.  ∆ιακύµανση των τιµών χλωροφύλλης (Chla) και των τιµών αφθονίας του γένους 
Chaetoceros sp.στον σταθµό 10 
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Οµάδες 
Κυττάρων Είδη-Γένη 

Συνολική 
Αφθονία 

Απροσδιόριστα 
κοκκολιθοφόρα 38330 

Dactylethra pirus 6170 
Emiliania huxleyi 2340 

Rhabdosphaera sp. 1920 

Κοκκολιθοφόρα 

Syracosphaera pulchra 12200 
Chaetoceros sp. 11290 

Απροσδιόριστα διάτοµα   7960 
Diploneis bombus 410 

Diploneis sp. 200 
Hemiaulus hauckii 3035 

Leptolylindrus danicus 8400 
Navicula sp. 290 

Nitzschia closterium 55180 
Nitzschia delicatissima 1210 

Nitzschia paradoxa 260 
Nitzschia pungens 11030 

Nitzschia sp. 13140 
Rhizosolenia alata 128760 

Rhizosolenia cetigera 3100 
Rhizosolenia fragillissima 68630 

Rhizosolenia hebatata 1120 
Rhizosolenia stolterfothii 1490 

Rhizosolenia sp. 4355 
Thalassionema nitzschioides 600 

Thalassiosira sp. 810 

∆ιάτοµα 

Thalassiothrix sp 1690 

Ceratium fusus 2150 
Ceratium kofoidi 100 

Ceratium macroceros 110 
Ceratium sp. 1500 

Dinoflagellates sp. <20 35050 
Dinoflagellates sp. >=20 40550 
Gymnodinium sp. (10-15) 127340 
Gymnodinium sp. >=20 11260 

∆ινοµαστιγωτά 

Dinophysis sp. 240 
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Mesoporus adriaticus 320 
Oxytoxum milneri 400 

Oxytoxum sp.  2170 
Peridinium sp.  3310 

Prorocentrum sp. 420 
Prorocentrum compressum 600 

Prorocentrum micans 7060 
Scrippsiella sp. 860 

Oxytoxum sp. (1) 290 
Oxytoxum tenuistriatum 710 

Oxytoxum tesselatum 150 
Peridinium cerasus 120 
Torodinium teredo 110 

Warnovia fusus 500 

 

Warnovia sp. 1350 
 

Πίνακας 7. Αναλυτική παρουσίαση των πιο άφθονων ειδών που ταυτοποιήθηκαν στο σύνολο των 
σταθµών της 2ης δειγµατοληψίας 
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7.2.2 ∆ιακύµανση του DMSPt, DMSPd στην στήλη του νερού 

 

A. Μελέτη του DMSPt και του DMSPd στο επιφανειακό στρώµα υδάτινης 

στήλης (2-20m) 

Στο σχήµα 33, παρουσιάζονται οι µέσες τιµές των συγκεντρώσεων των δύο 

µορφών DMSP που µετρήθηκαν στο ανώτερο στρώµα της υδάτινης στήλης. Η 

επιλογή του συγκεκριµένου επιφανειακού στρώµατος έγινε όπως αναφέρθηκε και 

στην 1η δειγµατοληψία, τόσο για λόγους συγκρισιµότητας, όσο και εξαιτίας της 

ιδιαίτερης φυσικής και βιολογικής σηµασίας που έχει το συγκεκριµένο στρώµα για 

την περιοχή του Β. Αιγαίου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

st.2 st.8 st.10 st.12 st.14 st.30 st.34 st.37 st.39 st.42

Συ
γκ
έν
τρ
ω
ση

 (n
M

)

DMSPt
DMSPd

Σχήµα 33. Μέσες συγκεντρώσεις DMSPt και DMPSd που µετρήθηκαν στο επιφανειακό στρώµα της 
υδάτινης στήλης κατά την διάρκεια της 2ης δειγµατοληψίας 

 

Όπως φαίνεται από το παραπάνω σχήµα, τόσο το DMSPt όσο και το DMSPd, 

χαρακτηρίζονται από έντονες διακυµάνσεις καθώς το εύρος των µέσων τιµών 

κυµαίνεται από 20 έως 33 nM, και από 6 έως 18 nM αντίστοιχα. Οι µέσες 

επιφανειακές συγκεντρώσεις του DMSPt κυµαίνονται στα ίδια επίπεδα µε εκείνα που 

µετρήθηκαν στην 1η δειγµατοληψία, σε αντίθεση µε το DMSPd, του οποίου οι 

συγκεντρώσεις φαίνονται εµφανώς πιο περιορισµένες.  

Η κατανοµή των τιµών του DMSPt, εµφανίζει τις µεγαλύτερες µέσες 

συγκεντρώσεις στους σταθµούς 30 και 42 οι οποίοι παρατηρώντας τον χάρτη 2, 

βρίσκονται σε µια κοινή ευθεία. Όπως και στην 1η δειγµατοληψία έτσι και εδώ, οι  

αυξηµένες επιφανειακές συγκεντρώσεις που εµφανίζονται στους παραπάνω 
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σταθµούς, µπορούν να αιτιολογηθούν από τις επιδράσεις της Μαύρης Θάλασσας στο 

οικοσύστηµα του Β. Αιγαίου όσο και από την σύνθεση της φυτοπλαγκτονικής 

κοινωνίας, η οποία όπως φαίνεται παρακάτω διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην 

παραγωγή DMSPt.  

