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ηο θύλακα άγγελό μοσ... 

ηη μηηέρα μοσ Αναζηαζία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Ζ παξνύζα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή εθπνλήζεθε ζην Δξγαζηήξην Ηρζπνινγίαο ηνπ Σνκέα 

Εσνινγίαο – Θαιάζζηαο Βηνινγίαο ηνπ Σκήκαηνο Βηνινγίαο ηνπ Δ.Κ.Π.Α. Ζ επηηπρήο 

νινθιήξσζή ηεο δελ ζα ήηαλ εθηθηή ρσξίο ηε ζπλεξγαζία κε αμηόινγνπο αλζξώπνπο. 

Δπραξηζηώ ζεξκά: 

Tελ επηβιέπνπζα ηεο δηδαθηνξηθήο κνπ δηαηξηβήο Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα θα. Πεξζεθόλε 

Μεγαινθώλνπ ηόζν γηα ηελ αλάζεζε ελόο ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληνο θαη πξσηόηππνπ ζέκαηνο 

όζν θαη γηα ηε άςνγε καθξνρξόληα ζπλεξγαζία θαη αδηάιεηπηε παξαθνινύζεζε ηεο πνξείαο ηεο 

δηαηξηβήο κέρξη ηελ νινθιήξσζή ηεο. Ηδηαίηεξα ηελ επραξηζηώ γηα ηελ παξνρή άξηηαο 

πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ζην Δξγαζηήξην Ηρζπνινγίαο, ηελ νπζηαζηηθή βνήζεηα πνπ κνπ 

πξνζέθεξε όπνηε θαη αλ ηεο δεηήζεθε, θαζώο θαη γηα ηελ ελζάξξπλζή ηεο ζηηο δύζθνιεο 

ζηηγκέο απηήο ηεο πνιύρξνλεο πξνζπάζεηαο.   
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ζηε βειηίσζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο δηαηξηβήο, θαζώο θαη γηα ηελ παξνρή άξηζηεο θηινμελίαο ζην 

Δξγαζηήξην Υεκείαο Πεξηβάιινληνο ηνπ Σνκέα Αλόξγαλεο Υεκείαο ηνπ Δ.Κ.Π.Α. θαηά ηελ 

πεξίνδν ησλ ρεκηθώλ αλαιύζεσλ.  

Σνλ Δξεπλεηή Α' θ. Γεώξγην Κσηνύια γηα ηνλ θαηαιπηηθό ξόιν πνπ έπαημε ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ γελεηηθώλ αλαιύζεσλ, ηελ πνιύκελε θηινμελία ζην Δξγαζηήξην Γελεηηθήο 

ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Θαιάζζηαο Βηνινγίαο, Βηνηερλνινγίαο θαη Τδαηνθαιιηεξγεηώλ ηνπ ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. 

Κξήηεο, αιιά πάλσ από όια γηα ηελ επθαηξία θαη ηε δπλαηόηεηα πνπ κνπ πξνζέθεξε λα 

«κπεζώ» ζην καγηθό θόζκν ηεο γελεηηθήο. 

Σνπο Καζεγεηέο θα. Άξηεκε Νηθνιαΐδνπ (Δ.Κ.Π.Α.), θ. Κσλζηαληίλν Κνπηζηθόπνπιν (Π.Π.),   

θ. Κσλζηαληίλν ηεξγίνπ (Α.Π.Θ.) θαη ηνλ Δξεπλεηή Β' θ. Παλαγηώηε Καζαπίδε (ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. 

Κξήηεο) γηα ηελ ηηκή πνπ κνπ έθαλαλ λα απνδερζνύλ ηελ θιήζε ηνπο σο κέιε ηεο Δμεηαζηηθήο 

Δπηηξνπήο, θαζώο θαη γηα ηηο δηνξζώζεηο θαη παξαηεξήζεηο ηνπο πάλσ ζην θείκελν ηεο 

δηαηξηβήο. Ηδηαίηεξε ραξά κνπ πξνθαιεί ε γηα δεύηεξε θνξά ζπκκεηνρή ηνπ πξνπηπρηαθνύ κνπ 

Καζεγεηή θ. Κσλζηαληίλνπ ηεξγίνπ ζε επηηξνπή εμέηαζήο κνπ. Δπίζεο, ζα ήηαλ παξάιεηςε λα 

κελ ηνλίζσ ηελ πνιύηηκε ζπκβνιή ηνπ θ. Παλαγηώηε Καζαπίδε ζηελ επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε 

ζρεηηθά κε ην πεηξακαηηθό κέξνο ησλ γελεηηθώλ αλαιύζεσλ, ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ 

θαη ηε ζπγγξαθή ησλ επηζηεκνληθώλ δεκνζηεύζεσλ ηεο γελεηηθήο, γηα ηελ νπνία ηνλ επραξηζηώ 

ζεξκά.  

Σελ Δξεπλήηξηα Γ' ηνπ ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. Αγ. Κνζκά θ. Παξαζθεπή Καξαριέ γηα ηελ νπζηαζηηθή 

ζπκβνιή ηεο ζηελ αλαγλώξηζε θαη θαηαγξαθή ηνπ βάξνπο ησλ ηαμηλνκηθώλ νκάδσλ ηνπ 

ζηνκαρηθνύ πεξηερνκέλνπ ησλ εμεηαδόκελσλ εηδώλ, ζηνλ ππνινγηζκό ησλ ηξνθηθώλ ηνπο 

επηπέδσλ, θαζώο θαη ζηε βειηίσζε ηνπ θεθαιαίνπ ηεο δηαηξνθήο. 

Σν πξνζσπηθό ηνπ Δξγαζηεξίνπ Υεκείαο Πεξηβάιινληνο ηνπ Σνκέα Αλόξγαλεο Υεκείαο ηνπ 

Δ.Κ.Π.Α., θαη ηδηαίηεξα ηε Γξ. Βαζηιηθή Παξαζθεπνπνύινπ γηα ηελ αςεγάδηαζηε ζπλεξγαζία 

θαη ηε βνήζεηα πνπ κνπ παξείρε ζην ρεηξηζκό ησλ αλαιπηηθώλ νξγάλσλ θαζκαηνκεηξίαο 

αηνκηθήο απνξξόθεζεο, πάληα πξόζπκε λα κνπ εμεγήζεη ηελ θάζε κνπ απνξία. 



Σν πξνζσπηθό ηνπ Δξγαζηεξίνπ Γελεηηθήο ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Θαιάζζηαο Βηνινγίαο, 

Βηνηερλνινγίαο θαη Τδαηνθαιιηεξγεηώλ ηνπ ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. Κξήηεο, θα. Βάζσ Σεξδόγινπ, θα. 

Καηεξίλα Οηθνλνκάθε θαη θ. ηέιην Γαξηβηαλάθε, γηα ηελ πνιύηηκε βνήζεηά ηνπο ζηελ 

εθκάζεζε ησλ κνξηαθώλ ηερληθώλ θαη ζην ρεηξηζκό ηνπ απηόκαηνπ αλαιπηή αιιεινπρηώλ.  

Tν κεηαδηδάθηνξα ηνπ ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. Κξήηεο θ. Jon Bent Kristoffersen γηα ηελ θαηαιπηηθή ηνπ 

βνήζεηα ζε ηερληθά δεηήκαηα θαη ζηελ εθκάζεζε ησλ «αηειείσησλ» ζηαηηζηηθώλ 

πξνγξακκάησλ γελεηηθήο, θαζώο θαη γηα ηηο γόληκεο ζπδεηήζεηο καο ζρεηηθά κε ην ζεσξεηηθό 

ππόβαζξν ηεο γελεηηθήο πιεζπζκώλ θαη ηεο θπινγεσγξαθίαο. Thanks «Joman»!  

Σν θίιν θαη ζπλάδειθν Γξ. Γεκήηξε Γακαιά (European Commission, Joint Research Center, 

Ispra, Italy) γηα ηελ επηζηεκνληθή θαζνδήγεζή ηνπ ζρεηηθά κε ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη ηελ πξνζπκία ηνπ λα κε βνεζήζεη ζε όπνην δήηεκα θαη αλ πξνέθππηε. 

Όινπο όζνπο ζπλέβαιαλ ζηε ζπιινγή δεηγκάησλ: ηνλ θαπεηάλην θ. Υξήζην Καξαηδή θαη ηα 

κέιε ηνπ πιεξώκαηνο ηεο εκπνξηθήο κεραλόηξαηαο «ΗΓΖ» γηα ηε βνήζεηά ηνπο ζηε δηεμαγσγή 

ηεο πιεηνλόηεηαο ησλ δεηγκαηνιεςηώλ πεδίνπ, ηελ ππέξνρε θηινμελία ηνπο παξά ηηο αληίμνεο 

ζπλζήθεο ησλ δεηγκαηνιεςηώλ, ηηο εκπεηξίεο δσήο θαη ηηο κνλαδηθέο «εηθόλεο» πνπ κνπ 

πξνζέθεξαλ κέζσ αλεπαλάιεπησλ ηαμηδηώλ ζηηο Διιεληθέο Θάιαζζεο, ηελ θα. Υξύζε 

Μπηηιηλαίνπ (ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. Αγ. Κνζκά) θαη ην Γξ. Christopher J. Smith (ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. Κξήηεο) 

γηα ηε ζπιινγή ελόο κέξνπο δεηγκάησλ από ην Ηόλην Πέιαγνο, ηε Γξ. Beatriz Guijarro 

(Instituto Español de Oceanografía, Centre Oceanogràfic de les Balears, Moll de Ponent, 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο ήηαλ ε δηεχξπλζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο ζρεηηθά κε ηελ 

αιηεπηηθή βηνινγία, ηε γελεηηθή πνηθηιφηεηα θαη ην κεηαιιηθφ θνξηίν δχν βελζηθψλ, 

κηθξφζσκσλ Υνλδξηρζχσλ κέηξηαο εκπνξηθήο αμίαο απφ ηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην, ηνπ γάηνπ 

Scyliorhinus canicula (L. 1975) θαη ηνπ γθξηδνθεληξνληνχ Squalus blainville (R. 1827). 

πλνιηθά, 2.314 άηνκα ηνπ είδνπο S. canicula, νιηθνχ κήθνπο απφ 89 έσο 517 mm, θαη 

810 άηνκα ηνπ είδνπο S. blainville, νιηθνχ κήθνπο απφ 180 έσο 799 mm, ζπιιέρζεθαλ απφ 

δηάθνξεο πεξηνρέο ησλ Βιιεληθψλ Θαιαζζψλ (Ώηγαίν, Εφλην θαη Ληβπθφ Πέιαγνο). 

Μεκνλσκέλα δείγκαηα πηεξπγίσλ απφ άηνκα θαη ησλ δχν εηδψλ ζπιιέρζεθαλ απφ ηε δπηηθή 

Μεζφγεην (Ώιγεξία θαη ΐαιεαξίδεο) θαη ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηηο γελεηηθέο αλαιχζεηο.  

Δ αλαινγία θχισλ δελ δηέθεξε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απφ ηε ζεσξεηηθή κνλάδα γηα 

θαλέλαλ εμεηαδφκελν παξάγνληα (επνρή, αιηεπηηθφ εξγαιείν, δψλε βάζνπο θαη πεξηνρή), 

δείρλνληαο κηθξφ δηαρσξηζκφ ζην ρψξν κεηαμχ ησλ ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ αηφκσλ. 

εκαληηθή δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηηο θαηά κήθνο ζπλζέζεηο παξαηεξήζεθε κεηαμχ ησλ 

θχισλ θάζε είδνπο. Καη ηα δχν είδε εκθάληζαλ επξεία βαζπκεηξηθή θαηαλνκή, ρσξίο θάπνην 

ζαθή δηαρσξηζκφ σο πξνο ην κέγεζνο.  

Δ κειέηε ησλ ζρέζεσλ κήθνπο–βάξνπο απνθάιπςε ζεηηθή αιινκεηξηθή αχμεζε θαη 

γηα ηα δχν είδε, κε ην ζπληειεζηή b λα ιακβάλεη πςειφηεξε ηηκή ζηα ζειπθά άηνκα απφ φ,ηη 

ζηα αξζεληθά. χκθσλα κε ηε κειέηε ηεο κνξθνκεηξίαο θαη ηα δχν είδε εκθάληζαλ θπιεηηθφ 

δηκνξθηζκφ γηα θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά, ελψ εληνπίζηεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο θαη κεηαμχ 

ησλ πεξηνρψλ. Πηζαλψο, νη εμειηθηηθέο πξνζαξκνγέο ησλ εηδψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

γεσγξαθηθή απνκφλσζε ησλ πιεζπζκψλ ηνπο επεξέαζε ηελ εμσηεξηθή ηνπο κνξθνινγία. 

Δ εθηίκεζε ηεο ειηθίαο ηνπ S. canicula δελ ήηαλ εθηθηή, αλ θαη εθαξκφζηεθαλ δχν 

ηερληθέο γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαθξηηηθφηεηαο ησλ απμεηηθψλ δαθηπιίσλ ησλ ζπνλδχισλ ηνπ. 

Δ ειηθία ηνπ S. blainville εθηηκήζεθε πξαγκαηνπνηψληαο ηξεηο αλεμάξηεηεο αλαγλψζεηο ησλ 

απμεηηθψλ δαθηπιίσλ ζηελ εμσηεξηθή ζκάιηηλε επηθάλεηα ησλ αθαλζψλ, θπξίσο απφ ην 

δεχηεξν ξαρηαίν πηεξχγην. Δ κειέηε ηεο κνξθνκεηξίαο ησλ αθαλζψλ απνθάιπςε ηελ 

παξνπζία θπιεηηθνχ δηκνξθηζκνχ κε ηα αξζεληθά άηνκα λα θέξνπλ καθξχηεξεο, ζηελφηεξεο 

θαη βαξχηεξεο άθαλζεο απφ φ,ηη ηα ζειπθά. χκθσλα κε ηηο εθηηκψκελεο ηηκέο ηνπ 

ζπληειεζηή κεηαβιεηφηεηαο (CV) θαη ηνπ κέζνπ πνζνζηηαίνπ ζθάικαηνο (APE), απφ ηηο 

ηξεηο ειηθηαθέο αλαγλψζεηο, ε πξψηε απνξξίθζεθε, εμαηηίαο ηεο ζεκαληηθήο ππεξεθηίκεζεο 

ηεο ειηθίαο, θαη κφλν νη δχν ηειεπηαίεο ιήθζεθαλ ππφςε, ε ζπλέπεηα κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

ζεσξήζεθε αξθεηά πςειή, φπσο απνηππψζεθε θαη ζηα γξαθήκαηα «age–bias plots». ΐάζεη 

ησλ δεηθηψλ αθξίβεηαο, ε άθαλζα απφ ην πξψην ξαρηαίν πηεξχγην απνδείρηεθε εμίζνπ 

ρξήζηκε γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ειηθίαο ηνπ είδνπο, ελψ ε εκπεηξία ζηελ αλάγλσζε απηψλ ησλ 

ζθειεηηθψλ δνκψλ θξίζεθε αλαγθαία γηα ηελ παξαγσγή αμηφπηζησλ απνηειεζκάησλ. Οη 

παξάκεηξνη αχμεζεο ηεο VBGF ήηαλ: L∞=1.097 mm, k=0,03 y
-1

, t0=-5,58 y γηα ηα ζειπθά 

άηνκα (N=314), θαη L∞=666 mm, k=0,08 y
-1

 θαη t0=-3,35 y γηα ηα αξζεληθά (Ν=254), κε 

κέγηζηε ειηθία 28 θαη 22 y, αληίζηνηρα. Σα δχν θχια δηέθεξαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά σο 

πξνο ηηο παξακέηξνπο αχμεζεο (ρ
2
=38,26, df=3, P<0,001). πγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα 

κε εθείλα πξνεγνχκελσλ κειεηψλ φπνπ δηαθνξεηηθέο ηερληθέο εθηίκεζεο ηεο ειηθίαο 
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εθαξκφζηεθαλ, επηβεβαηψζεθε φηη ην είδνο έρεη κεγάιε δηάξθεηα δσήο θαη ρακειφ ξπζκφ 

αχμεζεο, ραξαθηεξηζηηθά πνπ ην θαζηζηνχλ επάισην ζηελ αιηεπηηθή πίεζε.  

