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Εισαγωγή
1.1

Γενικά στοιχεία

Υδατοκαλλιέργειες είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων που αποβλέπουν στην
παραγωγή υδρόβιων ζωικών και φυτικών οργανισµών που καταναλώνονται από τον
άνθρωπο. Όπως και η αλιεία, αποτελεί µια πρακτική που εξασκεί ο άνθρωπος εδώ και
χιλιάδες χρόνια. Χαρακτηριστική είναι η απεικόνιση καλλιέργειας Tilapia µέσα σε
υδροστάσια, πάνω σε τοιχογραφίες αιγυπτιακών τάφων ηλικίας 2000 ετών. Η
καλλιέργεια ψαριών γλυκού νερού ξεκίνησε στην Κινά στο τέλος της δυναστείας
Shang (1401 – 1154 π.Χ.) µε τον κυπρίνο (Cyprinus carpio). Ο παραδοσιακός αυτός
τρόπος εκτροφής γίνονταν σε µικρές λίµνες όπου υπήρχε ανανέωση του νερού και τα
πρώτα είδη που καλλιεργήθηκαν ήταν φυτοφάγα τρεφόµενα µε φύκη, µε µικρή ή
καθόλου συνεισφορά εξωγενούς τροφής.
Η πρακτική της ιχθυοκαλλιέργειας στην σύγχρονη της µορφή ξεκίνησε το 1733
όταν ένας Γερµανός αγρότης κατάφερε να µαζέψει αυγά πέστροφας και να τα
γονιµοποιήσει. Για να το κάνει αυτό ψάρεψε αρσενικά και θηλυκά άτοµα την περίοδο
της αναπαραγωγής, και συγκέντρωσε σπέρµα και αυγά πιέζοντας τις κοιλιές των
ψαριών. Στη συνεχεία τα ανακάτεψε σε ευνοϊκές συνθήκες, και µετά την εκκόλαψη
µετέφερε τα ιχθύδια σε λίµνες ή δεξαµενές για καλλιέργεια. Αρχικά, αυτού του είδους
η καλλιέργεια περιοριζόταν σε είδη γλυκού νερού, αλλά στον 20ο αιώνα
αναπτύχθηκαν νέες τεχνικές που επέτρεψαν την επιτυχηµένη καλλιέργεια θαλασσίων
ειδών.
Σήµερα, οι υδατοκαλλιέργειες είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόµενος τοµέας της
παγκόσµιας βιοµηχανίας τροφίµων, µε ετήσια αύξηση που ξεπερνά το 10% (White et
al., 2004). Η ραγδαία ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών γίνεται άµεσα αντιληπτή από
το γεγονός ότι ανάµεσα στα έτη 1987 και 1997 η παγκόσµια παραγωγή
καλλιεργούµενων ψαριών και οστράκων υπερδιπλασιάστηκε τόσο σε µέγεθος όσο
και σε εµπορική άξια (Naylor et al., 2000). Επίσης αυξήθηκε σηµαντικά η
συνεισφορά τους στην παγκόσµια προµήθεια ψαριών: τα καλλιεργούµενα ψάρια
αποτελούν πλέον περισσότερο από το ένα τέταρτο των ψαριών που καταναλώνονται
συνολικά από τον άνθρωπο (FAO, 1999).
Στην Ελλάδα, όπως και σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου, οι ιχθυοκαλλιέργειες
έχουν αναπτυχθεί εκθετικά τα τελευταία 20 χρόνια. Τα µεσογειακά θαλάσσια
οικοσυστήµατα έχουν κάποια συγκεκριµένα οικολογικά χαρακτηριστικά τα οποία
επηρεάζουν σηµαντικά τόσο την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών, όσο και τα
κατάλοιπα τους. Τα χαρακτηριστικά αυτά, τα οποία οδηγούν σε συνθήκες πολύ
διαφορετικές από αυτές που επικρατούν σε αλλά µέρη της Ευρώπης, είναι τα
ακόλουθα:
•

•

Η υψηλή θερµοκρασία του νερού (ετήσια ελάχιστη τιµή 12°C, η οποία φτάνει
τους 25°C κατά τους καλοκαιρινούς µήνες) που επιφέρει υψηλούς
µεταβολικούς ρυθµούς επηρεάζοντας τόσο την ιχθυοπαραγωγή όσο και την
δραστηριότητα των µικροβιακών κοινοτήτων.
Η µικρή παλιρροϊκή ζώνη (συνήθως µικρότερη των 50cm) η οποία οδηγεί
στην µειωµένη διάλυση και διασπορά των διαλυµένων και στερεών
καταλοίπων των ιχθυοκαλλιεργειών. Η επίδραση αυτή είναι ακόµη
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•

•

•
•

µεγαλύτερη σε κλειστούς κόλπους όπου τα ανεµογενή θαλάσσια ρεύµατα
είναι σχετικά αδύναµα.
Το γεγονός ότι τα θαλάσσια µεσογειακά συστήµατα είναι ολιγοτροφικά
(χαµηλή περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά, χαµηλή πρωτογενής
παραγωγικότητα, χαµηλή βιοµάζα φυτοπλαγκτού) το οποίο επηρεάζει την
διεισδυτικότητα του φωτός στο νερό, επιτρέποντας την φωτοσύνθεση σε
µεγαλύτερα βάθη.
Το γεγονός ότι ο φωσφόρος αποτελεί τον βασικό περιοριστικό παράγοντα για
την πρωτογενή παραγωγή (σε αντίθεση µε τον Ατλαντικό Ωκεανό όπου ο
βασικός περιοριστικός παράγοντας είναι το άζωτο). Αυτό έχει ως αποτέλεσµα
να παρατηρούνται συνθήκες ευτροφισµού µόνο όταν υπάρχουν µεγάλες
ποσότητες φωσφόρου.
Τα παράκτια µεσογειακά οικοσυστήµατα παρουσιάζουν υψηλή ποικιλότητα
και µεγάλο αριθµό ενδηµικών ειδών.
Η µορφολογία των ακτών που χρησιµοποιούνται για ιχθυοκαλλιέργειες στη
Μεσόγειο είναι εντελώς διαφορετική από αυτή των λιµνών της Σκοτίας ή των
Νορβηγικών φιόρδ.

Όπως προαναφέρθηκε, η εξάπλωση των ιχθυοκαλλιεργειών στην παράκτια ζώνη
ήταν ραγδαία, µε αποτέλεσµα να προκληθούν συγκρούσεις συµφερόντων ανάµεσα σε
αυτή τη δραστηριότητα και σε άλλες χρήσεις της ζώνης, όπως ο τουρισµός και η
αλιεία (Katranidis et al., 2003). Η καλλιέργεια ψαριών και άλλων θαλασσίων
οργανισµών σε βιοµηχανική κλίµακα προϋποθέτει την χρήση περιβαλλοντικών
πόρων και ‘εξάγει προβλήµατα’ στο περιβάλλον οδηγώντας σε περιβαλλοντικές
επιπτώσεις και κοινωνικές συγκρούσεις (White et al., 2004).
Οι υδατοκαλλιέργειες, µπορούν να έχουν άµεσες οικολογικές συνέπειες, όπως
είναι η µείωση των ιχθυοπληθυσµών. Αυτό µπορεί να συµβεί µέσω της τροποποίησης
του περιβάλλοντος από την συλλογή άγριου γόνου, την εισαγωγή εξωτικών ειδών και
παθογόνων που µπορεί να βλάψουν τους άγριους ιχθυοπληθυσµούς, την
αλληλεπίδραση µε τα τροφικά πλέγµατα, καθώς και από την πρόκληση οργανικής
ρύπανσης (nutrient pollution) (Naylor et al., 2000). Αζωτούχα απόβλητα (όπως
αµµωνία και νιτρικά άλατα) που ξεπερνούν την αφοµοιωτική ικανότητα του νερού
του αποδέκτη οδηγούν στην υποβάθµιση της ποιότητας του νερού η οποία µπορεί να
είναι τοξική σε ψάρια και άλλους οργανισµούς (Naylor et al., 2000). Επίσης, η
συνεχώς αυξανόµενη ανάγκη για ιχθυάλευρα (fishmeal) για την θρέψη των
καλλιεργούµενων ειδών ασκεί µια ακόµη σηµαντική πίεση στους πληθυσµούς µικρών
πελαγικών ψαριών που αλιεύονται για αυτό τον σκοπό (Naylor et al., 1998).
Η επίδραση των ιχθυοκαλλιεργειών στους ιχθυοπληθυσµούς και την
βιοποικιλότητα αποτελεί µείζον ζήτηµα καθώς και τα δυο είναι σηµαντικά για την
κοινωνικό – οικονοµική ανάπτυξη και αειφορία της παράκτιας ζώνης. Επιδράσεις σε
αυτούς τους τοµείς µπορεί να φέρουν σε κίνδυνο τα βιολογικά αποθέµατα που
συντηρούν την αλιεία και τον τουρισµό (AQCESS report, 2004).
Σηµαντικό ερευνητικό έργο έχει επενδυθεί τις τελευταίες δεκαετίες για την
διερεύνηση των επιδράσεων των ιχθυοκαλλιεργειών στο περιβάλλον (Gowen &
Bradburry, 1987, Wu, 1995, Fernandes et al., 2001). Ο βαθµός επίδρασης εξαρτάται
από το εκτρεφόµενο είδος, τη µέθοδο εκτροφής, την πυκνότητα του αποθέµατος µέσα
στις καλλιέργειες, και από την ποιότητα της τροφής που δίνεται στα ψάρια (Wu,
1995). Είναι πλέον κατανοητό ότι οι επιδράσεις αυτές δεν είναι ίδιες στις διάφορες
χωρικές και χρονικές κλίµακες (Karakassis, 1998) και εξαρτώνται από πολλές
παραµέτρους όπως είναι η φύση των αποβαλλόµενων ουσιών, η απόδοση των
2

καλλιεργειών, καθώς και τα φυσικά, υδρογραφικά, και οικολογικά χαρακτηριστικά
της κάθε περιοχής. Για παράδειγµα, η ρύπανση που προέρχεται από τα απόβλητα των
ιχθυοκαλλιεργειών είναι πιο σοβαρή σε ρηχούς ή περιορισµένους όγκους νερού
(Iwama, 1991) όπως οι κλειστοί κόλποι.
Οι επιδράσεις των ιχθυοκαλλιεργειών έχουν µελετηθεί κυρίως σε µικρές χωρικές
κλίµακες (100 – 200m), κοντά ή κάτω από τους ιχθυοκλωβούς και οι περισσότερες
µελέτες τοποθετούν την επίδραση αυτή σε χώρο που δεν υπερβαίνει τα 25 – 30m
γύρω από τους κλωβούς. Οι µελέτες που έχουν γίνει περιλαµβάνουν επιδράσεις στις
βενθικές κοινότητες που βρίσκονται κοντά σε ιχθυοκλωβούς (Brown et al., 1987;
Weston, 1990; Mazzola et al. 1999; Mazzola et al. 2000; Karakassis et al., 2000; La
Rosa et al., 2001; Mirto et al., 2002), επιδράσεις σε φύκη (Delgado et al., 1999;
Pergent et al., 1999; Ruiz et al., 2001), επιδράσεις στη χηµική σύσταση του
υποστρώµατος ακριβώς κάτω από τους κλωβούς (Holby & Hall, 1991; Hall et al.,
1992; Holmer & Kristensen, 1992; Karakassis et al., 1998), και επιδράσεις στα
θρεπτικά συστατικά και το πλαγκτόν µέσα στην περιοχή καλλιέργειας (Pitta et al.,
1999; Karakassis et al., 2001; Belias et al., 2003).
Ο εµπλουτισµός του βυθού κάτω από τους ιχθυοκλωβούς µε οργανικό υλικό
αποτελεί την πιο συνηθισµένη επίδραση των ιχθυοκαλλιεργειών στο περιβάλλον
(Naylor et al., 2000; Gowen & Bradburry, 1987; Iwama, 1991). Ένα σηµαντικό
ποσοστό των θρεπτικών συστατικών (άνθρακας, άζωτο, φωσφόρος) που παρέχεται
στα ψαριά µέσω των ιχθυοτροφών καταλήγει στον βυθό είτε σαν ανεκµετάλλευτη
τροφή, είτε ως περιττώµατα (Karakassis, et al., 2000) επιδρώντας αρνητικά στη
βιογεωχηµεία των βενθικών κοινοτήτων (Naylor et al 2000). Είναι λοιπόν κατανοητό
ότι οι ιχθυοκαλλιέργειες απελευθερώνουν ένα σηµαντικό ποσό θρεπτικών στο
θαλάσσιο περιβάλλον (Holby & Hall, 1991; Hall et al., 1992) το οποίο θα µπορούσε
ενδεχοµένως να επιδράσει σε µεγαλύτερες χωρικές κλίµακες. Τέτοιες επιδράσεις
µεγάλης κλίµακας έχουν αναφερθεί από τον Pohle et al. (2001) στις Καναδικές
ακτές, όπου παρατηρήθηκαν έντονα σηµάδια καταπόνησης (stress) σε βιοκοινωνίες
βενθικής µακροπανίδας σε αποστάσεις µεγαλύτερες των 200m από µονάδες
ιχθυοκαλλιεργειών.
Όσον αφορά στην επίδραση των ιχθυοκαλλιεργειών σε πληθυσµούς άγριων
ψαριών και συνεπακόλουθα στην αλιεία, πολύ λίγα είναι γνωστά παρά την προφανή
σηµασία του θέµατος αυτού στην διαχείριση της παράκτιας ζώνης (Giannoulaki et al.,
2005 – in press). Οι επιδράσεις των ιχθυοκαλλιεργειών σε άγριους πληθυσµούς
ψαριών έχουν µελετηθεί σε µικρή χωρική κλίµακα (Carss, 1990; 1994; Dempster et
al., 2002) και τα αποτελέσµατα των µελετών αυτών υποδηλώνουν µια σηµαντική
αύξηση τόσο στην αφθονία όσο και στη βιοµάζα των πληθυσµών αυτών κοντά σε
ιχθυοκλωβούς. Είναι ακόµη άγνωστο αν τέτοιες αλλαγές µπορούν να επηρεάσουν
πληθυσµούς ψαριών στην ευρύτερη περιοχή γύρω από τις ιχθυοκαλλιέργειες και
κυρίως σε ολιγοτροφικά περιβάλλοντα όπως στη Μεσόγειο όπου η ένδεια θρεπτικών
συστατικών περιορίζει την παραγωγικότητα συµπεριλαµβανόµενης και της
αλιευτικής παραγωγής (Machias et al., 2004).
Η διερεύνηση των θετικών ή αρνητικών επιδράσεων που µπορεί να έχει αυτός ο
οργανικός εµπλουτισµός από τις ιχθυοκαλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή που
εκµεταλλεύεται η παράκτια αλιεία είναι πολύ σηµαντική καθώς έτσι θα γινόταν
αντιληπτό αν η διαµάχη µεταξύ των δυο αυτών χρήσεων της ακτής έχει αντικειµενική
βάση. Στην παρούσα µελέτη διερευνώνται οι πιθανές µεταβολές στις τροφικές
σχέσεις των πληθυσµών συγκεκριµένων ειδών ψαριών εξ’ αιτίας της παρουσίας των
ιχθυοκαλλιεργειών.
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1.2

