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πολλοί ακόμη συνεργάτες και φίλοι. Θα προσπαθήσω να περιγράψω το πώς με βοήθησαν και με
στήριξαν, αν και δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να αποτυπωθεί με ακρίβεια στις σύντομες
παραγράφους ενός προλόγου.
Before I started my PhD, I was lucky enough to complete my MSc studies at the Max
Planck Institute for Marine Microbiology in Bremen, Germany. This was the place that showed me
what research actually means and transformed me from an undergrad student to a worthy PhD
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all the people at MPI Bremen that taught me how to do research, how to work in the lab and how
to think scientifically. I especially thank my MarMic sunshine 15 class for learning all those things
together.
Η δειγματοληπτική αποστολή LEVECO υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Study of the
marine and submarine environment and ecosystem of the East Mediterranean, south of Crete
Island», χρηματοδοτούμενου από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) μέσω
των «Programming Agreements between Research Centers - GSRT2015–2017/22.4.2015».
Ιδιαίτερες ευχαριστίες αποδίδονται στον καπετάνιο, τους αξιωματικούς και το πλήρωμα του
ωκεανογραφικού σκάφους ΑΙΓΑΙΟ. Οι αναλύσεις που ακολούθησαν την αποστολή αυτή
(Κεφάλαιο 2) υποστηρίχθηκαν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 (ΕΠΑνΕΚ) στο πλαίσιο του έργου «Γαλάζια
Ανάπτυξη με Καινοτομία και εφαρμογή στις Ελληνικές Θάλασσες- ΓΛΑΥΚΗ».
Η δειγματοληψία, το πείραμα μεσοκόσμων και οι αναλύσεις που περιγράφονται στα
κεφάλαια 3 και 4 χρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Έρευνας και Δια Βίου Μάθησης
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς - ARISTEIA II (έργο HYPOXIA, αρ. 4705). Ευχαριστώ
ιδιαιτέρως τον καπετάνιο, τους αξιωματικούς και το πλήρωμα του ωκεανογραφικού σκάφους
ΦΙΛΙΑ. Η επιτυχία της δειγματοληπτικής αποστολής οφείλεται επίσης στη Βίκυ Καλογεροπούλου,
τον Μάνο Μωραΐτη, την Ειρήνη Τσικοπούλου, την Αναστασία Τσιώλα, και τον Παναγιώτη
Δημητρίου Νικολάκη. Όσον αφορά το πείραμα των μεσοκόσμων, ο Santi Diliberto, ο Κώστας
Φραγκούλης, ο Αντώνης Γερόπουλος, η Βίκυ Καλογεροπούλου, η Μαρία Κανελοπούλου, ο
Μάνος Μοραΐτης, η Ειρήνη Τσικοπούλου, η Αναστασία Τσιωλα, η Ναυσικά Παπαγεωργίου και ο

Παναγιώτης Δημητρίου Νικολάκης συνέβαλαν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο στην ολοκλήρωση
αυτού του δύσκολου εγχειρήματος και για αυτό τους ευχαριστώ πολύ. Θερμές ευχαριστίες
αποδίδονται επίσης στον Γιώργο Πιπεράκη για την τεχνική υποστήριξη κατά το πείραμα των
μεσοκόσμων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και την Ελένη Δαφνομήλη, τη Μαργαρίτα
Καγιώργη και τη Snezana Zivanovic για βοήθεια τους κατά τις αναλύσεις θρεπτικών και για τα
αμέτρητα Σαββατοκύριακα που ήρθαν στο εργαστήριο.
Η τριμελής επιτροπή της διδακτορικής μου εργασίας ήταν παρούσα σε αυτή τη
μακρόχρονη πορεία και με υποστήριξε σε όλους τους τομείς όπου και όταν χρειαζόταν. Είναι
περιττό να πω ότι χωρίς αυτούς δεν θα είχα καταφέρει ούτε τα μισά. Έτσι, οφείλω ένα μεγάλο
ευχαριστώ στον Ιωάννη Καρακάση που μου έμαθε να κοιτάω το «big picture» και να το αναζητώ
σε όλες τις περιπτώσεις, τις υποπεριπτώσεις, στα δεδομένα και στις «ιδέες» μου, αλλά και,
επειδή κοιτούσε με ψυχραιμία τα αποτελέσματα δίνοντας μια έξτρα οπτική σε όσα
συζητούσαμε. Ο Παναγιώτης Κασαπίδης έδωσε ευκαιρία σε αυτή τη συνεργασία με πολύ
θετικότητα και προθυμία και τον ευχαριστώ πολύ για αυτό. Πέρα από αυτό όμως, τον ευχαριστώ
θερμά για τις ενδιαφέρουσες συζητήσεις και τις ιδέες που έφερε στο τραπέζι αλλά και για την
διακριτική επιμονή του που οδήγησε στη βελτίωση κειμένων και που ενέπνευσε το κεφάλαιο 5.
Όσες φορές και να γράψω ότι ευχαριστώ την Βιβή Πήττα δεν θα είναι αρκετές. Ήταν
πραγματικά μια super supervisor, τόσο όσον αφορά το επιστημονικό όσο και το οργανωτικό
κομμάτι της δουλειάς μου. Την ευχαριστώ για τις ευκαιρίες που μου έδωσε, για τα διακριτικά
«όχι» και τα εμψυχωτικά «ναι» της και για το ότι τα «ραντάρ» της ήταν πάντα ανοιχτά
προσπαθώντας να αντιληφθούν αν έχω κάποιο πρόβλημα. Την ευχαριστώ για την στήριξη της ως
άνθρωπος, για τη φιλία της και για το παράδειγμα επιστημονικής πορείας και ζωής που μας δίνει
καθημερινά.
Ευχαριστώ πολύ τον Μανώλη Λαδουκάκη και την Κωνσταντία Λύκκα για όλες τις
συζητήσεις που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο του «HYPOXIA», που διάβασαν τη διατριβή μου, αλλά
και για τα ενδιαφέροντα σχόλια και για τη συζήτηση επί του συνόλου της εργασίας αυτής. Μέσα
από την καρδία μου θέλω να ευχαριστήσω τη Στέλλα Ψαρρά, για το LEVECO από την αρχή ως το
τέλος, για την οργάνωση της αποστολής και του project για όλα τα χρήσιμα και εύστοχα σχόλια
και για τις συζητήσεις που κάναμε ανά τους καιρούς. Ένα ιδιαίτερο «ευχαριστώ» οφείλω στον
Βαγγέλη Παφίλη που η επιστημονική του πορεία, οι ιδέες του και η δουλειά του με έχουν
εμπνεύσει αρκετές φορές έως τώρα, ακόμη και αν δεν το ξέρει. Επιπλέον τον ευχαριστώ που
βρήκε το χρόνο να διαβάσει την εργασία μου και που είχε πάντα ένα ενθαρρυντικό χαμόγελο
όταν συναντιόμασταν στους διαδρόμους.

Θα ήθελα ακόμη να ευχαριστήσω την Αναστασία Τσιώλα για αμέτρητους λόγους. Την
ευχαριστώ τόσο πολύ που με καλωσόρισε αληθινά στην ομάδα, για τις δειγματοληψίες και τα
πειράματα, για τις απογραφές και τα κουβαλήματα, για όλες τις δύσκολες στιγμές και τα άγχη
αλλά και για όλα τα αστεία περιστατικά που θυμάμαι ένα προς ένα. Πέρα από αυτά η Αναστασία
με βοήθησε επιστημονικά τόσο στις εργαστηριακές αναλύσεις όσο και στις συζητήσεις των
αποτελεσμάτων. Ήμουν πολύ τυχερή που ξεκίνησε πρώτη και με βοήθησε να βαδίσω μετά από
εκείνη. Ακόμη, την ευχαριστώ που με έκανε φίλη της και μάλιστα μια στιγμή που πίστευα ότι δεν
θα έκανα άλλους σημαντικούς φίλους. Ευχαριστώ τον Jon Kristoffersen και την Χριστίνα
Παυλούδη για τις πολύτιμες συμβουλές τους κατά τη διάρκεια των μοριακών αναλύσεων και
που πάντα έβρισκαν λίγο από τον πολύτιμο χρόνο τους για να μου πουν μια παραπάνω γνώμη.
Επιπλέον, είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων στον Χάρη Κοντογιάννη για τις χρήσιμες και
εμπνευσμένες συζητήσεις σχετικά με τα φυσικά ωκεανογραφικά χαρακτηριστικά της Ανατολικής
Μεσογείου, και στην Τατιάνα Τσαγκαράκη για τις στατιστικές και οικολογικές συζητήσεις και για
την σφραγίδα ποιοτικής δουλειάς που έχει αφήσει πίσω της και ακόμα μας βοηθά. Ο Μανώλης
Τσαπάκης είναι από τους ανθρώπους που έχει συμβάλει στην πορεία μου στο ΕΛΚΕΘΕ με
πολλούς μικρούς και μεγάλους τρόπους. Εκτός αυτού, τον ευχαριστώ για τις εμπνευσμένες
συζητήσεις για τα meeting και την ανταλλαγή πληροφοριών. Και οι τρείς αυτοί άνθρωποι, ακόμη
και αν δεν τον ξέρουν, έχουν προσθέσει τα λιθαράκια τους στο να γίνει αυτή η εργασία αυτό που
είναι σήμερα.
Όλοι οι άνθρωποι στην ομάδα μας στο ΕΛΚΕΘΕ με έχουν βοηθήσει με διάφορους
τρόπους όλον αυτό τον καιρό, και, οπότε, οφείλω πολλές ευχαριστίες στην Κατερίνα Συμιακάκη,
την Mena Romano, τον Ιορδάνη Μαγιόπουλο και την Ιωάννα Καλατζή. Λίγο παραπάνω, όμως, θα
ήθελα να ευχαριστήσω την Κική Μυλωνά για την ανιδιοτελή της βοήθεια, την οργανωτικότητα
της και την φιλία της. Ακόμη, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Βάσω Τερζόγλου και την Κατερίνα
Οικονομάκη για την βοήθεια τους στο εργαστήριο, την Αλεξάνδρα Παυλίδου, τη Χριστίνα Ζέρη,
τη Μαρία Πρωτόπαπα, την Τάνυα Ζερβουδάκη και τη Γεωργία Ασσιμακοπούλου που
μοιράστηκαν τα αποτελέσματα τους μαζί μου μετά την δειγματοληψία LEVECO. O Στέλιος
Φοδελιανάκης και o Daniele Daffonchio συνέβαλλαν αρκετά με τα σχόλια τους στη συζήτηση των
αποτελεσμάτων που αφορούσαν τη βακτηριακή κοινότητα και τους ευχαριστώ πολύ για αυτό.
Για την ηθική και ψυχολογική υποστήριξη θα ήθελα να εκφράσω τα «ευχαριστώ» μου
στην officemate Άννα Ζαχαριουδάκη για τις μικρές μας συζητήσεις στα κοινά διαλείμματα, αλλά
και στη Μαριάννα και τη Μάρια για την ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με το πώς πάει ένα
διδακτορικό στο ΕΛΚΕΘΕ. Πολλά «ευχαριστώ» οφείλω επίσης στους πολύ, πολύ, πολύ

σημαντικούς μου φίλους που άκουγαν διάσπαρτα τα προβλήματα μου και τις αναποδιές που
αντιμετώπιζα. Ευχαριστώ στο άπειρο τη Γιω που είναι η καλύτερη μου αδερφή και που συνέχισε
να είναι ακόμα και όταν εγώ δεν είχα χρόνο να είμαι η δική της. Αμέτρητα «ευχαριστώ» και
υπέρμετρη ευγνωμοσύνη οφείλω στους γονείς μου, για τις ευκαιρίες που μου έδωσαν, για τη
στήριξη τους ακόμη κι αν δεν ήξεραν ακριβώς τι στήριζαν, και που με έκαναν ανεξάρτητη όσο κι
αν τους κόστισε αυτό. Τέλος, ευχαριστώ το Γιάννη που ήταν το κυριότερο στήριγμα μου από την
αρχή ως το τέλος, που δεν το έβαλε κάτω βοηθώντας και εμένα να μην το βάλω κάτω και που
απαντούσε σε κάθε γελοία μαθηματική απορία που είχα. Όλοι οι συναισθηματικοί, ψυχολογικοί
και ηθικοί λόγοι που σχετίζονται με την ολοκλήρωση αυτής της διατριβής αφορούν και αυτόν.
Ότι και να γράψω για αυτούς τους κοντινούς μου ανθρώπους είναι λίγο και με βοηθά απίστευτα
το ότι ξέρουν ότι κρύβονται πολύ περισσότερα από όσα γράφω εδώ.

Περίληψη
Οι ευκαρυωτικοί μικροοργανισμοί διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στο οικοσύστημα
της στήλης του νερού. Ωστόσο, έχουν διαπιστωθεί αρκετές ελλείψεις όσον αφορά τη μελέτη των
κοινοτήτων αυτών στο φυσικό τους περιβάλλον καθώς και αβεβαιότητες σχετικά με την
κατανομή και τη σύσταση της κοινότητας. Η παρούσα μελέτη συνδύασε αναλύσεις
metabarcoding του 18S rRNA γονιδίου, μετρήσεις βιομάζας και στατιστική ανάλυση πολλαπλών
περιβαλλοντικών μεταβλητών για να εξετάσει την οικολογία, την ποικιλότητα και τη σύσταση
των κοινοτήτων του ευκαρυωτικού μικροβιακού πλαγκτού στην Ανατολική Μεσόγειο, και
μάλιστα δίνοντας έμφαση στην παροχή ανόργανων θρεπτικών.
Αρχικά μελετήθηκε η κατανομή των πλαγκτονικών μικροβιακών ευκαρυωτών στην
υπερολιγοτροφική Ανατολική Μεσόγειο Θάλασσα. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι η
σύνθεση των κοινοτήτων αλλάζει ανάλογα με το βάθος της στήλης του νερού. Η βιομάζα του
πλαγκτού, από την άλλη πλευρά, ήταν σημαντικά διαφορετική μεταξύ των σταθμών
υποδηλώνοντας ότι κοινότητες παρόμοιας σύνθεσης δεν υποστηρίζουν την ίδια δραστηριότητα
ή δεν έχουν το ίδιο πληθυσμιακό μέγεθος. Η θερμοκρασία του νερού και το διαλελυμένο
οργανικό υλικό διαπιστώθηκε ότι επηρεάζουν σημαντικά την κατανομή των κοινοτήτων. Η
κατανομή των μικροευκαρυωτών επηρεάστηκε, επιπλέον, από τον λόγο αζώτου προς φώσφορο
(N/P) και την αφθονία των ιών ενώ οι μικρότερου μεγέθους κοινότητες επηρεάστηκαν, ακόμη,
από το ζωοπλαγκτόν. Τελικά, υπογραμμίζετε ότι, ακόμα και εντός συγκεκριμένων θαλάσσιων
περιοχών, το πλαγκτόν μπορεί να ακολουθεί πρότυπα κατανομής που ελέγχονται σε μεγάλο
βαθμό από περιβαλλοντικές μεταβλητές.
Οι εισροές θρεπτικών στα θαλάσσια παράκτια οικοσυστήματα αυξάνονται ως συνέπεια
της διεύρυνσης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Αμέσως μετά τις αλλαγές που επέρχονται στη
φυσικοχημεία της στήλης του νερού από την εισροή αποβλήτων, επηρεάζεται η πλαγκτονική
κοινότητα. Στο δεύτερο μέρος της μελέτης αυτής, προσεγγίσαμε τη δομή και τη σύνθεση
πλαγκτονικών ευκαρυωτικών κοινοτήτων που προέρχονται από παράκτιες περιοχές της
Ανατολικής Μεσογείου. Συγκεκριμένα μελετήθηκαν τρεις παράκτιες περιοχές του Βορείου
Αιγαίου οι οποίες δέχονται υψηλές εισροές θρεπτικών από τα γειτονικά ποτάμια και την
αγροτική δραστηριότητα και παρουσιάζουν διαχρονικά σχετικά υψηλές τιμές χλωροφύλλης.
Συγκριτικά, μελετήθηκαν τρεις παράκτιες περιοχές νοτιότερα, οι οποίες δέχονται εισροές
θρεπτικών μιας και γειτνιάζουν με κατοικημένες περιοχές, όμως οι συγκεντρώσεις θρεπτικών
στη στήλη του νερού είναι χαμηλές και έτσι θεωρούνται λιγότερο επηρεασμένες από την εισροή

θρεπτικών. Το φύλο Dinoflagellata επικράτησε ανεξάρτητα από την συγκέντρωση των θρεπτικών,
ωστόσο φύλα όπως τα Bacillariophytaκαι τα Chlorophyta ήταν σημαντικότερα στις περισσότερο
επηρεασμένες από θρεπτικά περιοχές. Οι ευκαρυωτικές κοινότητες των πιο επηρεασμένων
περιοχών σχετίστηκαν με μεταβλητές όπως η συγκέντρωση χλωροφύλλης, του διαλελυμένου
αζώτου και οξυγόνου και η αφθονία τροφής· έτσι η αλλαγμένη σύνθεση της κοινότητας των
επηρεασμένων περιοχών συνδέθηκε με παράγοντες που υποδεικνύουν διαθεσιμότητα πόρων
στη στήλη του νερού. Για την περαιτέρω μελέτη των οικολογικών σχέσεων που δημιουργούνται
υπό διαφορετικές συνθήκες εμπλουτισμού θρεπτικών κατασκευάστηκαν δίκτυα συνύπαρξης
των ευκαρυωτικών μικροοργανισμών. Το οικολογικό δίκτυο των περιοχών που δέχονται
μεγαλύτερες εισροές από τη χέρσο εμφάνισε λιγότερες σχέσεις μεταξύ των ειδών, μικρότερη
συνεκτικότητα και μεγαλύτερο ρόλο συγκεκριμένων μικροοργανισμών. Κατά την μελέτη του
ευκαρυωτικού πλαγκτού των παράκτιων περιοχών, εντοπίστηκαν διαφορές τόσο στα οικολογικά
πλέγματα όσο και στην ποικιλότητα και τη σύνθεση της πλαγκτονικής ευκαρυωτικής κοινότητας.
Τελικά, διερευνήθηκαν οι επιπτώσεις της απότομης εισροής σημαντικής ποσότητας
διαλελυμένου ανόργανου αζώτου (N) και φωσφόρου (P), σε μια προσπάθεια προσομοίωσης των
διαταραχών που προκαλούνται από φαινόμενα όπως ο ευτροφισμός και η κλιματική αλλαγή.
Μέσω προσθήκης διαφορετικής ποσότητας διαλελυμένου N και P δημιουργήθηκαν δύο
διαφορετικά επίπεδα θρεπτικών σε ένα πείραμα μεσοκόσμων. Κατά τη διάρκεια των
πλαγκτονικών ανθίσεων διαπιστώθηκαν αλλαγές στη σύνθεση των κοινοτήτων των βακτηρίων
και των μικροβιακών ευκαρυωτών, μια εκ των οποίων υπήρξε η αύξηση ομάδων με ταχύτερες
μεταβολικές δυνατότητες. Διαφορετικά μικροβιακά είδη συσχετίστηκαν με τα διαφορετικά
επίπεδα θρεπτικών και μεταβολές στη σύνθεση των κοινοτήτων σημειώθηκαν από το ταξινομικό
επίπεδο του φύλου μέχρι και το επίπεδο των OTU (Operational Taxonomic Unit). Η ανάλυση
δικτύου αποκάλυψε σημαντικές διαφορές στις συνδέσεις μεταξύ μικροοργανισμών:
περισσότερες ανταγωνιστικές σχέσεις δημιουργήθηκαν κατά την εντονότερη διαταραχή
θρεπτικών, και, σχηματίστηκαν δίκτυα αντίστροφης πολυπλοκότητας γύρω από είδη
διαφορετικής οικολογικής στρατηγικής. Με βάση αυτά τα αποτελέσματα επισημαίνεται ότι οι
ξαφνικές διαταραχές στη χημεία της στήλης του νερού οδηγούν στην ανάπτυξη εντελώς
διαφορετικών μικροβιακών τροφικών πλεγμάτων με ξεχωριστά οικολογικά χαρακτηριστικά.
Συνολικά, η πλαγκτονική βιομάζα αποκρίθηκε ακόμη και σε μικρές αλλαγές στο επίπεδο
των θρεπτικών ενώ για την αλλαγή της σύστασης της ευκαρυωτικής κοινότητας φαίνεται να
απαιτούνται εντονότερες αλλαγές. Οι μετρήσιμες αλλαγές ενός συστήματος φαίνεται να
συνδέονται με, και ίσως και να προκύπτουν από, τις οικολογικές σχέσεις μεταξύ των

μικροοργανισμών. Τελικά, η μελέτη αυτή δίνει νέα προοπτική στην οικολογική προσέγγιση των
πλαγκτονικών ευκαρυωτικών μικροοργανισμών σε σχέση με τα διαλελυμένα θρεπτικά της
στήλης του νερού.

Abstract
Marine microbial eukaryotes have crucial roles in the water column ecosystem; however,
there are regional gaps in the investigation of natural microbial eukaryote communities and
uncertainties concerning their distribution persevere. This study combined 18S rRNA
metabarcoding, biomass measurements and statistical analyses of multiple environmental
variables to examine the ecology, the diversity and the composition of planktonic microbial
eukaryotes at the Eastern Mediterranean Sea, while trying to deepen the understanding of the
relationship between plankton and nutrient supply.
Initially, the composition and distribution of microbial plankton eukaryotes at the ultraoligotrophic Eastern Mediterranean open sea, was studied. Our results showed that microbial
eukaryotic communities were structured according to seawater depth. In surface waters,
different sites shared high percentages of molecular operational taxonomic units (MOTUs), but
this was not the case for deep-sea communities. Plankton biomass, on the other hand, was
significantly different among sites, implying that communities of a similar composition may not
support the same activity or population size. Water temperature and dissolved organic matter
were found to significantly affect community distribution. Micro-eukaryotic distribution was
additionally affected by the nitrogen-to-phosphorus ratio (N/P) and viral abundance, while
smaller-in-size communities were affected by zooplankton. Therefore, it is underlined that, even
within restricted oceanic areas, marine plankton may follow distribution patterns that are largely
controlled by environmental variables.
External inputs into marine coastal ecosystems increase as a result of expanding human
activities. Following the changes in the water column physiochemistry after land inputs, the
planktonic community is affected. The second part of this work studied the structure and
composition of planktonic eukaryotic communities from coastal areas of the Eastern
Mediterranean. In particular, three coastal areas that receive high nutrient input from adjacent
rivers and nearby agricultural activity were studied, in comparison to three areas that receive
lower nutrient input and showed lower nutrient concentration in the water column. Dinoflagellata
prevailed regardless of the nutrient disturbance, however, phylla as Bacillariophyta and
Chlorophyta were more prominent in the most nutrient affected areas. Eukaryotic communities
of the most affected areas were associated with variables such as chlorophyll, dissolved nitrogen
and oxygen concentration and prey abundance; thus, the altered community composition of the
affected areas was associated to resources availability and higher trophic status. To further study

the ecological relationships created under the different enrichment conditions, coexistence
networks of eukaryotic microorganisms were constructed. The ecological network of the areas
receiving greater inputs from the land exhibited fewer species-to-species relationships, was less
coherence and specific microorganisms were found to play a greater role. Overall, differences
were found both in the ecological relationships and in the diversity and composition of the
eukaryotic plankton community between areas that receive varying anthropogenic nutrient
inputs.
Finally, the effects of the abrupt input of high quantities of dissolved inorganic nitrogen
and phosphorus were investigated in an attempt to simulate the nutrient disturbances caused by
eutrophication and climate change. Two nutrient levels were created through the addition of
different quantities of dissolved nutrients in a mesocosm experiment. During the developed
blooms, compositional differences were found within bacteria and microbial eukaryotes, and
communities progressed towards species of faster metabolisms. Regarding the different nutrient
concentrations, different microbial species were associated with each nutrient treatment and
community changes spanned from the phylum to the operational taxonomic unit (OTU) level.
Network analyses revealed important differences in the biotic connections developed: more
competitive relationships were established in the more intense nutrient disturbance and
networks of contrasting complexity were formed around species of different ecological strategies.
According to these results sudden disturbances in water column chemistry lead to the
development of entirely different microbial food webs with distinct ecological characteristics.
In conclusion, plankton biomass responds even in slight nutrient concentration changes,
however, it seems that the composition of eukaryotic community responds only to intense
nutrient level changes. The network analysis of plankton suggests that the overall changes of the
water column system are highly depended to the relationships among microorganisms. Overall,
this study gives fresh perspective to the ecological approach of plankton microbial eukaryotes in
connection to the nutrient supply in the water column.

Κεφάλαιο 1

1 Εισαγωγή
1.1 Η μελέτη του θαλάσσιου πλαγκτού και η εξέλιξή της στην
σύγχρονη εποχή
Η μελέτη του θαλάσσιου πλαγκτού και του ρόλου του στο οικοσύστημα έχει φέρει στο
φως πολυάριθμες πληροφορίες και έχει οδηγήσει στην απόκτηση γνώσεων σχετικά με τη
λειτουργία του ωκεανού και των θαλάσσιων συστημάτων, τη θαλάσσια ρύπανση, την κλιματική
αλλαγή και τους παγκόσμιους βιογεωχημικούς κύκλους. Επιπλέον, μέσω της μελέτης του
πλαγκτού έχουν τροφοδοτηθεί και άλλοι, περισσότερο εφαρμοσμένοι, τομείς έρευνας όπως η
βιοτεχνολογία, οι υδατοκαλλιέργειες, η τεχνολογία τροφίμων και η βιο-απορρύπανση, όπου και
έχουν σημειωθεί αξιοσημείωτα επιτεύγματα. Μάλιστα, οι πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί
από τη μελέτη του πλαγκτού έως τώρα έχουν τροφοδοτήσει την ίδια την πλαγκτονική έρευνα για
αρκετό διάστημα στο μέλλον μιας και μέσω της τεχνολογικής προόδου προκύπτουν ολοένα και
περισσότεροι τρόποι να μελετηθούν σημεία που προηγουμένως θεωρούνταν «μαύρα κουτιά».
Ακόμα και πριν την ενσωμάτωση των τεχνολογιών του 21ου αιώνα στην βιολογία,
υπήρξαν εξαιρετικά αξιοσημείωτες μελέτες στον τομέα έρευνας του θαλάσσιου πλαγκτού.
Μερικά μόνο παραδείγματα 1 αποτελούν, η μελέτη της τοξικότητας ρύπων στο θαλάσσιο
οικοσύστημα και συγκεκριμένα, η καταγραφή της ανθεκτικότητας πλαγκτονικών ειδών σε
υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων (Klerks & Weis 1987), και, η διερεύνηση της
τοξικότητας και βιοδιαθεσιμότητας του αλουμινίου στα μικροφύκη (Gensemer & Playle 1999).
Ερευνήθηκαν τα χαρακτηριστικά του σωματιδιακού υλικού της στήλης του νερού καθώς και η
δυναμικότητα των μικροβιακών κοινοτήτων που καταλαμβάνουν αυτό το μικροπεριβάλλον
(Alldredge & Silver 1988 και περιεχόμενες αναφορές). Με τη μελέτη της βιογεωχημείας του
άνθρακα στους ωκεανούς, αποκαλύφθηκε η διαφορετική συνεισφορά των πλαγκτονικών
πληθυσμών διαφορετικών μεγεθών στο σωματιδιακό άνθρακα (Michaels & Silver 1988), και,
αποδείχθηκε ότι ακόμη και το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) μπορεί να γίνει περιοριστικό για την
πρωτογενή παραγωγικότητα συγκεκριμένων πλαγκτονικών οργανισμών (Riebesell et al. 1993).

1

Τα παραδείγματα που αναφέρονται εδώ προέκυψαν μέσω αναζήτησης στην βιβλιογραφική
βάση δεδομένων Scopus. Εξαιτίας του μεγάλου όγκου διακεκριμένων μελετών, επιλέχθηκαν και
παρουσιάστηκαν οι μελέτες οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν περισσότερες φορές ως αναφορά σε άλλες
δημοσιευμένες μελέτες.

19

Κεφάλαιο 1

Τα συμπεράσματα για τις σχέσεις θήρευσης στο πλαγκτόν έδειξαν ότι οι ευκαρυωτικοί
μικροοργανισμοί αποτελούν το σημαντικό μέρος της διατροφής των πλαγκτονικών ζώων
(Stoecker & Capuzzo 1990). Διερευνήθηκε η οικολογία, η φυσιολογία και οι προσαρμογές
πλαγκτονικών ειδών που προκαλούν τοξικές ανθίσεις και κατεγράφησαν τα συσχετιζόμενα είδη
και οι τοξίνες που αυτά παράγουν (Smayda 1997 και περιεχόμενες αναφορές). Ακόμη,
χρησιμοποιήθηκαν εφαρμογές τεχνικών in situ φθορισμού (FISH, fluorescence in situ
hybridization) για την μελέτη της σύστασης του βακτηριοπλαγκτού και αποκαλυφθήκαν οι
ταξινομικές ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των κοινοτήτων των θαλάσσιων βακτηρίων και των
βακτηρίων του γλυκού νερού (Glöckner et al. 1999).
Με τον συνδυασμό κλασσικών αναλυτικών μεθόδων, τεχνικών μικροσκοπίας,
κυτταρομετρίας ροής και την εφαρμογή μαθηματικών μοντελοποιήσεων, η πρόοδος της έρευνας
του πλαγκτού υπήρξε εξαιρετικά σημαντική. Δεδομένα που αφορούσαν την αφθονία, τη βιομάζα
και την παραγωγικότητα των διαφόρων πλαγκτονικών πληθυσμών οδήγησαν στην απόκτηση
ουσιαστικών στοιχείων για την κατανόηση της δομής, της λειτουργίας και της κατανομής του
πλαγκτού. Ωστόσο, δημιουργήθηκε ένα διακριτό κενό πληροφοριών σχετικά με τη δομή και την
ποικιλότητα των μικρών σε μέγεθος ομάδων (<20 μm), ιδιαίτερα του νάνο και πικοπλαγκτού. Οι
τόσο μικροί σε μέγεθος οργανισμοί (<20 μm) δεν ήταν δυνατόν να αναγνωριστούν μόνο μέσω
οπτικής παρατήρησης. Έτσι οι ομάδες αυτές ομαδοποιούνταν είτε με βάση κάποια δομικά
χαρακτηριστικά των κυττάρων (σχήμα, μαστίγια ή βλεφαρίδες, παρουσία ή όχι εξωσκελετικών
εξαρτημάτων), είτε μέσω ειδικής χρώσης (για παράδειγμα χρώση Gram για τους
προκαρυωτικούς οργανισμούς), είτε μέσω της φυσικής παρουσίας/απουσίας χρωστικών
ουσιών.
Με την εφαρμογή μοριακών τεχνικών, τεχνικών DNA barcoding και έπειτα DNA
metabarcoding στην οικολογική έρευνα, έγινε σταδιακά εφικτό να απαντηθούν καινούργια
ερωτήματα αλλά και να ξεπεραστούν αρκετοί από τους περιορισμούς που είχαν δημιουργηθεί
(Rowe & Beebee 2008). Ενώ μόνο λίγες επιστημονικές δημοσιεύσεις ασχολούνταν με την
αναγνώριση ειδών με βάση το DNA πριν το 2003, από την εμφάνιση της τεχνικής DNA barcoding
και έπειτα έχουν δημοσιευθεί χιλιάδες σχετικά επιστημονικά άρθρα (Aylagas et al. 2016).
Αντίστοιχα και στην θαλάσσια και πλαγκτονική έρευνα, με τη εφαρμογή μοριακών τεχνικών
αποκαλύφθηκαν πολλά νέα στοιχεία που αφορούσαν αρχικά την κοινότητα των πλαγκτονικών
προκαρυωτών και έπειτα και των μικροβιακών ευκαρυωτών (Leray & Knowlton 2016).
Τα κομμάτια γενετικού υλικού DNA που χρησιμοποιούνται σε μοριακές τεχνικές
barcoding (DNA barcodes) αποτελούν αλληλουχίες-δείκτες οι οποίες παρέχουν μοναδική
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γενετική ταυτότητα για κάθε ταξινομική μονάδα (Mendoza et al. 2014, Aylagas et al. 2016). Αυτές
οι αλληλουχίες-δείκτες γενετικού υλικού ανιχνεύθηκαν, αρχικά, κατά την παρατήρηση της
ευθυγράμμισης αλληλουχιών όπου και εντοπίστηκαν ζεύγη συντηρημένων περιοχών που
πλαισιώνουν μια μεταβλητή περιοχή γενετικού υλικού (Mendoza et al. 2014 και περιεχόμενες
αναφορές). Οι συνηθέστερα χρησιμοποιούμενες αλληλουχίες-δείκτες στην μοριακή οικολογία
είναι ο δείκτης 16S για τα βακτήρια, ο δείκτης mt16S για τα θηλαστικά, ο δείκτης CO1 για τα
έντομα, ο δείκτης ITS1 για τους μύκητες, οι δείκτες rbcL, trnl και matK για τα φυτά και ο δείκτης
18S για τα πρώτιστα (Mendoza et al. 2014 και περιεχόμενες αναφορές). Γρήγορα ο κλάδος της
μοριακής οικολογίας προχώρησε πέρα από την ταυτοποίηση μεμονωμένων ειδών στην
ταυτοποίηση και τον χαρακτηρισμό των συνολικών βιολογικών συναθροίσεων ενός πολύπλοκου
δείγματος (Mendoza et al. 2014 και περιεχόμενες αναφορές). Εν συντομία, το DNA
metabarcoding θα μπορούσε να οριστεί ως ο χαρακτηρισμός του τεράστιου αριθμού
αλληλουχιών-δεικτών ενός περιβαλλοντικού δείγματος με στόχο τον ταξινομικό προσδιορισμό
των περιεχόμενων ειδών.
Με την εφαρμογή μοριακών τεχνικών και ιδιαίτερα τεχνικών metabarcoding
μελετήθηκαν περαιτέρω οι μικροβιακές κοινότητες του πλαγκτού και δόθηκε έμφαση στην
ποικιλότητα και τη σύστασή τους. Με τον συνδυασμό τεχνικών καλλιέργειας αλλά και
κλωνοποίησης του 16S rRNA γονιδίου δείκτη μελετήθηκε η κοινότητα των πελαγικών βακτηρίων
της Βόρειας Θάλασσας (Eilers et al. 2000), ενώ με τον συνδυασμό κλωνοποίησης του 16S rRNA
γονιδίου-δείκτη και in situ τεχνικών φθορισμού αποκαλύφθηκε η σύσταση της κοινότητας του
βακτηριοπλαγκτού στην ακτή της Καλιφόρνιας (Cottrell & Kirchman 2000). Επιπλέον, με τον
πολλαπλασιασμό άλλων γονιδίων δεικτών μελετήθηκε η γενετική ποικιλότητα του
ευκαρυωτικού πικοπλαγκτού διαφορετικών ωκεάνιων περιοχών (Moon-Van Der Staay et al.
2001, Díez et al. 2001), ενώ με την εφαρμογή της μεθόδου ποσοτικής αλυσιδωτής αντίδρασης
πολυμεράσης μελετήθηκε η κατανομή των πικοευκαρυωτών στο θαλάσσιο περιβάλλον (Zhu et
al. 2005) 2.
Οι τεχνολογίες αλληλούχησης έχουν βελτιωθεί εντυπωσιακά με την πρόσφατη εμφάνιση
των πλατφορμών νέας γενιάς υψηλής απόδοσης (NGS, next-generation sequencing) (Shendure
& Ji 2008). Έτσι με τη χρήση τεχνικών αλληλούχησης υψηλής απόδοσης οι οικολογικές μελέτες

2
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μπόρεσαν να προχωρήσουν από την κλωνοποίηση και αλληλούχηση μερικών δεκάδων γονιδίωνδεικτών στην αλληλούχηση δεκάδων χιλιάδων γονιδίων από ένα δείγμα (Caron et al. 2012 και
περιεχόμενες αναφορές). Οι τεχνικές metabarcoding σε συνδυασμό με τις τεχνολογίες NGS
αποτελούν πλέον έναν εναλλακτικό τρόπο για την ταχύτερη, οικονομικότερη, αποδοτικότερη και
ταυτόχρονη ανάλυση εκατοντάδων περιβαλλοντικών δειγμάτων (Aylagas et al. 2016 και
περιεχόμενες αναφορές).
Η πρόοδος της μελέτης του πλαγκτού υπήρξε ραγδαία με την εφαρμογή μεθόδων
metabarcoding και NGS μιας και αποκαλύφθηκαν περισσότερα και εξαιρετικά σημαντικά
δεδομένα που αφορούσαν τις μικρότερες σε μέγεθος ομάδες (<20 μm) και ιδιαίτερα το
προκαρυωτικό πικοπλαγκτόν. Μελετήθηκε η οικολογία της σπάνιας μικροβιακής κοινότητας του
Αρκτικού Ωκεανού (Galand et al. 2009), αποκαλύφθηκαν διακριτές κοινότητες Flavobacteria σε
διαφορετικές μάζες νερού του Ατλαντικού Ωκεανού (Gómez-Pereira et al. 2010), μελετήθηκε η
βιογεωγραφία των βακτηρίων των βαθιών στρωμάτων νερού του Αρκτικού Ωκεανού (Galand et
al. 2010), εξετάστηκε η απόκριση της βακτηριακής κοινότητας στην πετρελαιοκηλίδα που
δημιουργήθηκε στον Κόλπο του Μεξικού (Kostka et al. 2011) και βρέθηκε ότι οι πληθυσμοί
θαλάσσιων βακτηρίων ελέγχονται από την ύπαρξη διαφορετικών υποστρωμάτων οργανικών
ενώσεων (Teeling et al. 2012) 3.
Η κατανόηση της πολυπλοκότητας και του μεγέθους της ποικιλότητας των
ευκαρυωτικών μικροοργανισμών καθυστέρησε εν μέρει επειδή τα αποκαλούμενα «πρώτιστα»
συνήθως οργανώνονται σε ομάδες με βάση την μορφολογία και τους τρόπους απόκτησης
ενέργειας (Caron et al. 2012), κάτι που φαινόταν αρκετό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι
πρώιμοι τρόποι ταξινόμησης ομαδοποιούσαν τα πρώτιστα σε αμοιβαδοειδείς, βλεφαριδοφόρες,
μαστιγοφόρες μορφές ή μορφές που φέρουν σκελετοειδή εξαρτήματα, ενώ επιπλέον
χρησιμοποιήθηκε η παρουσία χρωστικών για την ομαδοποίηση των φωτοσυνθετικών πρώτιστων
(Caron et al. 2012, Leray & Knowlton 2016). Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος της ποικιλότητας τόσο
των προκαρυωτικών (Solden et al. 2016 και περιεχόμενες αναφορές) όσο και των ευκαρυωτικών
(Shi et al. 2009, Massana et al. 2014) θαλάσσιων μικροοργανισμών δεν έχει μπορέσει να
διατηρηθεί σε καλλιέργεια και άρα ενδέχεται να μην μπορεί να ομαδοποιηθεί ούτε και
μορφολογικά.

3
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Με τη μελέτη της φυλογένεσης και τον επαναπροσδιορισμό της ταξινόμησης των
πρώτιστων έγινε σαφές ότι ο όρος «πρώτιστα» δεν αποτελεί ταξινομικό χαρακτηρισμό και
σταμάτησε να χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει μια εξελικτικά μονοφυλετική ομάδα
οργανισμών (Schlegel & Hülsmann 2007). Πλέον, ο πιο αποδεκτός ορισμός για τον όρο
«πρώτιστα» είναι ότι αυτά αποτελούν τους ευκαρυωτικούς οργανισμούς που δεν είναι ζώα,
φυτά ή μύκητες (Fungi) (Madigan et al. 2010). Επιπλέον, μετά τις πρόσφατες αναθεωρήσεις της
ταξινόμησης των μικροβιακών ευκαρυωτών που βασίστηκαν σε γενετικά δεδομένα, ορισμένες
ομάδες ενοποιήθηκαν παρόλο που διέφεραν τόσο μορφολογικά όσο και στον τρόπο απόκτησης
ενέργειας. Τέτοιου είδους παράδειγμα αποτελούν τα ετερότροφα χρυσόφυτα (Chrysophytes) και
τα χρυσόφυτα που φέρουν χλωροπλάστες, τα οποία ομαδοποιούνταν ξεχωριστά (Cavalier-Smith
& Chao 2006). Επιπλέον έγινε σημαντική αναθεώρηση στην ταξινομική ομαδοποίηση των
αμοιβαδοειδών μορφών (Howe et al. 2011) καθώς και των ετερότροφων μαστιγοφόρων (Pfandl
et al. 2009). Σταδιακά έγινε φανερό ότι η μορφολογική ομαδοποίηση των μικροβιακών
ευκαρυωτών οδηγούσε σε ανεπαρκή κατανόηση και εσφαλμένες ερμηνείες σχετικά με την
οικολογία και τον ρόλο τους στο εκάστοτε οικοσύστημα. Επιπρόσθετα, όταν τίθενται οικολογικά
ερευνητικά ερωτήματα συχνά απαιτείται η συλλογή μεγάλου αριθμού δειγμάτων· κάτι τέτοιο
καθιστά τις παραδοσιακές μορφολογικές προσεγγίσεις ελάχιστα πρακτικές μιας και απαιτείται
δυσανάλογα μεγάλος χρόνος για την απόκτηση μικρού αριθμού δεδομένων.
Μέσω της τεχνολογικής προόδου και εντατικής ερευνητικής δραστηριότητας σε θέματα
μοριακής οικολογίας υπάρχουν πλέον αδιαμφισβήτητα ισχυρά εργαλεία για την εκτίμηση της
ποικιλότητας των ευκαρυωτικών μικροοργανισμών, όπως είναι ο συνδυασμός μεθόδων
metabarcoding και NGS, που υπερπηδούν αρκετά από τα προβλήματα των παραδοσιακών
προσεγγίσεων που προαναφέρθηκαν (Caron et al. 2012). Αυτές οι τεχνικές εφαρμόζονται ήδη
και παρέχουν ακριβέστερο ταξινομικό χαρακτηρισμό καθώς και γρήγορη εκτίμηση της
ποικιλότητας περιβαλλοντικών δειγμάτων (Caron et al. 2012). Έχει δοθεί πλέον η δυνατότητα
αναγνώρισης κρυπτικών ταξινομικών ομάδων και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και η
αντιστοίχισή τους με μορφολογικά είδη (Caron et al. 2012 και περιεχόμενες αναφορές), ενώ
επιπλέον μπορούν να εντοπιστούν ταξινομικές ομάδες με μορφολογίες που δύσκολα
αποτυπώνονται μέσω οπτικής παρατήρησης, όπως οι αμοιβαδοειδείς μορφές (Nassonova et al.
2010).
Ως εκ τούτου, μετά την εκτεταμένη συλλογή δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με το
προκαρυωτικό πλαγκτόν ξεκίνησε η σύγχρονη μελέτη του ευκαρυωτικού μικροβιακού πλαγκτού.
Το γονίδιο 18S της μικρής υπομονάδας του ριβοσωματικού RNA αποτελεί την ευρύτερα
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χρησιμοποιούμενη αλληλουχία-δείκτη στις εφαρμογές metabarcoding σε μικροβιακούς
ευκαρυώτες αν και έχουν χρησιμοποιηθεί και άλλα γονίδια-δείκτες (Caron et al. 2012). Με την
εφαρμογή τεχνικών metabarcoding και NGS στην μελέτη του ευκαρυωτικού μικροβιακού
πλαγκτού έχουν πρόσφατα προκύψει εξαιρετικά ενδιαφέρουσες μελέτες, όπως η σύγκριση
διαφορετικών μεθόδων αλληλούχησης στοχεύοντας πλαγκτονικά πρώτιστα στην θάλασσα της
Καραϊβικής (Edgcomb et al. 2011), η μελέτη της ποικιλότητας των μικροβιακών ευκαρυωτών στα
βαθύτερα στρώματα του ωκεανού (Pawlowski et al. 2011), η μελέτη της κατανομής άφθονων και
σπάνιων μικροβιακών ευκαρυωτών (Logares et al. 2014), η ανάδειξη της παγκόσμιας
ποικιλότητας του μικροβιακού ωκεάνιου πλαγκτού (de Vargas et al. 2015) αλλά και η μελέτη των
ευκαρυωτικών μικροβίων σε παράκτια οικοσυστήματα της Ευρώπης (Massana et al. 2015) 4.

1.2 Η Μεσόγειος Θάλασσα και το θαλάσσιο πλαγκτόν
Η Μεσόγειος αποτελεί ένα από τα πιο ολιγοτροφικά θαλάσσια οικοσυστήματα (Bethoux
et al. 1992, Krom et al. 2003) παρόλη την σχετικά υψηλή παράκτια εισροή των βασικών
θρεπτικών, φωσφόρου (Ρ) και αζώτου (Ν) (Bethoux et al. 2005, Powley et al. 2014). Αυτή η
ιδιαιτερότητα της λεκάνης οφείλεται κυρίως στην θερμόαλη κυκλοφορία των μαζών νερού
(Krom et al. 2010). Στη Δυτική Μεσόγειο Θάλασσα, μέσω των στενών του Γιβραλτάρ, εισέρχονται
επιφανειακά στρώματα νερού από τον Ατλαντικό ωκεανό (ASW, Atlantic Surface Water), που
χαρακτηρίζονται από σχετικά χαμηλές συγκεντρώσεις ανόργανων Ρ και Ν. Παράλληλα, βαθύτερα
στρώματα νερού εμπλουτισμένα με ανόργανα θρεπτικά συστατικά εκρέουν από τη Μεσόγειο
στον Ατλαντικό Ωκεανό (Krom et al. 2003). Ένα παρόμοιο σύστημα κυκλοφορίας υδάτων υπάρχει
μεταξύ στη Δυτικής και Ανατολικής Μεσογείου μέσω των στενών της Σικελίας, ένα στενό
πέρασμα μέγιστου βάθους 360-430 m (Krom et al. 2010). Έτσι η Μεσόγειος χαρακτηρίζεται από
ένα μοναδικό σύστημα κυκλοφορίας υδάτινων μαζών όπου οι επιφανειακές μάζες νερού και των
δύο λεκανών (Δυτική και Ανατολική Μεσόγειος) μεταφέρονται από τα δυτικά προς τα ανατολικά
ενώ το βαθύτερο στρώμα νερού από τα ανατολικά προς τα δυτικά (Pinardi & Masetti 2000).
Αυτός ο μηχανισμός κυκλοφορίας υδάτων επιφέρει αύξηση του ολιγοτροφικού
χαρακτήρα και μείωση των συγκεντρώσεων των θρεπτικών και της πρωτογενούς

4
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παραγωγικότητας από τη Δυτική στην Ανατολική Μεσόγειο (Krom et al. 2014), με την λεκάνη της
Λεβαντίνης στα ανατολικά να χαρακτηρίζεται ως υπερ-ολιγοτροφική (Sarmiento et al. 1988,
Krom et al. 2003). Οι συγκεντρώσεις των θρεπτικών στην Δυτική Μεσόγειο είναι σχεδόν
διπλάσιες και η πρωτογενής παραγωγικότητα παραπάνω από διπλάσια σε σχέση με την
Ανατολική λεκάνη (Moutin & Raimbault 2002, Pujo-Pay et al. 2011). Μάλιστα, οι συγκεντρώσεις
του φωσφόρου στην ανατολική Μεσόγειο κυμαίνονται στο επίπεδο των νανομόλαρ (nM) ενώ
του διαλελυμένου αζώτου φτάνουν ελαφρώς υψηλότερες τιμές (0.5-1 μM) (Krom et al. 2014).
Ειδικά στην Ανατολική Μεσόγειο, η πρωτογενής παραγωγικότητα περιορίζεται από τον
φώσφορο σε αντίθεση με το μεγαλύτερο μέρους του παγκόσμιου ωκεανού όπου το άζωτο είναι
το περιοριστικό στοιχείο της πρωτογενούς παραγωγικότητας (Krom et al. 1991, 2010). Είναι
πλέον αποδεκτό ότι η χαμηλή βιολογική παραγωγικότητα, ο περιορισμός φωσφόρου και οι
αναλογίες θρεπτικών στη στήλη του νερού συνδέονται άμεσα μεταξύ τους στην Ανατολική
Μεσόγειο (Krom et al. 2010).
Αυτά

τα ιδιαίτερα φυσικοχημικά

χαρακτηριστικά

της μεσογειακής

λεκάνης

αντανακλώνται και στο πλαγκτόν, στο οποίο και έχουν προσδώσει κάποια μοναδικά
χαρακτηριστικά. Η λεκάνη αυτή έχει συχνά χαρακτηριστεί ως θαλάσσια έρημος (Azov 1991) λόγω
των εξαιρετικά χαμηλών συγκεντρώσεων χλωροφύλλης και πλαγκτονικής βιομάζας αλλά και της
χαμηλής παραγωγικότητας στα επιφανειακά στρώματα νερού της Μεσογείου (Psarra et al. 2000,
Thingstad et al. 2005, Siokou-Frangou et al. 2009, Krom et al. 2014). Παρόλα αυτά, η ποικιλότητα
δεν φαίνεται να συνάδει με την χαμηλή βιομάζα μιας και η πλαγκτονική ποικιλότητα στη
Μεσόγειο θεωρείται υψηλή για την επιφάνεια και τον όγκο της λεκάνης (Bianchi & Morri 2000,
Coll et al. 2010).
Στη λεκάνη της Μεσογείου κυριαρχούν τα μικρά σε μέγεθος κύτταρα του νάνο (2-20 μm)
και πίκο (0.2-2 μm) πλαγκτού, ενώ επιπλέον στις περισσότερες περιοχές επικρατεί το μικροβιακό
τροφικό πλέγμα (Thingstad & Rassoulzadegan 1995, Tanaka et al. 2007, Siokou-Frangou et al.
2009). Μάλιστα, οι χαμηλές τιμές πλαγκτονικής βιομάζας στη Μεσόγειο έχουν συχνά συνδεθεί
με την επικράτηση κυανοβακτηρίων ή άλλων προκαρυωτών ή πίκο και νανοευκαρυωτών (Casotti
et al. 2003, Tanaka et al. 2007). Το πικοπλαγκτόν αποτελεί κατά μέσο όρο το 59% του συνολικού
πλαγκτού και το 65% της πρωτογενούς παραγωγικότητας στη Μεσόγειο (Siokou-Frangou et al.
2009 και περιεχόμενες αναφορές). Τα ποσοστά βέβαια διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία
και το βάθος της στήλης του νερού που εξετάζεται κάθε φορά.
Στο προκαρυωτικό πικοπλαγκτόν έχουν εντοπιστεί τα κυανοβακτήρια Synechococcus και
Prochlorococcus (Christaki et al. 2001, Tanaka et al. 2007) καθώς και ετερότροφοι προκαρυωτικοί
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οργανισμοί, η ποικιλότητα των οποίων είχε μελετηθεί μόνο κατά την τελευταία δεκαετία (SiokouFrangou et al. 2009 και περιεχόμενες αναφορές). Πέρα από τους προκαρυώτες, στο
πικοπλαγκτόν υπάρχει και μεγάλη ποικιλότητα μικροβιακών ευκαρυωτών (Prasinophytes,
Pelagophytes, Prymnesiophytes και Chrysophytes). Οι μικροί (<3 μm) αυτότροφοι και
ετερότροφοι μικροοργανισμοί κυριαρχούν στις περισσότερες πελαγικές περιοχές της εύφωτης
Μεσογείου (Christaki et al. 2001). Μάλιστα, σε αυτή την τάξη μεγέθους (πίκο, 0.2-2.0 μm) έχουν
αναφερθεί ακόμη και μικρού μεγέθους Bacillariophyta (Chaetoceros, Thalassiosira, Minidiscus,
Skeletonema) κάτι που είναι εξαιρετικά σπάνιο για άλλες ωκεάνιες περιοχές (Siokou-Frangou et
al. 2009 και περιεχόμενες αναφορές).
Το νανοπλαγκτόν (2-20 μm) αποτελείται από μικρά μαστιγοφόρα κύτταρα (Dinoflagellata
και Prymnesiophyceae), μικρού μεγέθους Bacillariophyta καθώς επίσης και μικρά
βλεφαριδοφόρα, τα οποία μάλιστα αποτελούν σημαντικό τμήμα του νανοπλαγκτού ειδικά στην
Ανατολική Μεσόγειο (Pitta & Giannakourou 2000). Συχνά τα νανομαστιγοφόρα κυριαρχούν στην
αφθονία των πλαγκτονικών ομάδων (Siokou-Frangou et al. 2009). Η μακροχρόνια έλλειψη
ταξινομικής ανάλυσης της ομάδας αυτής, και ιδιαίτερα των κυττάρων <3 μm, είχε οδηγήσει στην
άποψη ότι η ποικιλότητά τους δεν διαφέρει σημαντικά στο χώρο και το χρόνο (Smetacek 2002),
κάτι που όμως πλέον αποτελεί ανακρίβεια. Στην ομάδα του μικροπλαγκτού (20-200 μm) φαίνεται
να επικρατούν Bacillariophyta και Dinoflagellata (Siokou-Frangou et al. 2009 και περιεχόμενες
αναφορές). Επιπλέον, σε αυτή την τάξη μεγέθους (μίκρο, 20-200 μm) συναντώνται
βλεφαριδοφόρα τα οποία διατηρούν σχετικά υψηλές αφθονίες στη Δυτική (Pérez et al. 1997)
αλλά χαμηλότερες στην Ανατολική Μεσόγειο (Pitta & Giannakourou 2000).
Μεταξύ των πλαγκτονικών πληθυσμών έχουν εντοπιστεί ποιοτικές και ποσοτικές
διαφορές τόσο συγκρίνοντας τη Μεσόγειο με άλλες περιοχές, όσο και μεταξύ περιοχών εντός της
μεσογειακής λεκάνης (για παράδειγμα: Vaque et al. 1997, Pitta & Giannakourou 2000, SiokouFrangou et al. 2002, Marie et al. 2006, Tanaka et al. 2007, Ignatiades et al. 2009). Όπως και στον
υπόλοιπο κόσμο έτσι και στην θάλασσα της Μεσογείου, η ποικιλότητα των μικρών σε μέγεθος
πλαγκτονικών πληθυσμών (νάνο και πικοπλαγκτόν) μελετήθηκε μόνο μετά την εφαρμογή
μοριακών μεθόδων στην οικολογία, ιδιαίτερα μάλιστα την τελευταία δεκαετία με την
δυνατότητα χρήσης των τεχνολογιών NGS υψηλής απόδοσης οπότε και έχει προκύψει μεγάλος
όγκος δεδομένων και πληροφοριών για το μικροβιακό πλαγκτόν της Μεσογείου.
Μεγάλο μέρος των μελετών των πλαγκτονικής μοριακής οικολογίας αφορά την Δυτική
Μεσόγειο. Η μελέτη της χωρικής κατανομής των πλαγκτονικών βακτηρίων έδειξε ότι η
ποικιλότητα της κοινότητας μειώνεται με την απομάκρυνση από την ακτή (Pommier et al. 2010).
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Με την μελέτη των διαφορετικών ομάδων του βακτηρίου SAR11, συνδέθηκε η εποχιακή
δυναμική των πληθυσμών αυτών με την ανάμειξη της στήλης του νερού (Salter et al. 2015).
Επιπλέον, πρόσφατα διερευνήθηκε η βαθυπελαγική κοινότητα των προκαρυωτικών κοινοτήτων
της Δυτικής Μεσογείου και βρέθηκε ότι ακόμη και στα βαθιά στρώματα νερού συμβαίνει
διαδοχή των πληθυσμών εντός της προκαρυωτικής κοινότητας (Sebastián et al. 2017).
Αντίστοιχα, έχει μελετηθεί η κοινότητα των προκυαρυωτών στα βαθιά στρώματα νερού της
Ανατολικής Μεσογείου όπου και αποκαλύφθηκε χαμηλή ποικιλότητα και κυριαρχία ενός
συγκεκριμένου τύπου κοπιότροφου (copiotrophic) βακτηρίου (Smedile et al. 2013). Επιπρόσθετα
έχει μελετηθεί η σύσταση της βακτηριακής κοινότητας σε παράκτιες περιοχές της Ανατολικής
Μεσογείου επηρεασμένες από ανθρωπογενείς δραστηριότητες (Fodelianakis et al. 2014a).
Στη δυτική λεκάνη της Μεσογείου την τελευταία δεκαετία, έχει σημειωθεί πρόοδος
επίσης σχετικά με την μελέτη των μικροβιακών ευκαρυωτικών οργανισμών του πλαγκτού.
Συγκεκριμένα έχει μελετηθεί η ποικιλότητα των ετερότροφων μαστιγωτών (Logares et al. 2012),
των Haptophytes (Bittner et al. 2013), των Radiolarians (Decelle et al. 2014) και των
Bacillariophyta (Piredda et al. 2018). Επιπλέον, στη μελέτη του συνόλου των μικροβιακών
ευκαρυωτών στον Κόλπο της Νάπολης σημειώθηκαν χρονικές εναλλαγές της κοινότητας οι
οποίες φάνηκε να συνδέονται με την εποχικότητα, την τροφική κατάσταση και την αλλαγή της
αλατότητας (Piredda et al. 2017).
Από την άλλη πλευρά, οι μελέτες για το ευκαρυωτικό πλαγκτόν της Ανατολικής
Μεσογείου που χρησιμοποιούν σύγχρονες τεχνικές είναι εξαιρετικά λίγες και χρονολογούνται
μόλις από το 2017 και μετά. Οι μελέτες αυτές έδειξαν διαφοροποίηση του μικροβιακού πλαγκτού
μεταξύ Δυτικής Μεσογείου, Αδριατικής Θάλασσας και Ανατολικής Μεσογείου με μεγαλύτερη
ποικιλότητα στην Δυτική από ό,τι στην Ανατολική Μεσόγειο (Penna et al. 2017) και αλλαγή της
δομής της κοινότητας κοντά σε υπεράκτιες πλατφόρμες αερίου στα παράκτια νερά της Βόρειας
Αδριατικής Θάλασσας (Cordier et al. 2019). Ελάχιστοι σταθμοί της Ανατολικής Μεσογείου έχουν
συμπεριληφθεί σε παγκόσμιες δειγματοληπτικές αποστολές (TARA oceans: Pesant et al. 2015)
που μελέτησαν εκτός των άλλων και το μικροβιακό ευκαρυωτικό πλαγκτόν, ενώ αντίστοιχες
αποστολές δεν συμπεριέλαβαν καθόλου την Μεσόγειο Θάλασσα (Malaspina Expedition: Duarte
2015). Οι ωκεανογραφικές αποστολές που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία δεκαετία στη
Μεσόγειο (TARA Mediterranean 2014: Kedzierski et al. 2019) δεν έχουν ακόμα δώσει δεδομένα
για το ευκαρυωτικό μικροβιακό πλαγκτόν, πέρα από τη μελέτη για την in situ οπτικοποίηση
μεγάλου μεγέθους πρώτιστων (>600 μm) που συμπεριέλαβε αρκετούς σταθμούς της Δυτικής και
Ανατολικής Μεσογείου (Biard et al. 2016).
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1.3 Συνοπτική δομή
Με βάση τα παραπάνω και αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ολοκληρωμένες και
σύγχρονες προσεγγίσεις στην πλαγκτονική οικολογία, η παρούσα εργασία στόχευσε την
κοινότητα των ευκαρυωτικών μικροοργανισμών της Ανατολικής Μεσογείου, την οποία μελέτησε
τόσο στο φυσικό περιβάλλον (Α και Β ) όσο και υπό ελεγχόμενες πειραματικές συνθήκες (Γ ). Πιο
αναλυτικά:
Μελετήθηκε η π λ αγ κ το ν ι κ ή