Η συσχέτιση του DMSPt και του DMSPd στους σταθµούς της 2ης 

δειγµατοληψίας, εµφανίζεται υψηλή επιβεβαιώνοντας όπως και στην 1η, τον 

σηµαντικό ρόλο της ολικής σωµατιδιακής µορφής του DMSP, ως δεξαµενή για την 

παραγωγή DMSPd (σχήµα 34).  
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Σχήµα 34. Συσχέτιση των µέσων επιφανειακών συγκεντρώσεων DMSPd µε το DMSPt των σταθµών 
της 2ης δειγµατοληψίας 

 

Β. Κάθετη κατανοµή στην στήλη του νερού 

Η κατακόρυφη κατανοµή του DMSPt, του DMSPd των βαθύτερων σταθµών 

(βάθος µέχρι 50 m), της  2ης δειγµατοληψίας, εµφανίζει έντονη διαβάθµιση, ενώ στην 

πλειοψηφία τους οι σταθµοί εµφανίζουν τις µέγιστες συγκεντρώσεις (maximum) και 

των δύο µορφών DMSP, στο επιφανειακό στρώµα της στήλης (σχήµα 35, 36, σελ.58). 

Σε αντίθεση µε την 1η δειγµατοληψία, στους σταθµούς της 2ης, δεν 

παρατηρείται οµοιότητα µεταξύ των προτύπων της κάθετης κατανοµής των 

συγκεντρώσεων του DMSP και της φυτοπλαγκτονικής αφθονίας. Αυτό το γεγονός 

µπορεί να αποδοθεί στην διαφορετική σύνθεση που χαρακτηρίζει την 

φυτοπλαγκτονική κοινωνία, καθώς, η έντονη παρουσία των διατόµων που 

παρατηρείται στην συγκεκριµένη δειγµατοληψία, δεν συνδυάζεται µε έντονη 

συµµετοχή στην παραγωγή DMSP (Andreae et al., 2003).  
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Συγκέντρωση (nM)
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0

                 
Σχήµα 35. Η κατακόρυφη κατανοµή του DMSPt στους βαθύτερους σταθµούς 

 
 Σχήµα 36. Η κατακόρυφη κατανοµή του DMSPd στους βαθύτερους σταθµούς 

 

Τέλος, όσον αφορά την διακύµανση των συγκεντρώσεων της χλωροφύλλης 

και των µορφών του DMSP, πρέπει να αναφερθεί ότι όπως και στην 1η 

δειγµατοληψία, έτσι και εδώ, δεν εµφανίζεται κάποια οµοιότητα, γεγονός που εντείνει 

την άποψη ότι το κλάσµα του πικοπλαγκτού, φαίνεται να διαδραµατίζει σηµαντικό 

ρόλο στην παραγωγή του οικοσυστήµατος του Β. Αιγαίου (Ignatiades et al., 2002).  
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7.2.3. ∆ιακύµανση του DMSOt και του DMSOd στην υδάτινη στήλη 

MSOt του 

επιφαν ύ θ

 
 

Σχήµα 37. Ο µέσος όρος των επιφανειακών συγκεντρώσεων DMSOt στους σταθµούς της 2ης 

 ίναι χαρακτηριστικό ότι το DMSOt εµφανίζει όπως και στην 1η 

ειγµατοληψία ά ω µ

έσων επιφανειακών συγκεντρώσεων του DMSPt, 

φαίνετα

 

 

 

 

Στο σχήµα 37 παρουσιάζονται οι µέσες συγκεντρώσεις D

ειακο  στρώµατος της υδάτινης στήλης για όλους τους στα µούς της 2ης 

δειγµατοληψίας.  
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ολ

Ε

δ  έντονες διακυµ νσεις, έχοντας όµ ς υψηλότερο εύρος τι ών. Πιο 

συγκεκριµένα το εύρος των µέσων επιφανειακών συγκεντρώσεων της ένωσης 

κυµαίνεται από 6 έως 35 nM, γεγονός που δείχνει έντονη ανοµοιότητα µεταξύ των 

σταθµών. Όπως στην περίπτωση του DMSPt έτσι και εδώ, ο σταθµός που εµφανίζει 

την υψηλότερη συγκέντρωση είναι ο 30, χωρίς όµως να υπάρχουν αντίστοιχα 

δεδοµένα για τον σταθµό 42.  