Σκοπός της µελέτης

Στόχος της µελέτης αυτής είναι η διερεύνηση των επιδράσεων που µπορεί να έχει
η παρουσία των ιχθυοκαλλιεργειών και οι συνεπακόλουθες αλλαγές στη ροή των
θρεπτικών συστατικών και οργανικού υλικού, πάνω στις τροφικές σχέσεις άγριων
πληθυσµών δυο διαφορετικών ειδών ψαριών (Lepidotrigla cavillone και Spicara
flexuosa). Για τον σκοπό αυτό διερευνήθηκαν οι πιθανές ποσοτικές και ποιοτικές
επιπτώσεις στην διατροφή των ατόµων των ιχθυοπληθυσµών σε περιοχές όπου
υπάρχουν ιχθυοκαλλιέργειες και σε περιοχές όπου δεν υπάρχει τέτοια δραστηριότητα.
Τα δυο είδη των οποίων η δίαιτα µελετήθηκε, επιλέχθηκαν λόγω της αφθονίας τους
σε όλες σχεδόν τις περιοχές της δειγµατοληψίας καθώς και λόγω των οικολογικών
και βιολογικών τους χαρακτηριστικών. Το είδος Lepidotrigla cavillone είναι
αποριµµατοφάγο (scavenger) ενώ το είδος Spicara flexuosa είναι είδος που βρίσκεται
συχνά κάτω από ιχθυοκλωβούς, και είναι γνωστό ότι τους εκµεταλλεύεται άµεσα ως
πηγή τροφής (AQCESS report, 2004).
Συγκεκριµένα, στα πλαίσια αυτής της µελέτης πραγµατοποιήθηκε:
• Σύγκριση των τιµών βιοµάζας των στοµαχικών περιεχοµένων δυο ειδών
ιχθύων ανάµεσα σε τοποθεσίες (σταθµούς) που βρίσκονται κοντά σε
εγκαταστάσεις ιχθυοκαλλιεργειών και τοποθεσίες όπου δεν υπάρχει τέτοια
δραστηριότητα σε τρεις περιοχές και δυο δειγµατοληπτικές περιόδους.
•

Σύγκριση των τιµών βιοµάζας των στοµαχικών περιεχοµένων δυο ειδών
ιχθύων ανάµεσα σε δυο διαφορετικές δειγµατοληπτικές περιόδους
(Σεπτέµβριος – Μάιος) σε έξι δειγµατοληπτικούς σταθµούς τριών περιοχών.

•

Σύγκριση της σύνθεσης των στοµαχικών περιεχοµένων δυο ειδών ψαριών
ανάµεσα σε τοποθεσίες (σταθµούς) που βρίσκονται κοντά σε εγκαταστάσεις
ιχθυοκαλλιεργειών και τοποθεσίες όπου δεν υπάρχει τέτοια δραστηριότητα σε
τρεις περιοχές και δυο δειγµατοληπτικές περιόδους.

4

1.3

Συστηµατική κατάταξη και στοιχεία βιολογίας των ειδών

Οικογένεια Triglidae
Lepidotrigla cavillone (Lacepède, 1801) (Καπόνι)
Το είδος αυτό αποτελεί το πιο κοινό
είδος καπονιού που συναντάται στη
Μεσόγειο θάλασσα (Colloca et al., 1997).
Βρίσκεται συνήθως σε λασπώδεις και
αµµώδεις βυθούς σε βάθη από 30 – 450m.
To µέγεθος του µπορεί να φτάσει µέχρι
και τα 200mm (Whitehead et al., 1986)
και τα καρκινοειδή αποτελούν τη βασική
του τροφή. Φτάνει σε αναπαραγωγική
ωριµότητα
στα
2
χρόνια
και
αναπαράγεται τους ανοιξιάτικους και
Εικόνα 1: Το είδος Lepidotrigla cavillone
θερινούς µήνες (από Μάιο µέχρι Ιούλιο) και
τα αυγά του είναι πελαγικά (Froese & Pauly, 2001). Κατανέµεται στη Μεσόγειο
Θάλασσα, καθώς και στον ανατολικό Ατλαντικό Ωκεανό από τις Πορτογαλικές µέχρι
τις Μαυριτανικές ακτές (Colloca et al., 1997)
Οι µελέτες που αφορούν στη βιολογία και την οικολογία του είδους αυτού καθώς
και των άλλων καπονιών είναι περιορισµένες. Έχουν µελετηθεί περιοδικά η
αναπαραγωγή του (Papaconstantinou, 1983), η κατανοµή του (Tsimenides et al.,
1992, Colloca et al. 1997) και η διατροφή του (Labropoulou & Machias, 1998,
Caragitsou & Papaconstantinou 1988, Caragitsou & Papaconstantinou, 1990, Colloca
et al. 1990; Labropoulou & Markakis, 1998; Λαµπροπούλου, 1995).

Οικογένεια Centracanthidae
Spicara flexuosa (Rafinesque, 1810) (Τσέρουλα)
Αυτό το µικρό επιπελαγικό είδος αποτελεί ένα
συνηθισµένο παρεµπίπτον αλίευµα (by-catch) στις
αλιευτικές περιοχές της Μεσόγειου, ειδικά εκεί
που χρησιµοποιούνται τράτες βυθού (Ragonese et
al., 2004). Βρίσκεται συνήθως σε αµµώδεις και
λασπώδεις βυθούς καθώς και πάνω από λιβάδια
Εικόνα 2: Το είδος Spicara flexuosa Posidonia σε βάθη έως 130m (Whitehead et al.,
1986). Στη Μεσόγειο, τα άτοµα αυτού του είδους φτάνουν σε ολικό µήκος τα 180mm
(θηλυκά) και 210mm (αρσενικά). Άτοµα µέχρι 160 mm είναι συνήθως θηλυκά (Relini
et al. 1999). Τρέφεται µε µικρά βενθικά ασπόνδυλα (κυρίως καρκινοειδή) και
θεωρείται αρκετά µακρόβιο είδος: η µέγιστη παρατηρηθείσα ηλικία είναι 3 χρόνια για
τα θηλυκά άτοµα και 8 χρόνια για τα αρσενικά (Dulčic et al., 2000). Η αύξηση του
πρωτόγυνου ερµαφρόδιτου αυτού είδους είναι πολύ γρήγορη και µπορεί να
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ολοκληρώσει τη µίση της αύξηση µέσα στους πέντε πρώτους µήνες (Ragonese et
al., 2004; Dulčic et al., 2000).
Η τσέρουλα κατανέµεται στον ανατολικό Ατλαντικό ωκεανό, στη Μεσόγειο, και
στη Μαύρη θάλασσα (Whitehead et al, 1986; Froese & Pauly, 2001), και έχει µικρή
εµπορική αξία. Αναπαράγεται από τον Μάρτιο µέχρι τον Μάιο αφήνοντας
βενθοπελαγικά αυγά και η στρατολόγηση νέων ατόµων γίνεται τον Σεπτέµβριο
(Whitehead et al., 1986).
Οι πληροφορίες για τη βιολογία του είδους Spicara flexuosa είναι περιορισµένες.
Έχουν µελετηθεί περιοδικά η αύξηση και η θνησιµότητα του (Dulčic et al., 2000;
Dulčic & Kraljević, 1996; Ismen, 1995), καθώς και άλλα στοιχεία της βιολογίας του
(Hattour et al., 1985; Petrakis & Stergiou, 1995).
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Υλικά και Μέθοδοι
2.1

Περιοχή δειγµατοληψίας

Οι επιπτώσεις των ιχθυοκαλλιεργειών στις τροφικές σχέσεις πληθυσµών άγριων
ψαριών µελετήθηκαν σε τρεις περιοχές: στον νότιο Ευβοϊκό κόλπο, στη νήσο Λέσβο,
και στη νήσο Χίο (εικόνα 3). Σε κάθε περιοχή υπήρχαν δυο δειγµατοληπτικοί
σταθµοί, ο ένας µε παρουσία ιχθυοκαλλιεργειών (κλωβοί), και ο άλλος χωρίς
(µάρτυρας). Οι τρεις περιοχές µάρτυρα είχαν συγκρίσιµες µεταξύ τους τοπογραφίες
και βάθη, και απείχαν κατά µέσο όρο 20 ναυτικά µιλιά από εγκαταστάσεις
ιχθυοκαλλιεργειών.
Στις τρεις περιοχές που µελετήθηκαν, υπάρχει εµπορική αλιευτική δραστηριότητα
από έναν µικρό στόλο σκαφών που ψαρεύουν µε δίχτυα ή τράτα. Επιπλέον, δεν
υπάρχουν ποτάµια ή χείµαρροι που να εκβάλλουν σε αυτές τις περιοχές, και οι ακτές
τους δεν έχουν υποστεί οικιστική ή τουριστική εκµετάλλευση. Τέλος, η
αγροοικονοµία της περιοχής (περιορισµένος αριθµός ελαιοδένδρων) έχει παραµείνει
σχεδόν αµετάβλητη τα τελευταία πενήντα χρόνια.
39.5 N

Lesvos Island
39

Λ
North Evoikos Gulf

38.5

Chalkida

Athens

38

Chios Island

X

South Evoikos Gulf

E
37.5
23

25

24

26

Εικόνα 3 : Περιοχή µελέτης. Με το πράσινο τετράγωνο εµφανίζονται οι τοποθεσίες µε
παρουσία ιχθυοκαλλιεργειών, ενώ µε το µπλε βέλος οι τοποθεσίες χωρίς ιχθυοκαλλιέργειες
(µάρτυρες, control sites). Με το µοβ χρώµα παρουσιάζονται οι περιοχές όπου υπάρχει αλιευτική
δραστηριότητα

Στην Εύβοια, οι µονάδες ιχθυοκαλλιεργειών έχουν δυναµικότητα περίπου 1400
τόνων, ενώ η δυναµικότητα των µονάδων στην Λέσβο και τη Χίο είναι 713 και 3795
τόνοι αντίστοιχα (πίνακας 1). Η τσιπούρα (Sparus aurata) και το λαβράκι
(Dicentrarchus labrax) είναι τα εκτρεφόµενα είδη και στις τρεις περιοχές. Σε όλους
7
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τους δειγµατοληπτικούς σταθµούς το υπόστρωµα αποτελούνταν από άµµο και λάσπη
αναµεµειγµένα µε τραγάνα (maerl) σε διαφορετικά ποσοστά, µε µικρές όµως
διαφοροποιήσεις από περιοχή σε περιοχή. Για την ανάλυση των δεδοµένων, τα
υποστρώµατα που περιείχαν περισσότερο από 40% λάσπη χαρακτηρίστηκαν ως
«λεπτόκοκκα» (στο εξής θα αναφέρεται ως «λεπτό») ενώ τα υπόλοιπα
χαρακτηρίστηκαν ως «χοντρόκοκκα» (θα αναφέρεται ως «αδρό»). Λεπτό υπόστρωµα
υπήρχε στην Εύβοια και στη Χίο στις περιοχές µε ιχθυοκαλλιέργειες, καθώς και στη
Λέσβο στην περιοχή του µάρτυρα. Αντίθετα, αδρό υπόστρωµα υπήρχε στην Εύβοια
και στη Χίο στις περιοχές του µάρτυρα καθώς και στη Λέσβο στην περιοχή των
ιχθυοκαλλιεργειών (εικόνα 4, πίνακας 1)
Πίνακας 1 : Χαρακτηριστικά περιοχών δειγµατοληψίας όπου παρουσιάζεται ο αριθµός των µονάδων
ιχθυοκαλλιέργειας, η παραγωγή τους, και το είδος του υποστρώµατος της κάθε περιοχής
________________________________________________________________________________
Περιοχή
Αριθµός µονάδων Παραγωγή µονάδων (τόνοι) Υπόστρωµα
Εύβοια (κλωβοί)
Εύβοια (µάρτυρας)
Λέσβος (κλωβοί)
Λέσβος (µάρτυρας)
Χίος (κλωβοί)
Χίος (µάρτυρας)

6

1400

3

713

12

3795

Λεπτό
Αδρό
Αδρό
Λεπτό
Λεπτό
Αδρό

___________________________________________________________________

Εικόνα 4 : Περιοχές δειγµατοληψίας. Με µαύρες βούλες (●) εµφανίζονται οι θέσεις των µονάδων
ιχθυοκαλλιεργειών, ενώ µε το (Χ) οι δειγµατοληπτικοί σταθµοί. (Κ= κλωβοί, Μ= µάρτυρες, Λ= λεπτό
υπόστρωµα, Α= αδρό υπόστρωµα).
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2.2