κ ο ι νό τ η τ α

μικροβιακού

π λ α γ κ τ ο ύ στο

ω κ ε ά ν ι ο π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ η ς Α ν α τ ο λ ι κ ή ς Μ ε σ ο γ ε ί ο υ και συγκεκριμένα στη δυτική
λεκάνη της Λεβαντίνης (Κεφάλαιο 2). Η σύσταση της κοινότητας στην περιοχή παραμένει
ουσιαστικά ανεξερεύνητη ιδιαίτερα όσον αφορά το νάνο και πικοπλαγκτόν. Ο υπερολιγοτροφικός χαρακτήρας της λεκάνης (Krom et al. 2014) καθώς και οι συνθήκες περιορισμού
της παραγωγικότητας από φωσφόρο (Krom et al. 2010) καθιστούν τη μελέτη του μικροβιακού
πλαγκτού στην περιοχή αυτή ιδιαίτερα σημαντική, αλλά και γενικότερου ωκεανογραφικού
ενδιαφέροντος. Επιπλέον, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην εξερεύνηση της ποικιλότητας των
ευκαρυωτικών κοινοτήτων των βαθιών στρωμάτων νερού μιας και οι πληροφορίες σχετικά με
τους μικροβιακούς ευκαρυώτες βαθιών υδάτων είναι ελάχιστες σε παγκόσμιο επίπεδο. Πιο
συγκεκριμένα, μελετήθηκε η οριζόντια και βαθυμετρική κατανομή των μικροβιακών
ευκαρυωτών στην δυτική Λεβαντίνη, και για πρώτη φορά με σύγχρονη χρήση τεχνικών DNA
metabarcoding και μικροσκοπίας επιχειρήθηκε να απαντηθούν τα ακόλουθα ερωτήματα: 1) ποια
η ποικιλότητα των μικροβιακών ευκαρυωτικών κοινοτήτων στην περιοχή, από τα επιφανειακά
έως τα βαθιά στρώματα νερού; 2) διαφέρει η σύσταση των κοινοτήτων μικροοργανισμών
διαφορετικού μεγέθους (μίκρο, νάνο και πίκο); 3) χαρακτηρίζονται οι κοινότητες από οριζόντια
ή κατακόρυφα πρότυπα κατανομής; 4) συσχετίζεται η κατανομή των κοινοτήτων με φυσικές και
χημικές ιδιότητες του θαλασσινού νερού και/ή άλλες βιολογικές μεταβλητές; και 5) ποιος ο
ρόλος του υπερ-ολιγοτροφικού χαρακτήρα της περιοχής στη διαφοροποίηση της σύστασης και
της βιομάζας της κοινότητας των μικροβιακών ευκαρυωτών;
Εκτός από το ωκεάνιο περιβάλλον, διερευνήθηκε το ε υ κ αρ υ ω τ ι κ ό μ ι κ ρ ο β ι α κ ό
π λ αγ κ τ ό ν σ ε π α ρ ά κ τ ι ε ς π ε ρ ι ο χέ ς τ η ς Α ν α τ ο λ ι κ ή ς Μ ε σ ο γ ε ί ο υ (Κεφάλαιο 3). Oι
ανθρωπογενείς παρεμβάσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον είναι πλέον εκτεταμένες και συνεχείς,
και επιπλέον, ένας από τους ισχυρότερους παράγοντες ανθρώπινης διαταραχής στο περιβάλλον
της Μεσογείου είναι ο εμπλουτισμός θρεπτικών που προκύπτει από αστικά και αγροτικά
απόβλητα (Karydis & Kitsiou 2012)· ως εκ τούτου προσπαθήσαμε να διαπιστώσουμε πώς τέτοιου
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είδους ανθρωπογενείς παρεμβάσεις επηρεάζουν την πλαγκτονική ευκαρυωτική κοινότητα.
Ειδικότερα, αφού προσδιορίστηκαν και αναλύθηκαν περιβαλλοντικές μεταβλητές που
σχετίζονται με το μέγεθος ανθρωπογενούς πίεσης, ερευνήθηκε το σύνολο της μικροβιακής
ευκαρυωτικής κοινότητας με τη χρήση τεχνικών DNA metabarcoding ενώ ταυτόχρονα μετρήθηκε
η βιομάζα των κοινοτήτων μέσω μικροσκοπίας. Οι στόχοι που τέθηκαν ήταν 1) η μελέτη της
δομής και σύστασης του μικροβιακού ευκαρυωτικού πλαγκτού σε παράκτιες περιοχές της
Ανατολικής Μεσογείου που δέχονται διαφορετικού βαθμού ανθρωπογενείς εισροές, 2) η εύρεση
των εξωτερικών παραγόντων που επηρεάζουν τη δομή και τη σύσταση του πλαγκτού και του
κατά πόσον αυτοί αλλάζουν στις διάφορες περιοχές μελέτης και 3) η αναζήτηση των σχέσεων
μεταξύ των ευκαρυωτικών μικροοργανισμών της κοινότητας με έμφαση στην εξέταση των
διαφορών των οικολογικών σχέσεων μεταξύ περιοχών που υφίστανται διαφορετικό βαθμό
ανθρωπογενούς επιρροής.
Με βάση τα ευρήματα αλλά και τα ερωτήματα που δημιουργήθηκαν από την
προσπάθεια προσέγγισης των προαναφερθέντων στόχων, επιδιώξαμε να εξετάσουμε περαιτέρω
το ζήτημα της εισροών θρεπτικών ουσιών στο θαλάσσιο περιβάλλον και της απόκρισης που αυτό
προκαλεί στο πλαγκτόν (Κεφάλαιο 4). Αυτή τη φορά προσεγγίσαμε τις πλαγκτονικές κοινότητες
υπό ελεγχόμενες συνθήκες σε μια προσπάθεια απομόνωσης του παράγοντα διαταραχής και
μελέτης της απόκρισης του πλαγκτού σε αυτόν. Για το λόγο αυτό, σχεδιάστηκε ένα π ε ί ρ αμ α
μ ε σ ο κ ό σ μ ω ν όπου προκλήθηκε μια ξαφνική και εξαιρετικά ισχυρή διαταραχή μέσω της
π ρ ο σ θ ή κ η ς υ ψ η λ ή ς π ο σ ό τ η τ ας θ ρ ε π τ ι κ ώ ν και στη συνέχεια διερευνήθηκαν οι
αντιδράσεις του πλαγκτού στη δραστική μεταβολή των επιπέδων των θρεπτικών. Με την
εφαρμογή τεχνικών DNA metabarcoding και μικροσκοπίας αυτή τη φορά μελετήθηκε
ταυτόχρονα το π ρ ο κ α ρυ ω τ ι κ ό κ α ι ε υ κ α ρ υ ω τ ι κ ό μ ι κ ρ ο β ι α κ ό π λ αγ κ τ ό ν και
εστιάσαμε τόσο στη σύσταση όσο και στη βιομάζα των διαφόρων συνιστωσών του πλαγκτού.
Στο πλαίσιο αυτό, διερευνήθηκαν τα ακόλουθα: 1) η απόκριση της δομής και της ποικιλότητας
των κοινοτήτων στην προσθήκη θρεπτικών, 2) το κατά πόσον η προσθήκη διαφορετικής
ποσότητας θρεπτικών συστατικών προκαλεί τις ίδιες ή διαφορετικές αλλαγές στην δομή των
κοινοτήτων, 3) η διαδοχή των διαφορετικών μικροβιακών πληθυσμών υπό τις διαφορετικές
συνθήκες προσθήκης θρεπτικών, και, 4) η αλλαγή των οικολογικών και τροφικών σχέσεων
μεταξύ μικροοργανισμών υπό διαφορετικές συνθήκες προσθήκης θρεπτικών, δεδομένου ότι οι
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μελών μιας κοινότητας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη
χρονική μεταβολή του πλαγκτού έπειτα από αλλαγή περιβαλλοντικών συνθηκών.
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Συνδυάζοντας τα δεδομένα και τα αποτελέσματα που προέκυψαν στο σύνολο της
μελέτης, εξετάστηκαν οι δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ έ ς μ ε θ ο δ ο λ ο γ ί ε ς μ ε λ έ τ η ς τ ο υ μ ι κ ρ ο β ι α κ ο ύ
π λ αγ κ τ ο ύ (Κεφάλαιο 5) και συγκρίθηκαν τα ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα από την
ανάλυση μικροσκοπίας και το DNA metabarcoding. Επιπλέον, διερευνήθηκε η χ ω ρ ι κ ή
κ α τ α ν ο μ ή τ ο υ ε υ κ αρ υ ω τ ι κ ο ύ μ ι κ ρ ο β ι α κ ο ύ π λ α γ κ τ ο ύ σε περιοχές της Ανατολικής
Μεσογείου (Κεφάλαιο 6) και ελέγχθηκε η σχέση μεταξύ γεωγραφικής απόστασης και σύστασης
της πλαγκτονικής κοινότητας. Τα συνδυαστικά συμπεράσματα από την παρούσα μελέτη
συζητούνται στο Κεφάλαιο 7.

30

Κεφάλαιο 2

2 Σύσταση και κατανομή του ευκαρυωτικού
μικροβιακού
πλαγκτού
στην
υπερολιγοτροφική Ανατολική Μεσόγειο Θάλασσα
2.1 Εισαγωγή
Το θαλάσσιο πλαγκτόν βρίσκεται στο προσκήνιο της έρευνας για αρκετές δεκαετίες λόγω
της σημασίας του για τους βιογεωχημικούς κύκλους των στοιχείων και των αμέτρητων
βιοτεχνολογικών εφαρμογών που σχετίζονται με αυτό. Παρά την τεράστια ποσότητα
πληροφοριών που έχουν συλλεχθεί μέχρι σήμερα, η μελέτη των πλαγκτονικών κοινοτήτων στο
φυσικό τους περιβάλλον εξακολουθεί να υπόκειται σε κάποιους περιορισμούς. Ένα από τα
ζητήματα που παρεμποδίζει τη σύγχρονη πλαγκτονική έρευνα είναι η περιπεπλεγμένη
ταξινόμηση των ευκαρυωτών του μικροβιακού πλαγκτού (Caron et al. 2012). Για παράδειγμα, η
ταξινόμηση ομάδων όπως το Marine group I και ΙΙ και αρκετών μελών των θαλάσσιων
Stramenopiles παραμένει ασαφής ακόμα και σήμερα (Simpson & Roger 2004, Baldauf 2008).
Η υψηλής απόδοσης αλληλούχηση DNA και η αυξημένη υπολογιστική ισχύς
επεξεργασίας δεδομένων που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια έχει ενισχύσει τις
δυνατότητες διεξοδικότερης μελέτης του πλαγκτού μέσω του γενετικού χαρακτηρισμού
μικροβιακών κοινοτήτων (Amaral-Zettler et al. 2009, Stoeck et al. 2010). Έτσι, με την ενσωμάτωση
των μοριακών στη φαρέτρα των τεχνικών που χρησιμοποιούνται στην πλαγκτονική οικολογία
εντοπίστηκαν και αναγνωρίστηκαν κρυπτικά είδη και ομάδες που ήταν αδύνατον να
αναγνωριστούν μόνο μέσω παρατήρησης των μορφολογικών χαρακτηριστικών (Pfandl et al.
2009, Caron et al. 2012). Παρόλα αυτά, η μελέτη των ευκαρυωτικών πλαγκτονικών κοινοτήτων
έχει καθυστερήσει ιδιαίτερα σε σύγκριση με αυτή των προκαρυωτών.
Μετά την «επανάσταση» που έφερε η τεχνική metabarcoding στην μοριακή οικολογία
(Leray & Knowlton 2016), η μελέτη της φυσικής κοινότητας των ευκαρυωτών έχει προοδεύσει
ραγδαία και έχουν συγκεντρωθεί πολυάριθμες πληροφορίες σχετικά με τις λίμνες (Filker et al.
2016), τα θαλάσσια ιζήματα (Zhang et al. 2018), τα παράκτια ύδατα (Massana et al. 2015) και τον
ωκεανό (Flaviani et al. 2018). Ακόμη πιο αξιοσημείωτες είναι οι μελέτες που διερευνούν την
ποικιλότητα του ευκαρυωτικού πλαγκτού σε παγκόσμια κλίμακα (de Vargas et al. 2015, Pernice
et al. 2016, Villarino et al. 2018). Εντούτοις, εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη πληροφορίας,
ειδικά όσον αφορά ακραία περιβάλλοντα όπως η βαθιά θάλασσα. Επιπλέον, οι γενετικές βάσεις
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δεδομένων

θεωρούνται

ανεπαρκείς

όσον

αφορά

τις

καταχωρήσεις

ευκαρυωτικών

μικροοργανισμών ενώ παράλληλα οι εγγραφές που αφορούν ακραία περιβάλλοντα είναι ακόμη
λιγότερες και συνοδεύονται από ελάχιστες συμπληρωματικές πληροφορίες (Epstein & LópezGarcía 2008, Schnetzer et al. 2011). Παρά την ιδιαίτερα υψηλή ποικιλότητα που έχει βρεθεί για
τις κοινότητες του πίκο και νανοπλαγκτού (Not et al. 2009), οι μελέτες που εξετάζουν
πλαγκτονικές κοινότητες αυτών των μεγεθών (<20 μm) είναι λίγες σε αριθμό.
Στην παρούσα μελέτη διερευνήσαμε την ποικιλότητα και την κατανομή των
μονοκυτταρικών πλαγκτονικών ευκαρυωτών στη δυτική λεκάνη της Λεβαντίνης στην Ανατολική
Μεσογείου. Τα μικροευκαρυωτικά κύτταρα (20-200 μm) και οι ευκαρυώτες μικρότερου
μεγέθους (νάνο και πικοευκαρυώτες: 0.8-20 μm) μελετήθηκαν με την εφαρμογή τεχνικών DNA
metabarcoding και μικροσκοπίας για να διερευνηθεί τόσο η δομή της κοινότητας, όσο και η
βιομάζα. Λαμβάνοντας υπόψη τον εξαιρετικά ολιγοτροφικό χαρακτήρα (Krom et al. 2014) και
τον περιορισμό σε φωσφόρο (Krom et al. 2010) στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου,
μελετήσαμε: 1) την ποικιλότητα και την σύσταση των μικροβιακών ευκαρυωτικών κοινοτήτων,
από τα επιφανειακά έως τα βαθιά στρώματα νερού, σε σύγκριση με άλλες ολιγοτροφικές
ωκεάνιες περιοχές. Επομένως, η πρώτη υπόθεση που εξετάστηκε ήταν ότι οι κοινότητες στην
περιοχή μελέτης διαφέρουν από τις αντίστοιχες κοινότητες άλλων ωκεάνιων οικοσυστημάτων.
Ακολούθως, υποθέσαμε ότι κοινότητες που αποτελούνται από μικροοργανισμούς διαφορετικού
μεγέθους (μίκρο, νάνο και πίκο) θα έχουν διαφορετική ποικιλότητα και ελέγχθηκε (2) εάν
υπάρχουν διαφορές στη σύσταση των κοινοτήτων μικροοργανισμών διαφορετικού μεγέθους
(μίκρο, νάνο και πίκο). Επιπλέον, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στη χωρική κατανομή του
ευκαρυωτού πλαγκτού και συγκεκριμένα ελέγχθηκε η υπόθεση ότι (3) η σύσταση και η βιομάζα
των κοινοτήτων των ευκαρυωτών ακολουθούν παρόμοια οριζόντια και κάθετα πρότυπα στο
χώρο. Τέλος, πέρα από τη βαθυμετρία και τη γεωγραφική απόσταση, εξετάστηκε (4) εάν
υπάρχουν περιβαλλοντικές μεταβλητές ή άλλοι παράγοντες που ελέγχουν την κατανομή των
κοινοτήτων και, ειδικότερα, εάν (5) ο υπερ-ολιγοτροφικός χαρακτήρας της περιοχής παίζει ρόλο
στη διαφοροποίηση της σύστασης και της βιομάζας των κοινοτήτων.

2.2 Υλικά και Μέθοδοι
Περιοχή μελέτης και δειγματοληψία
Η δειγματοληψία θαλάσσιου πλαγκτού πραγματοποιήθηκε με το ωκεανογραφικό
σκάφος ΑΙΓΑΙΟ (R/V AEGAEO) τον Απρίλιο του 2016. Τα δείγματα συλλέχθηκαν από τέσσερεις
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διαφορετικούς ωκεάνιους σταθμούς στη δυτική λεκάνη της Λεβαντίνης στην Ανατολική
Μεσόγειο (Σχήμα 2.1). Το θαλασσινό νερό για τις διαφορετικές αναλύσεις συλλέχθηκε σε φιάλες
Niskin κατά τις πρωινές ώρες. Για την εκτίμηση της βιομάζας των πλαγκτονικών πληθυσμών
συλλέχθηκαν δείγματα από τα στρώματα νερού βάθους: 5, 20, 50, 75, 100, 120, 200, 500, 1000,
2000 m και από το βαθύτερο σημείο κάθε σταθμού (Πίνακας 2.1). Η ανάλυση της σύστασης της
πλαγκτονικής κοινότητας πραγματοποιήθηκε στα επιφανειακά στρώματα (5, 50 και 75 m), και τα
βαθιά στρώματα νερού (1000 m και το βαθύτερο σημείο κάθε σταθμού) (Πίνακας 2.1).
Πίνακας 2.1: Σταθμοί δειγματοληψίας, γεωγραφικές συντεταγμένες και βάθη από όπου
συλλέχθηκε θαλασσινό νερό για τις αναλύσεις πλαγκτονικής βιομάζας (biomass) και σύστασης
κοινοτήτων (metabarcoding).
Sampled Depth Layers
Sampled Depth Layers
Longitude Latitude
(meatabarcoding)
(biomass)
5, 50, 75,
5, 20, 50, 75, 100, 120, 200, 500,
St.03
35.03
23.47
1000, 2000, 3500 m
1000, 3500 m
5, 50, 75,
5, 20, 50, 75, 100, 120, 200, 500,
St.10
34.67
24.37
1000, 2000, 3300 m
1000, 3300 m
5, 50, 75,
5, 20, 50, 75, 100, 120, 200, 500,
St.13
34.25
25.48
1000, 2000, 3900 m
1000, 3900 m
5, 50, 75,
5, 20, 50, 75, 100, 120, 200, 500,
St.18
34.43
26.38
1000, 2000, 3500 m
1000, 3500 m

Σχήμα 2.1: Χάρτης της Μεσογείου όπου υποδεικνύεται η περιοχή δειγματοληψίας (πάνω) και χάρτης
της περιοχής δειγματοληψίας (κάτω) όπου φαίνονται οι σταθμοί (st.03, st.10, st.13, st.18).
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Τα δείγματα για την εκτίμηση της πλαγκτονικής βιομάζας συντηρήθηκαν και
αποθηκεύτηκαν αμέσως μετά τη δειγματοληψία. Για την καταμέτρηση του πίκο και
νανοπλαγκτού, δείγματα των 50 ml (επιφανειακά στρώματα νερού) και των 200 ml (βαθιά
στρώματα νερού) συντηρήθηκαν με διάλυμα 1.8% φορμαλδεΰδης. Το διάλυμα της
φορμαλδεΰδης είχε προηγουμένως ρυθμιστεί με την προσθήκη βόρακα (sodium tetraborate
decahydrate) για την αποτροπή της καταστροφής οργανικών δομών των οργανισμών και είχε
διηθηθεί σε μεμβράνη διαμέτρου πόρου 0.2 μm. Τα συντηρημένα δείγματα παρέμειναν στους
4oC για 2 ώρες και έπειτα διηθήθηκαν σε πολυανθρακικές (polycarbonate) μεμβράνες διαμέτρου
πόρου 0.8 μm. Μετά από χρώση με DAPI (4΄, 6΄-diamidino-2-phenylindole), τα φίλτρα
τοποθετήθηκαν ανάμεσα σε δύο σταγόνες καταδυτικού λαδιού σε αντικειμενοφόρους πλάκες,
καλύφθηκαν με καλυπτρίδα και αποθηκεύτηκαν στους -20oC μέχρι την ανάλυσή τους στο
μικροσκόπιο φθορισμού (Porter & Feig 1980). Για την απαρίθμηση των μικροπλαγκτονικών
κυττάρων συλλέχθηκαν δείγματα όγκου 500 και 2000 ml (για τα επιφανειακά και τα βαθιά
στρώματα νερού, αντίστοιχα) και συντηρήθηκαν με 2% όξινο διάλυμα Lugol’s (διάλυμα
στοιχειακού ιωδίου και ιωδιούχου καλίου). Τα δείγματα αποθηκεύτηκαν στους 4°C μέχρι την
ανάλυσή τους στο ανάστροφο μικροσκόπιο.
Για την ανάλυση της σύστασης της κοινότητας, πραγματοποιήθηκε διαδοχική διήθηση
μέσω μεμβρανών με διαφορετικό μέγεθος πόρου, προκειμένου να συλλεχθούν οι πλαγκτονικές
κοινότητες διαφορετικών μεγεθών. Για τα επιφανειακά και τα βαθιά στρώματα νερού
διηθήθηκαν 21 και 30 L θαλασσινού νερού, αντίστοιχα. Στην αρχή της αλληλουχίας διήθησης
χρησιμοποιήθηκε πλέγμα με διάμετρο πόρου 200 μm για να απομακρυνθούν οι οργανισμοί
μεγαλύτεροι από 200 μm. Ακολούθως, χρησιμοποιήθηκαν μεμβράνες νάυλον πλέγματος με
διάμετρο πόρου 20 μm για τη συλλογή μικροπλαγκτονικών κυττάρων (μικροπλαγκτόν: 20-200
μm). Το διήθημα των 20 μm περνούσε έπειτα από πολυανθρακικές (polycarbonate) μεμβράνες
διαμέτρου πόρου 0.8 μm που συγκρατούσαν τα κύτταρα 0.8-20 μm. Το κλάσμα αυτό (0.8-20 μm)
συμπεριελάμβανε το νανοπλαγκτόν (2-20 μm) και μέρος του πικοπλαγκτού (0.8-2 μm) και θα
αναφέρεται στο εξής ως πικονανοπλαγκτόν ή πικονανοκοινότητα. Κατά τη διάρκεια της
δειγματοληψίας διηθήθηκε με τον ίδιο τρόπο υπερκάθαρο νερό το οποίο μετέπειτα υπέστη την
ίδια επεξεργασία με τα δείγματα θαλασσινού νερού με σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως δείγμα
ελέγχου επιμόλυνσης κατά τη βιοπληροφορική ανάλυση. Μετά τη διαδοχική διήθηση, οι
μεμβράνες καταψύχθηκαν σε υγρό άζωτο και, στο τέλος της δειγματοληπτικής αποστολής
αποθηκεύτηκαν στους -80oC μέχρι την εργαστηριακή ανάλυση.
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Προσδιορισμός αφθονίας και βιομάζας των πλαγκτονικών πληθυσμών
Οι μεμβράνες για την καταμέτρηση του πίκο και νανοπλαγκτού (πικονανοπλαγκτόν)
εξετάσθηκαν υπό την υπεριώδη ακτινοβολία μικροσκοπίου φθορισμού. Τουλάχιστον 100 και 500
πεδία σαρώθηκαν για τα επιφανειακά και τα βαθιά στρώματα νερού, αντίστοιχα. Τα αυτότροφα
και ετερότροφα κύτταρα πικονανοπλαγκτού διαχωρίστηκαν υπό την κυανή ακτινοβολία με βάση
τον αυτοφθορισμό της φωτοσυνθετικής χρωστικής χλωροφύλλη-a (chlorophyll-a, chl-a) των
χλωροπλαστών τους. Τα κύτταρα ταξινομήθηκαν σε τάξεις μεγέθους (0.8-2, 2-3, 3-5, 5-10 και >
10 μm) χρησιμοποιώντας μικρομετρικό φακό και ο βιοόγκος υπολογίστηκε ξεχωριστά για την
κάθε τάξη μεγέθους υποθέτοντας ελλειψοειδές σχήμα. Ακολούθως, ο βιοόγκος μετατράπηκε σε
βιομάζα με τη χρήση του συντελεστή 183 fg C μm-3 (Caron et al. 1995).
Για την απαρίθμηση των μικροπλαγκτονικών κυττάρων του επιφανειακού νερού, υποδείγματα των 100 ml αφέθηκαν να καθιζάνουν για 24 ώρες (Utermöhl 1931). Τα δείγματα
μικροπλαγκτού των βαθύτερων στρωμάτων νερού συμπυκνώθηκαν πρώτα στον όγκο των 200 ml
με ήπια απομάκρυνση του υπερκειμένου μετά από 24 ώρες καθίζησης, και στη συνέχεια υποδείγματα των 100 ml αφέθηκαν να καθιζάνουν ξανά για 24 ώρες. Τα μικροπλαγκτονικά κύτταρα
απαριθμήθηκαν και ταυτοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας ανάστροφο μικροσκόπιο και οι
διαστάσεις κάθε μεμονωμένου κυττάρου μετρήθηκαν χρησιμοποιώντας λογισμικό ανάλυσης
εικόνας (Image-Pro Plus 7.0, MediaCybernetics). Ο βιοόγκος κάθε κυττάρου υπολογίστηκε
χρησιμοποιώντας τις καταγεγραμμένες διαστάσεις και τη γεωμετρία που αποδόθηκε σύμφωνα
με τους Hillebrand et al. (1999) και Olenina et al. (2006). Τέλος, η περιεκτικότητα κάθε κυττάρου
σε άνθρακα υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας τους συντελεστές που αναφέρονται στους Putt και
Stoecker (1989) και Davidson et al. (2002).

DNA metabarcoding και βιοπληροφορικές αναλύσεις
Η εξαγωγή DNA από τις μεμβράνες πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του DNA
PowerWater kit (Qiagen) σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, τροποποιώντας μόνο το
τελικό στάδιο της έκλουσης. Το DNA εκλούστηκε διπλά για να επιτευχθεί υψηλότερη
συγκέντρωση, αρχικά χρησιμοποιώντας το διάλυμα που προτείνει το πρωτόκολλο του
κατασκευαστή και αμέσως μετά με υπερκάθαρο αποστειρωμένο νερό. Η περιοχή V9 του 18S
rRNA γονιδίου στοχεύθηκε με τους ειδικούς εκκινητές που έχουν περιγραφεί από τους AmaralZettler et al. (2009). Η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) πραγματοποιήθηκε εις
τριπλούν για κάθε δείγμα, τα προϊόντα της PCR καθαρίστηκαν με τη χρήση μαγνητικών
σφαιριδίων Agencourt AMPure XP (Beckman Coulter) και στη συνέχεια τα τρία προϊόντα του
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κάθε δείγματος συνενώθηκαν. Η μέθοδος PCR δύο σταδίων των Shokralla et al. (2015)
χρησιμοποιήθηκε για την παράλληλη αλληλούχηση των δειγμάτων και, ως εκ τούτου, οι ειδικοί
εκκινητές της PCR ήταν εξοπλισμένοι με μικρή αλληλουχία DNA συμπληρωματική προς τους
δεύτερους εκκινητές, οι οποίοι επιπλέον περιείχαν σύντομη αλληλουχία για τον προσδιορισμό
των δειγμάτων, και αλληλουχία για τη σύνδεση στις κυψελίδες του οργάνου αλληλούχησης. Τα
προϊόντα της αντίδρασης του δεύτερου σταδίου καθαρίστηκαν επίσης με μαγνητικά σφαιρίδια
Agencourt AMPure XP (Beckman Coulter) και έπειτα ισομοριακή ποσότητα από το κάθε δείγμα
αλληλουχήθηκε χρησιμοποιώντας το MiSeq Reagent Kit v2. Η αλληλούχηση συζευγμένων άκρων
(paired-end sequencing) πραγματοποιήθηκε στην πλατφόρμα Illumina MiSeq στο Ινστιτούτο
Θαλάσσιας Βιολογίας Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειων (ΙΘΑΒΒΥΚ) του Ελληνικού Κέντρου
Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ). Τα ανεπεξέργαστα δεδομένα αλληλούχησης έχουν κατατεθεί
στη βάση δεδομένων ENA-GenBank με κωδικό μελέτης PRJEB26382.
Οι αλληλουχίες που προέκυψαν κόπηκαν αρχικά στις άκρες έτσι ώστε να επιτευχθεί
Phred βαθμός ποιότητας ≥40, και έπειτα τα ζεύγη των συζευγμένων αλληλουχιών (paired-end
reads) συναρμολογήθηκαν με αλληλεπικάλυψη τουλάχιστον 50 νουκλεοτιδίων. Τα ζεύγη που
είχαν ποιότητα ευθυγράμμισης >40 επιλέχθηκαν και η περαιτέρω επεξεργασία τους
πραγματοποιήθηκε με τη χρήση των αλγόριθμων OBITools (Boyer et al. 2016). Οι αλληλουχίες
μήκους 80-200 ζευγών βάσεων επιλέχθηκαν από αλγόριθμο φίλτρο μήκους, και έπειτα
αναγνωρίστηκαν και αφαιρέθηκαν οι μοναδικές αλληλουχίες, δηλαδή, οι αλληλουχίες που
εμφανίστηκαν μόνο μια φορά στο σύνολο των δεδομένων. Τα λάθη της PCR και της
αλληλούχησης, καθώς και οι χιμαιρικές αλληλουχίες, αφαιρέθηκαν με τη χρήση του αλγόριθμου
obiclean (Boyer et al. 2016). Η ομαδοποίηση σε μοριακές λειτουργικές ταξινομικές μονάδες
(MOTU) πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του αλγόριθμου SWARM (v2), που αποτελεί έναν
ντετερμινιστικό αλγόριθμο σταδιακής συσσωμάτωσης (Mahé et al. 2015). Ο ταξινομικός
χαρακτηρισμός αποδόθηκε στις αλληλουχίες με βάση τον αλγόριθμο ecotag (Boyer et al. 2016)
που χρησιμοποίησε το National Center for Biotechnology Information (NCBI) ως ταξινομική
αναφορά. Οι αλληλουχίες αναφοράς που χρησιμοποιήθηκαν ήταν από την τράπεζα δεδομένων
EMBL-EBI (European Molecular Biology Laboratory- European Bioinformatics Institute) και το
κομμάτι του γονιδίου 18S στοχεύθηκε με in silico PCR (Ficetola et al. 2010) χρησιμοποιώντας τους
εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν και στην πραγματική PCR (Amaral-Zettler et al. 2009).
Το ταξινομημένο πλέον σύνολο δεδομένων βελτιώθηκε περαιτέρω ποιοτικά, μετά την
διόρθωση για αλληλουχίες που προέκυψαν από το δείγμα ελέγχου επιμόλυνσης, την αφαίρεση
ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων λόγω ανταλλαγής δεικτών και την διόρθωση ελάχιστης
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αφθονίας (Wangensteen & Turon 2016). Τα MOTU που ταξινομήθηκαν ως Fungi και Metazoa
αφαιρέθηκαν από το σύνολο των δεδομένων μιας και η μελέτη επικεντρώθηκε στα πρώτιστα.
Τέλος, τα δείγματα με τελικό αριθμό αναγνωσμένων αλληλουχιών μικρότερο από 10000
αφαιρέθηκαν από το σύνολο των δεδομένων. Ο συνολικός αριθμός αλληλουχιών και MOTU,
καθώς και οι καμπύλες αραιοποίησης (rarefaction) ανά δείγμα παρουσιάζονται στο Παράρτημα
Α (Πίνακας Α 3, Σχήμα Α 2 και Σχήμα Α 3. Όλες οι βιοπληροφικές αναλύσεις υποστηρίχθηκαν
υπολογιστικά από το ΙΘΑΒΒΥΚ του ΕΛΚΕΘΕ.

Αναλύσεις Δεδομένων και στατιστική επεξεργασία
Το σύνολο δεδομένων των MOTU κανονικοποιήθηκε ως προς τον συνολικό αριθμό
αναγνωσμένων αλληλουχιών ανά δείγμα για όλες τις συγκρίσεις και τις στατιστικές αναλύσεις.
Ο δείκτης Shannon (Η’) χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση της α-ποικιλότητας (alpha-diversity).
Για κάθε MOTU υπολογίστηκε o αριθμός αναγνωσμένων αλληλουχιών ανά τον αριθμό των
δειγμάτων στα οποία εμφανίζεται το MOTU (Παράρτημα Α: Σχήμα Α 4), έτσι ώστε να βρεθούν τα
MOTU τα οποία εμφανίζονται με μεγάλη αφθονία (≥500 αναγνωσμένες αλληλουχίες) σε ≥75%
των δειγμάτων και τα MOTU που εμφανίζονται με μεγάλη αφθονία σε ≤10% των δειγμάτων,
όπως περιγράφεται στη μελέτη των Barberán et al. (2012). Η διαφοροποίηση των δειγμάτων ως
προς τον σταθμό δειγματοληψίας, το βάθος του νερού και την τάξη μεγέθους ελέγχθηκε με τη
μεταθετική ανάλυση διακύμανσης (PERMANOVA, permutanional analysis of variance)
χρησιμοποιώντας 999 μεταθέσεις και πίνακα ανομοιότητας Bray-Curtis για την εξαρτημένη
πολυμεταβλητή (Υ). Ακολούθως, η ανάλυση PERMANOVA (999 μεταθέσεις και πίνακας
ανομοιότητας Bray-Curtis για τις εξαρτημένες πολυμεταβλητές) χρησιμοποιήθηκε για να
ελεγχθεί εάν υπάρχει διαφοροποίηση από σταθμό σε σταθμό ή ανάλογα με το βάθος του νερού
ξεχωριστά

στα

σύνολα εξαρτημένων

πολυμεταβλητών:

επιφανειακό

μικροπλαγκτόν,

επιφανειακό πικονανοπλαγκτόν, πλαγκτόν βαθιών στρωμάτων νερού, πλαγκτονική βιομάζα και
χημικές μεταβλητές. Οι εξαρτημένες πολυμεταβλητές για τις αναλύσεις PERMANOVA είχαν
υποστεί μετασχηματισμό τετραγωνικής ρίζας.
Η Bray-Curtis ανομοιότητα του συνόλου των MOTU για κάθε μια από τις μίκρο και
πικονανοκοινότητες και η Bray-Curtis ανομοιότητα της πλαγκτονικής βιομάζας αποτέλεσαν τις
εξαρτημένες πολυμεταβλητές (Υ) για γενικευμένη γραμμική μοντελοποίηση (GLM, Generalized
Linear Modeling) βασισμένη στην κατανομή βήτα (beta distribution). Οι ανεξάρτητες
συμμεταβλητές (Χ) των παραπάνω μοντελοποιήσεων ήταν: η Ευκλείδεια απόσταση μεταξύ των
σταθμών δειγματοληψίας με βάση τις γεωγραφικές τους συντεταγμένες, η διαφορά
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θερμοκρασίας μεταξύ σταθμών και βαθών, η διαφορά του λόγου συνολικού διαλελυμένου
αζώτου προς συνολικό διαλελυμένο φώσφορο (N/P), η διαφορά του λόγου διαλελυμένου
οργανικού άνθρακα προς άζωτο (DOC/DON), η διαφορά στην αφθονία των ιών και η διαφορά
στην αφθονία του ζωοπλαγκτού. Τα μοντέλα χτίστηκαν ανάστροφα ξεκινώντας με όλες τις
ανεξάρτητες συμμεταβλητές και υπολογίζοντας τις τιμές του κριτηρίου πληροφορίας Akaike
(AIC) μετά την αφαίρεση κάθε μιας μεταβλητής, σταδιακά. Η συγγραμικότητα (colinearity) των
ανεξάρτητων συμμεταβλητών ελέγχθηκε πριν τις αναλύσεις και τα τελικά μοντέλα
επικυρώθηκαν με τον έλεγχο των υπολοίπων (residuals) έναντι των εκτιμώμενων τιμών της
εξαρτημένης μεταβλητής (fitted values) για τον έλεγχο της ετεροσκεδαστικότητας σύμφωνα με
τους Cribari-Neto and Zeileis (2010). Η μεθοδολογία της μέτρησης των ανεξάρτητων μεταβλητών
μπορεί να βρεθεί στο Παράρτημα A. Συμπληρωματικές Πληροφορίες (Κεφάλαιο 2)Όλες οι
παραπάνω αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση της γλώσσας R v3.5.0 με επιπρόσθετη
χρήση του πακέτου vegan v2.5-4 (Oksanen et al. 2017) και του πακέτου betareg v3.1-1 (CribariNeto & Zeileis 2010).

2.3 Αποτελέσματα
Ποικιλότητα και σύσταση της κοινότητας του ευκαρυωτικού πλαγκτού
Η α-ποικιλότητα (δείκτης Shannon H') των μικροευκαρυωτών ήταν γενικά χαμηλότερη
από αυτή της πικονανοευκαρυωτικής κοινότητας (Σχήμα 2.2). Η διαφορά μεταξύ των δύο
κοινοτήτων ήταν μεγαλύτερη στα επιφανειακά στρώματα νερού. Πράγματι, η χαμηλότερη τιμή
του δείκτη Shannon για τους πικονανοευκαρυώτες (H' = 4.05) ήταν υψηλότερη από την
υψηλότερη τιμή Shannon για τους μικροευκαρυώτες (Η' = 3.95). Η α-ποικιλότητα του
πικονανοπλαγκτού ήταν χαμηλότερη στα βαθιά στρώματα νερού σε σύγκριση με αυτή στα
επιφανειακά (Σχήμα 2.1). Εξαίρεση αποτέλεσε το στρώμα των 1000 m του σταθμού 10 (st.10) και
το βαθύτερο σημείο (3500 m) του σταθμού 03 (st.03), τα οποία εξηγούν τις υψηλές τιμές που
εμφανίζονται στο Σχήμα 2.2. Σε αυτά τα στρώματα νερού (st.10, 1000 m και st.03, 3500 m)
σημειώθηκε υψηλή ποικιλότητα του πικονανοπλαγκτού, παρόμοια με αυτή των επιφανειακών
στρωμάτων.
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Σχήμα 2.2: Δείκτης α-ποικιλότητας Shannon (H’) για τις δυο κοινότητες (μίκρο και πικονανοπλαγκτού)
στα διαφορετικά στρώματα νερού όλων των σταθμών δειγματοληψίας. Η εσωτερική γραμμη των
θηκογραμμάτων αποτελεί τη διάμεσο. Τα άκρα (αριστερά και δεξιά) των θηκογραμμάτων αποτελούν
το πρώτο και τρίτο τεταρτημόριο και οι μύστακες (whiskers) δείχνουν την ελάχιστη (αριστερά) και
μέγιστη (δεξιά) μη ακραία τιμή. Οι ακραίες τιμές αναπαρίστανται εκτός των θηκογραμμάτων ως
ξεχωριστά σημεία.

Το φύλο Cercozoa 5 εμφάνισε υψηλή σχετική αφθονία στη μικροευκαρυωτική κοινότητα
(Σχήμα 2.3 Α). Για τα επιφανειακά στρώματα νερού όλων των σταθμών, η σχετική αφθονία του
φύλου Cercozoa ήταν υψηλότερη στο βάθος των 50 m (37 ± 12% των αναγνωσμένων
αλληλουχιών) και 75 m (30 ± 11.5% των αναγνωσμένων αλληλουχιών) σε σύγκριση με το βάθος
των 5 m (16 ± 6.9% των αναγνωσμένων αλληλουχιών). Ωστόσο, όσον αφορά τις
μικροευκαρυωτικές κοινότητες βαθύτερων στρωμάτων νερού, Cercozoa βρέθηκαν μόνο στο
σταθμό 10 (st.10) στο στρώμα των 1000 m. Συγκριτικά, το φύλο Cercozoa σχεδόν απουσίαζε από
το πικονανοευκαρυωτικό κλάσμα (<1.5% των αναγνωσμένων αλληλουχιών, Σχήμα 2.3 Β). Το
φύλο Dinoflagellata ήταν σημαντικό μέλος τόσο των μίκρο όσο και των πικονανοκοινοτήτων

5

Ταξινομική ομάδα που δεν χαρακτηρίζεται από διακριτά μορφολογικά ή μεταβολλικά
χαρακτηριστικά. Εμπεριέχει βλεφαριδοφόρες, αμοιβαδοειδής και μαστιγοφόρες μορφές που ενδέχεται να
ακολουθούν ετερότροφο, παρασιτικό ή συμβιωτικό τρόπο ζωής (Mann et al. 2018 και περιεχόμενες
αναφορές).
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(Σχήμα 2.3). Στα επιφανειακά στρώματα νερού, η χαμηλότερη τιμή σχετικής αφθονίας των μικροDinoflagellata ήταν 7%, ενώ για τα πικονανο-Dinoflagellata η σχετική αφθονία ήταν υψηλότερη
από 50% σε όλες τις περιπτώσεις. Επιπρόσθετα, το φύλο Dinoflagellata κυριάρχησε στην
πικονανοκοινότητα των βαθιών υδάτων (Σχήμα 2.3 Β). Η συμβολή του φύλου Ciliophora στην
μικροευκαρυωτική κοινότητα των επιφανειακών νερών μεταβλήθηκε ελάχιστα μεταξύ των
διαφορετικών βαθών (Σχήμα 2.3 Α). Επιπλέον, τα ποσοστά σχετικής αφθονίας του φύλου
Ciliophora ήταν αρκετά σταθερά στις κοινότητες των βαθέων υδάτων (4.3 ± 2.8% των
αναγνωσμένων αλληλουχιών). Όπως και το φύλο Cercozoa, έτσι και το φύλο Ciliophora σχεδόν
απουσίαζε από το πικονανοευκαρυωτικό κλάσμα (<1% των αναγνωσμένων αλληλουχιών, Σχήμα
2.3 Β).
Οι πρωτίστως αυτότροφες ομάδες (Bacillariophyta και Chlorophyta) έδειξαν ιδιαίτερα
χαμηλά ποσοστά σχετικής αφθονίας εντός της μικροευκαρυωτικής κοινότητας. Ωστόσο, η
παρουσία τους ήταν σχετικά ισχυρότερη στην πικονανοκοινότητα (Σχήμα 2.3). Το ίδιο ίσχυσε και
για το φύλο Haptophytes, που είχε επίσης ισχυρότερη παρουσία στην πικονάνο (6.6 ± 2.2% των
αναγνωσμένων αλληλουχιών) από ό,τι στην μικροκοινότητα (0.7 ± 0.5% των αναγνωσμένων
αλληλουχιών) των επιφανειακών νερών ή από ό,τι σε οποιαδήποτε κοινότητα βαθιών
στρωμάτων (3.7 ± 3.4% των αναγνωσμένων αλληλουχιών, Σχήμα 2.3). Μια αλλαγή της σχετικής
αφθονίας με το βάθος παρατηρήθηκε για τα φύλα Haptophytes και Cryptophytes, με τα πρώτα
να είναι πιο άφθονα στα 5 m και τα τελευταία στα 75 m των επιφανειακών στρωμάτων νερού
(Σχήμα 2.3).
Το φύλο Tubulinea βρέθηκε μόνο στις κοινότητες των βαθιών στρωμάτων νερού,
σημειώνοντας χαμηλά ποσοστά σχετικής αφθονίας που ήταν όμως κάπως υψηλότερα στην
πικονανοκοινότητα (Σχήμα 2.3). Αν και η σχετική αφθονία του φύλου Myzozoa ήταν χαμηλή
(λιγότερο από το 5% των αναγνωσμένων αλληλουχιών), υπήρξε μια σαφής διακύμανση του
φύλου αυτού με το βάθος και η παρουσία του ήταν πολύ υψηλότερη στο στρώμα των 5 m (Σχήμα
2.3). Το φύλο Oomycota φάνηκε να είναι σημαντικό μέλος της πικονανοκοινότητας σε ένα μόνο
σταθμό και βάθος νερού (st.18, 75 m) (Σχήμα 2.3 Β). Η σχετική αφθονία των μη ταξινομικά
προσδιορισμένων ομάδων ήταν 39.3 ± 10.1% για τους μικροευκαρυώτες και 16.9 ± 3.2% για τους
πικονανοευκαρυώτες στα επιφανειακά στρώματα, ενώ τα ποσοστά ήταν ακόμη υψηλότερα για
τις κοινότητες των βαθιών στρωμάτων νερού (μικρο: 57.5 ± 26%, πικονανο: 33.4 ± 16.9%, Σχήμα
2.3).
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Σχήμα 2.3: Σύσταση της μικροευκαρυωτικής (Α.) και της πικονανοευκαρυωτικής (Β.) κοινότητας στους
διάφορους σταθμούς και στρώματα νερού. Τα ποσοστά σχετικής αφθονίας υπολογίστηκαν διαιρώντας
τον αριθμό των αναγνωσμένων αλληλουχιών ανά φύλο με τον συνολικό αριθμό αναγνωσμένων
αλληλουχιών στο κάθε δείγμα. Ο συνολικός αριθμός αναγνωσμένων αλληλουχιών ανά δείγμα
παρουσιάζεται στον Πίνακας Α 3 (Παράρτημα Α). Η κατηγορία “Other” περιλαμβάνει τα φύλα που
έδειξαν σχετική αφθονία <5% σε όλες τις περιπτώσεις· τα φύλα αυτά ήταν τα: Bigyra,
Hyphochytriomycota, Ochrophyta, Rhodophyta, unass. Viridiplantae, unass. Alveolata και unass.
Stramenopiles.

Κατακόρυφα και οριζόντια πρότυπα κατανομής του ευκαρυωτικού
μικροβιακού πλαγκτού
Η ανάλυση PERMANOVA έδειξε ότι η συνολική ευκαρυωτική μικροβιακή κοινότητα
διέφερε στατιστικά σημαντικά ως προς το βάθος των στρωμάτων του νερού και την τάξη
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μεγέθους της κοινότητας, ενώ δεν βρέθηκε να διαφέρει από σταθμό σε σταθμό (Πίνακας 2.2 a).
Βάσει αυτής της διάκρισης, ελέγχθηκαν ξεχωριστά οι ευκαρυωτικές κοινότητες διαφορετικών
μεγεθών (μίκρο και πικονάνο) και βρέθηκε στατιστικά σημαντική διάκριση ανάλογα με το βάθος
των στρωμάτων του νερού για κάθε κοινότητα στα επιφανειακά στρώματα νερού (Πίνακας 2.2
b-c). Ο βαθυμετρικός διαχωρισμός στα επιφανειακά νερά ήταν πιο ισχυρός για τους
μεγαλύτερους ευκαρυώτες (μίκρο), όπως φαίνεται από τις υψηλότερες τιμές μέσου
αθροίσματος τετραγώνων, και των στατιστικών Fperm και R2 (Πίνακας 2.2 b-c). Όσον αφορά τις
κοινότητες βαθιών στρωμάτων, λόγω του λιγοστού αριθμού δειγμάτων ανά σταθμό δεν ήταν
δυνατή η χωροταξική ανάλυση ξεχωριστά για τις κοινότητες διαφορετικών μεγεθών. Ωστόσο, η
συνολική ευκαρυωτική κοινότητα των βαθιών στρωμάτων νερού δεν διαφοροποιήθηκε μεταξύ
των σταθμών δειγματοληψίας (Πίνακας 2.2 d). Σε όλες τις μεταθετικές αναλύσεις για τη σύσταση
της κοινότητας, υπήρξε ένα μεγάλο ποσοστό μεταβλητότητας που δεν εξηγήθηκε ούτε από το
βάθος του νερού ούτε από την τάξη μεγέθους (Πίνακας 2.2 a-d, εύρος υπολειπόμενης
μεταβλητότητας R2: 49.4-68.9%). Η διαφοροποίηση του συνόλου της ευκαρυωτικής κοινότητας
απεικονίστηκε επίσης με μη-μετρική πολυδιάστατη διαβάθμιση (nMDS, non metric
multidimensional scaling· Παράρτημα Α: Σχήμα Α 5).
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Πίνακας 2.2: Αναλύσεις μεταθετικής διακύμανσης (PERMANOVA) που ελέγχουν τη
μεταβλητότητα μεταξύ σταθμών, κατακόρυφων στρωμάτων νερού ή/και τάξης μεγέθους.
Πίνακες ανομοιότητας Bray-Curtis χρησιμοποιήθηκαν για κάθε μια από τις εξαρτημένες
μεταβλητές (Υ) σε ξεχωριστές αναλύσεις (a-f). Για κάθε ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν 999
μεταθέσεις. MOTUs: molecular operational taxonomic units, DOC: dissolved organic carbon,
DON: dissolved organic nitrogen, DOP: dissolved organic phosphorus και df: degrees of freedom.
a. Eukaryotic community: all eukaryotic MOTUs (micro- and piconano-)
Source of variation
df
Mean Squares
Fperm
R2
Station
3
0.322
1.067
0.076
Depth
1
1.268
4.204
0.099
Size fraction
1
1.710
5.670
0.135
Residuals
29
0.302
0.689

p-value
0.280
0.001
0.001

b. Eukaryotic community: micro-eukaryote MOTUs of surface water
Source of variation
df
Mean Squares
Fperm
R2
Station
3
0.210
1.112
0.275
Depth
1
0.527
2.796
0.230
Residuals
6
0.189
0.494

p-value
0.257
0.001

c. Eukaryotic community: piconano-eukaryote MOTUs of surface water
Source of variation
df
Mean Squares
Fperm
R2
Station
3
0.270
1.158
0.283
Depth
1
0.421
1.811
0.147
Residuals
7
0.233
0.570

p-value
0.102
0.002

d. Eukaryotic community: eukaryotic MOTUs (micro- and piconano-) of deep water
Source of variation
df
Mean Squares
Fperm
R2
p-value
Station
3
0.321
0.958
0.239
0.587
Depth
1
0.520
1.553
0.129
0.026
Size fraction
1
0.539
1.611
0.133
0.018
Residuals
6
2.009
0.498
e.

Plankton Biomass: piconano-autotrophs, piconano-heterotrophs, Bacillariophyta,
Ciliophora, Dinoflagellata, and Prymnesiophyceae (Haptophytes) of surface water
Source of variation
df
Mean Squares
Fperm
R2
p-value
Station
3
0.006
2.895
0.129
0.024
Depth
1
0.085
39.666
0.589
0.001
Residuals
19
0.002
0.282
f. Seawater chemistry: nitrate, nitrite, phosphate, silicate, DOC, DON, DOP
Source of variation
df
Mean Squares
Fperm
R2
Station
3
0.001
6.222
0.535
Depth
1
0.001
9.213
0.264
Residuals
7
0.000
0.200

p-value
0.001
0.001

Τα κοινά MOTU μεταξύ των διαφορετικών δειγμάτων παρουσιάζονται στο Σχήμα 2.4 για
τους μικροευκαρυώτες και στο Σχήμα 2.5 για τους πικονανοευκαρυώτες. Τα μικροευκαρυωτικά
MOTU ήταν ευρέως κατανεμημένα μεταξύ των τριών επιφανειακών στρωμάτων νερού (5, 50 και
75 m), με εξαίρεση τον σταθμό 18 (st.18) στα 50 και 75 m. Τα δείγματα που προήλθαν από τα
βαθιά στρώματα νερού είχαν μεταξύ 20 και 100 κοινά MOTU με τα επιφανειακά νερά και μεταξύ
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τους. Εξαίρεση σε αυτό ήταν και πάλι ο σταθμός 18 (st.18), του οποίου το βαθύτερο δείγμα είχε
λιγότερα από 20 κοινά MOTU με τα μικρότερα βάθη. Παρομοίως για τα πικονανο-MOTU,
σημειώθηκε ευρεία κατανομή στα επιφανειακά στρώματα νερού, με μόνο τον σταθμό 18 (st.18,
50 m) να αποτελεί εξαίρεση. Ωστόσο, η κατάσταση ήταν κάπως διαφορετική στα βαθύτερα
στρώματα καθώς το δείγμα των 1000 m του σταθμού 10 (st.10) μοιράστηκε περισσότερα από
100 MOTU με τρία δείγματα επιφανειακών νερών και το βαθύτερο δείγμα του σταθμού 3 (st.03)
με ένα από τα επιφανειακά βάθη. Συγκριτικά, ο αριθμός των κοινών πικονανο-MOTU για τα
υπόλοιπα βαθιά στρώματα νερού ήταν χαμηλότερος.