Δ καθξνζθνπηθή θαη κηθξνζθνπηθή εμέηαζε ηνπ αλαπαξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο έδεημε 

φηη ε ζηξαηεγηθή αλαπαξαγσγήο θάζε είδνπο πεξηιακβάλεη ηελ παξαγσγή ιίγσλ απνγφλσλ 

θαηά ηε δηάξθεηα κηαο παξαηεηακέλεο πεξηφδνπ αλαπαξαγσγήο. Δ άπνςε απηή εληζρχζεθε 

πεξαηηέξσ απφ ηηο πςειέο ηηκέο ηνπ γνλαδνζσκαηηθνχ (GSΕ) θαη ηνπ επαηνζσκαηηθνχ (HSΕ) 

δείθηε πνπ θαηαγξάθεθαλ ζε επνρηθή βάζε, αλεμάξηεηα απφ ην θχιν ή ην είδνο. Καη ζηα 

δχν είδε, ε θαηάζηαζε ηεο γελλεηηθήο σξίκαζεο θάλεθε φηη πξνζεγγίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ηαρχηαηεο αχμεζεο ησλ γνλάδσλ, ησλ θειπθηθψλ αδέλσλ θαη ησλ σαγσγψλ ζηα ζειπθά 

άηνκα, θαη ησλ γνλάδσλ θαη ησλ γνλνπνδίσλ ζηα αξζεληθά. Σα ζειπθά θαη αξζεληθά άηνκα 

ηνπ S. canicula παξνπζίαζαλ παξαπιήζην κήθνο πξψηεο γελλεηηθήο σξίκαζεο (L50=397,2 

θαη 382 mm, αληίζηνηρα). Ώληίζεηα, ηα ζειπθά άηνκα ηνπ S. blainville βξέζεθε φηη 

σξηκάδνπλ ζε κεγαιχηεξν κέγεζνο (L50=568,1 mm) θαη κεγαιχηεξε ειηθία (T50=17 y) απφ 

φ,ηη ηα αξζεληθά (L50=460,6 mm, T50=11,3 y). ην S. canicula, ε σνζεθηθή γνληκφηεηα 

θπκάλζεθε απφ 1 έσο 19 ψξηκα σνθχηηαξα, ελψ ν κέγηζηνο παξαηεξνχκελνο αξηζκφο 

εκβξπτθψλ ζεθψλ αλά θπνθνξία ήηαλ δχν. ην S. blainville, ε γνληκφηεηα ησλ σνζεθψλ 

θπκάλζεθε απφ 1 έσο 7 ψξηκα σνθχηηαξα θαη ε γνληκφηεηα ησλ σαγσγψλ θπκάλζεθε απφ 1 

έσο 6 έκβξπα. Σα ψξηκα σνθχηηαξα ήηαλ κηθξφηεξα ζην S. canicula (κέγηζηε δηάκεηξνο=26 

mm) απφ φ,ηη ζην S. blainville (κέγηζηε δηάκεηξνο=59 mm). Δ κνξθνκεηξία θαη ην βάξνο 

ησλ ζεθψλ θαη ησλ εκβξχσλ δελ δηέθεξε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ δχν σαγσγψλ. 

Σν θχιν, ην κέγεζνο ζψκαηνο, ε γελλεηηθή σξίκαζε θαη ε επνρή θάλεθε φηη επεξεάδνπλ 

πεξηζζφηεξν ηνπο δείθηεο GSI θαη ΔSI παξά ην δείθηε επξσζηίαο (Κ) θαη ζηα δχν είδε. 

αθήο αιιεινεπηθάιπςε ησλ αλψξηκσλ θαη ψξηκσλ αηφκσλ, αλεμάξηεηα απφ ην θχιν ή ην 

είδνο, παξαηεξήζεθε ζε φιεο ηηο δψλεο βάζνπο. Χζηφζν, ν ηνθεηφο ηνπ S. blainville θάλεθε 

φηη ιακβάλεη ρψξα θπξίσο ζηελ επεηξσηηθή πιαγηά (βάζνο>200 m), ελψ ην S. canicula 

θάλεθε φηη πξνηηκάεη ηα βάζε 100–300 m γηα ηνλ ίδην ζθνπφ. 

Δ δηαηξνθή ησλ εηδψλ S. canicula θαη S. blainville κειεηήζεθε αλαιχνληαο ην 

ζηνκαρηθφ πεξηερφκελν 432 θαη 211 αηφκσλ αληίζηνηρα. πλνιηθά, 17 ηαμηλνκηθέο νκάδεο 

αλαγλσξίζηεθαλ ζην ζηνκαρηθφ πεξηερφκελν 314 αηφκσλ ηνπ S. canicula. Λακβάλνληαο 

ππφςε ηελ πνζνζηηαία θαηά βάξνο ζπκκεηνρή θάζε ιείαο (Cw), νη θχξηεο θαηεγνξίεο ιείαο 

ήηαλ νη Σειεφζηενη (42,5%), ηα Μαιάθηα (30,8%) θαη ηα Καξθηλνεηδή (22,1%), ελψ νη 

Πνιχραηηνη, ηα Βρηλφδεξκα, ηα Φαλεξφγακα θαη ηα Μαθξνθχθε είραλ κηθξή ζπλεηζθνξά 

(~5%) ζηε δηαηξνθή ηνπ είδνπο. Βλληά ηαμηλνκηθέο νκάδεο αλαγλσξίζηεθαλ ζην ζηνκαρηθφ 

πεξηερφκελν 147 αηφκσλ ηνπ S. blainville. Οη θχξηεο θαηεγνξίεο ιείαο ήηαλ ηα Μαιάθηα 

(51,2%), νη Σειεφζηενη (41,7%) θαη ηα Καξθηλνεηδή (6,08%), ελψ νη Πνιχραηηνη θαη ηα 

Φαλεξφγακα είραλ κηθξή ζπλεηζθνξά (~1%) ζηε δηαηξνθή ηνπ. Αελ παξαηεξήζεθε 

ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηε δηαηξνθή κεηαμχ ησλ θχισλ, αλεμάξηεηα απφ ην είδνο. ηελ 

πνξεία σξίκαζεο θαη ησλ δχν εηδψλ, απμήζεθε ε θαηαλάισζε ησλ Σειεφζηεσλ, ελψ 

κεηψζεθε ε ζπλεηζθνξά ησλ Καξθηλνεηδψλ θαη ησλ Κεθαιφπνδσλ ζηε δηαηξνθή ηνπο. Σα 

ππφ κειέηε είδε παξνπζίαζαλ γεσγξαθηθή δηαθνξνπνίεζε ζηε ζχλζεζε ηεο δηαηξνθήο ζνπο 

θαη  παξφκνηα επνρηθή κεηαβνιή ζηηο ηξνθηθέο ηνπο πξνηηκήζεηο.    

Δ έληαζε ηεο δηαηξνθήο βάζεη ηνπ δείθηε πιεξφηεηαο ηνπ ζηνκαρηνχ (FI) ήηαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειφηεξε ζηα ζειπθά άηνκα απφ φ,ηη ζηα αξζεληθά θαη ζηα αλψξηκα 

άηνκα απφ φ,ηη ζηα ψξηκα, αλεμάξηεηα απφ ην θχιν ή ην είδνο. Ο δείθηεο ηξνθηθήο 
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πνηθηιφηεηαο (H') θπκάλζεθε ζε παξφκνηα επίπεδα ζηα ζειπθά θαη αξζεληθά άηνκα ηνπ S. 

canicula. Ώληίζεηα, ηα ζειπθά άηνκα ηνπ S. blainville παξνπζίαζαλ πςειφηεξε ηξνθηθή 

πνηθηιφηεηα απφ φ,ηη ηα αξζεληθά. Καη ζηα δχν είδε, ηα αλψξηκα άηνκα παξνπζίαζαλ 

πςειφηεξε ηξνθηθή πνηθηιφηεηα απφ φ,ηη ηα ψξηκα, αλεμάξηεηα απφ ην θχιν. Ο δείθηεο 

ηξνθηθήο επηθάιπςεο (S) απνθάιπςε φηη ην ηξνθηθφ θάζκα θάζε είδνπο δηαθνξνπνηείηαη 

ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ην θχιν, ηελ θαηάζηαζε σξίκαζεο θαη ηελ επνρή. Υακειφο βαζκφο 

επηθάιπςεο ησλ ηξνθηθψλ ζψθσλ βξέζεθε θαη κεηαμχ ησλ εηδψλ, δείρλνληαο ηε ζεκαληηθή 

δηαθνξνπνίεζε ησλ ηξνθηθψλ ηνπο ζπλεζεηψλ. Ώλ θαη ην θιαζκαηηθφ ηξνθηθφ επίπεδν ηνπ S. 

blainville ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειφηεξν (TROPH=4,42±0,60) απφ φ,ηη ηνπ S. 

canicula (TROPH=4,22±0,62), θαη ηα δχν είδε θαηαηάρηεθαλ ζηα ζαξθνθάγα κε πξνηίκεζε 

ζηνπο Σειεφζηενπο θαη ζηα Κεθαιφπνδα, επηβεβαηψλνληαο ηνλ θξίζηκν ξφιν πνπ 

δηαδξακαηίδνπλ σο θνξπθαίνη ζεξεπηέο ζην ηξνθηθφ πιέγκα. 

Γηα ηε κειέηε ηεο γελεηηθήο πνηθηιφηεηαο ησλ θπζηθψλ πιεζπζκψλ ησλ δχν εηδψλ θαη 

ηε δηεξεχλεζε ηεο παξνπζίαο γεσγξαθηθψλ πξνηχπσλ δηαθνξνπνίεζήο ηνπο, άηνκα 

πξνεξρφκελα απφ δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο αλαηνιηθήο θαη δπηηθήο Μεζνγείνπ 

αιιεινπρήζεθαλ σο πξνο έλα ηκήκα ηεο ππνκνλάδαο Ε ηεο θπηνρξσκηθήο c νμεηδάζεο (COI) 

ηνπ κηηνρνλδξηαθνχ DNA (mtDNA) θαη γνλνηππήζεθαλ ζε κηθξνδνξπθνξηθνχο ηφπνπο ηνπ 

ππξεληθνχ DNA (nDNA). ηελ αλάιπζε ηνπ mtDNA ζπκπεξηιήθζεθαλ επηπιένλ 

αιιεινπρίεο πνπ αλαθηήζεθαλ απφ ηελ GenBank, απφ ηνλ Ώηιαληηθφ θαη ηε Λεβαληίλε γηα 

ην S. canicula, θαη απφ ηε Νφηηα Ώθξηθή θαη ην Ώηγαίν γηα ην S. blainville.  

ην S. canicula, ε αλνκνηφκνξθε γεσγξαθηθή θαηαλνκή αθελφο ησλ απινηχπσλ ηνπ 

ηκήκαηνο (590 bp) ηνπ γνληδίνπ COI ηνπ mtDNA πνπ αληρλεχζεθαλ ζε 431 άηνκα αθεηέξνπ 

ησλ αιιεινκφξθσλ 12 πνιπκνξθηθψλ κηθξνδνξπθνξηθψλ ηφπσλ απφ 834 άηνκα, απνηέιεζε 

ηζρπξή έλδεημε ηεο παξνπζίαο πιεζπζκηαθήο δνκήο. Σν γεγνλφο απηφ επηβεβαηψζεθε απφ 

φιεο ηηο ζρεηηθέο αλαιχζεηο θαη απνηππψζεθε κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζην δίθηπν δηάκεζεο 

ζχλδεζεο, φπνπ έλαο θεληξηθφο πξνγνληθφο απιφηππνο ήηαλ παξφλ ζε φια ηα πιεζπζκηαθά 

δείγκαηα, ελψ νη ππφινηπνη απιφηππνη εληνπίζηεθαλ είηε ζηελ πεξηνρή ηεο δπηηθήο 

Μεζνγείνπ (ΐαιεαξίδεο, Ώιγεξία)/Ώηιαληηθνχ ή ζηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην (Εφλην, Κξεηηθφ, 

Μπξηψν θαη βφξεην Ώηγαίν Πέιαγνο, Κπθιάδεο, αξσληθφο, βφξεηνο Βπβντθφο θαη 

Κνξηλζηαθφο θφιπνο). Δ δηαπιεζπζκηαθή δηαθνξνπνίεζε ηνπ είδνπο κεηαμχ ηεο δπηηθήο θαη 

αλαηνιηθήο ιεθάλεο ηεο Μεζνγείνπ θάλεθε φηη ζπκπίπηεη κε ηε γεσγξαθηθή ηνπο 

απνκφλσζε, κε ηα βαζηά λεξά λα απνηεινχλ ζεκαληηθφ θξαγκφ ζηε δηαζπνξά ηνπ. Βμαίξεζε 

ζε απηφ ην πξφηππν απνηέιεζε ε Λεβαληίλε φπνπ αληρλεχζεθαλ θνηλνί απιφηππνη θαη κε ηηο 

δχν πξναλαθεξζείζεο πεξηνρέο. Πεξαηηέξσ γελεηηθή δηαπιεζπζκηαθή δηαθνξνπνίεζε 

παξαηεξήζεθε εληφο ηεο δπηηθήο θαη αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, αιιά κφλν σο πξνο ην nDNA. 

Ώθελφο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή γελεηηθή εηεξνγέλεηα παξνπζίαζαλ νη πιεζπζκνί απφ ηηο 

ΐαιεαξίδεο θαη ηελ Ώιγεξία αθεηέξνπ νη πιεζπζκνί ηνπ Ενλίνπ θαη ηνπ Κνξηλζηαθνχ 

δηέθεξαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απφ φινπο ηνπο πιεζπζκνχο ηνπ Ώηγαίνπ. Οη πιεζπζκνί ηνπ 

Ενλίνπ θαη ηνπ Κνξηλζηαθνχ θαηέιαβαλ ελδηάκεζε ζέζε κεηαμχ ησλ πιεζπζκψλ ηεο δπηηθήο 

Μεζνγείνπ θαη ηνπ Ώηγαίνπ σο πξνο ην nDNA, αιιά φρη σο πξνο ην mtDNA, κηα θαη 

δηακνηξάδνληαλ θνηλνχο απινηχπνπο κφλν κε ηνπο πιεζπζκνχο ηνπ Ώηγαίνπ. Μηθξφηεξε, αλ 

θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, δηαθνξνπνίεζε εληνπίζηεθε κεηαμχ ησλ πιεζπζκψλ ηνπ Ενλίνπ 

θαη ηνπ Κνξηλζηαθνχ, βάζεη θαη ησλ δχν ηχπσλ κνξηαθψλ δεηθηψλ, ε νπνία πηζαλψο 

απνδίδεηαη ζηε ζαιάζζηα ζχλδεζε απηψλ ησλ πεξηνρψλ κέζσ ηνπ ζρεηηθά αβαζή Παηξατθνχ 
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θφιπνπ. Αηαθνξεηηθά πξφηππα δεκνγξαθηθήο ηζηνξίαο παξνπζίαζε ην είδνο αλάινγα κε ηελ 

πεξηνρή πξνέιεπζήο ηνπ. ηελ πεξηνρή ηεο δπηηθήο Μεζνγείνπ/Ώηιαληηθνχ, εκθάληζε ην 

πξφηππν ηεο πιεζπζκηαθήο εμάπισζεο, ην νπνίν ηνπνζεηήζεθε ρξνλνινγηθά ζην Μέζν 

Πιεηζηφθαηλν. ηηο πεξηνρέο ηνπ Ενλίνπ θαη ηνπ Ώηγαίνπ, ην είδνο παξνπζίαζε ζρεηηθά 

ζηαζεξφ πιεζπζκηαθφ κέγεζνο κε κηθξή ηάζε αχμεζεο θαη κείσζεο, αληίζηνηρα. Σα 

δηαθνξεηηθά δεκνγξαθηθά πξφηππα ζηηο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ, πηζαλψο 

αληαλαθινχλ ην δηαθνξεηηθφ βαζκφ κε ηνλ νπνίν επεξεάζηεθαλ απηέο νη πεξηνρέο θαηά ην 

Πιεηζηφθαηλν. χκθσλα κε ηα δηαζέζηκα κνξηαθά δεδνκέλα, ην S. canicula παξνπζηάδεη 

δηαθξηηέο γελεηηθέο δεμακελέο εληφο ηεο Μεζνγείνπ, αλ θαη πεξηζζφηεξα δείγκαηα 

ρξεηάδνληαη γηα ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ θαη ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ ηνπο.  