∆ιαδικασία δειγµατοληψίας

Οι δειγµατοληψίες πραγµατοποιήθηκαν τον Μάιο του 2001 (στο τέλος της
αλιευτικής περιόδου, και αρχή της περιόδου εντατικής διατροφής των ψαριών στις
ιχθυοκαλλιέργειες) και τον Σεπτέµβριο του 2002 (πριν την έναρξη της αλιευτικής
περιόδου και κατά τη διάρκεια του σταδίου της εντατικής θρέψης των ψαριών στις
ιχθυοκαλλιέργειες). Σε κάθε περιοχή, έγιναν έξι δειγµατοληπτικές σύρσεις µε τράτα
βυθού, τρεις σε κάθε σταθµό. Στους δειγµατοληπτικούς σταθµούς που βρίσκονταν σε
περιοχές µε µονάδες ιχθυοκαλλιεργειών, οι σύρσεις έγιναν σε απόσταση 1 – 2
ναυτικών µιλίων από τους ιχθυοκλωβούς και σε βάθος 70 – 80 µέτρων. Στους
δειγµατοληπτικούς σταθµούς - µάρτυρες, οι σύρσεις έγιναν σε παρόµοιο βάθος
(πίνακας 2).
Η συλλογή των δειγµάτων έγινε µε τράτα βυθού (άνοιγµα µατιού 28 mm) και η
διάρκεια των σύρσεων κυµαινόταν από 35 έως 45 λεπτά της ώρας ενώ η ταχύτητα
του σκάφους κατά τη διάρκεια της δειγµατοληψίας κυµαινόταν από 2.8 έως 3
κόµβους. Όλες οι δειγµατοληπτικές σύρσεις πραγµατοποιήθηκαν από το ερευνητικό
σκάφος «Φιλία» του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης (Ι.ΘΑ.ΒΙ.Κ) τα
τεχνικά χαρακτηριστικά του οποίου παρουσιάζονται στον πίνακα 3. Πάνω στο
ερευνητικό σκάφος έγινε η διαλογή των αλιευόµενων ψαριών κατά είδος.
Όλα τα δεδοµένα για την παρούσα µελέτη συλλέχθηκαν στα πλαίσια του
ερευνητικού προγράµµατος AQCESS (Aquaculture and Coastal Economic and Social
Sustainability).
Πίνακας 2 : Χαρακτηριστικά περιοχών δειγµατοληψίας όπου παρουσιάζεται η έκταση
των δειγµατοληπτικών σύρσεων καθώς και το βάθος αλιείας

____________________________________________________
Περιοχή
Εύβοια (κλωβοί)
Εύβοια (µάρτυρας)
Λέσβος (κλωβοί)
Λέσβος (µάρτυρας)
Χίος (κλωβοί)
Χίος (µάρτυρας)

∆ειγµατοληψία (nm2)
24
20
10
10
19
15

Βάθος αλιείας (m)
80
68
75
80
75
70

____________________________________________________

Πίνακας 3 : Τεχνικά χαρακτηριστικά του ερευνητικού σκάφους «Φιλία» καθώς και ο εξοπλισµός
µε τον οποίο ήταν εφοδιασµένο για την διεξαγωγή της έρευνας.
___________________________________________________________________________
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ερευνητικός εξοπλισµός
Μέγιστο µήκος 26,10 m
1. D – GPS
Μέγιστο πλάτος 7,27 m
2. Side Scan Sonar (SSS)
Βάθος
3,20 m
3. ∆ύο τράτες βυθού (12 mm x 1200m) κατάλληλες για
Ισχύς µηχανής
2 x 350HP
αλιεία ηµέρας.
Μέγιστη ταχύτητα 11 κόµβοι
4. Μηχανικό βαρούλκο ελκτικής δύναµης περίπου 2 τόνων
___________________________________________________________________________
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2.3

Ανάλυση δειγµάτων στο εργαστήριο.

Τα δείγµατα τοποθετήθηκαν ολόκληρα µέσα σε διάλυµα φορµόλης 10% αφού
προηγήθηκε σκίσιµο της κοιλιακής τους κοιλότητας. Αυτό πραγµατοποιήθηκε για να
διακοπεί η διαδικασία της πέψης και να για να συντηρηθεί άµεσα η τροφή που
βρίσκονταν στον πεπτικό σωλήνα. Μετρήθηκε το ολικό µήκος του κάθε ψαριού και
στη συνεχεία αφαιρέθηκε το στοµάχι το οποίο διατηρήθηκε σε διάλυµα φορµόλης
10% µέχρι την περαιτέρω επεξεργασία του. Στην επιλογή των ατόµων για ανάλυση δε
συµπεριελήφθησαν άτοµα για τα οποία υπήρχαν ενδείξεις ότι είχαν αποβάλλει τα
στοµαχικά τους περιεχόµενα ή είχαν καταναλώσει τροφή κατά τη διάρκεια των
δειγµατοληπτικών σύρσεων. Τα δείγµατα χωρίστηκαν σε κλάσεις µήκους και για τα
δυο είδη.
Η ανάλυση έγινε σε δέκα άτοµα κάθε είδους ψαριού ανά δειγµατοληπτικό σταθµό,
ανά κλάση µήκους, και ανά περιοχή και για τις δυο δειγµατοληπτικές περιόδους,
εκτός από τις περιπτώσεις κάποιων σταθµών που ένα ή και τα δυο είδη είχαν
µικρότερο αριθµό στο αλίευµα. Σε αυτές τις περιπτώσεις η ανάλυση έγινε σε όλα τα
άτοµα που συλλέχθηκαν κατά τη δειγµατοληψία.
Τα στοµάχια ξεπλύθηκαν µε νερό στο εργαστήριο ώστε να αποµακρυνθεί η
φορµόλη και να γίνει δυνατή η επεξεργασία τους. Κάθε στοµάχι τοποθετήθηκε κάτω
από στερεοσκόπιο µε µεγέθυνση x10 και αφαιρέθηκαν από αυτό όλα τα στοµαχικά
περιεχόµενα. Για τον υπολογισµό της συνολικής βιοµάζας τους, τα στοµαχικά
περιεχόµενα στραγγίχτηκαν σε διηθητικό χαρτί για να αποµακρυνθεί η επιπλέον
υγρασία και στη συνεχεία ζυγίστηκαν σε ζυγαριά µε ακρίβεια δεκάκις χιλιοστού του
γραµµάριου (0,0001g). Τα αδειασµένα στοµάχια τοποθετήθηκαν σε αιθανόλη 75%.
Μετά τον υπολογισµό της συνολικής βιοµάζας των περιεχοµένων του κάθε
στοµαχιού, αυτά ανατοποθετήθηκαν κάτω από στερεοσκόπιο µε µεγέθυνση x20 όπου
έγινε ο ποιοτικός διαχωρισµός σε κατηγόριες λείας.
Για το είδος Lepidotrigla cavillone, τα στοµαχικά περιεχόµενα κατατάχθηκαν σε
έξι κατηγορίες ανάλογα µε το είδος λείας. Η πρώτη κατηγόρια λείας περιείχε άτοµα
και εξαρτήµατα δεκαπόδων (DEC), η δεύτερη περιείχε λοιπά καρκινοειδή (CRU), η
τρίτη πολύχαιτους (POL), η τέταρτη µαλάκια (MOL), και η πέµπτη ψάρια (FIS). Τα
περιεχόµενα που δεν ήταν δυνατόν να αναγνωριστούν και να καταταχθούν σε κάποια
από τις πέντε αυτές κατηγορίες λείας, συγκεντρώθηκαν σε µια έκτη κατηγόρια ως
διάφορα (VAR). Για το είδος Spicara flexuosa πέρα από τις έξι αυτές κατηγορίες
λείας, υπολογίστηκαν επιπλέον άλλες τρεις οµάδες ασπόνδυλων : οι οµάδες των
κωπήποδων (COP), των κλαδοκερωτών (CLA), και των χαιτόγναθων (CHA). Η
βιοµάζα όλων των κατηγοριών λείας ζυγίστηκε µε ακρίβεια δεκάκις χιλιοστού του
γραµµαρίου(0,0001g).
Όλα τα δείγµατα στοµαχικών περιεχοµένων µετά την επεξεργασία τους
τοποθετήθηκαν σε αιθανόλη 75%. Ο αριθµός των δειγµάτων που εξετάστηκαν και το
εύρος των µήκων φαίνονται στον πίνακα 4.
Πίνακας 4 : Συνολικός αριθµός δειγµάτων που εξετάστηκαν καθώς και το εύρος µήκων των
ατόµων για τις δυο δειγµατοληπτικές περιόδους.

___________________________________________________________
Είδος
Lepidotrigla cavillone

Μάιος 2001

Σεπτέµβριος 2002

248 (34 – 134mm)

215 (56 – 149mm)

Spicara flexuosa
304 (96 – 176mm)
279 (79 – 184mm)
_______________________________________________________________________
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2.4

Στατιστική επεξεργασία δεδοµένων

Για την στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων, χρησιµοποιήθηκαν πέντε κλάσεις
µήκους για το κάθε είδος οι οποίες επιλέχθηκαν γιατί περιείχαν ικανό αριθµό
ατόµων. Συγκεκριµένα, για το είδος Lepidotrigla cavillone, χρησιµοποιήθηκαν οι
κλάσεις µήκους 70 – 79cm, 80 – 89cm, 90 – 99cm, 100 – 109cm, και 110 - 119cm.
Για το είδος Spicara flexuosa χρησιµοποιήθηκαν οι κλάσεις µήκους 120 – 129cm,
130 – 139 cm, 140 – 149cm, 150 – 159cm, και 160 – 169cm. Στη συνέχεια
υπολογίστηκαν οι µέσοι όροι της σχετικής βιοµάζας για όλες τις οµάδες λείας, καθώς
και το σύνολο της βιοµάζας των στοµαχικών περιεχοµένων ανά κλάση µήκους,
δειγµατοληπτική περιοχή, δειγµατοληπτικό σταθµό, και δειγµατοληπτική περίοδο για
το κάθε είδος. Οι µέσοι όροι της βιοµάζας χρησιµοποιήθηκαν τόσο στις
µονοµεταβλητές όσο και στις πολυµεταβλητές αναλύσεις.

2.4.1 Μονοµεταβλητές αναλύσεις
2.4.1.1. Ανάλυση διασποράς (ANOVA)
Πρόκειται για µια παραµετρική µέθοδο που χρησιµοποιείται για να συγκριθούν οι
µέσες τιµές µιας µεταβλητής για περισσότερους από δυο πληθυσµούς. Απαραίτητες
προϋπόθεσης για την εφαρµογή της είναι η κανονική κατανοµή των δεδοµένων και η
οµοιογένεια των διασπορών (Zar, 1984).
Με τη µέθοδο αυτή έγινε η σύγκριση των µετρήσεων των µέσων τιµών της
συνολικής βιοµάζας στοµαχικών περιεχοµένων ανάµεσα στα δείγµατα που
βρίσκονταν κοντά σε περιοχές µε ιχθυοκαλλιέργειες και σε αυτά από τις περιοχές –
µάρτυρες. Με τον τρόπο αυτό συγκρίθηκαν τα δεδοµένα για τα δυο είδη και για τις
δυο δειγµατοληπτικές περιόδους.
2.4.1.2. χ2 - test
Υπολογίστηκε η συνεισφορά (%) της βιοµάζας των διαφορετικών οµάδων λείας
για κάθε είδος και κατασκευάστηκαν ραβδογράµµατα µε αυτά τα δεδοµένα. Οι
διαφορές στην σύνθεση της δίαιτας κάθε κλάσης µήκους των δυο ειδών ανάµεσα σε
κάθε έναν από τους δειγµατοληπτικούς σταθµούς και δειγµατοληπτική περίοδο και
για τις τρεις περιοχές (Εύβοια, Λέσβος, Χίος) ελέγχθηκαν µε χ2 - test (Labropoulou et
al., 1997, Machias & Labropoulou, 2002).
Όλες οι µονοµεταβλητές αναλύσεις έγιναν µε το στατιστικό πρόγραµµα Excel.
2.4.2 Πολυµεταβλητές αναλύσεις
Για τις πολυµεταβλητές αναλύσεις χρησιµοποιήθηκαν οι µέσοι όροι των τιµών
βιοµάζας της κάθε οµάδας λείας για κάθε κλάση µήκους σε όλους τους
δειγµατοληπτικούς σταθµούς και τις δειγµατοληπτικές περιόδους..
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2.4.2.1 Ανάλυση οµάδων (Cluster analysis)
Η µέθοδος αυτή υπολογίζει τον βαθµό οµοιότητας µεταξύ δειγµάτων και τα
οµαδοποιεί µε βάση αυτές τι οµοιότητες. Η «συγγένεια» των δειγµάτων απεικονίζεται
µε τη µορφή δενδρογραµµάτων, ενώ η οµοιότητα υπολογίζεται µε κάποιο δείκτη
οµοιότητας ή ανοµοιότητας. Σε αυτή τη µελέτη χρησιµοποιήθηκε ο δείκτης
οµοιότητας Bray – Curtis για τη δηµιουργία της µήτρας δεδοµένων, και η δηµιουργία
του δενδρογράµµατος στηρίχθηκε στη µέθοδο group-average linkage σύµφωνα µε
την οποία η οµοιότητα µεταξύ δυο οµάδων δειγµάτων ορίζεται ως η µέση οµοιότητα
µεταξύ όλων των δυνατών ζευγών δειγµάτων τα οποία περιλαµβάνουν ένα δείγµα
από κάθε οµάδα.
Τα δεδοµένα βιοµάζας του είδους Spicara flexuosa µετασχηµατίστηκαν µε
τετραγωνική ρίζα (sq root transformation), ενώ αυτά του είδους Lepidotrigla
cavillone µετασχηµατίστηκαν µε λογαριθµοποίηση (logx + 1)
2.4.2.2 Ανάλυση διευθέτησης (Multi Dimensional Scaling)
Η µέθοδος διευθέτησης MDS θεωρείται ότι δίνει µια καλή απεικόνιση της
διάταξης των δειγµάτων σε δυο διαστάσεις. Η διάταξη εξαρτάται από τον δείκτη
οµοιότητας Bray – Curtis, που υπολογίζεται όπως και στην περίπτωση της ανάλυσης
οµάδων. Όσο πιο κοντά είναι δυο δείγµατα στην απεικόνιση τόσο µεγαλύτερη είναι η
οµοιότητα τους. Για την πιστότερη απεικόνιση των σχέσεων ανάµεσα στα δείγµατα,
πρέπει η διάταξη τους σε δυο διαστάσεις να έχει µικρό συντελεστή έντασης (stress)
(Clarke & Warwick, 1994). Για να µην θεωρείται τυχαία η διάταξη των δειγµάτων, η
ανωτάτη τιµή του stress είναι 0,2 (Clarke & Warwick, 1994).
Στη παρούσα µελέτη η ανάλυση διευθέτησης εφαρµόστηκε στις ίδιες µήτρες
δεδοµένων και µε τις ίδιες µετατροπές για τα δυο είδη που χρησιµοποιήθηκαν για την
ανάλυση οµάδων. Ο σκοπός της συµπληρωµατικής ανάλυσης αυτής ήταν να
διερευνηθούν περαιτέρω οι οµοιότητες µεταξύ των δειγµάτων.
2.4.2.3 Ανάλυση οµοιοτήτων (Analysis of Similarities - ANOSIM)
Η µέθοδος αυτή πραγµατοποιείται προκειµένου να διαπιστωθούν πιθανές διαφορές
µεταξύ των οµάδων δειγµάτων που έχουν προκύψει από τις πολυµεταβλητές
αναλύσεις οµάδων και διευθέτησης (Cluster και MDS) µέσω στατιστικού έλεγχου
των οµαδοποιήσεων αυτών. Η ανάλυση εξαρτάται από τον δείκτη οµοιότητας Bray –
Curtis, που υπολογίζεται όπως και στην περίπτωση των προηγούµενων
πολυµεταβλητών αναλύσεων. Ο στατιστικός έλεγχος που πραγµατοποιείται είναι:
_ _
R = (rB – rw) / [n (n-1)/4]
_
Όπου (rB) ο µέσος όρος της οµοιότητας όλων των δυνατών ζευγών δειγµάτων µεταξύ
_ των διαφορετικών οµάδων,
(rw) ο µέσος όρος της οµοιότητας µεταξύ των δειγµάτων µιας οµάδας,
(n) o συνολικός αριθµός δειγµάτων.
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Η τιµή του R είναι 1 όταν όλα τα δείγµατα µέσα σε µια οµάδα µοιάζουν
περισσότερο µεταξύ τους από ότι µε δείγµατα από άλλες οµάδες, ενώ είναι 0 όταν οι
οµοιότητες εντός και µεταξύ των οµάδων είναι ίδιες.
Το λογισµικό που χρησιµοποιήθηκε για όλες τις πολυµεταβλητές αναλύσεις ήταν
το PRIMER – 5 (Clarke & Warwick, 1994)
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Αποτελέσµατα
3.1