Σχήμα 2.4: Αναπαράσταση των κοινών μικροευκαρυωτικών MOTU, μεταξύ σταθμών και στρωμάτων
νερού, ως δίκτυο. Τα δείγματα απεικονίζονται ως κόμβοι ενώ οι συνδέσεις συμβολίζουν τον αριθμό των
κοινών MOTU μεταξύ δύο κόμβων. Οι κόμβοι παρουσιάζονται ως διαγράμματα πίτας όπου το ροζ
χρώμα συμβολίζει το ποσοστό των κοινών MOTU και το μπλε το ποσοστό των μοναδικών MOTU στο
εκάστοτε δείγμα. Το μέγεθος των κόμβων αντιστοιχεί στον συνολικό αριθμό MOTU ανά δείγμα με
τέσσερεις κατηγορίες μεγεθών που αντιστοιχούν στα εύρη αριθμών που φαίνονται στο υπόμνημα
Διάστικτες συνδέσεις (γκρι): τα δείγματα μοιράζονται λιγότερα από 20 MOTU; Διακεκομμένες
συνδέσεις (μαύρο): τα δείγματα έχουν κοινά από 20 έως 100 MOTU; Συμπαγείς συνδέσεις (μαύρο): τα
δείγματα έχουν κοινά πάνω από 100 MOTU. MOTUs: molecular operational taxonomic units.
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Σχήμα 2.5: Αναπαράσταση των κοινών πικονανοευκαρυωτικών MOTU, μεταξύ σταθμών και στρωμάτων
νερού, ως δίκτυο. Τα δείγματα απεικονίζονται ως κόμβοι ενώ οι συνδέσεις συμβολίζουν τον αριθμό των
κοινών MOTU μεταξύ δύο κόμβων. Οι κόμβοι παρουσιάζονται ως διαγράμματα πίτας όπου το ροζ
χρώμα συμβολίζει το ποσοστό των κοινών MOTU και το μπλε το ποσοστό των μοναδικών MOTU στο
εκάστοτε δείγμα. Το μέγεθος των κόμβων αντιστοιχεί στον συνολικό αριθμό MOTU ανά δείγμα με
τέσσερεις κατηγορίες μεγεθών που αντιστοιχούν στα εύρη αριθμών που φαίνονται στο υπόμνημα
Διάστικτες συνδέσεις (γκρι): τα δείγματα μοιράζονται λιγότερα από 20 MOTU; Διακεκομμένες
συνδέσεις (μαύρο): τα δείγματα έχουν κοινά από 20 έως 100 MOTU; Συμπαγείς συνδέσεις (μαύρο): τα
δείγματα έχουν κοινά πάνω από 100 MOTU. MOTUs: molecular operational taxonomic units.

Η βιομάζα των διαφόρων ομάδων πλαγκτού ήταν σημαντικά διαφορετική μεταξύ των
σταθμών δειγματοληψίας και, επιπλέον, σύμφωνα με το βάθος των στρωμάτων νερού (Πίνακας
2.2 e). Η υπολειπόμενη μεταβλητότητα R2 από την PERMANOVA για την βιομάζα του πλαγκτού,
ήταν χαμηλή υποδεικνύοντας ότι η διαφοροποίηση της βιομάζας μεταξύ σταθμών και βαθών
εξήγησε επαρκώς τη μεταβλητότητα της βιομάζας. Μετά από λεπτομερή εξέταση της βιομάζας
των πλαγκτονικών ομάδων, οι διαφορές μεταξύ των σταθμών ήταν πράγματι φανερές. Η αλλαγή
της βιομάζας των Bacillariophyta με το βάθος ήταν παρόμοια για τους st.10 και st.18 ενώ για τους
άλλους δύο σταθμούς (st.03 και st.13), η μέγιστη βιομάζα σημειώθηκε σε διαφορετικά βάθη
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(Σχήμα 2.6). Όσον αφορά τη βιομάζα των βλεφαριδοφόρων (Ciliophora), ο σταθμός 10 (st.10)
ξεχώρισε σε σύγκριση με τους υπόλοιπους (Σχήμα 2.6). Η βαθυμετρική κατανομή της βιομάζας
των Dinoflagellata ήταν παρόμοια μεταξύ των st.03 και st.10 και μεταξύ των st.13 και st.18 (Σχήμα
2.6). Το βάθος της μέγιστης βιομάζας για τα Prymnesiophyceae ήταν διαφορετικό μεταξύ των
σταθμών (Σχήμα 2.6).

Σχήμα 2.6: Βιομάζα μικροπλαγκτονικών ομάδων. A: Bacillariophyta, B: Ciliophora, C: Dinoflagellata και
D: Prymnesiophyceae (Haptophytes) στους διαφορετικούς σταθμούς και στρώματα νερού.

Το βάθος της μέγιστης βιομάζας για τα πικονανοαυτότροφα ήταν επίσης διαφορετικό
μεταξύ των σταθμών (Σχήμα 2.7: 50, 20, 50, 20 m για τους st.03, 10, 13, 18, αντίστοιχα). Η μέγιστη
βιομάζα των πικονανοετερότροφων σημειώθηκε στα 20 m για όλους τους σταθμούς εκτός του
13 (st.13) (Σχήμα 2.7).
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Σχήμα 2.7: Βιομάζα των αυτότροφων (A) και ετερότροφων (B) πίκο και νανοευκαρυωτών στους
διαφορετικούς σταθμούς και στρώματα νερού.

«Γενικευτές»

(generalists)

και

«εξειδικευτές»

(specialists)

στις

ευκαρυωτικές κοινότητες
Τα MOTU που εμφανίστηκαν σε ≥75% των δειγμάτων και ταυτόχρονα είχαν υψηλή
αφθονία ανά δείγμα (>500 αναγνωσμένες αλληλουχίες) χαρακτηρίζονται ως «γενικευτές»
(generalists) (Πίνακας 2.3, Παράρτημα Α: Σχήμα Α 4). Από την άλλη πλευρά, ως «εξειδικευτές»
(specialists) χαρακτηρίζονται τα MOTU που εμφανίζονται σε ≤10% των δειγμάτων και που έχουν
υψηλή αφθονία ανά δείγμα (>500 αναγνωσμένες αλληλουχίες) (Πίνακας 2.3, Παράρτημα Α:
Σχήμα Α 4). Ένα MOTU που ανήκε στα Cercozoa, δύο Dinoflagellata MOTU και ένα μη ταξινομικά
προσδιορισμένο

(unass.

Eukaryota)

MOTU

κυριαρχούσαν

στην

κοινότητα

των

μικροευκαρυωτικών στα επιφανειακά στρώματα νερού (γενικευτές), ενώ δύο Dinoflagellata και
ένα Haptophyte MOTU επικρατούσαν στην πικονανοκοινότητα των επιφανειακών στρωμάτων
(γενικευτές) (Πίνακας 2.3). Τα Dinophyceae MOTU που χαρακτηρίστηκαν ως γενικευτές ήταν τα
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ίδια μεταξύ των δύο κοινοτήτων (μίκρο και πικονάνο). Τα περισσότερα από τα MOTU
εξειδικευτών δεν ήταν δυνατόν να χαρακτηριστούν ταξινομικά, με εξαίρεση ένα Karlodinium και
ένα Dinophyceae MOTU της πικονανοκοινότητας. Επιπλέον, ένα από τα μη ταξινομικά
προσδιορισμένα MOTU βρέθηκε να είναι εξειδικευτής τόσο στις επιφανειακές κοινότητες όσο
και στην μικροκοινότητα των βαθιών στρωμάτων (Πίνακας 2.3, Σχήμα 2.8 και Σχήμα 2.9).
Πίνακας 2.3: «Γενικευτές» (generalists) και «εξειδικευτές» (specialists) ευκαρυωτικοί μικροοργανισμοί
στην περιοχή μελέτης. Τα MOTU που εμφανίστηκαν στο ≥75% των δειγμάτων με >500 αναγνωσμένες
αλληλουχίες ανά δείγμα χαρακτηρίζονται ως «γενικευτές» (generalists) και τα MOTU που εμφανίστηκαν
σε ≤10% των δειγμάτων με >500 αναγνωσμένες αλληλουχίες ανά δείγμα χαρακτηρίζονται ως
«εξειδικευτές» (specialists). Αναγράφεται το χαμηλότερο δυνατόν ταξινομικό επίπεδο για κάθε MOTU. Οι
αριθμοί στις παρενθέσεις υποδηλώνουν ότι βρέθηκαν περισσότερα από ένα MOTU που ανήκουν στην ίδια
ταξινομική μονάδα. Οι ταξινομικές ομάδες με το ίδιο σύμβολο (*, Ø, ǂ, ¶, ꝏ) αντιστοιχούν στο ίδιο MOTU.
MOTU: molecular operational taxonomic unit.
Surface Water
Micro-eukaryotes
Piconano-eukaryotes
Euglypha (Cercozoa) *
Lepidodinium (Dinoflagellata) ¶
Gymnodinium (Dinoflagellata)
Dinophyceae (Dinoflagellata) Ø
Generalists
Dinophyceae (Dinoflagellata) Ø
Prymnesium (Haptophytes)
unass. Eukaryota ǂ
unass. Eukaryota (X7) ꝏ
Karlodinium (Dinoflagellata)
Specialists
Dinophyceae (Dinoflagellata)
unass. Eukaryota (X3) ꝏ
Deep Water
Micro-eukaryotes
Piconano-eukaryotes
Dinophyceae (Dinoflagellata) Ø
unass. Eukaryota
Generalists
unass. Eukaryota (X3)
Euglypha (Cercozoa) *
Karlodinium (Dinoflagellata)
Amoebophrya (Dinoflagellata) (X2)
Lepidodinium (Dinoflagellata) ¶
Lepidodinium (Dinoflagellata)
Dinophyceae (Dinoflagellata) (X3)
Phalacroma (Dinoflagellata)
unass. Eukaryota (X2)
Specialists
Dinophyceae (Dinoflagellata) (X4)
Isochrysis (Haptophytes)
Vermamoeba (Tubulinea)
unass. Eukaryota (X10) ǂ ꝏ

Για τις κοινότητες των βαθιών στρωμάτων νερού, τα MOTU γενικευτών δεν ήταν δυνατό
να προσδιοριστούν ταξινομικά, με εξαίρεση ένα Dinophyceae, το οποίο χαρακτηρίστηκε επίσης
ως γενικευτής των επιφανειακών κοινοτήτων (Πίνακας 2.3). Πολλά από τα MOTU εξειδικευτών
που βρέθηκαν σε δείγματα βαθέων υδάτων παρέμειναν μη ταξινομικά προσδιορισμένα.
Εντούτοις, μεταξύ των μικροευκαρυωτών εξειδικευτών (Πίνακας 2.3) συμπεριλαμβάνονταν
Tubulinea

(Vermamoeba), Cercozoa

(Euglypha), Haptophyte (Isochrysis)

και κάποια

Dinoflagellata (Amoebophrya, Lepidodinium, Phalacroma και Dinophyceae) MOTU. Όσον αφορά
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τους πικονανοευκαρυώτες των βαθιών στρωμάτων, ως εξειδικευτές χαρακτηρίστηκαν ένα
Karlodinium, ένα Lepidonium, αρκετά Dinophyceae αλλά και μη ταξινομικά προσδιορισμένα
MOTU (Πίνακας 2.3). Ένα MOTU εξειδικευτή της βαθιάς μικροκοινότητας βρέθηκε επίσης στους
εξειδικευτές της επιφάνειας (Σχήμα 2.8). Ακόμη, τρία MOTU που βρέθηκαν ως εξειδικευτές στις
κοινότητες των βαθιών στρωμάτων ήταν μεταξύ των γενικευτών της επιφάνειας (εικ. 8-9). Τα
MOTU εξειδικευτών σημειώθηκαν σε διαφορετικούς σταθμούς και βάθη. Το βαθύτερο στρώμα
νερού του ανατολικού σταθμού (st.18) φιλοξένησε τους περισσότερους εξειδικευτές βαθιών
στρωμάτων νερού (Σχήμα 2.8 και Σχήμα 2.9).

Σχήμα 2.8: Κατανομή μικροευκαρυωτικών MOTU εξειδικευτών ως ο αριθμός των αναγνωσμένων
αλληλουχιών σε αναπαράσταση heatmap. Ο αριθμός των αναγνωσμένων αλληλουχιών παρουσιάζεται
ως χρωματική διαβάθμιση από το μπλε (χαμηλός αριθμός) έως το κόκκινο (υψηλός αριθμός). Το
χαμηλότερο δυνατόν ταξινομικό επίπεδο παρουσιάζεται για κάθε MOTU. MOTU: molecular operational
taxonomic unit.
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Σχήμα 2.9: Κατανομή πικονανοευκαρυωτικών MOTU εξειδικευτών ως ο αριθμός των αναγνωσμένων
αλληλουχιών σε αναπαράσταση heatmap. Ο αριθμός των αναγνωσμένων αλληλουχιών παρουσιάζεται
ως χρωματική διαβάθμιση από το μπλε (χαμηλός αριθμός) έως το κόκκινο (υψηλός αριθμός). Το
χαμηλότερο δυνατόν ταξινομικό επίπεδο παρουσιάζεται για κάθε MOTU. MOTU: molecular operational
taxonomic unit.

Φυσικές, χημικές και βιολογικές μεταβλητές που εξηγούν την ποικιλότητα
της κοινότητας
Οι χημικές μεταβλητές του θαλασσινού νερού (Παράρτημα Α: Πίνακας Α 1) έδειξαν
διαφοροποίηση μεταξύ σταθμών και στρωμάτων νερού σύμφωνα με την ανάλυση PERMANOVA
(Πίνακας 2.2 f). Επιπρόσθετα, η υπολειπόμενη μεταβλητότητα R2 της ανάλυσης ήταν χαμηλή
υποδεικνύοντας ότι η μεταβλητότητα των χημικών μεταβλητών μεταξύ σταθμών και στρωμάτων
νερού εξήγησαν επαρκώς τις αλλαγές των τιμών των χημικών μεταβλητών. Προκειμένου να
διαπιστωθεί

ποιές

ανεξάρτητες

μεταβλητές

επηρέασαν

την

βήτα-ποικιλότητα

των

ευκαρυωτικών κοινοτήτων στην περιοχή μελέτης, εφαρμόστηκε γενικευμένη γραμμική
μοντελοποίηση με βάση τη βήτα-κατανομή, ξεχωριστά για τις κοινότητες διαφορετικού
μεγέθους (μίκρο και πικονάνο, Πίνακας 2.4 a και b, αντίστοιχα). Οι ανεξάρτητες μεταβλητές που
χρησιμοποιήθηκαν στα μοντέλα παρουσιάζονται στο Σχήμα Α 1 (Παράρτημα Α).
Η κοινότητα των μικροευκαρυωτών συσχετίστηκε σημαντικά με τη θερμοκρασία, την
αναλογία N/P, την αναλογία DOC/DON και την αφθονία των ιών (Πίνακας 2.4 a). Οι στατιστικά
σημαντικές ανεξάρτητες μεταβλητές επηρέασαν θετικά την ανομοιότητα μεταξύ των κοινοτήτων
(δηλαδή, η ανομοιότητα της κοινότητας αυξανόταν καθώς αυξανόταν η διαφορά στη
θερμοκρασία, στο λόγο N/P, στο λόγο DOC/DON και στην αφθονία των ιών). Για παράδειγμα,
στην υψηλότερη τιμή του λόγου N/P (st.18 75 m, Παράρτημα Α: Σχήμα Α 1), η κοινότητα των
μικροευκαρυωτών εμφανίστηκε χαρακτηριστικά διαφορετική από τις υπόλοιπες κοινότητες των
επιφανειακών στρωμάτων νερού (Παράρτημα Α: Σχήμα Α 5). Η εκτίμηση της παραμέτρου «κλίση
καμπύλης» για τη μεταβλητή «αφθονία ιών» ήταν σχεδόν διπλάσια από τις αντίστοιχες
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εκτιμήσεις κλίσης των μεταβλητών N/P και DOC/DON. Άλλες ανεξάρτητες μεταβλητές
(γεωγραφική θέση και αφθονία ζωοπλαγκτού) αφαιρέθηκαν μέσω της ανάστροφης σταδιακής
επιλογής του μοντέλου.
Από την άλλη πλευρά, η πικονανοευκαρυωτική κοινότητα συσχετίστηκε σημαντικά με τη
θερμοκρασία, το DOC/DON και την αφθονία ζωοπλαγκτού (Πίνακας 2.4 b). Η θερμοκρασία και ο
λόγος DOC/DON επηρέασαν θετικά την ανομοιότητα μεταξύ των κοινοτήτων ενώ η σχέση με το
ζωοπλαγκτόν ήταν αρνητική, δηλαδή, η ανομοιότητα της κοινότητας αυξανόταν καθώς
μειωνόταν η διαφορά στην αφθονία του ζωοπλαγκτού. Η εκτίμηση της παραμέτρου «κλίση
καμπύλης» για τη θερμοκρασία ήταν πολύ μεγαλύτερη από την αντίστοιχη εκτίμηση κλίσης για
το λόγο DOC/DON και την απόλυτη τιμή κλίσης για το ζωοπλαγκτόν. Άλλες μεταβλητές
(γεωγραφική θέση, N/P και αφθονία ιών) αφαιρέθηκαν μέσω της ανάστροφης σταδιακής
επιλογής του μοντέλου.
Οι διαφορές στη βιομάζα των διαφορετικών πλαγκτονικών πληθυσμών συσχετίστηκαν
σημαντικά με τη θερμοκρασία και το λόγο Ν/Ρ (Πίνακας 2.4 c). Η παράμετρος «κλίση καμπύλης»
για τη θερμοκρασία και το λόγο N/P εκτιμήθηκαν παρόμοιες. Άλλες μεταβλητές (γεωγραφική
θέση, DOC/DON, αφθονία ιών και αφθονία ζωοπλαγκτού) αφαιρέθηκαν μέσω της ανάστροφης
σταδιακής επιλογής του μοντέλου.
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Πίνακας 2.4: Γενικευμένα γραμμικά μοντέλα β-κατανομής. MOTUs: molecular operational
taxonomic units.
a. Response: micro-eukaryote MOTUs
Estimate
Std. Error
z value
p-value
(intercept)
1.197
0.056
21.302
<2e-16
Temperature
0.226
0.091
2.481
0.013
N/P
0.166
0.057
2.907
0.004
DOC/DON
0.170
0.078
2.179
0.029
Viruses
0.336
0.082
4.086
4.39e-05
phi coefficient of
15.23
1.94
7.85
4.17e-15
beta distribution
Model R2: 0.581
b. Response: piconano-eukaryote MOTUs
Estimate
Std. Error
z value
p-value
(intercept)
1.803
0.069
26.188
<2e-16
Temperature
0.850
0.074
11.468
<2e-16
DOC/DON
0.340
0.066
5.152
2.57e-07
Zooplankton
-0.129
0.060
-2.135
0.0328
phi coefficient of
10.413
1.179
8.833
<2e-16
beta distribution
Model R2: 0.294
c. Response: plankton biomass [piconano-autotrophs, piconano-heterotrophs,
Bacillariophyta, Ciliophora, Dinoflagellata, Prymnesiophyceae (Haptophytes)]
Estimate
Std. Error
z value
p-value
(intercept)
-0.682
0.045
-15.058
<2e-16
Temperature
0.236
0.046
5.178
2.25e-07
N/P
0.292
0.045
6.468
9.96e-11
phi coefficient of
17.882
2.256
7.927
2.25e-15
beta distribution
Model R2: 0.414

2.4 Συζήτηση
Χωρικά και βαθυμετρικά πρότυπα κατανομής του ευκαρυωτικού
μικροβιακού

πλαγκτού

στο

υπερ-ολιγοτροφικό

οικοσύστημα

της

Ανατολικής Μεσογείου
Στην

υπερ-ολιγοτροφική λεκάνη της

Λεβαντίνης,

ούτε

οι

μίκρο- ούτε

οι

πικονανοευκαρυωτικές κοινότητες διέφεραν μεταξύ των σταθμών δειγματοληψίας στα
επιφανειακά στρώματα του θαλασσινού νερού (5-75 m) παρά τις έντονα διαφορετικές
περιβαλλοντικές συνθήκες που χαρακτήρισαν τους διαφορετικούς σταθμούς. Αντίθετα, οι
ευκαρυωτικές κοινότητες στη Λεβαντίνη διαφοροποιήθηκαν ανάλογα με το βάθος των
στρωμάτων νερού υποδηλώνοντας ότι υπάρχουν ξεχωριστές κοινότητες στα διαφορετικά
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στρώματα θαλασσινού νερού. Η διαφορετική δομή κοινοτήτων κατακόρυφα στη στήλη του
νερού δείχνει ότι μεταβλητές όπως η θερμοκρασία, η αλατότητα, η χημεία του νερού αλλά και
βιοτικές μεταβλητές παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των ευκαρυωτικών μικροβιακών
κοινοτήτων (Schnetzer et al. 2011, Gong et al. 2015).
Ενδιαφέρον εύρημα αποτελεί ότι ο βαθυμετρικός διαχωρισμός των κοινοτήτων ήταν
ισχυρότερος για τους ευκαρυώτες μεγαλύτερου μεγέθους (μικροευκαρυώτες), πιθανόν λόγω
του ότι τα μικροπλαγκτονικά κύτταρα συνήθως είναι λιγότερο ευπροσάρμοστα ως προς τη
φυσιολογία τους (Litchman & Klausmeier 2008) και πιο ευαίσθητα σε περιβαλλοντικές αλλαγές
(Li et al. 2009) σε σύγκριση με κύτταρα μικρότερου μεγέθους. Επομένως, οι μικροπλαγκτονικοί
πληθυσμοί τείνουν να διαχωρίζονται εντονότερα σύμφωνα με το βάθος, καταλαμβάνοντας τις
ελαφρώς διαφορετικές οικοθέσεις που σχηματίζονται κατακόρυφα στην εύφωτη στήλη του
νερού. Ένας επιπλέον λόγος ενδέχεται να είναι ότι μεγάλο μέρος του πικονανοπλαγκτού
αποτελείται από μεικτότροφες ομάδες που είναι σε θέση να προσαρμοστούν ευκολότερα σε
τυχόν διαβαθμίσεις θρεπτικών και φωτός (Leles et al. 2017).
Ενώ η σύσταση του πλαγκτού ήταν παρόμοια μεταξύ περιοχών, παρα του ότι οι περιοχές
διέφεραν ως προς τις περιβαλλοντικές μεταβλητές, η βιομάζα των διαφόρων ομάδων διέφερε.
Οι διαφορές στη βιομάζα των μικροβιακών ευκαρυωτών στην περιοχή σηματοδοτούν
διαφορετικά πληθυσμιακά μεγέθη των ομάδων και, επιπλέον, αποτελούν ισχυρή ένδειξη
διαφορών στη λειτουργία (Hu et al. 2016). Φαίνεται ότι, ενώ όσον αφορά τη σύσταση, η
πλαγκτονική κοινότητα της Λεβαντίνης είναι ομοιογενής, ο τρόπος λειτουργίας ή/και το μέγεθος
των πληθυσμών του πλαγκτού διαφέρει μεταξύ περιοχών και στρωμάτων νερού. Μάλιστα, η
πρωτογενής παραγωγικότητα στην περιοχή έχει βρεθεί διαφορετική μεταξύ των περιοχών της
Λεβαντίνης, κάτι που ενισχύει το παραπάνω συμπέρασμα (Livanou et al. 2019).

Ποικιλότητα και κατανομή του ευκαρυωτικού πλαγκτού στην υπερολιγοτροφική Λεβαντίνη
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης επιβεβαιώνουν ότι η ποικιλότητα των
ευκαρυωτικού μικροβιακού πλαγκτού είναι υψηλότερη από ό,τι είχε προηγουμένως θεωρηθεί,
όπως υποδηλώνουν και τα ευρήματα των de Vargas et al. (2015). Ειδικότερα, οι
πικονανοευκαρυωτικές κοινότητες (0.8-20 μm) χαρακτηρίστηκαν από υψηλότερο πλούτο
ποικιλότητας (δείκτης Shannon H') σε σχέση με το πλαγκτόν μεγαλύτερου μεγέθους (20-200 μm),
κάτι που έρχεται σε συμφωνία με πρόσφατες παγκόσμιες και τοπικές μελέτες (de Vargas et al.,
2015; Brannock et al., 2016).
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Κοσμοπολιτικές ομάδες, όπως τα Diplonemida (Excavata) και τα Collodaria (Rhizaria) (de
Vargas et al. 2015), σχεδόν απουσίαζαν από τη Δυτική Λεβαντίνη παρόλο που εφαρμόστηκαν
παρόμοιες εργαστηριακές και υπολογιστικές μέθοδοι (ζεύγη εκκινητών, αλγόριθμος
ομαδοποίησης) με τη συγκρινόμενη μελέτη των de Vargas et al. (2015). Το φύλο Dinoflagellata
ήταν τυπικός εκπρόσωπος στη Λεβαντίνη, όπως και σε αρκετές άλλες ωκεάνιες περιοχές
παγκοσμίως (de Vargas et al. 2015, Pernice et al. 2016) και ήταν περισσότερο κυρίαρχο στην
κοινότητα μικρότερου μεγέθους (πικονάνο). Ένα μεγάλο μέρος της κοινότητας του
μικροπλαγκτού αποτέλεσε το φύλο Cercozoa. Τα μέλη του φύλου αυτού είναι αμοιβαδοειδή ή
μαστιγοφόρα κύτταρα που ακολουθούν παμφάγο ή παρασιτικό τρόπο ζωής (Weber et al. 2012)
και συνήθως απαντώνται στην τάξη των νανομεγεθών του πλαγκτού (Christaki et al. 2014, de
Vargas et al. 2015). Στην παρούσα περίπτωση, το μεγαλύτερο μέρος των Cercozoa ανιχνεύθηκε
στην τάξη μεγέθους > 20 μm, κάτι που αποτελεί ένδειξη ότι τα Cercozoa υπήρξαν στο
μικροπλαγκτονικό κλάσμα ως παράσιτα άλλων πλαγκτονικών κυττάρων. Συνεπώς, επισημαίνεται
η σημασία των παρασιτικών σχέσεων, όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως για τα
ολιγοτροφικά οικοσυστήματα (Siano et al. 2011).
Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες μελέτες (Chafee et al. 2018), τα MOTU που έδειξαν
υψηλή σχετική αφθονία στο ≥75% των δειγμάτων θεωρήθηκαν ευρέως κατανεμημένα στην
περιοχή μελέτης και χαρακτηρίζονται ως γενικευτές. Από την άλλη πλευρά, τα MOTU που έδειξαν
υψηλή σχετική αφθονία στο ≤10% των δειγμάτων θεωρήθηκαν επιτυχημένα σε στενό
περιβαλλοντικό θώκο και χαρακτηρίζονται ως εξειδικευτές. Σε συμφωνία με τη σύσταση της
κοινότητας (Σχήμα 2.3), τα Cercozoa, τα Dinoflagellata, τα Haptophytes καθώς και μη ταξινομικά
προσδιορισμένα MOTU ήταν ευρέως κατανεμημένα στην περιοχή μελέτης και φαίνεται να
αποτελούν τυπικά μέλη του ευκαρυωτικού πλαγκτού της Λεβαντίνης (γενικευτές).
Η δομή της πλαγκτονικής κοινότητας που βρέθηκε σε αυτή τη θαλάσσια περιοχή
φαίνεται να αμφισβητεί το γνωστό σχήμα των χερσαίων οικολογικών τροφικών δικτύων
(αυτότροφα και ετερότροφα), όπως και η μελέτη των de Vargas et al. (2015) αλλά και άλλες
μεσογειακές μελέτες (Stoecker et al. 2017): οι ομάδες που περιλαμβάνουν μεικτότροφα
(Dinoflagellata, Haptophytes), ετερότροφα (Cercozoa) και παράσιτα (Cercozoa) ήταν ευρέως
κατανεμημένες στην περιοχή, ενώ οι αυστηρά αυτότροφες ομάδες φάνηκε να παίζουν μικρότερο
ρόλο στη δομή του πλαγκτού.
Παρά τη μικρή χωρική απόσταση, όπως στην περιοχή μελέτης, τοπικές ή προσωρινές
περιβαλλοντικές συνθήκες ενδέχεται να επηρεάζουν τη δομή και τη σύσταση του πλαγκτού
(Dann et al. 2016). Προτείνουμε ότι πολλά MOTU εξειδικευτές (μίκρο και πικονάνο) που
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βρέθηκαν στη Δυτική Λεβαντίνη καταλαμβάνουν τις τοπικές οικοθέσεις που δημιουργούνται και
ξεχωρίζουν ως προς τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Για παράδειγμα, ορισμένα MOTU
εξειδικευτές βρέθηκαν στο μικροπεριβάλλον που χαρακτηρίζεται από υψηλό λόγο N/P και
υψηλή αφθονία ζωοπλαγκτού (st.18 επιφανειακά στρώματα, Παράρτημα Α: Σχήμα Α 1), και
ορισμένοι άλλοι εξειδικευτές βρέθηκαν στο δυτικότερο σταθμό (st.03) όπου σημειώθηκε ο
υψηλότερος λόγος DOC/DON (Παράρτημα Α: Σχήμα Α 1). Η παρουσία εξειδικευτών σε
τοποθεσίες διακριτών περιβαλλοντικών συνθηκών είναι μια ισχυρή ένδειξη ότι συγκεκριμένοι
(εξειδικευμένοι) ευκαρυώτες διατήρησαν μεγάλους πληθυσμούς σε αυτές τις θέσεις ως
συνέπεια του ξεχωριστού μικροπεριβάλλοντος. Δεν συνδέθηκαν άμεσα όλοι οι εξειδικευτές με
διαφορετικές χημικές ή βιολογικές συνθήκες. Ωστόσο, οι εξειδικευτές μπορεί να συνδέονται
ακόμη και με μεταβλητές που δεν μετρήθηκαν σε αυτή τη μελέτη. Παρ 'όλα αυτά, υπήρχαν
ορισμένοι εξειδικευτές στη λεκάνη της Λεβαντίνης που πιστεύεται ότι επωφελήθηκαν από τα
διαφορετικά μικροπεριβάλλοντα και, κατά συνέπεια, είχαν αυξημένη αφθονία στα εν λόγω
ενδιαιτήματα.
Το άγνωστο κομμάτι του ευκαρυωτικού μικροβιακού πλαγκτού
Μια ακόμα ενδιαφέρουσα παρατήρηση ήταν τα υψηλά ποσοστά ομάδων που δεν ήταν
δυνατό να ταξινομηθούν (unassigned). Η φτωχή ταξινομική απόδοση ακόμη και κοσμοπολιτικών
MOTU ευκαρυωτικού πλαγκτού έχει επισημανθεί και σε άλλες μελέτες (de Vargas et al. 2015). Η
λεκάνη της Λεβαντίνης, αφενός, είναι από τις λιγότερο μελετημένες ωκεάνιες περιοχές όσον
αφορά την κοινότητα των μικροβιακών ευκαρυωτών, μιας και είτε έχει παραλειφθεί από τις
πρόσφατες παγκόσμιες δειγματοληπτικές αποστολές (Cabello et al. 2016, Pernice et al. 2016,
Villarino et al. 2018) είτε έχουν ληφθεί ελάχιστα δείγματα (de Vargas et al., 2015; Sunagawa et
al., 2015; Malviya et al., 2016). Από την άλλη πλευρά, αυτή η περιοχή ενδέχεται να φιλοξενεί
μοναδικά ή σπάνια είδη πλαγκτού λόγω των ξεχωριστών χημικών συνθηκών που επικρατούν
(εξαιρετικά χαμηλή περιεκτικότητα σε θρεπτικά και υψηλές αναλογίες N/P, Krom et al., 2010 και
Παράρτημα Α: Πίνακας Α 1 και Σχήμα Α 1). Για τους δύο αυτούς λόγους, το μεγάλο ποσοστό των
μη ταξινομικά προσδιορισμένων ομάδων φαίνεται λογικό, και πιθανόν αντιστοιχεί σε άγνωστα
μικροβιακά είδη τα οποία δεν έχουν περιγραφεί προηγουμένως, δεν έχουν καταχωρηθεί στις
βάσεις δεδομένων και συνεπώς δεν μπορούν να ταξινομηθούν εκ νέου. Η λεκάνη της Λεβαντίνης
φαίνεται να φιλοξενεί μια μοναδικά σπάνια πλαγκτονική κοινότητα της οποίας η ευκαρυωτική
ποικιλότητα δεν έχει ακόμη καταγραφεί πλήρως.
Τα ποσοστά των μη ταξινομικά προσδιορισμένων ομάδων ήταν μεγαλύτερα για το μίκροαπό
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μικροευκαρυωτικής κοινότητας παραμένει αβέβαιης ποικιλότητας. Κάτι τέτοιο έρχεται σε
αντίθεση με προηγούμενες μελέτες (de Vargas et al. 2015), οι οποίες διαπίστωσαν περισσότερες
άγνωστες αναγνώσεις αλληλουχιών για το πλαγκτόν μικρότερου μεγέθους.
Το ευκαρυωτικό μικροβιακό πλαγκτόν στα βαθιά στρώματα νερού
Εντοπίστηκαν σημαντικές διαφορές στη σύσταση της πλαγκτονικής κοινότητας μεταξύ
των επιφανειακών και βαθιών στρωμάτων νερού, όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως
(Pernice et al. 2016). Αυτό που φάνηκε ιδιαίτερα ενδιαφέρον σε σχέση με τα βαθιά στρώματα
νερού είναι το μεγάλο ποσοστό των ευκαρυωτικών ομάδων που δεν ήταν δυνατό να
ταξινομηθούν (unassigned). Τα προβλήματα έλλειψης πληροφοριών σχετικά με την ταξινομία
και την κατανομή του θαλάσσιου μονοκύτταρου πλαγκτού έχουν αναφερθεί και αλλού (de
Vargas et al. 2015, Pernice et al. 2016) και, επιπλέον, υπάρχουν μελέτες που αναφέρουν
σημαντικά υψηλά ποσοστά μη αναγνωρισμένων αλληλουχιών ακόμη και σε λιγότερο ακραία
περιβάλλοντα (Zhang et al. 2018). Λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η ποικιλότητα όσο και η
αφθονία των μικροοργανισμών βαθιών υδάτων υποεκτιμώνται λόγω της χαμηλής επιβίωσης
κυττάρων που προκαλείται από τις αλλαγές της πίεσης κατά τη δειγματοληψία (Edgcomb et al.
2011), φαίνεται ότι η πραγματική πλαγκτονική κοινότητα της βαθιάς θάλασσας όχι μόνο είναι
υποεκτιμημένη, αλλά ακόμη και το τμήμα που καταφέρνει να συμπεριληφθεί σε μελέτες
παραμένει ταξινομικά άγνωστο. Αυτό που ήταν επίσης αξιοσημείωτο για τα βαθιά στρώματα
νερού σε αυτή τη μελέτη ήταν οι πολυάριθμοι γενικευτές και εξειδικευτές, υπογραμμίζοντας έτσι
ότι τόσο το σπάνιο όσο και το ευρέως κατανεμημένο πλαγκτόν αυτής της βαθιάς ολιγοτροφικής
θάλασσας παραμένει άγνωστο.
Σε αυτή την περιοχή, η ευκαρυωτική κοινότητα των βαθέων στρωμάτων δεν διέφερε
μεταξύ των σταθμών και ούτε ο βαθυμετρικός διαχωρισμός ήταν πολύ ισχυρός. Η κυκλοφορία
στα βαθιά στρώματα νερού στη λεκάνη διακόπτεται από την Μεσο-Μεσογειακή ράχη (Mid
Mediterranean Ridge) που χωρίζει τους σταθμούς 03 και 10 από τους 13 και 18 (Roether et al.
2007). Αυτός ο γεωλογικός σχηματισμός αποτελεί φυσικό φράγμα για την κυκλοφορία του νερού
στα βαθύτερα στρώματα της λεκάνης (Roether et al. 2007) και αναμενόταν να αποτελεί εμπόδιο
και για την κατανομή πλαγκτού. Πράγματι, οι μικροπλαγκτονικές κοινότητες των δυτικών
περιοχών των ίδιων βαθών (st.03 και st.10, 1000m και βαθύτερα σημεία) τοποθετήθηκαν σε
εγγύτητα στο διάγραμμα nMDS (Παράρτημα Α: Σχήμα Α 5) ενώ οι κοινότητες του
πικονανοπλαγκτού, όχι. Παρόλο που οι αναλύσεις πολυδιάστατης διαβάθμισης δεν παρέχουν
εκτίμηση στατιστικής σημαντικότητας, μπορούν να δώσουν ενδείξεις για τις ομοιότητες μεταξύ
δειγμάτων. Ως εκ τούτου, προτείνουμε ότι η κατανομή των μικρότερων σε μέγεθος ομάδων
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(πικονάνο) δεν επηρεάστηκε από το φυσικό φράγμα ενώ υπάρχουν περισσότερες ενδείξεις ότι η
κατανομή του μικροπλαγκτού επηρεάστηκε.

Πώς ελέγχεται η πελαγική κοινότητα μιας υπερ-ολιγοτροφικής θάλασσας;
Ο κατακόρυφος τρόπος κατανομής του πλαγκτού στη στήλη του νερού (Πίνακας 2.2 και
παράγραφος 2.3.2) σημαίνει ότι φυσικές, χημικές και βιολογικές μεταβλητές ορίζουν ξεχωριστές
κοινότητες βαθυμετρικά στη στήλη του νερού (Schnetzer et al. 2011, Gong et al. 2015). Πιο
συγκεκριμένα, η θερμοκρασία επηρέασε σημαντικά τη σύσταση και των δύο κοινοτήτων (μίκρο
και πικονανοπλαγκτόν). Οι φυσιολογικοί περιορισμοί και οι δυνατότητες των κυττάρων μπορούν
να επηρεάσουν την κατανομή τους ακόμη και εντός κοντινών γεωγραφικών αποστάσεων.
Παρόμοιες μελέτες για το προκαρυωτικό πλαγκτόν έχουν υποδείξει τη θερμοκρασία ως τον κύριο
λόγο της διαφοροποίησης της κοινότητας (Sunagawa et al. 2015).
Επιπλέον, καθώς η θερμοκρασία συμμεταβάλεται με τη δυναμική πυκνότητα και την
αλατότητα του θαλασσινού νερού, αποτελεί παράλληλα ένδειξη των υδατικών μαζών
διαφορετικής πυκνότητας. Συνεπώς, μια άλλη ερμηνεία είναι ότι οι διαφορές στην πυκνότητα
και/ή την αλατότητα του θαλασσινού νερού επιδρούν στις ευκαρυωτικές κοινότητες. Η περιοχή
δειγματοληψίας της παρούσας μελέτης επηρεάζεται από διάφορες ωκεάνιες δομές: τα
επιφανειακά ύδατα του δυτικότερου σταθμού από έναν κυκλώνα (Κρητικός Κυκλώνας ή Cretan
Cyclone, (Velaoras et al. 2018), τα επιφανειακά στρώματα του σταθμού 13 από έναν αντικυκλώνα
(Velaoras et al. 2018) και τα επιφανειακά στρώματα του ανατολικού σταθμού από έναν
διαφορετικό κυκλώνα (Rhode Gyre (Velaoras et al. 2018). Φαίνεται ότι οι δομές αυτές
επηρεάζουν τις συντηρητικές ιδιότητες του θαλασσινού νερού (θερμοκρασία, αλατότητα και
δυναμική πυκνότητα) και αυτό αντανακλάται και στην κοινότητα πλαγκτού. Η θερμοκρασία ήταν
μακράν ο κυριότερος παράγοντας που επηρέασε τους πικονανοευκαρυώτες, υποδηλώνοντας
έτσι, ότι αυτή η κοινότητα είναι πιο προσαρμόσιμη στον bottom-up και top-down τροφικό
έλεγχο, ενώ, αντιθέτως, επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τα αβιοτικά χαρακτηριστικά.
Η βιομάζα του πλαγκτού επηρεάστηκε μόνο από τη θερμοκρασία και τον λόγο Ν/Ρ. Κατά
συνέπεια, φαίνεται ότι η φυσιολογία και τα ωκεάνια χαρακτηριστικά, καθώς και η
διαθεσιμότητα πόρων (δηλαδή τα διαλελυμένα ανόργανα θρεπτικά), αποτέλεσαν τους
παράγοντες που ελέγχουν τις διαφορές της βιομάζας στην ολιγοτροφική λεκάνη της Λεβαντίνης.
Ακόμη και αν η σύσταση της κοινότητας μπορεί να επηρεαστεί από πρόσθετες μεταβλητές
(διαλελυμένη οργανική ύλη και βιολογικές μεταβλητές, Πίνακας 2.4), η βιομάζα ευκαρυωτικού
πλαγκτού δεν φάνηκε να επηρεάζεται από αυτές.
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Ενώ η διαλελυμένη οργανική ύλη ήταν σημαντική για τη σύσταση όλων των
ευκαρυωτικών κοινοτήτων, ο λόγος Ν/Ρ, που υποδεικνύει περιορισμό φωσφόρου στη λεκάνη,
επηρέασε μόνο τους μικροευκαριωτικούς μικροοργανισμούς. Αυτό συνδέεται, πιθανότατα, με
την μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα του πικονανοπλαγκτού (Li et al. 2009, Livanou et al. 2019).
Οι πικονανοευκαρυώτες δεν επηρεάστηκαν από τις μεταβολές των πόρων (θρεπτικά συστατικά),
οπότε φαίνεται να είναι πιο καλά προσαρμοσμένοι στην ολιγοτροφία του συστήματος. Τα
πλαγκτονικά κύτταρα μεγέθους <20 μm έχουν σημαντικές ικανότητες να χρησιμοποιούν
θρεπτικά χαμηλών συγκεντρώσεων (Moutin et al. 2002) και ως εκ τούτου έχουν πλεονέκτημα σε
ολιγοτροφικά ενδιαιτήματα (Unrein et al. 2007, Zubkov & Tarran 2008). Στη Δυτική Λεβαντίνη, το
πικονανοπλαγκτόν, όχι μόνο δεν επηρεάστηκε από τις υψηλές αναλογίες N/P (Παράρτημα Α:
Σχήμα Α 1), αλλά έδειξε επίσης υψηλότερη α-ποικιλότητα (Σχήμα 2.2) και υψηλότερη βιομάζα
(Σχήμα 2.6 και Σχήμα 2.7) σε σύγκριση με τους μικροευκαρυώτες. Όλα αυτά επιβεβαιώνουν ότι,
και στην περίπτωση αυτή, οι πικονανοευκαρυώτες ήταν καλύτερα προσαρμοσμένοι σε αυτή την
ολιγοτροφική ωκεάνια περιοχή από ό,τι οι μικροευκαρυώτες.
Η σύσταση της ευκαρυωτικής κοινότητας επηρεάστηκε επίσης από άλλες πλαγκτονικές
κοινότητες (βιολογικές μεταβλητές): οι ιοί επηρέασαν τους μίκρο ενώ το ζωοπλαγκτόν επηρέασε
τους πικονανοευκαρυώτες. Η ιική κοινότητα είχε θετική επίδραση στους μικροευκαρυώτες. Σε
αυτό μπορούμε να προτείνουμε δύο εξηγήσεις που θα μπορούσαν να λειτουργούν παράλληλα:
1) η επίθεση των ιών στο πλαγκτόν απελευθερώνει και ανόργανο μαζί με οργανικό υλικό
(Weinbauer et al. 2009) γεγονός που ωφελεί το μικροπλαγκτόν και 2) η αλλαγή της βακτηριακής
κοινότητας που προκαλείται από τους ιούς (Lara et al. 2017) ενδέχεται να έχει επηρεάσει το
μικροπλαγκτόν που τρέφεται με βακτήρια.
Η αφθονία του ζωοπλαγκτού επηρέασε τη σύσταση του πικονανοπλαγκτού και αυτό
ενδεχομένως να σχετίζεται με την κατανάλωση πικονανοευκαρυωτών από το ζωοπλαγκτόν.
Μικρές μορφές κωπηπόδων, δηλαδή νεαρά στάδια του Clausocalanus και του Oithona ή
Mormonilla minor που καταναλώνουν πλαγκτόν της τάξης μεγέθους νάνο και πίκο, ήταν
κυρίαρχα στην κοινότητα του ζωοπλαγκτού της περιοχής μελέτης (Protopapa et al. 2019).
Επιπλέον, το ανήλικο ζωοπλαγκτόν έχει αναφερθεί να τρέφεται επιλεκτικά σύμφωνα με τις
μεταβολικές του ανάγκες (Meunier et al. 2016) και έτσι θα μπορούσε δυνητικά να επηρεάσει τη
σύσταση της πικονανοκοινότητας.
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2.5 Σύνοψη και συμπεράσματα
Η μελέτη αυτή αποτελεί μια ολοκληρωμένη ανάλυση της βιομάζας, της σύστασης και της
κατανομής του ευκαρυωτικού μικροβιακού πλαγκτού στην υπερολιγοτροφική Ανατολική
Μεσόγειο θάλασσα και συγκεκριμένα στη λεκάνη της δυτικής Λεβαντίνης. Αναγνωρίστηκαν
πολλές ομοιότητες μεταξύ της σύστασης του ευκαρυωτικού πλαγκτού της Ανατολικής
Μεσογείου και άλλων ωκεάνιων περιοχών, αλλά παρατηρήθηκαν και αρκετές διαφορές, όπως
για παράδειγμα η απουσία των Excavata και Rhizaria (de Vargas et al. 2015). Εντούτοις, ένα
μεγάλο μέρος της ευκαρυωτικής ποικιλότητας παρέμεινε άγνωστο και δεν ήταν δυνατόν να
αναγνωριστεί ταξινομικά, μάλιστα αυτό το τμήμα ήταν μεγαλύτερο για τα βαθιά στρώματα
νερού. Αυτό σημαίνει ότι το ιδιαίτερο περιβάλλον της Ανατολικής Μεσογείου μπορεί να
φιλοξενήσει σπάνιες πλαγκτονικές συναθροίσεις και υπογραμμίζεται για άλλη μια φορά η
σημαντική ανάγκη για μελέτη του ευκαρυωτικού πλαγκτού στο φυσικό περιβάλλον. Οι μίκροκαι πικονανοευκαρυωτικές κοινότητες διέφεραν ως προς τη σύσταση και την ποικιλότητα.
Μάλιστα, το πικονανοευκαρυωτικό κλάσμα βρέθηκε περισσότερο ποικίλο από το
μικροπλαγκτόν, όπως έχει αναφερθεί για άλλες ωκεάνιες περιοχές και παράλληλα υπήρχαν
αρκετά φύλα που διαφοροποίησαν τις δύο κοινότητες: τα Cercozoa και τα Ciliophora έδειξαν
ισχυρότερη παρουσία στο μίκρο, σε αντίθεση με τα Bacilariophyta, τα Chrlorophyta και τα
Haptophyta που έδειξαν ισχυρότερη παρουσία στο πικονανοπλαγκτόν.
Οι κοινότητες των επιφανειακών στρωμάτων νερού είχαν παρόμοια σύσταση μεταξύ των
σταθμών. Παρά ταύτα, η σύσταση των κοινοτήτων διαφοροποιήθηκε σύμφωνα με το βάθος της
στήλης του νερού κάτι που δηλώνει βαθυμετρική κατανομή των ευκαρυωτικών κοινοτήτων του
πλαγκτόν στην Ανατολική Μεσόγειο. Επιπλέον, φαίνεται ότι ενώ η εύφωτη Λεβαντίνη είναι
ομοιογενής από άποψη σύστασης του ευκαρυωτικού πλαγκτού, παράλληλα όμως η βιομάζα των
πλαγκτονικών ομάδων διαφέρει στο χώρο και βαθυμετρικά.
Είναι ενδιαφέρον επίσης ότι υπήρξαν διαφορές μεταξύ των περιβαλλοντικών
μεταβλητών που επηρέασαν τη σύσταση της κοινότητας του μίκρο και πικονανοπλαγκτού. Η
θερμοκρασία και η διαλελυμένη οργανική ύλη ήταν σημαντικές και για τις δύο κοινότητες, ενώ
ο περιορισμός σε φώσφορο (N/P) και η αφθονία των ιών επηρέασαν, επιπροσθέτως, το
μικροπλαγκτόν. Από την άλλη πλευρά, βρέθηκε ότι το ζωοπλαγκτόν επηρεάζει το
πικονανοπλαγκτόν. Η πλαγκτονική βιομάζα συνδέθηκε μόνο με τη θερμοκρασία και τη
διαθεσιμότητα των θρεπτικών (N/P). Τελικά, η σύσταση της μίκρο και πικονανοευκαρυωτικής
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κοινότητας και η βιομάζα ανταποκρίνονται με διαφορετικό τρόπο στις ίδιες περιβαλλοντικές
συνθήκες.
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3 Διαφοροποίηση του ευκαρυωτικού πλαγκτού
ως προς το επίπεδο παροχής διαλελυμένων
θρεπτικών στις παράκτιες περιοχές της
Ανατολικής Μεσογείου
3.1 Εισαγωγή
Η συνεχής ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών ως επακόλουθο της αύξησης του
ανθρώπινου πληθυσμού προκαλεί ολοένα και περισσότερες ανθρωπογενείς πιέσεις στα
θαλάσσια οικοσυστήματα (Solan & Whiteley 2016). Οι ανθρώπινες δραστηριότητες επηρεάζουν
έντονα το παράκτιο οικοσύστημα με την εισροή γεωργικών, αστικών και βιομηχανικών
αποβλήτων που έχουν άμεσο αντίκτυπο στη βιοχημεία της στήλης του νερού (Borja et al. 2005).
Μάλιστα, η επιβάρυνση που προκύπτει από χερσαίες ανθρώπινες δραστηριότητες
μεγιστοποιείται σε παράκτιες περιοχές οι οποίες γειτνιάζουν με εκβολές ποταμών (Smith 2010).
Οι εκροές ποταμών επηρεάζουν, παράλληλα, τα φυσικά χαρακτηριστικά του νερού των
παράκτιων θαλάσσιων συστημάτων λόγω της εισροής γλυκού νερού (για παράδειγμα: Botsou et
al., 2011).
Συχνά έχει αναφερθεί ότι οι παράκτιες περιοχές ολιγοτροφικών συστημάτων μελετώνται
συγκριτικά λιγότερο από εκείνες πιο ευτροφικών περιβαλλόντων, ενώ, παράλληλα έχει τονιστεί
η ανάγκη για την εντατικοποίηση των μελετών αυτών (Primpas & Karydis 2011). Στο πλαίσιο
αυτό, τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί αρκετή έμφαση στην παρακολούθηση και μελέτη των
παράκτιων περιοχών της Μεσογείου· έτσι, υπάρχουν πλέον διαθέσιμες αρκετές πληροφορίες
σχετικά με τις εισροές ανόργανων και οργανικών θρεπτικών (Simboura et al. 2016), την
οικολογική κατάσταση (Pavlidou et al. 2015, Simboura et al. 2015) και την απόκριση βενθικών
κοινοτήτων (Moraitis et al. 2019). Ωστόσο για την ολοκληρωμένη προσέγγιση της ποιότητας των
παράκτιων περιοχών καθώς και την κατανόηση των ανθρωπογενών επιδράσεων σε αυτές, είναι
απαραίτητο να μελετηθούν περαιτέρω οι πλαγκτονικές βιοκοινότητες.
Η επιβάρυνση των παράκτιων περιοχών από ανθρώπινες δραστηριότητες έχει
πολλαπλές συνέπειες στους θαλάσσιους οργανισμούς, και κατ’ επέκταση στις βιολογικές
κοινότητες. Το φαινόμενο του ευτροφισμού και η συρρίκνωση ευαίσθητων ενδιαιτημάτων είναι
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μερικά από τα γνωστότερα παραδείγματα (Solan & Whiteley 2016). Οι παράκτιες πλαγκτονικές
κοινότητες έχουν προκαλέσει ιδιαίτερα το επιστημονικό ενδιαφέρον, μιας και αποτελούν τον
κρίκο που συνδέει τις άμεσες μεταβολές της φυσικοχημείας του νερού με τις αποκρίσεις
πληθυσμών μεγαλύτερων οργανισμών (μαλάκια, ψάρια) ή με το πέρασμα της ενδεχόμενης
διαταραχής σε άλλα ενδιαιτήματα όπως το ίζημα (Solan & Whiteley 2016).
Οι αλλαγές στην πλαγκτονική κοινότητα παράκτιων περιοχών μπορεί να σχετίζονται τόσο
με την ποσότητα και την συχνότητα όσο και με την ποιότητα των εισερχόμενων απόβλητων
(Simboura et al. 2005). Η απόκριση των προκαρυωτικών πλαγκτονικών κοινοτήτων στις
ανθρωπογενείς πιέσεις έχει μελετηθεί σε βάθος και σε ποικίλα περιβάλλοντα παγκοσμίως (για
παράδειγμα: Bowman et al., 2017; Teeling et al., 2016), ωστόσο παρατηρείται ότι δεν ισχύει το
ίδιο για τις κοινότητες ευκαρυωτικών μικροοργανισμών. Tο μεγαλύτερο ποσοστό των ερευνών
που ασχολούνται με το παράκτιο ευκαρυωτικό πλαγκτόν στηρίζονται αποκλειστικά σε
μορφολογική αναγνώριση ειδών και έτσι παρατηρούνται κενά που σχετίζονται με την
πολυπλοκότητα των κοινοτήτων (Leray & Knowlton 2016), ή τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ
πληθυσμών και περιβαλλοντικών μεταβλητών (Faust et al. 2015). Επιπλέον, το ευκαρυωτικό
μέρος του πλαγκτού έχει μελετηθεί τμηματικά και τις περισσότερες φορές αξιολογείται μόνο το
φωτοαυτότροφο μέρος (φυτοπλαγκτόν). Ωστόσο, είναι πλέον γνωστό ότι το μεγαλύτερο τμήμα
του πλαγκτού δεν λειτουργεί μόνο φωτοαυτότροφα ή ετερότροφα (Leles et al. 2017) κάτι που
καθιστά όρους όπως «φυτοπλαγκτόν» ξεπερασμένους και μελέτες που εστιάζουν μόνο σε αυτό
μάλλον ελλιπείς.
Μετά τις αναγνωρισμένες διαφορές των μικροβιακών ευκαρυωτικών κοινοτήτων μεταξύ
διαφορετικών ενδιαιτημάτων (Grossmann et al. 2016), μεταξύ πελαγικών περιοχών (για
παράδειγμα: de Vargas et al., 2015), μεταξύ παράκτιων και πελαγικών περιοχών (για
παράδειγμα: Brannock et al., 2016), η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στις κοινότητες
ευκαρυωτικών μικροοργανισμών που προέρχονται από παράκτιες περιοχές. Η μελέτη εστιάζει
σε παράκτιες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου, στην οποία, τα τελευταία χρόνια, έχει
εντατικοποιηθεί η μελέτη παράκτιων οικοσυστημάτων δίνοντας έμφαση στις ανθρωπογενείς
επιδράσεις και στην κλιματική αλλαγή (Simboura et al. 2015). Όμως στην περιοχή αυτή, οι
μελέτες που επικεντρώνονται στις πλαγκτονικές ευκαρυωτικές κοινότητες και ταυτόχρονα
χρησιμοποιούν σύγχρονες τεχνικές μοριακής οικολογίας είναι εξαιρετικά περιορισμένες σε
αριθμό. Δεδομένου ότι, οι περισσότερες παράκτιες περιοχές δέχονται ανθρωπογενείς πιέσεις,
αλλά παράλληλα οι πιέσεις αυτές μπορεί να διαφέρουν μεταξύ περιοχών τόσο στο μέγεθος όσο
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και στην ποιότητα, η παρούσα μελέτη εστιάζει στις διαφορές μεταξύ παράκτιων περιοχών που
δέχονται διαφορετική ένταση ανθρωπογενών πιέσεων.
Ειδικότερα, ερευνήθηκε η ποικιλότητα της μικροβιακής ευκαρυωτικής κοινότητας με τη
χρήση τεχνικών metabarcoding ενώ ταυτόχρονα μελετήθηκε η βιομάζα των κοινοτήτων καθώς
και οι περιβαλλοντικές μεταβλητές που διαφοροποιούν τις περιοχές ως προς το μέγεθος των
ανθρωπογενών πιέσεων. Υποθέσαμε ότι η δομή και η σύσταση του ευκαρυωτικού πλαγκτού θα
ήταν διαφορετική μεταξύ των περιοχών που δέχονται διαφορετικού βαθμού ανθρωπογενή
εισροή διαλελυμένων θρεπτικών και ελέγξαμε την υπόθεση αυτή προσπαθώντας να
διακρίνουμε τις συγκεκριμένες διαφορές. Ο επόμενος στόχος της μελέτης ήταν να διαπιστωθούν
οι παράγοντες που επηρεάζουν τη σύσταση των κοινοτήτων και επιπλέον πως αυτοί οι
παράγοντες επιδρούν στις περιοχές που δέχονται μεγαλύτερη ή μικρότερη διαταραχή. Πιο
συγκεκριμένα ελέγξαμε τις ακόλουθες υποθέσεις: (1) η σύσταση των ευκαρυωτικών
μικροβιακών κοινοτήτων μεταβάλλεται με την γεωγραφική απόσταση και, μάλιστα, οι
κοινότητες που προέρχονται από πιο επιβαρυμένες περιοχές αλλάζουν εντονότερα, και, (2)
περιβαλλοντικές μεταβλητές όπως η θερμοκρασία, η αλατότητα, η συγκέντρωση της
χλωροφύλλης, των ανόργανων θρεπτικών και του σωματιδιακού υλικού καθώς και άλλοι
πλαγκτονικοί πληθυσμοί σχετίζονται με τη σύσταση της κοινότητας του ευκαρυωτικού πλαγκτού.
Τέλος, με την κατασκευή ενός δικτύου συνύπαρξης μικροβιακών ειδών προσεγγίσαμε τις σχέσεις
και τις αλληλεπιδράσεις που σχηματίζονται εντός των κοινοτήτων. Αρχική υπόθεση για τον
συγκεκριμένο στόχο ήταν: (3) το οικολογικό δίκτυο των λιγότερο επιβαρυμένων περιοχών είναι
περισσότερο συνδεδεμένο λόγω των ελαχίστων εξωτερικών πιέσεων .