Δ γελεηηθή πνηθηιφηεηα ήηαλ νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλε ζηα πιεζπζκηαθά δείγκαηα 

ηνπ S. blainville απφ ην Εφλην, ην Ληβπθφ, ην Κξεηηθφ, ην Μπξηψν θαη ην βφξεην Ώηγαίν 

Πέιαγνο, ην αξσληθφ θφιπν, ηηο Κπθιάδεο θαη ηε Νφηηα Ώθξηθή (κφλν γηα ην mtDNA). Δ 

παξνπζία πακκημίαο επηβεβαηψζεθε κε βάζε ηνπο πνιπκνξθηζκνχο ησλ απινηχπσλ ελφο 

ηκήκαηνο (590 bp) ηνπ γνληδίνπ COI ηνπ mtDNA απφ 112 άηνκα θαη ησλ αιιεινκφξθσλ 6 

κηθξνδνξπθνξηθψλ ηφπσλ απφ 577 άηνκα. Πηζαλψο, ην S. blainville δηαζέηεη πςειή 

ηθαλφηεηα δηαζπνξάο νκνίσο κε άιια ζθνπαινεηδή ζηα νπνία ηα κεγάια βάζε θαη νη κεγάιεο 

γεσγξαθηθέο απνζηάζεηο δελ απνηέιεζαλ εκπφδην ζηε γνληδηαθή ξνή. Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, 

ηα δηαθνξεηηθά πξφηππα γελεηηθήο δνκήο πνπ παξνπζίαζαλ ηα ππφ κειέηε είδε, θάλεθε φηη 

αληαλαθινχλ αληίζηνηρεο δηαθνξέο σο πξνο ηε βηνινγία θαη νηθνινγία ηνπο. Χζηφζν, 

θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αλάιπζε πεξηζζφηεξσλ δεηγκάησλ κε ηε ρξήζε πεξηζζφηεξσλ 

κνξηαθψλ δεηθηψλ γηα ηελ επηβεβαίσζε απηψλ ησλ ζπκπεξαζκάησλ. 

Σν ζπζζσξεπηηθφ πξφηππν ηνπ νιηθνχ Hg, Cd, Cu, Fe θαη Zn κειεηήζεθε ζην κπτθφ 

ηζηφ, ζην ήπαξ, ζηα βξάγρηα θαη ζηηο γνλάδεο ησλ δχν εηδψλ θαη αλαδείρζεθε ν 

πνιππαξαγνληηθφο θαζνξηζκφο ηνπ κεηαιιηθνχ θνξηίνπ ησλ ηζηψλ. Δ θαηαλνκή ησλ βαξέσλ 

κεηάιισλ ζηνπο ηζηνχο ήηαλ θνηλή ζηα ππφ κειέηε είδε θαη θάλεθε φηη ζρεηίδεηαη θπξίσο κε 

ηε ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ θαη ην βαζκφ ζπγγέλεηάο ηνπο κε ηα δηάθνξα ζηνηρεία. Καη ζηα 

δχν είδε, ε κεηαβνιή ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ κεηάιισλ ζε ζρέζε κε ην κήθνο εμαξηήζεθε 

απφ ην είδνο ηζηνχ ή ζηνηρείνπ. Σν θχιν απνηέιεζε ζεκαληηθφ παξάγνληα δηαθνξνπνίεζεο 

ηνπ κεηαιιηθνχ πεξηερνκέλνπ ησλ ηζηψλ κφλν ζην S. blainville, ελψ ε γελλεηηθή σξίκαζε 

θάλεθε φηη επεξεάδεη ην κεηαιιηθφ θνξηίν θαη ησλ δχν εηδψλ. Δ δηαθνξνπνίεζε ησλ εηδψλ 

σο πξνο ην κεηαιιηθφ πεξηερφκελν ησλ ηζηψλ πηζαλψο αληαλαθιά αληίζηνηρεο δηαθνξέο σο 

πξνο ηηο ηξνθηθέο ζπλήζεηεο, ην ξπζκφ αχμεζεο, ηε θπζηνινγία θαη ηελ νηθνινγία ηνπο.  

Βμεηάδνληαο ηε γεσγξαθηθή δηαθνξνπνίεζε ηνπ κεηαιιηθνχ θνξηίνπ ησλ εηδψλ, 

δηαπηζηψζεθε ζεκαληηθή ξχπαλζε απφ Hg ζην Εφλην, θαζψο θαη πςειά επίπεδα Hg θαη Cd 

ζην βφξεην Βπβντθφ θφιπν, ζην βφξεην Ώηγαίν, ζην Μπξηψν θαη ζην Κξεηηθφ Πέιαγνο. Σα 

εμαηξεηηθά πςειά επίπεδα Fe πνπ βξέζεθαλ ζηα βξάγρηα ηνπ S. canicula απφ ην βφξεην 

Βπβντθφ πηζαλψο ζρεηίδνληαη κε ηελ απφζεζε απνβιήησλ πινχζησλ ζε Fe πξνεξρφκελα απφ 

ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ζηδεξνληθειηνχρσλ θνηηαζκάησλ ζε απηήλ ηελ πεξηνρή. Βπίζεο, ηα 

πςειά επίπεδα Fe ζηα βξάγρηα ηνπ S. canicula απφ ηνλ Κνξηλζηαθφ θφιπν πηζαλψο 

απνδίδνληαη ζηελ απφξξηςε ηεο εξπζξάο ηιχνο απφ ην εξγνζηάζην παξαγσγήο αινπκηλίνπ 

ζηνλ θφιπν ηεο Ώληίθπξαο φπνπ ζπιιέρζεθαλ ηα δείγκαηα.  

Τπνινγίδνληαο ην βαζκφ (DMI%) ζηνλ νπνίν ηα ππφ κειέηε είδε θαιχπηνπλ ηε 

ζπληζηψκελε εκεξήζηα πξφζιεςε ησλ απαξαίηεησλ κεηάιισλ Cu, Fe θαη Zn, δηαπηζηψζεθε 
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φηη κηα κεξίδα 100 g πεξηέρεη πνιχ ρακειά επίπεδα απηψλ ησλ ζηνηρείσλ. Δ ζπγθέληξσζε 

ηνπ Cd ζηνλ εδψδηκν ηζηφ θαη ησλ δχν εηδψλ θαη ηνπ Zn κφλν ζην S. blainville μεπέξαζαλ ηα 

αλψηαηα επηηξεπφκελα επίπεδα ζε κηθξφ αξηζκφ δεηγκάησλ, ελψ ηα επίπεδα ηνπ Cu θαη Fe 

βξέζεθαλ εληφο ησλ αζθαιψλ νξίσλ. Ώληίζεηα, ε ζπγθέληξσζε ηνπ Hg μεπέξαζε ην 

αλψηαην επηηξεπφκελν φξην ζε 65,9% θαη 83% δείγκαηα κπτθνχ ηζηνχ ησλ εηδψλ S. canicula 

θαη S. blainville, αληίζηνηρα. Δ ζχγθξηζε ηεο εκεξήζηαο πξφζιεςεο ηνπ Hg (EDI) κε ηα 

δηεζλή θαζηεξσκέλα πξφηππα αζθαιείαο, ηελ πξνζσξηλή αλεθηή εκεξήζηα πξφζιεςε 

(PTDI) θαη ηε ζπληζηψκελε εκεξήζηα δφζε αλαθνξάο (RfD) ηνπ Hg, έδεημε φηη ε ζπρλή 

θαηαλάισζε θαη ησλ δχν εηδψλ, θαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηνπ S. blainville, ελέρεη πςειφ 

ηνμηθνινγηθφ θίλδπλν γηα ηελ πγεία ελφο κέζνπ Έιιελα θαηαλαισηή. Δ κέγηζηε πηζαλή 

εβδνκαδηαία θαηαλάισζε (MPCF) ησλ εηδψλ S. canicula θαη S. blainville, γηα έλα κέζν 

βάξνο ζψκαηνο 70 kg θπκάλζεθε, αλάινγα κε ηελ πεξηνρή πξνέιεπζεο, απφ 0,12 έσο 0,58 

θαη απφ 0,07 έσο 0,21 kg, αληίζηνηρα.  
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SUMMURY 

 

 

The aim of the present thesis was to broaden the scientific knowledge about fisheries biology, 

genetic diversity and heavy metal content of two benthic, small-sized Chondrichthyes of 

moderate commercial value from the eastern Mediterranean Sea, the small-spotted catshark 

Scyliorhinus canicula (L. 1975) and the longnose spurdog Squalus blainville (R. 1827). 

In total, 2314 individuals of S. canicula, ranging from 89 to 517 mm in total length, and 

810 individuals of S. blainville, ranging from 180 to 799 mm in total length, were sampled in 

various locations across the Hellenic Seas (Aegean, Ionian and Libyan Seas). Individual fin 

clips of both species sampled from the western Mediterranean Sea (Algeria and Balearics) 

were included in the genetic analyses.  

Sex ratio was not statistically significantly different from the theoretical unit for any of 

the examined parameters (season, gear, depth zone and location), showing small space 

segregation between females and males. Length frequency distributions were statistically 

significantly different between the sexes, regardless of the species. Both species showed wide 

depth distribution, without any clear segregation pattern as far as size is concerned.  

Length–weight relationships revealed a positive allometric growth pattern for both 

species, with the coefficient b being higher in females. Based on morphometrics, both species 

exhibited sexual dimorphism in several characteristics, while significant differences were 

also found between the areas. Probably, the species’ evolutionary adaptations in conjunction 

with the geographical isolation of their populations affected their external morphology.    

Aging S. canicula was not possible, even though two techniques were applied for the 

enhancement of the vertebral growth bands. Squalus blainville’s age was estimated by 

performing three independent readings of the growth bands on the external enamel surface of 

the spines, mainly from the second dorsal fin. Spine morphometrics revealed the presence of 

sexual dimorphism with males baring longer, narrower and heavier spines than females. 

According to the estimated values of the coefficient of variation (CV) and the average percent 

error (APE), out of the three age readings, the first one was rejected because of significant 

overestimation error, and only the last two were considered because of their high consistency, 

as it was also reflected in the age–bias plots. Based on the precision indices, the first dorsal 

fin spine can be equally considered in aging the species, while the experience in the applied 

aging technique is needed to produce reliable results. The VBGF parameters were: L∞=1097 

mm, k=0.03 y
-1

 and t0=-5.6 y for females (N=314), and L∞=666 mm, k=0.08 y
-1

 and t0=-3.4 y 

for males (N=254), with longevity reaching 28 and 22 y, respectively. The growth parameters 

were statistically significantly different between the sexes (ρ
2
=38.26, df=3, P<0.001). 

Comparing the results with those of previous studies in the Mediterranean Sea that used 

different aging methods, confirmed that S. blainville is a long lived and slow growing 

species, features that make it vulnerable to fishing pressure.  

The macroscopic and microscopic examination of the reproductive system showed that 

the reproductive strategy of each species involves the production of few embryos during an 

extended reproductive period. This view was further supported by the high values of the 

gonadosomatic (GSΕ) and hepatosomatic (HSΕ) indices that were recorded seasonally,
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regardless of the sex or species. Both species approached maturity condition during the rapid 

growth of the gonads, the nidamental glands and oviducts in the case of females, and of the 

testes and claspers in the case of males. Female and male S. canicula attained maturity at 

similar lengths (L50=397.2 and 382 mm, respectively). On the contrary, female S. blainville 

attained maturity at larger length (L50=568.1 mm) and later age (T50=17 y) than male 

(L50=460.6 mm, T50=11.3 y). In S. canicula, the ovarian fecundity ranged from 1 to 19 ripe 

oocytes, while the maximum observed number of egg cases per litter was two. In S. 

blainville, the ovarian fecundity ranged from 1 to 7 ripe oocytes and the uterine fecundity 

ranged from 1 to 6 embryos. The ripe oocytes were smaller in S. canicula (maximum 

diameter=26 mm) than in S. blainville (maximum diameter=59 mm). The morphometry and 

weight of the egg cases and embryos were not statistically significantly different between the 

two oviducts. In both species, sex, body size, maturity and season seemed to affect more the 

GSI and ΔSI indices than the condition factor (K). Immature and mature individuals, 

regardless of the sex or species, were recorded in all depth zones. However, the parturition of 

S. blainville seemed to take place mainly on the continental slope (depth>200 m), while S. 

canicula seemed to prefer the depth zone of 100–300 m for the same purpose. 

The diet of S. canicula and S. blainville was studied by analyzing the stomach content 

of 432 and 211 individuals, respectively. In total, 17 taxonomic groups were identified in the 

stomach content of 314 individuals of S. canicula. Considering the percentage of each prey 

item regarding the wet weight of all items (Cw), the main prey categories were Teleosts 

(42.5%), Mollusks (30.8%) and Crustaceans (22.1%), while Polychaetes, Echinoderms, 

Phanerogams and Macroalgae had a low contribution (~5%) to its diet. Nine taxonomic 

groups were identified in the stomach content of 147 individuals of S. blainville. The main 

prey categories were Mollusks (51,2%), Teleosts (41.7%) and Crustaceans (6.08%), while 

Polychaetes and Phanerogams contributed a little (~1%) to its diet. Sex didn’t seem to affect 

significantly the species’ diet. Both species consumed more Teleosts and fewer Crustaceans 

or Mollusks while attaining maturity and showed geographical differentiation in their food 

composition, as well as similar seasonal dietary patterns.  

The feeding intensity based on the fullness index (FI) was statistically significantly 

higher in females than males and in immature than mature individuals, regardless of the sex 

or species. The trophic diversity index (H') had similar values in female and male S. canicula. 

On the contrary, female S. blainville showed higher trophic diversity than male. In both 

species, immature individuals showed higher trophic diversity than mature ones, regardless of 

the sex. The diet overlap index (S) revealed that the trophic spectrum of each species varies 

considerably with sex, maturity condition and season. Low level of diet overlap was observed 

between the species, indicating significant dietary differentiation. Although S. blainville 

belonged to a significantly higher fractional trophic level (TROPH=4.42±0.60) than S. 

canicula (TROPH=4.22±0.62), both species were classified in carnivores with preference for 

Teleosts and Cephalopods, confirming their crucial role in the food web as apex predators.  

The level of genetic diversity of the species’ wild population samples and the presence 

of geographical differentiation among them was studied by sequencing a fragment of the 

mitochondrial cytochrome c oxidase subunit I (COI) gene in individuals coming from 

different areas of the eastern and western Mediterranean Sea, and by genotyping them at 

nuclear microsatellite loci. Additional sequences retrieved from GenBank, from the Atlantic 
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and the Levantine Basin in the case of S. canicula, and from South Africa and Aegean in the 

case of S. blainville were included in the mitochondrial DNA (mtDNA) analysis. 