Η διακύµανση των µ

ι σε ορισµένους από τους σταθµούς της δειγµατοληψίας, να συµβαδίζει 

ικανοποιητικά µε την αντίστοιχη που εµφανίζει το DMSOt  (σχήµα 38), ενώ η υψηλή 

συσχέτιση (r2 = 0.89) που εµφανίζεται µεταξύ των 2 ενώσεων, επιβεβαιώνει όπως και 

στην 1η δειγµατοληψία, τον πιθανό ρόλο του DMSPt ως απόθεµα παραγωγής 

DMSO.  
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Σχήµα 38. Η διακύµανση των µέσων επιφανειακών συγκεντρώσεων του DMSPt και του DMSΟt για 
τους σταθµούς 2,  10, 14, 30 και 34  

 

Στους βαθύτερους σ η κατακόρυφη κατανοµή 

του DMSOt εµφάνισε, έντονη διαστρωµάτωση, µε τις υψηλότερες συγκεντρώσεις να 

ανιχνεύ

                     
µούς 

 

Εν ν ολικών 

µέσων συγκεντρώσεων στους βαθύτερους ταθµούς (βάθος µέχρι 50 m) της υδάτινης 

στήλης

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,

ταθµούς της 2ης δειγµατοληψίας, 

ονται και σε αυτή την περίπτωση στο επιφανειακό στρώµα της υδάτινης 

στήλης (σχήµα 39).  
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Σχήµα 39. Η κατακόρυφη κατανοµή του DMSOt στους βαθύτερους σταθ

διαφέρον προκαλεί η σύγκριση µεταξύ των επιφανειακών και τω

σ

. Όπως φαίνεται στο σχήµα 40, υπάρχει έντονη διαφοροποίηση µεταξύ των 

επιφανειακών και των συνολικών τιµών γεγονός που δηλώνει ότι η έντονη ηλιακή 
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ακτινοβολία που παρατηρείται την καλοκαιρινή περίοδο, ευνοεί την φωτοξείδωση 

του DMS σε DMSO, αποτελώντας παράλληλα σηµαντική δεξαµενή παραγωγής της 

ένωσης.  

 

 

 

Σχήµ νολική κατανοµή των συγκεντρώσεων στους 
βαθύτερους σταθµούς ς 2ης δειγµατοληψίας 

έλος όσον αφορά την διαλυµένη µορφή του DMSO, (DMSOd), η οποία 

µετρήθ

            Σχή

 

 

 

 

 

 
 
 

α 40. Σύγκριση της επιφανειακής µε την συ
 τη

 

Τ

ηκε µόνο στην 2η δειγµατοληψία, πρέπει να αναφερθεί ότι οι µέσες τιµές των 

επιφανειακών συγκεντρώσεων των σταθµών (σχήµα 41), κυµάνθηκαν σε χαµηλότερα 

επίπεδα (0.5 έως 20 nM) από τις αντίστοιχες του DMSOt, ενώ υψηλή συσχέτιση (r2 = 

0.97) των 2 µορφών DMSO, παρατηρήθηκε µόνο στην περίπτωση 3 σταθµών 

(σταθµοί 8, 10 και 12) οι οποίοι περικλείονται µέσα στην ελλειπτικό σχήµα του 

γραφήµατος. 

µα 41. Μέσος όρος των συγκεντρώσεων DMSOdis που µετρήθηκαν κατά την διάρκεια 
της 2ης δειγµατοληψίας 
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Τέλος όπως και στην περίπτωση του DMSP, έτσι και εδώ, τα πρότυπα της 

κατακό

 

ρυφης κατανοµή του DMSO, δεν εµφάνισαν οµοιότητα µε τα αντίστοιχα της 

φυτοπλαγκτονικής αφθονίας και της χλωροφύλλης, και για τον λόγο αυτό, η 

αναλυτική παράθεση των γραφηµάτων παραλείπεται. 
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7.2.4. Συντελεστής συσχέτισης Spearman 

τους πίνακες 8, 9 και 10, φαίνονται τα αποτελέσµατα της µη παραµετρικής 

 DMSPd και του DMSOt αντίστοιχα, 

µε το

   

Σ

συσχέτισης Spearman, µεταξύ του DMSPt, του

 φυτοπλαγκτόν και µε τις παραµέτρους, της θερµοκρασίας και της 

χλωροφύλλης. Όπως και στην 1η δειγµατοληψία έτσι και εδώ, στους συγκεκριµένους 

πίνακες, αναφέρονται µόνο οι σταθµοί οι οποίοι εµφάνισαν κατά την 2η 

δειγµατοληψία, σηµαντικά θετικές (Rs≥0.8) ή σηµαντικά αρνητικές (Rs ≤0.8) 

συσχετίσεις σε επίπεδα µπιστοσύνης, p< 0.05. Πρέπει να τονιστεί ότι οι συσχετίσεις 

της διαλυµένης µορφής DMSO (DMSOd), µε το φυτοπλαγκτόν και τις παραπάνω 

παραµέτρους, δεν εµφάνισαν κανένα σηµαντικά θετικό ή αρνητικό αποτέλεσµα. Για 

τον λόγο αυτό, παραλείπονται και δεν παρατίθενται, µε την µορφή πίνακα.   