3.2 Υλικά και Μέθοδοι
Περιοχή μελέτης και δειγματοληψία
Για τη μελέτη των πλαγκτονικών κοινοτήτων παράκτιων περιοχών επιλέχθηκαν
παράκτιες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου και συγκεκριμένα του Αιγαίου Πελάγους (Σχήμα
3.1). Οι τρεις παράκτιες περιοχές του Βορείου Αιγαίου (στο εξής Nc) θεωρήθηκε ότι δέχονται
υψηλότερες ανθρωπογενείς πιέσεις σε σχέση με τις νοτιότερες παράκτιες περιοχές (στο εξής Sc)
λόγω: α) του πυκνότερου υδρογραφικού δικτύου που υπάρχει στην γειτονική χερσαία περιοχή
και, ως εκ τούτου, των μεγαλύτερων εκροών προς τη θάλασσα (UNEP/MAP 2015, Dimiza et al.
2016), β) της μεγαλύτερης αγροτικής δραστηριότητας στις χερσαίες περιοχές που συνορεύουν
με την περιοχή μελέτης Nc (European Environment Agency 2017) και γ) του χαρακτηρισμού των
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περιοχών αυτών ως «μέτριας οικολογικής κατάστασης» («Moderate») από προηγούμενες
μελέτες (Pavlidou et al. 2015, Simboura et al. 2015).
Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο 2014 με το ερευνητικό σκάφος ΦΙΛΙΑ
(R/V Philia). Την καλοκαιρινή περίοδο, η στήλη του νερού βρίσκεται σε κατάσταση επαναφοράς
από την άνθιση κατά τον μήνα Μάιο και οι συγκεντρώσεις των διαλελυμένων θρεπτικών και της
χλωροφύλλης βρίσκονται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα (Powley et al. 2017b). Το μέγιστο βάθος
ήταν τα 20 m για όλους τους σταθμούς δειγματοληψίας. Η δειγματοληψία του θαλασσινού
νερού έγινε με φιάλες Niskin από τα 2, 10 και 20 m βάθους. Παράλληλα με τη δειγματοληψία
νερού καταγράφηκε η βαθυμετρική κατανομή φυσικοχημικών μεταβλητών στην στήλη του
νερού με αισθητήρες αγωγιμότητας, θερμοκρασίας, πίεσης και οξυγόνου που ήταν
τοποθετημένοι σε όργανο CTD (SBE-16, Seabird).

Σχήμα 3.1: Χάρτης της Μεσογείου όπου υποδεικνύεται η περιοχή μελέτης (πάνω) και χάρτης της
ευρύτερης περιοχής μελέτης (κάτω) όπου σημειώνονται οι σταθμοί δειγματοληψίας της βόρειας (Nc-1,
Nc-2, Nc-3) και της νότιας (Sc-1, Sc-2, Sc-3) περιοχής.
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Αναλυτικές μετρήσεις μεταβλητών της στήλης του νερού
Για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης των διαλελυμένων θρεπτικών, το θαλασσινό
νερό συλλέχθηκε και καταψύχθηκε στους -20οC μέχρι τις εργαστηριακές αναλύσεις. Τα
φωσφορικά ιόντα (PO43-) μετρήθηκαν με τη μέθοδο MAGIC (MaGnesium Induced
Coprecipitation) όπως περιγράφεται από τους Rimmelin and Moutin (2005). Τα νιτρικά (NO 3-) και
τα νιτρώδη (NO2-) ιόντα αναλύθηκαν σύμφωνα με τους Strickland and Parsons (1972), ενώ τα
αμμωνιακά ιόντα (NH4+) με τη μέθοδο indophenol blue όπως περιγράφεται από τους Ivančič and
Degobbis (1984). Το άθροισμα νιτρικών, νιτρωδών και αμμωνιακών ιόντων αποτέλεσε το
συνολικό διαλελυμένο άζωτο (Total N). Τα όρια ανίχνευσης για τα φωσφορικά, νιτρικά, νιτρώδη
και αμμωνιακά ιόντα ήταν 8‧10-4 μM, 0.017 μM, 0.017 μM και 0.019 μM, αντίστοιχα.
Για τον προσδιορισμό του σωματιδιακού οργανικού άνθρακα (particulate organic
carbon, POC) και αζώτου (particulate organic nitrogen, PON), δείγματα θαλασσινού νερού
διηθήθηκαν σε μεμβράνες από ίνες υάλου και αποθηκεύτηκαν επίσης στους -20 oC μέχρι την
εργαστηριακή ανάλυση. Οι μεμβράνες που χρησιμοποιήθηκαν είχαν προηγουμένως υποστεί
καύση στους 450οC για τουλάχιστον 6 ώρες. Η εργαστηριακή επεξεργασία των διηθημένων
δειγμάτων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την μεθοδολογία των Hedges and Stern (1984). Στην
παρούσα μελέτη θεωρούμε ως σωματιδιακό οργανικό υλικό (particulate organic matter, POM)
το άθροισμα των POC και PON.
Τα δείγματα νερού για την εκτίμηση της συγκέντρωσης της χλωροφύλλης-a διηθήθηκαν
διαδοχικά σε πολυανθρακικές (polycarbonate) μεμβράνες με διάμετρο πόρου 5, 2, 0.2 μm με τη
χρήση αντλίας κενού σε χαμηλή πίεση. Η συγκέντρωση της χλωροφύλλης-a εκτιμήθηκε
φθοριομετρικά, σύμφωνα με τους Yentsch και Menzel (1963) έπειτα από εκχύλιση σε 90%
ακετόνη. Οι τιμές συνολικής χλωροφύλλης-a υπολογίστηκαν αθροίζοντας τις αντίστοιχες τιμές
των επιμέρους κλασμάτων μεγέθους.

Προσδιορισμός αφθονίας και βιομάζας των πλαγκτονικών πληθυσμών
Η εκτίμηση της αφθονίας των ιών και του προκαρυωτικού πικοπλαγκτού
πραγματοποιήθηκε με κυτταρομετρία ροής και συγκεκριμένα με τη χρήση του κυτταρόμετρου
FACSCaliburTM (Becton Dickinson), το οποίο ήταν εξοπλισμένο με λέιζερ αργού των 488 nm. Τα
δείγματα συντηρήθηκαν με 0.5% γλουτεραλδεΰδη που είχε προηγουμένως διηθηθεί μέσω
μεμβράνης με διάμετρο πόρου 0.2 μm, για την απομάκρυνση τυχόν σωματιδίων. Τα δείγματα
επωάστηκαν με το συντηρητικό για περίπου 30 min σε θερμοκρασία 4 oC, έπειτα ψύχθηκαν σε
υγρό άζωτο και τελικά αποθηκεύτηκαν στους -80οC μέχρι την ανάλυση τους. Η χρωστική
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νουκλεϊκού οξέος SYBR Green I αραιώθηκε σε 5 ‧ 10-5 και 4 ‧ 10-4 του αρχικού εμπορικού
σκευάσματος και χρησιμοποιήθηκε για την ανίχνευση ιών (Brussaard 2004) και ετερότροφων
προκαρυωτών (Marie et al. 1999), αντίστοιχα. Για την ανίχνευση των αυτότροφων προκαρυωτών
δεν χρησιμοποιήθηκε χρωστική, αλλά οι διαφορετικές ομάδες (κυανοβακτήρια Synechococcus
και Prochlorococcus) καταμετρήθηκαν και διακρίθηκαν με βάση τον αυτοφθορισμό τους
σύμφωνα με τους Gasol και Del Giorgio (2000). Μικροσφαιρίδια διαμέτρου 1 μm προστέθηκαν
κατά την ανάλυση των ετερότροφων και αυτότροφων προκαρυωτών. Ο ρυθμός ροής του
κυτταρόμετρου μετριόταν καθημερινά πριν και μετά την ανάλυση και τα δεδομένα από την
κυτταρομετρία ροής αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας το λογισμικό Becton Dickinson Cell Quest Pro
(έκδοση 4.0.2, Becton Dickinson). Η βιομάζα των ετερότροφων προκαρυωτών, των
Synechococcus και των Prochlorococcus υπολογίστηκε με τους συντελεστές μετατροπής 20, 250
και 50 fg C ανά κύτταρο, αντίστοιχα (Kana & Glibert 1987, Lee Fuhrman, J. A. 1987, Campbell
Nolla, H. A., Vaulot, D. 1994).
Για την καταμέτρηση του ευκαρυωτικού πίκο και νανοπλαγκτού, τα δείγματα
θαλασσινού νερού συντηρήθηκαν με διάλυμα 1.8% φορμαλδεΰδης. Το διάλυμα της
φορμαλδεΰδης είχε προηγουμένως ρυθμιστεί με την προσθήκη βόρακα (sodium tetraborate
decahydrate) για την αποφυγή καταστροφής οργανικών δομών των οργανισμών και είχε
διηθηθεί σε μεμβράνη διαμέτρου πόρου 0.2 μm. Τα συντηρημένα δείγματα παρέμειναν στους
4oC για 18-20 ώρες και έπειτα διηθήθηκαν σε πολυανθρακικά φίλτρα διαμέτρου πόρου 0.6 μm.
Μετά από χρώση με DAPI (4΄, 6΄-diamidino-2-phenylindole), τα φίλτρα τοποθετήθηκαν ανάμεσα
σε δύο σταγόνες καταδυτικού λαδιού σε αντικειμενοφόρους πλάκες, καλύφθηκαν με
καλυπτρίδα και αποθηκεύτηκαν στους -20oC μέχρι την ανάλυση τους στο μικροσκόπιο
φθορισμού (Porter & Feig 1980). Τα κεχρωσμένα (pigmented) και μη (non-pigmented) κύτταρα
νανοπλαγκτού διαχωρίστηκαν με βάση τον αυτοφθορισμό τους λόγω της φωτοσυνθετικής
χρωστικής χλωροφύλλη-a. Ο βιοόγκος των νανομαστιγωτών υπολογίστηκε ανάλογα με την τάξη
μεγέθους τους και θεωρώντας ότι έχουν ελλειψοειδές σχήμα. Έπειτα, ο βιοόγκος μετατράπηκε
σε βιομάζα με τη χρήση του συντελεστή 183 fg C μm-3 (Caron et al. 1995).
Η βιομάζα της ομάδας του κεχρωσμένου πικοπλαγκτού προέκυψε από το άθροισμα της
βιομάζας των κυανοβακτηρίων (Synechococcus και Prochlorococcus) και των πικοευκαρυωτών
(<2 μm). Αντίστοιχα η βιομάζα της ομάδας του μη κεχρωσμένου πικοπλαγκτού αποτελεί το
άθροισμα της βιομάζας των ετερότροφων προκαρυωτών και των μη κεχρωσμένων
πικοευκαρυωτών (<2 μm).
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Τα δείγματα νερού για την ανάλυση του μικροπλαγκτού συντηρήθηκαν σε 1% όξινο
διάλυμα Lugol’s (διάλυμα στοιχειακού ιωδίου και ιωδιούχου καλίου), και αποθηκεύτηκαν στους
4oC. Η ανάλυση των δειγμάτων πραγματοποιήθηκε σε ανάστροφο μικροσκόπιο (Olympus IX70),
εξοπλισμένο με λογισμικό επεξεργασίας εικόνας (Image-Pro Plus 7.0, MediaCybernetics) και
αφού είχε προηγηθεί καθίζηση των κυττάρων για 24 ώρες (Utermöhl 1931). Τα Bacillariophyta,
Dinoflagellata, Ciliophora, Haptophyta αναγνωρίστηκαν σε επίπεδο γένους. Οι διαστάσεις του
κάθε ατόμου μετρήθηκαν κατά τη διάρκεια της ανάλυσης με τη χρήση του λογισμικού
επεξεργασίας εικόνας, ενώ, το γεωμετρικό σχήμα του κάθε ατόμου αποδόθηκε σύμφωνα με τους
Hillebrand et al. (1999) και τους Olenina et al. (2006). Με βάση το γεωμετρικό σχήμα,
υπολογίστηκε η περιεκτικότητα σε άνθρακα με τη χρήση των συντελεστών που περιγράφονται
από τους Putt and Stoecker (1989) και Davidson et al. (2002). Η ομάδα του μικροπλαγκτού δεν
διαχωρίστηκε με βάση την περιεκτικότητα σε χρωστικές.

DNA metabarcoding και βιοπληροφορικές αναλύσεις
Για ανάλυση της ποικιλότητας του μικροβιακού ευκαρυωτικού πλαγκτού, 12 L
θαλασσινού νερού διηθήθηκαν σε μεμβράνες πολυαιθερικής σουλφόνης (polyethersulfone) με
διάμετρο πόρου 0.22 μm, αφού προηγουμένως είχε χρησιμοποιηθεί πλέγμα διαμέτρου πόρου
200 μm για την συγκράτηση των μεγαλύτερων οργανισμών. Οι μεμβράνες αποθηκεύτηκαν σε
υγρό άζωτο κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας και έπειτα στους -80 οC μέχρι την εργαστηριακή
ανάλυση. Κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας διηθήθηκε με τον ίδιο τρόπο υπερκάθαρο νερό
το οποίο μετέπειτα υπέστη την ίδια επεξεργασία με τα δείγματα θαλασσινού νερού με σκοπό να
χρησιμοποιηθεί ως δείγμα ελέγχου επιμόλυνσης κατά την βιοπληροφορική ανάλυση.
Η εξαγωγή DNA από τις μεμβράνες πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του DNA
PowerWater kit (Qiagen) σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, τροποποιώντας μόνο το
τελικό στάδιο της έκλουσης. To DNA εκλούστηκε διπλά για να αυξηθεί η συγκέντρωση του,
αρχικά χρησιμοποιώντας το διάλυμα που προτείνουν οι οδηγίες του κατασκευαστή και αμέσως
μετά με υπερκάθαρο αποστειρωμένο νερό. Η περιοχή V9 του 18S rRNA γονιδίου στοχεύθηκε με
τους ειδικούς εκκινητές που έχουν περιγραφεί από τους Amaral-Zettler et al. (2009). Η
αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) πραγματοποιήθηκε εις τριπλούν για κάθε δείγμα, τα
προϊόντα της PCR καθαρίστηκαν με τη χρήση μαγνητικών σφαιριδίων Agencourt AMPure XP
(Beckman Coulter) και στη συνέχεια τα τρία προϊόντα του κάθε δείγματος συνενώθηκαν. Η
μέθοδος PCR δύο σταδίων των Shokralla et al. (2015) χρησιμοποιήθηκε για την παράλληλη
αλληλούχηση των δειγμάτων και ως εκ τούτου οι ειδικοί εκκινητές της PCR ήταν εξοπλισμένοι με
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μικρή αλληλουχία DNA συμπληρωματική προς τους δεύτερους εκκινητές, οι οποίοι επιπλέον
περιείχαν σύντομη αλληλουχία για τον προσδιορισμό των δειγμάτων και αλληλουχία για τη
σύνδεση στις κυψελίδες του οργάνου αλληλούχησης. Τα προϊόντα της αντίδρασης του δεύτερου
σταδίου καθαρίστηκαν επίσης με μαγνητικά σφαιρίδια Agencourt AMPure XP (Beckman Coulter)
και έπειτα ισομοριακή ποσότητα από το κάθε δείγμα αλληλουχήθηκε χρησιμοποιώντας το MiSeq
Reagent Kit v2. Η αλληλούχηση συζευγμένων άκρων (paired-end sequencing) πραγματοποιήθηκε
στην πλατφόρμα Illumina MiSeq στο ινστιτούτο ΙΘΑΒΒΥΚ του ΕΛΚΕΘΕ. Τα ανεπεξέργαστα
δεδομένα αλληλούχησης έχουν κατατεθεί στη βάση δεδομένων ENA-GenBank με αριθμό
μελέτης PRJEB26396.
Οι αλληλουχίες που προέκυψαν κόπηκαν αρχικά στις άκρες έτσι ώστε να επιτευχθεί
Phred βαθμός ποιότητας πάνω από 40 και έπειτα τα ζεύγη των συζευγμένων αλληλουχιών
(paired-end reads) συναρμολογήθηκαν με αλληλεπικάλυψη τουλάχιστον 50 νουκλεοτιδίων. Τα
ζεύγη που είχαν ποιότητα ευθυγράμμισης >40 επιλέχθηκαν και η περαιτέρω επεξεργασία τους
πραγματοποιήθηκε με τη χρήση των metabarcoding αλγόριθμων, OBITools (Boyer et al. 2016).
Οι αλληλουχίες μήκους 80-200 ζευγών βάσεων επιλέχθηκαν από αλγόριθμο φίλτρο μήκους, και
έπειτα αναγνωρίστηκαν και αφαιρέθηκαν οι μοναδικές αλληλουχίες, δηλαδή, οι αλληλουχίες
που εμφανίστηκαν μόνο μια φορά στο σύνολο των δεδομένων. Τα λάθη της PCR και της
αλληλούχησης, καθώς και οι χιμαιρικές αλληλουχίες, αφαιρέθηκαν με τη χρήση του αλγόριθμου
obiclean (Boyer et al. 2016). Η ομαδοποίηση σε μοριακές λειτουργικές ταξινομικές μονάδες
(molecular operational taxonomic unit, MOTU) πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του αλγόριθμου
SWARM (v2), που είναι ένας ντετερμινιστικός αλγόριθμος σταδιακής συσσωμάτωσης (Mahé et
al. 2015). Ο ταξινομικός χαρακτηρισμός αποδόθηκε στις αλληλουχίες με βάση τον αλγόριθμο
ecotag (Boyer et al. 2016) που χρησιμοποίησε το NCBI ως ταξινομική αναφορά. Οι αλληλουχίες
αναφοράς

που

χρησιμοποιήθηκαν

ήταν

από

την

τράπεζα

δεδομένων

EMBL-EBI

(https://www.ebi.ac.uk/) και το τμήμα του γονιδίου 18S στοχεύθηκε με in silico PCR (Ficetola et
al. 2010) χρησιμοποιώντας τους εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν και στην πραγματική PCR
(Amaral-Zettler et al. 2009). Το ταξινομημένο πλέον σύνολο δεδομένων βελτιώθηκε περαιτέρω
ποιοτικά, μετά την διόρθωση αλληλουχιών που προέκυψαν από το δείγμα ελέγχου επιμόλυνσης,
την αφαίρεση ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων λόγω ανταλλαγής δεικτών και την διόρθωση
ελάχιστης αφθονίας (Wangensteen & Turon 2016). Τα MOTU που ταξινομήθηκαν ως Μύκητες
και Μετάζωα αφαιρέθηκαν από το σύνολο των δεδομένων μιας και η μελέτη επικεντρώθηκε στα
Πρώτιστα. Τέλος, τα δείγματα με τελικό αριθμό αναγνωσμένων αλληλουχιών μικρότερο από 10
000 αφαιρέθηκαν από το σύνολο των δεδομένων. Ο συνολικός αριθμός αλληλουχιών και MOTU,
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καθώς και οι καμπύλες αραιοποίησης (rarefaction) ανά δείγμα παρουσιάζονται στο Παράρτημα
Β (Πίνακας Β 1 και Σχήμα Β 1). Όλες οι βιοπληροφικές αναλύσεις υποστηρίχθηκαν υπολογιστικά
από το ΙΘΑΒΒΥΚ του ΕΛΚΕΘΕ.

Αναλύσεις δεδομένων και στατιστική επεξεργασία
Το σύνολο δεδομένων MOTU κανονικοποιήθηκε ως προς τον συνολικό αριθμό
αναγνωσμένων αλληλουχιών ανά δείγμα για όλες τις συγκρίσεις και τις στατιστικές αναλύσεις.
Οι δείκτες Shannon (Η’) και Piellou (J’) υπολογίστηκαν για την εκτίμηση του «πλούτου» (richness)
και της ομοιομορφίας (evenness) της ποικιλότητας, αντίστοιχα. Για κάθε MOTU υπολογίστηκε o
αριθμός αναγνωσμένων αλληλουχιών ανά τον αριθμό των δειγμάτων στα οποία εμφανίζεται το
MOTU (Παράρτημα Β: Σχήμα Β 2), έτσι ώστε να βρεθούν τα MOTU τα οποία εμφανίζονται με
μεγάλη αφθονία (≥1000 αναγνωσμένες αλληλουχίες) σε ≥75% των δειγμάτων και τα MOTU που
εμφανίζονται με μεγάλη αφθονία σε ≤10% των δειγμάτων, όπως περιγράφεται στη μελέτη των
Barberán et al. (2012).
Η

μεταθετική

ανάλυση

διακύμανσης

(PERMANOVA)

με

999

μεταθέσεις

χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο της διαφοροποίησης των φυσικοχημικών μεταβλητών, της
βιομάζας των πλαγκτονικών πληθυσμών και της σύστασης της κοινότητας των ευκαρυωτικών
μικροοργανισμών μεταξύ των περιοχών μελέτης. Η ίδια ανάλυση (PERMANOVA, 999 μεταθέσεις)
χρησιμοποιήθηκε ακόμη για τον έλεγχο της διαφοροποίησης της κοινότητα των ευκαρυωτικών
μικροοργανισμών σε σχέση με το βάθος εντός των περιοχών μελέτης. Για την ανάλυση
PERMANOVA των φυσικοχημικών μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε η ευκλείδεια απόσταση, ενώ
για τα υπόλοιπα σύνολα μεταβλητών η απόσταση Bray-Curtis. Οι εξαρτημένες πολυμεταβλητές
για τις αναλύσεις PERMANOVA είχαν υποστεί μετασχηματισμό τετραγωνικής ρίζας. Η μηδενική
υπόθεση (Ho) των αναλύσεων PERMANOVA ήταν ότι δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση των
ανεξάρτητων μεταβλητών μεταξύ των περιοχών ή των βαθών.
Για να εξεταστεί η αλλαγή στη σύσταση της κοινότητας με την απόσταση (distancedecay), εφαρμόστηκε γκαουσιανή γενικευμένη γραμμική μοντελοποίηση (GLM) (Nekola & White
1999, Zinger et al. 2014). Η ομοιότητα μεταξύ κοινοτήτων εκφράστηκε από τον συμπληρωματικό
πίνακα ανομοιότητας Bray-Curtis (Bray-Curtis similarity=1- Bray-Curtis dissimilarity) ενώ η
ανεξάρτητη μεταβλητή ήταν η ευκλείδεια απόσταση όπως προέκυψε από τις γεωγραφικές
συντεταγμένες.
Για την εκτίμηση της επιρροής των ανεξάρτητων περιβαλλοντικών μεταβλητών στην
διαμόρφωση της σύστασης της κοινότητας χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση πλεονασμού βασισμένη
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στον πίνακα ανομοιότητας Bray-Curtis (distance-based redundancy analysis, dbRDA) (Legendre &
Legendre 2012). Η εξαρτημένη πολυμεταβλητή ήταν ο πίνακας ανομοιότητας Bray-Curtis, που
υπολογίστηκε από το σύνολο των MOTU της μικροβιακής ευκαρυωτικής κοινότητας αφού είχε
υποστεί μετασχηματισμό τετραγωνικής ρίζας. Οι ανεξάρτητες μεταβλητές ήταν: ο λόγος
θερμοκρασίας προς αλατότητα (T:S), η συγκέντρωση διαλελυμένου οξυγόνου (Ο 2), συνολικού
διαλελυμένου αζώτου (Total N), φωσφορικών ιόντων (PO 43-), διοξειδίου του πυριτίου (SiO2),
σωματιδιακού οργανικού υλικού (POM) και χλωροφύλλης (Chl-a), η αφθονία των ιών (Vir) και η
αφθονία του πίκο και νανοπλαγκτού (Prey). Οι ανεξάρτητες μεταβλητές τυποποιήθηκαν
(standardization) με την αφαίρεση της μέσης τιμής από την κάθε τιμή της μεταβλητής και έπειτα
διαιρώντας με την τυπική απόκλιση της μεταβλητής. Η συγγραμικότητα (colinearity) των
ανεξάρτητων μεταβλητών ελέγχθηκε πριν την ανάλυση. Το μοντέλο χτίστηκε ανάστροφα
ξεκινώντας με όλες τις ανεξάρτητες μεταβλητές και υπολογίζοντας τις τιμές σημαντικότητας (pvalues) της κάθε ανεξάρτητης μεταβλητής μετά από 999 μεταθέσεις· η μεταβλητή που
συνεισέφερε λιγότερο στο συνολικό μοντέλο με βάση τις τιμές σημαντικότητας αφαιρούνταν και
η διαδικασία συνεχιζόταν σταδιακά έως ότου οι ανεξάρτητες μεταβλητές του μοντέλου να μην
αλλάξουν για ένα στάδιο. Για τους ελέγχους στατιστικής σημαντικότητας του συνολικού
μοντέλου, των παραγόντων της dbRDA και των ανεξάρτητων μεταβλητών πραγματοποιήθηκαν
999 μεταθέσεις. Η μηδενική υπόθεση (Ho) ήταν ότι δεν υπάρχει καμία γραμμική σχέση μεταξύ
των ανεξάρτητων και εξαρτημένων μεταβλητών, δηλαδή της μικροβιακής κοινότητας και των
περιβαλλοντικών παραγόντων. Όλες οι παραπάνω αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν στην R v3.5.1
με επιπρόσθετη την χρήση του πακέτου vegan v2.5-4 (Oksanen et al. 2017).
Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ειδών καθώς και το οικολογικό πλέγμα εξετάστηκαν με
τον υπολογισμό των σχέσεων συνύπαρξης μετά την εφαρμογή του αλγόριθμου SparCC (Sparse
Correlations for Compositional data) (Friedman & Alm 2012) και την μετέπειτα κατασκευή
δικτύων. Για τον υπολογισμό των σχέσεων SparCC πραγματοποιήθηκαν 10 επαναλήψεις για κάθε
ζεύγος MOTU· η στατιστική σημαντικότητα των SparCC συσχετίσεων υπολογίστηκε με τη μέθοδο
δειγματοθέτησης (bootstrap) με 100 επαναλήψεις. Με βάση τις συσχετίσεις SparCC,
κατασκευάστηκαν δύο οικολογικά δίκτυα, ένα για την κάθε περιοχή μελέτης. Για τον υπολογισμό
των δικτύων χρησιμοποιήθηκαν οι ισχυρότερες θετικές (SparCC > 0.8) και αρνητικές (SparCC < 0.8) συσχετίσεις που ήταν ταυτόχρονα στατιστικά σημαντικές με p-value < 0.001. Η κατασκευή
και η απεικόνιση του δικτύου έγινε στην R με τη χρήση του πακέτου igraph v1.2.4 (Csárdi &
Nepusz 2006).
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3.3 Αποτελέσματα
Φυσικές και χημικές ιδιότητες της στήλης του νερού
Οι φυσικές και χημικές ιδιότητες της στήλης του νερού διέφεραν μεταξύ των περιοχών
(Nc και Sc) όπως έδειξε η ανάλυση PERMANOVA (Πίνακας 3.1 a). Συγκεκριμένα οι μεταβλητές
θερμοκρασία, αλατότητα, διαλελυμένο οξυγόνο, χλωροφύλλη-a, διαλελυμένο οργανικό υλικό,
συνολικό διαλελυμένο άζωτο και φωσφορικά ιόντα είχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές
μεταξύ των περιοχών.
Πίνακας 3.1: Αναλύσεις μεταθετικής διακύμανσης (PERMANOVA) που
ελέγχουν τη μεταβλητότητα μεταξύ των περιοχών μελέτης (Nc και Sc): a.
Ευκλείδεια απόσταση των φυσικών και χημικών μεταβλητών της στήλης του
νερού b. Ανομοιότητα Bray-Curtis της βιομάζας των πλαγκτονικών
πληθυσμών. Για κάθε ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν 999 μεταθέσεις. POM:
Particulate Organic Matter, df: degrees of freedom.
a.

Physical and chemical variables: temperature, salinity, O 2, chl-a, POM,
total N, PO43Source of variation
df
Mean Squares
Fperm
R2
p-value
Nc vs Sc
1
0.039
9.972
0.384
0.002
Residuals
16
0.004
0.616
b.

Plankton biomass: pigmented and non-pigmented picoplankton,
pigmented and non-pigmented nanoplankton, microplankton
Source of variation
df
Mean Squares
Fperm
R2
p-value
Nc vs Sc
1
0.056
7.034
0.305
0.001
Residuals
16
0.008
0.695

Για τους παράκτιους σταθμούς της βόρειας περιοχής (Nc), η θερμοκρασία και η
αλατότητα του θαλασσινού νερού διέφερε μεταξύ των βαθών και η στήλη του νερού ήταν
στρωματοποιημένη, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.2. Αντιθέτως, στους νότιους σταθμούς (Sc) η
στήλη του νερού βρέθηκε αναμεμιγμένη με μικρές διαφορές στην αλατότητα και τη
θερμοκρασία μεταξύ των βαθών (Σχήμα 3.2). Η θερμοκρασία δεν μετρήθηκε κάτω από τους 23 οC
για όλα τα βάθη της νότιας περιοχής (Sc), ενώ στην περιοχή Nc η θερμοκρασία ήταν κάτω από
20οC στο βάθος των 20 m.
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Σχήμα 3.2: Θερμοκρασία και αλατότητα στους διαφορετικούς σταθμούς δειγματοληψίας.

Όσον αφορά τη χημεία της στήλης του νερού, το διαλελυμένο οξυγόνο, το διαλελυμένο
οργανικό υλικό (POM), τα φωσφορικά ιόντα (PO43-) και το συνολικό διαλελυμένο άζωτο (total N)
παρουσίασαν εμφανώς μεγαλύτερες τιμές στην περιοχή Nc σε όλα τα βάθη (Σχήμα 3.3). Ο λόγος
διαλελυμένου αζώτου προς διαλελυμένο φώσφορο (N:P) ήταν γενικά υψηλότερος στην περιοχή
Nc. Για το επιφανειακό νερό (2 m), οι περισσότερες τιμές του λόγου N:P ξεπερνούσαν την τιμή
16 του λόγου Redfield, ενώ στα βαθύτερα στρώματα (10, 20 m) οι λόγοι ήταν χαμηλότεροι. Η
συγκέντρωση της χλωροφύλλης-a βρέθηκε υψηλότερη στην περιοχή Nc σε όλα τα βάθη (Σχήμα
3.3). Με την εφαρμογή του δείκτη ευτροφισμού (eutrophication index, Primpas et al. 2010) οι
σταθμοί χαρακτηρίστηκαν ως προς το βαθμό που έχουν επηρεαστεί από εισροή θρεπτικών
(Πίνακας 3.2). Η ποιότητα στο επιφανειακό στρώμα (2 m) των σταθμών της περιοχής Nc
χαρακτηρίστηκε ως «Μέτρια» («Moderate») σε όλες τις περιπτώσεις ενώ οι σταθμοί Sc βρέθηκαν
σε αρκετά πιο ολιγοτροφική κατάσταση.
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Σχήμα 3.3: Θηκογράμματα των ιδιότητων της στήλης του νερού στις περιοχές μελέτης Nc (κίτρινο) και
Sc (μπλε). Α: συγκέντρωση διαλελυμένου οξυγόνου. Β: συγκέντρωση χλωροφύλλης. C: συγκέντρωση
σωματιδιακού οργανικού υλικού (particulate organic matter, POM). D: συνολικό διαλελυμένο άζωτο, το
οποίο αποτελεί το άθροισμα των NO3-, NO2- and NH4+. E: διαλελυμένο PO43-. F: λόγος του συνολικού
διαλελυμένου αζώτου προς φώσφορο· η κάθετη γραμμή υποδεικνύει το λόγο Redfield 16:1. Η
εσωτερική γραμμή των θηκογραμμάτων αποτελεί τη διάμεσο. Τα άκρα (αριστερά και δεξιά) των
θηκογραμμάτων αποτελούν το πρώτο και τρίτο τεταρτημόριο και οι μύστακες (whiskers) δείχνουν την
ελάχιστη (αριστερά) και μέγιστη (δεξιά) μη ακραία τιμή. Οι ακραίες τιμές αναπαρίστανται εκτός των
θηκογραμμάτων ως ξεχωριστά σημεία.
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Πίνακας 3.2: Δείκτης ευτροφισμού (eutrophication index) και χαρακτηρισμός της
κατάσταση ευτροφισμού (eutrophication status) των περιοχών μελέτης στα
διαφορετικά στρώματα νερού. Οι υπολογισμοί για το δείκτη ευτροφισμού έγιναν
σύμφωνα με τους Primpas et al. (2010).
Depth (m)
Eutrophication Index
Eutrophication Status
2
0.511
Moderate
Nc-1
10
0.338
Good
20
0.355
Good
2
0.464
Moderate
Nc-2
10
0.277
Good
20
0.151
Good
2
0.564
Moderate
Nc-3
10
0.260
Good
20
0.383
Moderate
2
0.162
Good
Sc-1
10
0.103
Good
20
0.111
Good
2
0.076
Good
Sc-2
10
0.117
Good
20
0.089
Good
2
0.065
Good
Sc-3
10
0.033
High
20
0.028
High

Ποικιλότητα και σύσταση του ευκαρυωτικού μικροβιακού πλαγκτού
Συνολικά, η βιομάζα των πλαγκτονικών πληθυσμών διέφερε στατιστικά σημαντικά
μεταξύ των περιοχών Nc και Sc (Πίνακας 3.1). Η βιομάζα των πίκο και μικροπλαγκτονικών
πληθυσμών ήταν υψηλότερη στους σταθμούς των βόρειων περιοχών (Nc) σε σχέση με τις τιμές
της βιομάζας στην νότια περιοχή (Sc) (Σχήμα 3.4). Αντίθετα, η βιομάζα του νανοπλαγκτού έδειξε
γενικά υψηλότερες τιμές στην νότια περιοχή (Sc) (Σχήμα 3.4).
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Σχήμα 3.4: Θηκογράμματα της βιομάζας των πλαγκτονικών ομάδων και της ιικής αφθονίας στις
περιοχές Nc (κίτρινο) και Sc (μπλε). A: Κεχρωσμένο πικοπλαγκτόν (<2 μm): κυανοβακτήρια και
κεχρωσμένοι πικοευκαρυώτες. B: Μη κεχρωσμένο πικοπλαγκτόν (<2 μm): μη κεχρωσμένοι
προκαρυώτες και πικοευκαρυώτες. C: Κεχρωσμένο νανοπλαγκτόν (2-20 μm). D: Μη κεχρωσμένο
νανοπλαγκτόν (2-20 μm). E: Μικροπλαγκτόν (>20 μm): Bacillariophyta, Dinoflagellata, Ciliophora,
Haptohpyta F: Αφθονία Ιών. Η εσωτερική γραμμή των θηκογραμμάτων αποτελεί τη διάμεσο. Τα άκρα
(αριστερά και δεξιά) των θηκογραμμάτων αποτελούν το πρώτο και τρίτο τεταρτημόριο και οι μύστακες
(whiskers) δείχνουν την ελάχιστη (αριστερά) και μέγιστη (δεξιά) μη ακραία τιμή. Οι ακραίες τιμές
αναπαρίστανται εκτός των θηκογραμμάτων ως ξεχωριστά σημεία.

Η σύσταση της κοινότητας των ευκαρυωτικών πλαγκτονικών μικροοργανισμών βρέθηκε
να διαφέρει στατιστικά σημαντικά μεταξύ των περιοχών μελέτης (Nc και Sc) (Πίνακας 3.3).
Μάλιστα, η διαφοροποίηση αυτή της Nc από την Sc εντοπίστηκε τόσο στο επίπεδο των MOTU,
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όσο και στα υψηλότερα ταξινομικά επίπεδα (γένος, οικογένεια, τάξη, ομοταξία και φύλο,
Πίνακας 3.3 b-f). Στους σταθμούς Nc βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις στη
σύσταση της κοινότητας σε σχέση με το βάθος του νερού. Aυτή η διαφοροποίηση με το βάθος
ήταν εμφανής στο επίπεδο των MOTU (Πίνακας 3.4) καθώς και στο επίπεδο του γένους
(Παράρτημα Β: Πίνακας Β 2), ενώ στα υψηλότερα ταξινομικά επίπεδα δεν εντοπίστηκε
διαφοροποίηση της κοινότητας με το βάθος. Στην περιοχή Sc δεν εντοπίστηκε καμία σημαντική
διαφοροποίηση της κοινότητας σε σχέση με το βάθος (Πίνακας 3.4). Ο «πλούτος» της
ποικιλότητας του ευκαρυωτικού μικροβιακού πλαγκτού, όπως εκφράζεται από τον δείκτη
Shannon-Weiner (H’), βρέθηκε υψηλότερος στην νότια περιοχή (Sc) με την εξαίρεση λίγων
χαμηλών τιμών H’ (Σχήμα 3.5). Επιπλέον, η περιοχή αυτή (Sc) είχε μεγαλύτερη ομοιογένεια στην
ποικιλότητα της ευκαρυωτικής κοινότητας όπως φαίνεται από το δείκτη Pielou (J’) (Σχήμα 3.5).
Πίνακας 3.3: Αναλύσεις μεταθετικής διακύμανσης (PERMANOVA) που
ελέγχουν τη μεταβλητότητα στη σύσταση της ευκαρυωτικής μικροβιακής
κοινότητας μεταξύ των περιοχών μελέτης (Nc και Sc) στα ταξινομικά
επίπεδα: MOTU (a), γένους (b), οικογένεια (c), τάξη (d), ομοταξία (e), φύλο
(f). Για κάθε ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν 999 μεταθέσεις και πίνακες
ανομοιότητας Bray-Curtis. MOTUs: molecular operational taxonomic units,
df: degrees of freedom.
a. Microbial eukaryote community - MOTUs
Source of variation
df
Mean Squares
Fperm
Nc vs Sc
1
0.746
2.676
Residuals
15
0.279

R2
0.151
0.849

p-value
0.005

b. Microbial eukaryote community – genera
Source of variation
df
Mean Squares
Fperm
Nc vs Sc
1
0.277
3.016
Residuals
15
1.379

R2
0.167
0.833

p-value
0.003

c. Microbial eukaryote community – family
Source of variation
df
Mean Squares
Fperm
Nc vs Sc
1
0.246
3.298
Residuals
15
0.074

R2
0.180
0.820

p-value
0.002

d. Microbial eukaryote community – order
Source of variation
df
Mean Squares
Nc vs Sc
1
0.194
Residuals
15
0.059

Fperm
3.286

R2
0.180
0.820

p-value
0.001

e. Microbial eukaryote community – class
Source of variation
df
Mean Squares
Nc vs Sc
1
0.136
Residuals
15
0.041

Fperm
3.310

R2
0.181
0.819

p-value
0.006

R2
0.280
0.720

p-value
0.001

f. Microbial eukaryote community – phylum
Source of variation
df
Mean Squares
Fperm
Nc vs Sc
1
0.106
5.837
Residuals
15
0.018
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Πίνακας 3.4: Αναλύσεις μεταθετικής διακύμανσης (PERMANOVA)
που ελέγχουν τη μεταβλητότητα στη σύσταση της ευκαρυωτικής
μικροβιακής κοινότητας στα διαφοετικά στρώματα νερού στις
περιοχές μελέτης Nc (a) και Sc (b). Για κάθε ανάλυση
χρησιμοποιήθηκαν 999 μεταθέσεις και πίνακες ανομοιότητας BrayCurtis. MOTUs: molecular operational taxonomic units, MS: Mean
Squares, df: degrees of freedom
a. Microbial eukaryote community (MOTUs) – Nc
Source of variation df
MS
Fperm
R2
Depth
1
0.514 2.105
0.260
Residuals
6
0.244
0.740

p-value
0.005

b. Microbial eukaryote community (MOTUs) – Sc
Source of variation df
MS
Fperm
R2
Depth
1
0.167 0.571
0.075
Residuals
7
0.291
0.924

p-value
0.727

Σχήμα 3.5: Θηκογράμματα των δεικτών ποικιλότητας της ευκαρυωτικής μικροβιακής κοινότητας στις
περιοχές μελέτης (Nc-κίτρινο και Sc-μπλε). Η εσωτερική γραμμή των θηκογραμμάτων αποτελεί τη
διάμεσο. Τα άκρα (αριστερά και δεξιά) των θηκογραμμάτων αποτελούν το πρώτο και τρίτο
τεταρτημόριο και οι μύστακες (whiskers) δείχνουν την ελάχιστη (αριστερά) και μέγιστη (δεξιά) μη
ακραία τιμή. Οι ακραίες τιμές αναπαρίστανται εκτός των θηκογραμμάτων ως ξεχωριστά σημεία. A:
Shannon-Wiener (H’) δείκτης «πλούτου» της ποικιλότητας, και B: Pielou (J’) δείκτης ομοιομορφίας της
ποικιλότητας.

Οι διαφοροποιήσεις της σύστασης της κοινότητας στο επίπεδο του φύλου
παρουσιάζονται στο Σχήμα 3.6, όπου τα ποσοστά σχετικής αφθονίας έχουν υπολογιστεί εκ του
συνολικού αριθμού αναγνωσμένων αλληλουχιών ανά δείγμα. Το φύλο Bacillariophyta έδειξε
υψηλότερα ποσοστά σχετικής αφθονίας στην περιοχή Nc έναντι της Sc (Bacillariophyta Nc: 16.7
± 3.5% και Bacillariophyta Sc: 6 ± 1.8%). Η διαφοροποίηση αυτή ήταν φανερή και ανά βάθος για
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το φύλο αυτό (Bacillariophyta: 2 m Nc 14.8 ± 4.9% και Sc 5.4 ± 2.1%, 10 m Nc 13.7 ± 2.9% και Sc
4 ± 1.2%, 20 m Nc 24 ± 1% και Sc 8.5 ± 2.5%). Το φύλο Chlorophyta είχε εντονότερη παρουσία
στην Nc, ιδιαίτερα στο επιφανειακό νερό (Nc 2 m: 5.8 ± 1.1%) σε σύγκριση με την Sc (Sc 2 m: 1.05
± 0.2%). Το φύλο Cercozoa είχε μικρή παρουσία στην περιοχή Nc μέχρι το βάθος των 10 m, ενώ
για την Sc τα ποσοστά των Cercozoa ήταν ακόμη χαμηλότερα. Τα ποσοστά των μικροβιακών
ευκαρυωτών που δεν ήταν δυνατόν να χαρακτηριστούν ταξινομικά (unass. Eukaryota) ήταν
σχετικά υψηλότερα στην περιοχή Sc από ότι στην Nc. Το φύλο Dinoflagellata ήταν αυτό με την
ισχυρότερη παρουσία σε όλους τους σταθμούς και τα βάθη και των δύο περιοχών (Nc και Sc).

Σχήμα 3.6: Σύσταση της μικροβιακής ευκαρυωτικής κοινότητας στις περιοχές μελέτης Nc (A, αριστερά)
and Sc (B, δεξιά) στα διαφορετικά στρώματα νερού. Οι μπάρες αναπαριστούν την μέση σχετική αφθονία
όπως υπολογίστηκε από τους τρείς σταθμού σε κάθε περιοχή (Nc και Sc) και το εύρος απόκλισης κάθε
μπάρας δείχνει την τυπική απόκλιση. Τα ποσοστά σχετικής αφθονίας υπολογίστηκαν διαιρώντας τον
αριθμό των αναγνωσμένων αλληλουχιών ανά φύλο με τον συνολικό αριθμό αναγνωσμένων
αλληλουχιών στο κάθε δείγμα. Ο συνολικός αριθμός αναγνωσμένων αλληλουχιών ανά δείγμα
παρουσιάζεται στον Πίνακας Β 1 (Παράρτημα Β). Η κατηγορία “Other” περιλαμβάνει τα φύλα που
έδειξαν σχετική αφθονία <5% σε όλες τις περιπτώσεις· τα φύλα αυτά ήταν τα: Apicomplexa, Bigyra,
Hyphochytriomycota και unass. Viridiplantae.
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Τα MOTU τα οποία εντοπίστηκαν στο ≥75% των δειγμάτων και με υψηλή αφθονία (≥1000
αναγνωσμένες αλληλουχίες) ήταν τα MOTU με την ευρύτερη επικράτηση στην περιοχή μελέτης,
και χαρακτηρίζονται στο εξής ως generalists MOTU (Παράρτημα Β: Σχήμα Β 2). Τα τρία MOTU
που χαρακτηρίστηκαν ως generalist ανήκαν στα Dinoflagellata και είχαν ισχυρή παρουσία σε
όλους τους σταθμούς και όλα τα βάθη (Σχήμα 3.7). Από την άλλη μεριά τα MOTU που βρέθηκαν
να έχουν υψηλή αφθονία (≥1000 αναγνωσμένες αλληλουχίες) σε μικρό ποσοστό δειγμάτων
(<12%), ήταν τα MOTU που επικρατούσαν σε περιορισμένο εύρος περιοχών και χαρακτηρίζονται
στο εξής ως specialists MOTU (Παράρτημα Β: Σχήμα Β 2). Από τα 25 MOTU που χαρακτηρίστηκαν
ως specialists, 18 βρέθηκαν στην βόρεια περιοχή (Nc) και μόνο 7 εντοπίστηκαν στην νότια
περιοχή (Sc) (Σχήμα 3.7). Τα specialists MOTU της βόρειας περιοχής (Nc) ανήκαν στα φύλα
Bacillariophyta, Chlorophyta, Ciliophora, Dinoflagellata, Oomycota και σε ομάδες που δεν ήταν
δυνατόν να χαρακτηριστούν ταξινομικά. Τα MOTU αυτά είχαν ελάχιστη παρουσία στη νότια
περιοχή. Αντίστοιχα, τα specialists MOTU της νότιας περιοχής (Sc) είχαν ελάχιστη παρουσία στη
βόρεια (Nc).

Σχήμα 3.7: Κατανομή των generalist και specialist μικροβιακών ευκαρυωτικών MOTU ως ο αριθμός των
αναγνωσμένων αλληλουχιών σε αναπαράσταση heatmap. Ο αριθμός των αναγνωσμένων αλληλουχιών
παρουσιάζεται ως χρωματική διαβάθμιση από το μπλε (χαμηλός αριθμός) έως το κόκκινο (υψηλός
αριθμός). Το χαμηλότερο δυνατόν ταξινομικό επίπεδο παρουσιάζεται για κάθε MOTU. MOTU:
molecular operational taxonomic unit.
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Μεταβλητές

που

επηρεάζουν

τη

σύσταση

των

ευκαρυωτικών

πλαγκτονικών κοινοτήτων
Η σχέση μεταξύ της ομοιότητας στη σύσταση των κοινοτήτων και της γεωγραφικής
απόστασης (distance decay) μεταξύ των σταθμών, βρέθηκε στατιστικά σημαντική και για τις δυο
περιοχές μελέτης (Nc και Sc) (Πίνακας 3.5). Η σχέση αυτή ήταν αρνητική και στις δύο
περιπτώσεις, δηλαδή, όσο αυξάνεται η γεωγραφική απόσταση τόσο μειώνεται η ομοιότητα
μεταξύ των κοινοτήτων ευκαρυωτικού πλαγκτού. Στην νότια περιοχή η γεωγραφική απόσταση
εξήγησε περίπου το διπλάσιο ποσοστό μεταβολής της ομοιότητας των κοινοτήτων από ό,τι στη
βόρεια περιοχή (Model R2: Nc 16.8%, Sc 35.9%). Η ομοιότητα της κοινότητας μειώθηκε
εντονότερα με την γεωγραφική απόσταση στην περιοχή Sc (Σχήμα 3.8) μιας και η εκτίμηση του
συντελεστή της γεωγραφικής απόστασης, δηλαδή η κλίση της καμπύλης, ήταν μεγαλύτερη κατά
απόλυτη τιμή (Πίνακας 3.5). Επιπλέον, η απόσταση στην οποία η ομοιότητα των κοινοτήτων
μειώνεται στο μισό (halving distance) ήταν πολύ μεγαλύτερη για την περιοχή Nc (Πίνακας 3.5).
Πίνακας 3.5: Γκαουσιανή γενικευμένη γραμμική μοντελοποίηση για την αλλαγή
στη σύσταση της κοινότητας με την χωρική απόσταση (distance-decay) στις δύο
περιοχές μελέτης Nc (a.) και Sc (b.). Η ομοιότητας της κοινότητας
(συμπληρωματικός πίνακας ανομοιότητας Bray-Curtis) ελέγχθηκε έναντι της
γεωγραφικής απόστασης (Ευκλείδεια απόσταση με βάση τις γεωγραφικές
συντεταγμένες). Οι σχέσεις που προέκυψαν φαίνονται στο Σχήμα 3.8.
a.

Distance-decay – Nc

Estimate
Std. Error
(intercept)
-1.276
0.116
Euclidean geogr. distance
-0.253
0.111
Model R2: 0.168, Halving distance: 15.500, So: 0.279
b.

t value
-10.959
-2.285

p-value
3.05E-11
0.031

t value
-7.457
-3.893

p-value
1.19E-08
0.001

Distance-decay – Sc

Estimate
Std. Error
(intercept)
-0.847
0.114
Euclidean geogr. distance
-1.494
0.384
Model R2: 0.359, Halving distance: 1.590, So: 0.429
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Σχήμα 3.8: Σχέση μεταξύ ομοιότητας της κοινότητας των ευκαρυωτικών μικροοργανισμών και της
γεωγραφικής απόστασης. Η ομοιότητας της κοινότητας αντιστοιχεί στο συμπληρωματικό πίνακα
ανομοιότητας Bray-Curtis (δηλαδή, 1- Bray-Curtis ανομοιότητα) και η γεωγραφική απόσταση στην
Ευκλείδεια απόσταση των γεωγραφικών συντεταγμένων.

Το συνολικό τελικό μοντέλο της ανάλυσης dbRDA βρέθηκε στατιστικά σημαντικό
(Πίνακας 3.6 b) και έτσι απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση (Ho) ότι δεν υπάρχει καμία γραμμική
σχέση μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών και της σύστασης της μικροβιακής κοινότητας
ευκαρυωτών. Οι δύο πρώτοι άξονες της dbRDA εξήγησαν πάνω από 44.6% της μεταβλητότητας
στην σύσταση της κοινότητας σε επίπεδο σημαντικότητας 1% (p-value<0.01) (Πίνακας 3.6 a). Ο
δεύτερος άξονας dbRDA διαχώρισε τις δύο περιοχές μελέτης (Nc και Sc) (Σχήμα 3.9). Οι
ανεξάρτητες μεταβλητές που εξήγησαν στατιστικά σημαντικά την σύσταση της κοινότητας ήταν
ο λόγος θερμοκρασίας προς αλατότητα (T:S), η συγκέντρωση διαλελυμένου οξυγόνου (Ο2), του
συνολικού διαλελυμένου αζώτου (Total N) και της χλωροφύλλης (Chl-a), η αφθονία των ιών (Vir)
και η αφθονία του πίκο- και νανοπλαγκτού (Prey) (Πίνακας 3.6 και Σχήμα 3.9). Οι μεταβλητές
φωσφορικά ιόντα (PO43-) και διοξείδιο του πυριτίου (SiO2) αφαιρέθηκαν κατά την αντίστροφη
σταδιακή επιλογή του μοντέλου, ενώ το σωματιδιακό οργανικό υλικό (POM) δεν βρέθηκε να
είναι στατιστικά σημαντικό. Η αφθονία του πίκο και νανοπλαγκτού (Prey), η συγκέντρωση του
διαλελυμένου οξυγόνου (Ο2), του συνολικού διαλελυμένου αζώτου (Total N) και της
χλωροφύλλης (Chl-a) εξήγησαν στατιστικά σημαντικά της σύσταση των κοινοτήτων της βόρειας
περιοχής (Πίνακας 3.6 και Σχήμα 3.9). Ενώ από την άλλη πλευρά μόνο ο λόγος θερμοκρασίας
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προς αλατότητα (T:S) φάνηκε να επηρεάζει στατιστικά σημαντικά τις Sc κοινότητες (Πίνακας 3.6
και Σχήμα 3.9).
Πίνακας 3.6: Περίληψη των αποτελεσμάτων της ανάλυσης πλεονασμού βασιζόμενης σε πίνακα ανομοιότητας
Bray-Curtis (distance-based redundancy analysis, dbRDA). Το μοντέλο έλεγξε τη σχέση μεταξύ της σύστασης της
μικροβιακής ευκαρυωτικής κοινότητας και των ανεξάρτητων μεταβλητών: λόγος θερμοκρασίας προς αλατότητα
(T:S), διαλελυμένο οξυγόνο (O2), συνολικό διαλελυμένο άζωτο (N), σωματιδιακό οργανικό υλικό (POM), αφθονία
τροφής (το άθροισμα των επιμέρους αφθονιών του πίκο και νανοπλαγκτού), αφθονία ιών και συγκέντρωση
χλωροφύλλης-a. Οι σχέσεις που προέκυψαν απεικονίζονται στο Σχήμα 3.9. df: degrees of freedom.
a.

dbRDA constrained variance
Axis 1
Eigenvalue
1.023
Explained Variation (%)
29.2

Axis 2
0.539
15.4

Axis 3
0.474
13.6

Axis 4
0.436
12.5

Axis 5
Axis 6
Axis 7
0.408
0.361
0.257
11.6
10.3
7.3
R2: 57.995% ; Adjusted R 2: 25.325%

b.

Permutation test for total dbRDA model (999 permutations)
df
Sum of Squares
Fperm
p-value
Model
7
3.499
1.775
0.001
Residuals
9
2.534
c.