In S. canicula, the nonhomogeneous geographical distribution of   both haplotypes of the 

fragment (590 bp) of the mtDNA COI gene that were identified out of 431 individuals and 

the alleles of 12 polymorphic microsatellite loci out of 834 individuals, was a strong evidence 

of the presence of genetic structure. This was confirmed by all relevant analyses and it was 

especially pronounced in the phylogeographic structure of the mtDNA haplotypes, where a 

central ancestral haplotype was found in all population samples, while the derived haplotypes 

were present either in the western Mediterranean (Balearics, Algeria)/Atlantic or in the 

eastern Mediterranean (Ionian, Cretan, Myrtoan and north Aegean Seas, Cyclades, Saronikos, 

north Evoikos and Corinthian Gulfs). The species’ genetic subdivision between the western 

and eastern Mediterranean basins seemed to reflect their geographic isolation, with deep 

waters constituting a strong barrier to its dispersal. An exception to this pattern was the 

Levantine Basin, which shared haplotypes with both the aforementioned areas. Further 

genetic differentiation, but only at nuclear level, was observed within the western (Balearics 

vs Algeria) and eastern (Ionian Sea and Corinthian Gulf vs all Aegean samples) 

Mediterranean. The Ionian and Corinthian samples had an intermediate position between the 

western Mediterranean and the Aegean in the nuclear microsatellite analysis, but not in the 

mtDNA analysis, as they shared haplotypes (apart from the central) only with the Aegean 

sample. Lower, but statistically significant genetic differentiation was found between the 

Ionian and Corinthian samples, based on both markers, which is probably attributed to their 

connection through the relatively shallow Patraikos Gulf. Contrasting patterns of 

demographic history of S. canicula were detected in different areas. In the western 

Mediterranean/Atlantic, a pattern of sudden population growth was detected that started in 

the Middle Pleistocene. On the other hand, the species exhibited a pattern of slight declining 

population size in the Aegean Sea and a slight increasing trend in the Ionian Sea. These 

spatial differences in the demographic history of S. canicula probably reflect the different 

degree that these areas were influenced during the Pleistocene. The current findings suggest 

that S. canicula exhibits several genetic stocks in the Mediterranean, although further study is 

needed for their precise identification and delineation. 

The genetic diversity was homogeneously distributed in the population samples of S. 

blainville from the Ionian, Libyan, Cretan and north Aegean Seas, Cyclades, Saronikos Gulf 

and South Africa (only for mtDNA). The presence of genetic panmixia was confirmed based 

on the polymorphisms of both haplotypes of a fragment (590 bp) of the mtDNA COI gene out 

of 112 individuals and the alleles of 6 polymorphic microsatellite loci out of 577 individuals. 

Probably, S. blainville has a high dispersal potential similarly to others squalids in which 

abyssal depths and great distances did not, by themselves, constitute barriers to gene flow. On 

the other hand, the different patterns of genetic structure exhibited by the examined species 

seemed to reflect their differences in biology and ecology. However, the analysis of more 

samples using more molecular markers is needed to confirm these assumptions.    

The accumulation pattern of the total Hg, Cd, Cu, Fe and Zn was studied in the muscle, 

liver, gills and gonads of S. canicula and S. blainville. Various factors seemed to affect the 

tissues’ metal content. The heavy metal distribution among the tissues was common between 

the species and seemed to be mainly correlated with the function of the organs and their 
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affinity for the various elements. In both species, the relationship between heavy metal 

concentrations and body length was affected by the element or tissue. Sex affected 

significantly the tissues’ metal content only in S. blainville, while sexual maturity seemed to 

affect the metal burden of both species. The between-species differentiation in the metal 

content of the tissues probably reflects respective differences in food habits, growth rate, 

physiology and ecology.  

The geographical variation of the species’ metal burden indicated a significant Hg 

pollution in the Ionian Sea, as well as high levels of Hg and Cd in the north Evoikos Gulf and 

in the Aegean, Myrtoan and Cretan Seas. The exceptionally high levels of Fe found in S. 

canicula’s gills from north Evoikos Gulf are probably correlated to the discharge of the iron-

rich wastes from the ferro-nickel smelting plant operating in this area. Moreover, the high 

levels of Fe in S. canicula’s gills from the Corinthian Gulf are probably attributed to the 

dumping of the metalliferous red mud from the industrial extraction of aluminum from 

bauxite taking place in the Gulf in Antikyra where the samples were collected. 

Based on the daily mineral intake (DMI%) of the essential metals Cu, Fe θαη Zn 

through the consumption of the studied species, it was shown that a portion of 100 g contains 

very low levels of these elements. Cadmium concentration in the edible tissue of both species 

and Zn concentration only in S. blainville exceeded the maximum permitted levels in few 

samples, while Cu and Fe were found within the safe limits. On the contrary, Hg 

concentration exceeded the maximum permitted limit in 65.9% and 83% muscle tissue 

samples of S. canicula and S. blainville, respectively. Comparing the estimated daily intake 

(EDI) of Hg with its international standards for safe consumption, the provisional tolerable 

daily intake (PTDI) and the recommended reference dose (RfD), showed that the often 

consumption of both species, and at greater extent of S. blainville, poses at high toxicological 

risk the health of an average Greek consumer. The Maximum Possible Consumption of Fish 

(MPCF) for an average body weight of 70 kg varied, depending on the location, from 0.12 to 

0.58 kg in the case of S. canicula and from 0.07 to 0.21 kg in the case of S. blainville. 
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1.1 Καηάζηαζε δηαηήξεζεο ησλ Xνλδξηρζχσλ  

Οη Xνλδξηρζχεο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ νηθνινγηθφ ξφιν γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

ηζνξξνπίαο ηνπ ζαιάζζηνπ νηθνζπζηήκαηνο, ελψ παξάιιεια ζπληζηνχλ έλαλ απφ ηνπο 

κεγαιχηεξνπο αιηεπηηθνχο πφξνπο ζηνλ θφζκν (FAO 2014). πλήζσο, ζπιιακβάλνληαη σο 

παξεκπίπηνληα αιηεχκαηα (by-catch) θαηά ηελ εκπνξηθή αιηεία ησλ πεξηζζφηεξν 

παξαγσγηθψλ Οζηετρζχσλ, φπσο ηνπ ηφλνπ θαη ηνπ κπαθαιηάξνπ (Stevens et al. 2000). 

Χζηφζν, ε πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζηα απνζέκαηα ησλ Οζηετρζχσλ, εμαηηίαο ηεο κείσζήο 

ηνπο ή ηεο εθαξκνγήο δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νινέλα θαη απμαλφκελε 

νηθνλνκηθή αμία ησλ Υνλδξηρζχσλ (π.ρ. Clarke et al. 2007, Lack & Sant 2009), νδήγεζε 

ζηελ ππεξαιίεπζε ησλ απνζεκάησλ ηνπο, θαη κάιηζηα ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζηε Μεζφγεην 

Θάιαζζα θαη ζηνλ Ελδνεηξεληθφ Χθεαλφ (Dulvy et al. 2014).  

Ώλ θαη ε ππεξαιίεπζε ησλ Υνλδξηρζχσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ θαηάξξεπζε ησλ 

ζαιάζζησλ ηξνθηθψλ πιεγκάησλ (Stevens et al. 2000, Mumby et al. 2006, Heithaus et al. 

2008) κε δξακαηηθέο ζπλέπεηεο ζηε ιεηηνπξγία ησλ νηθνζπζηεκάησλ (Myers et al. 2007), ε 

αλάπηπμε ηεο αιηείαο ζε παγθφζκηα θιίκαθα νδήγεζε αξθεηά είδε ζε απεηιή, θπξίσο 

εμαηηίαο ησλ εγγελψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο (Worm et al. 2013). ε γεληθέο γξακκέο, ε 

ππεξαιίεπζε κπνξεί λα απνηειέζεη απεηιή γηα νπνηνδήπνηε είδνο, αιιά ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ γηα ηνπο Υνλδξηρζχο, θαζψο παξνπζηάδνπλ θαζπζηεξεκέλε σξίκαζε, παξαηεηακέλε 

θπνθνξία, ρακειή γνληκφηεηα, αξγφ ξπζκφ αχμεζεο θαη κεγάιε δηάξθεηα δσήο, 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνπο πξνζδίδνπλ κηθξή ηθαλφηεηα πιεζπζκηαθήο αλάθακςεο θαη ηνπο 

θαζηζηνχλ ηδηαίηεξα επάισηνπο έπεηηα απφ θάπνην ζπκβάλ ππεξαιίεπζεο (Fowler et al. 

2002). Βπίζεο, αξθεηά είδε έρνπλ κεγάιν εχξνο εμάπισζεο θαη ζπρλά απαληνχλ ζε χδαηα 

πνπ αλήθνπλ ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα έζλνο, κε απνηέιεζκα νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπο λα απαηηνχλ δηεζλή ζπληνληζκφ (Bradley & Gaines 2014). Σέινο, ε ειιηπήο 

γλψζε ζρεηηθά κε ηε βηνινγία θαη ηελ νηθνινγία ηνπο, θαζψο θαη κε ηνλ αξηζκφ θαη ηα 

γεσγξαθηθά φξηα ησλ πιεζπζκηαθψλ ηνπο απνζεκάησλ είλαη ζπρλά έλαο απφ ηνπο ιφγνπο ηεο 

αλεπηηπρνχο εθαξκνγήο κέηξσλ γηα ηε δηαηήξεζή ηνπο (Cavanagh & Gibson 2007).  

Ώξθεηά είδε Υνλδξηρζχσλ έρνπλ ππνζηεί ζεκαληηθή κείσζε ησλ απνζεκάησλ ηνπο. 

Γηα παξάδεηγκα, ην ζαιάρη Dipturus laevis απεηιείηαη κε εμαθάληζε ζην βνξεηναλαηνιηθφ 

Ώηιαληηθφ, εμαηηίαο ηεο πςειήο ζλεζηκφηεηάο ηνπ σο παξεκπίπησλ είδνο θαηά ηελ εκπνξηθή 

αιηεία ηνπ κπαθαιηάξνπ (Casey & Myers 1998). Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ζηνρεπκέλε αιηεία 

(targeted fishery) ηνπ δνληά Galeorhinus galeus ζηε λφηηα Ώπζηξαιία νδήγεζε ζε κείσζε 

θαηά 84% ηεο βηνκάδαο ησλ ψξηκσλ αηφκσλ ηνπ είδνπο (Punt & Walker 1998).  
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χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σξνθίκσλ θαη Γεσξγίαο (Food and 

Agriculture Organization, FAO 2010a), έπεηηα απφ ηε ζηαζεξή αχμεζε ησλ εθθνξηψζεσλ 

ησλ Υνλδξηρζχσλ κέρξη ην 2003, παξαηεξήζεθε κείσζε θαηά 20% γηα ηελ νπνία δελ έρεη 

απνζαθεληζηεί αλ επζχλεηαη ε εθαξκνγή πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθψλ δηαρεηξηζηηθψλ 

κέηξσλ ή ε ππεξαιίεπζε (Βηθφλα 1.1). ΐέβαηα, εθηηκάηαη φηη ην ζχλνιν ησλ 

θαηαγεγξακκέλσλ αιηεπκάησλ είλαη θαηά ηξεηο έσο ηέζζεξηο θνξέο κηθξφηεξν απφ ην 

πξαγκαηηθφ (Clarke et al. 2006, Worm et al. 2013). ΐαζηθή αηηία είλαη φηη ηα πεξηζζφηεξα 

είδε Υνλδξηρζχσλ αιηεχνληαη αλεμέιεγθηα θαη ζπρλά δελ αλαγλσξίδνληαη ηαμηλνκηθά ζσζηά, 

δελ θαηαγξάθνληαη ή απνξξίπηνληαη ζηε ζάιαζζα. Χο απνηέιεζκα, ηα δεδνκέλα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο αιηεπηηθέο εθθνξηψζεηο ζε επίπεδν είδνπο είλαη ειιηπή (Barker & 

Schluessel 2005, Clarke et al. 2006, Iglésias et al. 2010, Bornatowski et al. 2013).  

 

 
 

 

 

 

 

Δηθφλα 1.1 Βθθνξηψζεηο Υνλδξηρζχσλ ζε κεηξηθνχο ηφλνπο (t) κε βάζε ηα επίζεκα ζηνηρεία ηνπ 

FAO απφ ην 1950 έσο ην 2009 γηα ην ζχλνιφ ηνπο (Α) θαη μερσξηζηά γηα ηνπο θαξραξίεο (γθξη 

γξακκή) θαη ηα βαηνεηδή (καχξε γξακκή) (B) (Dulvy et al. 2014)  

 

χκθσλα κε ηελ Κφθθηλε Λίζηα Ώπεηινχκελσλ Βηδψλ ηεο Αηεζλνχο Έλσζεο γηα ηε 

Αηαηήξεζε ηεο Φχζεο (International Union for Conservation of Nature, IUCN), ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ (19,9%) ησλ απεηινχκελσλ εηδψλ Υνλδξηρζχσλ αθνξά ζηα βαηνεηδή 

(Πίλαθαο 1.1), ελψ πεξίπνπ ην 1/4 αθνξά ζηα παξάθηηα είδε πνπ δέρνληαη ηε ζπλδπαζηηθή 

επίδξαζε ηεο αιηείαο θαη ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο ιφγσ ησλ 

αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ (π.ρ. ξχπαλζε, θαηαθεξκαηηζκφο ελδηαηηήκαηνο θ.ιπ.) 

(Πίλαθαο 1.2). εκεηψλεηαη φηη δελ ππάξρνπλ επαξθή δεδνκέλα γηα ηελ θαηαλνκή θαη ηελ 

θαηάζηαζε ησλ απνζεκάησλ 487 εηδψλ Υνλδξηρζχσλ, γεγνλφο πνπ ελέρεη έλα κεγαιχηεξν 

θίλδπλν γηα ηα ζπγθεθξηκέλα είδε θαη παξάιιεια απνηειεί πξφθιεζε γηα κειινληηθέο 

πξνζπάζεηεο αμηνιφγεζεο (Dulvy et al. 2014). 