Η 2

ε

 

διακύµ

νίζονται όπως και στην περίπτωση της 1ης δειγµατοληψίας µε τις 

οµάδες

 συσχέτιση µε 

αυτές 

κυρίαρχη οµάδα της 2ης δειγµατοληψίας, δεν εµφανίζει καµία 

σηµαντ

η δειγµατοληψία διαφοροποιείται από την 1η, καθώς η διαφορετική 

σύνθεση της φυτοπλαγκτονικής κοινωνίας και η ανοµοιότητα µεταξύ των προτύπων

ανσης του DMSPt και του DMSPd µε την συνολική αφθονία, δεν δίνει 

κάποιες πιθανές ενδείξεις για την ύπαρξη συσχετίσεων µε συγκεκριµένα είδη 

κυττάρων. Παρόλα αυτά, εφαρµόζοντας όπως και στην 1η δειγµατοληψία τον 

συντελεστή συσχέτιση Spearman, φαίνεται ότι σε µερικούς σταθµούς, υπάρχουν 

σηµαντικές συσχετίσεις µεταξύ του DMSPt, του DMSPd και του DMSOt µε 

συγκεκριµένα είδη και γένη φυτοπλαγκτού που ταυτοποίηθηκαν στην συγκεκριµένη 

δειγµατοληψία.  

Στην περίπτωση του DMSPt και του DMSPd φαίνεται ότι, σηµαντικά θετικές 

συσχετίσεις εµφα

 των δινοµαστιγωτών και των κοκκολιθοφόρων. Στην περίπτωση του DMSOt, 

οι συσχετίσεις δεν εστιάζονται τόσο έντονα στα δινοµαστιγωτά αλλά κυρίως στα 

κοκκολιθοφόρα Rhabdosphaera sp. και Syracosphaera pulchra.  

Όσον αφορά την χλωροφύλλη και την θερµοκρασία, είναι χαρακτηριστικό ότι 

τόσο το DMSPt όσο και το DMSPd, δεν εµφανίζουν καµία σηµαντική

τις παραµέτρους. Αντίθετα στην περίπτωση του DMSOt, φαίνεται ότι 

υπάρχουν θετικά σηµαντικές συσχετίσεις τόσο µε την χλωροφύλλη όσο και µε την 

θερµοκρασία.  

Τέλος αυτό που πρέπει να αναφερθεί ότι η οµάδα των διατόµων παρόλο που 

αποτελεί την 

ικά θετική ή αρνητική συσχέτιση µε τις µορφές του DMSP και του DMSOt 

αντίστοιχα. 
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Πίνακας 8. Ο συντελεστής συσχέτισης Spearman µεταξύ του DMSPt, και των φυτοπλαγκτονικών κυττάρων  
  

 Σταθµοί 
 DMSPd vs στ. 12 στ.34 στ.8 στ.10 st.30 

Κοκκολιθοφόρα - - - - - 
∆ινοµαστιγωτά  - - - - - 

Αφθονία 
Φυτοπλαγκτονικών 

Οµάδων ∆ιάτοµα - - - -  
∆ινοµαστιγωτά <20 µm - - - - - 
∆ινοµαστιγωτά >20 µm - - - - - 

Gymnodinium sp. (10-15 µm) - 0.90** - 0.93* - 
Gymnodinium sp. >20 µm 0.78** - - - - 

Dactylethra pirus - - 0.90** - - 

Μέγεθος και είδος 
κυττάρων 

Rhabdosphaera sp. - - - - 0.80** 
Chl-a - - - - - Άλλες  

παράµετροι Θερµοκρασία - - - - - 
 

Πίνακας 9. Ο συντελεστής συσχέτισης Spearman µεταξύ του DMSPd, και των φυτοπλαγκτονικών κυττάρων 
001<p≤0.01 **0.01<p≤0.05  Rs ≥0.80  

 Σταθµοί 
 DMSPt vs στ. 34 στ.8 στ.10 στ.42 

Κοκκολιθοφόρα - - - - 
∆ινοµαστιγωτά  - - - - 

Αφθονία 
Φυτοπλαγκτονικών 

Οµάδων ∆ιάτοµα - - - - 
∆ινοµαστιγωτά <20µm - 0.90** - - 
∆ινοµαστιγωτά >20 µm - - - 0.79** 

Gymnodinium sp. (10-15 µm) - - - - 
Gymnodinium sp. >20 µm - - - - 

Dactylethra pirus 0.94* - - - 

Μέγεθος και είδος 
κυττάρων 

Warnovia fusus - - 0.90** - 
Chl-a - - - - Άλλες  

παράµετροι Θερµοκρασία - - - - 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
    Πίνακας 10. ς συσχέτισης Ot, του πλαγκτο της χ λης ι της θερ οκρασίας. 