Γενικά στοιχεία

Συνολικά, αλιεύθηκαν 1296 άτοµα του είδους Lepidotrigla cavillone και 1274
άτοµα του είδους Spicara flexuosa. Ο αριθµός ατόµων, το εύρος των µηκών, και ο
µέσος όρος ολικού µήκους των ψαριών ανά είδος, δειγµατοληπτικό σταθµό, και
δειγµατοληπτική περίοδο φαίνονται στον πίνακα 5
Πίνακας 5: Συνολικός αριθµός, εύρος µήκων, και µεσοί όροι ολικού µήκους όλων των αλιευµένων ατόµων
των ειδών Lepidotrigla cavillone και Spicara flexuosa, σε όλους τους δειγµατοληπτικούς σταθµούς τον Μάιο
του 2001 και τον Σεπτέµβριο του 2002.
Lepidotrigla cavillone
Spicara flexuosa
Εύρος
Μέσο
Εύρος
Μέσο
Αριθµός
µηκών
µήκος
Αριθµός
µηκών
µήκος
Μάιος 2001
ατόµων
(cm)
(cm)
ατόµων
(cm)
(cm)
Εύβοια - Κλωβοί
146
60 -124
88,41
60
101 - 175
134,18
Εύβοια - Μάρτυρας
13
59 -119
95,4
102
96 - 168
135,06
Λέσβος - Κλωβοί
23
41 -106
74,82
67
115 - 167
145,85
Λέσβος - Μάρτυρας
146
59 -132
106,65
184
115 - 165
123,3
Χίος - Κλωβοί
190
75 -134
120,8
162
104 - 168
137,48
Χίος - Μάρτυρας
81
34 -120
90,77
51
116 - 176
137,54
Σεπτέµβριος 2002
Εύβοια - Κλωβοί
Εύβοια - Μάρτυρας
Λέσβος - Κλωβοί
Λέσβος - Μάρτυρας
Χίος - Κλωβοί
Χίος - Μάρτυρας

157
12
122
128
151
127

67 - 129
73 - 122
71 - 134
77 - 119
71 - 149
56 - 115

97,45
96,83
102,29
96,93
106,56
90,96

98
135
142
133
109
31

111- 180
82 - 154
111 - 177
120 - 184
79 - 169
106 - 160

3.2 Συνολική βιοµάζα στοµαχικών περιεχοµένων
Τα αποτελέσµατα της Ανάλυσης ∆ιασποράς (ANOVA) για την συνολική βιοµάζα
των στοµαχικών περιεχοµένων του είδους Lepidotrigla cavillone για τις δυο εποχές
δειγµατοληψίας (πίνακας 6) έδειξαν ότι :
Τον Μάιο του 2001, η βιοµάζα ήταν µεγαλύτερη στους σταθµούς µε παρουσία
ιχθυοκαλλιεργειών σε µια περίπτωση (Λέσβος – 90cm), µεγαλύτερη στους σταθµούς
µάρτυρα επίσης σε µια περίπτωση (Εύβοια – 80cm), ενώ στις υπόλοιπες κλάσεις
µήκους δεν υπήρχε διαφορά ανάµεσα στους δειγµατοληπτικούς σταθµούς.
Τον Σεπτέµβριο του 2002, η βιοµάζα ήταν µεγαλύτερη στους σταθµούς µε
παρουσία ιχθυοκαλλιεργειών σε δυο κλάσεις µήκους (70cm, 90cm) στην περιοχή της
Λέσβου, µεγαλύτερη στους σταθµούς µάρτυρα µόνο σε µια κλάση µήκους (90cm)
στην περιοχή της Εύβοιας, ενώ στις υπόλοιπες δεν υπήρχε στατιστικά σηµαντική
διαφορά.
Σε όλες τις περιπτώσεις όπου υπήρχε σηµαντική διαφορά ανάµεσα σε δυο
σταθµούς, η βιοµάζα υπερτερούσε στο αδρό υπόστρωµα, έναντι του λεπτού.
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142,17
120,48
133,39
147,34
155,69
135,48

Πίνακας 6: Ανάλυση διασποράς (ANOVA) για την συνολική βιοµάζα των στοµαχικών περιεχοµένων των
πέντε κλάσεων µήκους του είδους Lepidotrigla cavillone για τον Μάιο του 2001 και τον Σεπτέµβριο του
2002 στις τοποθεσίες µε και χωρίς ιχθυοκαλλιέργειες στις τρεις περιοχές δειγµατοληψίας (Εύβοια, Λέσβος,
Χίος). (F= η τιµή του έλεγχου F, p= η τιµή της στατιστικής πιθανότητας, Κ= κλωβοί, Μ= µάρτυρας, Α=
αδρό υπόστρωµα, Λ= λεπτό υπόστρωµα, NS= µη στατιστικά σηµαντικό αποτέλεσµα).
Lepidotrigla cavillone
Μάιος
Σεπτέµβριος
Εύβοια
Aποτέλεσµα
Εύβοια
Aποτέλεσµα
F
p
F
p
70
70
80
6,33535
80
*
Μ>Κ
A>Λ
90
0,38903
90
51,18956
ΝS
***
Μ>Κ A>Λ
100
0,40333
100
0,16267
ΝS
ΝS
110
0,00738
110
0,06629
ΝS
ΝS
Λέσβος
Λέσβος
70
6,12196
70
411,0222
ΝS
***
Κ>Μ A>Λ
80
0,02442
80
0,04145
ΝS
ΝS
90
5,23582
90
6,87134
*
Κ>Μ
A>Λ
*
Κ>Μ A>Λ
100
0,64883
100
0,27634
ΝS
ΝS
110
110
0,12397
ΝS
Χίος
Χίος
70
2,24339
70
1,75827
ΝS
ΝS
80
0,12917
80
0,54319
ΝS
ΝS
90
0,08592
90
0,56100
ΝS
ΝS
100
0,58934
100
0,14712
ΝS
ΝS
110
0,53327
110
1,44683
ΝS
ΝS
* = p<0,05; ** = p<0,01; *** = p<0,001; ΝS = µη στατιστικά σηµαντικό αποτέλεσµα.

Τα αποτελέσµατα της Ανάλυσης ∆ιασποράς (ANOVA) για την συνολική βιοµάζα
των στοµαχικών περιεχοµένων του είδους Spicara flexuosa για τις δυο εποχές
δειγµατοληψίας (πίνακας 7) έδειξαν ότι :
Τον Μάιο του 2001, η βιοµάζα δεν διέφερε σηµαντικά ανάµεσα στους δυο
δειγµατοληπτικούς σταθµούς σε όλες τις κλάσεις µήκους στις περιοχές Εύβοια και
Χίο, καθώς και στην κλάση µήκους 120cm στην περιοχή της Λέσβου. Αντίθετα, στις
υπόλοιπες τέσσερις κλάσεις µήκους της περιοχής της Λέσβου (130cm, 140cm,
150cm, 160cm) η βιοµάζα ήταν µεγαλύτερη στους δειγµατοληπτικούς σταθµούς
κοντά στις ιχθυοκαλλιέργειες.
Τον Σεπτέµβριο του 2002, εκτός από µια περίπτωση όπου η βιοµάζα ήταν
µεγαλύτερη στον δειγµατοληπτικό σταθµό µάρτυρα (Χίος, 130cm), η οποία µπορεί
να οφείλεται στην τυχαιότητα, στις υπόλοιπες κλάσεις µήκους και των τριών
περιοχών δεν υπήρχε σηµαντική διαφορά ανάµεσα στους δειγµατοληπτικούς
σταθµούς (κλωβοί – µάρτυρας).
Σε όλες τις περιπτώσεις η βιοµάζα ήταν µεγαλύτερη στους σταθµούς όπου το
υπόστρωµα ήταν αδρό.
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Πίνακας 7: Ανάλυση διασποράς (ANOVA) για την συνολική βιοµάζα των στοµαχικών περιεχοµένων για
τις πέντε κλάσεις µήκους του είδους Spicara flexuosa για τον Μάιο του 2001 και τον Σεπτέµβριο του 2002
στις τοποθεσίες µε και χωρίς ιχθυοκαλλιέργειες στις τρεις περιοχές δειγµατοληψίας (Εύβοια, Λέσβος,
Χίος). (F= η τιµή του έλεγχου F, p= η τιµή της στατιστικής πιθανότητας, Κ= κλωβοί, Μ= µάρτυρας, Α=
αδρό υπόστρωµα, Λ= λεπτό υπόστρωµα, NS= µη στατιστικά σηµαντικό αποτέλεσµα).
Spicara flexuosa
Μάιος
Σεπτέµβριος
Εύβοια
Aποτέλεσµα
Εύβοια
Aποτέλεσµα
F
p
F
p
120
0,87552
120
3,01991
ΝS
ΝS
130
1,36796
130
0,05581
ΝS
ΝS
140
3,16433
140
0,42695
ΝS
ΝS
150
1,48473
150
0,37620
ΝS
ΝS
160
0,06409
160
ΝS
Λέσβος
Λέσβος
120
0,58954
120
1,98992
ΝS
ΝS
130
7,14775
130
1,71706
*
Κ>Μ A>Λ
ΝS
140
24,29608
140
1,09340
***
Κ>Μ A>Λ
ΝS
150
10,93679
150
0,11045
**
Κ>Μ A>Λ
ΝS
160
9,59434
160
0,10201
**
Κ>Μ A>Λ
ΝS
Χίος
Χίος
120
1,40893
120
3,32982
ΝS
ΝS
130
1,27823
130
6,15395
ΝS
*
Μ>Κ A>Λ
140
2,10242
140
0,04416
ΝS
ΝS
150
0,37362
150
0,90470
ΝS
ΝS
160
0,16591
160
1,99690
ΝS
ΝS
* = p<0,05; ** = p<0,01; *** = p<0,001; ΝS = µη στατιστικά σηµαντικό αποτέλεσµα.

3.3

Σύνθεση των στοµαχικών περιεχοµένων των ειδών

3.3.1

Lepidotrigla cavillone

H κύρια οµάδα οργανισµών που βρέθηκε στα στοµαχικά περιεχόµενα του είδους
αυτού ήταν τα δεκάποδα. Σηµαντική συνεισφορά στη σύνθεση των περιεχοµένων
είχαν επίσης τα ψάρια και τα καρκινοειδή. Αναλυτικά, η συνολική ποσοστιαία
σύνθεση των στοµαχικών περιεχοµένων του είδους Lepidotrigla cavillone µε βάση τη
βιοµάζα των οµάδων λείας στις πέντε κλάσεις µήκους ανάλογα µε τον σταθµό,
περιοχή, και δειγµατοληπτική περίοδο ήταν η εξής:
3.3.1.1 Κλάση µήκους 70 – 79cm (Σχήµα 1):
Τα δεκάποδα ήταν η κυρίαρχη οµάδα στη δίαιτα των ατόµων σε εφτά από τους
δέκα δειγµατοληπτικούς σταθµούς, µε εκατοστιαία συνεισφορά που κυµαινόταν από
47% (Εύβοια – Κλωβοί – Σεπτέµβριος) έως 83% (Λέσβος – Κλωβοί – Σεπτέµβριος).
Η συνεισφορά των ψαριών κυµαινόταν από 0,8 - 93% µε παρουσία σε εφτά σταθµούς
και των καρκινοειδών από 3 – 12% σε εφτά σταθµούς. Πολύχαιτοι υπήρχαν στα
στοµαχικά περιεχόµενα ατόµων σε τέσσερις σταθµούς µε συνεισφορά από 4 – 8%,
και µαλάκια µόνο σε ένα σταθµό µε συνεισφορά 1%. Τα δείγµατα των σταθµών
Λέσβος- µάρτυρας και Χίος- κλωβοί στην περίοδο του Σεπτεµβρίου ήταν κακής
ποιότητας και δεν ήταν δυνατή η ποιοτική τους ανάλυση.
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VAR
FIS
POL
MOL
CRU
DEC

Mάιος 2001

EΚλωβοί
ΕΜάρτυρας
ΛΚλωβοί
ΛΜάρτυρας
ΧΚλωβοί
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ΧΜάρτυρας

Οµάδες λείας (%)

Lepidotrigla cavillone (70 - 79cm)

Σεπτέµβριος 2002

Σχήµα 1: Συνολική σύνθεση (%) των στοµαχικών περιεχοµένων του είδους Lepidotrigla cavillone
(µήκη 70 – 79cm), ως προς τη σχετική βιοµάζα των οµάδων λείας σε όλους τους σταθµούς και στις
δυο δειγµατοληπτικές περιόδους. (DEC: ∆εκάποδα, CRU: Καρκινοειδή, MOL: Μαλάκια, POL:
Πολύχαιτοι, FIS: Ψάρια, VAR: ∆ιάφορα).