Permutation test for dbRDA explanatory variables (999 permutations)
df
Sum of Squares
Fperm
p-value
T:S
1
0.47
1.669
0.014
O2
1
0.74
2.628
0.001
Total N
1
0.473
1.680
0.019
POM
1
0.333
1.182
0.185
Prey abund.
1
0.445
1.581
0.031
Viral abund.
1
0.630
2.239
0.001
Chl-a
1
0.408
1.448
0.044
Residuals
9
2.534
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Σχήμα 3.9: Ανάλυση πλεονασμού βασιζόμενης σε πίνακα ανομοιότητας Bray-Curtis (distance-based
redundancy analysis, dbRDA). Το μοντέλο έλεγξε τη σχέση μεταξύ της σύστασης της μικροβιακής
ευκαρυωτικής κοινότητας και των ανεξάρτητων μεταβλητών: λόγος θερμοκρασίας προς αλατότητα
(T:S), διαλελυμένο οξυγόνο (O2), συνολικό διαλελυμένο άζωτο (N), σωματιδιακό οργανικό υλικό (POM),
αφθονία τροφής (το άθροισμα των επιμέρους αφθονιών του πίκο και νανοπλαγκτού), αφθονία ιών και
συγκέντρωση χλωροφύλλης-a. Οι σταθμοί δειγματοληψίας αναπαριστώνται με τετράγωνα σύμβολα
και οι επεξηγηματικές μεταβλητές με βέλη σε ένα χώρο μειωμένων διαστάσεων. Οι συνιστώσες της
dbRDA (άξονες) που φαίνονται εδώ έχουν βρεθεί να συνεισφέρουν στατιστικά σημαντικά στο συνολικό
μοντέλο μετά από ελέγχους μεταθέσεων. Επιπλέον λεπτομέρειες για τις συνιστώσες της dbRDA, το
συνολικό μοντέλο και τις επεξηγηματικές μεταβλητές υπάρχουν στον Πίνακας 3.6.

Οικολογικά δίκτυα συνύπαρξης μικροβιακών ευκαρυωτών
Οι στατιστικά σημαντικές σχέσεις συνύπαρξης μεταξύ MOTU ήταν πολύ περισσότερες
για την περιοχή Sc από ό,τι για την Nc (Πίνακας 3.7, Edges). Το δίκτυο συνύπαρξης πλαγκτονικών
μικροβιακών ευκαρυωτών ήταν εμφανώς πιο συμπαγές για την περιοχή Sc μιας και η πυκνότητα
(density) του δικτύου αυτού ήταν παραπάνω από διπλάσια σε σχέση με την πυκνότητα (density)
του δικτύου Nc (Πίνακας 3.7 και Σχήμα 3.10 Α-Β). Επιπλέον ο μέσος αριθμός γειτονικών κόμβων
(average no of neighbors) ήταν μεγαλύτερος στο δίκτυο Sc. Γενικότερα, η συνεκτικότητα
(connectivity) του Sc ήταν σχεδόν διπλάσια από αυτή του Nc. Οι παράμετροι ενδιάμεση
κεντρικότητα (betweenness centrality) και μέσο μήκος διαδρομής (average path length) πήραν
μεγαλύτερες τιμές στο δίκτυο Nc, ενώ η μεταβατικότητα (transitivity) του δικτύου Sc ξεπέρασε
αυτή του Nc. Το δίκτυο Nc είχε μεγαλύτερη ετερογένεια (heterogeneity) ενώ το Sc μεγαλύτερη
συγκέντρωση (centralization).
83

Κεφάλαιο 3

Πίνακας 3.7: Τοπολογικές παράμετροι που χαρακτηρίζουν τα
οικολογικά δίκτυα συνύπαρξης (SparCC) στις περιοχές Nc και Sc. Τα
δίκτυα απεικονίζονται στο Σχήμα 3.10.
Nc
Sc
Nodes (No)
798
802
Edges (No)
4520
11422
Negative edges (%)
37.566
31.579
Diameter
13
11
Connectivity
Average No of Neighbors
11.328
28.484
Density
0.014
0.035
Likelihood for unevenness
Heterogeneity
0.057
0.046
Centralization degree
0.077
0.138
Small-world properties
Transitivity
0.488
0.585
Betweenness centrality
0.079
0.055
Average path length
4.953
3.891
No of detected communities
43
32
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Σχήμα 3.10: Δίκτυα συνύπαρξης της μικροβιακής ευκαρυωτικής κοινότητας στις περιοχές μελέτης Nc (αριστερά A, C) και Sc (δεξιά B, D). Τα MOTU αποτελούν τους κόμβους και οι
συνδέσεις (edges) έχουν υπολογιστεί με βάση των αλγόριθμο SparCC. Οι διακεκομμένες γραμμές αντιστοιχούν στις αρνητικές σχέσεις SparCC. Μόνο οι σημαντικές σχέσεις
(p<0.001) με -0.8>SparCC>0.8 έχουν χρησιμοποιηθεί. Για τα A-B, το χρώμα των κόμβων αντιστοιχεί στις ταξινομικές ομάδες. Για τα C-D, μόνο οι κόμβοι και οι συνδέσεις που
περιλαμβάνουν generalist (πράσινο) και specialist (κόκκινο) MOTU επισημαίνονται.
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Εκτός αυτών, αναγνωρίστηκαν οι κόμβοι των δικτύων συνύπαρξης που είχαν
αναγνωρισθεί ως generalist και specialist MOTU (παράγραφοι 3.2.5 και 3.3.2) και
επισημάνθηκαν στο συνολικό δίκτυο (Σχήμα 3.10 C-D). Ο βαθμός συγκέντρωσης (centralization
degree) των generalist και specialist είχε αντίστροφη τάση στα δύο δίκτυα: στο δίκτυο Nc οι
specialists είχαν υψηλότερο βαθμό συγκέντρωσης, ενώ από την άλλη μεριά στο δίκτυο Sc οι
generalists είχαν υψηλότερο βαθμό συγκέντρωσης (Σχήμα 3.11). Η ενδιάμεση κεντρικότητα
(betweenness centrality) πήρε παρόμοιες τιμές και στα δύο δίκτυα τόσο για τους generalists όσο
και για τους specialists. Όσον αφορά την εγγύς κεντρικότητα (closeness centrality), οι τιμές ήταν
παρόμοιες μεταξύ generalists και specialists εντός των δικτύων, ωστόσο τα δίκτυα διέφεραν
μεταξύ τους με το Sc να παίρνει πολύ υψηλότερες τιμές. Τέλος, στο δίκτυο Sc εντοπίστηκε μια
ακόμη διαφορά στην παράμετρο κεντρικότητα ιδιοδιανύσματος (eigenvector centrality): για το
δίκτυο Sc οι generalists πήραν υψηλότερες τιμές από τους specialist.
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Σχήμα 3.11: Σύγκριση των τοπολογικών χαρακτηριστικών των κόμβων μεταξύ generalist (πράσινο) και
specialist (κόκκινο) MOTU των περιοχών μελέτης Nc και Sc όπως προέκυψαν από τα δίκτυα συνύπαρξης
(Σχήμα 3.10). Η εσωτερική γραμμή των θηκογραμμάτων αποτελεί τη διάμεσο. Τα άκρα (αριστερά και
δεξιά) των θηκογραμμάτων αποτελούν το πρώτο και τρίτο τεταρτημόριο και οι μύστακες (whiskers)
δείχνουν την ελάχιστη (αριστερά) και μέγιστη (δεξιά) μη ακραία τιμή. Οι ακραίες τιμές αναπαρίστανται
εκτός των θηκογραμμάτων ως ξεχωριστά σημεία.

3.4 Συζήτηση
Διαφοροποίηση της στήλης του νερού και του πλαγκτού ανάλογα με το
βαθμός ανθρωπογενούς επιρροής
Τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά της στήλης του νερού διέφεραν μεταξύ των
περισσότερο και λιγότερο επηρεασμένων περιοχών (Nc και Sc, αντίστοιχα), όπως ήταν
αναμενόμενο. Η βόρεια περιοχή (Nc) χαρακτηρίστηκε από στρωματοποιημένη στήλη νερού
(Σχήμα 3.2) και υψηλότερες συγκεντρώσεις θρεπτικών, χλωροφύλλης και σωματιδιακού
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οργανικού υλικού (Σχήμα 3.3) σε σχέση με την λιγότερο επηρεασμένη περιοχή (Sc). Όπως
προαναφέρθηκε (παράγραφος 3.2.1), η περιοχή Nc δέχεται ισχυρές ανθρωπογενείς πιέσεις λόγω
του πυκνού υδρογραφικού δικτύου (UNEP/MAP 2015, Dimiza et al. 2016) και της έντονης
αγροτικής δραστηριότητας (European Environment Agency 2017). Έτσι, αν και οι περιοχές
μελέτης βρίσκονται σε παρόμοια απόσταση από την ακτή και επιπλέον έχουν το ίδιο μέγιστο
βάθος, διαφέρουν έντονα ως προς τη φυσικοχημεία της στήλης του νερού, κάτι που φαίνεται ότι
συνάδει με τον βαθμό ανθρωπογενών πιέσεων που δέχονται.
Στην περιοχή Nc, όπου οι συγκεντρώσεις θρεπτικών ήταν αυξημένες, προέκυψε και
αυξημένη πλαγκτονική βιομάζα (Σχήμα 3.4), όπως συμβαίνει στις περισσότερες αντίστοιχες
περιπτώσεις (English Channel: Xie et al. 2015, Baltic Sea: Suikkanen et al. 2013). Ωστόσο, στην
συγκεκριμένη περίπτωση εκτός από την αυξημένη βιομάζα των μίκρο- και πικοπλαγκτονικών
ομάδων στην περιοχή Nc, βρέθηκε ταυτόχρονα χαμηλότερη βιομάζα νανοπλαγκτού. Κάτι τέτοιο
μπορεί να οφείλετε στην αποτελεσματικότητα των μίκρο- έναντι των νανοπλαγκτονικών
πληθυσμών κατά την απορρόφηση θρεπτικών όταν αυτά βρίσκονται σε υψηλές συγκεντρώσεις
(Yoshimura et al. 2014, Lin et al. 2016). Εναλλακτικά θα μπορούσε να οφείλεται στην έντονη
θήρευση που ενδεχομένως δέχονται οι νανοπληθυσμοί από το μικροπλαγκτόν, μιας και η
βιομάζα των μικροπλαγκτονικών πληθυσμών είναι επίσης αυξημένη στην περιοχή αυτή (Nc).
Αντίστοιχα, οι μικροπλαγκτονικοί πληθυσμοί φάνηκε να υστερούν έναντι των νανοπλαγκτονικών
υπό συνθήκες χαμηλότερης συγκέντρωσης θρεπτικών.
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά, δηλαδή, οι συγκεντρώσεις των θρεπτικών, της
χλωροφύλλης και του σωματιδιακού υλικού, καθώς και οι βιομάζες των πλαγκτονικών
πληθυσμών, κάνουν τη στήλη του νερού να διαφέρει έντονα μεταξύ των περισσότερο και των
λιγότερο επηρεασμένων περιοχών. Η διαφορά αυτή αντανακλάται και στη σύσταση της
πλαγκτονικής κοινότητας, η οποία διαφοροποιήθηκε έντονα μεταξύ παράκτιων περιοχών,
ανάλογα με το βαθμό της διατάραξης που υφίσταται η κάθε περιοχή. Παρόμοια συμπεράσματα
έχουν αναφερθεί και για τις παράκτιες περιοχές της Ερυθράς θάλασσας (Pearman et al. 2018)
καθώς και για την Μάγχη (Genitsaris et al. 2016). Στην παρούσα περίπτωση, ωστόσο, η
διαφοροποίηση της ευκαρυωτικής κοινότητας μεταξύ των περισσότερο και των λιγότερο
επηρεασμένων περιοχών εντοπίστηκε σε όλα τα ταξινομικά επίπεδα (Πίνακας 3.4), κάτι που
σημαίνει ότι ακόμη και η σύσταση των ευκαρυωτικών μικροβιακών φύλων διέφερε μεταξύ
περιοχών που δέχονται διαφορετικού βαθμού πιέσεις.
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Η ομοιότητα μεταξύ των ευκαρυωτικών κοινοτήτων μειώθηκε με την αυξανόμενη
απόσταση, όπως συμβαίνει γενικότερα στις βιολογικές κοινότητες (Nekola & White 1999). Αυτό
συνέβη με πιο ραγδαίο ρυθμό στην λιγότερο επηρεασμένη περιοχή (Sc) (Σχήμα 3.8), όπου
φάνηκε, επιπλέον, υψηλότερη εξάρτηση από την απόσταση και χωρικός περιορισμός της
διασποράς των οργανισμών. Αντιθέτως, στην περιοχή Nc οι κοινότητες ήταν περισσότερο
ομοιογενείς ως προς τη σύσταση τους στο χώρο (Nekola & White 1999, Zinger et al. 2014). Ισχυρή
χωρική μεταβλητότητα των πλαγκτονικών ευκαρυωτικών κοινοτήτων έχει εντοπιστεί αρκετές
φορές και φαίνεται να συνδέεται με διαφορές στις περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν
(Logares et al. 2012, Massana et al. 2015, Genitsaris et al. 2016), ενώ, επιπλέον, η χωρική
μεταβλητότητα είναι εντονότερη σε ετερογενή περιβάλλοντα (Zinger et al. 2014). Εντούτοις, στην
παρούσα μελέτη οι περιβαλλοντικές μεταβλητές ομαδοποιούνται εντός των περιοχών Nc και Sc
(Πίνακας 3.1), δηλαδή οι περιβαλλοντικές συνθήκες μεταξύ των σταθμών της περιοχής Nc, και
αντίστοιχα μεταξύ των σταθμών της Sc, είναι παρόμοιες, και άρα, δεν φαίνεται να αρκούν για
την επεξήγηση της χωρικής διαφοροποίησης των πληθυσμών. Από την άλλη πλευρά, η αλλαγή
των κοινοτήτων με την απόσταση ενδέχεται να σχετίζεται με επιπρόσθετους βιογεωγραφικούς
παράγοντες, όπως για παράδειγμα η ύπαρξη φραγμάτων (Nekola & White 1999). Τέτοιο
βιογεωγραφικό φράγμα μπορεί να θεωρηθεί ο πορθμός του Ευρίπου μεταξύ των περιοχών Sc-2
και Sc-3 και θα μπορούσε να ενδυναμώσει την ανομοιότητα κοινοτήτων που βρίσκονται σε
κοντινή απόσταση.
Αν και η φυσική χωρική μεταβλητότητα των κοινοτήτων από σταθμό σε σταθμό ήταν
έντονη (Massana et al. 2015), ο παρόμοιος βαθμός ανθρωπογενών πιέσεων που υφίστανται οι
σταθμοί των περιοχών ήταν ο ισχυρότερος παράγοντας διαφοροποίησης των κοινοτήτων. Κάτι
τέτοιο συμφωνεί με τα συμπεράσματα των Grossmann et al. (2016) οι οποίοι τονίζουν ότι η
σύσταση της κοινότητας των πρώτιστων εξαρτάται από τον τύπο του ενδιαιτήματος.
Συμπληρωματικά προτείνεται ότι πέρα από τον τύπο του ενδιαιτήματος και την φυσική
μεταβλητότητα που διαμορφώνουν τις πλαγκτονικές κοινότητες, θα πρέπει να λαμβάνεται
υπόψιν και το φορτίο ανθρωπογενών διαταραχών που δέχεται ένα ενδιαίτημα.

Σύσταση της κοινότητας των ευκαρυωτών υπό διαφορετικό βαθμό
ανθρωπογενούς επίδρασης
Το φύλλο Dinoflagellata ήταν το επικρατέστερο σε όλους τους σταθμούς μελέτης και όλα
τα βάθη, αν και υπήρχαν έντονες διαφορές στην σύσταση της πλαγκτονικής κοινότητας μεταξύ
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των περισσότερο και λιγότερο διαταραγμένων περιοχών. Παρόμοια ευρήματα που τονίζουν την
επικράτηση των Dinoflagellata έχουν αναφερθεί για παράκτιες περιοχές (Massana et al. 2015,
Piredda et al. 2017, Rachik et al. 2018, Pearman et al. 2018), αλλά ακόμη και για ωκεάνιές
περιοχές παγκοσμίως (de Vargas et al. 2015, Pernice et al. 2016). Επιπλέον, τα MOTU τα οποία
χαρακτηρίστηκαν ως generalists ανήκαν στα Dinoflagellata κάτι που επισημαίνει την ευρεία
κατανομή τους στη περιοχή και τονίζει, ακόμη, την ευρύτητα του οικολογικού θώκου των
Dinoflagellata (Brannock et al. 2016). Άλλωστε, η κατανομή των generalists ειδών δεν αλλάζει
σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες (Xue et al. 2018) και η ευρεία εξάπλωση ειδών
υποδεικνύει είτε την ικανότητα εκμετάλλευσης ποικιλίας διατιθέμενων πόρων (Chafee et al.
2018) είτε την ανθεκτικότητά τους σε εξωγενείς κινδύνους (θήρευση, ιοί, αλλαγή
περιβαλλοντικών συνθηκών). Στις περιπτώσεις πλαγκτονικών κοινοτήτων που δεν προέρχονται
από ακραία ή απομονωμένα περιβάλλοντα μπορούμε να καταλήξουμε στο ότι η παρουσία
specialist ειδών σχετίζεται με τις περιβαλλοντικές συνθήκες (Ricklefs 1987, Logares et al. 2014).
Ως εκ τούτου, η παρουσία διαφορετικών ειδών specialists μεταξύ των περιοχών (Nc και Sc)
μπορεί να ερμηνευτεί ως απόκριση των ειδών αυτών στις διαφορετικές περιβαλλοντικές
συνθήκες που επικρατούσαν στις δύο αυτές περιοχές.
Οι ευκαρυωτικές ομάδες που διαθέτουν χρωστικές φάνηκε να κυριαρχούν στη σύσταση
της κοινότητα της βόρειας περιοχής (Nc), όπως και σε άλλες παράκτιες κοινότητες (Filker et al.
2019). Από αυτές τις ομάδες, τα δύο φύλα με την εντονότερη παρουσία ήταν τα Bacillariophyta
και τα Chlorophyta, τα οποία έχουν βρεθεί να επικρατούν και σε άλλες περιοχές που δέχονται
εισροές θρεπτικών (Brannock et al. 2016, Pearman et al. 2018). Τα Chlorophyta συχνά
κυριαρχούν σε παράκτιες περιοχές και μάλιστα έχει βρεθεί ότι σχετίζονται με υψηλές
συγκεντρώσεις αζώτου (Xu et al. 2016, Tragin & Vaulot 2018). Yψηλές συγκεντρώσεις
διαλελυμένου αζώτου σημειώθηκαν και στις βόρειες περιοχές της παρούσας μελέτης (Πίνακας
3.3 D) και ενδέχεται η παρουσία των Chlorophyta εκεί να συνδέεται με αυτό.
Το γένος Micromonas (Chlorophyta) χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά ευρεία κατανομή σε
παράκτια νερά παγκοσμίως (Not et al. 2009), ωστόσο στη συγκεκριμένη περίπτωση εμφανίστηκε
μόνο ως specialists των βόρειων περιοχών. Πιθανώς αυτό το εύρημα συνδέεται με τη φυσιολογία
του γένους και την προτίμηση υψηλών συγκεντρώσεων διαλελυμένων θρεπτικών (Marie et al.
2006). Στην παρούσα περίπτωση παρόλο που όλες οι περιοχές ήταν παράκτιες, μόνο στις βόρειες
περιοχές βρέθηκαν αρκετά υψηλές συγκεντρώσεις θρεπτικών συγκρίσιμες με μετρήσεις άλλων
παράκτιων περιοχών παγκοσμίως (Smith et al. 2006). Από την άλλη πλευρά, ομάδες με λιγότερο
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αυστηρές μεταβολικές απαιτήσεις, όπως τα Haptophytes (Mitra et al. 2016) και τα Ochrophyta
(Ptacnik et al. 2016), συμμετείχαν περισσότερο στην κοινότητα των λιγότερο επηρεασμένων
περιοχών.

Μεταβλητές που σχετίζονται με την διαφοροποίηση των ευκαρυωτικών
πλαγκτονικών κοινοτήτων
Η διαφοροποίηση της κοινότητας των ευκαρυωτικών μικροοργανισμών συνδέθηκε με
περιβαλλοντικές μεταβλητές της στήλης του νερού και, μάλιστα, διαφορετικές μεταβλητές
επηρέασαν τις κοινότητες της βόρειας επηρεασμένης περιοχής (Nc) και αυτές της νότιας
λιγότερο επηρεασμένης περιοχής (Sc) (Σχήμα 3.9). Οι μεταβλητές που φάνηκε να εξηγούν τη
δομή των κοινοτήτων της περιοχής Nc ήταν η αφθονία τροφής (Prey), η συγκέντρωση της
χλωροφύλλης (Chl-a), το διαλελυμένο οξυγόνο (O2) και το συνολικό διαλελυμένο άζωτο (N). Όλες
οι μεταβλητές αυτές είχαν υψηλότερες τιμές στην περιοχή Nc και υποδεικνύουν ένα παραγωγικό
σύστημα πλούσιο σε θρεπτικά (Smith et al. 2006). Το οξυγόνο και οι υψηλές συγκεντρώσεις
θρεπτικών έχουν προταθεί και προηγουμένως ως πιθανές μεταβλητές που εξηγούν τις
μεταβολές παράκτιων ευκαρυωτικών κοινοτήτων (Abad et al. 2017, Filker et al. 2019), κάτι που
ίσχυσε και στην παρούσα περίπτωση με τη συνδρομή όμως και άλλων μεταβλητών.
Η αλατότητα και η θερμοκρασία αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που καθορίζουν
τις πλαγκτονικές κοινότητες σε περιοχές εισροής γλυκού νερού (Muylaert et al. 2009, Shen et al.
2011, Abad et al. 2017, Li et al. 2018, Filker et al. 2019). Ωστόσο στην παρούσα περίπτωση ο λόγος
θερμοκρασίας προς αλατότητα έπαιξε ρόλο μόνο στη διαφοροποίηση κοινοτήτων της νότιας
περιοχής (Sc), της περιοχής δηλαδή που δέχεται λιγότερες εισροές γλυκού νερού και που
χαρακτηρίζονται από ομογενοποιημένη στήλη νερού. Έτσι, ενδέχεται, οι ελάχιστες αλλαγές στην
αλατότητα και τη θερμοκρασία στην περιοχή Sc (Σχήμα 3.2) να είναι ικανές να τροποποιήσουν
τη σύσταση κοινοτήτων που δεν επηρεάζονται συχνά από εισροές γλυκού νερού.
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω (παράγραφος 3.4.1), οι συνεχείς ανθρωπογενείς
επιρροές που δέχεται η βόρεια περιοχή (Nc) έχουν διαμορφώσει τα φυσικοχημικά
χαρακτηριστικά του θαλασσινού νερού και οι πλαγκτονικές κοινότητες έχουν ακολουθήσει αυτή
την αλλαγή περιβαλλοντικών συνθηκών. Φαίνεται λοιπόν ότι οι κοινότητες σε αυτές τις περιοχές
(Nc) έχουν διαμορφωθεί με παρόμοιο τρόπο εξαιτίας των ανθρωπογενών πιέσεων, ως εκ τούτου
μοιάζουν μεταξύ τους και η απόσταση παίζει μικρό ρόλο στην διαφοροποίησή τους. Από την
άλλη μεριά, η έλλειψη ή η μικρού μεγέθους διαταραχή του συστήματος κάνει την γεωγραφική
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απόσταση κύριο λόγο διαφοροποίησης των κοινοτήτων (Declerck et al. 2013), όπως στην
περίπτωση των νότιων περιοχών.

Αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ειδών
Η ανάλυση δικτύων μπορεί να αναδείξει πληροφορίες σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις
μεταξύ μικροοργανισμών ή με την δομή μιας κοινότητας πέραν των πληροφοριών που
προκύπτουν από τα αποτελέσματα της μελέτης της ποικιλότητας και της σύστασης της
κοινότητας (Fuhrman et al. 2015). Στην συγκεκριμένη περίπτωση εξετάστηκαν οι οικολογικές
σχέσεις συνύπαρξης των πλαγκτονικών ευκαρυωτικών μικροβίων υπό δύο οπτικές: α) χτίστηκε
ένα συνολικό δίκτυο συνύπαρξης για την κάθε περιοχή και εξετάστηκε η δομή του και οι
συνολικές αλληλεπιδράσεις στην κοινότητα, και, β) εξετάστηκαν, πιο συγκεκριμένα, τα MOTU τα
οποία είχαν χαρακτηριστεί ως generalist και specialist (παράγραφος 3.2.5 και 3.3.2). Όσον αφορά
την δεύτερη προσέγγιση, τα εν λόγω MOTU εντοπίστηκαν στο συνολικό δίκτυο της κάθε περιοχής
και εξετάστηκε ο ρόλος που παίζουν σε αυτό.
Έτσι, πέρα από τη δομή και τη σύσταση της ευκαρυωτικής κοινότητας, οι οικολογικές
σχέσεις μεταξύ των ειδών βρέθηκαν επίσης αλλαγμένες κάτω από διαφορετικό βαθμό
ανθρωπογενούς διαταραχής. Αντίστοιχες αλλαγές στις οικολογικές σχέσεις έχουν βρεθεί και
μεταξύ παράκτιων μεσοτροφικών περιοχών (Genitsaris et al. 2016). Η υψηλότερη τιμή του μέσου
αριθμού συνδεδεμένων κόμβων (average no of neighbors), η υψηλότερη πυκνότητα (density),
συγκέντρωση (centralization) και μεταβατικότητα (transitivity) και το μικρότερο μήκος μέσης
διαδρομής (average path length) υποδηλώνουν ότι η ευκαρυωτική κοινότητα της περιοχής Sc
ήταν στενότερα και ισχυρότερα συνδεδεμένη (Lin et al. 2017). Επιπλέον, ο υψηλότερος αριθμός
αλληλεπιδράσεων (edges) για τον περίπου ίδιο αριθμό ειδών (ΜOTU) υποδεικνύει σταθερότητα
του οικολογικού δικτύου της νότιας περιοχής Sc (Fuhrman et al. 2015).
Η ανθεκτικότητα και η ευρωστία ενός τροφικού δικτύου αυξάνεται με την
συνδεσιμότητα, ανεξάρτητα από τον αριθμό και την αφθονία των ειδών (Dunne et al. 2002). Με
βάση αυτή την άποψη, οι οικολογικές σχέσεις που σχηματίστηκαν στην περιοχή Sc είναι πιο
ισχυρές και άρα πιο ανθεκτικές σε τυχόν περιβαλλοντικές αλλαγές (Vallina & Le Quéré 2011).
Επιπλέον, ο υψηλότερος «πλούτος» (richness) και η υψηλή ομοιογένεια (evenness) της
ποικιλότητας στην περιοχή αυτή πιθανόν συνεισφέρει στην δυνατότητα εξισορρόπησης της
κοινότητας σε περίπτωση εξωτερικής αλλαγής (Hughes & Stachowicz 2004). Απεναντίας, οι
συνεχείς περιβαλλοντικές πιέσεις που υφίστανται οι βόρειες περιοχές (Nc) φαίνεται να έχουν
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επιδράσει στο τροφικό πλέγμα μειώνοντας τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ειδών, όπως τυπικά
συμβαίνει σε τροφικά πλέγματα όπου επικρατούν λίγα είδη (Fuhrman et al. 2015).
Όσον αφορά τις ιδιότητες των κόμβων που εξετάζονται: ο βαθμός συγκέντρωσης
(centralization degree) ενός κόμβου είναι ο αριθμός των συνδέσεων αυτού και υποδεικνύει πόσο
ενεργός είναι ο κόμβος· η ενδιάμεση κεντρικότητα (betweenness centrality) αναφέρεται στο
πόσο κρίσιμος είναι ένας κόμβος στη συνδεσιμότητα του δικτύου, και αποτελεί τον αριθμό των
μικρότερων διαδρομών (shortest paths) που διέρχονται από ένα συγκεκριμένο κόμβο. H εγγύς
κεντρικότητα (closeness centrality) αποτελεί τον αριθμό των βημάτων που απαιτούνται για την
πρόσβαση από ένα κόμβο σε κάθε άλλο κόμβο και οι υψηλότερες τιμές σημαίνουν λιγότερο
κεντρική θέση. Tέλος, η κεντρικότητα ιδιοδιανύσματος (eigenvector centrality) αποτελεί μέτρηση
του πόσο καλά συνδεδεμένος είναι ένας κόμβος με άλλους καλά συνδεδεμένους κόμβους. Με
βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι οι κόμβοι τόσο των generalists όσο και των specialists έχουν
περισσότερο κεντρικές θέσεις στο δίκτυο Nc κάτι που απεικονίζεται και στο ίδιο το δίκτυο (Σχήμα
3.10 C). Παράλληλα, στο δίκτυο της βόρειας περιοχής (Nc) οι κόμβοι των specialist MOTU ήταν
πιο ενεργοί από αυτούς των generalist, ενώ ακόμη οι κόμβοι των specialist είχαν τάση να είναι
κρισιμότεροι ως προς τη συνδεσιμότητα του δικτύου. Από την άλλη μεριά, στο δίκτυο Sc οι
κόμβοι generalist ήταν πιο ενεργοί από τους specialist και ταυτόχρονα ήταν καλύτερα
συνδεδεμένοι.
Έτσι, στο οικολογικό δίκτυο των πιο επηρεασμένων περιοχών τα είδη specialist
φαίνονται να είναι σημαντικά στη δομή και τη συνεκτικότητα του δικτύου· μάλιστα πολύ
σημαντικότερα από ό,τι είναι τα αντίστοιχα generalist για το οικολογικό δίκτυο που σχηματίζεται
στις λιγότερο επηρεασμένες περιοχές. Υποδεικνύεται λοιπόν ο πιθανόν αναντικατάστατος ρόλος
των specialists στη δομή των κοινοτήτων των επηρεασμένων περιοχών (Xue et al. 2018), μιας και
με την απομάκρυνση τέτοιων κόμβων από τον δίκτυο θα καταρρεύσουν πολλές άλλες σχέσεις
μεταξύ ειδών. Επιπλέον, υπάρχουν ενδείξεις για τη σημαντικότητα των generalist ειδών στον
οικολογικό δίκτυο των λιγότερο επηρεασμένων περιοχών, αν και σε αυτό το δίκτυο ο ρόλος των
generalists και specialists φαίνεται να είναι αντίστοιχα σημαντικός.

3.5 Σύνοψη και Συμπεράσματα
Το ευκαρυωτικό μικροβιακό πλαγκτόν συμπεριλαμβάνεται συχνά σε μελέτες
περιβαλλοντικής αλλαγής και κατάστασης οικοσυστήματος λόγω της γρήγορης και δυναμικής
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απόκρισης του σε περιβαλλοντικές διαταραχές (Liu et al. 2015, Otero-Ferrer et al. 2018). Οι
σύγχρονες πληροφορίες σχετικά με το σύνολο του ευκαρυωτικού πλαγκτού παράκτιων περιοχών
παραμένουν λίγες και με αυτή τη μελέτη στοχεύσαμε στην ανάλυση της ποικιλότητας και της
δομής της πλαγκτονικής μικροβιακής κοινότητας ευκαρυωτών σε παράκτιες θαλάσσιες περιοχές
της Ανατολικής Μεσογείου. Το παράκτιο οικοσύστημα της Ανατολικής Μεσογείου δέχεται
ισχυρές εισροές γεωργικών και βιομηχανικών αποβλήτων, οι οποίες κατά τόπους είναι
συγκρίσιμες με τις εισροές στην Βαλτική θάλασσα (van Cappellen et al. 2014), ωστόσο δεν φτάνει
ποτέ σε έντονα ευτροφικά φαινόμενα (Powley et al. 2018).
Τα δύο είδη συστήματος που μελετήθηκαν αντικατοπτρίζουν δύο διαφορετικές
καταστάσεις περιβαλλοντικής αλλαγής. Η βόρεια περιοχή μελέτης (Nc) δέχεται ισχυρές και
συνεχείς εισροές από τη χέρσο και η στήλη του νερού χαρακτηρίζεται από υψηλές
συγκεντρώσεις διαλελυμένων θρεπτικών, χλωροφύλλης και σωματιδιακού υλικού, δεν έχει
φτάσει όμως το βαθμό ευτροφισμού που συναντάται σε άλλες παράκτιες περιοχές του κόσμου.
Από την άλλη πλευρά η νότια περιοχή (Sc) αποτελεί ένα σύστημα που δέχεται μικρό βαθμό
συνεχών ανθρωπογενών εισροών και διακρίνεται από αυξημένες συγκεντρώσεις θρεπτικών
χλωροφύλλης και σωματιδιακού υλικού σε σχέση με την ανοιχτή θάλασσα (Powley et al. 2017b),
όχι όμως τόσο αυξημένες όσο στις βόρειες περιοχές. Μεταξύ των δύο περιοχών μελέτης, η
σύσταση των μικροβιακών ευκαρυωτικών κοινοτήτων διαφοροποιήθηκε ως προς τον βαθμό
ανθρωπογενούς πίεσης, καθώς και σε σχέση με το βάθος όταν η στήλη του νερού ήταν
στρωματοποιημένη, δηλαδή, στην πιο βόρεια επηρεασμένη περιοχή. Διαφορετικές
περιβαλλοντικές μεταβλητές επηρέασαν τις κοινότητες των δύο περιοχών, και πιο συγκεκριμένα
μεταβλητές που σχετίζονται με την αφθονία πόρων (συγκέντρωση διαλελυμένου οξυγόνου και
αζώτου, χλωροφύλλης και αφθονία ζωντανής τροφής) βρέθηκαν να ελέγχουν τις κοινότητες των
περισσότερο επηρεασμένων περιοχών. Έτσι, η αφθονία πόρων που προέκυψε από τις
ανθρωπογενείς πιέσεις επέδρασσε και άλλαξε τη σύσταση του πλαγκτού.
Ο χαμηλός «πλούτος» (richness) και η χαμηλή ομοιογένεια (evenness) της ποικιλότητας
που βρέθηκε στην πιο επηρεασμένη περιοχή, συχνά συνάδει με τις περιβαλλοντικές αλλαγές που
φαίνεται να έχουν οδηγήσει το σύστημα στην επικράτηση λιγότερων ειδών (για παράδειγμα:
Garmendia et al., 2013; Hewson and Fuhrman, 2004; Mouillot et al., 2006). Σε αντίθεση με τη
νότια παράκτια περιοχή, η κοινότητα της βόρειας περιοχής τείνει να έχει χαμηλότερη
ποικιλότητα, να διακρίνεται από περισσότερα specialist είδη και παράλληλα χαρακτηρίζεται από
λιγότερες σχέσεις μεταξύ των ειδών. Κατά συνέπεια, η βόρεια κοινότητα κυριαρχείται από

94

Κεφάλαιο 3

λιγότερα είδη τα οποία όμως παίζουν σημαντικό ρόλο στο οικολογικό πλέγμα. Τελικά σε ένα
σύστημα το οποίο έχει διαταραχθεί από ανθρωπογενείς δραστηριότητες και χαρακτηρίζεται από
μεγάλη διαθεσιμότητα πόρων, φαίνεται ότι τα specialist είδη παίζουν σημαντικό ρόλο και είναι
αυτά που ισχυροποιούν το οικολογικό πλέγμα. Δεν αποκλείεται άλλωστε να ήταν εκείνοι οι
μικροοργανισμοί-κλειδιά που αποτέλεσαν τους αρχικούς παράγοντες του οικολογικού δικτύου
ή που είχαν ζωτικό ρόλο κατά το πέρασμα του συστήματος στη διαταραχή (Berry & Widder 2014,
Xue et al. 2018).
Από την άλλη πλευρά, αν και τα ευρέως άφθονα (generalist) είδη είναι συχνά λίγα σε
αριθμό (Logares et al. 2014, Chafee et al. 2018), έπαιξαν αντιστοίχως σημαντικό ρόλο με τα
specialist στις οικολογικές σχέσεις που σχηματίστηκαν στις λιγότερο επηρεασμένες νότιες
περιοχές. Το οικολογικό πλέγμα στις περιοχές που δέχονται μικρό βαθμό ανθρωπογενούς
διαταραχής είναι περισσότερο συνδεδεμένο και χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότερες σχέσεις
μεταξύ των ειδών. Έτσι συμπεραίνουμε ότι στην περίπτωση αυτή τόσο generalist όσο και
specialist είδη έχουν συνδράμει στην δημιουργία ενός ισχυρού οικολογικού πλέγματος.
Συμπερασματικά φαίνεται ότι οι αλλαγές στη σύσταση της κοινότητας, στο οικολογικό πλέγμα
και στο ρόλο που παίζει ο κάθε μικροοργανισμός σε αυτό είναι αυτά που ρυθμίζουν και
σταθεροποιούν το οικοσύστημα. Ως εκ τούτου, προτείνεται ότι οι αλλαγές αυτές συμβάλλουν εν
μέρει στο ότι τα παράκτια οικοσυστήματα της Ανατολικής Μεσογείου δεν φτάνουν σε
υπερτροφικές συνθήκες. Μιας και οι σχέσεις μεταξύ των μικροβιακών ειδών είναι εξαιρετικά
δυναμικές, είναι πιθανό να λειτουργούν ως ένας τρόπος εξισορρόπησης των αλλαγών που
υφίσταται ένα οικοσύστημα.
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4 Απόκριση των μικροβιακών πλαγκτονικών
κοινοτήτων από το παράκτιο ολιγοτροφικό
σύστημα της Μεσογείου στην προσθήκη N και P
4.1 Εισαγωγή
Η εισροή θρεπτικών στο θαλάσσιο περιβάλλον λόγω ανθρωπογενών δραστηριοτήτων
έχει αυξηθεί σε συχνότητα και ποσότητα με την πάροδο του χρόνου (Hallegraeff, 2010).
Ταυτόχρονα, φαινόμενα, όπως οι έντονες κατακρημνίσεις και πλημμύρες που έχουν ως
αποτέλεσμα την εισαγωγή θρεπτικών στη θάλασσα (Madsen et al. 2014), εντείνονται λόγω της
ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής (Hirabayashi et al. 2013). Οι άμεσες επιπτώσεις των
ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο περιβάλλον μελετώνται εδώ και δεκαετίες (Doney
2010)· μάλιστα πρόσφατα έχει δοθεί έμφαση στην εισαγωγή λυμάτων (Powley et al., 2016), στις
αστικές εισροές (Richa et al., 2017) και στον εμπλουτισμό που προκύπτει από υδατοκαλλιέργειες
(Tsagaraki et al. 2013). Παρόλα αυτά, η οικολογική απόκριση των θαλάσσιων συστημάτων στη
μαζική και απότομη εισαγωγή θρεπτικών που συνδέεται με φαινόμενα κλιματικής αλλαγής
παραμένει ένα ανοικτό και υπό μελέτη ζήτημα (Krishnamurthy et al. 2010).
Με τη συχνότητα των έντονων κλιματικών φαινομένων να αυξάνονται παγκοσμίως
(Hirabayashi et al. 2013), η απόκριση των ολιγοτροφικών συστημάτων, τα οποία αποτελούν
συντριπτική πλειονότητα στον παγκόσμιο ωκεανό (Morel et al. 2010), παρουσιάζει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον (Lejeusne et al. 2010). Η Μεσόγειος, μία από τις πιο ολιγοτροφικές θαλάσσιες
περιοχές στον κόσμο (Krom et al. 2003), θεωρείται ιδιαίτερα ευαίσθητη σε μεταβολές των
συγκεντρώσεων των θρεπτικών (Karydis & Kitsiou 2012). Ωστόσο, η συνολική απόκριση τέτοιων
οικοσυστημάτων στη μαζική και ξαφνική απελευθέρωση θρεπτικών παραμένει αβέβαιη. Στη
λεκάνη της Μεσογείου η ένταση τόσο των εναποθέσεων αφρικανικής σκόνης όσο και των
ποταμίσιων εισροών κλιμακώνεται (Powley et al. 2017a), με αποτέλεσμα ο συνολικός εξωγενής
εμπλουτισμός θρεπτικών να αυξάνεται.
Στο θαλάσσιο περιβάλλον, μεταξύ των διαλελυμένων θρεπτικών, το άζωτο και ο
φώσφορος συνδέονται θεμελιωδώς με την παραγωγή βιομάζας και οι κύκλοι τους εμπλέκουν
διάφορες μικροβιακές κοινότητες. Η εισροή διαλελυμένου αζώτου και φωσφόρου σε ένα
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ισορροπημένο θαλάσσιο σύστημα οδηγεί σε πλαγκτονική άνθιση (Thyssen et al. 2014, Bracken
et al. 2015). Τόσο σε φυσικές όσο και υποκινούμενες ανθίσεις τα μικροαυτότροφα, όπως τα
Διάτομα, επωφελούνται ταχέως από τα αυξημένα θρεπτικά, ακολουθούμενα από πληθυσμούς
βραδύτερης μεταβολικής δυναμικότητας (Yoshimura et al. 2014, Lin et al. 2016). Πρόσφατες
μελέτες έχουν επεκτείνει τις γνώσεις μας για την οικολογία του πλαγκτού αποδεικνύοντας, για
παράδειγμα, ότι η σύσταση της βακτηριακής κοινότητας εξαρτάται από την παρουσία
διαφορετικών μορίων διαλελυμένης οργανικής ύλης (Teeling et al. 2012), και ότι τα πλαγκτονικά
πρώτιστα ενδέχεται να πραγματοποιούν επιλεκτική θήρευση (Martinez-Garcia et al. 2012). Αυτές
οι πρόσφατες πληροφορίες, σε συνδυασμό με τις διαφορετικές μεταβολικές δυνατότητες των
μικροοργανισμών, υποδηλώνουν ότι η απόκριση των πλαγκτονικών κοινοτήτων στην προσθήκη
θρεπτικών πιθανόν να μην έχει ακόμα μελετηθεί ολοκληρωτικά.
Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώξαμε να επανεξετάσουμε το καλά μελετημένο θέμα της
επίδρασης εισερχόμενων θρεπτικών στο θαλάσσιο περιβάλλον υπό μια διαφορετική γωνία,
προκαλώντας, δηλαδή, μια ξαφνική και εξαιρετικά υψηλή διαταραχή συγκέντρωσης θρεπτικών
συστατικών και στη συνέχεια διερευνώντας τις αντιδράσεις πλαγκτόν που προέρχεται από
ολιγοτροφικά ενδιαιτήματα σε αυτή τη δραστική μεταβολή των επιπέδων των θρεπτικών. Η
συγκεκριμένη μελέτη εξετάζει ταυτόχρονα την κοινότητα βακτηρίων και των μικροβιακών
ευκαρυωτών και επικεντρώνεται τόσο στη σύσταση όσο και στη βιομάζα των διαφόρων
πληθυσμών του πλαγκτού. Η απότομη αύξηση των συγκεντρώσεων θρεπτικών επιχειρεί να
προσομοιώσει γεγονότα όπως οι έντονες ατμοσφαιρικές κατακρημνίσεις, που αυξάνουν άμεσα
τις συγκεντρώσεις θρεπτικών στη θάλασσα, και οι πλημμύρες που οδηγούν σε τεράστιες εισροές
θρεπτικών. Το πείραμα της μελέτης διεξήχθη σε μεσόκοσμους, καθώς θεωρούνται το πιο
αντιπροσωπευτικό πειραματικό εργαλείο για τη μελέτη των φυσικών αντιδράσεων του πλαγκτού
ενώ, παράλληλα, τα πειραματικά σφάλματα μειώνονται στα μεγάλης κλίμακας πειράματα σε
σύγκριση με πειράματα μικρότερης κλίμακας (Mostajir et al. 2013).
Υποθέτοντας ότι μια ξαφνική αύξηση των θρεπτικών θα είχε ως αποτέλεσμα υψηλή
πλαγκτονική βιομάζα, οι στόχοι αυτού του πειράματος ήταν: (1) να ελεγχθεί εάν η προσθήκη
θρεπτικών ουσιών θα έχει ως αποτέλεσμα αλλαγές στην ποικιλότητα, και πιο συγκεκριμένα
μεταβολές στις κοινότητες προκαρυωτικού και ευκαρυωτικού πλαγκτού· (2) να ελεγχθεί κατά
πόσον οι διαφορετικές ποσότητες θρεπτικών θα οδηγήσουν σε μεταβολές της σύστασης της
πλαγκτονικής κοινότητας· (3) να καθοριστεί η διαδοχή μεταξύ των διαφορετικών μικροβιακών
πληθυσμών υπό τα διαφορετικά φορτία θρεπτικών, και, (4) να ελεγχθούν οι διαφορές, εάν
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υπάρχουν, στις σχέσεις μεταξύ των μικροβίων υπό διαφορετικές συνθήκες θρεπτικών ουσιών,
δεδομένου ότι οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μελών της κοινότητας διαδραματίζουν σημαντικό
ρόλο στη χρονική διαδοχή του πλαγκτού υπό μεταβαλλόμενες συνθήκες 6.

4.2 Υλικά και Μέθοδοι
Πειραματικός σχεδιασμός και επεξεργασία επιπέδων θρεπτικών
Το πείραμα προσθήκης θρεπτικών ουσιών πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις
μεσοκόσμων CretaCosmos κατά το φθινόπωρο του 2014 για 58 ημέρες. Το πείραμα αποτέλεσε
μέρος κοινής ερευνητικής δραστηριότητας με πρόσθετα βενθο-πελαγικά ερωτήματα και
συνεπώς προστέθηκε ποσότητα ιζήματος στον πυθμένα των μεσοκόσμων ενώ η στήλη του
θαλασσινού νερού βρισκόταν πάνω από το ίζημα. Ο πειραματικός σχεδιασμός, καθώς και οι
δειγματοληψίες περιγράφονται λεπτομερώς σε προηγούμενες μελέτες (Dimitriou et al. 2017a b).
Συνοπτικά, το θαλασσινό νερό που χρησιμοποιήθηκε στο πείραμα συλλέχθηκε από παράκτια
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου (35o 20′ 05.14″ N; 25o 16′ 50.44″ E) από το βάθος των 2 m.
Αφού το θαλασσινό νερό μεταφέρθηκε ισομερώς στους μεσοκόσμους (1500 L θαλασσινού νερού
ανά μεσόκοσμο), τοποθετήθηκαν διπλής στρώσης καπάκια από πλεξιγκλάς και νάυλον πλέγμα
σε κάθε μεσόκοσμο. Αρχικά, συλλέχθηκαν από τους μεσοκόσμους δείγματα πριν από την
προσθήκη θρεπτικών που σηματοδοτούσαν τις αρχικές πειραματικές συνθήκες, και στη συνέχεια
την ίδια ημέρα (Day-0), πραγματοποιήθηκε η προσθήκη των θρεπτικών.
Μεσόκοσμοι μάρτυρες ("Control"), χωρίς οποιαδήποτε προσθήκη ή τροποποίηση των
θρεπτικών, κατασκευάστηκαν εις τριπλούν. Οι μεσόκοσμοι στους οποίους πραγματοποιήθηκε
προσθήκη θρεπτικών συστατικών, δημιουργήθηκαν επίσης εις τριπλούν για καθένα από τα δύο
διαφορετικά επίπεδα θρεπτικών ("Low" και "High"). Με την προσθήκη των θρεπτικών ουσιών,
σκοπεύσαμε επίσης στην αύξηση του λόγου N:P κατά 1.5 και 2 φορές για τα δύο διαφορετικά
επίπεδα θρεπτικών "Low" και "High", αντίστοιχα. Η συγκέντρωση των θρεπτικών, καθώς και ο
λόγος Ν:Ρ παρουσιάζονται στον Πίνακας 4.1 όπως τροποποιήθηκαν κατά την έναρξη του
πειράματος. Η τροποποίηση των επιπέδων των θρεπτικών πραγματοποιήθηκε με την προσθήκη

6

Δεδομένα από το κεφαλαιο αυτό έχουν δημοσιευτεί στην εργασία: Santi I, Tsiola A, Dimitriou
PD, Fodelianakis S, Kasapidis P, Papageorgiou N, Daffonchio D, Pitta P, Karakassis I (2019) Prokaryotic and
eukaryotic microbial community responses to N and P nutrient addition in oligotrophic Mediterranean
coastal waters: Novel insights from DNA metabarcoding and network analysis. Mar Environ Res 150:104752.
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διαλυμάτων ΚΗ2ΡΟ4 και ΚΝΟ3 στις κατάλληλες συγκεντρώσεις. Αμέσως μετά την προσθήκη των
διαλυμάτων εφαρμόστηκε έντονη ανάδευση σε κάθε μεσόκοσμο για να διασφαλιστεί η
ομοιογενής κατανομή των θρεπτικών στην στήλη του νερού. Η θερμοκρασία του νερού καθώς
και η ηλιακή ακτινοβολία παρακολουθούνταν ανά 2 λεπτά συνεχόμενα κατά τη διάρκεια του
πειράματος με τη χρήση καταγραφέων δεδομένων HOBO (UA-002-64 ONSET Corporation).
Πίνακας 4.1: Συγκεντρώσεις θρεπτικών κατά την έναρξη του πειράματος (Day-0,
prior manipulation) και τροποποίηση των επιπέδων θρεπτικών στους μεσόκοσμους
"Low" και "High" (after manipulation). Το άθροισμα των συγκεντρώσεων των
νιτρικών (NO3-) και νιτρωδών (NO2-) ιόντων, ως διαλελυμένο άζωτο (Ν), και η
συγκέντρωση των φωσφορικών ιόντων (PO43-), ως διαλελυμένος φώσφορος (P)
χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του λόγου N:P. Παρουσιάζονται η μέση
τιμή και η τυπική απόκλιση όπως υπολογίστηκαν από τους τρεις επαναληπτικούς
μεσόκοσμους.
Prior manipulation
After manipulation
Low
High
NO3- (μM)
0.09 ± 0.01
26.02 ± 1.32
55.98 ± 0.29
PO43- (μM)
0.03 ± 0.00
5.59 ± 0.86
8.56 ± 0.86
N:P
3.2 ± 0.52
4.7 ± 0.70
6.5 ± 0.03

Μέτρηση συγκέντρωσης χημικών μεταβλητών και χλωροφύλλης-a
Δείγματα θαλασσινού νερού για τη μέτρηση των διαλελυμένων θρεπτικών και της
χλωροφύλλης-a συλλέχθηκαν καθημερινά μέχρι την τρίτη ημέρα (Day-3) και κάθε τρεις ημέρες
από την ημέρα 3 (Day-3) και έπειτα. Οι αναλύσεις της συγκέντρωσης διαλελυμένων θρεπτικών
και οξυγόνου πραγματοποιήθηκαν αμέσως μετά τη δειγματοληψία. Τα φωσφορικά ιόντα (PO 43) μετρήθηκαν όπως περιγράφεται από τους Rimmelin & Moutin (2005), τα νιτρικά ιόντα (NO 3-),
τα νιτρώδη ιόντα (NO2-), το διαλελυμένο διοξείδιο του πυριτίου (SiO2) και το διαλελυμένο
οξυγόνο όπως περιγράφεται από τους Strickland & Parsons (1972) και τα αμμωνιακά ιόντα (NH 4+)
σύμφωνα με τους Ivančič & Degobbis (1984). Τα όρια ανίχνευσης για τα PO43-, NO3-, NO2-, SiO2,
οξυγόνο και NH4+ ήταν 8‧10-4, 0.017, 0.017, 0.025, 3 και 0.019 μΜ, αντίστοιχα.
Τα δείγματα νερού για τη μέτρηση της συγκέντρωσης της χλωροφύλλης-a διηθήθηκαν
διαδοχικά σε πολυανθρακικές (polycarbonate) μεμβράνες με διάμετρο πόρου 10, 5, 2 και 0.2 μm
με τη χρήση αντλίας κενού σε χαμηλή πίεση. Η συγκέντρωση της χλωροφύλλης εκτιμήθηκε
φθορομετρικά, σύμφωνα με τους Yentsch & Menzel (1963) έπειτα από εκχύλιση σε 90% ακετόνη.
Οι τιμές συνολικής χλωροφύλλης-a υπολογίστηκαν αθροίζοντας τις αντίστοιχες τιμές των
επιμέρους κλασμάτων μεγέθους. Η μεμβράνη διαμέτρου πόρου 10 μm αντιπροσώπευε τα
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μικροαυτότροφα (>10 μm), το άθροισμα των τιμών από τις μεμβράνες των 2 μm και 5 μm
αντιστοιχούσαν στα νανοαυτότροφα (2-5 μm), ενώ η μεμβράνη των 0.2 μm αντιπροσώπευε τους
πικοφωτοσυνθετικούς μικροοργανισμούς (0.2-2 μm).

Προσδιορισμός αφθονίας και βιομάζας των πλαγκτονικών πληθυσμών
Δείγματα για εκτίμηση της αφθονίας και βιομάζας των πλαγκτονικών πληθυσμών
συλλέχθηκαν καθημερινά μέχρι την τρίτη ημέρα (Day-3) και κάθε τρεις ημέρες από την ημέρα 3
(Day-3) και έπειτα. Ο προσδιορισμός της αφθονίας και βιομάζας του πικοπλαγκτού
πραγματοποιήθηκε με κυτταρομετρία ροής όπως περιγράφεται στην παράγραφο 3.2.3. Η
καταμέτρηση των νάνο και μικροπληθυσμών και ο υπολογισμός της βιομάζας τους
πραγματοποιήθηκε όπως περιγράφεται στην παράγραφο 3.2.3.