 
   

 
*0.001<p≤0.01 **0.01<p≤0.05 
 
 

Σταθµοί  
 DMSΟt vs στ. στ.1 στ.1 στ.34  8 4 2 

Κοκκολιθοφόρα - - - - 
∆ινοµαστιγωτά - - --  

Αφθονία 
Φυτοπλαγκτονικών 

ων  - - - Οµάδ ∆ιάτοµα - 
∆ινο µm - - - - µαστιγωτά <20

Gymnodinium sp. (10-15 µm) - - - - 
Gymnodinium sp. >20 µm - - - - 

Rhabdosphaera sp. - - - 0.92** 
Syracosphaera - 0.93** 0.97** - 

Ο συντελεστή Spea MSrman µεταξύ του D  φυτο ύ, λωροφύλ κα µ

   Rs ≥ 0.80 

 pulchra 

Μέγεθος και είδος 

Oxytoxum 0.90*  - 

κυττάρων 

 sp. - 
Chl-a    0.90* - - -Άλλες  

άµετροι α **παρ Θερµοκρασί  - - 0.88  - 

2 
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8. Συζήτηση αποτελεσµάτων 

 

Η Μεσόγειος θάλασσα αποτελεί ένα υδάτινο οικοσύστηµα το οποίο 

παρουσιάζει ολιγοτροφικά χαρακτηριστικά. Η κλιµάκωση της ολιγοτροφικότητας του 

συστήµατος εµφανίζεται εντονότερα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, η 

οποία συγκριτικά µε την ∆υτική, εµφανίζει αρκετά χαµηλότερα  θρεπτικών, 

φυτοπλαγκτονικής βιοµάζας και παραγωγικότητας. Το Βόρειο Αιγαίο αποτελεί το πιο 

εύτροφο τµήµα τ  έντονα τις  από την 

Μαύρη Θάλασσα, µε αποτέλεσµα συχνά να δηµιουργείται  αντίστροφο 

θερµοκλινές, το ο µιξη της στήλης του νερού όπως 

συµβαίνει στο Νότιο Αιγαίο. 

Ανακεφαλαιώνοντας  διατυπώθηκαν ν ενότητα των 

αποτελεσµάτων, πρέπει αρχικά να τονιστεί ότι η µελέτη των ολικών και διαλυµένων 

µορφών DMSP Βορείου Αιγαίου εµφανίζει την 

παραγωγή των σεων, να καθορίζεται από µια σειρά βιογεωχη  διεργασιών 

που διέπουν την περιοχή.  

Πιο συγκεκριµένα όπ  στις 2 δειγµατοληψίες οι εξεταζόµενες 

µορφες του DM φα ουν σηµαντική συσχέτιση µε 

συγκεκριµένες οµ µών, οι οποίες  

από υψηλά επίπεδα τ ώ ν της ένωσης.  

Ειδικότερα, σε ορισµ ιπ εις οι συσχετίσεις µε µένα είδη 

δινοµαστιγωτών και κοκκολιθοφόρων, είναι σηµαντικά υψηλές τονίζοντας την 

έντονη επίδραση που έχ ν οι παραπάνω οµάδες στην παραγωγή P. Πρέπει να 

αναφερθεί ότι οι συσχετίσεις µ παραπ  οµάδες, εµφανίζονται ιδιαίτερα 

σηµαντικές µε κύτταρα οποίων µέγεθος  σε κλίµακα µεταξύ 

των 5 έως 20 µm, ε  αυτό τρόπο την βιβλιογραφία  οποία 

αποδίδει το µεγαλύτερο  της ραγωγής DMSP στην Μεσόγειο σε κύτταρα τα 

οποία κυµαίνονται σε µια τάξη µεγέθους µεταξύ 5-90µm (Jean et al., 2005). 

Παράλληλα αποδεικνύεται ότι η οµάδα των κοκκολιθοφόρω  οποία αν και 

χαρακτηρίζεται από χαµηλή αφθονία φαίνεται ότι επηρεάζει την  του 

DMSPt (σχήµα 42) 

ου οικοσυστήµατος, καθώς
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όσο και το DMSPd (σχήµα 43).  
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Σχήµα

 

 εµφανίζονται ως τα πιο άφθονα 

µεταξύ των διατόµων δεν φαίνεται να έχουν καµία συµµετοχή στην παραγωγή του 

DMSP, στην περιοχή του Β. Αιγαίου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 42. Σχηµατική απεικόνιση της διακύµανσης του DMSPt ως προς το βάθος, και της αφθονίας 
του είδους Dactylethra pirus στο σταθµό 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήµα 43. Σχηµατική απεικόνιση της διακύµανσης του DMSPd ως προς το βάθος, και της αφθονίας 

του είδους Dactylethra pirus στο σταθµό 12 
 

Αντίθετα µε τα δινοµαστιγωτά και τα κοκκολιθοφόρα, η οµάδα των 

διατόµων, στην περιοχή του Β. Αιγαίου, δεν εµφάνισε καµία συσχέτιση µε τις 

συγκεντρώσεις των µορφών του DMSP και του DMSO, καθώς όπως έχει αναφερθεί, 

ο ουσιαστικός ρόλος τους στην παραγωγή της ένωσης αµφισβητείται. Στο ίδιο 

συµπέρασµα  φαίνεται να καταλήγει και η µελέτη των αποτελεσµάτων της 2ης 

δειγµατοληψίας, όπου η παρουσία των διατόµων αποτελεί σχεδόν το 50% της 

φυτοπλαγκτονικής κοινωνίας. Παράλληλα, είναι χαρακτηριστικό ότι, τα γένη 

Nitzchia, Chaetoceros, και Rhizosolenia sp. τα οποία
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Όσον  των ειδών 

φυτοπλαγκτονικών  έντονη 

διαφοροποίηση  στην 1η 

δειγµατοληψία αστιγωτών σε 

αντίθεση µε την µων (σχήµα 

44).  