βαηνεηδή
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Πίλαθαο 1.1 Ώξηζκφο (Ν) θαη πνζνζηφ (%) εηδψλ, απεηινχκελσλ εηδψλ θαη εηδψλ αλά νκάδα 

Υνλδξηρζχσλ πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζηηο θαηεγνξίεο ηεο IUCN: CR (Critically Endangered), θξίζηκα 

θηλδηλεχνλ; EN (Endangered), θηλδπλεχνλ; VU (Vulnerable), επάισην; NT (Near Threatened), ζρεδφλ 

απεηινχκελν; LC (Least Concern), ειάρηζηεο αλεζπρίαο; DD (Data Deficient), είδνο γηα ην νπνίν 

ππάξρνπλ αλπαξθή ζηνηρεία. Σα απεηινχκελα είδε ηνλίδνληαη κε γθξη ρξψκα (Dulvy et al. 2014) 

 

Οκάδα 

Υνλδξηρζχσλ 

Δίδε Απεηι/λα  CR EN VU NT LC DD 

Ν (%) Ν (%) Ν (%) Ν (%) Ν (%) Ν (%) Ν (%) Ν (%) 

Καξραξίεο 465 (44,7) 74 (15,9) 11 (1,1) 15 (1,4) 48 (4,6) 67 (6,4) 115 (11) 209 (20,1) 

ΐαηνεηδή 539 (51,8) 107 (19,9) 14 (1,3) 28 (2,7) 65 (6,2) 62 (6,0) 114 (11) 256 (24,6) 

Υίκαηξεο 37 (3,6) 0 0 0 0 3 (0,3) 12 (1,2) 22 (2,1) 

χλνιν 1.041 181 (17,4) 25 (2,4) 43 (4,1) 113 (10,9) 132 (12,7) 241 (23,2) 487 (46,8) 

 

Πίλαθαο 1.2 Ώξηζκφο (Ν) θαη πνζνζηφ (%) εηδψλ, απεηινχκελσλ εηδψλ θαη εηδψλ Υνλδξηρζχσλ αλά 

είδνο ελδηαηηήκαηνο πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζηηο θαηεγνξίεο ηεο IUCN. Σα απεηινχκελα είδε 

ηνλίδνληαη κε γθξη ρξψκα (Dulvy et al. 2014). Γηα επεμήγεζε ζπκβφισλ βι. Πίλαθα 1.1  

 

Δλδηαίηεκα 
Δίδε Απεηι/λα  CR EN VU NT LC DD 

Ν (%) Ν (%) Ν (%) Ν (%) Ν (%) Ν (%) Ν (%) Ν (%) 

Παξάθηηα, 

πθαινθξεπίδα 
482 (46,3) 127 (26,3) 20 (4,1) 26 (5,4) 81 (16,8) 73 (15,1) 97 (20,1) 185 (38,4) 

Νεξηηηθή/επηπε-

ιαγηθή δψλε 
39 (3,7) 17 (43,6) 0 3 (7,7) 14 (35,9) 13 (33,3) 5 (12,8) 4 (10,3) 

ΐαζηά λεξά 479 (46,0) 25 (5,2) 2 (0,4) 6 (1,3) 17 (3,5) 45 (9,4) 133 (27,8) 276 (57,6) 

Μεζνπειαγηθή 

δψλε 
8 (0,8) 0 0 0 0 0 4 (50,0) 4 (50,0) 

Γιπθά λεξά  33 (3,2) 12 (36,4) 3 (9,1) 8 (24,2) 1 (3,0) 1 (3,0) 2 (6,1) 18 (54,5) 

χλνιν 1.041 181 (17,4) 25 (2,4) 43 (4,1) 113 (10,9) 132 (12,7) 241 (23,2) 487 (46,8) 

 

Πξφζθαηα, νη Dulvy et al. (2014), κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ κνληέισλ θαη 

ιακβάλνληαο ππφςε ηα ραξαθηεξηζηηθά (κέγηζην κήθνο, ελδηαίηεκα, βάζνο θαηαλνκήο θαη 

γεσγξαθηθή εμάπισζε) ησλ θαηαρσξεκέλσλ εηδψλ Υνλδξηρζχσλ ζηελ Κφθθηλε Λίζηα ηεο 

IUCN, πξφβιεςαλ φηη 562 είδε (53,9% επί ηνπ ζπλφινπ), δειαδή πεξηζζφηεξα απφ ηα κηζά 

ππάξρνληα είδε Υνλδξηρζχσλ, δηαηξέρνπλ θίλδπλν εμαθάληζεο, θαη κάιηζηα ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ απφ ηα έληνκα, ηα ζειαζηηθά θαη ηα ακθίβηα. Ώλαιπηηθφηεξα, 249 (23,9% επί ηνπ 

ζπλφινπ) θαη 312 είδε (29,9% επί ηνπ ζπλφινπ) πξνβιέθηεθε φηη είλαη απεηινχκελα (CR, 

EN θαη VU) θαη ζρεδφλ απεηινχκελα (ΝΣ), αληίζηνηρα (Dulvy et al. 2014). Ώπφ ηελ άιιε 

πιεπξά, 1.148 είδε εληφκσλ (24,9% επί ηνπ ζπλφινπ), 1.467 είδε ζειαζηηθψλ (26,6% επί ηνπ 

ζπλφινπ) θαη 2.339 είδε ακθίβησλ (36,5% επί ηνπ ζπλφινπ) ραξαθηεξίζηεθαλ σο 

απεηινχκελα ή ζρεδφλ απεηινχκελα (Βηθφλα 1.2) (Bradley & Gaines 2014). 
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Δηθφλα 1.2 Πνζνζηφ απεηινχκελσλ (CR, EN θαη VU) θαη ζρεδφλ απεηινχκελσλ (NT) εηδψλ 

εληφκσλ, ζειαζηηθψλ, ακθίβησλ θαη ρνλδξηρζχσλ ζχκθσλα κε ηελ IUCN (Bradley & Gaines 2014) 

 

Βζηηάδνληαο ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ, νη Υνλδξηρζχεο ζπληζηνχλ ζεκαληηθφ 

παξεκπίπησλ αιίεπκα θαηά ηελ εκπνξηθή αιηεία Οζηετρζχσλ, ζπάληα νη αιηεπηηθέο 

πξνζπάζεηεο ζηνρεχνπλ ζε Υνλδξηρζχο, αιιά ζπλήζσο ζρεδφλ φια ηα είδε Υνλδξηρζχσλ πνπ 

ζπιιακβάλνληαη πξνσζνχληαη ζην εκπφξην (Bradai et al. 2012). ε απηήλ ηελ πεξηνρή, νη 

θαηαγεγξακκέλεο εθθνξηψζεηο ησλ Υνλδξηρζχσλ απμήζεθαλ απφ 10.000 ζε 25.000 t απφ ην 

1970 έσο ην 1985, κεηψζεθαλ ζηνπο 10.000 t ην 2000, ελψ ζήκεξα θπκαίλνληαη ζηνπο 7.000 

t, απνηειψληαο πεξίπνπ 1–2% ησλ ζπλνιηθψλ αιηεπηηθψλ εθθνξηψζεσλ (Bradai et al. 2012). 

Εζηνξηθά ζηνηρεία απνθαιχπηνπλ δξακαηηθή κείσζε (θαηά 97%) ζηα απνζέκαηα ησλ 

κεγάισλ πειαγηθψλ θαξραξηψλ ηα ηειεπηαία 200 ρξφληα (Ferretti et al. 2008). Ο εκίθιεηζηνο 

ραξαθηήξαο ηεο ιεθάλεο ηεο Μεζνγείνπ, ε εληαηηθνπνίεζε ηεο αιηεπηηθήο πξνζπάζεηαο θαη 

νη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο θαηά κήθνο ησλ αθηψλ ηεο, πνπ πξνθαινχλ ππνβάζκηζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα εγγελή ραξαθηεξηζηηθά ησλ Υνλδξηρζχσλ, απνηεινχλ 

ηηο θχξηεο αηηίεο πνπ νη πιεζπζκνί ησλ Υνλδξηρζχσλ ζηε Μεζφγεην πηζαλψο αληηκεησπίδνπλ 

ην ρεηξφηεξν ζελάξην απφ νπνηνδήπνηε άιιε ζαιάζζηα πεξηνρή (Walker et al. 2005). 

Ώπφ ηα 85 θαηαγεγξακκέλα είδε Υνλδξηρζχσλ ζηε Μεζφγεην, ηα 71 έρνπλ αμηνινγεζεί 

ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηεο Κφθθηλεο Λίζηαο Ώπεηινχκελσλ Βηδψλ ηεο IUCN, απφ ηα νπνία 

30 είδε (42,2%) έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο απεηινχκελα (CR, EN θαη VU), 13 είδε (18,3%) σο 

ζρεδφλ απεηινχκελα (ΝΣ) θαη 10 είδε (14%) σο ειάρηζηεο αλεζπρίαο (LC), ελψ γηα 18 είδε 

(25,4%) ππάξρνπλ ειιηπή δεδνκέλα (DD) (Cavanagh & Gibson 2007). Βηδηθφηεξα, ζηηο 

Βιιεληθέο Θάιαζζεο, έρνπλ θαηαγξαθεί 63 είδε Υνλδξηρζχσλ απφ ηα νπνία 31 είλαη 

ΥνλδξηρζχεοΑκθίβηαΘειαζηηθάΈληνκα

Π
ν
ζ
ν
ζ
η
φ
 α
π
εη
ι
ν
χ
κ
ελ
σ
λ 
θ
α
η

ζ
ρ
εδ
φ
λ 
α
π
εη
ι
ν
χ
κ
ελ
σ
λ 
εη
δ
ψ
λ

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%



ΓΔΝΗΚΖ ΔΗΑΓΧΓΖ 
 

16 

θαξραξίεο, 31 είλαη βαηνεηδή θαη κφιηο έλα είδνο αλήθεη ζηηο ρίκαηξεο (Οηθνλνκίδεο 1973, 

Παπαθσλζηαληίλνπ 1988). Δ ιίζηα απηψλ ησλ εηδψλ θαη ε αμηνιφγεζή ηνπο βάζεη ηεο IUCN 

(2014) παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1.3. 

 

Πίλαθαο 1.3 Βίδε Υνλδξηρζχσλ ησλ Βιιεληθψλ Θαιαζζψλ. Παξνπζηάδεηαη ε ηαμηλφκεζή ηνπο ζηηο 

θαηεγνξίεο ηεο IUCN (2014): CR (Critically Endangered), θξίζηκα θηλδηλεχνλ; EN (Endangered), 

θηλδπλεχνλ; VU (Vulnerable), επάισην; NT (Near Threatened), ζρεδφλ απεηινχκελν; LC (Least 

Concern), ειάρηζηεο αλεζπρίαο; DD (Data Deficient), είδνο γηα ην νπνίν ππάξρνπλ αλεπαξθή 

ζηνηρεία; ΝΒ (Not Evaluated), είδνο πνπ δελ έρεη αμηνινγεζεί. Ο βαζκφο απεηιήο γηα ηνλ άλζξσπν 

ζπκβνιίδεηαη κε δηαθνξεηηθφ ρξψκα: θφθθηλν, ηθαλφ γηα πξφθιεζε ηξαπκάησλ; πξάζηλν, αθίλδπλν; 

πνξηνθαιί, δειεηεξηψδεο. Δ εγθπξφηεηα ηνπ επηζηεκνληθνχ θαη θνηλνχ νλφκαηνο θάζε είδνπο 

επηβεβαηψζεθε κε βάζε ηε FishBase (http://www.fishbase.org, Froese & Pauly 2014)  

 

Δπηζηεκνληθή νλνκαζία Κνηλφ φλνκα IUCN θαηάηαμε

Alopias vulpinus  (Bonnaterre 1788) αιεπφζθπινο VU

Carcharhinus brevipinna  (Muller & Henle 1841) θνληφθηεξνο θαξραξίαο NT

Carcharhinus plumpeus (Nardo 1827) ζηαρηνθαξραξίαο VU

Carcharias taurus  (Rafinesque 1810) ηαπξνθαξραξίαο VU

Carcharodon carcharias  (Linnaeus 1758) ιεπθφο θαξραξίαο ή κεγάιεπθνο VU

Centrophorus granulosus  (Bloch & Schneider 1801) θνθθνθεληξνθφξνο ή θεληξφλη VU

Cetorhinus maximus  (Gunnerus 1765) ζαπνπλάο VU

Dalatias licha  (Bonnaterre 1788) ζθπκλνζθπιφςαξν NT

Deania calcea  (Lowe 1839) θεληξφλη LC

Echinorchinus brucus (Bonnaterre 1788) αρηληζθπιφςαξν ή θαβνπξνκάλα DD

Etmopterus spinax (Linnaeus 1758) καπξναγθαζίηεο LC

Galeorhinus galeus  (Linnaeus 1758) δνληάο, δξνζίηεο, ζθπιφςαξν ή ζθπινγαιένο VU

Galeus melastomus  (Rafinesque 1810) γαιένο ή κειαλφζηνκνο θαξραξίαο LC

Heptranchias perlo (Bonnaterre 1788) εθηαθαξραξίαο ή αιέηξη NT

Hexanchus griseus  (Bonnaterre 1788) εμαξραξίαο ή αιέηξη NT

Isurus oxyrhynchus  (Rafinesque 1810) νμχξξπγρνο θαξραξίαο ή ξπγρνθαξραξίαο VU

Lamna nasus  (Bonnaterre 1788) ιάκλα ή ιάκηα VU

Mustelus asterias (Cloquet 1819) δξνζίηεο, αζηξνγαιένο ή γαιένο LC

Mustelus mustelus  (Linnaeus 1758) δξνζίηεο, γθξηδνγαιένο ή γαιένο VU

Mustelus punctulatus  (Risso 1826) δξνζίηεο, ζηηθηνγαιένο ή γαιένο DD

Odontapsis ferox (Risso 1810) αγξηνθαξραξίαο ή ζθπιφςαξν VU

Oxynotus centrina  (Linnaeus 1758) νμχλσηνο, γνπξνπλφςαξν, αρηλφγαηνο ή θεληξφλη VU

Prionace glauca (Linnaeus 1758) γαιάδηνο θαξραξίαο ή γιαπθνθαξραξίαο NT

Rhizoprionodon acutus (Ruppel 1835) πξηνλνδνληνθαξραξίαο LC

Scyliorhinus canicula (Linnaeus 1758) γάηνο, θαηζνπιίλη ή ζθπιφςαξν LC

Scyliorhinus stellaris  (Linnaeus 1758) γάηνο, γαηάθη, ζθπιάθη ή ζθπιφςαξν NT

Somniosus rostratus  (Risso 1810) ιαίκαξγνο θαξραξίαο DD

Sphyrna tudes  (Valenciennes 1822) δχγαηλα, παηεξίηζα, δεθαλίθη, πξνπέια, ζθχξλα VU

Sphyrna zygaena  (Linnaeus 1758) δχγαηλα, παηεξίηζα, δεθαλίθη, πξνπέια, ζθχξλα VU

Squalus acanthias (Linnaeus 1758) θεληξφλη, ζηηθηνθεληξφλη ή θνθθαιάο                 VU

Squalus blainville (Risso 1827) θεληξφλη, γθξηδνθεληξφλη ή θνθθαιάο                 DD

Dasyatis centroura (Mitchill 1815) ηξπγφλα, αθαλζνηξπγφλα, κνχληξηδα ή κνχηξνπβα LC

Dasyatis pastinaca (Linnaeus 1758) ηξπγφλα, βαηνηξπγφλα, κνχληξηδα ή κνχηξνπβα DD

Dasyatis tortonesei (Capape 1977) ηξπγφλα, κνχληξηδα ή κνχηξνπβα DD

Καξραξίεο

Βαηνεηδή
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1.2 Πεξηγξαθή ηνπ είδνπο Scyliorhinus canicula  

Ο γάηνο Scyliorhinus canicula (Linnaeus 1758) αλήθεη ζηελ ηάμε Carchariniformes, κηα 

κεγάιε θαη πνηθηιφκνξθε νκάδα θαξραξηψλ κε νθηψ νηθνγέλεηεο θαη πεξηζζφηεξα απφ 270 

είδε. ηε Μεζφγεην έρνπλ θαηαγξαθεί εθπξφζσπνη ησλ νηθνγελεηψλ Carcharhinidae, 

Sphyrnidae θαη Triakidae, θαζψο θαη ηέζζεξα είδε ηεο νηθνγέλεηαο Scyliorhinidae (Galeus 

atlanticus, G. melastomus, Scyliorhinus canicula θαη S. stellaris) (Compagno 1984b).  

Σν είδνο Scyliorhinus canicula δηαζέηεη ιεπηφ ζψκα κε πνιπάξηζκεο δηάζπαξηεο 

κηθξέο, ζθνπξφρξσκεο θειίδεο. Σν δέξκα ηνπ θέξεη κηθξά ιέπηα θαη είλαη κέηξηα ηξαρχ. 