DNA metabarcoding και βιοπληροφορικές αναλύσεις
Κάθε έξι ημέρες συλλέγονταν 6 L θαλασσινού νερού τα οποία διηθούνταν σε μεμβράνες
πολυαιθερικής σουλφόνης (polyethersulfone) με διάμετρο πόρου 0.22 μm, αφού προηγουμένως
είχε χρησιμοποιηθεί πλέγμα διαμέτρου πόρου 200 μm για την συγκράτηση των μεγαλύτερων
οργανισμών. Οι μεμβράνες αποθηκεύτηκαν στους -80οC μέχρι την εργαστηριακή ανάλυση. Κατά
τη διάρκεια της δειγματοληψίας διηθήθηκε με τον ίδιο τρόπο υπερκάθαρο νερό το οποίο
μετέπειτα υπέστη την ίδια διαχείριση με τα δείγματα θαλασσινού νερού με σκοπό να
χρησιμοποιηθεί ως δείγμα ελέγχου επιμόλυνσης κατά την βιοπληροφορική ανάλυση. Η εξαγωγή
DNA από τις μεμβράνες πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του DNA PowerWater kit (Qiagen)
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, τροποποιώντας μόνο το τελικό στάδιο της έκλουσης.
Το DNA εκλούστηκε διπλά για να αυξηθεί η συγκέντρωσή του, αρχικά χρησιμοποιώντας το
διάλυμα που προτείνουν οι οδηγίες του κατασκευαστή και αμέσως μετά με υπερκάθαρο
αποστειρωμένο νερό.
Για την προκαρυωτική κοινότητα, η γονιδιακή περιοχή V3-V4 του 16S rRNA γονιδίου
στοχεύθηκε με τους ειδικούς εκκινητές που περιγράφονται από τους Klindworth et al. (2012) και
τροποποιήθηκαν από τους Apprill et al. (2015). Η μέθοδος PCR δύο σταδίων των Shokralla et al.
(2015) χρησιμοποιήθηκε για την παράλληλη αλληλούχηση των δειγμάτων και ως εκ τούτου οι
ειδικοί εκκινητές της PCR ήταν εξοπλισμένοι με μικρή αλληλουχία DNA συμπληρωματική προς
τους δεύτερους εκκινητές, οι οποίοι επιπλέον περιείχαν σύντομη αλληλουχία για τον
προσδιορισμό των δειγμάτων και αλληλουχία για τη σύνδεση στις κυψελίδες του οργάνου
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αλληλούχησης. Τα προϊόντα της πρώτης PCR καθαρίστηκαν χρησιμοποιώντας το illustra
ExoProStar PCR and Sequence reaction kit ενώ το SequalPrep Normalization kit (Thermo Scientific,
USA) χρησιμοποιήθηκε για τον καθαρισμό και την κανονικοποίηση των προϊόντων της δεύτερης
PCR. Και στις δύο περιπτώσεις, ακολουθήθηκαν οι οδηγίες του κατασκευαστή. Η αλληλούχηση
συζευγμένων άκρων (paired-end sequencing) του γονιδίου 16S rRNA πραγματοποιήθηκε στην
πλατφόρμα Illumina MiSeq στο Biological Core Lab (KAUST, Saudi Arabia).
Η επεξεργασία των αλληλουχιών που προέκυψαν μετά την αλληλούχηση του γονιδίου
16S rRNA πραγματοποιήθηκε με τη χρήση των αλγορίθμων UPARSE v82 (Edgar 2013) και QIIME
v1.93 (Caporaso et al. 2012). Τα ζεύγη των συζευγμένων αλληλουχιών (paired-end reads)
συναρμολογήθηκαν με τον αλγόριθμο fastq-join QIIME (Caporaso et al. 2012) με ανομοιότητα
ευθυγράμμισης το πολύ 10% και αλληλεπικάλυψη τουλάχιστον 50 νουκλεοτιδίων. Μόνο οι
αλληλουχίες με Phred βαθμό ποιότητας πάνω από 20 διατηρήθηκαν. Αφού αφαιρέθηκαν οι
αλληλουχίες των εκκινητών, ο αλγόριθμος UPARSE (Edgar 2013) χρησιμοποιήθηκε για την
αναγνώριση των μοναδικών αλληλουχιών, την ομαδοποίησή τους σε μοριακές λειτουργικές
ταξινομικές μονάδες (OTU) και την de novo ανίχνευση των χιμαιρικών αλληλουχιών.
Πραγματοποιήθηκε ένας ακόμη έλεγχος για χιμαιρικές αλληλουχίες χρησιμοποιώντας τη βάση
δεδομένων Gold (https://gold.jgi.doe.gov/). Ο ταξινομικός χαρακτηρισμός αποδόθηκε στις
αλληλουχίες με βάση τον αλγόριθμο QIIME (Caporaso et al. 2012) που χρησιμοποίησε τη βάση
δεδομένων Greengenes (http://greengenes.secondgenome.com/) με την προεπιλεγμένη μέθοδο
uclust και με τουλάχιστον έξι ευστοχίες στη βάση δεδομένων.
Για την ευκαρυωτική μικροβιακή κοινότητα, η αντίδραση PCR, η αλληλούχηση του DNA
και η βιοπληροφορική επεξεργασία των αλληλουχιών πραγματοποιήθηκε όπως περιγράφεται
στην παράγραφο 3.2.4.
Για λόγους διευκόλυνσης της ανάγνωσης, σε αυτή τη μελέτη χρησιμοποιείται ο όρος
OTU(s) (operational taxonomic unit, λειτουργική ταξινομική μονάδα) για αναφορά στην
προκαρυωτική κοινότητα και ο όρος MOTU(s) (molecular operational taxonomic unit, μοριακή
λειτουργική ταξινομική μονάδα) όταν πρόκειται για την ευκαρυωτική κοινότητα. Το
ταξινομημένα σύνολα δεδομένων των OTU και MOTU βελτιώθηκαν περαιτέρω ποιοτικά, μετά
την διόρθωση για αλληλουχίες που προέκυψαν από τα δείγματα ελέγχου επιμόλυνσης, την
αφαίρεση ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων λόγω ανταλλαγής δεικτών και την διόρθωση
ελάχιστης αφθονίας (Wangensteen & Turon 2016). Τα OTU που ταξινομήθηκαν ως Archaea και
τα MOTU που ταξινομήθηκαν ως Fungi και Metazoa αφαιρέθηκαν από τα σύνολα των
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δεδομένων. Τέλος, τα δείγματα με τελικό αριθμό αναγνωσμένων αλληλουχιών μικρότερο από
10000 αφαιρέθηκαν. Ο συνολικός αριθμός αλληλουχιών, OTU και MOTU παρουσιάζονται στο
Παράρτημα Γ (Πίνακας Γ 1). Τα ανεπεξέργαστα δεδομένα αλληλούχησης έχουν κατατεθεί στη
βάση δεδομένων ENA-GenBank με αριθμό μελέτης PRJEB25787.

Αναλύσεις δεδομένων και στατιστική επεξεργασία
Η επίδραση των πειραματικών συνθηκών (treatment) και του χρόνου (time) στις
συγκεντρώσεις των χημικών μεταβλητών, της χλωροφύλλης-a και στη βιομάζα του κάθε
πλαγκτονικού πληθυσμού (δηλαδή, Synechococcus, ANF, Bacillariophyta, HP, HNF, Ciliophora,
Dinoflagellata) ελέγχθηκε με την εφαρμογή μεικτών γραμμικών μοντέλων (mixed-effect linear
models) ξεχωριστά για κάθε μια από τις προαναφερθείσες εξαρτημένες μεταβλητές (Υ). Ως
τυχαία επίδραση (random effect) για τα μοντέλα θεωρήθηκε ο κάθε μεσόκοσμος, κάνοντας έτσι
τη μοντελοποίηση να περιλαμβάνει τη συσχέτιση των δεδομένων που προέρχονται από την ίδια
πειραματική μονάδα (within-mesocosm). Το επίπεδο των θρεπτικών ("Control", "Low" και
"High") και ο χρόνος του πειράματος αποτέλεσαν τους σταθερούς παράγοντες επίδρασης (fixed
factors) στην εκάστοτε εξαρτημένη μεταβλητή. Οι παράμετροι των μοντέλων εκτιμήθηκαν με τη
μέθοδο μέγιστης πιθανοφάνειας (maximum likelihood). Κάθε μοντέλο χτίστηκε προοδευτικά
ξεκινώντας από ένα βασικό μοντέλο χωρίς παράγοντες επίδρασης που περιλάμβανε μόνο τις
τυχαίες επιδράσεις και με την μετέπειτα εισαγωγή ενός παράγοντα κάθε φορά. Τα μοντέλα που
προέκυπταν κατά την προοδευτική εισαγωγή των παραγόντων επίδρασης συγκρίθηκαν ως προς
την διακύμανση και το μοντέλο που βελτίωσε σημαντικά περισσότερο την προσαρμογή (fit) των
μεταβλητών επιλέχθηκε για κάθε εξαρτημένη μεταβλητή (Υ). Για να βρεθούν οι συγκεκριμένες
διαφορές μεταξύ των επιπέδων θρεπτικών ("Control", "Low" και "High") πραγματοποιήθηκε
έλεγχος προσχεδιασμένων αντιθέσεων (planned contrasts) όπου ελέγχθηκε εάν υπάρχει
διαφορά μεταξύ "Control" και οποιασδήποτε αλλαγής στο επίπεδο θρεπτικών ("Control" vs "Low
+ High") και εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο διαφορετικών τροποποιήσεων των θρεπτικών
("Low" vs "High"). Επιπλέον, υπολογίστηκε το μέγεθος επίδρασης r (effect size) όταν οι έλεγχοι
προσχεδιασμένων αντιθέσεων εντόπιζαν στατιστικά σημαντικές διαφορές.
Το σύνολο δεδομένων OTU και MOTU κανονικοποιήθηκε ως προς τον συνολικό αριθμό
αναγνωσμένων αλληλουχιών ανά δείγμα για όλες τις συγκρίσεις και τις στατιστικές αναλύσεις.
Η επεξεργασία των συνόλων δεδομένων OTU και MOTU έγινε ξεχωριστά σε όλες τις παρακάτω
περιπτώσεις. Η ανάλυση PERMANOVA, με την εφαρμογή 999 μεταθέσεων, χρησιμοποιήθηκε για
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να ελεγχθεί εάν οι πλαγκτονικές κοινότητες διαφοροποιούνταν μεταξύ των επιπέδων θρεπτικών
και των πειραματικών ημερών, ξεχωριστά, ως προς τη σύσταση των OTU και MOTU. Στην
PERMANOVA τα δεδομένα που προέρχονται από την ίδια πειραματική μονάδα θεωρήθηκαν
σχετιζόμενα μεταξύ τους (nested within-mesocosm) και χρησιμοποιήθηκαν πίνακες
ανομοιότητας Bray-Curtis για τις εξαρτημένες πολυμεταβλητές (σύνολα δεδομένων OTU και
MOTU) αφού τα δεδομένα είχαν προηγουμένως τυποποιηθεί με τον υπολογισμό της
τετραγωνικής ρίζας. Για να βρεθούν οι συγκεκριμένες διαφορές μεταξύ των επιπέδων θρεπτικών
("Control", "Low" και "High") πραγματοποιήθηκε έλεγχος προσχεδιασμένων αντιθέσεων
(planned contrasts) στα αποτελέσματα της PERMANOVA όπου ελέγχθηκε εάν υπάρχει διαφορά
μεταξύ "Control" και οποιασδήποτε αλλαγής στο επίπεδο θρεπτικών ("Control" vs "Low + High")
και εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο διαφορετικών τροποποιήσεων των θρεπτικών ("Low"
vs "High"). Η ίδια ανάλυση (PERMANOVA, 999 μεταθέσεις) εφαρμόστηκε για να εξεταστεί ο
χρονικός διαχωρισμός του πειράματος σε περιόδους ως προς την εξαρτημένη πολυμεταβλητή
που περιλάμβανε τις συγκεντρώσεις των θρεπτικών ιόντων (PO 43-, NO3-, NO2- και NH4+), του
διαλελυμένου οξυγόνου και της χλωροφύλλης. Η ανάλυση ενδεικτικών ειδών (multi-level pattern
analysis ή indicator species analysis) χρησιμοποιήθηκε για την συσχέτιση συγκεκριμένων OTU και
MOTU με τις διαφορετικές πειραματικές συνθήκες (De Cáceres et al., 2010). Για την ανάλυση
αυτή, τα δείγματα που προέρχονταν από τις αρχικές πειραματικές συνθήκες (Day-0)
θεωρήθηκαν ως μια ξεχωριστή ομάδα που αντικατοπτρίζει την κατάσταση πριν από την
τροποποίηση των θρεπτικών. Μόνο τα OTU και MOTU τα οποία πήραν τιμές ≥89% στην ανάλυση
αυτή και ταυτόχρονα ήταν στατιστικά σημαντικά (p-values<0.05) θεωρήθηκαν ως ενδεικτικά
είδη.
Προκειμένου να μελετηθεί το συνολικό οικολογικό πλέγμα για κάθε επίπεδο θρεπτικών
και να γίνει προσέγγιση των βιοτικών αλληλεπιδράσεων και σχέσεων, πραγματοποιήθηκε
ανάλυση δικτύου με βάση τον αλγόριθμο εκτεταμένης τοπικής ομοιότητας (eLSA, extended local
similarity analysis) (Ruan et al. 2006, Xia et al. 2011, Durno et al. 2013). Ο αλγόριθμος (e)LSA
αποτελεί τον μοναδικό αλγόριθμο που λαμβάνει υπόψιν τις ενδεχόμενες χρονικές φάσεις και
συνδέσεις μεταξύ των δειγμάτων. Κατασκευάστηκαν ξεχωριστά eLSA δίκτυα για κάθε επίπεδο
θρεπτικών ("Low" και "High") καθώς και για το "Control", και τα δείγματα που προέρχονταν από
τον ίδιο μεσόκοσμο θεωρήθηκε ότι συνδέονται μεταξύ τους μέσω των διαφορετικών
πειραματικών ημερών. Μόνο οι υψηλές θετικές (eLSA > 0.66) και χαμηλές αρνητικές (eLSA < 0.66) συνδέσεις με στατιστική σημαντικότητα p<0.01 που προέκυψαν από τον αλγόριθμο eLSA
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χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των δικτύων. Όσον αφορά τις συγκεκριμένες τροφικές
σχέσεις μεταξύ μικροοργανισμών στα δίκτυα eLSA, υπολογίστηκε ο αριθμός των συνδέσεων
μεταξύ συγκεκριμένων OTU και MOTU ανάλογα με τις μεταβολικές τους ιδιότητες. Για αυτό τον
λόγο, οι ταξινομικές ομάδες αντιστοιχήθηκαν με τροφικές ομάδες σύμφωνα με βιβλιογραφικές
αναφορές ως εξής: 1) αυτότροφα: Bacillariophyta, Chlorophyta, Cyanobacteria, Ochrophyta,
Rhodobacterales (Alphaproteobacteria), Rhodophyta, Rhodospirillales (Alphaproteobacteria),2)
μεικτότροφα: Ciliophora, Cryptophytes, Dinoflagellata, Haptophytes, 3) βοσκητές/θηρευτές
(grazers/predators): Amoebozoa, Bigyra, 4) ετερότροφοι προκαρυώτες: Actinobacteria,
Alphaproteobacteria (εκτός από τα Rhodobacterales και τα Rhodospirillales), Bacteroidetes,
Betaproteobacteria,

Gammaproteobacteria,

Planctomycetes,

5)

παράσιτα:

Cercozoa,

Hyphochytriomycota, Labyrinthulomycetes, Oomycota (Genitsaris et al. 2016, Mitra et al. 2016).
Οι μεικτότροφες ομάδες συμπεριλήφθηκαν κατά τον υπολογισμό των συνδέσεων που
αναφέρονται και στα αυτότροφα και στους θηρευτές.
Για μια επιπλέον εξέταση των βιοτικών σχέσεων που σχηματίστηκαν υπό διαφορετικές
συνθήκες θρεπτικών, επιλέχθηκαν δύο συγκεκριμένα OTU γύρω από τα οποία υπολογίστηκαν
υποδίκτυα που προέκυψαν από τα συνολικά δίκτυα. Συγκεκριμένα, επιλέχθηκαν τα Pelagibacter
και Rhodobacteraceae OTU λόγω των αντιτιθέμενων οικολογικών στρατηγικών τους
(ολιγοτροφία έναντι κοπιοτροφίας, αντίστοιχα), που είναι καλά τεκμηριωμένες βιβλιογραφικά
(για παράδειγμα: Teeling et al., 2016; Chafee et al., 2018). Μεταξύ των διάφορων Pelagibacter
και Rhodobacteraceae OTU που υπήρχαν στο σύνολο των παρόντων δεδομένων, επιλέχθηκαν
εκείνα που βρέθηκαν ως ενδεικτικά και στατιστικά σημαντικά στην ανάλυση ενδεικτικών ειδών
(Παράρτημα Γ: Σχήμα Γ 6).
Όλες οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση της γλώσσας R v3.4.2 με
επιπρόσθετη την χρήση των πακέτων: nlme v3.1-131 (Pinheiro et al. 2018) για τα μεικτά γραμμικά
μοντέλα, vegan v2.4-4 (Oksanen et al. 2017) για τις πολυπαραμετρικές αναλύσεις, indicspecies
v1.7.6 (De Cáceres & Legendre 2009) για την ανάλυση ενδεικτικών ειδών και igraph v1.2.2 (Csárdi
& Nepusz 2006) για την κατασκευή των δικτύων.
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4.3 Αποτελέσματα
Ανάπτυξη και πρόοδος πλαγκτονικών ανθίσεων κατά τη διάρκεια του
πειράματος
Οι μετρήσεις των φυσικοχημικών μεταβλητών κατά τη διάρκεια του πειράματος
παρουσιάζονται στο Σχήμα 4.1 και στο Σχήμα Γ 1 (Παράρτημα Γ). Οι συγκεντρώσεις των
προστιθέμενων θρεπτικών (PO43- και NO3-) ήταν υψηλότερες στο "High" από ό,τι στο "Low" και
εμφάνισαν παρόμοια συμπεριφορά με την πάροδο του χρόνου (Σχήμα 4.1 Α-Β). Η συγκέντρωση
του διαλελυμένου οξυγόνου αυξήθηκε σημαντικά μετά την Day-6 και στις δύο πειραματικές
συνθήκες (Σχήμα 4.1 F). Η συγκέντρωση των NO2- προοδευτικά αυξήθηκε με το χρόνο μέχρι την
Day-12 και στη συνέχεια μειώθηκε (Σχήμα 4.1 C). Για τα PO 43-, NO3- και NO2- η διαφορά μεταξύ
των πειραματικών συνθηκών ήταν στατιστικά σημαντική (p <0.05).
Η συνολική χλωροφύλλη-a έδειξε δύο διαφορετικές κορυφές για κάθε επίπεδο
θρεπτικών (Σχήμα 4.2 Α). Η πρώτη κορυφή εμφανίστηκε την Day-3 και στα δύο επίπεδα
θρεπτικών και η συγκέντρωση της χλωροφύλλης-a ήταν παρόμοια. Η δεύτερη κορυφή
χλωροφύλλης-a σημειώθηκε την Day-9 για το "Low" και την Day-12 για το "High". Aυτή ήταν η
υψηλότερη συγκέντρωση χλωροφύλλης κατά την διάρκεια του πειράματος ("High", Day-12). Με
βάση τα επίπεδα χλωροφύλλης-a (Σχήμα 4.2 Α) και τη συγκέντρωση θρεπτικών και οξυγόνου
(Σχήμα 4.1), το πείραμα χωρίστηκε σε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους. Η πρώτη περίοδος
("προ άνθισης") περιλάμβανε τις Day-0 και Day-1 και αντανακλούσε τις αρχικές συνθήκες του
πειράματος (Σχήμα 4.1 και Σχήμα 4.2). Από την Day-2 έως και την Day-6 ("άνθιση 1") και από την
Day-9 έως την Day-15 ("άνθιση 2"), τα θρεπτικά που είχαν προστεθεί σταδιακά καταναλώθηκαν,
όπως φαίνεται στον Πίνακας 4.2. Οι συγκεντρώσεις PO43-, NO3- και NO2-, καθώς και η
συγκέντρωση του οξυγόνου και της χλωροφύλλης-a διέφεραν σημαντικά μεταξύ των τριών
αυτών χρονικών περιόδων (Fperm = 27.12, p<0.05). Οι τρεις φάσεις ήταν συγχρονισμένες μεταξύ
"High" και "Low", με τις ανθίσεις να ξεκινούν και να τελειώνουν την ίδια χρονική στιγμή.
Οι τιμές των μεταβλητών της στήλης του νερού μετά την Day-15 παρουσιάζονται στο
Παράρτημα Γ (Σχήμα Γ 1-Σχήμα Γ 5). Σύμφωνα με τη συγκέντρωση χλωροφύλλης-a, σημειώθηκαν
δύο επιπλέον ανθίσεις, μία από την Day-18 έως την Day-21 και στα δύο επίπεδα θρεπτικών και
μία από τη Day-24 έως την Day-51 μόνο στο "High". Ωστόσο, μετά την Day-15 η απόκλιση των
μετρήσεων εντός της κάθε πειραματικής συνθήκης (within-treatment variation) ήταν
μεγαλύτερη από την απόκλιση μεταξύ των πειραματικών συνθηκών (between-treatment
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variation) για τις περισσότερες βιολογικές μεταβλητές (Παράρτημα Γ: Σχήμα Γ 1-Σχήμα Γ 5).
Επομένως, τα δεδομένα και αποτελέσματα βιολογικών μεταβλητών (για παράδειγμα, οι
βιομάζες των πλαγκτονικών πληθυσμών) μετά την Day-15 δεν θα συζητηθούν εκτενώς,
παρουσιάζονται όμως στο Παράρτημα Γ.

Σχήμα 4.1: Μέση συγκέντρωση (± τυπική απόκλιση) των διαλελυμένων θρεπτικών (A-E) και
διαλελυμένου οξυγόνου (F) κατά τη διάρκεια του πειράματος. G-H: Θερμοκρασία και ένταση φωτισμού
κατά τη διάρκεια του πειράματος.
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Σχήμα 4.2: Συγκέντρωση χλωροφύλλης-a κατά τη διάρκεια του πειράματος. Α: Συνολική συγκέντρωση
χλωροφύλλης-a. Η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση (εύρος απόκλισης κάθε σημείου) υπολογίστηκαν
από τους τρεις επαναληπτικούς μεσόκοσμους. B-D: Συνεισφορά των διαφορετικών τάξεων μεγέθους
στη συνολική χλωροφύλλη-a στις διαφορετικές πειραματικές συνθήκες.
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Πίνακας 4.2: Κατανάλωση διαλελυμένων θρεπτικών στο χρόνο για τις τρεις πειραματικές συνθήκες
("Control", "Low" και "High"), όπως υπολογίστηκαν από την κλίση της καμπύλης συγκέντρωσης
μεταξύ δυο διαδοχικών χρονικών στιγμών. Οι τιμές είναι σε μM ανά ημέρα και οι αρνητικές τιμές
υποδεικνύουν κατανάλωση θρεπτικών.
Day-2→Day-3 Day-3→Day-6 Day-6→Day-9 Day-9→Day-12
Day-12→Day-15
NO3- Control
0.07
0.02
-0.02
-0.02
0.00
Low
-3.41
-0.59
-3.83
-1.08
0.22
High
-8.87
-0.37
-5.94
-2.83
-0.14
PO43- Control
0.02
0.02
-0.02
-0.01
0.00
Low
-0.20
-0.13
-0.83
-0.04
-0.01
High
-0.50
-0.22
-0.79
-0.42
-0.22

Αλλαγές στη σύσταση της βακτηριακής κοινότητας
Η σύσταση της κοινότητας που προέκυψε από metabarcoding αναλύθηκε κατά τις
χρονικές στιγμές Day-0, Day-6 και Day-12. Η σύσταση της βακτηριακής κοινότητας την Day-0 ήταν
παρόμοια μεταξύ των δύο τροποποιημένων επιπέδων θρεπτικών στα ταξινομικά επίπεδα του
φύλου (Σχήμα 4.3 Α), του γένους (Σχήμα 4.4 Α) και του OTU (Παράρτημα Γ: Σχήμα Γ 6). Η ανάλυση
PERMANOVA για τα βακτηριακά OTU έδειξε σημαντικές διαφορές μεταξύ των κοινοτήτων λόγω
των πειραματικών συνθηκών (treatment, Fperm = 1.15, p <0.05) και του χρόνου (Fperm = 3.93, p
<0.05). Όταν ελέγχθηκαν οι αντιθέσεις (planned contrasts) μεταξύ των διαφορετικών
μεσοκόσμων, βρέθηκε ότι το "Control" ήταν σημαντικά διαφορετικό από τα δύο τροποποιημένα
επίπεδα θρεπτικών "Low" και "High" (Fperm = 1.31, p <0.05). Επιπλέον, τα δύο τροποποιημένα
επίπεδα θρεπτικών ("Low" και "High") βρέθηκαν να είναι σημαντικά διαφορετικά μεταξύ τους
(Fperm = 1.00, ρ <0.05), ως προς τη σύσταση της βακτηριακής κοινότητας. Η ανάλυση διαβάθμισης
nMDS απεικόνισε τον διαχωρισμό της Day-0 από τις κοινότητες των Day-6 και Day-12
(Παράρτημα Γ: Σχήμα Γ 8).
Το φύλο Bacteroidetes αυξήθηκε την Day- 6 σε όλες τις πειραματικές συνθήκες (Σχήμα
4.3 Α). Ωστόσο, η σχετική αφθονία των Bacteroidetes διέφερε μεταξύ "Control", "Low" και "High"
(Σχήμα 4.4 Α). Συγκεκριμένα, το γένος Flaviicola έδειξε υψηλότερη σχετική αφθονία στο "Low"
σε σύγκριση με το "High" και το "Control", ενώ τα unass. Cryomorphaceae και unass.
Flavobacteriales ήταν σχετικά πιο άφθονα και στις δύο πειραματικές συνθήκες προσθήκης σε
σχέση με το "Control" (Σχήμα 4.4 Α). Την Day-6, τα Proteobacteria κυριάρχησαν στην κοινότητα
"Low" (≥75% της σχετικής αφθονίας, Σχήμα 4.3 Α). Για τις ομάδες Alteromonas,
Pseudoalteromonas, unass. Alphaproteobacteria, unass. Oceanospirillaceae και unass.
Rickettsiales σημειώθηκαν αυξημένα ποσοστά στο "Low", ενώ το γένος Congretibacter και τα
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unass. Rhodobacteraceae ήταν σχετικά πιο άφθονα στο "High" από ό,τι στο "Low" ή το "Control"
(Σχήμα 4.4 Α). Επιπρόσθετα την Day-6, τα Actinobacteria ήταν πιο άφθονα στο "High" από ό,τι
στο "Low" κατά >10% (Σχήμα 4.3 Α) ενώ η ομάδα Candidatus Aquiluna σημείωσε τα υψηλότερα
ποσοστά (Σχήμα 4.4 Α) και τα φύλα Firmicutes και Planctomycetes εμφάνισαν υψηλότερα
ποσοστά στο "Control" σε σύγκριση με τις δύο πειραματικές συνθήκες προσθήκης (Σχήμα 4.3 Α).
Η διαίρεση της βακτηριακής κοινότητας στα διαφορετικά φύλα ήταν παρόμοια για τα
"Control", "Low" και "High" κατά την Day-12 (Σχήμα 4.3 Α). Ωστόσο, τα Proteobacteria συνέβαλαν
κατά περίπου 15% περισσότερο στο "Control", κάτι που φάνηκε να οφείλεται στα Pelagibacter
και τα unass. Alphaproteobacteria (Σχήμα 4Α). Το φύλο Bacteroidetes στο "Low" (Flavobacterium,
unass. Cryomorphaceae, unass. Flavobaceraceae) και το φύλλο Cyanobacteria (Synechococcus)
στο "High" αντιπροσώπευαν τα αντίστοιχα ποσοστά των Proteobacteria στο "Control". Επιπλέον,
το ποσοστό των Planctomycetes αυξήθηκε και στα δύο τροποποιημένα επίπεδα θρεπτικών την
Day- 12 (Σχήμα 4.3 Α).
Σύμφωνα με την ανάλυση ενδεικτικών ειδών για την βακτηριακή κοινότητα, αρκετά OTU
βρέθηκαν να σχετίζονται σημαντικά με την Day-0 (Παράρτημα Γ: Σχήμα Γ 6). Για το "Low" μόνο
ένα OTU, που ανήκει στο γένος Saprospira, βρέθηκε να είναι σημαντικό (Παράρτημα Γ: Σχήμα Γ
6 C). Από την άλλη πλευρά, υπήρχαν αρκετά OTU που συσχετίστηκαν σημαντικά με το "High"
(Παράρτημα Γ: Σχήμα Γ 6 D) και, επιπλέον, πολυάριθμα OTU χαρακτήρισαν τόσο το "Low" όσο
και το "High" (Παράρτημα Γ: Σχήμα Γ 6 E).
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Σχήμα 4.3: Σύσταση της βακτηριακής (A) και μικροβιακής ευκαρυωτικής (B) κοινότητας κατά τη διάρκεια
του πειράματος. Παρουσιάζονται τα ποσοστά σχετικής αφθονίας για κάθε φύλο, τα οποία
υπολογίστηκαν διαιρώντας τον αριθμό των αναγνωσμένων αλληλουχιών ανά φύλο σε κάθε δείγμα, με
τον συνολικό αριθμό αναγνωσμένων αλληλουχιών στο δείγμα. Ο συνολικός αριθμός αναγνωσμένων
αλληλουχιών ανά δείγμα παρουσιάζεται στον Πίνακας Γ 1 (Παράρτημα Γ). Το βακτηριακό φύλο
Proteobacteria αναλύεται στις επιμέρους ομοταξίες: Alpha-, Beta-, Delta- και Gamma-Proteobacteria. Η
κατηγορία "Other" περιλαμβάνει τα φύλα που έδειξαν σχετική αφθονία <5% σε όλες τις περιπτώσεις.
Για τα βακτήρια, τα φύλα αυτά ήταν: Acidobacteria, Armatimonadetes, Bacteria-ZB3, Chlamydiae,
Chlorobi, Dependentiae, Elusimicrobia, Fusobacteria, Gracilibacteria, Lentisphaerae, Marinimicrobia,
Microgenomates, Omnitrophica, Parcubacteria, unass. Bacteria, Verrucomicrobia και Tenericutes. Για
τους ευκαρυώτες, τα φύλα αυτά ήταν: Amoebozoa, Bigyra, Cercozoa, Hyphochytriomycota, Ochrophyta,
Oomycota και Rhodophyta. C: "Control", L: "Low", H: "High".
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Σχήμα 4.4: Απεικόνιση heatmaps της σχετικής αφθονίας των πιο αντιπροσωπευτικών βακτηριακών (A)
και ευκαρυωτικών (B) φύλων. Παρουσιάζονται τα φύλα που έδειξαν >10% σχετική αφθονία
τουλάχιστον μια φορά κατά τη διάρκεια του πειράματος. Τα (Μ)OTU του κάθε φύλου αθροίστηκαν στο
επίπεδο του γένους και το χαμηλότερο δυνατόν ταξινομικό επίπεδο παρουσιάζεται για κάθε ομάδα. Η
χρωματική διαβάθμιση δείχνει τα ποσοστά σχετικής αφθονίας όπως υπολογίστηκαν από τον αριθμό
συνολικών αναγνωσμένων αλληλουχιών ανά δείγμα. Ο αριθμός των αναγνωσμένων αλληλουχιών
παρουσιάζεται ως χρωματική διαβάθμιση από το μπλε (χαμηλός αριθμός) έως το κόκκινο (υψηλός
αριθμός). C: "Control", L: "Low", H: "High".
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Αλλαγές στη σύσταση της ευκαρυωτικής μικροβιακής κοινότητας
Παρομοίως, η PERMANOVA για τα ευκαρυωτικά MOTU έδειξε στατιστικά σημαντική
διαφορά στην κοινότητα μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων θρεπτικών (Fperm = 1.04, p <0.05)
αλλά και εξαιτίας του χρόνου (Fperm = 3.85, p <0.05). Όταν η επίδραση των διαφορετικών
επιπέδων θρεπτικών διαιρέθηκε περαιτέρω μέσω ελέγχου αντιθέσεων (planned contrasts), το
"Control" ήταν σημαντικά διαφορετικό από τα δύο τροποποιημένα επίπεδα θρεπτικών "Low" και
"High" (Fperm = 1.14, p <0.05) και, επιπλέον, τα δύο τροποποιημένα επίπεδα θρεπτικών ("Low"
και "High") ήταν διαφορετικά μεταξύ τους (Fperm = 0.04, p <0.05). Η ανάλυση διαβάθμισης nMDS
επιβεβαίωσε τον διαχωρισμό των κοινοτήτων μεταξύ Day-0, Day-6 και Day-12 (Παράρτημα Γ:
Σχήμα Γ 8 B).
Μια χαρακτηριστική αλλαγή στη σύσταση της κοινότητας την Day-6 ήταν η μείωση της
σχετικής αφθονίας των Bacillariophyta και Cilliophora και η κυριαρχία των Dinoflagellata σε
όλους τους μεσόκοσμους, όμως με υψηλότερα ποσοστά των Dinoflagellata έναντι των
Bacillariophyta στο "Low" και "High" (Σχήμα 4.3 Β και Σχήμα 4.4 Β). Ιδιαίτερα, τα Dinoflagellata
Amoebophrya, Gyrodiniellum, Scrippsiella και τα unass. Dinophyceae αυξήθηκαν σε σχετική
αφθονία στα δύο τροποποιημένα επίπεδα θρεπτικών "Low" και "High" (Σχήμα 4.4 Β). Τα
Haptophytes εμφανίστηκαν την Day-6 σε όλους τους μεσόκοσμους, αλλά με πολύ ισχυρότερη
παρουσία στο "High" (Σχήμα 4.3 Β). Την Day-6, το φύλο Cryptophytes έδειξε αυξημένα ποσοστά
μόνο στα "Low" και "High" (Σχήμα 4.3 Β), με το γένος Geminigera να κυριαρχεί της σχετικής
αφθονίας στις δύο πειραματικές συνθήκες θρεπτικών (Σχήμα 4.4 Β). Το φύλο Chlorophyta ήταν
παρόν μόνο στο "Low" την Day-6 (Σχήμα 4.3 Β). Την Day-12, τα Dinoflagellata επικράτησαν σε
όλους τους μεσόκοσμους ακόμα πιο εμφανώς από ό,τι τις προηγούμενες ημέρες (Σχήμα 4.3 Β
και Σχήμα 4.4 Β). Πράγματι, τα unass. Dinophyceae και τα unass. Gymnodiniales σημείωσαν
ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά (Σχήμα 4.4 Β). Το φύλο Labyrinthulomycetes εμφανίστηκε για πρώτη
φορά την Day-12 και στα δύο τροποποιημένα επίπεδα θρεπτικών ("Low" και "High") (Σχήμα 4.3
Β).
Με την ανάλυση ενδεικτικών ειδών βρέθηκαν Ciliophora και Bacillariophyta MOTU να
συσχετίζονται σημαντικά με την Day-0 (Παράρτημα Γ: Σχήμα Γ 7 A-B). Μόνο ένα MOTU που ανήκε
στο γένος Scrippsiella (Dinoflagellata) βρέθηκε να χαρακτηρίζει το "Low" (Παράρτημα Γ: Σχήμα Γ
7 C). Για το "High" βρέθηκαν αρκετά χαρακτηριστηκά Dinoflagellata MOTU (Παράρτημα Γ: Σχήμα
Γ 7 D). Υπήρχαν επίσης MOTU που συνδέονταν σημαντικά και με τις δύο πειραματικές συνθήκες
(Παράρτημα Γ: Σχήμα Γ 7 E). Τα τέσσερα Scrippsiella MOTU που βρέθηκαν σημαντικά για τις δύο
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πειραματικές συνθήκες ήταν διαφορετικά από εκείνα που σχετίστηκαν με την πειραματική
συνθήκη "Low" (Παράρτημα Γ: Σχήμα Γ 7 C και E).

Αποκρίσεις των πλαγκτονικών πληθυσμών κατά τη διάρκεια της πρώτης
άνθισης ("άνθιση 1", Day-2 έως και Day-6)
Στην αρχή της πρώτης άνθισης (Day-2) στο "Low", η συμβολή των νανοαυτότροφων στην
συνολική χλωροφύλλη-a αυξήθηκε έναντι αυτής των μικροαυτότροφων, η οποία συνέχισε να
μειώνεται μέχρι το τέλος αυτής της άνθισης, Σχήμα 4.2 C). Στο "High", η συνεισφορά των νάνο
και μικροαυτότροφων ήταν αντίστροφη: η συμβολή των νανοαυτότροφων μειώθηκε και στη
συνέχεια αυξήθηκε κατά το τέλος της άνθισης, ενώ το αντίθετο σημειώθηκε για τα
μικροαυτότροφα. Όσον αφορά τα πικοαυτότροφα, η συμβολή τους στη συνολική χλωροφύλληa αυξήθηκε μόνο στο τέλος της πρώτης άνθισης (Day-6) και στα δύο τροποποιημένα επίπεδα
θρεπτικών ("Low" και "High", Σχήμα 4.2 B-D).
Για τη βιομάζα των ετερότροφων προκαρυωτών (HP) και των Synechococcus, δεν
βρέθηκαν διαφορές μεταξύ του "Control" και των τροποποιημένων επιπέδων θρεπτικών ("Low"
και "High") κατά την πρώτη άνθιση (Σχήμα 4.5 A, D). Η επίδραση του επιπέδου των θρεπτικών
στη βακτηριακή παραγωγικότητα ήταν σημαντική (χ2(6) = 7.13, p <0.05) και, μάλιστα, η
βακτηριακή παραγωγικότητα ήταν σημαντικά υψηλότερη στα δύο τροποποιημένα επίπεδα
θρεπτικών σε σύγκριση με το "Control" (b = 0.00001, t(14) = 2.90, p <0.05, r = 0.61, Παράρτημα
Γ: Σχήμα Γ 5). Κατά τον τερματισμό της πρώτης άνθισης σημειώθηκε απότομη μείωση της
βιομάζας του πληθυσμούς ΗΡ (Day-6, Σχήμα 4.5 D).
Κατά τη διάρκεια αυτής της άνθισης, η βιομάζα των ANF αυξήθηκε και στα δύο
τροποποιημένα επίπεδα θρεπτικών ("Low" και "High") σε αντίθεση με το "Control" (Σχήμα 4.5
Β). Η επίδραση του επίπεδου των θρεπτικών ήταν σημαντική για αυτή την ομάδα (χ2 (6) = 6.88,
p <0.05) καθ 'όλη τη διάρκεια του πειράματος. Η βιομάζα ANF έφτασε την υψηλότερη τιμής της
την Day-3, όπως και η χλωροφύλλη-a, και μειώθηκε την Day-6 και στις δύο τροποποιημένες
συνθήκες θρεπτικών, με τις υψηλότερες τιμές στο "High" να είναι 6 φορές υψηλότερες από τις
υψηλότερες τιμές στο "Low". Όσον αφορά τη βιομάζα των αντίστοιχων ετερότροφων, δεν
βρέθηκαν σημαντικές διαφορές για τα HNF μεταξύ των τροποποιημένων συνθηκών θρεπτικών
καθ 'όλη τη διάρκεια του πειράματος. Η βιομάζα HNF έφτασε τη μέγιστη τιμή ταυτόχρονα με
αυτή των ANF (Day-3) και στα δύο τροποποιημένα επίπεδα θρεπτικών. Η βιομάζα των HNF
μειώθηκε σημαντικά (κατά 95% για το "High" και 85% για το "Low") στο τέλος αυτής της άνθισης.
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Αύξηση της βιομάζας των Ciliophora μετρήθηκε μόνο κατά τις Day-2 και Day-3 στο "High"
(Σχήμα 4.5 F). Η βιομάζα των Dinoflagellata αυξήθηκε στο τέλος της πρώτης άνθισης (Day-6) στο
"High" (Σχήμα 4.5 G). Στην περίπτωση των Dinoflagellata, η αλληλεπίδραση του χρόνου και του
επιπέδου θρεπτικών ήταν στατιστικά σημαντική (χ2 (9) = 16.02, p <0.05). Κατά τη σύγκριση του
"High" με το "Low" και το "Control", υπήρξαν σημαντικές διαφορές στη βιομάζα των
Dinoflagellata με την πάροδο του χρόνου (b = 0.0035, t (12) = 3.74, p <0.05, r = 0.73),
υποδεικνύοντας ότι η αυξημένη βιομάζα που βρέθηκε στο "High" με το χρόνο ήταν σημαντικά
υψηλότερη από αυτή στο "Low" και το "Control". Η βιομάζα των Bacillariophyta μειώθηκε σε
όλους τους μεσόκοσμους κατά τη διάρκεια αυτής της άνθισης (Σχήμα 4.5 C).
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Σχήμα 4.5: Βιομάζα των διάφορων πλαγκτονικών ομάδων κατά τη διάρκεια του πειράματος. Η μέση
τιμή και η τυπική απόκλιση (εύρος απόκλισης κάθε σημείου) υπολογίστηκαν από τους τρεις
επαναληπτικούς μεσόκοσμους. A: Βιομάζα των Synechococcus, B: Βιομάζα αυτότροφων
νανομαστιγωτών, C: Βιομάζα των Bacillariophyta, D: Βιομάζα ετερότροφων προκαρυωτών, E: Βιομάζα
ετερότροφων νανομαστιγωτών, F: Βιομάζα των Ciliophora και G: Βιομάζα των Dinoflagellata· για τον
κατακόρυφο άξονα (y) έχει προστεθεί κενό διάστημα μεταξύ των τιμών 0.035 - 0.099 mg C ml -1, χωρίς
να αποκρύπτονται όμως μετρημένες τιμές βιομάζας.

Αποκρίσεις των πλαγκτονικών πληθυσμών κατά τη διάρκεια της δεύτερης
άνθισης ("άνθιση 2", Day- 9 έως και Day- 15)
Κατά τη διάρκεια της δεύτερης άνθισης, η συμβολή των νανοαυτότροφων στην συνολική
χλωροφύλλη-a ήταν υψηλότερη σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο άνθισης. Στο "Low",
τα ποσοστά παρέμειναν σχετικά σταθερά (39-43%) κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής
("άνθιση 2"), ενώ στο "High" αυξήθηκε περισσότερο από 10% από την Day-9 στην Day-12, και
στη συνέχεια μειώθηκε και πάλι κατά την Day-15 (Σχήμα 4.2 Β-D). Η συμβολή των
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μικροαυτότροφων στην συνολική χλωροφύλλη-a αυξήθηκε με το χρόνο και στα δύο
τροποποιημένα επίπεδα θρεπτικών ("Low" και "High", Σχήμα 4.2 Β-D). H συμβολή των
πικοαυτότροφων στην συνολική χλωροφύλλη-a, διέφερε μεταξύ των τροποποιημένων
συνθήκων θρεπτικών και μειώθηκε στο "Low" αλλά παρουσίασε διακυμάνσεις στο "High".
Στην αρχή της δεύτερης άνθισης (Day-9), τα ANF και τα Synechococcus εμφάνισαν
αυξημένη βιομάζα και στα δύο τροποποιημένα επίπεδα θρεπτικών ("Low" και "High", Σχήμα 4.5
Α-Β). Η βιομάζα των ANF κορυφώθηκε την Day-9, με το "High" να εμφανίζει πάνω από διπλάσιες
τιμές από ό,τι το "Low", ενώ η βιομάζα των Synechococcus κορυφώθηκε την Day-12. Όπως
αναφέρθηκε προηγουμένως (παράγραφος 4.3.4), για τα ANF η επίδραση του επιπέδου
θρεπτικών ήταν σημαντική κατά τη διάρκεια του πειράματος. Για τα Synechococcus, υπήρξε
σημαντική η αλληλεπίδραση χρόνου και πειραματικών συνθηκών (χ2(2) = 9.81, p <0.05).
Επιπλέον, αυτή η σημαντική διαφορά βρέθηκε και μεταξύ "Low" και "High" όταν η απόκριση της
αλληλεπίδρασης διαχωρίστηκε στις επιμέρους αντιθέσεις (b = 0.002, t (50) = 3.09, p <0.05, r =
0.4).
Τα ΗΡ βρέθηκαν να έχουν ελαφρά αυξημένη βιομάζα και στα δύο τροποποιημένα
επίπεδα θρεπτικών την Day- 9, έπειτα η βιομάζα τους μειώθηκε (Σχήμα 4.5 D). Για το "High", η
βιομάζα των HP βρέθηκε να είναι σχεδόν διπλάσια από αυτή στο "Low". Ωστόσο, μόνο η
αλληλεπίδραση μεταξύ επιπέδου θρεπτικών και χρόνου ήταν στατιστικά σημαντική (χ2 (9) =
18.26, p <0.05), υποδεικνύοντας ότι η βιομάζα των ΗΡ στα "Low" και "High" στο χρόνο ήταν
σημαντικά διαφορετική από το "Control" (b =-0.0035, t(50)=-3.43, p<0.05, r=0.44), καθώς και
σημαντικά διαφορετική μεταξύ των "Low" και "High" (b = 0.0071, t(50) = 3.68, ρ <0.05, r = 0.46).
Τα HNF κορυφώθηκαν την Day-9 αλλά έπειτα μειώθηκαν, όπως και η βιομάζα των HP
(Σχήμα 4.5 D). Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ μεσοκόσμων για τα HNF καθ
'όλη τη διάρκεια του πειράματος (Σχήμα 4.5 Ε). Ομοίως για τη βιομάζα των Dinoflagellata, η
αλληλεπίδραση του επίπεδου θρεπτικών και του χρόνου ήταν σημαντική (χ2 (9) = 16.02, p <0.05).
Η βιομάζα των Dinoflagellata κορυφώθηκε την Day-12 και στα δύο τροποποιημένα επίπεδα
θρεπτικών ("Low" και "High", Εικόνα 5G). Η βιομάζα των Bacillariophyta δεν διέφερε σημαντικά
μεταξύ του μεσοκόσμων.

Συνδέσεις και αλληλεπιδράσεις μεταξύ των πλαγκτονικών ομάδων
Οι συνδέσεις μεταξύ OTU και MOTU που προέκυψαν στα τρία διαφορετικά επίπεδα
θρεπτικών ("Control", "Low" και "High") εξετάστηκαν μέσω ανάλυσης δικτύου. Τα τρία
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διαφορετικά δίκτυα που κατασκευάστηκαν για τα τρία διαφορετικά επίπεδα θρεπτικών
("Control", "Low" και "High"), δομήθηκαν γύρω από (Μ)OTU τα οποία, είτε βρέθηκαν
αποκλειστικά, είτε είχαν έντονη παρουσία κατά την Day-0 (Παράρτημα Γ: Σχήμα Γ 9). Οι
τοπολογικές παράμετροι των τριών δικτύων είχαν παρόμοιες τιμές (Παράρτημα Γ: Πίνακας Γ 2).
Οι θετικές συνδέσεις μεταξύ αυτότροφων και μεταξύ βοσκητών (grazers) (Πίνακας 4.3 Α i-ii,
δηλαδή, Autotr ↔ Autotr και Grazer ↔ Grazer), έδειξαν χαμηλότερα ποσοστά, ενώ οι θετικές
συνδέσεις από αυτότροφα ή/και βοσκητές σε πληθυσμούς ΗΡ (Πίνακας 4.3 Α iv-v, Autotr → HP
και Grazer → HP) έδειξαν υψηλότερα ποσοστά, στο "High". Επιπρόσθετα, υψηλότερα ποσοστά
αρνητικών συνδέσεων μεταξύ των ίδιων τροφικών ομάδων (Πίνακας 4.3 Β i-ii, δηλαδή, Autotr
↔ Autotr και Grazer ↔ Grazer) βρέθηκαν επίσης στο "High".
Πίνακας 4.3: Συνδέσεις μεταξύ τροφικών ομάδων όπως υπολογίστηκαν από
την ανάλυση δικτύου με την εφαρμογή του αλγορίθμου eLSA.
Παρουσιάζονται τα ποσοστά επί των συνολικών θετικών/αρνητικών
συνδέσεων σε κάθε δίκτυο ("Control", "Low" και "High"). Οι συνδέσεις που
ήταν <0.5% δεν εμπεριέχονται στον παρακάτω πίνακα.
Control
Low
High
A. Positive Connections (%)
i. Autotr. ↔ Autotr.
33.5
38.7
27.5
ii. Grazer ↔ Grazer
26.4
26
13.2
iii. HP ↔ HP
2.5
2.8
5.3
iv. Autotr. → HP
19.6
17.5
27.3
v. Grazer → HP
17.4
14.2
26.1
B. Negative Connections (%)
i. Autotr. ↔ Autotr.
29.3
17.5
54.3
ii. Grazer ↔ Grazer
1
2.4
15.1
iii. Grazer → HP
54.2
66.4
20.1
iv. Grazer → Autotr.
6.2
6.4
9.4
v. Parasites → any organism
9.1
6.4
0.5

Η δομή των υποδικτύων Pelagibacter και Rhodobacteraceae, που κατασκευάστηκαν με
σκοπό την περαιτέρω εξέταση των βιοτικών συνδέσεων, εμφανίστηκε εντελώς διαφορετική
(Πίνακας 4.4 και Σχήμα 4.6). Το OTU Pelagibacter συμμετείχε σε περισσότερες σχέσεις στο δίκτυο
"High" ενώ το Rhodobacteraceae έδειξε ένα αντίθετο μοτίβο και βρέθηκε να συμμετέχει σε
λιγότερες σχέσεις στο "High". Το Pelagibacter στο "Control" συνδέθηκε θετικά με ένα άλλο
Pelagibacter, ένα Bathycoccus και ένα Flavobacterium OTU ενώ, λόγω του αυξημένου αριθμού
συνδέσεων στο "High" δίκτυο, δεν ξεχώρισαν συγκεκριμένες συνδέσεις. Ωστόσο, μόνο το 4.2%
αυτών των συνδέσεων ήταν αρνητικές. Ακολούθως, το Rhodobacteraceae συμμετείχε σε
πολυάριθμες συνδέσεις στο "Control" ενώ στο δίκτυο "High" το Rhodobacteraceae OTU
117

Κεφάλαιο 4

συμμετείχε άμεσα μόνο σε αρνητικές συνδέσεις. Η πειραματική συνθήκη "Low" έδειξε και στις
δύο περιπτώσεις μια ενδιάμεση δομή μεταξύ των υποδικτύων "Control" και "High".
Αντίστροφα μοτίβα βρέθηκαν για τις περισσότερες τοπολογικές παραμέτρους μεταξύ
υποδικτύων Pelagibacter και Rhodobacteraceae. Το δίκτυο Pelagibacter "High" έδειξε την
υψηλότερη συνεκτικότητα (μέσος αριθμός γειτονικών κόμβων και πυκνότητα) και
μεταβατικότητα (πιθανότητα για στενές τοπικές συνδέσεις) καθώς και μικρότερη πιθανότητα
ανομοιομορφίας (ετερογένεια και συγκέντρωση) σε σύγκριση με τα "Control" και "Low". Από την
άλλη πλευρά, το δίκτυο Rhodobacteraceae "High" έδειξε χαμηλή συνεκτικότητα και
μεταβατικότητα, αλλά την υψηλότερη ενδιάμεση κεντρικότητα και το μεγαλύτερο μέσο μήκος
διαδρομής. Επιπλέον, το δίκτυο "Control" των Rhodobacteraceae είχε τη χαμηλότερη ενδιάμεση
κεντρικότητα και το μικρότερο μέσο μήκος διαδρομής.
Πίνακας 4.4: Τοπολογικές παράμετροι των οικολογικών υποδικτύων των βακτηριακών OTU Pelagibacter και
Rhodobacteraceae.
Pelagibacter
Rhodobacteraceae
Control
Low
High
Control
Low
High
Nodes
7
12
94
13
9
6
Edges
12
44
4371
75
30
13
Negative edges (%)
58.3
29.5
4.2
45.3
26.7
38.5
Diameter
2
2
1
2
2
2
Connectivity
Average No of Neighbors
3.43
7.33
93
11.54
6.67
4.33
Density
0.28
0.33
0.50
0.48
0.42
0.43
Likelihood for unevenness
Heterogeneity
0.21
0.13
0
0.007
0.062
0.041
Centralization
0.25
0.18
0
0.02
0.09
0.08
Small-world properties
Transitivity
0.73
0.82
1
0.97
0.89
0.87
Betweenness
0
0.08
0
0.008
0.033
0.040
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Σχήμα 4.6: Υποδίκτυα των δύο επιλεγμένων βακτηριακών OTU (Pelagibacter και Rhodobacteraceae). Τα υποδίκτυα προέκυψαν από τα συνολικά δίκτυα
eLSA που παρουσιάζονται στο Σχήμα Γ 9 (Παράρτημα Γ). Οι κόμβοι αντιπροσωπεύουν τα OTU και οι συνδέσεις (edges) έχουν υπολογιστεί από τον αλγόριθμο
eLSA. Οι διακεκομμένες γραμμές αντιστοιχούν στις αρνητικές eLSA σχέσεις. Μόνο οι στατιστικά σημαντικές σχέσεις με -0.66>eLSA>0.66 έχουν
χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή των δικτύων και υποδικτύων. Το (■) σύμβολο αντιστοιχεί στα βακτηριακά και το (●) στα ευκαρυωτικά OTU. Τα
συγκεκριμένα Pelagibacter (A-C) και Rhodobacteraceae (D-F) OTU γύρω από τα οποία χτίστηκαν τα δίκτυα συμβολίζονται με (★). Τα διαφορετικά χρώματα
αντιστοιχούν σε διαφορετικές ταξινομικές ομάδες όπως φαίνεται στο υπόμνημα.
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4.4 Συζήτηση
Σε αυτή τη μελέτη διερευνήσαμε τις συνέπειες που έχει η απότομη και υψηλή προσθήκη
θρεπτικών συστατικών στο πλαγκτόν που προέρχεται από ολιγοτροφικό περιβάλλον και
εξετάσαμε περαιτέρω πώς επηρεάζονται οι πλαγκτονικές κοινότητες από τα διαφορετικά
επίπεδα θρεπτικών. Τα αποτελέσματά μας έδειξαν ότι τα διαφορετικά επίπεδα προσθήκης
θρεπτικών προκαλούν τόσο ποσοτικές όσο και ποιοτικές αλλαγές στο πλαγκτόν, τροποποιώντας
έτσι τη δομή των προκαρυωτικών και ευκαρυωτικών μικροβιακών κοινοτήτων αλλά και τις
σχέσεις μεταξύ των μικροοργανισμών.

Μεταβολή

της

σύστασης

προκαρυωτικών

και

ευκαρυωτικών

πλαγκτονικών κοινοτήτων εξαιτίας της προσθήκης θρεπτικών
Σε αντίθεση με προηγούμενα πειράματα μεσοκόσμων που εξέτασαν την προσθήκη
θρεπτικών στη στήλη του νερού (Øvreås et al. 2003, Fodelianakis et al. 2014b, Baltar et al. 2016),
σε αυτή τη μελέτη διαπιστώθηκαν σημαντικές αλλαγές στη σύσταση της κοινότητας στο επίπεδο
του φύλου, του γένους και των (Μ)OTU (Σχήμα 4.3, Σχήμα 4.4 και Παράρτημα Γ: Σχήμα Γ 6
καιΣχήμα Γ 7). Αυτή η διαφορά αποτελεσμάτων πιθανόν οφείλεται στο ότι οι προαναφερθείσες
μελέτες διερεύνησαν την επίδραση χαμηλότερης ποσότητας θρεπτικών συστατικών σε σύγκριση
με την παρούσα μελέτη. Από την άλλη πλευρά, στη μελέτη των Ly et al. (2014), όπου
χρησιμοποιήθηκε υψηλή περιεκτικότητα θρεπτικών, παρατηρήθηκαν σημαντικές αλλαγές στη
σύσταση της ευκαρυωτικής κοινότητας. Η βιομάζα και οι ρυθμοί παραγωγικότητας του πλαγκτού
μεταβλήθηκαν μετά την προσθήκη σε όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις, όπως και στην
παρούσα μελέτη. Επομένως, φαίνεται ότι οι αλλαγές της σύστασης εξαρτώνται από το επίπεδο
της διαταραχής των θρεπτικών που υφίσταται το σύστημα, ενώ οι αλλαγές στη βιομάζα και την
παραγωγικότητα εμφανίζονται ακόμη και υπό ήπια μεταβολή των θρεπτικών. Οι διαφορές στη
σύσταση μεταξύ των δύο επιπέδων θρεπτικών που βρέθηκαν σε αυτή τη μελέτη υποστηρίζουν
περαιτέρω αυτό το συμπέρασμα και δείχνουν ότι το επίπεδο των θρεπτικών σχετίζεται με
συγκεκριμένες αλλαγές στη δομή της κοινότητας.
Η μετάβαση της κοινότητας προς είδη που χαρακτηρίζονται από ταχείς ρυθμούς
ανάπτυξης με γρήγορες μεταβολικές ικανότητες ήταν ένα αναμενόμενο αποτέλεσμα της
προσθήκης θρεπτικών (Lin et al. 2016, Chafee et al. 2018). Η σύσταση της προκαρυωτικής
κοινότητας μεταβλήθηκε μετά την προσθήκη θρεπτικών και διαφορετικά βακτήρια ευνοήθηκαν
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από το πλεόνασμα θρεπτικών και συνδέθηκαν με τα διαφορετικά επίπεδα θρεπτικών μετά την
Day-0 (Παράρτημα Γ: Σχήμα Γ 6). Για παράδειγμα, μικροοργανισμοί όπως το Pelagibacter, το
οποίο είναι τυπικό των ολιγοτροφικών συνθηκών και χαρακτηρίζεται από λιγότερο δυναμικό
τρόπο ζωής (για παράδειγμα, Teeling et al., 2016), ήταν σημαντικοί την Day-0, αλλά όχι μετά την
προσθήκη θρεπτικών. Το μειονέκτημα των Pelagibacter έπειτα από προσθήκη θρεπτικών έχει
αναφερθεί και αλλού (Fodelianakis et al., 2014; Sebastián et al., 2012a). Το φύλο Bacteroidetes
ενισχύθηκε σημαντικά αλλά δεν φάνηκε να διαφέρει μεταξύ των τροποποιημένων επιπέδων
θρεπτικών. Τα μέλη αυτού του φύλου αυξάνονται συχνά κατά τη διάρκεια ανθίσεων (Pinhassi et
al. 2004, Teira et al. 2010, Teeling et al. 2016) και ευνοούνται από την οργανική ύλη που
προέρχεται από φυτοπλαγκτόν (Teeling et al. 2012).
Με την πάροδο του χρόνου, η ευκαρυωτική κοινότητα άλλαξε από την κυριαρχία των
Bacillariophyta στην κυριαρχία των Dinoflagellata, ενώ, επιπλέον, εμφανίστηκε το φύλο
Haptophytes. Όταν συμβαίνει μια περιβαλλοντική διαταραχή, η ισορροπία συνήθως
μετατοπίζεται προς πιο δυναμικές ομάδες, όπως τα Dinoflagellata και τα Haptophytes, ομάδες
οι οποίες είναι ικανές τόσο για αυτότροφη όσο και για ετερότροφη ανάπτυξη (Lin et al. 2016).
Στην προκειμένη περίπτωση, τα Dinoflagellata και Haptophytes αυξήθηκαν σε όλους τους
μεσόκοσμους ανεξάρτητα από την προσθήκη ή μη θρεπτικών. Το φύλο που φάνηκε να
διαφοροποιείται μόνο έπειτα από την προσθήκη θρεπτικών ήταν τα Cryptophytes. Η μετάβαση
προς μικρότερα σε μέγεθος αυτότροφα (Haptophytes, Chrysophytes και Cryptophytes) μετά από
χρόνιο ευτροφισμό έχει αναφερθεί ξανά (Suikkanen et al. 2013). Ωστόσο, στη συγκεκριμένη
περίπτωση η μετάβαση ήταν γρηγορότερη (από τη Day-0 έως τη Day-6) και προς ένα
συγκεκριμένο φύλο, τα Cryptophytes.