 

 

 

 

 

Σχήµα 44. Σχη  της 2ης 

Παράλληλα είναι χαρακτηριστικό ότι το σύνολο της φυτοπλαγκτονικής 

φθονίας διπλασιάζεται µεταξύ της 1ης και 2ης δειγµατοληψίας (σχήµα 45), γεγονός 

π

 

αφορά την συνολική αφθονία καθώς και την παρουσία

 κυττάρων, πρέπει να αναφερθεί ότι, υπάρχει

µεταξύ των 2 δειγµατοληψιών. Πιο συγκεκριµένα

παρατηρείται επικράτηση της οµάδας των δινοµ

 2η, όπου παρατηρείται η έντονη επικράτηση των διατό

 

 

 

 

 

 

µατική απεικόνιση της συνολικής αφθονίας των οµάδων της 1ης και

δειγµατοληψίας. 

1η δειγµατοληψία

13%

68%

19%

2η δειγµατοληψία

39%

9%

52%

∆ιάτοµα
∆ινοµαστιγωτά
Λοιπές οµάδες

 

α

ου αποδίδεται στην όπως αναφέρθηκε έντονη παρουσία των διατόµων. 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

    Σχήµα 45. Οι συνολικές τιµές αφθονίας στην 1η και 2η δειγµατοληψία 
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Η σύνθεση της φυτοπλαγκτονικής κοινωνίας διαφοροποιείται έντονα µεταξύ 

των σταθµών της δ ιγµατοληπτικής ζώνη , ιδιαίτερα στην 2ε ς  

ς

 η

αστιγωτών, τα οποία όµως εκλείπουν από την σύνθεση της φυτοπλαγκτονικής 

οινωνίας στην 2η δειγµατοληψία. Τα γένη που φαίνεται να κυριαρχούν στις 

δειγµατοληψίες είναι κυρίως τα Gymnodinium, Nitzchia, Rhizosolenia και 

Chaetoceros sp., ενώ έντονη φαίνεται η παρουσία των δινοµαστιγωτών κυττάρων το 

µέγεθο των οποίων κυµαίνεται από 5 έως 20 µm.  

Οι συγκεντρώσεις του DMSP φαίνεται να εµφανίζονται υψηλότερες σε 

σταθµούς της παράκτιας ζώνης (κυρίως  σταθµό 39), ενώ η επίδραση της 

Μαύρης Θάλασσας, φαίνεται εντονότερα υρίως στον σταθµό 42. Αν και οι σταθµοί 

των 2 δειγµατοληψιών διαφέρουν ως σηµεία εντός της δειγµατοληπτικής περιοχής 

 1,2), παρατηρείται οµοιότητα µεταξύ των επιφανειακών µέσων όρων του 

ολικο

 

∆ειγµατοληψίες 
Μέσος όρος επιφανειακών 

η δειγµατοληψία. Πιο 

συγκεκριµένα παρατηρείται ένα πρότυπο οικολογική  διαδοχής, στο οποίο φαίνεται 

σταδιακή µείωση της παρουσίας των διατόµων και αύξ ση των δινοµαστιγωτών, 

στην κυρίαρχη θέση της βιοκοινωνίας. Η παρουσία των κοκκολιθοφόρων εµφανίζεται 

περιορισµένη, ενώ σχετικά αυξηµένη εµφανίζεται η παρουσία των µικρών 

µ

κ

ς 

 στον

κ

(χάρτης

ύ DMSP που εµφανίζουν (πίνακας 11).  

συγκεντρώσεων DMSPt 

Σεπτέµβριος 2003 (1η 

δειγµατοληψία) 
23.22±4.66 

Ιο ι  (2η δειγµατοληψία) 24.94±5.96 λ ος 2004ύ

 

Πίν κας 11.  όρος των επιφανειακών συγκεντρώσεων DMSPt στις 2 δειγµατοληψίες 

 

Ιδιαίτερο  φαίνεται να παρουσιάζουν οι κοινοί σταθµοί των 2 

δειγµατοληψιώ µα 46), οι οποίοι εµφανίζουν παρόµοια διακύµανση στις 

συγκεντρώσεις SPt.  
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    Σχήµα 46. Απεικόνιση των µέσων συγκεντρώσεων στους κοινούς σταθµούς των 2 δειγµατοληψιών 

 

 

χή στην παραγωγή της ένωσης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 47.  Η αφθονία των διατόµων στις 2 δειγµατοληψίες 
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Η παραπάνω παρατήρηση ενδυναµώνει το γεγονός ότι η συµµετοχή της 

οµάδας των διατόµων, η οποία αποτελεί την κυρίαρχη οµάδα στην 2η δειγµατοληψία, 

δεν φαίνεται να συµµετέχει στην παραγωγή DMSP στο Β. Αιγαίο (σχήµα 47), σε 

αντίθεση µε πρόσφατες αναφορές για τον Β. Ατλαντικό (Andreae et al., 2003), στις 

οποίες η επικράτηση των διατόµων και κυρίως των γενών Nitschia, Chaeotceros, 

Rhizosolenia sp., εµφανίζει σηµαντική συµµετο
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Σχετικά µε το DMSO πρέπει να αναφερθεί ότι, είναι µια ένωση