Αηαζέηεη πέληε βξαγρηαθέο ζρηζκέο, δχν ξαρηαία πηεξχγηα ρσξίο άθαλζεο θαη έλα εδξηθφ 

πηεξχγην. Σν πξψην ξαρηαίν πηεξχγην είλαη αξθεηά κεγαιχηεξν απφ ην δεχηεξν θαη μεθηλάεη 

Πίλαθαο 1.3 (ηέινο)

Δπηζηεκνληθή νλνκαζία Κνηλφ φλνκα IUCN θαηάηαμε

Dipturus batis (Linnaeus 1758) ξάγηα, ξίλα, ξάηζα, βαηί, βάηνο ή γθξηδφβαηνο CR

Dipturus oxyrinchus (Linnaeus 1758) ξάγηα, αεηφο ή ζαιάρη NT

Gymnura altavela (Linnaeus 1758) ζαιάρη πιαηχπηεξν ή πιαηπζέιαρν VU

Leucoraja circularis (Couch 1839) ξάγηα, ξίλα, ξάηζα, βάηνο, ζηξνγγπιφβαηνο ή ζαιάρη VU

Leucoraja fullonica  (Linnaeus 1758) ξάγηα, ξίλα, ξάηζα, αθαλζφβαηνο ή κπαζηαλάθα NT

Leucoraja naevus (Muller & Henle 1841) ξάγηα, ξίλα, ξάηζα, βάηνο, ςεθηδφβαηνο ή ζαιάρη LC

Mobula mobular  (Bonnaterre 1788) δηάβνινο, δηαβνιφςαξν ή θεξαηάο EN

Myliobatis aquila  (Linnaeus 1785) αεηφο, αεηφςαξν, ρειηδφλα ή ρειηδφλη DD

Pteromylaeus bovinus  (Geoffroy Saint-Hilaire 1817) αεηφο, ξπγραεηφςαξν, ρειηδφλα ή ρειηδφλη DD

Pteroplatytrygon violacea (Bonaparte 1832) ηξπγφλα, γιαπθνηξπγφλα, κνχληξηδα ή κνχηξνπβα LC

Raja asterias  (Delaroche 1809) ξάγηα, ξίλα, ξάηζα, βάηνο, αζηξφβαηνο ή ζαιάρη LC

Raja brachyura (Lafont 1873) ξάγηα, ξίλα, ξάηζα, βάηνο, μαλζφβαηνο ή ζαιάρη NT

Raja clavata (Linnaeus 1758) ξάγηα, ξίλα, ξάηζα, θαιθαλφβαηνο ή θαξθαβάθα NT

Raja miraletus (Linnaeus 1758) ξάγηα, ξίλα, ξάηζα, βάηνο, καηφβαηνο ή ζαιάρη LC

Raja montagui (Fowler 1910) ξάγηα, ξίλα, ξάηζα, βάηνο, θειηδφβαηνο ή ζαιάρη LC

Raja polystigma  (Regan 1923) ξάγηα, ξίλα, ξάηζα, βάηνο, ζηηθηφβαηνο ή ζαιάρη NT

Raja radula  (Delaroche 1809) ξάγηα, ξίλα, ξάηζα, βάηνο, ηξαρχβαηνο ή ζαιάρη DD

Raja undulata  (Lacepede 1802) ξάγηα, ξίλα, ξάηζα, βάηνο, θπκαηφβαηνο ή ζαιάρη EN

Rhinobatos cemiculus  (Geoffroy Saint-Hilaire 1817) καπξνξηλφβαηνο ή θηζάξα EN

Rhinobatos rhinobatos (Linnaeus 1758) ξηλφβαηνο, θαιθάλη, ξίλα, άγγεινο ή ζαιάρη EN

Rhinoptera marginata  (Geoffroy Saint-Hilaire 1817) ξηλαεηφςαξν NT

Rostroraja alba (Lacapède 1803) ξάγηα, ξίλα, ξάηζα, βάηνο, ιεπθφβαηνο ή ζαιάρη EN

Squatina squatina (Linnaeus 1758) ξίλα, βηνιί, βηνιφςαξν, άγγεινο ή θνχβαθαο CR

Squatina aculeata  (Cuvier 1829) ξίλα, βηνιί, βηνιφςαξν, άγγεινο ή αθαλζνξίλα CR

Squatina oculata (Bonaparte 1841) ξίλα, βηνιί, βηνιφςαξν, άγγεινο ή καηνξίλα CR

Torpedo torpedo  (Linnaeus 1758) κνπδηάζηξα, καηνκνπδηάζηξα ή καξγσηήξα DD

Torpedo marmorata  (Risso 1810) κνπδηάζηξα, καξκαξνκνπδηάζηξα ή καξγσηήξα DD

Torpedo nobiliana  (Bonaparte 1835) κνπδηάζηξα, καπξνκνπδηάζηξα ή καξγσηήξα DD

Chimaera monstrosa  (Linnaeus 1758) γάηνο, κνχκπξηδα ή ρίκαηξα NT

Βαηνεηδή

Υίκαηξεο
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αξθεηά πίζσ απφ ην θνηιηαθφ πηεξχγην. Σν δεχηεξν ξαρηαίν πηεξχγην μεθηλάεη ακέζσο κεηά 

ην εδξηθφ πηεξχγην. Οη πξφζζηεο ξηληθέο πηπρέο ηνπ είλαη θαιά δηεπξπκέλεο θαη επεθηείλνληαη 

έσο ην ζηφκα, ελψ ρεηιηθέο αχιαθεο ππάξρνπλ κφλν ζηελ θάησ γλάζν (Compagno 1984b).  

 

Δηθφλα 1.3 Ο γάηνο Scyliorhinus canicula (Φσην. SP Iglésias 2011)  

 

Δ ζπζηεκαηηθή θαηάηαμε ηνπ είδνπο ζχκθσλα κε ηνλ Compagno (1984b) είλαη ε αθφινπζε:  

Φχιν  : Υνξδσηά (Chordata) 

Τπνθχιν : πνλδπισηά (Vertebrata) 

Τπεξνκνηαμία : Γλαζφζηνκα (Gnathostomata)  

Οκνηαμία : Υνλδξηρζχεο (Chondrichthyes) 

Τθνκνηαμία : Βιαζκαηνβξάγρηνη (Elasmobranchii) 

Τπεξηάμε : Γαιεφκνξθα (Galeomorphi) 

Σάμε  : Carchariniformes (ground sharks) 

Οηθνγέλεηα : Scyliorhinidae (catsharks)  

Γέλνο  : Scyliorhinus 

Βίδνο  : Scyliorhinus canicula (small-spotted catshark) 

 

Καηαλέκεηαη ζηελ επεηξσηηθή πθαινθξεπίδα θαη ηηο αλψηεξεο πιαγηέο ζε φιε ηε 

Μεζφγεην Θάιαζζα, θαζψο θαη ζην βνξεηναλαηνιηθφ Ώηιαληηθφ Χθεαλφ, απφ ηε Ννξβεγία 

θαη ηηο ΐξεηαληθέο Νήζνπο πξνο ηα βφξεηα, έσο ηε ελεγάιε θαη πηζαλψο ηελ Ώθηή 

Βιεθαληνζηνχ πξνο ηα λφηηα (Compagno 1984b) (Βηθφλα 1.4). Πξφθεηηαη γηα έλαλ βελζηθφ 

θαξραξία πνπ εκθαλίδεη θηινπαηξηθή ζπκπεξηθνξά (Rodríguez-Cabello et al. 1998; 2004). 

πρλάδεη θπξίσο απφ 200 έσο 500 m βάζνπο (π.ρ. Maravelias et al. 2012, Bottari et al. 2014), 

αιιά κπνξεί λα θηάζεη κέρξη ηα 900 m βάζνπο (Politou et al. 2003). 

Σν είδνο Scyliorhinus canicula αλήθεη ζηνπο κηθξφζσκνπο θαξραξίεο (κήθνο<1 m). Ώλ 

θαη ην κέγηζην θαηαγεγξακκέλν νιηθφ κήθνο ηνπ είλαη 1.000 mm (Compagno 1984b), ζπάληα 

παξαηεξνχληαη άηνκα πνπ μεπεξλνχλ ηα 600 mm ζηε Μεζφγεην (π.ρ. Kousteni et al. 2010) ή 

ηα 800 mm ζηνλ Ώηιαληηθφ (π.ρ. Martinho et al. 2012). Δ κέγηζηε θαηαγεγξακκέλε ειηθία 

ηνπ είδνπο είλαη ηα 17 y (Rodríguez-Cabello et al. 2005). 
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Δηθφλα 1.4 Υάξηεο γεσγξαθηθήο εμάπισζεο ηνπ είδνπο S. canicula   

 
 

 

 

 

 

Πξφθεηηαη γηα έλα σνηφθν είδνο πνπ αλαπαξάγεηαη κε εζσηεξηθή γνληκνπνίεζε 

(Compagno 1984b). Σα ζειπθά άηνκα δηαζέηνπλ κία ιεηηνπξγηθή σνζήθε (Dodd 1983). Σα 

έκβξπα εζσθιείνληαη ζε πξνζηαηεπηηθέο πξσηετληθέο ζήθεο, νη νπνίεο απνηίζεληαη ζηνλ 

ππζκέλα θαη ζπλήζσο αγθηζηξψλνληαη ζε καθξνθχθε θαη άιιεο ζηέξεεο δνκέο κέζσ ησλ 

ειαζκάησλ ηνπο, φπνπ θαη παξακέλνπλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο αλάπηπμήο ηνπο (Wheeler 

1978). Δ απφζεζε ησλ ζεθψλ γίλεηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο (π.ρ. Kousteni et al. 

2010). Σν κήθνο ησλ λενγέλλεησλ αηφκσλ θπκαίλεηαη απφ 80 έσο 100 mm (Serena 2005). Δ 

γελλεηηθή σξίκαζε ηνπ είδνπο μεθηλάεη ζε κηθξφηεξα κεγέζε ζηε Μεζφγεην απφ φ,ηη ζηνλ 

Ώηιαληηθφ (π.ρ. Leloup & Olivereau 1951).  

Βίλαη έλαο γεληθεπκέλνο ζεξεπηήο πνπ ηξέθεηαη κε κεγάιν εχξνο ιεηψλ, δείρλνληαο 

ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ζε Μαιάθηα, Καξθηλνεηδή θαη Οζηετρζχο, θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζε 

Πνιχραηηνπο, Βρηλφδεξκα θαη άιινπο βελζηθνχο νξγαληζκνχο (π.ρ. Valls et al. 2011, 

Martinho et al. 2012). Έρεη ραξαθηεξηζηεί θαη σο επθαηξηαθφο ζεξεπηήο πνπ εθκεηαιιεχεηαη 

ηα απνξξηπηφκελα αιηεχκαηα ηεο αιηείαο κε κεραλφηξαηα (Olaso et al. 2005). Σν 

θιαζκαηηθφ ηξνθηθφ ηνπ επίπεδν (TROPH) είλαη ίζν κε 4,22 (Cortés 1999). 

ρεηηθή πηζαλφηεηα 

εκθάληζεο

www.fishbase.org
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χκθσλα κε ηελ Κφθθηλε Λίζηα Ώπεηινχκελσλ Βηδψλ (IUCN 2014), ην Scyliorhinus 

canicula έρεη ραξαθηεξηζζεί σο είδνο ειάρηζηεο αλεζπρίαο (Least Concern, LC) θαη 

ζεσξείηαη φηη δελ δηαηξέρεη θάπνην θίλδπλν εμαθάληζεο, πηζαλψο εμαηηίαο ηεο 

αλζεθηηθφηεηαο πνπ παξνπζηάδεη ζηελ ηξέρνπζα αιηεπηηθή πίεζε (Cavanagh & Gibson 

2007). Μειέηεο έδεημαλ φηη ην πνζνζηφ επηβίσζεο ηνπ είδνπο κεηά ηελ απφξξηςή ηνπ ζηε 

ζάιαζζα είλαη εμαηξεηηθά πςειφ θαη θπκαίλεηαη απφ 78% (Rodriguez-Cabello et al. 2005) 

έσο 98% (Revill et al. 2005). πλήζσο, κφλν άηνκα πνπ ππεξβαίλνπλ ηα 460 mm ζε κήθνο 

θξαηνχληαη (Pawson & Ellis 2005). Χζηφζν, ζε κηα πξφζθαηε αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο 

ησλ απνζεκάησλ ηνπ, γηα ηελ πεξίνδν 1994–2010, ην είδνο ραξαθηεξίζηεθε σο 

ππεξεθκεηαιιεπφκελν (overexploited) κε 61% κείσζε ζην πνζνζηφ ζλεζηκφηεηαο ιφγσ 

αιηείαο (fishing mortality) (Cardinale & Osio 2013). ε νξηζκέλεο, κάιηζηα, πεξηνρέο έρεη 

αλαθεξζεί ηνπηθή εμάληιεζε ησλ απνζεκάησλ ηνπ (Gibson et al. 2006, Carlucci et al. 2010). 

ε γεληθέο γξακκέο, είλαη έλα κέηξηα εκπνξηθφ είδνο πνπ ζπιιακβάλεηαη θπξίσο σο 

παξεκπίπησλ αιίεπκα (by-catch) κε αιηεπηηθά εξγαιεία βπζνχ θαη πξννξίδεηαη γηα 

αλζξψπηλε θαηαλάισζε, εμαγσγή ειαίνπ ή δφισκα γηα ςάξηα (Compagno 1984b). Βμαηηίαο 

ηεο ζρεηηθά εχθνιεο δηαηήξεζήο ηνπ ζε ζπλζήθεο αηρκαισζίαο, εθηίζεηαη ζπρλά ζε 

ελπδξεία, ελψ αξθεηέο ρηιηάδεο εκβξπηθέο ζήθεο παξάγνληαη εηεζίσο ζε πηζηνπνηεκέλνπο 

βηνινγηθνχο ζηαζκνχο γηα λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ηεο δηεζλνχο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο 

πνπ ρξεζηκνπνηεί απηφ ην είδνο σο γελσκηθφ κνληέιν-θαξραξία (Coolen et al. 2009). 

 

1.3 Πεξηγξαθή ηνπ είδνπο Squalus blainville 

Σν γθξηδνθεληξφλη Squalus blainville (Risso 1827) αλήθεη ζηελ ηάμε Squaliformes πνπ 

πεξηιακβάλεη εθηά νηθνγέλεηεο (Centrophoridae, Dalatiidae, Echinorhinidae, Etmopteridae, 

Oxynotidae, Somniosidae θαη Squalidae) θαη πεξηζζφηεξα απφ 94 είδε. ηε Μεζφγεην 

Θάιαζζα έρνπλ θαηαγξαθεί εθπξφζσπνη φισλ ησλ νηθνγελεηψλ. Χζηφζν, ε παξνπζία ησλ 

θεληξνληψλ Squalus megalops θαη Centrophorus uyato ζε απηήλ ηελ πεξηνρή έρεη 

ακθηζβεηεζεί θαη ρξεηάδεηαη επηβεβαίσζε (π.ρ. Compagno 1984a). 

Έρεη ρνλδξφ ζψκα γθξη ρξψκαηνο ρσξίο ιεπθέο θειίδεο, κε δχν ξαρηαία πηεξχγηα πνπ 

θέξνπλ άθαλζεο, θαλέλα εδξηθφ πηεξχγην θαη εηεξφθεξθν νπξαίν πηεξχγην ρσξίο εγθνπή ζην 

ηεξκαηηθφ πεξηζψξην ηνπ άλσ ινβνχ. Έρεη πέληε βξαγρηαθέο ζρηζκέο. Οη ξψζσλέο ηνπ έρνπλ 

ζρεηηθά κεγάιν δεπηεξεχσλ ινβφ θαη είλαη πεξηζζφηεξν κεηαηνπηζκέλνη πξνο ην ξχγρνο 

παξά πξνο ην ζηφκα. Σν ζηφκα εθηείλεηαη πίζσ απφ ηα κάηηα. Σα κάηηα είλαη πεξηζζφηεξν 

κεηαηνπηζκέλα πξνο ην ξχγρνο παξά πξνο ηηο βξαγρηαθέο ζρηζκέο. Σν πξψην ξαρηαίν 
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πηεξχγην είλαη πνιχ ςειφ, ην χςνο ηνπ μεπεξλά ηα ¾ ηεο απφζηαζεο απφ ηελ αξρή ηεο βάζεο 

ηνπ έσο ηελ άλσ ειεχζεξε άθξε ηνπ, θαη είλαη πεξηζζφηεξν πξφζζηα κεηαηνπηζκέλν κε ηελ 

αξρή ηεο βάζεο ηνπ πάλσ απφ ηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ ζσξαθηθνχ πηεξπγίνπ. Σν δεχηεξν 

ξαρηαίν πηεξχγην είλαη κηθξφηεξν απφ ην πξψην θαη ην χςνο ηνπ μεπεξλά ην 6% ηνπ κήθνπο 

ζψκαηνο. Δ άθαλζα ηνπ πξψηνπ ξαρηαίνπ πηεξπγίνπ είλαη καθξηά θαη έρεη ζρεδφλ ην ίδην 

κήθνο κε ηε βάζε ηνπ πηεξπγίνπ. Δ δεχηεξε άθαλζα είλαη καθξχηεξε απφ ηελ πξψηε. Δ 

βάζε ηνπ θνηιηαθνχ πηεξπγίνπ ηζαπέρεη απφ ηε βάζε θάζε ξαρηαίνπ πηεξπγίνπ (Compagno 

1984a).  