Τα διαφορετικά επίπεδα θρεπτικών προκάλεσαν διαφορετικές αλλαγές
στη σύσταση του πλαγκτού
Αξιοσημείωτο είναι το ότι μόνο το "High" βρέθηκε να διατηρεί αυξημένους πληθυσμούς
βακτηρίων που διακρίνονται από ταχείς μεταβολικούς ρυθμούς, δυνατότητες ταχείας ανάπτυξης
και αποτελεσματική πρόσληψη θρεπτικών, όπως τα Rhodobacteraceae και τα Flavobacteriaceae
(Teeling et al. 2016, Chafee et al. 2018). Η μεταβολή της σύστασης της βακτηριακής κοινότητας
προς τα μέλη της ομάδας Roseobacter (Roseobacter clade), τα οποία έχουν υψηλότερες ανάγκες
απορρόφησης διαλελυμένων θρεπτικών, έχει αναφερθεί σε ολιγοτροφικά οικοσυστήματα μετά
την προθήκη φωσφορικών ιόντων (Sebastián et al. 2012). Μια ακόμη σημαντική διαφορά μεταξύ
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των διαφορετικών επιπέδων θρεπτικών ήταν η ισχυρή παρουσία του φύλου Actinobacteria στο
"High". Αρκετές μελέτες σε φυσικούς και εργαστηριακούς πληθυσμούς (Jezbera et al. 2005,
Pernthaler & Amann 2005, Ballen-Segura et al. 2017) αναφέρουν ότι τα μέλη του φύλου
Actinobacteria διαφεύγουν της θήρευσης των HNF και βλεφαριδοφόρων θηρευτών, είτε λόγω
του μικρού μεγέθους τους (Jezbera et al. 2005), είτε λόγω των gram+ ιδιοτήτων των κυτταρικών
τοιχωμάτων (Jousset 2012). Επομένως, μπορούμε να υποθέσουμε ότι η αυξημένη παρουσία
Actinobacteria στο "High" θα μπορούσε να σχετίζεται με τη διαφυγή τους από τη μαζική
θήρευση, ιδιαίτερα μάλιστα επειδή η μείωση της βιομάζας των πληθυσμών την Day-6
υποδηλώνει έντονη θήρευση.
Διαφοροποίηση μεταξύ των τροποποιημένων επιπέδων θρεπτικών βρέθηκε επίσης στο
επίπεδο των MOTU της ευκαρυωτικής μικροβιακής κοινότητας, με διαφορετικά Dinoflagellata
MOTU να είναι αντιπροσωπευτικά για καθένα από τα "Low" και "High" (Παράρτημα Γ: Σχήμα Γ
7) και με αρκετές διαφορές στη σχετική αφθονία μεταξύ των "Low" και "High" (Σχήμα 4.3). Οι
διαφορετικές ποσότητες θρεπτικών φαίνεται να ευθύνονται για τις λεπτές διαφορές στη
σύσταση των κοινοτήτων μεταξύ των τροποποιημένων επιπέδων θρεπτικών. Οι διαφορετικές
μεταβολικές ικανότητες και ρυθμοί των ειδών πιθανόν επέτρεψαν σε κάποια να κυριαρχήσουν
κάτω από χαμηλότερες και σε άλλα κάτω από υψηλότερες συνθήκες θρεπτικών. Επιπρόσθετα,
παρατηρήθηκε αλλαγή στο επίπεδο του φύλου στην ευκαρυωτική κοινότητα λόγω των
Chlorophytes, τα οποία ήταν παρόντα μόνο στο "Low" την Day-6.

Διαδοχή

πλαγκτονικών

πληθυσμών

και

απόκριση

του

τροφικού

πλέγματος μετά από προσθήκη θρεπτικών ουσιών διαφορετικής
ποσότητας
Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι οι αυτότροφες κοινότητες διαφέρουν ως προς
τις τροφικές διαβαθμίσεις: τα κυανοβακτήρια (πικοπλαγκτόν) κυριαρχούν στις ολιγομεσοτροφικές συνθήκες και, από την άλλη, σε ευτροφικές συνθήκες υπερισχύουν μεγαλύτερες
σε μέγεθος ευκαρυωτικές ομάδες (Bec et al. 2011). Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα αυτότροφα
νανομαστιγωτά επικράτησαν αρχικά όταν σημειώθηκαν οι μέγιστες συγκεντρώσεις θρεπτικών
(Day-2 και 3), ενώ, αργότερα ευνοήθηκαν όλες οι αυτότροφες ομάδες (πίκο, νάνο και μίκρο) όταν
οι συγκεντρώσεις των θρεπτικών ήταν ακόμη αυξημένες αλλά μέρος των θρεπτικών είχε, εν
μέρει, καταναλωθεί (μετά την Day-6). Οι ωσμώτροφες ομάδες (osmotrophs) ανταποκρίθηκαν και
στα δυο επίπεδα προσθήκης θρεπτικών, αλλά ο βαθμός της απόκρισης διέφερε μεταξύ των
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"Low" και "High" · αυτό φαίνεται να υπαγόρευσε τις διαφορές στη σύσταση της κοινότητας
(Σχήμα 4.3 και Σχήμα 4.4) και στις οικολογικές σχέσεις (παράγραφος 4.3.6, Σχήμα 4.6, Πίνακας
4.3 και Πίνακας 4.4) μεταξύ των τροποποιημένων επιπέδων θρεπτικών.
Παρόλο που η διαθεσιμότητα θρεπτικών ήταν μεγαλύτερη στο "High", κατά την διάρκεια
της πρώτης άνθισης η αύξηση της χλωροφύλλης-a ήταν, παραδόξως, παρόμοια με την αύξηση
της χλωροφύλλης-a στο "Low". Εκτός από τη διαθεσιμότητα θρεπτικών συστατικών, υπάρχουν
και άλλοι παράγοντες που ρυθμίζουν την πρόσληψη θρεπτικών από το πλαγκτόν (για
παράδειγμα, το μέγεθος και σχήμα των κυττάρων, η συνάφεια πρόσληψης θρεπτικών, ο ρυθμός
μηχανισμών μεταφοράς) και οι παράγοντες αυτοί παίζουν σημαντικό ρόλο όταν τα θρεπτικά
βρίσκονται σε περίσσεια (Lin et al. 2016). Φαίνεται ότι στην περίπτωση του υψηλότερου
επιπέδου θρεπτικών ("High"), τα αυτότροφα έφθασαν τη μέγιστη ικανότητα πρόσληψης
θρεπτικών συστατικών και συνεπώς και το ανώτερο όριο φωτοσύνθεσης.
Η άμεση απόκριση των HNF στην αλλαγή των επιπέδων θρεπτικών (Day-3) και η μείωση
όλων των πλαγκτονικών πληθυσμών στο τέλος της πρώτης περιόδου άνθισης (Day-6) συνέβησαν
ταυτόχρονα και στα δύο τροποποιημένα επίπεδα θρεπτικών ("Low" και "High"). Ωστόσο, τα
Ciliophora αποκρίθηκαν με αύξηση της βιομάζας μόνο στο "High" όπου και τα διαδέχτηκαν τα
Dinoflagellata. Ανεξάρτητα από τον τροφικό ρόλο των Ciliophora και Dinoflagellata, μόνο υπό τις
υψηλότερες συνθήκες θρεπτικών σημειώθηκε σαφές μοτίβο διαδοχής των μικροευκαρυωτικών
πληθυσμών.
Η κατάσταση κατά τη διάρκεια της δεύτερης άνθισης ήταν παρόμοια μεταξύ των
τροποποιημένων επιπέδων θρεπτικών. Όλες οι αυτότροφες ομάδες ήταν παρούσες, αλλά οι πίκο
και νανοαυτότροφοι κυριάρχησαν στην συγκέντρωση της χλωροφύλλης-a. Κάτι τέτοιο αποτελεί
κλασσική περίπτωση bottom-up ελέγχου με τα πίκο και νάνο, ακολουθούμενα από τα
μικροαυτότροφα να ανταγωνίζονται για την πρόσληψη θρεπτικών συστατικών (Fuchs & Franks
2010). Στο "Low", αυτή η δεύτερη άνθιση συνεχίστηκε με τα μικροαυτότροφα να αυξάνουν όλο
και περισσότερο τη συνεισφορά τους στην χλωροφύλλη-a και με την αύξηση της βιομάζας των
μικροαυτότροφων καθώς ενισχύθηκαν οι πληθυσμοί των Bacillariophyta και Dinoflagellata. Από
την άλλη πλευρά στο "High", η άνθιση συνεχίστηκε με τα ANF να επικρατούν ως προς τη
συνεισφορά στη χλωροφύλλη-a αλλά να μην εμφανίζουν ιδιαίτερα υψηλή βιομάζα, κάτι που
σημαίνει ότι ο πληθυσμός αυτός υπέστη θήρευση (Våge et al. 2018).
Οι ετερότροφοι προκαρυώτες (HP) ευνοήθηκαν σημαντικά υπό την υψηλότερη
προσθήκη θρεπτικών ("High"). Η διαθεσιμότητα θρεπτικών στο πικοπλαγκτόν, καθώς και η
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μαζική μείωση της βιομάζας που πιθανώς οδήγησε σε εμπλουτισμό DOM στο τέλος της πρώτης
άνθισης, αποτελούν πιθανές αιτίες για την ενίσχυση του πληθυσμού των HP κατά τη διάρκεια
της δεύτερης άνθισης. Δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης άνθισης το "High" διατήρησε
συνολικά υψηλότερη πλαγκτονική βιομάζα, η απώλεια βιομάζας στο τέλος της πρώτης άνθισης
οδήγησε σε ποσοτικά περισσότερο DOM, προκαλώντας έτσι την διαφορετική απόκριση των HP
μεταξύ των επιπέδων θρεπτικών. Αργότερα κατά την δεύτερη άνθιση, η χαμηλή βιομάζα των HP
με την ταυτόχρονη υψηλή βακτηριακή παραγωγικότητα υποδηλώνει top-down έλεγχο αυτής της
κοινότητας και στα δύο επίπεδα θρεπτικών (Lynam et al. 2017).

Ύστερες αποκρίσεις των μεταβλητών της στήλης του νερού
Μετά την Day-15, οι αλλαγές στις χημικές και βιολογικές μεταβλητές δεν έδειξαν κάποιο
διακριτό πρότυπο ομαδοποίησης ανάλογα με την διαφορετική προσθήκη θρεπτικών που είχε
εφαρμοστεί στους μεσοκόσμους. Δεδομένου ότι οι εξωτερικές επιρροές τηρήθηκαν στο ελάχιστο
και δεν υπήρξαν μεθοδολογικές αλλαγές (αλλαγή πρωτοκόλλων, οργάνων, χρηστών), είναι
εύλογο να θεωρηθεί ότι, ενώ μέχρι την Day-15 η προσθήκη των θρεπτικών ήταν ο κύριος
μηχανισμός που προκάλεσε αλλαγές στο πλαγκτόν, μετά από αυτή την ημέρα οι διαδικασίες που
προκάλεσαν αλλαγές στις πλαγκτονικές κοινότητες ήταν στοχαστικές. Παρά την απρόβλεπτη
αυτή μεταβλητότητα, διαπιστώθηκε μια εμφανής διαφορά μεταξύ των δύο τροποποιημένων
επιπέδων θρεπτικών η οποία ήταν η μείωση του πληθυσμού των Synechococcus κάτω από το
όριο ανίχνευσης σε όλες τις επαναλήψεις του υψηλότερου επιπέδου προσθήκης θρεπτικών
("High").

Βιοτικές αλληλεπιδράσεις και οικολογικές σχέσεις στο πλαγκτόν
Τα δίκτυα eLSA εμφανίστηκαν παρόμοια στη δομή και την τοπολογία μεταξύ των τριών
επιπέδων θρεπτικών ("Control", "Low" και "High"). Ωστόσο, υπήρξαν σημαντικές αποκλίσεις στις
συνδέσεις μεταξύ των τροφικών ομάδων. Αυτές οι αποκλίσεις στα ποσοστά των τροφικών
συνδέσεων (Πίνακας 4.3) υποδηλώνουν ότι διαφορετικές βιοτικές σχέσεις και αλληλεπιδράσεις
δημιουργήθηκαν μετά την προσθήκη διαφορετικής ποσότητας θρεπτικών. Στην πραγματικότητα,
εμφανίστηκαν αντιτιθέμενες οικολογικές σχέσεις μεταξύ των δύο επιπέδων προσθήκης
θρεπτικών: (1) οι θετικές σχέσεις μεταξύ ίδιων τροφικών ομάδων (Πίνακας 4.3 Α i-ii), που
υποδηλώνουν αμοιβαία ανάπτυξη πληθυσμών (Faust & Raes 2012), ήταν πιο έντονες στο
χαμηλότερο επίπεδο θρεπτικών ("Low"), σε αντίθεση με (2) την ανάπτυξη περισσότερων
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αρνητικών σχέσεων μεταξύ ίδιων τροφικών ομάδων (Πίνακας 4.3 Β i-ii), κάτι που υποδηλώνει
αυξημένο ανταγωνισμό (Faust & Raes 2012), υπό τις υψηλότερες συνθήκες θρεπτικών ("High").
Όσον αφορά τις θετικές σχέσεις μεταξύ διαφορετικών τροφικών ομάδων (Πίνακας 4.3 Α iv-v),
κατά την υψηλότερη προσθήκη θρεπτικών ("High") το όφελος των ΗΡ από άλλες ομάδες ήταν
σχεδόν 10% περισσότερο από ό,τι κατά την χαμηλότερη προσθήκη ("Low"). Αυτή η σχέση
πιθανόν σχετίζεται με την ενισχυμένη απελευθέρωση DOM λόγω της υψηλότερης ανάπτυξης των
πληθυσμών στο "High".
Εκτός από τις βιοτικές σχέσεις μεταξύ των τροφικών ομάδων, όταν εστιάσαμε βαθύτερα
στις οικολογικές σχέσεις γύρω από συγκεκριμένα OTU, τα υποδίκτυα των Pelagibacter και
Rhodobacteraceae δομήθηκαν με αντίστροφο τρόπο (Σχήμα 4.6). Από τα τρία υποδίκτυα
Pelagibacter, το "High" ήταν το πιο συνδεδεμένο τόσο όσον αφορά τη συνολική όσο και την
τοπική συνεκτικότητα. Το αντίστροφο βρέθηκε να ισχύει για το υποδίκτυο Rhodobacteraceae: το
υποδίκτυο "Control" ήταν το πιο συνδεδεμένο σε σύγκριση με το "Low" και το "High". Και στις
δύο περιπτώσεις (Pelagibacter και Rhodobacteraceae), η προσθήκη θρεπτικών διαφορετικής
ποσότητας οδήγησε στο μετασχηματισμό των βιοτικών σχέσεων και το σχηματισμό
διαφορετικών οικολογικών δικτύων, και, πράγματι, η ποσότητα των θρεπτικών ήταν σημαντική
για την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ μικροοργανισμών.
Τα οικολογικά δίκτυα με υψηλή συνδεσιμότητα είναι πιο ισχυρά και ανθεκτικά (Dunne
et al. 2002) και η ευρωστία των οικολογικών δικτύων αυξάνεται με τη συνδεσιμότητα ανεξάρτητα
από την αφθονία και βιομάζα των πληθυσμών (Dunne et al. 2002, Genitsaris et al. 2016). Στην
παρούσα περίπτωση τα Rhodobacteraceae σχημάτισαν πιο πολύπλοκο και ανθεκτικό δίκτυο
όταν δεν υπήρχε διαταραχή θρεπτικών ("Control"). Λαμβάνοντας υπόψιν τις ραγδαίες
μεταβολικές ικανότητες και τον ανταγωνιστικό τρόπο ζωής της ομάδας αυτής (Teeling et al. 2016,
Chafee et al. 2018), προτείνουμε ότι, σε πλεόνασμα θρεπτικών ουσιών τα Rhodobacteraceae
εξουδετερώνουν άλλους πληθυσμούς μέσω ανταγωνισμού, καθιερώνουν την οικοθέση τους στο
σύστημα και έπειτα αλληλεπιδρούν ελάχιστα με πολλούς πληθυσμούς, όπως υποδεικνύεται από
τον μικρό αριθμό συνδέσεων στο υποδίκτυο Rhodobacteraceae "High". Ωστόσο, η χαμηλή
ευρωστία του υποδικτύου "High", σε συνδυασμό με το ότι προέκυψε μόνο έπειτα από ορισμένες
αλλαγές στη χημεία του νερού (εισροή θρεπτικών), καθιστά αυτές τις καθιερωμένες οικολογικές
σχέσεις αδύναμες, και, ως εκ τούτου είναι πιθανόν να αλλάξουν ταχέως εξαιτίας άλλων
εξωτερικών επιρροών. Οι πολυάριθμες αρνητικές σχέσεις που εντοπίστηκαν μεταξύ
Rhodobacteraceae και άλλων αυτότροφων, υπό αμφότερες τις συνθήκες προσθήκης θρεπτικών
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αποτελούν πρόσθετη ένδειξη της εξαιρετικά ανταγωνιστικής στρατηγικής που ακολουθούν τα
μικρόβια αυτά (Rhodobacteraceae). Από την άλλη πλευρά, τα Pelagibacter συμμετείχαν σε ένα
ισχυρό οικολογικό υποδίκτυο κατά την υψηλότερη προσθήκη θρεπτικών ουσιών. Τα βακτήρια
αυτής της ομάδας είναι γνωστά για το βραδύ μεταβολικό ρυθμό και τα χαμηλά, αν και σταθερά,
πληθυσμιακά μεγέθη (Chafee et al. 2018). Με το πλεόνασμα θρεπτικών συστατικών, οι
μικροοργανισμοί αυτοί δεν φαίνεται να επωφελούνται ιδιαίτερα πιθανόν λόγω των χαμηλών
μεταβολικών δυνατοτήτων τους, αλλά διατηρούν τον πληθυσμό τους συμμετέχοντας σε ένα
πολύπλοκο και άκρως συνεκτικό δίκτυο.

4.5 Σύνοψη και Συμπεράσματα
Ο ξαφνικός παλμός θρεπτικών συστατικών υψηλής συγκέντρωσης προκάλεσε
πλαγκτονικές ανθίσεις και αύξηση της πλαγκτονικής βιομάζας, όπως ήταν αναμενόμενο.
Παράλληλα, η ποικιλότητα των πλαγκτονικών κοινοτήτων μεταβλήθηκε και οι αλλαγές ήταν
προφανείς ακόμη και στο επίπεδο του φύλου. Μάλιστα, διαφορές στη σύσταση της κοινότητας
εντοπίστηκαν ακόμη και μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων θρεπτικών. Τα νανοαυτότροφα,
αντί για τα μικροαυτότροφα, ήταν αυτά που επωφελήθηκαν πρώτα από την προσθήκη
θρεπτικών ουσιών.
Οι βιοτικές σχέσεις μεταξύ των πληθυσμών διέφεραν σημαντικά μεταξύ των
διαφορετικών συγκεντρώσεων θρεπτικών. Αυξημένες ανταγωνιστικές σχέσεις χαρακτήρισαν
τους πληθυσμούς στο υψηλότερο πλεόνασμα θρεπτικών, ενώ οι πληθυσμοί φάνηκαν να
συνυπάρχουν στη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε θρεπτικά. Επιπλέον, σχηματίστηκαν διακριτά
διαφορετικά οικολογικά δίκτυα γύρω από συγκεκριμένα βακτήρια στις διαφορετικές συνθήκες
θρεπτικών, υποδεικνύοντας έτσι την ετερογενή απόκριση των μικροοργανισμών σε θρεπτικά
πλεονάσματα διαφορετικής ποσότητας.
Συνοψίζοντας, η προσθήκη θρεπτικών ουσιών προκάλεσε αλλαγές στην δομή της
κοινότητας, στις βιοτικές σχέσεις και, συνεπώς, σημαντικές αλλαγές σε ολόκληρη τη λειτουργία
του πλαγκτονικού πλέγματος. Η εισροή υψηλής ποσότητας θρεπτικών συστατικών που
σχετίζεται με κλιματικά φαινόμενα που εισάγουν θρεπτικά συστατικά στο θαλάσσιο περιβάλλον,
επηρέασε διαφορετικές πτυχές της κοινότητας θαλάσσιου πλαγκτού και άλλαξε όχι μόνο τη
βιομάζα και την παραγωγικότητα αλλά και τη σύσταση των κοινοτήτων και τις βιοτικές σχέσεις
μεταξύ πληθυσμών.

126

Κεφάλαιο 5

5 Σύγκριση διαφορετικών τεχνικών κατά τη
μελέτη του μικροβιακού ευκαρυωτικού
πλαγκτού
Η διείσδυση των τεχνικών μοριακής οικολογίας στη μελέτη του πλαγκτού αποτελεί πλέον
γεγονός και η ερευνητική πρόοδος που έχει προκύψει εξ αυτού είναι αδιαμφισβήτητη (Leray &
Knowlton 2016). Η μελέτη της οικολογίας και βιογεωγραφίας των προκαρυωτικών οργανισμών
του πλαγκτού με τη χρήση μοριακών τεχνικών έχει αναδείξει πληροφορίες που θα ήταν
αδύνατον να αποκτηθούν μονάχα με τη χρήση κυτταρικών και αναλυτικών τεχνικών. Για
παράδειγμα, με τη χρήση DNA metabacoding βρέθηκε ότι η ποικιλότητα των πλαγκτονικών
ευκαρυωτικών οργανισμών κλιμακώνεται όσο μειώνεται το μέγεθος των οργανισμών (Logares
et al. 2014, de Vargas et al. 2015). Μετά την εφαρμογή τεχνικών μοριακής οικολογίας για τη
μελέτη των ευκαρυωτικών μικροοργανισμών, ξεκίνησε η συζήτηση για τα μειονεκτήματα και
πλεονεκτήματα των σύγχρονων σε σύγκριση με τις κλασσικές τεχνικές και το συνδυασμό
μεθοδολογιών. Τέθηκαν επίσης ερωτήματα σχετικά με το αν είναι απαραίτητος ο συνδυασμός
των μεθοδολογιών και το τι νέο θα προστεθεί στην έως τότε κατανόηση του οικοσυστήματος
(Pawlowski et al. 2016, Leray & Knowlton 2016, Chust et al. 2017).
Μέσα από τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την παρούσα μελέτη (Κεφάλαια 2, 3
και 4), με τη χρήση αφενός τεχνικών DNA metabarcoding και NGS, και αφετέρου οπτικής
παρατήρησης, προσπαθήσαμε να συμβάλουμε στη συζήτηση αυτή απαντώντας στα εξής
ερωτήματα: 1) Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των δύο τεχνικών και πως
αυτά διακρίνονται στα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης; 2) Δίνει κάποια από τις δύο
τεχνικές καλύτερα αποτελέσματα για το μικροβιακό ευκαρυωτικό πλαγκτόν; 3) Υπάρχουν λόγοι
να προτιμηθεί κάποια από τις δύο τεχνικές για την μελέτη του μικροβιακού πλαγκτού;
Μέσω της παρατήρησης σε οπτικό μικροσκόπιο υπάρχει η δυνατότητα παρατήρησης και
καταμέτρησης μόνο των μικροοργανισμών που αναγνωρίζονται με βάση τη μορφολογία τους σε
συντηρημένο δείγμα (Edler & Elbrächter 2010 και περιεχόμενες αναφορές, Piredda et al. 2017).
Οι ομάδες αυτές είναι τα διάτομα, τα δινομαστιγωτά, τα βλεφαριδοφόρα, τα κοκκολιθοφόρα,
και τα υπόλοιπα μαστιγοφόρα (Edler & Elbrächter 2010 και περιεχόμενες αναφορές, Piredda et
al. 2017). Η αντιστοίχιση των ομάδων αυτών με ταξινομικές ομάδες σύμφωνα με την ταξινόμηση
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του NCBI είναι: τα διάτομα αντιστοιχούν στο φύλο Bacillariophyta, τα δινομαστιγωτά στο φύλο
Dinoflagellata, τα βλεφαριδοφόρα στο φύλο Ciliophora, τα κοκκολιθοφόρα στην ομοταξία
Prymnesiophyceae του φύλου Haptophytes. Η κατηγορία μαστιγοφόρα αναφέρεται στις μορφές
που φέρουν μαστίγια και δεν ανήκουν σε καμία από τις παραπάνω ταξινομικές ομάδες.
Παρακάτω στο Σχήμα 5.1, παρουσιάζεται η σύγκριση μεταξύ των ομάδων που προέκυψαν από
τη μικροσκοπική μορφολογική παρατήρηση και το DNA metabarcoding σε διαφορετικού τύπου
δείγματα.
Στο δείγμα 2 (Σχήμα 5.1 Β), φαίνεται να υπάρχει η μεγαλύτερη συμφωνία μεταξύ των
ποσοστών σχετικής αφθονίας που μετρήθηκε μέσω μικροσκοπικής παρατήρησης και DNA
metabarcoding. Παρομοίως, η μελέτη των Uriarte et al. (2016) εντόπισε στατιστικά σημαντική
ομοιότητα στη σύσταση του μικροβιακού πλαγκτού μεταξύ των αποτελεσμάτων που μετρήθηκαν
με τις δύο τεχνικές (μικροσκοπία και metabarcoding). Η μελέτη των Uriarte et al. (2016) ήταν η
μόνη που έδειξε θετική συσχέτιση και υποστήριξε τη συμφωνία των αποτελεσμάτων των δύο
τεχνικών.
Τα ποσοστά των ομάδων που μικροσκοπικά μετρήθηκαν ως «υπόλοιπα μαστιγοφόρα»
(25.2%), για το δείγμα 2 (Σχήμα 5.1 Β), φαίνεται να αντιστοιχούν στο συνολικό ποσοστό των
αλληλουχιών που ταξινομήθηκαν ως: Bigyra, Cercozoa, Chlorophyta, Cryptophyta, Haptophyta,
Hyphochytriomycota,

Ochrophyta,

Oomycota,

Rhodophyta

και

των

μη

ταξινομικά

προσδιορισμένων ομάδων (συνολικά 26.1%). Αντίστοιχα, στα δείγμα 1 (Σχήμα 5.1 Α), τα ποσοστά
των ομάδων που μικροσκοπικά μετρήθηκαν ως «υπόλοιπα μαστιγοφόρα» μαζί με τα ποσοστά
των Prymnesiophyceae (συνολικά 40.3%) ήταν παρόμοια με τα ποσοστά των αλληλουχιών που
ταξινομήθηκαν ως: Cercozoa, Chlorophyta, Cryptophyta, Haptophytes, Myzozoa, Ochrophyta,
Oomycota, Tubulinea και των μη ταξινομικά προσδιορισμένων ομάδων (συνολικά 42%).
Επιπρόσθετα, στο δείγμα 3 (Σχήμα 5.1 C), τα ποσοστά των ομάδων που μικροσκοπικά
μετρήθηκαν ως «υπόλοιπα μαστιγοφόρα» (8.7%) φάνηκε να συμφωνούν με τα ποσοστά που
αποδόθηκαν σε αλληλουχίες των Amoebozoa και Haptophytes (συνολικά 7.7%), χωρίς όμως τις
αλληλουχίες που δεν προσδιορίστηκαν ταξινομικά.
Όλες αυτές οι ταξινομικές ομάδες περιλαμβάνουν μαστιγοφόρες ή/και βλεφαριδοφόρες
μορφές (Bigyra, Cercozoa, Chlorophyta, Cryptophyta, Haptophytes, Hyphochytriomycota,
Ochrophyta, Oomycota, Rhodophyta) ή αμοιβαδοειδείς μορφές (Amoebozoa, Myzozoa,
Tubulinea) που συνήθως έχουν μέγεθος <50 μm (Mann et al. 2018 και περιεχόμενες αναφορές).
Οι μορφολογίες αυτές είναι εξαιρετικά δύσκολο να αναγνωριστούν οπτικά, ιδιαίτερα όταν
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πρόκειται για μικρού μεγέθους κύτταρα (Cavalier-Smith & Chao 2006, Caron et al. 2012).
Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις τα κύτταρα αυτών των ομάδων (ιδιαίτερα των Bigyra, Cercozoa,
Amoebozoa, Myzozoa και Tubulinea) φθείρονται κατά την διαδικασία της συντήρησης και
αποθήκευσης και τελικά στο μικροσκόπιο παρατηρούνται μόνο τμήματα κυττάρων ή
κατεστραμμένα κύτταρα (Karlson et al. 2010, Piredda et al. 2017). Μια τέτοιου είδους
μορφολογική ομαδοποίηση υποεκτιμά την πραγματική ποικιλότητα των ευκαρυωτικών
μικροοργανισμών (Stoeck et al. 2014, Pawlowski et al. 2016), ενώ παράλληλα περιορίζεται η
δυνατότητα εξαγωγής οικολογικών συμπερασμάτων μιας και οι μορφολογικές ομάδες δεν
μπορούν να συσχετιστούν με συγκεκριμένους οικοσυστημικούς ρόλους (για παράδειγμα,
ετεροτροφία, παρασιτισμός, συμβίωση) (Colin et al. 2017 και περιεχόμενες αναφορές, Mann et
al. 2018 και περιεχόμενες αναφορές).
Η πιο εφικτή ομαδοποίηση που μπορεί να πραγματοποιηθεί είναι με βάση το σχήμα, τα
ενδεχόμενα εξαρτήματα του κυττάρου και την παρουσία ή μη χρωστικών (Caron et al. 2012,
Leray & Knowlton 2016). Οι περισσότερες σύγχρονες μελέτες κατατάσσουν τα μέλη των
παραπάνω ταξινομικών ομάδων ως μαστιγοφόρα (Grossmann et al. 2016, Piredda et al. 2017).
Ακόμη όμως και μια τέτοια ομαδοποίηση πρέπει να πραγματοποιηθεί από έναν καλά
εκπαιδευμένο και έμπειρο χρήστη, ο οποίος θα ξοδέψει μεγάλο χρονικό διάστημα κατά την
παρατήρηση δειγμάτων για μια επιτυχημένη ομαδοποίηση (Manoylov 2014, Pawlowski et al.
2016).
Τα ποσοστά των Ciliophora μεταξύ μικροσκοπίας και DNA metabarcoding διέφεραν
έντονα μόνο στο δείγμα 1 (Σχήμα 5.1 Α). Οι μελέτες που προσεγγίζουν μορφολογικά την
ποικιλότητα των πλαγκτονικών Ciliophora είναι λίγες σε αριθμό, κυρίως λόγω δυσκολιών στη
μορφολογική κατάταξη των ομάδων (Pitta & Giannakourou 2000, Caron et al. 2012). Ωστόσο, στη
μελέτη των Stoeck et al. (2014) συγκρίθηκαν οι δύο διαφορετικές μεθοδολογίες (μικροσκοπία
και DNA metabarcoding) σε δείγματα λιμνών και τα αποτελέσματα έδειξαν έντονες και
στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ μορφολογικών και ταξινομικών ομάδων. Τα ποσοστά
των Dinoflagellata μεταξύ των δύο τεχνικών διέφεραν αρκετά για τα δείγματα 1 και 3 (Σχήμα 5.1
Α και C), όπως και στη μελέτη των Piredda et al. (2017). Τα ευρέως χρησιμοποιούμενα
συντηρητικά (Lugol’s, formaldehyde, gluteraldehyde) δεν μπορούν να διατηρήσουν τη
μορφολογία των «γυμνών» χωρίς περίβλημα μορφών και μάλιστα, μπορεί να προκαλέσουν
καταστροφή των κυττάρων, ιδιαίτερα όταν αυτά βρίσκονται στο εύρος των νάνο (2-20 μm)
μεγεθών (Karlson et al. 2010, Piredda et al. 2017). Μεταξύ των δυο τεχνικών (μικροσκοπία και
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DNA metabarcoding) τα ποσοστά των Bacillariophyta βρέθηκαν παρόμοια για τα δείγματα 2 και
3 αλλά διέφεραν για το δείγμα 1. Ακόμα και όταν πρόκειται για τις καλά μελετημένες ομάδες
ευκαρυωτικών μικροοργανισμών (Dinoflagellata και Bacillariophyta), η αποκλειστικώς
μορφολογική αναγνώριση μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένη κατηγοριοποίηση (Piredda et al.
2017).
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Σχήμα 5.1: Σύγκριση της σχετικής αφθονίας των ευκαρυωτικών φύλων που προέκυψαν από
μικροσκοπία και metabarcoding σε τρία διαφορετικά δείγματα (Α, Β και C). Η μεθοδολογία που
ακολουθήθηκε περιγράφεται στις παραγράφους 2.2.2, 2.2.3, 3.2.3 και 3.2.4.

Κατά την προσέγγιση των χαμηλότερων ταξινομικών επιπέδων (τάξη: Σχήμα 5.2 , και,
γένος: Σχήμα 5.3) των μικροβιακών ευκαρυωτών, παρατηρήθηκε ότι οι δύο τεχνικές εντόπισαν
μεγάλο αριθμό κοινών τάξεων, δηλαδή, κατά την μορφολογική αναγνώριση και την ταξινόμηση
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των αλληλουχιών προέκυψαν οι ίδιες τάξεις, με μόνη εξαίρεση τις τάξεις των Bacillariophyta στο
δείγμα 3. Από την άλλη πλευρά, στο επίπεδο του γένους τα αποτελέσματα των δύο τεχνικών δεν
συμφώνησαν ιδιαίτερα. Τα γένη μικροβιακών ευκαρυωτών που βρέθηκαν και από τις δύο
τεχνικές ήταν σε όλες τις περιπτώσεις ολιγάριθμα (μόνο 1-6 γένη εντοπίστηκαν και μέσω
μικροσκοπίας και μέσω metabarcoding). Όσο πιο χαμηλό το ταξινομικό επίπεδο αναγνώρισης,
τόσο περισσότερα τα σφάλματα κατά την μορφολογική ομαδοποίηση (Stoeck et al. 2014,
Manoylov 2014). Συγκεκριμένα για την ομάδα των Bacillariophyta, έχουν αναφερθεί αρκετά
κρυπτικά είδη τα οποία δεν μπορούν να αναγνωριστούν οπτικά (Piredda et al. 2017, Zingone et
al. 2019 και περιεχόμενες αναφορές). Παράλληλα, η εικόνα των ειδών Bacillariophyta στο
μικροσκόπιο διαφέρει ως προς τον προσανατολισμό που παίρνει το κάθε κύτταρο κατά την
προετοιμασία ενός δείγματος, κάτι που συχνά αποτελεί ένα εντελώς τυχαίο γεγονός (Manoylov
2014). Η αναγνώριση των Ciliophora όπως και των Dinoflagellata στο επίπεδο του γένους και του
είδους, αποτελεί δύσκολο εγχείρημα, και μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από έμπειρους
ταξινόμους (Pawlowski et al. 2016, Piredda et al. 2017).
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Σχήμα 5.2: Διαγράμματα Venn που υποδεικνύουν τον αριθμό των τάξεων που εντοπίστηκαν από
μικροσκοπία (γκρι σύνολα) και metabarcoding (κίτρινα σύνολα) κατά την ανάλυση των ίδιων
δειγμάτων. Το κοινό σύνολο των δύο σχημάτων αντιστοιχεί στις τάξεις που εντοπίστηκαν και από τις
δύο τεχνικές για κάθε ένα από τα: Α. τάξεις του φύλου Dinoflagellata στο δείγμα 2, Β. τάξεις του φύλου
Dinoflagellata στο δείγμα 3, C. τάξεις του φύλου Bacillariophyta στο δείγμα 2, και D. τάξεις του φύλου
Bacillariophyta στο δείγμα 3.
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Σχήμα 5.3: Διαγράμματα Venn που υποδεικνύουν τον αριθμό των γενών που εντοπίστηκαν από
μικροσκοπία (γκρι σύνολα) και metabarcoding (κίτρινα σύνολα) κατά την ανάλυση των ίδιων
δειγμάτων. Το κοινό σύνολο των δύο σχημάτων αντιστοιχεί στα γένη που εντοπίστηκαν και από τις δύο
τεχνικές για κάθε ένα από τα: Α. γένη του φύλου Dinoflagellata στο δείγμα 2, Β. γένη του φύλου
Dinoflagellata στο δείγμα 3, C. γένη του φύλου Bacillariophyta στο δείγμα 2, και D. γένη του φύλου
Bacillariophyta στο δείγμα 3.

Από την άλλη μεριά, η εξάρτηση του DNA metabarcoding από την αντίδραση PCR
ενδέχεται να εισαγάγει αρκετά τεχνικά σφάλματα τα οποία είτε υπερεκτιμούν είτε υποεκτιμούν
συγκεκριμένες ομάδες (Wintzingerode et al. 1997). Επιπρόσθετο μειονέκτημα των τεχνικών DNA
metabarcoding αποτελεί η ανάγκη ύπαρξης ταξινομικών βάσεων δεδομένων υψηλής ποιότητας,
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οι οποίες απαιτείται να περιέχουν μεγάλο αριθμό καταχωρήσεων των αλληλουχιών-στόχων από
μεγάλο εύρος ενδιαιτημάτων (Taberlet et al. 2012). Ένα ακόμη κρίσιμο σημείο που αφορά τις
τεχνικές DNA metabarcoding είναι ότι ο αριθμός αντιγράφων των αλληλουχιών-στόχων που
μπορεί να διαθέτει ένας μικροοργανισμός παραμένει άγνωστος (Caron et al. 2012 και
περιεχόμενες αναφορές)· μάλιστα, αυτό αποτελεί και έναν από τους λόγους καθυστέρησης της
εφαρμογής metabarcoding στους ευκαρυωτικούς μικροοργανισμούς σε σύγκριση με τους
προκαρυωτικούς.
Συμπερασματικά, είναι δύσκολο να διαχωριστεί ποια από τις δύο μεθοδολογίες δίνει τα
ακριβέστερα ποσοστά των ομάδων στο θαλασσινό νερό. Ωστόσο, μέσω του metabarcoding
αναγνωρίστηκαν περισσότερες ταξινομικές ομάδες, και η μελέτη μας συμφωνεί στο ότι μέσω
του DNA metabarcoding προσεγγίζεται σωστότερα ο «πλούτος» (richness) της ποικιλότητας ενός
οικοσυστήματος (Díez et al. 2001, Caron et al. 2012, Stoeck et al. 2014, Massana et al. 2015,
Uriarte et al. 2016, Piredda et al. 2017). Αν και το κόστος της μορφολογικής αναγνώρισης
πλαγκτονικών ειδών είναι μικρότερο σε σύγκριση με το κόστος του συνολικής διεργασίας του
DNA metabarcoding, η οπτική αναγνώριση απαιτεί περισσότερο χρόνο ανάλυσης μέχρι την
απόκτηση του τελικού συνόλου δεδομένων. Συγκεκριμένα στην παρούσα μελέτη, χρειάστηκαν
50 εργάσιμες ημέρες για την απόκτηση των τελικών σετ δεδομένων 100 δειγμάτων μετά την
δειγματοληψία. Αντίθετα, για την απόκτηση των τελικών σετ δεδομένων 100 δειγμάτων με DNA
metabarcoding χρειάστηκαν 19 εργάσιμες ημέρες.
Από την άλλη πλευρά, όταν πρόκειται για τις καλά μελετημένες και εύκολα
αναγνωρίσιμες ομάδες μικροοργανισμών (Dinoflagellata και Bacillariophyta), η μορφολογική
αναγνώριση μπορεί να δώσει αξιόπιστα ποσοτικά αποτελέσματα τουλάχιστον μέχρι το επίπεδο
της τάξης (Karlson et al. 2010, Uriarte et al. 2016), ενώ η εμπειρία του χρήστη αυξάνει την
αξιοπιστία για τα χαμηλότερα ταξινομικά επίπεδα. Λαμβάνοντας υπόψιν τα προαναφερθέντα
ζητήματα του metabarcoding τα οποία ενδέχεται να υπερεκτιμούν ή υποεκτιμούν την αφθονία
των μικροοργανισμών, τα ποσοτικά αποτελέσματα της μορφολογικής παρατήρησης αρκετών
ομάδων είναι πιο αξιόπιστα. Συνεπώς, οι δύο τεχνικές είναι συμπληρωματικές μεταξύ τους και
θα πρέπει να χρησιμοποιούνται λαμβάνοντας υπόψιν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα
της κάθε μίας. Επιπλέον, η επιλογή μιας τεχνικής ή του συνδυασμού αυτών, θα πρέπει να γίνεται
με βάση τα ερωτήματα που στοχεύει να απαντήσει η κάθε μελέτη και όχι μόνο αξιολογώντας το
χρόνο, το κόστος και την καινοτομία μιας τεχνικής. Για την ολοκληρωμένη κατανόηση ενός
οικοσυστήματος είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ όλων των
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διαφορετικών επιστημονικών προσεγγίσεων, και περισσότερο να γίνει συνδυασμός του μεγάλου
όγκου των αποτελεσμάτων που ήδη υπάρχουν, παρά να παράγονται συνέχεια νέα δεδομένα τα
οποία δεν μπορούν να εξηγηθούν.
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6 Χωρική
κατανομή
του
ευκαρυωτικού
μικροβιακού πλαγκτού σε διαφορετικά
οικοσυστήματα της Ανατολικής Μεσογείου
Η χωρική απόσταση αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα που διαμορφώνει τις
μικροβιακές κοινότητες στην ξηρά και στα θαλάσσια ιζήματα (για παράδειγμα: Ramette and
Tiedje, 2007). Σε αντίθεση με την προηγουμένως εγκαθιδρυμένη άποψη ότι το πλαγκτόν
ακολουθεί κοσμοπολιτική κατανομή (Finlay 2002), το μικροβιακό πλαγκτόν ενδέχεται να
ακολουθεί χωρικά πρότυπα κατανομής και, με βάση αυτό, η γεωγραφική απόσταση και η
γεωμορφολογία θεωρούνται σημαντικοί παράγοντες για την κατανομή του πλαγκτού στον χώρο
(Wang et al. 2013, Zinger et al. 2014). Για το προκαρυωτικό πλαγκτόν, οι μελέτες είναι
πολυάριθμες και τα παγκόσμια πρότυπα κατανομής της ποικιλότητας στους ωκεανούς είναι
καλά καθορισμένα (για παράδειγμα: Schattenhofer et al. 2009). Ωστόσο, για τις κοινότητες του
ευκαρυωτικού πλαγκτού, ιδιαίτερα συνυπολογίζοντας τις ομάδες μικρού μεγέθους (πίκο και
νανοπλαγκτόν), τα πρότυπα κατανομής εξακολουθούν να βρίσκονται υπό συζήτηση και οι
πληροφορίες να είναι λίγες (Chust et al. 2017).
Κατά την παρούσα μελέτη του ευκαρυωτικού πλαγκτού της Ανατολικής Μεσογείου,
βρέθηκε ότι στο ωκεάνιο ανοιχτό περιβάλλον της Λεβαντίνης, το οποίο είναι απομακρυσμένο
από τυχόν ανθρωπογενείς επιρροές, η σύσταση της ευκαρυωτικής μικροβιακής κοινότητας δεν
διέφερε από περιοχή σε περιοχή (παράγραφος 2.3.2 και 2.4.1). Από την άλλη μεριά, σε παράκτιες
περιοχές ίδιου μέγιστου βάθους και παρόμοιας απόστασης από τη στεριά, η κοινότητα
διαφοροποιήθηκε μεταξύ περιοχών (παράγραφος 3.3.3 και 3.4.3). Λαμβάνοντας υπόψιν τη
διαφορά αυτή στην κατανομή του πλαγκτού στις περιοχές μελέτης και αναγνωρίζοντας την
ανάγκη για τη σύγχρονη προσέγγιση της βιογεωγραφίας του ευκαρυωτικού πλαγκτού,
προσπαθήσαμε να συγκρίνουμε τα διαφορετικά οικοσυστήματα της παρούσας μελέτης.
Συγκεκριμένα, στοχεύσαμε στην αναζήτηση της σχέσης μεταξύ γεωγραφικής απόστασης και
σύστασης της κοινότητας στα διαφορετικά οικοσυστήματα της Ανατολικής Μεσογείου και
αναζητήσαμε παράγοντες που να εξηγούν αυτήν την χωρική κατανομή του πλαγκτού.
Για αυτό το σκοπό ελέγχθηκε η σχέση αλλαγής σύστασης κοινότητας και γεωγραφικής
απόστασης (distance-decay relationship) με την εφαρμογή γκαουσιανής γενικευμένης γραμμικής
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μοντελοποίησης, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 3.2.5. Υπολογίστηκαν δύο μοντέλα
αλλαγής σύστασης κοινότητας με την απόσταση, ένα για τις κοινότητες από την ωκεάνια περιοχή
της Ανατολικής Μεσογείου (Κεφάλαιο 2) και ένα για τις κοινότητες των παράκτιων περιοχών του
Αιγαίου Πελάγους (Κεφάλαιο 3)· τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακας 6.1 και το
Σχήμα 6.1.
Πίνακας 6.1: Αλλαγή στη σύσταση της κοινότητας με την χωρική
απόσταση (distance-decay) με βάση γκαουσιανή γενικευμένη γραμμική
μοντελοποίηση για τις μικροβιακές ευκαρυωτικές κοινότητες στο (a)
ωκεάνιο και (b) παράκτιο οικοσύστημα. Η ομοιότητα της κοινότητας
(συμπληρωματικός πίνακας ανομοιότητας Bray-Curtis) ελέγχθηκε
έναντι της γεωγραφικής απόστασης (Ευκλείδεια απόσταση με βάση τις
γεωγραφικές συντεταγμένες). Οι σχέσεις που προέκυψαν
απεικονίζονται στο Σχήμα 6.1.
a.

Distance-decay – oceanic sites
Estimate
Std. Error
t value
p-value
(intercept)
-0.980
0.050
-19.611
2E-16
Euclidean geogr.
-0.024
0.030
-0.787
0.434
distance
Model R2: 0.0098, Halving geogr. distance: 4.273E+12, So: 0.375
b.

Distance-decay – coastal sites
Estimate
Std. Error
t value
(intercept)
-1.119
0.065
-17.278
Euclidean geogr.
-0.251
0.040
-6.323
Distance
Model R2: 0.225, Halving geogr. distance: 15.887, So: 0.326

p-value
2E-16
3.55 E-09
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Σχήμα 6.1: Σχέση μεταξύ ομοιότητας της κοινότητας των ευκαρυωτικών μικροοργανισμών και της
γεωγραφικής απόστασης για το ωκεάνιο και παράκτιο οικοσύστημα. Η ομοιότητα της κοινότητας
αντιστοιχεί στον συμπληρωματικό πίνακα ανομοιότητας Bray-Curtis (δηλαδή, 1- Bray-Curtis
ανομοιότητα) και η γεωγραφική απόσταση στην Ευκλείδεια απόσταση των γεωγραφικών
συντεταγμένων.

Η σχέση μεταξύ απόστασης και ομοιότητας της κοινότητας του ευκαρυωτικού
μικροβιακού πλαγκτού δεν ήταν στατιστικά σημαντική για την ωκεάνια περιοχή, κάτι που
σημαίνει ότι η γεωγραφική απόσταση δεν μπορεί να εξηγήσει τις αλλαγές στη σύσταση της
κοινότητας που παρατηρήθηκαν και οι κοινότητες της ανοιχτής θάλασσας φαίνεται να είναι
συντηρημένες στο χώρο (Nekola & White 1999, Zinger et al. 2014). Άλλωστε η διαφοροποίηση
των κοινοτήτων αυτών σχετίστηκε μόνο με το βάθος. Από την άλλη μεριά, η σχέση μεταξύ
γεωγραφικής απόστασης και σύστασης της κοινότητας των παράκτιων περιοχών ήταν στατιστικά
σημαντική και βρέθηκε ότι, όσο πιο απομακρυσμένες ήταν οι κοινότητες στο χώρο, τόσο πιο
ανόμοιες ήταν μεταξύ τους.
Οι μηχανισμοί διασποράς των ειδών παίζουν ρόλο στην χωρική τους κατανομή και,
επιπλέον, τα βιογεωγραφικά φράγματα συχνά επηρεάζουν τη διασπορά στον χώρο
προσθέτοντας περαιτέρω χωρική ανομοιογένεια (Nekola & White 1999). Οι κυκλώνες και
αντικυκλώνες που σχηματίζονται στην ωκεάνια περιοχή της Λεβαντίνης (Παράγραφος 2.4.3,
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Velaoras et al. 2018, Kontoyiannis et al. 2019) αποτελούν φράγματα διασποράς για το πλαγκτόν
(Vaillancourt et al. 2003, Williams et al. 2015, Condie & Condie 2016), παράλληλα ο πορθμός του
Ευρίπου μεταξύ των δύο παράκτιων σταθμών αποτελεί επίσης βιογεωγραφικό φράγμα.
Φράγματα διασποράς του πλαγκτού εντοπίζονται και στις δύο ευρύτερες περιοχές μελέτης
(ωκεάνια

και

παράκτια),

μάλιστα

στην

ωκεάνια

περιοχή

η

ύπαρξη

τριών

κυκλωνικών/αντικυκλωνικών δομών (Παράγραφος 2.4.3, Velaoras et al. 2018, Kontoyiannis et al.
2019) υποδεικνύει περισσότερους περιορισμούς της πλαγκτονικής διασποράς παρόλο που στην
περιοχή αυτή δεν βρέθηκαν αλλαγές στη σύσταση της κοινότητας με τη γεωγραφική απόσταση.
Ως εκ τούτου τα κύρια αίτια για την έντονη διαφορά της χωρικής διασποράς μεταξύ των
περιοχών μελέτης θα πρέπει να αναζητηθούν αλλού.
Μεταξύ περιοχών που βρίσκονται σε απόσταση χιλιάδων χιλιομέτρων έχουν βρεθεί
πλαγκτονικές κοινότητες με παρόμοια σύσταση (Salani et al. 2012, Pernice et al. 2016). Οι μελέτες
αυτές αναφέρονται σε ωκεάνιες περιοχές απομακρυσμένες από την επίδραση εξωγενών
παραγόντων. Η χωρική απόσταση μερικών εκατοντάδων χιλιομέτρων, όπως στην παρούσα
περίπτωση, είναι σχετικά μικρή για να δικαιολογήσει την τόσο μεγάλη διαφοροποίηση των
παράκτιων κοινοτήτων. Όπως προαναφέρθηκε (Παράγραφος 3.4.3), στις περισσότερες
περιπτώσεις η χωρική μεταβλητότητα που εντοπίζεται στον πλαγκτόν συνδέεται με διαβαθμίσεις
περιβαλλοντικών μεταβλητών (Logares et al. 2012, Massana et al. 2015, Genitsaris et al. 2016).
Οι παράκτιες περιοχές της παρούσας μελέτης, οι κοινότητες των οποίων έδειξαν χωρική
μεταβλητότητα, δέχονται ανθρωπογενείς εισροές και χαρακτηρίζονται από διαφορές στις
περιβαλλοντικές μεταβλητές (συγκεντρώσεις διαλελυμένων θρεπτικών και σωματιδιακού
υλικού).
Φαίνεται, λοιπόν, ότι στην ωκεάνια περιοχή όπου δεν βρέθηκαν εξωγενείς παράγοντες
που να επηρεάζουν το πλαγκτόν, «οι μικροοργανισμοί είναι παντού» χωρίς να διαφέρει
ιδιαίτερα η σύσταση της κοινότητας («everything is everywhere …», Becking 1934). Όταν όμως
υπάρχουν αλλαγές στις περιβαλλοντικές μεταβλητές, όπως στην παράκτια περιοχή, η κοινότητα
διαφοροποιείται. Έτσι, φαίνεται ότι έχουν επιλεγεί από τις περιβαλλοντικές συνθήκες
διαφορετικές ομάδες μικροοργανισμών να κυριαρχούν στα διάφορα ενδιαιτήματα («… but the
environment selects», Becking 1934).
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7 Συνδυαστική συζήτηση και συμπεράσματα
Εξερευνώντας το ευκαρυωτικό μικροβιακό πλαγκτόν στην ανοιχτή θάλασσα της
Ανατολικής Μεσογείου, επιβεβαιώθηκε ότι η ποικιλότητα ήταν υψηλότερη για τις μικρότερες σε
μέγεθος ομάδες (Logares et al. 2014, de Vargas et al. 2015). Μάλιστα εντοπίστηκαν έντονες
διαφοροποιήσεις στην σύσταση των κοινοτήτων μικροοργανισμών διαφορετικού μεγέθους,
ακόμη και για το υψηλότερο ταξινομικό επίπεδο που εξετάστηκε, το επίπεδο του φύλου.
Επιπλέον, διαπιστώθηκε η ποικιλότητα των παράκτιων περιοχών της Ανατολικής Μεσογείου από
όπου προέκυψαν αρκετές ομοιότητες με παράκτιες περιοχές της Βορειοδυτικής Μεσογείου
(Massana et al. 2015).
Τα παραπάνω ευρήματα συμπληρώνουν την προσπάθεια που πραγματοποιείται την
τελευταία δεκαετία για την βαθύτερη, σύγχρονη και ολοκληρωμένη μελέτη του ευκαρυωτικού
πλαγκτού. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται μελέτες παγκόσμιας κλίμακας (de Vargas et al. 2015,
Le Bescot et al. 2016, Malviya et al. 2016, Pernice et al. 2016, Dos Santos et al. 2017), μελέτες που
εξερευνούν μικρότερες θαλάσσιες περιοχές (Κεφάλαιο 2, Schnetzer et al. 2011, Siano et al. 2011,
Grzebyk et al. 2017, Penna et al. 2017, Zhang et al. 2018) αλλά και τοπικές μελέτες (Κεφάλαιο 3,
Searle et al. 2016, Hu et al. 2016, Xu et al. 2017, Lee et al. 2018, Sawaya et al. 2019).
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός το ότι στις περισσότερες μελέτες που έχουν
προαναφερθεί, καθώς και στο σύνολο αυτής της εργασίας, οι αναγνωσμένες αλληλουχίες που
ανήκαν στα Dinoflagellata υπερτερούσαν των υπόλοιπων αλληλουχιών και μάλιστα σε πολλές
περιπτώσεις ξεπερνούσαν το 50% των αναγνωσμένων αλληλουχιών. Τα Dinoflagellata
συμπεριλαμβάνουν υποομάδες όλων των διαφορετικών τρόπων ζωής των μικροοργανισμών
(αυτοτροφία, μεικτοτροφία, ετεροτροφία, παρασιτισμός και συμβίωση) (Schnepf & Elbrächter
1992, Gomez 2012) και παρουσιάζουν ιδιαίτερη προσαρμοστικότητα σε διαφορετικές
περιβαλλοντικές συνθήκες (Παράγραφος 3.4.2 και 4.4.1, Smayda & Reynolds 2003, Gazeau et al.
2017, Tsiola et al. 2018). Η ποικιλότητα εντός της ομάδας των Dinoflagellata είναι ιδιαίτερα
υψηλή και έχει βρεθεί να ανταποκρίνεται στην αλλαγή περιβαλλοντικών συνθηκών σε αντίθεση
με ομάδες πιο σταθερών μεταβολικών ικανοτήτων όπως τα Bacillariophyta (Le Bescot et al. 2016,
Lin et al. 2016). Μάλιστα, στην μελέτη μας βρέθηκαν είδη Dinoflagellata (MOTU) που έδειξαν
ευρεία παρουσία στις περιοχές μελέτης (Παράγραφος 2.4.2 και 3.4.2), αλλά και είδη
Dinoflagellata (MOTU) που ήταν επιτυχημένα σε ένα στενό οικολογικό θώκο (Παράγραφος 3.4.2),
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τόσο στα ωκεάνια όσο και στα παράκτια οικοσυστήματα, τονίζοντας έτσι την κοσμοπολιτική
κατανομή της ομάδας αυτή. Συνεπώς, τα Dinoflagellata φαίνεται να είναι, αν όχι τα πιο
επιτυχημένα, τουλάχιστον μεταξύ των πιο επιτυχημένων πρώτιστων τα οποία ευδοκιμούν στην
στήλη του νερού.
Ένας μεγάλος αριθμός δειγμάτων των ωκεάνιων και παράκτιων οικοσυστημάτων
περιείχε σημαντικά ποσοστά αλληλουχιών που δεν ήταν δυνατόν να χαρακτηριστούν ταξινομικά.
Αρκετές ωκεάνιες μελέτες περιγράφουν υψηλά ποσοστά άγνωστων αλληλουχιών (Edgcomb et
al. 2011, de Vargas et al. 2015, Sawaya et al. 2019), και ως εκ τούτου έχει σχολιαστεί το ζήτημα
της ανεπάρκειας των καταχωρήσεων στις βάσεις δεδομένων που αφορούν ευκαρυωτικούς
μικροοργανισμούς (Pawlowski et al. 2016). Μάλιστα έχει διατυπωθεί η άποψη ότι είναι
αδύνατον να βελτιώσουμε τεχνικά τη μεθοδολογία DNA metabarcoding εάν πρώτα δεν
εμπλουτιστούν οι βάσεις δεδομένων με υψηλής ποιότητας αλληλουχίες (Caron et al. 2012, Leray
& Knowlton 2016, Chust et al. 2017). Στην περίπτωση της Ανατολικής Μεσογείου τα ποσοστά
αυτά ενδέχεται να οφείλονται στην έλλειψη αλληλουχιών στις βάσεις δεδομένων αλλά και στις
ιδιαίτερες χημικές συνθήκες της στήλης του νερού (Παράρτημα Α: Πίνακας Α 1 και Σχήμα Α 1,
Krom et al., 2010) που πιθανόν υποστηρίζουν είδη τα οποία δεν έχουν περιγραφεί μέχρι τώρα.
Ιδιαίτερα μάλιστα όταν αναφερόμαστε σε ακραία περιβάλλοντα όπως τα βαθιά στρώματα νερού
της Λεβαντίνης, των οποίων το πλαγκτόν δεν έχει μελετηθεί την τελευταία δεκαετία. Αναμένουμε
ότι με την πάροδο του χρόνου και την συνεχή προσπάθεια εξερεύνησης της θαλάσσιας
μικροβιολογίας θα δοθεί η δυνατότητα αναγνώρισης των άγνωστων αλληλουχιών και θα
μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε σε νέα βάση ερωτήματα για την οικολογία του πλαγκτού των
οικοσυστημάτων της Ανατολικής Μεσογείου.