3.3.1.2 Κλάση µήκους 80 – 89cm (Σχήµα 2):
Στα στοµάχια των ατόµων αυτής της κλάσης µήκους τα δεκάποδα είχαν την
µεγαλύτερη εκατοστιαία συνεισφορά σε όλους τους σταθµούς µε ποσοστά από 38 –
90%. Ακολουθούν τα καρκινοειδή µε παρουσία σε εννιά από τους δέκα σταθµούς και
συνεισφορά 3-19%, οι πολύχαιτοι (8 σταθµοί 0,1 – 19%), τα ψάρια (8 σταθµοί, 0,1 –
7%), ενώ µαλάκια βρέθηκαν σε τρεις σταθµούς και είχαν µικρή συνεισφορά (0,3 –
1,5%).
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Χ - Μάρτυρας

Χ - Κλωβοί

Λ - Μάρτυρας
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Ε - Μάρτυρας

E - Κλωβοί

Χ - Μάρτυρας

Χ - Κλωβοί

Λ - Μάρτυρας

Λ - Κλωβοί

CRU
Ε - Μάρτυρας
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Lepidotrigla cavillone (80 - 89cm)
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Σεπτέµβριος 2002

Σχήµα 2: Συνολική σύνθεση (%) των στοµαχικών περιεχοµένων του είδους Lepidotrigla cavillone
(µήκη 80 – 89cm), ως προς τη σχετική βιοµάζα των οµάδων λείας σε όλους τους σταθµούς και στις
δυο δειγµατοληπτικές περιόδους. (DEC: ∆εκάποδα, CRU: Καρκινοειδή, MOL: Μαλάκια, POL:
Πολύχαιτοι, FIS: Ψάρια, VAR: ∆ιάφορα).
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3.2.1.3 Κλάση µήκους 90 – 99cm (Σχήµα 3):
Τα δεκάποδα ήταν η κυρίαρχη οµάδα λείας και στους έξι σταθµούς και για τις δυο
δειγµατοληπτικές περιόδους. Τον Μάιο η συνεισφορά του κυµαινόταν από 45 – 86%
(µ. ο. 66%), ενώ τον Σεπτέµβριο από 40 – 78% (µ. ο. 65%). Τα καρκινοειδή είχαν
παρουσία σε όλους τους σταθµούς των δυο περιόδων µε συνεισφορά που κυµαινόταν
από 2 – 12% (µ. ο. 11%) τον Μάιο και από 4 – 10% (µ. ο. 7%) τον Σεπτέµβριο.
Μαλάκια δεν υπήρχαν καθόλου στα στοµαχικά περιεχόµενα αυτής της κλάσης
µήκους σε κανένα από τους δειγµατοληπτικούς σταθµούς. Πολύχαιτοι βρέθηκαν σε
πέντε από τους έξι σταθµούς τον Μάιο (0,9 – 9%, µ. ο. 4%) και σε όλους τους
σταθµούς τον Σεπτέµβρη µε µικρότερη όµως συνεισφορά (0,4 – 5%, µ. ο. 3%). Τα
ψάρια είχαν µεγαλύτερη συνεισφορά τον Μάιο (4/6 σταθµούς, 0,7 – 14%, µ. ο. 7%)
από ότι τον Σεπτέµβριο (0,1 – 6%, µ. ο. 2%) αν και ήταν παρόντα σε όλους τους
σταθµούς.

VAR
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MOL
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Μάιος 2001

Χ - Μάρτυρας

Χ - Κλωβοί

Λ - Μάρτυρας

Λ - Κλωβοί

Ε - Μάρτυρας

E - Κλωβοί

Χ - Μάρτυρας

Χ - Κλωβοί

Λ - Μάρτυρας

Λ - Κλωβοί
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Ε - Μάρτυρας
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Lepidotrigla cavillone (90 - 99cm)

Σεπτέµβριος 2002

Σχήµα 3: Συνολική σύνθεση (%) των στοµαχικών περιεχοµένων του είδους Lepidotrigla cavillone
(µήκη 90 – 99cm), ως προς τη σχετική βιοµάζα των οµάδων λείας σε όλους τους σταθµούς και στις
δυο δειγµατοληπτικές περιόδους. (DEC: ∆εκάποδα, CRU: Καρκινοειδή, MOL: Μαλάκια, POL:
Πολύχαιτοι, FIS: Ψάρια, VAR: ∆ιάφορα).

3.2.1.4 Κλάση µήκους 100 –109cm (Σχήµα 4):
Τα δεκάποδα και τα καρκινοειδή είχαν παρουσία σε όλους τους
δειγµατοληπτικούς σταθµούς και τις δυο δειγµατοληπτικές περιόδους µε συνεισφορά
54 – 86% (µ. ο. 67%) και 4 – 26% (µ. ο. 12%) αντίστοιχα τον Μάιο και 13 – 68% (µ.
ο. 41%) και 1,7 – 17% (µ. ο. 7%) τον Σεπτέµβριο. Μαλάκια βρέθηκαν µόνο σε δυο
σταθµούς, έναν τον Μάιο (3,1%) και έναν τον Σεπτέµβριο (5,7%), ενώ τα ψάρια
είχαν παρουσία σε πέντε από τους έξι σταθµούς και τις δυο περιόδους µε µεγαλύτερη
συνεισφορά τον Σεπτέµβρη (µ. ο. 17%) απ΄ ότι τον Μάιο (µ. ο. 5%). Τέλος, οι
πολύχαιτοι ήταν παρόντες σαν οµάδα λείας σε τρεις σταθµούς τον Μάιο (0,8 – 9%, µ.
ο.: 3%) και σε πέντε τον Σεπτέµβριο µε σχεδόν διπλάσια συνεισφορά (1- 14%, µ. ο.
6%)
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Lepidotrigla cavillone (100 - 109cm)

Σεπτέµβριος 2002

Σχήµα 4: Συνολική σύνθεση (%) των στοµαχικών περιεχοµένων του είδους Lepidotrigla cavillone
(µήκη 100 – 109cm), ως προς τη σχετική βιοµάζα των οµάδων λείας σε όλους τους σταθµούς και στις
δυο δειγµατοληπτικές περιόδους. (DEC: ∆εκάποδα, CRU: Καρκινοειδή, MOL: Μαλάκια, POL:
Πολύχαιτοι, FIS: Ψάρια, VAR: ∆ιάφορα).
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Σχήµα 5: Συνολική σύνθεση (%) των στοµαχικών περιεχοµένων του είδους Lepidotrigla cavillone
(µήκη 110 – 119cm), ως προς τη σχετική βιοµάζα των οµάδων λείας σε όλους τους σταθµούς και στις
δυο δειγµατοληπτικές περιόδους. (DEC: ∆εκάποδα, CRU: Καρκινοειδή, MOL: Μαλάκια, POL:
Πολύχαιτοι, FIS: Ψάρια, VAR: ∆ιάφορα).

3.2.1.5 Κλάση µήκους 110 –119cm (Σχήµα 5):
Σε αυτή την κλάση µήκους δεν υπήρχαν στοιχεία για τον δειγµατοληπτικό σταθµό
των κλωβών στη Λέσβο για καµία από τις δυο δειγµατοληπτικές περιόδους. Τα
δεκάποδα ήταν η οµάδα µε την µεγαλύτερη παρουσία (σύνολο σταθµών) και
συνεισφορά τον Μάιο (53 – 94%, µ. ο. 69%) και τον Σεπτέµβριο (52 – 66%, µ. ο.
57%). Ακολουθούν τα καρκινοειδή µε παρουσία σε τέσσερις σταθµούς τον Μάιο (8 –
19%, µ. ο. 12%) και σε πέντε (1,7 – 27%, µ. ο. 14%) τον Σεπτέµβρη. Τα µαλάκια

19

ήταν παρόντα σαν οµάδα λείας σε ένα µόνο σταθµό τον Μάιο µε µικρή συνεισφορά
(0,1%) αλλά είχαν την τρίτη µεγαλύτερη ( 5% µ. ο.) τον Σεπτέµβρη παρά την
παρουσία τους σε δυο µόνο σταθµούς. Παρόµοια συνεισφορά είχαν οι πολύχαιτοι και
στις δυο δειγµατοληπτικές περιόδους µε 3,2% τον Μάιο και 3,3% τον Σεπτέµβριο
(µεσοί όροι), ενώ τα ψάρια είχαν µεγαλύτερη παρουσία και συνεισφορά τον Μάιο
(τέσσερις σταθµοί, 0,9 – 12%) απ΄ ότι τον Σεπτέµβριο (δυο σταθµοί, 1 – 5%)
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3.3.2

Spicara flexuosa

Στο είδος αυτό, στις περισσότερες περιπτώσεις τα δείγµατα των στοµαχιών που
εξετάστηκαν ήταν κακής ποιότητας µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η
αναγνώριση διακριτών οµάδων λείας. Για τον λόγο αυτό, σε όλους σχεδόν τους
δειγµατοληπτικούς σταθµούς του Μαΐου η οµάδα λείας «διάφορα» έχει την
µεγαλύτερη συνεισφορά κατά µέσο όρο µε τιµές από 56% (κλάση µήκους 150) έως
81% (κλάση µήκους 160). Εξαίρεση αποτελεί ο σταθµός Λέσβος (κλωβοί) όπου τα
δεκάποδα αποτελούν την κύρια οµάδα λείας σε όλες τις κλάσεις µήκους µε
συνεισφορά που κυµαίνεται από 64 – 97% (κλάσεις µήκους 160 και 120 αντίστοιχα).
Κατά τη δειγµατοληπτική περίοδο του Σεπτεµβρίου η οµάδα λείας «διάφορα» έχει
ακόµη µεγαλύτερη συνεισφορά που κυµαίνεται κατά µέσο όρο από 77% (κλάση
µήκους 160) έως και 90% (κλάση µήκους 130). Αναλυτικά, η συνολική ποσοστιαία
σύνθεση των στοµαχικών περιεχοµένων του είδους Spicara flexuosa µε βάση τη
βιοµάζα των οµάδων λείας στις πέντε κλάσεις µήκους ανάλογα µε τον σταθµό,
περιοχή, και δειγµατοληπτική περίοδο ήταν η εξής:
3.3.2.1 Κλάση µήκους 120 – 129cm (Σχήµα 6):
Εκτός από τον σταθµό «κλωβοί» στη περιοχή της Λέσβου, όπου τα δεκάποδα
αποτελούσαν τη κύρια οµάδα λείας (97%), σε όλους τους υπόλοιπους, την
µεγαλύτερη συνεισφορά στη σύνθεση των στοµαχικών περιεχοµένων είχε η οµάδα
λείας «διάφορα». Από τις άλλες οµάδες λείας, τα ψαριά συνεισέφεραν κατά µέσο
ορο12% και 8% τον Μάιο και τον Σεπτέµβριο αντίστοιχα, ενώ τα καρκινοειδή είχαν
παρουσία σε δυο σταθµούς ανά περίοδο µε συνεισφορά κατά µέσο όρο 5% (Μάιος)
και 9% (Σεπτέµβριος).
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Χ - Κλωβοί

Λ - Μάρτυρας

Λ - Κλωβοί
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Ε - Μάρτυρας
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Σεπτέµβριος 2002

Σχήµα 6: Συνολική σύνθεση (%) των στοµαχικών περιεχοµένων του είδους Spicara flexuosa (µήκη
120 – 129cm), ως προς τη σχετική βιοµάζα των οµάδων λείας σε όλους τους σταθµούς και στις δυο
δειγµατοληπτικές περιόδους. (DEC: ∆εκάποδα, CRU: Καρκινοειδή, MOL: Μαλάκια, POL:
Πολύχαιτοι, FIS: Ψάρια, COP: Κωπήποδα, CLA: Κλαδοκεραιωτά, CHA: Χαιτόγναθοι,VAR:
∆ιάφορα).
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3.3.2.2 Κλάση µήκους 130 – 139cm (Σχήµα 7):
Τον Μάιο, εκτός από τον σταθµό «κλωβοί» στη περιοχή της Λέσβου, όπου τα
δεκάποδα αποτελούσαν τη κύρια οµάδα λείας (65%), στους υπόλοιπους τα «διάφορα
είχαν την µεγαλύτερη ποσοστιαία συνεισφορά που κυµαινόταν από 57% (Εύβοια –
κλωβοί ) έως και 100% (Λέσβος – µάρτυρας). Σηµαντική συνεισφορά (33%) είχαν τα
ψάρια σε ένα µόνο σταθµό (Εύβοια – κλωβοί) τον Μάιο, και σε έναν σταθµό (Εύβοια
– µάρτυρας) µε 27% τον Σεπτέµβριο.

VAR
CHA
CLA
COP
FIS

Μάιος 2001

Χ - Μάρτυρας

Χ - Κλωβοί

Λ - Μάρτυρας

Λ - Κλωβοί

Ε - Μάρτυρας

E - Κλωβοί

Χ - Μάρτυρας

Χ - Κλωβοί

Λ - Μάρτυρας

Λ - Κλωβοί

POL
Ε - Μάρτυρας

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

E - Κλωβοί

Οµάδες λείας (%)

Spicara flexuosa (130 - 139cm)

MOL
CRU
DEC

Σεπτέµβριος 2002

Σχήµα 7: Συνολική σύνθεση (%) των στοµαχικών περιεχοµένων του είδους Spicara flexuosa (µήκη
130 – 139cm), ως προς τη σχετική βιοµάζα των οµάδων λείας σε όλους τους σταθµούς και στις δυο
δειγµατοληπτικές περιόδους. (DEC: ∆εκάποδα, CRU: Καρκινοειδή, MOL: Μαλάκια, POL:
Πολύχαιτοι, FIS: Ψάρια, COP: Κωπήποδα, CLA: Κλαδοκεραιωτά, CHA: Χαιτόγναθοι, VAR:
∆ιάφορα).