 
Δηθφλα 1.5 Σν γθξηδνθεληξφλη Squalus blainville (Φσην. SP Iglésias 2011)  

 

Δ ζπζηεκαηηθή θαηάηαμε ηνπ είδνπο ζχκθσλα κε ηνλ Compagno (1984a) είλαη ε αθφινπζε:  

Φχιν  : Υνξδσηά (Chordata) 

Τπνθχιν : πνλδπισηά (Vertebrata) 

Τπεξνκνηαμία : Γλαζφζηνκα (Gnathostomata)  

Οκνηαμία : Υνλδξηρζχεο (Chondrichthyes) 

Τθνκνηαμία : Βιαζκαηνβξάγρηνη (Elasmobranchii) 

Τπεξηάμε : θνπαιφκνξθα (Squalomorphi) 

Σάμε  : Squaliformes (dogfish sharks) 

Οηθνγέλεηα : Squalidae (dogfish sharks) 

Γέλνο  : Squalus 

Βίδνο  : Squalus blainville (longnose spurdog) 

 

Καηαλέκεηαη ζε φιε ηε Μεζφγεην, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο, 

θαζψο θαη ζηνλ αλαηνιηθφ Ώηιαληηθφ, απφ ην ΐηζθατθφ θφιπν πξνο ηα βφξεηα έσο ηε Νφηηα 

Ώθξηθή (Βηθφλα 1.6). Ώλ θαη ε παξνπζία ηνπ έρεη θαηαγξαθεί ζηνλ Ελδηθφ θαη Βηξεληθφ 

Χθεαλφ, ρξεηάδεηαη επηβεβαίσζε (Compagno et al. 2005). Βίλαη βελζνπειαγηθφο θαξραξίαο 

θαη ζπρλάδεη θπξίσο απφ 300 έσο 500 m βάζνπο (π.ρ. Politou et al. 2003, Mytilineou et al. 

2005), αιιά θηάλεη έσο ηα 900 m βάζνπο (Politou et al. 2003, Sion et al. 2003).  



ΓΔΝΗΚΖ ΔΗΑΓΧΓΖ 
 

22 

 

Δηθφλα 1.6 Υάξηεο γεσγξαθηθήο εμάπισζεο ηνπ είδνπο S. blainville   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σν είδνο Squalus blainville αλήθεη ζηνπο κηθξφζσκνπο θαξραξίεο (κήθνο<1 m). Ώλ θαη 

ην κέγηζην θαηαγεγξακκέλν νιηθφ κήθνο ηνπ είλαη 1.216 mm (Ismen et al. 2009), ζπάληα 

μεπεξλά ηα 800 mm είηε ζηε Μεζφγεην (π.ρ. Kousteni & Megalofonou 2011) ή ζηνλ 

Ώηιαληηθφ (π.ρ. Martinho et al. 2012). Σα ζειπθά άηνκα θηάλνπλ ζε κεγαιχηεξα κεγέζε απφ 

φ,ηη ηα αξζεληθά θαη παξνπζηάδνπλ θαζπζηεξεκέλε σξίκαζε ζε ζρέζε κε απηά (π.ρ. 

Marouani et al. 2012). Έρεη εμαηξεηηθά αξγφ ξπζκφ αχμεζεο θαη ε κέγηζηε θαηαγεγξακκέλε 

ειηθία ηνπ είλαη ηα 28 y (Kousteni & Megalofonou 2015). 

Βίλαη σνδσνηφθν είδνο θαη αλαπαξάγεηαη κε εζσηεξηθή γνληκνπνίεζε (Compagno 

1984a). Σα ζειπθά άηνκα θέξνπλ δχν ιεηηνπξγηθέο σνζήθεο (Kousteni & Megalofonou 

2011). Δ αλαπαξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ιακβάλεη ρψξα θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 

(π.ρ. Quignard 1971, Cannizzaro et al. 1995). Σν κήθνο ησλ λενγέλλεησλ αηφκσλ θπκαίλεηαη 

απφ 180 έσο 240 mm (π.ρ. Quignard 1971, Kousteni & Megalofonou 2011). 

Βίλαη έλαο επθαηξηαθφο, γεληθεπκέλνο ζεξεπηήο πνπ ηξέθεηαη κε πνηθηιία βελζηθψλ 

νξγαληζκψλ, δείρλνληαο ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ζε Καξθηλνεηδή θαη Οζηετρζχο (π.ρ. Martinho 

et al. 2012). Σν θιαζκαηηθφ ηξνθηθφ ηνπ επίπεδν (TROPH) είλαη ίζν κε 4,42 (Cortés 1999). 

ρεηηθή πηζαλφηεηα 

εκθάληζεο

www.fishbase.org
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Πξφθεηηαη γηα έλα εκπνξηθφ είδνο (Compagno 1984a). ηε Μεζφγεην Θάιαζζα, είλαη 

έλα απφ ηα ειάρηζηα κειεηεκέλα είδε Υνλδξηρζχσλ, αλ θαη ζπιιακβάλεηαη ζπρλά σο 

παξεκπίπησλ αιίεπκα κε κεραλφηξαηα βπζνχ (Damalas & Vassilopoulou 2011). Μάιηζηα, 

ζχκθσλα κε ηελ Κφθθηλε Λίζηα Ώπεηινχκελσλ Βηδψλ (IUCN 2014), ην Squalus blainville 

θαηαηάζζεηαη ζηα είδε γηα ηα νπνία δελ ππάξρνπλ επαξθή δεδνκέλα αθζνλίαο θαη θαηαλνκήο 

ψζηε λα γίλεη απνηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ εμαθάληζήο ηνπ (Data Deficient, DD). 

 

1.5 θνπφο ηεο δηαηξηβήο 

Δ παξνχζα δηαηξηβή, ε νπνία είλαη ε πξψηε πνπ εθπνλείηαη γηα ηνπο βελζηθνχο θαξραξίεο 

Scyliorhinus canicula θαη Squalus blainville (ζχκθσλα κε ην Βζληθφ Ώξρείν Αηδαθηνξηθψλ 

Αηαηξηβψλ ηνπ Βζληθνχ Κέληξνπ Σεθκεξίσζεο), έξρεηαη λα θαιχςεη έλα κεγάιν 

βηβιηνγξαθηθφ θελφ ζρεηηθά κε ζέκαηα αιηεπηηθήο βηνινγίαο, γελεηηθήο πνηθηιφηεηαο θαη 

ξχπαλζεο απφ βαξέα κέηαιια. ην πιαίζην απηνχ ηνπ ζηφρνπ, κειεηήζεθε ε αλαινγία ησλ 

θχισλ, νη θαηαλνκέο κεγεζψλ, νη ζρέζεηο κήθνπο–βάξνπο, ε κνξθνκεηξία, ε ειηθία, ε 

αχμεζε, ε αλαπαξαγσγή θαη ε ζχλζεζε (πνηνηηθή θαη πνζνηηθή) ηεο δηαηξνθήο απηψλ ησλ 

εηδψλ ζηηο Βιιεληθέο Θάιαζζεο. Βπίζεο, ρξεζηκνπνηψληαο δχν δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο 

κνξηαθψλ δεηθηψλ, εθηηκήζεθε ην εχξνο ηεο γελεηηθήο πνηθηιφηεηαο θαη δηεξεπλήζεθε ε 

παξνπζία γεσγξαθηθψλ πξνηχπσλ δηαθνξνπνίεζεο ησλ θπζηθψλ πιεζπζκψλ ηνπο ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ. Παξάιιεια, έγηλε πξνζπάζεηα λα εξκελεπηνχλ ηα 

ζχγρξνλα θπινγεσγξαθηθά ηνπο πξφηππα θαη δηεξεπλήζεθε ε δεκνγξαθηθή ηνπο ηζηνξία. 

Σέινο, αθνχ κειεηήζεθε ην ζπζζσξεπηηθφ πξφηππν ησλ βαξέσλ κεηάιισλ Hg, Cd, Cu, Fe 

θαη Zn ζε δηαθνξεηηθνχο ηζηνχο (κπτθφο ηζηφο, ήπαξ, γνλάδεο θαη βξάγρηα) ησλ εηδψλ, 

δηεξεπλήζεθε ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απηφ θαζνξίδεηαη απφ ην θχιν, ηελ θαηάζηαζε 

σξίκαζεο, ην κήθνο, ηελ ειηθία θαη ηελ πεξηνρή αιίεπζεο, θαη εμεηάζηεθαλ νη δπαδηθέο 

ζρέζεηο ησλ κεηάιισλ. εκαληηθέο πιεξνθνξίεο πξνέθπςαλ, επίζεο, ζρεηηθά κε ηα ζξεπηηθά 

νθέιε, αιιά θαη ηνλ θίλδπλν πνπ δηαηξέρεη ην ειιεληθφ θνηλφ απφ ηελ θαηαλάισζε απηψλ 

ησλ εηδψλ, ηα νπνία ζπλήζσο πξνσζνχληαη ζηηο ηρζπαγνξέο σο «γαιένη». 

Δ παξνχζα δηαηξηβή κέζα απφ κηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε κειέηεο ησλ θαξραξηψλ 

Scyliorhinus canicula θαη Squalus blainville πξνζθέξεη λέα επηζηεκνληθά δεδνκέλα ζρεηηθά 

κε ηνπο θπζηθνχο πιεζπζκνχο ηνπο θαη κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκείν αλαθνξάο γηα ηε 

κειινληηθή ρξνληθή παξαθνινχζεζε ησλ απνζεκάησλ ηνπο ζε ζρέζε κε ελδερφκελεο 

πιεζπζκηαθέο κεηαβνιέο ιφγσ αιηεπηηθήο πίεζεο, ξχπαλζεο, θιηκαηηθψλ αιιαγψλ ή άιισλ 

αιιαγψλ ζην ζαιάζζην νηθνζχζηεκα. 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Γεηγκαηνιεςία ζηνλ Κνξηλζηαθφ θφιπν (Γεθέκβξηνο 2007)                                                                                

κε ηελ εκπνξηθή κεραλφηξαηα «ΗΓΖ» (θαπεηάληνο Υ Καξαηδήο) 

(Φσην. ΐ Κνπζηέλε) 
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Καηά ηε ρξνληθή πεξίνδν Αεθέκβξηνο 2004–Μάξηηνο 2012, ζπιιέρζεθαλ ζπλνιηθά 3.124 

άηνκα ησλ εηδψλ Scyliorhinus canicula θαη Squalus blainville. Οη δεηγκαηνιεςίεο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ησλ Βιιεληθψλ Θαιαζζψλ κε ηε ρξήζε ησλ 

αιηεπηηθψλ εξγαιείσλ ηεο παξάθηηαο (δίρηπα θαη παξαγάδη) θαη κέζεο (κεραλφηξαηα) 

εκπνξηθήο αιηείαο (Βηθφλα 2.1) είηε επί ζθάθνπο ή, φηαλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο δελ ην 

επέηξεπαλ, θαηά ηελ εθθφξησζε ησλ αιηεπκάησλ ζηελ ηρζπφζθαια ηνπ Κεξαηζηλίνπ θαη ζηα 

εθάζηνηε ιηκάληα εθθφξησζεο ησλ εκπνξηθψλ ζθαθψλ.  

Δ ζπιινγή ησλ αηφκσλ θαη ησλ δχν εηδψλ απφ ην 2004 έσο ην 2007 έγηλε ζην πιαίζην 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ΠΤΘΏΓΟΡΏ ΕΕ κε ηίηιν «Βπίδξαζε ηεο αιηείαο θαη ηεο ξχπαλζεο ζε 

Υνλδξηρζχο παξάθηησλ ζπζηεκάησλ ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ» (ΚΏ 70/3/8028). Δ 

ζπιινγή ησλ αηφκσλ θαη ησλ δχν εηδψλ απφ ην 2010 έσο ην 2012 έγηλε ζην πιαίζην ηεο 

ππνηξνθίαο ΔΡΏΚΛΒΕΣΟ ΕΕ (KA 10974). Δ ζπιινγή ελφο κέξνπο ησλ αηφκσλ ηνπ είδνπο 

Squalus blainville απφ ην Εφλην Πέιαγνο (έηνο 2012) έγηλε ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο 

CoralFISH κε ηίηιν «Assessment of the interaction between corals, fish and fisheries, in 

order to develop monitoring and predictive modeling tools for ecosystem based management 

in the deep waters of Europe and beyond» (EC FP7 N° 213144). Σα ππφινηπα άηνκα 

ζπιιέρζεθαλ απφ πξνζσπηθέο δεηγκαηνιεςίεο ηεο ππνςήθηαο δηδάθηνξνο.  

θνπφο ησλ δεηγκαηνιεςηψλ ήηαλ (α) ε θαηά ην δπλαηφλ αληηπξνζσπεπηηθφηεξε 

θάιπςε ηνπ εχξνπο εμάπισζεο ησλ εηδψλ ζηηο Βιιεληθέο Θάιαζζεο, κε ζθνπφ λα γίλνπλ 

ζπγθξίζεηο σο πξνο ηελ αιηεπηηθή βηνινγία, ηε γελεηηθή πνηθηιφηεηα θαη ηα επίπεδα ησλ 

βαξέσλ κεηάιισλ, θαη (β) ε κέγηζηε δπλαηή ζπγθέληξσζε αηφκσλ πνπ λα θαιχπηνπλ ηηο 

πεξηζζφηεξεο θιάζεηο κεγέζνπο θαη ειηθίαο, θαζψο θαη φια ηα ζηάδηα γελλεηηθήο 

σξηκφηεηαο, ζε ζπλάξηεζε πάληα κε ηε δηαζεζηκφηεηα νηθνλνκηθψλ πφξσλ, ρξφλνπ θαη 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Δ απαγφξεπζε ηεο αιηείαο κε κεραλφηξαηα απφ ηελ 1
ε
 Ενπλίνπ έσο 

ηελ 30
ε
 επηεκβξίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε αθελφο ην κεγάιν βαζκφ εμάξηεζεο ησλ 

δεηγκαηνιεςηψλ απφ ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ επαγγεικαηηψλ αιηέσλ αθεηέξνπ ηελ εμαηξεηηθά 

δχζθνιε αλεχξεζε νιφθιεξσλ αηφκσλ ζηηο ηρζπφζθαιεο, φπνπ ζπλήζσο ηα ππφ κειέηε είδε 

θαηαθζάλνπλ ήδε θηιεηνπνηεκέλα, δελ επέηξεςε ηε ζπιινγή αηφκσλ ζε κεληαία βάζε θαη ε 

νινθιήξσζε ησλ δεηγκαηνιεςηψλ επηηεχρζεθε ζε κεγάιν βάζνο ρξφλνπ.  

ηηο δεηγκαηνιεςίεο επί κεραλφηξαηαο θαηαγξάθνληαλ νη γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο 

ηεο αξρηθήο, ελδηάκεζεο θαη ηειηθήο ζέζεο ηνπ ζθάθνπο, ην ειάρηζην θαη κέγηζην βάζνο, θαη 

ε ρξνληθή δηάξθεηα θάζε θαιάδαο. Γηα ηελ αιηεία κε δίρηπα ή παξαγάδη θαηαγξάθνληαλ ε 

ζέζε θαη ην βάζνο θάζε ζηαζκνχ, θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο δεηγκαηνιεςίαο. ηηο 

εθθνξηψζεηο θαηαγξάθνληαλ ην αληηπξνζσπεπηηθφηεξν γεσγξαθηθφ ζηίγκα θαη βάζνο ησλ 
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ζηαζκψλ δεηγκαηνιεςίαο. ε θάζε πεξίπησζε, ηα δείγκαηα θπιάζζνληαλ πξνζσξηλά ζε πάγν 

θαη έπεηηα κεηαθέξνληαλ ζε θαηαςχθηεο (-20 
o
C) ζηνλ Σνκέα Γσνινγίαο–Θαιάζζηαο 

ΐηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ φπνπ παξέκελαλ κέρξη ηελ αλαηνκία. 