 εποχιακή µεταβολή, εµφανίζοντας τα µέγιστα των τιµών κατά 

ινούς και τους πρώτους φθινοπωρινούς µήνες. Όσον αφορά την κατανο

ένωσης στη στήλη του νερού, οι µεγαλύτερες συγκεντρώσεις εµφανίζονται

 που 

παρουσιάζει τους 

καλοκαιρ µή 

της  

υρίως στα επιφανειακά στρώµατα, καθώς την εποχή που έχουν πραγµατοποιηθεί οι 

2 δειγµατοληψίες, ευνοείται η παραγωγή τ  από DMS, λόγω φωτοξείδωσης. 

Οι συγκεντρώσεις της ένωσης εµφανίζονται αυξηµένες, καθώς δεν επηρεάζονται από 

τις παραµέτρους που συµβάλλουν στην κατανάλωση του DMS, αλλά κυρίως από τις 

βακτηριακές/µικροβιακές δραστηριότητες οι οποίες στο Β.Αιγαίο φαίνεται να 

είναι χαρακτηριστικό ότι και στις 2 δειγµατοληψίες θετική συσχέτιση µε τις 

συγκεν

 το 

. Αιγαίο ι 

το Ν. Αιγαίο (Bardouki, 2000), γεγονός που µπορεί να αιτιολογηθεί από την 

εγαλύτερη βιολογική δραστηριότητα που αναπτύσσεται στο Βόρειο συγκριτικά µε 

ο Νότιο τµήµα της περιοχής (Bardouki, 2000). Αντίθετα, ο µέσος όρος των 

υγκεντρώσεων που ανιχνεύθηκαν κατά την διάρκεια του Σεπτεµβρίου, φαίνεται 

αµηλότερος από τον αντίστοιχο που παρατηρείται για την περίοδο του Ιουλίου, 

εγονός που τονίζει µια εποχικότητα στην διακύµανση των συγκεντρώσεων της 

νωσης.   

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλούν οι θετικές συσχετίσεις του DMSOt µε 

υτοπλαγκτονικές οµάδες και κυρίως µε τα δινοµαστιγωτά και τα κοκκολιθοφόρα. Οι 

υσχετίσεις οι οποίες εµφανίστηκαν σηµαντικές και στις 2 δειγµατοληψίες, φαίνεται 

α υποστηρίζει πρόσφατες αναφορές στις οποίες το DMSP, DMS και το DMSO 

αναφέρονται σαν νάδρασης έναντι 

έντονω ωσµορυθµιστικών µεταβολών (Besiktepe et al., 2005). 

 

 

 

κ

ου DMSO

, 

αποτελούν µια σηµαντική παράπλευρη αλυσίδα (Siokou et al., 2002). Παράλληλα, 

τρώσεις του DMSPt, δηλώνει την πιθανή συµµετοχή της παραπάνω ένωσης 

ως δεξαµενή παραγωγής DMSO στην περιοχή του Β.Αιγαίου.  

Η διακύµανση των συγκεντρώσεων του DMSO για την 2η δειγµατοληψία, 

(Ιούλιος 2004), φαίνεται να συµβαδίζει ικανοποιητικά µε εκείνη που έχει 

ταυτοποιηθεί για την ίδια εποχή στην ∆υτική Μεσόγειο (Simo et al., 1997). Επιπλέον 

για την συγκεκριµένη εποχή, παρατηρείται ότι οι τιµές που έχουν υπολογιστεί για

Β  κυµαίνονται σε υψηλότερα επίπεδα από τα αντίστοιχα που εµφανίζοντα

σ

µ

τ

σ

χ

γ

έ

φ

σ

ν

ενώσεις οι οποίες συµµετέχουν σε ένα µηχανισµό α

ν 
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Πίνακας 12. Σύγκριση των τιµών DMSOt, της παρούσης εργασίες µε αντίστοιχες µελέτες που έχουν 
πραγµατοποιηθεί στην Μεσόγειο  

 

Στην περίπτωση του DMSP, αντίστοιχη σύγκριση µε 

 
Μέσος 
Όρος 

Τυπική 
Απόκλιση 

∆υτική Μεσόγειος 
Ιούλιος 1994 

(Simo et al. 1997) 

16.6 
n= 29 13.7 

N. Αιγαίο 
Ιούλιος 1997 

(Bardouki, 2000) 

12.94 
n=29 7.64 

B. Αιγαίο 
Ιούλιος 2004 

(παρούσα γασία) 

16.43 
n=48 7.59 

 ερ
Β.Αιγαίο 

Σεπτέµβριος 2003 
(παρούσα εργασία) 

10.96 
n=61 11 

προηγούµενες µελέτες 

πραγµατοποιείται   (

ές  

 µε προηγούµενη µελέτη 
που έχει πραγµατοποιηθεί στην περιοχή του Αιγαίου 

 

 για την διαλυµένη µορφή της ένωσης DMSPd). Όπως φαίνεται 

από τον πίνακα 13, οι τιµ  που εµφάνισαν οι 2 δειγµατοληψίες της παρούσης 

εργασίας, κυµαίνονται στα ίδια επίπεδα. Αντίθετα η σύγκριση των συγκεντρώσεων µε 

προηγούµενη µελέτη που έγινε στο Αιγαίο, παρουσιάζει µια έντονη ανοµοιότητα 

χωρίς όµως να µπορούν να διατυπωθούν επακριβώς οι πιθανοί λόγοι της 

διαφοροποίησης που παρουσιάζεται µεταξύ των τιµών (πίνακας 13). 