3.3.2.3 Κλάση µήκους 140 – 149cm (Σχήµα 8):
Την µεγαλύτερη παρουσία και συνεισφορά από τις οµάδες λείας (εκτός της
οµάδας «διάφορα» που είχε µέσο όρο συνεισφοράς 63%), σε αυτή την κλάση µήκους
τον Μάιο είχαν τα ψαριά, που βρέθηκαν ως στοµαχικά περιεχόµενα σε τέσσερις από
τους έξι σταθµούς µε ποσοστιαία συνεισφορά από 2 – 59% (µ. ο. 27%). Τον
Σεπτέµβρη, µεγαλύτερη παρουσία είχαν τα καρκινοειδή που υπήρχαν σε τέσσερις
από τους έξι σταθµούς µε ποσοστιαία συνεισφορά από 0,8 – 8% (µ. ο. 5%), ενώ την
ίδια περίοδο τα ψάρια είχαν κατά µέσο όρο τη δεύτερη µεγαλύτερη συνεισφορά
(11%) µετά τα «διάφορα» που κατά µέσο όρο συνεισέφεραν κατά 89% στην σύνθεση
των στοµαχικών περιεχοµένων της κλάσης αυτής..
3.3.2.4 Κλάση µήκους 150 – 159cm (Σχήµα 9):
Εκτός από δυο δειγµατοληπτικούς σταθµούς (Εύβοια – µάρτυρας, Λέσβος –
κλωβοί) τον Μάιο όπου οι οµάδες µε τη µεγαλύτερη συνεισφορά ήταν τα ψάρια
(93%) και τα δεκάποδα (80%) αντίστοιχα, σε όλους τους υπόλοιπους τα «διάφορα»
ήταν η κυρίαρχη οµάδα λείας µε ποσοστιαία συνεισφορά που κυµαινόταν από 42%
(Εύβοια – κλωβοί – Μάιος) έως και 100% στους δειγµατοληπτικούς σταθµούς της
Χίου ( µάρτυρας – Μάιος, κλωβοί και µάρτυρας – Σεπτέµβριος). Τα καρκινοειδή
είχαν παρουσία σε τέσσερις σταθµούς τον Μάιο και σε τρεις σταθµούς τον
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Σεπτέµβριο µε µέσο όρο συνεισφοράς 11% και 13% αντίστοιχα. Τα ψάρια ήταν η πιο
συχνή λεία τον Σεπτέµβριο µε παρουσία σε όλους τους δειγµατοληπτικούς σταθµούς
εκτός της Χίου µε συνεισφορά που κυµαινόταν από 1% έως 25% (µ. ο. 10%).
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Σεπτέµβριος 2002

Σχήµα 8: Συνολική σύνθεση (%) των στοµαχικών περιεχοµένων του είδους Spicara flexuosa (µήκη
140 – 149cm), ως προς τη σχετική βιοµάζα των οµάδων λείας σε όλους τους σταθµούς και στις δυο
δειγµατοληπτικές περιόδους. (DEC: ∆εκάποδα, CRU: Καρκινοειδή, MOL: Μαλάκια, POL:
Πολύχαιτοι, FIS: Ψάρια, COP: Κωπήποδα, CLA: Κλαδοκεραιωτά, CHA: Χαιτόγναθοι, VAR:
∆ιάφορα).
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Σχήµα 9: Συνολική σύνθεση (%) των στοµαχικών περιεχοµένων του είδους Spicara flexuosa (µήκη
150 – 159cm), ως προς τη σχετική βιοµάζα των οµάδων λείας σε όλους τους σταθµούς και στις δυο
δειγµατοληπτικές περιόδους. (DEC: ∆εκάποδα, CRU: Καρκινοειδή, MOL: Μαλάκια, POL:
Πολύχαιτοι, FIS: Ψάρια, COP: Κωπήποδα, CLA: Κλαδοκεραιωτά, CHA: Χαιτόγναθοι, VAR:
∆ιάφορα).
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3.3.2.5 Κλάση µήκους 160 – 169cm (Σχήµα 10):
Η κλάση αυτή είχε από ποιοτικής πλευράς τα χειρότερα και πιο ελλιπή δεδοµένα.
∆εν υπήρχαν στοιχεία για τους δειγµατοληπτικούς σταθµούς της Ευβοίας τον
Σεπτέµβριο, ενώ τα δείγµατα των σταθµών της Χίου την ίδια περίοδο δεν έγινε
δυνατόν να διαχωριστούν σε οµάδες λείας λόγω της κακής τους ποιότητας. Το ίδιο
συνέβη και στην περίοδο του Μαΐου όπου δεν ήταν δυνατή η ανάλυση σε οµάδες
λείας στους σταθµούς Εύβοια – κλωβοί, Λέσβος – µάρτυρας, και Χίος – µάρτυρας.
Σε δυο σταθµούς τον Μάιο (Λέσβος – κλωβοί και Χίος – κλωβοί) όπου τα
δείγµατα ήταν καλής ποιότητας τα δεκάποδα είχαν µεγάλη συνεισφορά στη σύνθεση
των στοµαχικών περιεχοµένων µε ποσοστά 64% και 17% αντίστοιχα. Επίσης, σε
αυτούς τους δυο σταθµούς τα καρκινοειδή συνεισέφεραν 9,8% και 10%. Στον
δειγµατοληπτικό σταθµό µαρτυρά της Λέσβου, τον Σεπτέµβρη τα µαλάκια ήταν η
κυρίαρχη οµάδα λείας µε συνεισφορά 83%,

VAR
CHA
CLA
COP

Μάιος 2001

Χ - Μάρτυρας

Χ - Κλωβοί

Λ - Μάρτυρας

POL
Λ - Κλωβοί

Ε - Μάρτυρας

E - Κλωβοί

Χ - Μάρτυρας

Χ - Κλωβοί

Λ - Μάρτυρας

Λ - Κλωβοί

FIS
Ε - Μάρτυρας

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

E - Κλωβοί

Οµάδες λείας (%)

Spicara flexuosa (160 - 169cm)

MOL
CRU
DEC

Σεπτέµβριος 2002

Σχήµα 10: Συνολική σύνθεση (%) των στοµαχικών περιεχοµένων του είδους Spicara flexuosa (µήκη
160 – 169cm), ως προς τη σχετική βιοµάζα των οµάδων λείας σε όλους τους σταθµούς και στις δυο
δειγµατοληπτικές περιόδους. (DEC: ∆εκάποδα, CRU: Καρκινοειδή, MOL: Μαλάκια, POL:
Πολύχαιτοι, FIS: Ψάρια, COP: Κωπήποδα, CLA: Κλαδοκεραιωτά, CHA: Χαιτόγναθοι, VAR:
∆ιάφορα).
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3.4 ∆ιαφορές στην σύνθεση της δίαιτας
3.4.1 Lepidotrigla cavillone
Οι διάφορες στη σύνθεση της δίαιτας κάθε κλάσης µήκους ανάµεσα στους
δειγµατοληπτικούς σταθµούς (κλωβοί – µάρτυρας) των τριών περιοχών (Εύβοια,
Λέσβος, Χίος) για τις δυο δειγµατοληπτικές περιόδους φαίνονται στον πίνακα 8.
Στατιστικά σηµαντική διάφορα στη σύνθεση των στοµαχικών περιεχοµένων
ανάµεσα στους δειγµατοληπτικούς σταθµούς υπάρχει σε εφτά περιπτώσεις τον Μάιο
του 2001, ενώ τον Σεπτέµβριο του 2002 µόνο σε τρεις. Σε όλες τις υπόλοιπες
περιπτώσεις η σύνθεση των στοµαχικών περιεχοµένων ανάµεσα στους
δειγµατοληπτικούς σταθµούς δεν διέφερε σηµαντικά..
Πίνακας 8: Στατιστικός έλεγχος µε τη χρήση χ2 – test ανάµεσα στη σύνθεση των στοµαχικών
περιεχοµένων στις πέντε κλάσεις µήκους του είδους Lepidotrigla cavillone ανάµεσα στους
δειγµατοληπτικούς σταθµούς (Κλωβοί – Μάρτυρας) στις τρεις δειγµατοληπτικές περιοχές και τις δυο
δειγµατοληπτικές περιόδους (*= p<0,05; **= p<0,01; ***= p<0,001; ns = µη στατιστικά σηµαντικό
αποτέλεσµα; Ν/Α = µη διαθέσιµο δείγµα, Λ = Λέσβος, Ε = Εύβοια, Κ = κλωβοί, Μ = µάρτυρας.)
2
Lepidotrigla cavillone χ - tests (Κλωβοί–Μάρτυρας)

Mάιος 2001
Εύβοια
Λέσβος
70
80
90
100
110

N/A
***
ns
***
ns

ns
ns
ns
ns
N/A (Λ-Κ)

Χίος

Εύβοια

***
*
*
*
***

N/A (Ε-Μ)
N/A (E-Μ)
*
***
ns

Σεπτέµβριος 2002
Λέσβος
Χίος
ns
ns
ns
ns
*

ns
ns
ns
ns
ns

Οι διάφορες στη σύσταση της δίαιτας κάθε κλάσης µήκους του είδους
Lepidotrigla cavillone ανάµεσα στις δυο δειγµατοληπτικές περιόδους (Μάιος –
Σεπτέµβριος) στους δειγµατοληπτικούς σταθµούς των τριών περιοχών (Εύβοια,
Λέσβος, Χίος) φαίνονται στον πίνακα 9. Από τα αποτελέσµατα φαίνεται ότι στην
Εύβοια (µάρτυρας) για την κλάση µήκους 90 υπάρχει διαφορά στην σύσταση της
δίαιτας ανάµεσα στον Μάιο και τον Σεπτέµβριο. Το ίδιο ισχύει και στην Λέσβο µάρτυρας (κλάσεις µήκους 80 και 90), καθώς και στη Λέσβο - κλωβοί για την κλάση
µήκους 90.
Πίνακας 9: Στατιστικός έλεγχος µε τη χρήση χ2 – test ανάµεσα στη σύνθεση των στοµαχικών
περιεχοµένων στις πέντε κλάσεις µήκους του είδους Lepidotrigla cavillone ανάµεσα στις δυο
δειγµατοληπτικές περιόδους (Μάιος - Σεπτέµβριος) στις τρεις δειγµατοληπτικές περιοχές και τους δυο
δειγµατοληπτικούς σταθµούς (*= p<0,05; **= p<0,01; ***= p<0,001; ns = µη στατιστικά σηµαντικό
αποτέλεσµα; Ν/Α = µη διαθέσιµο δείγµα, Λ = Λέσβος, Ε = Εύβοια, Κ = κλωβοί, Μ = µάρτυρας, Σ =
Σεπτέµβριος)

Lepidotrigla cavillone χ2 - tests (Μάιος–Σεπτέµβριος)
Εύβοια - Μ Εύβοια -Κ Λέσβος - Μ Λέσβος - Κ
70
80
90
100
110

N/A
N/A (Ε-Μ-Σ)
***
ns
*

ns
ns
ns
*
ns

ns
***
***
ns
*

*
***
*
ns
N/A (Λ–Μ-Σ)
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Χίος - Μ

Χίος - Κ

*
**
*
ns
ns

ns
ns
ns
ns
ns

3.4.2 Spicara flexuosa
Οι διάφορες στη σύσταση της δίαιτας κάθε κλάσης µήκους ανάµεσα στους
δειγµατοληπτικούς σταθµούς (κλωβοί – µάρτυρας) των τριών περιοχών (Εύβοια,
Λέσβος, Χίος) για τις δυο δειγµατοληπτικές περιόδους φαίνονται στον πίνακα 10.
Μόνο σε δυο περιπτώσεις η σύσταση των στοµαχικών περιεχοµένων διαφέρει
σηµαντικά ανάµεσα στις δυο δειγµατοληπτικές περιοχές: στην Εύβοια (κλάση µήκους
120 – Μάιος) και στην Λέσβο (κλάση µήκους 130 – Σεπτέµβριος).
Πίνακας 10: Στατιστικός έλεγχος µε τη χρήση χ2 – test ανάµεσα στη σύνθεση των στοµαχικών
περιεχοµένων στις πέντε κλάσεις µήκους του είδους Spicara flexuosa στους δειγµατοληπτικούς
σταθµούς (Κλωβοί – Μάρτυρας) στις τρεις δειγµατοληπτικές περιοχές και τις δυο δειγµατοληπτικές
περιόδους (*= p<0,05; **= p<0,01; ***= p<0,001; ns = µη στατιστικά σηµαντικό αποτέλεσµα; Ν/Α =
µη διαθέσιµο δείγµα, Ε = Εύβοια, , Μ = µάρτυρας, S = µικρός αριθµός δειγµάτων, Q = κακή ποιότητα
δειγµάτων).
2
Spicara flexuosa χ - tests (Κλωβοί–Μάρτυρας)

120
130
140
150
160

Εύβοια

Mάιος 2001
Λέσβος

Χίος

***
ns
ns
ns
S+Q

S+Q
ns
ns
ns
ns

ns
ns
ns
ns
ns

Σεπτέµβριος 2002
Εύβοια
Λέσβος
Χίος
**
ns
ns
ns
N/A (Ε-Μ)

Q
***
ns
ns
ns

ns
*
Q
S+Q
S+Q

Οι διάφορες στη σύσταση της δίαιτας κάθε κλάσης µήκους του είδους Spicara
flexuosa ανάµεσα στις δυο δειγµατοληπτικές περιόδους (Μάιος – Σεπτέµβριος) στους
δειγµατοληπτικούς σταθµούς των τριών περιοχών (Εύβοια, Λέσβος, Χίος) φαίνονται
στον πίνακα 11. Στατιστικά σηµαντική διάφορα στη σύνθεση της δίαιτας είχε η
κλάση µήκους 140 στους δειγµατοληπτικούς σταθµούς µάρτυρα των περιοχών
Εύβοια και Λέσβο, και η κλάση µήκους 130 στον σταθµό µάρτυρα στη Λέσβο.
Πίνακας 11: Στατιστικός έλεγχος µε τη χρήση χ2 – test ανάµεσα στη σύνθεση των στοµαχικών
περιεχοµένων στις πέντε κλάσεις µήκους του είδους Spicara flexuosa ανάµεσα στις δυο
δειγµατοληπτικές περιόδους (Μάιος - Σεπτέµβριος) στις τρεις δειγµατοληπτικές περιοχές και τους δυο
δειγµατοληπτικούς σταθµούς (*= p<0,05; **= p<0,01; ***= p<0,001; ns = µη στατιστικά σηµαντικό
αποτέλεσµα; Ν/Α = µη διαθέσιµο δείγµα, Ε = Εύβοια, Κ = κλωβοί, Μ = µάρτυρας, Σ = Σεπτέµβριος, S
= µικρός αριθµός δειγµάτων, Q = κακή ποιότητα δειγµάτων).