Πολλές φορές έχει τονιστεί η ιδιαιτερότητα της Μεσογείου σε ό,τι αφορά τη χημεία της
στήλης του νερού και το πλαγκτόν (για παράδειγμα: Azov 1991, Krom et al. 2014 και
περιεχόμενες αναφορές). Μάλιστα η σχέση διαλελυμένων θρεπτικών, είτε φυσικής είτε
ανθρωπογενούς προέλευσης, και πλαγκτού στην Ανατολική Μεσόγειο αποτελεί ένα σχεδόν
διαχρονικό θέμα μελέτης. Οι χερσαίες εισροές P και N στη Μεσόγειο Θάλασσα έχουν
μεγιστοποιηθεί κατά την τελευταία τριακονταετία (Powley et al. 2018). Παράλληλα, ο
ατμοσφαιρικός εμπλουτισμός της Μεσογείου σε θρεπτικά εντείνεται (Lawrence & Neff 2009,
Ganor et al. 2010). Στις περιοχές ανοιχτής θάλασσας η επιρροή των εισερχόμενων θρεπτικών στη
χημεία της στήλης του νερού και στους πλαγκτονικούς οργανισμούς δεν είναι φανερή λόγω της
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εισροής και εκροής μαζών νερού από και προς τον Ατλαντικό και της θερμόαλης κυκλοφορίας
των υδάτων (Powley et al. 2018). Έτσι μέχρι σήμερα, η επιδείνωση των ανθρωπογενών εισροών
θρεπτικών δεν φαίνεται να επηρεάζει την ανοιχτή θάλασσα της Μεσογείου και η μεσογειακή
λεκάνη θεωρείται, ακόμη, μια από τις πιο ολιγοτροφικές θαλάσσιες περιοχές (Bethoux et al.
2005, Powley et al. 2014).
Ωστόσο, τα παράκτια οικοσυστήματα της Μεσογείου έχουν επηρεαστεί από τα
εισερχόμενα θρεπτικά (Simboura et al. 2015, Powley et al. 2016). Αρκετές παράκτιες περιοχές
της Μεσογείου έχουν βρεθεί να έχουν υψηλή παραγωγικότητα ή/και πλαγκτονική βιομάζα
εξαιτίας των παρεχόμενων θρεπτικών (Αιγαίο Πέλαγος: Spatharis et al. 2007, Ignatiades 2012,
Αδριατική Θάλασσα: La Ferla & Leonardi 2005, Γαλλική Ακτή: Bec et al. 2011, Ισπανική ακτή:
Sebastiá et al. 2012). Συγκεκριμένα, οι παράκτιες περιοχές του Βορείου Αιγαίου έχουν
παρουσιάσει μεσοτροφικό ή και ευτροφικό χαρακτήρα που συνδέεται με τις εκροές θρεπτικών
από τα ποτάμια και τη Μαύρη Θάλασσα (Karydis & Kitsiou 2012).
Συνολικά στην παρούσα μελέτη, το πλαγκτόν εξετάστηκε υπό διαφορετικές συνθήκες
ανόργανων διαλελυμένων θρεπτικών: η ωκεάνια περιοχή αποτελεί ένα υπερ-ολιγοτροφικό
οικοσύστημα απομακρυσμένο από ανθρωπογενείς επιρροές (Κεφάλαιο 2), οι δύο παράκτιες
περιοχές χαρακτηρίζονται από υψηλότερες συγκεντρώσεις θρεπτικών ανθρωπογενούς
προέλευσης, με διαφορετικό βαθμό διαταραχής να χαρακτηρίζει την κάθε περιοχή (Κεφάλαιο 3)
και κατά το πείραμα μεσοκόσμων δημιουργήθηκαν δύο σενάρια εντονότατης διαταραχής
θρεπτικών (Κεφάλαιο 4). Στο Σχήμα 7.1 απεικονίζονται οι διαφορετικές συγκεντρώσεις
διαλελυμένου αζώτου, φωσφόρου και χλωροφύλλης-a που μετρήθηκαν στην παρούσα μελέτη
και αντικατοπτρίζουν τις διαφορετικές συνθήκες υπό τις οποίες προσεγγίστηκαν οι πλαγκτονικές
κοινότητες.

143

Κεφάλαιο 7

Σχήμα 7.1: Σύνοψη των συγκεντρώσεων των διαλελυμένων Ν και P, του λόγου Ν προς P και της
συγκέντρωσης χλωροφύλλης-a στο σύνολο της μελέτης. Από το σύνολο των δεδομένων του πεδίου
(Field) έχουν επιλεγεί και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των επιφανειακών στρωμάτων νερού έτσι
ώστε να είναι συγκρίσιμα μεταξύ τους. Από το σύνολο δεδομένων του πειράματος μεσοκόσμων
(Experiment) παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της 12ης πειραματικής ημέρας (Day-12), διότι αποτελει
το υστερότερο χρονικό σημείο του πειράματος για το οποίο υπάρχουν δεδομένα σύστασης της
ευκαρυωτικής κοινότητας.

Παρόλο που η χημεία της στήλης του νερού διάφερε χωρικά στην ανοιχτή θάλασσα της
Ανατολικής Μεσογείου (Πίνακας 2.2 και παράγραφος 2.4.1), το ευκαρυωτικό μικροβιακό
πλαγκτόν ήταν ομοιογενώς κατανεμημένο και δεν φάνηκε να ανταποκρίνεται στην χωρική
διαφοροποίηση των περιβαλλοντικών μεταβλητών (Πίνακας 2.2, Πίνακας 6.1, Σχήμα 6.1 και
παράγραφος 2.4.1). Αντιθέτως, η βιομάζα του ευκαρυωτικού πλαγκτού διέφερε τόσο χωρικά όσο
και βαθυμετρικά στη στήλη του νερού της Ανατολικής Μεσογείου (Πίνακας 2.2 και παράγραφος
2.4.1). Από την άλλη πλευρά, στις παράκτιες περιοχές, το μικροβιακό πλαγκτόν
διαφοροποιήθηκε χωρικά (Πίνακας 3.5, Σχήμα 3.8 και παράγραφος 3.4.3) και σε σχέση με τον
βαθμό διαταραχής θρεπτικών (Πίνακας 3.1 και παράγραφος 3.4.1), ενώ παράλληλα εντοπίστηκε
και μεταβολή της βιομάζας των διαφόρων ομάδων του ευκαρυωτικού πλαγκτού (Σχήμα 3.4 και
παράγραφος 3.4.1). Τελικά, κατά την εντονότερη διαταραχή εισερχόμενων θρεπτικών (πείραμα
μεσοκόσμων, Κεφάλαιο 4), οι μεταβολές της σύστασης της κοινότητας ήταν φανερές και μάλιστα
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οι διαφορετικές πειραματικές συνθήκες προκάλεσαν διαφορετική απόκριση στο ευκαρυωτικό
πλαγκτόν (Σχήμα 4.3 και Σχήμα 4.4, παράγραφος 4.4.1 και 4.4.2). Η προσθήκη των θρεπτικών
επέφερε επίσης αλλαγές στη βιομάζα των πληθυσμών, οι οποίες ήταν συνήθως παρόμοιες ως
προς τη χρονική τους πορεία αλλά ο βαθμός της αλλαγής της βιομάζας διέφερε (Σχήμα 4.5 και
παράγραφος 4.4.3).
Η πλαγκτονική βιομάζα αντικατοπτρίζει το πληθυσμιακό μέγεθος, και η αύξησή της
προκύπτει από την αύξηση της δραστηριότητας ενός πληθυσμού, δηλαδή της παραγωγικότητας
(πρωτογενούς, δευτερογενούς) ή της κατανάλωσης (βόσκηση, θήρευση) (Våge et al. 2018) και
περιεχόμενες αναφορές). Ασφαλώς, συγκρίνοντας τη βιομάζα των πλαγκτονικών πληθυσμών
μεταξύ των διαφορετικών συνθηκών θρεπτικών, όπως συνοψίζεται στα Σχήμα 7.2 και Σχήμα 7.3,
σημειώνονται ουσιαστικές διαφορές που αντανακλούν τις συγκεντρώσεις των διαλελυμένων
θρεπτικών (Σχήμα 7.1). Διαφορές στη βιομάζα, συσχετιζόμενες με τις εκάστοτε συνθήκες
θρεπτικών, σημειώθηκαν σε όλες τις καταστάσεις θρεπτικών (εντός της ωκεάνιας περιοχής,
εντός των παράκτιων περιοχών, και κατά το πείραμα μεσοκόσμων). Επομένως, φαίνεται ότι οι
πλαγκτονικοί πληθυσμοί ανταποκρίνονται ακόμα και σε μικρού μεγέθους μεταβολές των
διαλελυμένων θρεπτικών και, κατ’ επέκταση, της χημείας της στήλης του νερού.
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Σχήμα 7.2: Σύνοψη της βιομάζας των πλαγκτονικών πληθυσμών στις διαφορετικές συνθήκες θρεπτικών
στο σύνολο της μελέτης. Από το σύνολο των δεδομένων του πεδίου (Field) έχουν επιλεγεί και
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των επιφανειακών στρωμάτων νερού έτσι ώστε να είναι συγκρίσιμα
μεταξύ τους. Από το σύνολο δεδομένων του πειράματος μεσοκόσμων (Experiment) παρουσιάζονται τα
αποτελέσματα της 12ης πειραματικής ημέρας (Day-12), διότι αποτελεί το υστερότερο χρονικό σημείο
του πειράματος για το οποίο υπάρχουν δεδομένα σύστασης της ευκαρυωτικής κοινότητας.
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Σχήμα 7.3: Σύνοψη της βιομάζας των μικροπλαγκτονικών πληθυσμών στις διαφορετικές συνθήκες
θρεπτικών στο σύνολο της μελέτης. Από το σύνολο των δεδομένων του πεδίου (Field) έχουν επιλεγεί
και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των επιφανειακών στρωμάτων νερού έτσι ώστε να είναι
συγκρίσιμα μεταξύ τους. Από το σύνολο δεδομένων του πειράματος μεσοκόσμων (Experiment)
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της 12ης πειραματικής ημέρας (Day-12), διότι αποτελεί το
υστερότερο χρονικό σημείο του πειράματος για το οποίο υπάρχουν δεδομένα σύστασης της
ευκαρυωτικής κοινότητας.

Η σύσταση, όμως, της ευκαρυωτικής κοινότητας βρέθηκε να αλλάζει μόνο στις
περιπτώσεις όπου υπήρξε κάποιου είδους ανθρωπογενής επιρροή στο επίπεδο των θρεπτικών
(παράκτιες περιοχές και πείραμα μεσοκόσμων). Συνεπώς, για να αλλάξει η σύσταση της
πλαγκτονικής κοινότητας απαιτείται μια εντονότερη μεταβολή των συγκεντρώσεων των βασικών
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διαλελυμένων θρεπτικών (Ν και Ρ). Η ακριβής αλλαγή της ποικιλότητας της κοινότητας είναι
δύσκολο να αποσαφηνιστεί καθώς παρατηρώντας τα ποσοστά συμβολής των διαφορετικών
φύλων στις κοινότητες των διαφορετικών συνθηκών δεν διακρίνεται κάποιο συγκεκριμένο
πρότυπο αλλαγής (Σχήμα 7.4).

Σχήμα 7.4: Σύνοψη των αποτελεσμάτων σύστασης της ευκαρυωτικής μικροβιακής κοινότητας στις
διαφορετικές συνθήκες θρεπτικών στο σύνολο της μελέτης. Από το σύνολο των δεδομένων του πεδίου
(Field) έχουν επιλεγεί και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των επιφανειακών στρωμάτων νερού έτσι
ώστε να είναι συγκρίσιμα μεταξύ τους. Από το σύνολο δεδομένων του πειράματος μεσοκόσμων
(Experiment) παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της 12ης πειραματικής ημέρας (Day-12), διότι αποτελεί
το υστερότερο χρονικό σημείο του πειράματος για το οποίο υπάρχουν δεδομένα σύστασης της
ευκαρυωτικής κοινότητας. Τα ποσοστά σχετικής αφθονίας υπολογίστηκαν διαιρώντας τον αριθμό των
αναγνωσμένων αλληλουχιών ανά φύλο με τον συνολικό αριθμό αναγνωσμένων αλληλουχιών στο κάθε
δείγμα. Η κατηγορία “Other” περιλαμβάνει τις ομάδες που έδειξαν σχετική αφθονία <5% σε όλες τις
περιπτώσεις· οι ομάδες αυτές ήταν τα: Amoebozoa, Apicomplexa, Bigyra, Hyphochytriomycota, και
Rhodophyta.

Μια ενδεχόμενη αλλαγή στη συγκέντρωση των θρεπτικών της στήλης του νερού,
επηρεάζει αρχικά τις ωσμώτροφες ομάδες (αυτότροφο πλαγκτόν και ετερότροφα βακτήρια), των
οποίων η αρχική απόκριση είναι η αύξηση της παραγωγικότητας και ως εκ τούτου της βιομάζας.
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Μετά, από την αλλαγή των ωσμώτροφων ομάδων, αποκρίνονται οι θηρευτές ή/και οι βοσκητές
αυτών, οι οποίοι επωφελούνται από την αύξηση της τροφής τους και αυξάνουν τον ρυθμό
κατανάλωσης (Thingstad & Rassoulzadegan 1995, Legendre & Rassoulzadegan 1995, Thingstad et
al. 2007 και περιεχόμενες αναφορές). Για να επέλθει η αλλαγή της ποικιλότητας σημαίνει ότι
υποομάδες των ωσμώτροφων, των θηρευτών ή/και των βοσκητών εκμεταλλεύονται με
διαφορετικό τρόπο την αλλαγή των συνθηκών (θρεπτικών ή τροφής, αντίστοιχα). Με άλλα λόγια,
κάποιες υποομάδες πιθανόν να είναι περισσότερο ή λιγότερο επιτυχημένες στην εκμετάλλευση
των θρεπτικών ή της τροφής και, επιπλέον, κάποιες ομάδες ενδέχεται να διαθέτουν μηχανισμούς
άμυνας επιβιώνοντας, έτσι, της θήρευσης/βόσκησης. Αυτό το πλέγμα αλληλεπιδράσεων και
πολύπλευρων σχέσεων μεταξύ των πλαγκτονικών μικροοργανισμών οδηγεί στην αλλαγή της
σύστασης μιας κοινότητας. Συνεπώς, οι σχέσεις μεταξύ των μικροοργανισμών αποτελούν τους
«κρίκους» που συνδέουν την αλλαγή της βιομάζας με την αλλαγή της ποικιλότητας.
Οι «κρίκοι» αυτοί, δηλαδή οι σχέσεις και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ μικροοργανισμών,
είναι εξαιρετικά δύσκολο να μελετηθούν, επειδή συνήθως τα δεδομένα και τα αποτελέσματα
των οικολογικών μελετών αφορούν μόνο ένα στιγμιότυπο του οικοσυστήματος και συχνά δεν
υπάρχει τρόπος να μελετηθεί η κατάσταση ακριβώς πριν ή ακριβώς μετά από αυτό το
στιγμιότυπο. Ωστόσο, μέσω της ανάλυσης δικτύων έχει δοθεί η δυνατότητα να διευκρινιστεί ένα
μέρος των αλληλεπιδράσεων και σχέσεων μεταξύ μικροοργανισμών, και να προεκταθούν οι
πληροφορίες που λαμβάνονται από τα δεδομένα ενός στιγμιότυπου (Fuhrman et al. 2015).
Με αυτό το τρόπο, διευκρινίστηκαν οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ μικροοργανισμών οι
οποίες καθόρισαν τη σύσταση της κοινότητας μετά την αλλαγή των επιπέδων των διαλελυμένων
θρεπτικών (Παράγραφος 4.3.6 και 4.4.5). Μάλιστα, απετέλεσε ιδιαίτερα ενδιαφέρον εύρημα το
ότι διαφορετικές οικολογικές σχέσεις μεταξύ μικροοργανισμών έπαιξαν ρόλο στις διαφορετικές
συνθήκες θρεπτικών. Μετά την ηπιότερη αλλαγή συγκέντρωσης των διαλελυμένων θρεπτικών
δημιουργήθηκαν περισσότερες σχέσεις αμοιβαιότητας μικροοργανισμών, ενώ, αντιθέτως μετά
την εντονότερη αλλαγή της συγκέντρωσης των θρεπτικών υπερίσχυσαν οι ανταγωνιστικές
σχέσεις (Πίνακας 4.3 και παράγραφος 4.4.5).
Όταν εφαρμόστηκε η προσέγγιση των τροφικών ομάδων στα δίκτυα συνύπαρξης των
παράκτιων περιοχών, διαπιστώθηκε μια αξιοσημείωτη διαφορά μεταξύ των διαφορετικών
συνθηκών θρεπτικών: η ύπαρξη λιγότερων ανταγωνιστικών σχέσεων μεταξύ των αυτότροφων
στην περιοχή της υψηλότερης συγκέντρωσης θρεπτικών (Nc, Πίνακας 7.1 B. i.). Σε αυτή την
περίπτωση, φαίνεται ότι η αυξημένη συγκέντρωση των θρεπτικών ευνόησε πολλές ωσμώτροφες
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ομάδες (Σχήμα 3.4, Σχήμα 3.6 και παράγραφος 3.5), οι οποίες όμως μπόρεσαν να συνυπάρξουν
μεταξύ τους. Κάτι παρόμοιο φαίνεται να συνέβη και στο πείραμα των μεσοκόσμων έπειτα από
την ηπιότερη αλλαγή της συγκέντρωσης των διαλελυμένων θρεπτικών ("Control" και "Low",
Πίνακας 4.3 B. i.). Συνδυάζοντας αυτές τις πληροφορίες μπορούμε να υποθέσουμε ότι η εισροή
θρεπτικών στο οικοσύστημα προκαλεί την απόκριση των ωσμώτροφων πληθυσμών χωρίς όμως
να οδηγεί απαραίτητα στην αύξηση των ανταγωνιστικών σχέσεων μεταξύ τους, εκτός και αν η
διαταραχή θρεπτικών είναι πολύ έντονη οπότε και οι ανταγωνιστικές σχέσεις μεταξύ
μικροοργανισμών υπερισχύουν. Κάτι τέτοιο υπονοεί ότι και άλλοι, επιπρόσθετοι, παράγοντες
(για παράδειγμα, σκίαση και συγκέντρωση CO2) πιθανόν συμβάλουν σε αυτή την αλλαγή των
σχέσεων των μικροοργανισμών, μιας και μετά από έντονη διαταρραχή των θρεπτικών συχνά
αλλάζουν και άλλα χαρακτηριστηκά της στήλης του νερού (Jessen et al. 2015).
Πίνακας 7.1: Συνδέσεις μεταξύ τροφικών ομάδων όπως υπολογίστηκαν από την
ανάλυση συνύπαρξης SparCC (Σχήμα 3.10). Παρουσιάζονται τα ποσοστά επί των
συνολικών θετικών/αρνητικών συνδέσεων σε κάθε δίκτυο (Sc και Nc). Οι συνδέσεις που
ήταν <0.5% δεν περιέχονται στον παρακάτω πίνακα.
Sc
Nc
A. Positive Connections (%)
i. Autotr. ↔ Autotr.

33.3

29.6

ii. Grazer ↔ Grazer

16.9

15.1

iii. Autotr. ↔ Grazer
iv. Mix. ↔ Mix.

5.7
35.2

2.9
35.9

v. Parasites ↔ any organism

8.8

16.4

i. Autotr. ↔ Autotr.
ii. Grazer ↔ Grazer

41.1
10.7

34.7
8.2

iii. Autotr. ↔ Grazer

6.1

4.2

iv. Mix. ↔ Mix.
v. Parasites ↔ any organism

31.5
10.6

36.3
16.5

B. Negative Connections (%)

Συχνά έχει ειπωθεί ότι εξαιτίας του υπερ-ολιγοτροφικού χαρακτήρα, της θερμόαλης
κυκλοφορίας και της κλειστότητας της λεκάνης της Μεσογείου, η περιοχή είναι ιδιαίτερα
ευαίσθητη σε αλλαγές της εισροής διαλελυμένων θρεπτικών (Turley 1999, Karydis & Kitsiou
2012, van Cappellen et al. 2014, Powley et al. 2017b). Η ανθρωπογενής διαταραχή θρεπτικών που
υφίστανται τα παράκτια οικοσυστήματα της Μεσογείου έχει συχνά παρομοιαστεί, σε ποσότητα
και συχνότητα, με την εισροή θρεπτικών σε κατεξοχήν υπερτροφικά παράκτια οικοσυστήματα
όπως αυτά της Βαλτικής Θάλασσας (van Cappellen et al. 2014). Όμως μέχρι τώρα δεν έχουν
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παρατηρηθεί έντονα ευτροφικά φαινόμενα (Powley et al. 2018), και ακόμη και η πιο
επηρεασμένη παράκτια περιοχή της παρούσας μελέτης χαρακτηρίστηκε ως «Μέτριας»
κατάστασης ευτροφισμού (Πίνακας 3.2, Primpas et al. 2010). Ο λόγος που δεν παρατηρούνται
έντονα ευτροφικά φαινόμενα στην μεσογειακή ακτή, όπως και, το αν η ευαισθησία της περιοχής
στην αλλαγή των παρεχόμενων θρεπτικών αντικατοπτρίζεται στο πλαγκτόν, δεν έχουν γίνει
ακόμη πλήρως κατανοητά.
Στο πείραμα μεσοκόσμων, ακόμη και όταν προκλήθηκε έντονη αύξηση της
συγκέντρωσης των θρεπτικών, οι τιμές της χλωροφύλλης-a και της πλαγκτονικής βιομάζας
έφτασαν να είναι συγκρίσιμες με τις τιμές ευτροφικών οικοσυστημάτων μόνο σε συγκεκριμένες
χρονικές στιγμές μετά τις οποίες οι τιμές μειώνονταν (Σχήμα 4.2, Σχήμα 4.5, Παράρτημα Γ: Σχήμα
Γ 2 και Σχήμα Γ 4, συγκριτικά με Wasmund & Uhlig 2003, Suikkanen et al. 2007, 2013). Επιπλέον,
αυτές οι υψηλές τιμές χλωροφύλλης και βιομάζας μπόρεσαν να επιτευχθούν μόνο σε κλειστό
πειραματικό σύστημα χωρίς αερισμό, δηλαδή σε συνθήκες που είναι σχεδόν αδύνατον να
υπάρξουν στα παράκτια οικοσυστήματα της Μεσογείου. Κατά το τέλος του πειράματος (μετά
από διάστημα 58 ημερών), πολλοί πλαγκτονικοί πληθυσμοί στους μεσόκοσμους επανήλθαν στις
αρχικές χαμηλές τιμές βιομάζας (Παράρτημα Γ: Σχήμα Γ 2 και Σχήμα Γ 4). Συνολικά, μετά από
στιγμιαία αλλά έντονη αλλαγή της συγκέντρωσης των διαλελυμένων θρεπτικών (πείραμα
μεσοκόσμων) δεν παρατηρήθηκε μόνιμη αλλαγή της κατάστασης της στήλης του νερού ή του
πλαγκτού. Αντίστοιχα, οι παράκτιες περιοχές του Βορείου Αιγαίου δέχονται συνεχείς εισροές
διαλελυμένων θρεπτικών, όμως ούτε και εκεί παρατηρήθηκαν καταστάσεις που να
παρομοιάζουν έντονα ευτροφικά φαινόμενα.
Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω συμπεράσματα για τις σχέσεις μεταξύ
μικροοργανισμών που οδηγούν στην αλλαγή της ποικιλότητας του πλαγκτού, προτείνουμε ότι
αυτές οι αλληλεπιδράσεις και μεταβολές των πληθυσμών του πλαγκτού συμβάλλουν σημαντικά
στη διατήρηση του οικοσυστήματος σε καλή κατάσταση ευτροφισμού παρόλες τις εισροές
θρεπτικών. Μάλιστα, καθώς η παρούσα μελέτη εξέτασε μόνο το μικροβιακό μέρος του
πλαγκτού, θεωρούμε ότι εάν συμπεριληφθούν και οι μεγαλύτεροι οργανισμοί, η δυναμικότητα
του συστήματος θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη και η ρύθμιση του οικοσυστήματος ακόμη
ισχυρότερότερη.
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Παράρτημα A. Συμπληρωματικές Πληροφορίες (Κεφάλαιο 2)
Σύσταση και κατανομή του ευκαρυωτικού μικροβιακού
πλαγκτού στην υπερ-ολιγοτροφική Ανατολική Μεσόγειο
Θάλασσα
Μεθοδολογίες μετρήσεων των ανεξάρτητων μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν στην
στατιστική ανάλυση
Τα δείγματα θαλασσινού νερού για την μέτρηση των NO3- και NO2- ιόντων, του
τετροξειδίου του πυριτίου (SiO4), του συνολικού φωσφόρου (ΤP, total phosphorus) και του
συνολικού αζώτου (TN, total nitrogen) παρέμειναν στους -20 C μέχρι την εργαστηριακή
ανάλυση. Οι αναλύσεις έλαβαν χώρο στο πιστοποιημένο βιοχημικό εργαστήριο του ΕΛΚΕΘΕ (ISO
17025, Certification No 366-3). Οι συγκεντρώσεις των NO3-, NO2-, SiO4 μετρήθηκαν σε αυτόματο
αναλυτή Seal III σύμφωνα με πρότυπες μεθόδους (NO3- και NO2- : Strickland & Parsons (1972),
SiO4: Mullin & Riley (1955). Οι συγκεντρώσεις των TN και TP μετρήθηκαν έπειτα από υγρή
οξείδωση με υπερθειικό άλας σε συνθήκες χαμηλής αλκαλικότητας. Μετά την οξείδωση, η
συγκέντρωση των ανόργανων προϊόντων μετρήθηκε χρησιμοποιώντας αυτόματο αναλυτή SEAL
III (Pujo-Pay & Raimbault 1994, Raimbault et al. 1999).
Η συγκέντρωση των ιόντων NH4+ και PO43- πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά τη
δειγματοληψία με τη χρήση σπεκτροφωτόμετρου (Lambda 25 Perkin Elmer). Η συγκέντρωση των
NH4+ μετρήθηκε σύμφωνα με την μεθοδολογία του Koroleff (1970). Η συγκέντρωση των PO 43- στα
επιφανειακά στρώματα νερού (<300 m) μετρήθηκε με τη μέθοδο MAGIC όπως περιγράφεται από
τους Rimmelin and Moutin (2005). Η συγκέντρωση των PO43- στα βαθιά στρώματα νερού (>300
m) μετρήθηκε σύμφωνα με τους Murphy and Riley (1962).
Η συγκέντρωση του διαλελυμένου οργανικού αζώτου (DON, dissolved organic nitrogen)
υπολογίστηκε αφαιρώντας το άθροισμα του διαλελυμένου ανόργανου αζώτου (DIN, dissolved
inorganic nitrogen, [DIN] = [NO3- + NO2-] + [NH4+]) και του σωματιδιακού αζώτου (PN, particulate
nitrogen) από το συνολικό άζωτο: [DON] = [TN] - [DIN] - [PN]. Η συγκέντρωση του διαλελυμένου
οργανικού φωσφόρου (DOP, dissolved organic phosphorus) υπολογίστηκε αφαιρώντας το
διαλελυμένο PO43- και το σωματιδιακό φωσφόρο (PP, particulate phosphorus) από το συνολικό
φωσφόρο: [DOP] = [ΤΡ] - [ΡΟ43 -] - [ΡΡ].
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Οι συγκεντρώσεις διαλελυμένου οργανικού άνθρακα (DOC) προσδιορίστηκαν
χρησιμοποιώντας το αναλυτικό όργανο Shimadzu TOC 5000A σύμφωνα με τη μέθοδο
καταλυτικής οξείδωσης υψηλής θερμοκρασίας (HTCO). Η αναλυτική ακρίβεια ελέγχθηκε
συγκριτικά με πρότυπο θαλασσινό νερό (Deep Atlantic Seawater, DOC-CRM, University of
Miami).
Η αφθονία των ιών εκτιμήθηκε μέσω κυτταρομετρίας ροής όπως περιγράφεται στην
πατάγραφο 3.2.3.
Τα δείγματα ζωοπλαγκτού συλλέχθηκαν με κατακόρυφη σύρση πλαγκτονικού διχτυού,
τύπου WP-2, με άνοιγμα πόρου πλέγματος 200 μm, κατά τη διάρκεια της ημέρας (Sameoto et al.
2000). Έπειτα από κάθε σύρση, τα δίχτυα πλένονταν προσεκτικά και τα δείγματα συντηρούνταν
σε διάλυμα φορμαλδεΰδης που είχε προηγουμένως ρυθμιστεί με την προσθήκη βόρακα (sodium
tetraborate decahydrate) (Steedman 1976). Η εκτίμηση της αφθονίας του ζωοπλαγκτού καθώς
και η αναγνώριση των ειδών πραγματοποιήθηκε με τη χρήση στερεοσκόπιου.
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Πίνακας Α 1: Μέση τιμή και τυπική απόκλιση των μεταβλητών θερμοκρασία, αλατότητα,
συγκέντρωση NO3-, NO2-, PO43-, SiO4, DOC, DON και DOP και της αφθονίας των ιών στους
σταθμούς δειγματοληψίας. DOC: διαλελυμένος οργανικός άνθρακας, DON: διαλελυμένο
οργανικό άζωτο, DOP: διαλελυμένος οργανικός φωσφόρος, VLP: virus-like-particles.
Temp.
Salinity
NO3NO2PO43SiO4
o
-1
-1
( C)
(PSS-78)
(μmol ml )
(μmol ml )
(μmol ml-1) (μmol ml-1)
18.02
38.97
1.7e-04
2.0e-05
5.8e-06
1.2e-03
5m
±0.29
±0.11
±2.0e-04
±1.6e-05
±2.3e-06
±3.7e-04
17.02
39.01
8.6e-05
1.3e-05
4.5e-06
1.1e-03
50 m
±0.44
±0.07
±4.6e-05
±4.2e-06
±1.1e-06
±2.2e-04
16.57
39.05
4.5e-04
3.3e-05
5.3e-06
1.2e-03
75 m
±0.45
±0.06
±5.9e-04
±2.4e-05
±8.3e-07
±4.1e-04
13.63
38.76
5.1e-03
1.1e-05
2.1e-04
8.0e-03
1000 m
±0.03
±0.01
±7.4e-04
±8.4e-06
±1.2e-05
±1.0e-03
13.46
38.74
4.9e-03
2.1e-05
1.9e-04
8.0e-03
deepest
±0.03
±0.01
±1.1e-04
±1.4e-05
±1.7e-05
±9.5e-05
DOC
DON
DOP
Viruses
(μmol ml-1) (μmol ml-1)
(μmol ml-1)
(VLP ml-1)
6.8e-06
3.8e-03
3.3e-05
4.5e+06
5m
±3.6e-03
±2.0e-04
±1.1e-05
±4.2e+05
6.2e-02
3.7e-03
2.9e-05
4.3e+06
50 m
±1.4e-03
±1.0e-04
±1.7e-05
±5.4+05
6.1e-02
3.8e-03
2.6e-05
4.7e+06
75 m
±9.6e-04
±4.8e-04
±1.2e-05
±3.8e+05
4.2e-02
2.2e-03
1.4e-05
1.8e+06
1000 m
±2.8e-03
±9.5e-04
±6.7e-05
±4.3e+05
4.1e-02
1.8e-03
3.0e-05
2.3e+06
deepest
±4.3e-03
±9.9e-05
±9.5e-05
±5.3e+05

Πίνακας Α 2: Μέση τιμή και τυπική
απόκλιση της αφθονίας του
ζωοπλαγκτού μεταξύ των σταθμών
δειγματοληψίας.
Zooplankton l-1
0-50 m
50-100 m
700-1000 m

0.250
±0.171
0.448
±0.200
0.008
±0.002
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Σχήμα Α 1: Βαθυμετρική διατομή των ανεξάρτητων μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν στην
γενικευμένη γραμμική μοντελοποίηση (GLM) στα διαφορετικά στρώματα νερού των σταθμών της
περιοχής. A: Θερμοκρασία θαλασσινού νερού, B: λόγος διαλελυμένου αζώτου προς φωσφόρο (N/P)· η
κατακόρυφη διακεκομμένη γραμμή υποδεικνύει το λόγο Redfield 16:1, C: λόγος διαλελυμένου
οργανικού άνθρακα (DOC) προς άζωτο (DON), D: αφθονία ιών, E: αφθονία ζωοπλαγκτού.
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Πίνακας Α 3: Αριθμός αναγνωσμένων αλληλουχιών και MOTU μετά την βιοπληροφορική
ανάλυση του συνόλου των δεδομένων DNA metabarcoding. Το σύμβολο (-) υποδεικνύει ότι το
δείγμα αφαιρέθηκε από την ανάλυση λόγω του χαμηλού συνολικού αριθμού αναγνωσμένων
αλληλουχιών (<10000). MOTUs: molecular operational taxonomic units.
Micro-eukaryotes
Piconano- eukaryotes
Final No of
No of
Final No of
No of
reads
MOTUs
reads
MOTUs
5m
38117
400
5m
21006
316
50 m
29952
417
50 m
24631
351
St. 03
75 m
29975
325
St. 03
75 m
16683
211
1000 m
14836
113
1000 m
19440
27
3500 m
19266
94
3500 m
13397
571
5m
14511
309
5m
21045
174
50 m
50 m
26754
377
St. 10
75 m
35887
469
St. 10
75 m
56281
1297
1000 m
19178
157
1000 m
22753
530
3300 m
25197
113
3300 m
14514
62
5m
21580
353
5m
51286
943
50 m
26639
249
50 m
35811
503
St. 13
75 m
25411
384
St. 13
75 m
17690
353
1000 m
1000 m
25410
118
3900 m
3900 m
19931
42
5m
18676
215
5m
33132
372
50 m
14189
179
50 m
22928
180
St. 18
75 m
13713
301
St. 18
75 m
43719
1272
1000 m
1000 m
19260
43
3500 m
40443
70
3500 m
-
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Σχήμα Α 2: Καμπύλες αραιοποίησης (rarefaction curves) των μικροευκαρυωτικών MOTU. MOTU:
molecular operational taxonomic unit.

Σχήμα Α 3: Καμπύλες αραιοποίησης (rarefaction curves) των πικονανοευκαρυωτικών MOTU. MOTU:
molecular operational taxonomic unit.
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Σχήμα Α 4: Επικράτηση MOTU στην περιοχή μελέτης. Μέση αφθονία των MOTU ανά δείγμα (αριθμός
αναγνωσμένων αλληλουχιών) έναντι του αριθμού των δειγμάτων στα οποία εμφανίστηκε. Τα MOTU
που βρέθηκαν σε >75% των δειγμάτων με >500 αναγνωσμένες αλληλουχίες ανά δείγμα
χαρακτηρίστηκαν ως «γενικευτές» (generalists, μωβ). Τα MOTU που βρέθηκαν σε <10% των δειγμάτων
με >500 αναγνωσμένες αλληλουχίες ανά δείγμα χαρακτηρίστηκαν ως «εξειδικευτές» (specialists,
πράσινο). MOTU: molecular operational taxonomic unit.
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Σχήμα Α 5: Μη μετρική πολυδιάστατη διαβάθμιση (nMDS) του συνόλου της ευκαρυωτικής κοινότητας
στο επίπεδο των MOTU. Η ανάλυση διαβάθμισης βασίστηκε σε πίνακα ανομοιότητας Bray-Curtis για το
σύνολο των MOTU. Οι διαφορετικές τάξεις μεγέθους υποδεικνύονται από το διαφορετικό χρώμα
(μικροπλαγκτόν: σκούρο μπλε, πικονανοπλαγκτόν: ανοιχτό μπλε), ενώ τα διαφορετικά σύμβολα
υποδεικνύουν τα διαφορετικά στρώματα νερού (●: 5 m, ■: 50 m, ♦: 75 m, ▲: 1000 m, ▼: βαθιά
στρώματα νερού). Stress: 14%. MOTU: molecular operational taxonomic unit.
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Παράρτημα Β. Συμπληρωματικές Πληροφορίες (Κεφάλαιο 3)
Διαφοροποίηση του ευκαρυωτικού πλαγκτού ως προς το
επίπεδο παροχής διαλελυμένων θρεπτικών στις παράκτιες
περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου

Πίνακας Β 1: Αριθμός αναγνωσμένων αλληλουχιών και
MOTU μετά την βιοπληροφορική ανάλυση του συνόλου
των δεδομένων DNA metabarcoding. Το σύμβολο (-)
υποδεικνύει ότι το δείγμα αφαιρέθηκε από την ανάλυση
λόγω του χαμηλού συνολικού αριθμού αναγνωσμένων
αλληλουχιών (<10000). MOTUs: molecular operational
taxonomic units.
Final No of reads
No of MOTUs
2m
51812
629
Nc-1
10 m
17802
447
20 m
138589
1786
2m
57386
633
Nc-2
10 m
75407
1022
20 m
2m
91191
767
Nc-3
10 m
70730
845
20 m
35987
1034
2m
31846
937
Sc-1
10 m
36027
1102
20 m
39935
1296
2m
55604
971
Sc-2
10 m
47430
913
20 m
64040
1029
2m
50745
381
10 m
75284
494
Sc-3
20 m
25427
512
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Σχήμα Β 1: Καμπύλες αραιοποίησης (rarefaction curves) των MOTU. MOTU: molecular operational
taxonomic unit.
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Πίνακας Β 2: Αναλύσεις μεταθετικής διακύμανσης (PERMANOVA) που ελέγχουν τη μεταβλητότητα της πλαγκτονικής κοινότητας μεταξύ
των διαφορετικών στρωμάτων νερού. Οι δύο περιοχές μελέτης (Nc, Sc) και τα διαφορετικά ταξινομικά επίπεδα (MOTU, γένος, οικογένεια,
τάξη, ομοταξία και φύλο) ελέγχθηκαν ξεχωριστά. Για κάθε έλεγχο χρησιμοποιήθηκαν 999 μεταθέσεις και πίνακας ανομοιότητας BrayCurtis για κάθε εξαρτημένη μεταβλητή (Υ). MOTUs: molecular operational taxonomic units, MS: Mean Squares, df: degrees of freedom.
Microbial eukaryote community – MOTUs (Sc)
Microbial eukaryote community – MOTUs (Nc)
Source of variation
df
MS
Fperm
R2
p-value
Source of variation
df
MS
Fperm
R2
p-value
Depth
1
0.514
2.105
0.260
0.005
Depth
1
0.167
0.571
0.075
0.727
Residuals
6
0.244
0.740
Residuals
7
0.291
0.924
Microbial eukaryote community – genera (Nc)
Microbial eukaryote community – genera (Sc)
Source of variation
df
MS
Fperm
R2
p-value
Source of variation
df
MS
Fperm
R2
p-value
Depth
1
0.183
2.095
0.259
0.05
Depth
1
0.048
0.539
0.071
0.723
Residuals
6
0.088
0.741
Residuals
7
0.089
0.928
Microbial eukaryote community – family (Nc)
Microbial eukaryote community – family (Sc)
2
Source of variation
df
MS
Fperm
R
p-value
Source of variation
df
MS
Fperm
R2
p-value
Depth
1
0.132
1.766
0.227
0.078
Depth
1
0.046
0.653
0.085
0.599
Residuals
6
0.074
0.773
Residuals
7
0.070
0.914
Microbial eukaryote community – order (Nc)
Microbial eukaryote community – order (Sc)
Source of variation
df
MS
Fperm
R2
p-value
Source of variation
df
MS
Fperm
R2
p-value
Depth
1
0.092
1.447
0.194
0.179
Depth
1
0.030
0.553
0.073
0.695
Residuals
6
0.064
0.806
Residuals
7
0.054
0.927
Microbial eukaryote community – class (Nc)
Microbial eukaryote community – class (Sc)
Source of variation
df
MS
Fperm
R2
p-value
Source of variation
df
MS
Fperm
R2
p-value
Depth
1
0.059
1.281
0.176
0.289
Depth
1
0.015
0.391
0.053
0.893
Residuals
6
0.046
0.824
Residuals
7
0.038
0.947
Microbial eukaryote community – phylum (Nc)
Microbial eukaryote community – phylum (Sc)
2
Source of variation
df
MS
Fperm
R
p-value
Source of variation
df
MS
Fperm
R2
p-value
Depth
1
0.039
2.517
0.295
0.055
Depth
1
0.011
0.609
0.080
0.724
Residuals
6
0.016
0.704
Residuals
7
0.018
0.920
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Σχήμα Β 2: Επικράτηση MOTU στην περιοχή μελέτης. Μέση αφθονία των MOTU ανά δείγμα (αριθμός
αναγνωσμένων αλληλουχιών) έναντι του αριθμού των δειγμάτων στα οποία εμφανίστηκε. Τα MOTU
που βρέθηκαν σε >75% των δειγμάτων με >1000 αναγνωσμένες αλληλουχίες ανά δείγμα
χαρακτηρίστηκαν ως «γενικευτές» (generalists, μωβ). Τα MOTU που βρέθηκαν σε <10% των δειγμάτων
με >500 αναγνωσμένες αλληλουχίες ανά δείγμα χαρακτηρίστηκαν ως «εξειδικευτές» (specialists,
πράσινο). MOTU: molecular operational taxonomic unit.
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Σχήμα Β 3: Μη μετρική πολυδιάστατη διαβάθμιση (nMDS) του συνόλου της ευκαρυωτικής κοινότητας
στο επίπεδο των MOTU. Η ανάλυση διαβάθμισης βασίστηκε σε πίνακα ανομοιότητας Bray-Curtis για το
σύνολο των MOTU. Οι σταθμοί δειγματοληψίας υποδεικνύονται από το διαφορετικό χρώμα ενώ τα
διαφορετικά σύμβολα υποδεικνύουν τα διαφορετικά στρώματα νερού (●: 2 m, ■: 10 m, ▲: 20 m). Τα
δείγματα που ανήκουν στη ίδια περιοχή (Nc, Sc) παρουσιάζονται ομαδοποιημένα. Stress: 9.3%. MOTU:
molecular operational taxonomic unit
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Παράρτημα Γ. Συμπληρωματικές Πληροφορίες (Κεφάλαιο 4)
Απόκριση των μικροβιακών πλαγκτονικών κοινοτήτων από το
παράκτιο ολιγοτροφικό σύστημα της Μεσογείου στην προσθήκη
N και P

Μεθοδολογίες μετρήσεων επιπρόσθετων μεταβλητών
Ο προσδιορισμός του σωματιδιακού οργανικού άνθρακα και αζώτου (POC και PON)
πραγματοποιήθηκε όπως περιγράφεται στην πατάγραφο 3.2.2.
Η παραγωγή βιομάζας από τους ετερότροφους προκαρυωτικούς μικροοργανισμούς
προσδιορίστηκε με τη χρήση 3H-λευκίνης (3H-leucine), όπως περιγράφεται από τους Kirchman et
al. (1986) και με την ενσωμάτωση των τροποποιήσεων περιγράφονται από τους Smith & Azam
(1992).
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Eukaryotes

Bacteria

Πίνακας Γ 1: Αριθμός αναγνωσμένων αλληλουχιών, OTU και MOTU μετά την βιοπληροφορική ανάλυση
του συνόλου των δεδομένων DNA metabarcoding και εκτίμηση α-ποικιλότητας με βάση τους δείκτες:
Shannon-Wiener (H) και Pielou (J). Παρουσιάζεται η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση όπως υπολογίστηκε
από τους επαναλιπτικούς μεσοκόσμους. Οι τιμές στις παρενθέσεις αποτελούν τον αριθμό των
επαναληπτικών μεσοκόσμων που χρησιμοποιήθηκαν για τους υπολογισμούς μετά την αφαίρεση των
δειγμάτων με χαμηλό συνολικό αριθμό αναγνωσμένων αλληλουχιών (<10000). (M)OTUs: (molecular)
operational taxonomic units
No of
Shannon-Wiener
Piellou’s
Final No of
spequences
(M)OTUs
Index (H)
Index (J)
Control (3)
57428 ± 4085
137 ± 11
3.1 ± 0.3
0.7 ± 0.1
Day-0 Low (2)
36657 ± 2902
142 ± 2
3.0 ± 0.2
0.6 ± 0.1
High (2)
102470 ± 523
147 ± 8
3.2 ± 0.1
0.7 ± 0.0
Control (2)
25595 ± 1916
117 ± 11
2.9 ± 0.3
0.7 ± 0.1
Day-6 Low (2)
29985 ± 5870
104 ± 27
3.0 ± 0.1
0.7 ± 0.1
High (2)
Control (3)
Day-12 Low (3)
High (2)

27336 ± 693
30729 ± 3275
20648 ± 3241
13110 ± 1199

195 ± 57
182 ± 5
173 ± 6
165 ± 6

3.0 ± 0.2
2.7 ± 0.2
2.7 ± 0.6
2.9 ± 0.1

0.6 ± 0.1
0.5 ± 0.0
0.5 ± 0.1
0.5 ± 0.0

Control (3)
Day-0 Low (3)
High (2)
Control (2)
Day-6 Low (3)
High (2)

56456 ± 4655
65711 ± 4021
59549 ± 3607
12908 ± 739
12027 ± 1801
33113 ± 842

304 ± 33
340 ± 13
335 ± 10
82 ± 38
79 ± 7
432 ± 72

2.6 ± 0.2
2.8 ± 0.5
2.9 ± 0.3
3.5 ± 0.4
3.5 ± 0.3
4.2 ± 0.3

0.4 ± 0.0
0.4 ± 0.1
0.5 ± 0.1
0.7 ± 0.0
0.7 ± 0.1
0.7 ± 0.1

Control (3)
Day-12 Low (3)
High (2)

26927 ± 3628
39115 ± 1357
50056 ± 2393

320 ± 24
326 ± 84
404 ±24

3.0 ± 0.5
2.5 ± 0.5
2.6 ± 0.3

0.5 ± 0.1
0.4 ± 0.2
0.4 ± 0.0
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Πίνακας Γ 2: Τοπολογικοί παράμετροι που χαρακτηρίζουν τα οικολογικά δίκτυα eLSA που
απεικονίζονται στο Σχήμα Γ 9.
Control
Low
High
Nodes
215
198
198
Edges
6406
5786
5805
Negative edges (%)
8.8
5.2
7.8
Diameter
17
19
24
Connectivity
Average No of Neighbors
59.59
58.44
58.64
Density
0.14
0.15
0.30
Likelihood for unevenness
Heterogeneity
0.03
0.02
0.03
Centralization
0.11
0.11
0.12
Small-world properties
Transitivity
0.98
0.98
0.98
Betweenness
0.01
0.008
0.02
Average path length
1.26
1.27
1.28
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Σχήμα Γ 1: Μέση συγκέντρωση (± τυπική απόκλιση) της συγκέντρωσης των διαλελυμένων θρεπτικών (AE) και του διαλελυμένου οξυγόνου (F) από την 15η πειραματική ημέρα (Day-15) έως και το τέλος του
πειράματος. G-H: Συνεχείς μετρήσεις θερμοκρασίας και έντασης φωτισμού.
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Σχήμα Γ 2: Συγκέντρωση χλωροφύλλης-a από την 15η πειραματική ημέρα (Day-15) έως και το τέλος του
πειράματος. Παρουσιάζεται η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση κάθε χρονικού σημείου, όπως
προέκυψαν από τους επαναληπτικούς μεσοκόσμους.

Σχήμα Γ 3: Λόγος διαλελυμένου οργανικού άνθρακα προς άζωτο (POC:PON) κατά τη διάρκεια του
πειράματος. Παρουσιάζεται η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση κάθε χρονικού σημείου, όπως
προέκυψαν από τους επαναληπτικούς μεσοκόσμους.
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Σχήμα Γ 4: Βιομάζα των διαφορετικών πλαγκτονικών ομάδων από την 15η πειραματική ημέρα (Day-15)
έως και το τέλος του πειράματος. Παρουσιάζεται η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση κάθε χρονικού
σημείου, όπως προέκυψαν από τους επαναληπτικούς μεσοκόσμους.
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Σχήμα Γ 5: Ρυθμός βακτηριακής παραγωγικότητας κατά τη διάρκεια του πειράματος. Παρουσιάζεται η
μέση τιμή και η τυπική απόκλιση κάθε χρονικού σημείου, όπως προέκυψαν από τους επαναληπτικούς
μεσοκόσμους.
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Σχήμα Γ 6: Βακτηριακά OΤU που έδειξαν στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τις διαφορετικές
πειραματικές συνθήκες σύμφωνα με την ανάλυση ενδεικτικών ειδών. Αναγράφεται το χαμηλότερο
δυνατόν ταξινομικό επίπεδο για κάθε OTU. Παρουσιάζονται μόνο τα OTU για τα οποία βρέθηκε τιμή
ένδειξης ≥89% και p-value <0.05 στην ανάλυση ενδεικτικών ειδών. Τα ποσοστά σχετικής αφθονίας
υπολογίστηκαν από τον συνολικό αριθμό αναγνωσμένων αλληλουχιών σε κάθε δείγμα. A: Σχετική
αφθονία των OΤU που ήταν ενδεικτικά κατά τις αρχικές πειραματικές συνθήκες (Day-0). B: Σχετική
αφθονία των OΤU που ήταν ενδεικτικά για το “Control” κατά τη διάρκεια του πειράματος. C: Σχετική
αφθονία των OΤU που ήταν ενδεικτικά για το “Low” κατά τη διάρκεια του πειράματος. D: Σχετική
αφθονία των OΤU που ήταν ενδεικτικά για το “High” κατά τη διάρκεια του πειράματος. E: Σχετική
αφθονία των OΤU που ήταν ενδεικτικά για τις πειραματικές συνθήκες προσθήκης θρεπτικών (“Low” και
“High”) κατά τη διάρκεια του πειράματος. OTU: operational taxonomic unit.
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Σχήμα Γ 7: Ευκαρυωτικά ΜOΤU που έδειξαν στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τις διαφορετικές
πειραματικές συνθήκες σύμφωνα με την ανάλυση ενδεικτικών ειδών. Αναγράφεται το χαμηλότερο
δυνατόν ταξινομικό επίπεδο για κάθε ΜOTU. Παρουσιάζονται μόνο τα ΜOTU για τα οποία βρέθηκε
τιμή ένδειξης ≥89% και p-value <0.05 στην ανάλυση ενδεικτικών ειδών. Τα ποσοστά σχετικής αφθονίας
υπολογίστηκαν από τον συνολικό αριθμό αναγνωσμένων αλληλουχιών σε κάθε δείγμα. A: Σχετική
αφθονία των ΜOΤU που ήταν ενδεικτικά κατά τις αρχικές πειραματικές συνθήκες (Day-0). B: Σχετική
αφθονία των ΜOΤU που ήταν ενδεικτικά για το “Control” κατά τη διάρκεια του πειράματος. C: Σχετική
αφθονία των ΜOΤU που ήταν ενδεικτικά για το “Low” κατά τη διάρκεια του πειράματος. D: Σχετική
αφθονία των ΜOΤU που ήταν ενδεικτικά για το “High” κατά τη διάρκεια του πειράματος. E: Σχετική
αφθονία των ΜOΤU που ήταν ενδεικτικά για τις πειραματικές συνθήκες προσθήκης θρεπτικών (“Low”
και “High”) κατά τη διάρκεια του πειράματος. MOTU: molecular operational taxonomic unit.
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Σχήμα Γ 8: Μη μετρική πολυδιάστατη διαβάθμιση (nMDS) για το σύνολο των βακτηριακών OTU (A) και
των ευκαρυωτικών MOTU (B). Τα διαφορετικά σύμβολα υποδεικνύουν τις διαφορετικές πειραματικές
ημέρες (■: Day-0, ▲: Day-6, ●: Day-12), ενώ το χρώμα υποδεικνύει τις διαφορετικές πειραματικές
συνθήκες. Τα δείγματα που αντιστοιχούν στις αρχικές πειραματικές συνθήκες (Day-0) καθώς και τα
δείγματα ελέγχουν (“Control”) παρουσιάζονται ομαδοποιημένα. Οι δύο αναλύσεις βασίστηκαν σε
πίνακα ανομοιότητας Bray-Curtis για το σύνολο των OTU και MOTU. OTU: operational taxonomic unit.
MOTU: molecular operational taxonomic unit.
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Σχήμα Γ 9: Δίκτυα eLSA για τις διαφορετικές πειραματικές συνθήκες “Control” (A), “Low” (B), “High” (C). Τα (M)OTU αποτελούν τους κόμβους και οι
συνδέσεις (edges) έχουν υπολογιστεί με βάση των αλγόριθμο eLSA. Οι διακεκομμένες γραμμές αντιστοιχούν στις αρνητικές σχέσεις eLSA. Μόνο οι
στατιστικά σημαντικές σχέσεις (p<0.01) με 0.66>eLSA>0.66 έχουν χρησιμοποιηθεί. Το σύμβολο (■) αντιστοιχεί στα βακτηριακά OTU και το (●) στα
ευκαρυωτικά MOTU.
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