 

 

 

 

 

 

 
Μέσος 
Όρος 

Τυπική 
 Απόκλιση

N. Αιγαίο 
Ιούλιος 1997 

(Bardouki, 2000) 

7.74 
n=29 2.81 

B. Αιγαίο 16.32 

 

 

 

 

 
Πίνακας 13. Σύγκριση των τιµών DMSPd, (2-100m), της παρούσης εργασίες

Ιούλιος 2004 
(παρούσα εργασία) n=14 0.40 

Β.Αιγαίο 
Σεπτέµβριος 1997 
( Bardouki, 2000) 

4.03 
n=55 1.99 

Β.Αιγαίο 
Σεπτέµβριος 2003 
(παρούσα εργασία) 

16.31 
n=24 4.55 
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Τέλος οι φυσικοχηµικές παράµετροι όπως είναι η θερµοκρασία και η 

λατότητα αν και επηρεάζουν, την διαµόρ  υδάτι οφορίας, παρόλα 

υτά δεν βρέθηκαν να συσχετίζονται σηµ  µε τις υ DMSP. Κατά 

παρόµ  τρόπο  η οποί τελεί δείκτ  φυτοπλαγκτονικής 

βιοµάζας, δεν β ετίζεται σηµαντικά µε τις παραπάνω ενώσεις 

επιβεβαιώνοντας σχ ές (Shenoy & Patil, 2003), χύοντας παράλληλα 

και την σηµασία τ στην βιολογική δραστηριότητα του Β. Αιγαίου, το 

οποίο  παρούσα καταµετρή (Ignatiades , 2002).  

α φωση της νης κυκλ

α αντικά µορφές το

οιο κα ληι η χλωροφύλ α απο η της

ρέθηκε να συσχ

ετικές αναφορ   ενισ

ου τού πικοπλαγκ

 εργασία δεν θηκε  et al. στην
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ABSTRACT 

During last years, the biogeochemical cycling of seawater and atmospheric 

role. D

dimeth  in the euphotic layer of the oceans. The main 

to the a aining part is cycled 

ithin the water column through bacterial transformation/consumption and oxidation 

 dimethylsulfoxide (DMSO). In order to  investigate the possible climatic impact of 

DMS, numerous efforts have been carried out both through modelling and 

experimental studies. 

In this study, seawater measurements of the total and dissolved form of DMSP 

and DMSO which are though to be the main precursors of DMS, were taken during 2 

oceanographic cruises, (September 2003/July 2004) in order to perform a research 

concerning the spatial distribution, the vertical profiles in the water column and the 

possible relation of the above substances with phytoplankton species in North Aegean 

Sea.  

The spatial occurrence of DMSP in the North Aegean Sea is determined by a 

number of biogeochemical factors controlling the area such as the abundance specific 

phytoplankton species. The abundance of Gymnodinium sp. and generally small sized 

dinoflagellates as well as ccolithophores, seemed to be high correlated with both 

forms of DMSP during both cruises. On the contrary, diatoms and especially 

Rhizosolenia, Nitzchia and Chaetoceros sp., which were the dominant species during 

the 2ond cruise, didn’t correlate with the above biogenic forms. At the same time 

physicochemical factors, such as temperature and chlorophyll a, (Chla) correlated 

with the total and dissolved form of DMSP only in specific occasions.  

 

 

form of dimethylsulfide (DMS) has received an increased attention. It is proposed that 

atmospheric DMS through its oxidation products, could play an important climatic 

MS, which is the most abundant volatile sulfur compound in surface seawater, 

is a byproduct of the plankton activity, yielded by a cleavage of 

ylsulfoniumpropionate (DMSP)

precursor of this compound is the DMSP which is thought to play a very important 

role in the regulation of the osmotic pressure in phytoplankton cells. DMS is mainly 

produced during senescence phases of phytoplankton and grazing by zooplankton. 

Surface seawater is always supersaturated in DMS. Thus a fraction of DMS is emitted 

tmosphere at the interface ocean-atmosphere, and the rem

w

to
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DMSO was found in higher concentrations on the surface layers between 2-

10m, yielding the relation with DMS, which is transformed due to photooxidation 

procedures that take place mainly in the upper layers of the water column, in the 

above aquatic form. At the same time the concentrations of DMSO, were highly 

correlated with chlorophyll a, (Chla) implying a possible relation with 

phytoplanktonic species.  
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