Spicara flexuosa χ2 - tests (Μάιος–Σεπτέµβριος)
Εύβοια - Μ Εύβοια - Κ Λέσβος - Μ

120
130
140
150
160

ns
ns
***
ns
N/A (E–M–Σ)

*
ns
ns
ns
S+Q

ns
***
***
*
ns
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Λέσβος - Κ

Χίος - Μ

Χίος - Κ

S+Q
ns
ns
ns
ns

ns
**
ns
S+Q
S+Q

ns
ns
ns
ns
ns

3.5 Πολυµεταβλητές αναλύσεις
3.5.1 Lepidotrigla cavillone
3.5.1.1 Ανάλυση οµάδων-Ανάλυση διευθέτησης
Το δενδρόγραµµα που προέκυψε από την κατάταξη των δειγµάτων µε βάση τη
σύνθεση και τη βιοµάζα των στοµαχικών περιεχοµένων µέσω της ανάλυσης οµάδων
(cluster analysis) για το είδος Lepidotrigla cavillone (σχήµα 11) δεν έδειξε σαφή
κατηγοριοποίηση των δειγµάτων σε οµάδες. Κανένας από τους παράγοντες που
εξετάστηκαν δεν φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο. Σε επίπεδο οµοιότητας 70%
προκύπτουν έξι οµάδες, στις οποίες υπάρχει µια µικρή οµαδοποίηση αναφορικά µε
την δειγµατοληπτική περίοδο (Μάιος – Σεπτέµβριος), αλλά οι οµαδοποιήσεις δεν
είναι σταθερές. Ανάλογη είναι και η εικόνα που προκύπτει από την ανάλυση
διευθέτησης (σχήµα 12).

Σχήµα 11: ∆ενδρόγραµµα των δειγµάτων µε βάση τη σύνθεση και τη βιοµάζα των στοµαχικών
περιεχοµένων του είδους Lepidotrigla cavillone. (Ε= Εύβοια, Χ= Χίος, L= Λέσβος, n= κλωβοί, f=
µάρτυρας, m= Μάιος, s= Σεπτέµβριος).
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Α

Β

Γ

∆

Σχήµα 12: Ανάλυση διευθέτησης των δειγµάτων του είδους Lepidotrigla cavillone µε βάση τη σύνθεση και τη
βιοµάζα των στοµαχικών περιεχοµένων του. A: ∆ιάταξη όλων των δειγµάτων (Ε= Εύβοια, Χ= Χίος,
L= Λέσβος, n= κλωβοί, f= µάρτυρας, m= Μάιος, s= Σεπτέµβριος). Β: ∆ιάταξη των δειγµάτων
σύµφωνα µε τον δειγµατοληπτικό σταθµό (n= κλωβοί, f= µάρτυρας. Γ: ∆ιάταξη των δειγµάτων
σύµφωνα µε τη δειγµατοληπτική περίοδο (m= Μάιος 2001, s= Σεπτέµβριος 2002). ∆: ∆ιάταξη των
δειγµάτων σύµφωνα µε τον τύπο υποστρώµατος (f= λεπτό, c= αδρό)
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3.5.2. Spicara flexuosa
3.5.1.1 Ανάλυση οµάδων-Ανάλυση διευθέτησης
Το δενδρόγραµµα που προέκυψε από την κατάταξη των δειγµάτων µε βάση τη
σύνθεση και τη βιοµάζα των στοµαχικών περιεχοµένων µέσω της ανάλυσης οµάδων
(cluster analysis) για το είδος Spicara flexuosa (σχήµα 13) δείχνει ότι υπάρχει σχετική
κατηγοριοποίηση µεταξύ των σταθµών ανάλογα µε τον τύπο ιζήµατος και την εποχή.
Σε επίπεδο οµοιότητας 50% σχηµατίζονται έξι οµάδες δειγµάτων, εκ των οποίων οι
δυο αποτελούνται µόνο από ένα δείγµα. Στις υπόλοιπες τέσσερις, υπάρχουν
υποοµάδες που δείχνουν άλλες πηγές διακύµανσης όπως την εποχή δειγµατοληψίας
και την δειγµατοληπτική περιοχή.
Η ανάλυση διευθέτησης (σχήµατα 14 και 15) δίνει µια καλύτερη εικόνα,
δείχνοντας σαφείς οµαδοποιήσεις ανάλογα µε την δειγµατοληπτική περίοδο (Μάιος –
Σεπτέµβριος) και ανάµεσα στις περιοχές δειγµατοληψίας (Εύβοια, Λέσβος, Χίος).

Σχήµα 13: ∆ενδρόγραµµα των δειγµάτων µε βάση τη σύνθεση και τη βιοµάζα των στοµαχικών
περιεχοµένων του είδους Spicara flexuosa. (Ε= Εύβοια, Χ= Χίος, L= Λέσβος, n= κλωβοί, f=
µάρτυρας, m= Μάιος, s= Σεπτέµβριος).
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Α

Β

Γ

Σχήµα 14: Ανάλυση διευθέτησης των δειγµάτων του είδους Spicara flexuosa µε βάση τη σύνθεση και τη
βιοµάζα των στοµαχικών περιεχοµένων του µε διάταξη (Α): όλων των δειγµάτων (Ε= Εύβοια, Χ=
Χίος, L= Λέσβος, n= κλωβοί, f= µάρτυρας, m= Μάιος, s= Σεπτέµβριος), (Β): σύµφωνα µε τον
δειγµατοληπτικό σταθµό (n= κλωβοί, f= µάρτυρας. (Γ): σύµφωνα µε τη δειγµατοληπτική περίοδο
(m= Μάιος 2001, s= Σεπτέµβριος 2002).
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Σχήµα 15: Ανάλυση διευθέτησης των δειγµάτων του είδους Spicara flexuosa µε βάση τη σύνθεση και
τη βιοµάζα των στοµαχικών περιεχοµένων του µε διάταξη σύµφωνα µε τον τύπο υποστρώµατος (f=
λεπτό, c= αδρό)

3.5.3 Ανάλυση οµοιοτήτων (ANOSIM)
3.5.3.1 Lepidotrigla cavillone
Ο στατιστικός έλεγχος (two way crossed Analysis of similarities) που
πραγµατοποιήθηκε στις οµαδοποιήσεις που προέκυψαν από τις αναλύσεις οµάδων
και διευθέτησης για το είδος Lepidotrigla cavillone (πίνακας 18) επιβεβαιώνει τις
οµαδοποιήσεις αυτές. Συγκεκριµένα, η σύνθεση της λείας διαφέρει ανάλογα µε την
περιοχή και την δειγµατοληπτική περίοδο. Η Εύβοια φαίνεται να διαφέρει από τις
άλλες δυο περιοχές όσον αφορά στη σύνθεση και βιοµάζα των στοµαχικών
περιεχοµένων.
3.5.3.2 Spicara flexuosa
Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης οµοιοτήτων που διενεργήθηκε για όλους τους
διαφορετικούς συνδυασµούς των παραγόντων που εξετάστηκαν, έδειξαν ότι η
δειγµατοληπτική περιοχή, ο σταθµός (κοντά – µακριά), η δειγµατοληπτική περίοδος,
καθώς και το υπόστρωµα είναι παράγοντες που διαφοροποιούν σηµαντικά την
βιοµάζα και τη σύσταση της λείας του είδους Spicara flexuosa (πίνακας 19). Στο
συνδυασµό των περιοχών, φαίνεται ότι η Λέσβος διαφέρει σηµαντικά από τις άλλες
δυο περιοχές δειγµατοληψίας.
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Πίνακας 18: Ανάλυση οµοιοτήτων (ANOSIM) του είδους Lepidotrigla cavillone
Analysis
Περιοχή * Σταθµός

Περιοχή
Εύβοια - Λέσβος
Εύβοια - Χίος
Λέσβος - Χίος

Περιοχή * Υπόστρωµα

Σταθµός
Περιοχή
Εύβοια - Λέσβος
Εύβοια - Χίος
Λέσβος - Χίος

Περιοχή * ∆ειγµατοληπτική περίοδος

Υπόστρωµα
Περιοχή

Εύβοια - Λέσβος
Εύβοια - Χίος
Λέσβος - Χίος
∆ειγµατοληπτική περίοδος
Σταθµός * Υπόστρωµα
Σταθµός
Υπόστρωµα
Σταθµός * ∆ειγµατοληπτική περίοδος
Σταθµός
∆ειγµατοληπτική περίοδος
Υπόστρωµα * ∆ειγµατοληπτική περίοδος Υπόστρωµα
∆ειγµατοληπτική περίοδος

R
0,039
0,087
0,072
-0,035
0,007
0,049
0,111
0,072
-0,015
0,007
0,117
0,166
0,149
0,05
0,135
0,033
0,026
0,029
0,065
-0,005
0,048

p
0,16
0,085
0,13
0,733
0,381
0,125
0,062
0,134
0,561
0,37
0,008
0,021
0,02
0,153
0,008
0,309
0,309
0,199
0,039
0,498
0,104

Πίνακας 19: Ανάλυση οµοιοτήτων (ANOSIM) του είδους Spicara flexuosa
Analysis
Περιοχή * Σταθµός

Περιοχή
Εύβοια - Λέσβος
Εύβοια - Χίος
Λέσβος - Χίος

Περιοχή * Υπόστρωµα

Σταθµός
Περιοχή

Εύβοια - Λέσβος
Εύβοια - Χίος
Λέσβος - Χίος
Υπόστρωµα
Περιοχή * ∆ειγµατοληπτική περίοδος
Περιοχή
Εύβοια - Λέσβος
Εύβοια - Χίος
Λέσβος - Χίος
∆ειγµατοληπτική περίοδος
Σταθµός * Υπόστρωµα
Σταθµός
Υπόστρωµα
Σταθµός * ∆ειγµατοληπτική περίοδος
Σταθµός
∆ειγµατοληπτική περίοδος
Υπόστρωµα * ∆ειγµατοληπτική περίοδος Υπόστρωµα
∆ειγµατοληπτική περίοδος
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R
0,152
0,202
0,075
0,185
0,101
0,181
0,279
0,075
0,172
0,101
0,245
0,209
0,228
0,273
0,432
0,139
0,125
0,131
0,379
0,035
0,288

p
0,001
0,003
0,073
0,003
0,028
0,001
0,001
0,09
0,007
0,029
0,001
0,002
0,002
0,002
0,001
0,012
0,018
0,002
0,001
0,136
0,001

Συζήτηση
Στα πλαίσια της εργασίας αυτής, έγινε εκτίµηση της βιοµάζας των στοµαχικών
περιεχοµένων και της σύνθεσης της δίαιτας σε πέντε κλάσεις µήκους των ειδών
Lepidotrigla cavillone και Spicara flexuosa. Με βάση αυτά εξετάστηκε η επίδραση
των ιχθυοκαλλιεργειών και του υποστρώµατος στις τροφικές σχέσεις αγρίων
πληθυσµών των δυο αυτών ειδών.
Από την εκτίµηση των αποτελεσµάτων της µελέτης αυτής, προκύπτει ότι
υπάρχουν διάφορες στην βιοµάζα των στοµαχικών περιεχοµένων σε περιορισµένο
αριθµό κλάσεων µήκους, χωρίς αυτό όµως να σχετίζεται µε την ύπαρξη
ιχθυοκαλλιεργειών. Και στα δυο είδη οι διάφορες που παρατηρούνται στην βιοµάζα
φαίνεται να σχετίζονται συστηµατικά µε τον τύπο υποστρώµατος, καθώς σε όλες τις
περιπτώσεις στατιστικά σηµαντικής διαφοράς ανάµεσα στα δείγµατα, το αδρό
υπόστρωµα υπερτερούσε του λεπτού. Φαίνεται λοιπόν ότι η ποιότητα της τροφής
παίζει σηµαντικό ρόλο, καθώς σε αδρά υποστρώµατα τα δεκάποδα (υψηλής
ποιότητας πόρος τροφής για πολλά είδη βενθοπελαγικών ψαριών) είναι πιο άφθονα
από ότι σε πιο λεπτά υποστρώµατα.
Η ανάλυση της σύνθεσης της δίαιτας των δυο ειδών, έδειξε ότι δεν υπήρχαν
διαφορές στη δίαιτα του είδους Spicara flexuosa λόγω της παρουσίας
ιχθυοκαλλιεργειών, ενώ η δίαιτα του είδους Lepidotrigla cavillone διαφοροποιήθηκε
σηµαντικά ανάµεσα στους δειγµατοληπτικούς σταθµούς στη Χίο κατά τη
δειγµατοληπτική περίοδο του Μαΐου. Ανάλογη διαφοροποίηση δεν παρατηρήθηκε
στην περιοχή κατά τη δεύτερη δειγµατοληπτική περίοδο (Σεπτέµβριος). Από τα
αποτελέσµατα φαίνεται ότι τα δυο είδη που µελετήθηκαν τρέφονται µε συγκεκριµένα
είδη των οποίων η αφθονία επηρεάζεται από το υπόστρωµα.
Η ποιότητα των δειγµάτων ήταν ένας παράγοντας που µπορεί να δυσκολέψει την
εξαγωγή συµπερασµάτων από τα αποτελέσµατα της ανάλυσης της δίαιτας του είδους
Spicara flexuosa. Η κακή ποιότητα σε συνδυασµό µε την συµµετοχή ζωοπλαγκτού
στη σύνθεση της δίαιτας του είδους διόγκωσε την κατηγορία ‘µη προσδιορίσιµη λεία’
(varia). Αυτό ήταν ιδιαίτερα έντονο στα δείγµατα του σταθµού ‘µάρτυρα’ σε δυο
περιοχές (Λέσβος και Χίος) τον Μάιο του 2001 και στους δυο σταθµούς της περιοχής
της Χίου τον Σεπτέµβριο του 2002. Από τα αποτελέσµατα φαίνεται ότι στη δίαιτα του
είδους κυριαρχούν τα καρκινοειδή και τα ψάρια, ενώ σηµαντική είναι η συνεισφορά
των δεκαπόδων. Καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία για την σύνθεση της δίαιτας του
είδους Spicara flexuosa από άλλες έρευνες, δεν µπορεί να γίνει σύγκριση των
αποτελεσµάτων και περαιτέρω εκτίµηση.
Όσον αφορά στη δίαιτα του Lepidotrigla cavillone, η οµάδα των δεκαπόδων ήταν
η πιο σηµαντική καθώς κυριάρχησε στην σύνθεση των στοµαχικών περιεχοµένων
στους περισσότερους σταθµούς των τριών περιοχών και για τις δυο δειγµατοληπτικές
περιόδους. Τα καρκινοειδή, οι πολύχαιτοι, και τα ψάρια ήταν οι υπόλοιπες οµάδες
που συµµετείχαν σηµαντικά, ενώ τα µαλάκια δεν συµµετείχαν σχεδόν καθόλου στη
δίαιτα του είδους στις περιοχές µελέτης. Οι οµάδες αυτές αποτελούν τη συνηθισµένη
λεία του Lepidotrigla cavillone όπως προκύπτει και από άλλες έρευνες
(Λαµπροπούλου, 1995). Όπως και στην Spicara flexuosa, έτσι και στο είδος
Lepidotrigla cavillone, κάποια από τα δείγµατα δεν ήταν καλής ποιότητας. Αυτό
παρατηρήθηκε σε µια µόνο κλάση µήκους (70 – 79cm) στους σταθµούς Λέσβος –
µάρτυρας και Χίος – κλωβοί κατά τη δειγµατοληπτική περίοδο του Σεπτεµβρίου.
Από τον συνδυασµό των δεδοµένων βιοµάζας και σύνθεσης της δίαιτας των δυο
ειδών µε τη χρήση πολυµεταβλητών αναλύσεων, βρέθηκε ότι τα δείγµατα του είδους
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Lepidotrigla cavillone διαφοροποιήθηκαν σηµαντικά µεταξύ τους µόνο ως προς την
δειγµατοληπτική περιοχή (Εύβοια) και τη δειγµατοληπτική περίοδο, ενώ δεν
παρουσίασαν διαφορά ως προς την απόσταση από τους κλωβούς. Αντίθετα, τα
δείγµατα του είδους Spicara flexuosa διαφοροποιήθηκαν σηµαντικά τόσο ως προς τη
δειγµατοληπτική περίοδο, όσο και ως προς την απόσταση από τους κλωβούς. Από τις
δειγµατοληπτικές περιοχές, η διαφοροποίηση προήλθε από την περιοχή της Λέσβου,
ενώ και το υπόστρωµα αποτέλεσε παράγοντα διαφοροποίησης.
Η διαφοροποίηση ανάµεσα στις δειγµατοληπτικές περιόδους που διαπιστώθηκε
από την ανάλυση ANOSIM στο είδος Lepidotrigla cavillone µπορεί να αποδοθεί στις
αυξηµένες τιµές αφθονίας του συνόλου της βιοκοινωνίας σε περιοχές µε
ιχθυοκαλλιέργειες που παρατηρήθηκε την δειγµατοληπτική περίοδο του Μαΐου
(Machias et al., 2004). Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, οι δειγµατοληψίες
πραγµατοποιήθηκαν τον Μάιο του 2001 (στο τέλος της αλιευτικής περιόδου, και
αρχή της περιόδου εντατικής διατροφής των ψαριών στις ιχθυοκαλλιέργειες) και τον
Σεπτέµβριο του 2002 (πριν την έναρξη της αλιευτικής περιόδου και κατά τη διάρκεια
του σταδίου της εντατικής θρέψης των ψαριών στις ιχθυοκαλλιέργειες).
Τον Σεπτέµβριο, η εισροή θρεπτικών στο περιβάλλον είναι αυξηµένη εξαιτίας των
υψηλότερων τιµών µεταβολισµού των ψαριών στις ιχθυοκαλλιέργειες και την
αυξηµένη παροχή τροφής, λόγω της διαδικασίας της εντατικής θρέψης. Αυτό, σε
συνδυασµό µε την αυξηµένη ποσότητα φωτός λόγω εποχής, οδηγεί σε αυξηµένη
πρωτογενή παραγωγικότητα σε σχέση µε τον Μάιο.
Η διαφοροποίηση που παρατηρήθηκε ανάµεσα στους παράγοντες που
εξετάστηκαν µέσω της πολυµεταβλητής ανάλυσης ANOSIM για το είδος Spicara
flexuosa, αντανακλά διαφορές σε ποσότητα λείας, δεδοµένου ότι όπως αναφέρθηκε
και νωρίτερα, ένα µεγάλο ποσοστό άνηκε σε µη προσδιορίσιµη λεία. Ο πιθανότερος
παράγοντας από τον οποίο προέκυψαν οι διαφοροποιήσεις είναι η συµµετοχή
ζωοπλαγκτού στη δίαιτα του είδους καθώς το ζωοπλανκτόν έχει έντονες χωρικές και
χρονικές διαφοροποιήσεις.
Έχει προταθεί ότι η επίδραση των ιχθυοκαλλιεργειών είναι ανάλογη του µεγέθους
των µονάδων. Αυτό φαίνεται να ισχύει στις παρατηρηθείσες διαφορές της σύνθεσης
της δίαιτας του είδους Lepidotrigla cavillone ανάµεσα στους σταθµούς κατά την
δειγµατοληπτική περίοδο του Μαΐου: οι διαφορές είναι ανύπαρκτες στην περιοχή της
Λέσβου (µικρή παραγωγή), ήπιες στην περιοχή της Εύβοιας (µεσαία παραγωγή), ενώ
στην περιοχή της Χίου (µεγάλη παραγωγή) διαφορές εντοπίζονται σε όλες τις κλάσεις
µήκους που µελετήθηκαν. Αντίθετα, αυτό δεν φαίνεται να ισχύει καθόλου για το
είδος Spicara flexuosa στην ίδια δειγµατοληπτική περίοδο (Μάιος 2001). Αυτό θα
µπορούσε να συµβαίνει γιατί το είδος αυτό είναι πελαγικό και εποµένως κινείται
περισσότερο µε αποτέλεσµα να σχετίζεται λιγότερο έντονα µε τις επιδράσεις των
ιχθυοκαλλιεργειών απ’ ότι το είδος Lepidotrigla cavillone που είναι βενθικό.
Από µελέτες που έχουν γίνει πάνω στις ενδιάµεσης κλίµακας (meso-scale)
επιδράσεις των ιχθυοκαλλιεργειών στις βιοκοινωνίες θαλασσίων οργανισµών, έχει
προκύψει ότι η επιδράσεις αυτές είναι ανάλογες του µεγέθους και του χρόνου ζωής
των υπό µελέτη οργανισµών (AQCESS report, 2004). Για παράδειγµα, ενώ οι
διαφορές στην µακροπανίδα σε περιοχές µε παρουσία ιχθυοκαλλιεργειών ήταν
σχεδόν ανύπαρκτες, η µεγαπανίδα παρουσίαζε µεγαλύτερες διάφορες. Έτσι θα
περιµέναµε ότι στα ψάρια, που είναι οργανισµοί µεγάλου µεγέθους και µε
υπολογίσιµο χρόνο ζωής, οι διάφορες θα ήταν µεγαλύτερες και πιο εύκολα
ανιχνεύσιµες.
Η µη ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών διάφορων στις στατιστικές δοκιµασίες που
πραγµατοποιήθηκαν θα µπορούσε να σχετίζεται άµεσα µε το µέγεθος του δείγµατος
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που χρησιµοποιήθηκε στο πείραµα. Ενδεχοµένως, αν είχε χρησιµοποιηθεί
µεγαλύτερο δείγµα (>10 άτοµα) οι διάφορες τόσο στη βιοµάζα όσο και στη σύνθεση
της δίαιτας ανάµεσα στους σταθµούς να ήταν µεγαλύτερες και πιο ανιχνεύσιµες. Η
χρήση περισσότερων κλάσεων µήκους από αυτές που χρησιµοποιήθηκαν στο
πείραµα, θα µπορούσε επίσης να δώσει µια πιο συνολική και ολοκληρωµένη εικόνα
στη µελέτη των τροφικών σχέσεων των ειδών που εξετάστηκαν.
Στη παρούσα µελέτη, η σύνθεση της δίαιτας των ειδών αναλύθηκε µε τη µέθοδο
της σχετικής βιοµάζας των οµάδων λείας καθώς δεν υπήρχαν δεδοµένα για την
σχετική αφθονία των οµάδων ή ειδών των οµάδων λείας. Επίσης είναι σηµαντικό το
ότι στη µελέτη αυτή χρησιµοποιήθηκαν µόνο γεµάτα στοµάχια στην ανάλυση των
δεδοµένων. Αυτό ενδεχοµένως µπορεί να θεωρηθεί πως οδήγησε σε µεροληπτικά
(biased) αποτελέσµατα
Γενικά, η µελέτη των πληθυσµών των δυο ειδών δεν έδειξε την ύπαρξη
επιπτώσεων εξ’ αιτίας της παρουσίας των ιχθυοκαλλιεργειών τουλάχιστον για τις
κλάσεις µήκους που µελετήθηκαν. Θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι η παρουσία των
ιχθυοκλωβών οδηγεί σε αύξηση της φέρουσας ικανότητας της βιοκοινωνίας και της
αφθονίας των ψαριών (Machias et al., 2004) χωρίς να επηρεάζονται οι τροφικές
σχέσεις των ατόµων που τις αποτελούν. Για την πλήρη διερεύνηση του µηχανισµού
λειτουργίας των βιοκοινωνιών των ψαριών όταν σε µια περιοχή εγκαθίστανται
ιχθυοκαλλιέργειες, χρειάζεται λεπτοµερής και διεξοδική ερευνά προς πολλές
κατευθύνσεις. Παρ’ όλο που από την παρούσα ερευνά δεν βρέθηκαν διαφορές στη
διατροφή των ψαριών λόγω της παρουσίας ιχθυοκαλλιεργειών, η πολυµεταβλητή
ανάλυση έδωσε κάποιες ενδείξεις για αυτό οι οποίες πρέπει να διερευνηθούν. Κατά
την άποψη µου, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω το θέµα µε µελέτη περισσότερων
ειδών και ενδεχοµένως διαφορετικό πειραµατικό σχεδιασµό που να περιλαµβάνει
σύγκριση άδειων – γεµάτων στοµαχιών καθώς και συλλογή δεδοµένων σχετικής
αφθονίας των οµάδων ή ειδών των οµάδων λείας που συµµετέχουν στις δίαιτες των
ειδών.
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Περίληψη
Σε αυτή τη µελέτη, ελέγχεται η υπόθεση ότι η παρουσία ιχθυοκαλλιεργειών επιδρά
στις τροφικές σχέσεις αγρίων πληθυσµών ψαριών. Για το σκοπό αυτό έγιναν
δειγµατοληπτικές σύρσεις µε τράτα βυθού σε τρεις περιοχές µε ζώνες
ιχθυοκαλλιεργειών (Εύβοια, Λέσβος, Χίος) µε δυο σταθµούς ανά περιοχή (κοντά σε
ιχθυοκαλλιέργειες και µακριά).
Οι δειγµατοληψίες πραγµατοποιήθηκαν τον Μάιο του 2001 και τον Σεπτέµβριο
του 2002. Μελετήθηκαν οι δίαιτες δυο ειδών: του καπονιού (Lepidotrigla cavillone)
και της τσέρουλας (Spicara flexuosa).
Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η βιοµάζα των στοµαχικών περιεχοµένων του
Lepidotrigla cavillone δεν διαφοροποιείται σηµαντικά ανάµεσα στους
δειγµατοληπτικούς σταθµούς παρά µόνο για µερικές κλάσεις µήκους στις περιοχές
της Εύβοιας και της Λέσβου και για τις δυο δειγµατοληπτικές περιόδους. Για το είδος
Spicara flexuosa υπήρχε σηµαντική διαφορά στις τιµές της βιοµάζας µόνο στην
περιοχή της Λέσβου (Μάιος).
Από τη µελέτη της σύνθεσης της δίαιτας των ειδών προέκυψε µια σχετική
διαφοροποίηση στις συγκρίσεις τόσο ανάµεσα στους σταθµούς όσο και ανάµεσα στις
δειγµατοληπτικές περιόδους για το είδος Lepidotrigla cavillone, ενώ οι διαφορές ήταν
λιγότερο έντονες στο είδος Spicara flexuosa. Οι πολυµεταβλητές αναλύσεις έδειξαν
ότι τα δείγµατα του Spicara flexuosa διαφοροποιήθηκαν σηµαντικά ως προς την
δειγµατοληπτική περίοδο, τις δειγµατοληπτικές περιοχές, και τον τύπο ιζήµατος. Τα
δείγµατα του Lepidotrigla cavillone διαφοροποιήθηκαν σηµαντικά µόνο ως προς την
δειγµατοληπτική περίοδο.
Οι διαφορές στη βιοµάζα των στοµαχικών περιεχοµένων των δυο ειδών δεν
φαίνεται να σχετίζονται µε την ύπαρξη ιχθυοκαλλιεργειών. Και στα δυο είδη οι
διαφορές που παρατηρούνται στην βιοµάζα φαίνεται να σχετίζονται συστηµατικά µε
τον τύπο υποστρώµατος, µε το αδρό να υπερτερεί του λεπτού.
Η διαφοροποίηση ανάµεσα στις δειγµατοληπτικές περιόδους που διαπιστώθηκε
στο είδος Lepidotrigla cavillone αποδίδεται στις αυξηµένες τιµές αφθονίας του
συνόλου της βιοκοινωνίας σε περιοχές µε ιχθυοκαλλιέργειες που παρατηρήθηκε την
δειγµατοληπτική περίοδο του Μαΐου, ενώ οι διαφοροποιήσεις που παρατηρήθηκαν
ανάµεσα στους παράγοντες που εξετάστηκαν στο είδος Spicara flexuosa,
αντανακλούν διαφορές σε ποσότητα λείας,
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