Σειηθά, ζπιιέρζεθαλ 1.747 άηνκα ζηηο δεηγκαηνιεςίεο επί ζθάθνπο (1.490 άηνκα ηνπ 

είδνπο Scyliorhinus canicula θαη 257 άηνκα ηνπ είδνπο Squalus blainville) θαη 1.377 άηνκα 

θαηά ηηο εθθνξηψζεηο (824 άηνκα ηνπ είδνπο Scyliorhinus canicula θαη 553 άηνκα ηνπ είδνπο 

Squalus blainville). ηελ πεξίπησζε ηνπ είδνπο Scyliorhinus canicula, 90 άηνκα αιηεχζεθαλ 

κε δίρηπα θαη 2.224 κε κεραλφηξαηα, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηνπ είδνπο Squalus blainville, 110 

άηνκα αιηεχζεθαλ κε δίρηπα, 579 κε κεραλφηξαηα θαη 121 κε παξαγάδη. Σν βάζνο αιίεπζεο 

θπκάλζεθε απφ 66 έσο 513 m γηα ην Scyliorhinus canicula θαη απφ 80 έσο 1.500 m γηα ην 

Squalus blainville. πλνιηθά, ζπιιέρζεθαλ 2.314 θαη 810 άηνκα ησλ εηδψλ Scyliorhinus 

canicula θαη Squalus blainville, αληίζηνηρα. Σα ζηνηρεία ησλ δεηγκαηνιεςηψλ 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα 2.1. εκεηψλεηαη φηη νη δεηγκαηνιεςίεο κε 

κεραλφηξαηα πνπ παξνπζηάδνληαη κε ηελ ίδηα εκεξνκελία, ηηο ίδηεο γεσγξαθηθέο 

ζπληεηαγκέλεο θαη ην ίδην βάζνο αιίεπζεο αθνξνχλ ζε δηαθνξεηηθέο θαιάδεο. 

 Σέινο, εθηφο απφ ηα δείγκαηα νιφθιεξσλ αηφκσλ, ζπιιέρζεθαλ θαη κεκνλσκέλα 

δείγκαηα πηεξπγίσλ απφ άηνκα πνπ αιηεχζεθαλ ζηε δπηηθή Μεζφγεην, ηα νπνία 

ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηηο γελεηηθέο αλαιχζεηο (βι. Τπνθεθ. 7.2.7).  



ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΔ 
 

28 

 

 
 

Δηθφλα 2.1 Υάξηεο ηεο Βιιάδαο κε ηνπο ζηαζκνχο δεηγκαηνιεςίαο ησλ εηδψλ S. canicula (Α) θαη S. 

blainville (Β) πνπ ζπιιέρζεθαλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο κειέηεο. Γηα ηελ απεηθφληζε ησλ ζηαζκψλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην αληηπξνζσπεπηηθφηεξν γεσγξαθηθφ ζηίγκα. Κάζε αιηεπηηθφ εξγαιείν 

αληηπξνζσπεχεηαη απφ δηαθνξεηηθφ ρξψκα 

A

B
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Πίλαθαο 2.1 ηνηρεία ησλ δεηγκαηνιεςηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο 

κειέηεο γηα ηε ζπιινγή 2.314 αηφκσλ ηνπ είδνπο S. canicula θαη 810 αηφκσλ ηνπ είδνπο S. blainville 

απφ ηηο Βιιεληθέο Θάιαζζεο. Αίλεηαη ην αληηπξνζσπεπηηθφηεξν γεσγξαθηθφ ζηίγκα (ι θαη θ) 

 

Ζκ/λία Πεξηνρή Τπνπεξηνρή ι θ 
Σχπνο 

δεηγκαηνιεςίαο 

Αιηεπηηθφ 

εξγαιείν 

Βάζνο 

(m) 

S. 

can 

S. 

bl 

N N 

03.12.2004 Ληβπθφ Γαχδνο 23,76 34,99 ηελ εθθφξησζε παξαγάδη 700 – 9 

24.04.2005 Ώηγαίν Εθαξία 26,31 37,58 ηελ εθθφξησζε ηξάηα 100 – 10 

24.04.2005 Ώηγαίν Νάμνο 25,72 37,37 ηελ εθθφξησζε ηξάηα 300 – 39 

24.04.2005 Ώηγαίν Λαθσληθφο 22,64 36,77 ηελ εθθφξησζε ηξάηα 80–120 – 4 

25.05.2005 Ώηγαίν Ώξγνιηθφο 22,80 37,41 ηελ εθθφξησζε ηξάηα 140 – 20 

28.05.2005 Ληβπθφ θαθηά  24,14 35,09 ηελ εθθφξησζε παξαγάδη 1.500 – 18 

15.06.2005 Ληβπθφ Γαχδνο 24,27 34,82 ηελ εθθφξησζε παξαγάδη 700 – 25 

20.10.2005 Ώηγαίν θχξνο 24,16 38,97 ηελ εθθφξησζε ηξάηα 450 – 8 

24.10.2005 Ώηγαίν θχξνο 24,16 38,97 ηελ εθθφξησζε ηξάηα 450 – 30 

05.11.2005 Ώηγαίν Ρφδνο 27,67 35,89 ηελ εθθφξησζε ηξάηα 300 – 2 

17.11.2005 Ώηγαίν Κπθιάδεο 24,50 37,54 ηελ εθθφξησζε ηξάηα 360–400 – 13 

30.11.2005 Ώηγαίν Κπθιάδεο 24,50 37,54 ηελ εθθφξησζε ηξάηα 360–400 – 12* 

15.12.2005 Ώηγαίν Βπβντθφο 23,12 38,74 ηελ εθθφξησζε ηξάηα 240 13 – 

27.01.2006 Ώηγαίν έξηθνο 24,58 37,10 ηελ εθθφξησζε ηξάηα 300 – 19 

17.02.2006 Ώηγαίν Σήλνο 25,22 37,69 ηελ εθθφξησζε ηξάηα 300 105 8 

28.03.2006 Ώηγαίν Ώξγνιηθφο 22,83 37,44 ηελ εθθφξησζε ηξάηα 300 – 13 

01.04.2006 Ώηγαίν Μπξηψν 23,13 36,80 ηελ εθθφξησζε ηξάηα 300 44 – 

04.04.2006 Ώηγαίν Μπξηψν 23,13 36,80 ηελ εθθφξησζε ηξάηα 300 – 19 

08.05.2006 Ώηγαίν θχξνο 24,10 38,86 ηελ εθθφξησζε ηξάηα 400 – 23 

02.07.2006 Ώηγαίν Ρφδνο 27,67 35,89 ηελ εθθφξησζε παξαγάδη 300 – 6 

15.11.2006 Ώηγαίν Ώξγνιηθφο 22,80 37,41 ηελ εθθφξησζε ηξάηα 150–200 10 – 

19.11.2006 Ώηγαίν θχξνο 24,34 38,74 ηελ εθθφξησζε ηξάηα 400 – 45 

20.11.2006 Ώηγαίν Ώξγνιηθφο 22,80 37,41 ηελ εθθφξησζε ηξάηα 150–200 4 – 

23.11.2006 Ώηγαίν θχξνο 24,27 38,87 ηελ εθθφξησζε ηξάηα 400 53 – 

23.01.2007 Ώηγαίν Κχκε 24,10 38,86 ηελ εθθφξησζε ηξάηα 350 62 – 

01.02.2007 Ώηγαίν Κχκε 24,49 38,30 ηελ εθθφξησζε ηξάηα 450 57 – 

01.04.2007 Ώηγαίν θχξνο 24,42 38,75 ηελ εθθφξησζε ηξάηα 450 78 – 

02.06.2007 Ώηγαίν Κχκε 23,91 38,80 ηελ εθθφξησζε ηξάηα 300 – 57 

19.04.2007 Ώηγαίν Βπβντθφο 23,26 38,73 ηελ εθθφξησζε ηξάηα 260 34 – 

08.10.2007 Ώηγαίν Φαξά 25,40 38,75 Βπί ζθάθνπο ηξάηα 130 122 52 

08.10.2007 Ώηγαίν Φαξά 25,48 38,67 Βπί ζθάθνπο ηξάηα 320–466  122 26 

08.10.2007 Ώηγαίν Φαξά 25,48 38,67 Βπί ζθάθνπο ηξάηα 330–476 63 8 

08.10.2007 Ώηγαίν θχξνο 24,39 39,17 Βπί ζθάθνπο ηξάηα 311–439 16 – 

09.10.2007 Ώηγαίν θχξνο 24,28 39,01 Βπί ζθάθνπο ηξάηα 330–439 45 – 

09.10.2007 Ώηγαίν θχξνο–θάληδνπξα 24,44 39,40 Βπί ζθάθνπο ηξάηα 66–146 8 – 

27.11.2007 Ώηγαίν Φαξά 25,48 38,67 Βπί ζθάθνπο ηξάηα 400 18 – 

01.12.2007 Εφλην Κνξηλζηαθφο (Ώιθπνλίδεο) 22,92 38,17 Βπί ζθάθνπο ηξάηα 311–348 12 1 

17.05.2008 Ώηγαίν θχξνο 25,02 38,24 Βπί ζθάθνπο ηξάηα 421–512 9 – 

17.05.2008 Ώηγαίν θχξνο 25,02 38,24 Βπί ζθάθνπο ηξάηα 421–512 13 – 

17.05.2008 Ώηγαίν Φαξά 25,15 38,71 Βπί ζθάθνπο ηξάηα 124–146 16 – 

17.05.2008 Ώηγαίν Φαξά 25,15 38,71 Βπί ζθάθνπο ηξάηα 124–146 27 – 

18.05.2008 Ώηγαίν θχξνο 25,02 38,24 Βπί ζθάθνπο ηξάηα 421–512 36 – 

18.05.2008 Ώηγαίν θχξνο 25,02 38,24 Βπί ζθάθνπο ηξάηα 421–512 6 8 

20.10.2009 Ώηγαίν θχξνο 24,42 38,76 ηελ εθθφξησζε ηξάηα 329 – 12 

22.10.2009 Ώηγαίν θχξνο 25,05 39,02 ηελ εθθφξησζε ηξάηα 403 55* 6 

20.11.2009 Ώηγαίν θχξνο 24,26 38,77 Βπί ζθάθνπο ηξάηα 302–439 138 2 

20.11.2009 Ώηγαίν θχξνο 24,26 38,77 Βπί ζθάθνπο ηξάηα 302–439 98 – 
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Πίλαθαο 2.1 (ηέινο) 

Ζκ/λία Πεξηνρή Τπνπεξηνρή ι θ 
Σχπνο 

δεηγκαηνιεςίαο 

Αιηεπηηθφ 

εξγαιείν 

Βάζνο 

(m) 

S. 

can 

S. 

bl 

N N 

14.12.2009 Ώηγαίν Κέα–Μαθξφλεζνο 24,22 37,61 Βπί ζθάθνπο ηξάηα 238–274  85 34 

14.12.2009 Ώηγαίν Κέα–Μαθξφλεζνο 24,08 37,59 Βπί ζθάθνπο ηξάηα 156–201 5 – 

14.12.2009 Ώηγαίν αξσληθφο  23,82 37,59 Βπί ζθάθνπο ηξάηα 229 54 – 

09.03.2010 Ώηγαίν αληνξίλε 25,38 36,26 ηελ εθθφξησζε ηξάηα 300 30 – 

23.03.2010 Ώηγαίν Πάξνο–Φνιέγαλδξνο 25,08 36,77 ηελ εθθφξησζε ηξάηα 366–375 30 21 

25.03.2010 Εφλην Κνξηλζηαθφο (Ώιθπνλίδεο) 22,86 38,15 ηελ εθθφξησζε ηξάηα 366 9 – 

22.05.2010 Ώηγαίν θχξνο 24,41 38,85 Βπί ζθάθνπο ηξάηα 346–403 54 – 

22.05.2010 Ώηγαίν θχξνο 24,41 38,85 Βπί ζθάθνπο ηξάηα 346–403 122 – 

23.05.2010 Ώηγαίν θχξνο 24,41 38,85 Βπί ζθάθνπο ηξάηα 348–403 – 1 

23.05.2010 Ώηγαίν θχξνο 24,41 38,85 Βπί ζθάθνπο ηξάηα 348–403 – 1 

23.05.2010 Ώηγαίν θχξνο 24,66 38,94 Βπί ζθάθνπο ηξάηα 101–201 3 18 

23.05.2010 Ώηγαίν θχξνο 24,66 38,94 Βπί ζθάθνπο ηξάηα 101–220 48 8 

23.05.2010 Ώηγαίν θχξνο 25,00 38,81 Βπί ζθάθνπο ηξάηα 366–494 62 18 

23.05.2010 Ώηγαίν θχξνο–Φαξά 25,04 38,67 Βπί ζθάθνπο ηξάηα 357–513 55 4 

09.06.2010 Εφλην Λεμνχξη 20,30 38,04 Βπί ζθάθνπο παξαγάδη 333–430 – 12 

09.06.2010 Εφλην Λεμνχξη 20,30 38,00 Βπί ζθάθνπο παξαγάδη 435–633  – 5 

10.06.2010 Εφλην Λεμνχξη 20,27 37,96 Βπί ζθάθνπο παξαγάδη 573–741 – 1 

11.06.2010 Εφλην Λεμνχξη 20,27 38,00 Βπί ζθάθνπο παξαγάδη 481–600  – 1 

12.06.2010 Εφλην Λεμνχξη 20,31 38,00 Βπί ζθάθνπο παξαγάδη 450–590 – 17 

12.06.2010 Εφλην Λεμνχξη 20,32 37,98 Βπί ζθάθνπο παξαγάδη 600–671  – 1 

16.06.2010 Εφλην Ώζέξαο 20,41 38,39 Βπί ζθάθνπο παξαγάδη 450–600  – 2 

18.06.2010 Εφλην Ώζέξαο 20,44 38,41 Βπί ζθάθνπο παξαγάδη 480–650  – 1 

16.10.2010 Ώηγαίν θχξνο–Φαξά 25,15 38,87 Βπί ζθάθνπο ηξάηα 386–485 79 2 

16.10.2010 Ώηγαίν θχξνο–Φαξά 25,15 38,87 Βπί ζθάθνπο ηξάηα 386–485 32 – 

16.10.2010 Ώηγαίν θχξνο 24,71 38,82 Βπί ζθάθνπο ηξάηα 192–110 8 – 

16.10.2010 Εφλην Ώζέξαο 20,44 38,39 Βπί ζθάθνπο παξαγάδη 385–730 – 11 

16.10.2010 Εφλην Ώζέξαο 20,42 38,37 Βπί ζθάθνπο παξαγάδη 390–750 – 1 

17.10.2010 Ώηγαίν θχξνο 24,43 39,07 Βπί ζθάθνπο ηξάηα 110–146 26 6 

17.10.2010 Ώηγαίν θχξνο 24,33 39,02 Βπί ζθάθνπο ηξάηα 293–311 34 – 

17.10.2010 Ώηγαίν θχξνο 24,33 39,02 Βπί ζθάθνπο ηξάηα 311–403 48 – 

17.10.2010 Ώηγαίν θχξνο 24,71 38,82 Βπί ζθάθνπο ηξάηα 110–192 – 5 

17.10.2010 Εφλην Ώζέξαο 20,44 38,40 Βπί ζθάθνπο παξαγάδη 480–610 – 1 

21.10.2010 Εφλην Λεμνχξη 20,27 37,99 Βπί ζθάθνπο παξαγάδη 430–647  – 2 

21.10.2010 Εφλην Λεμνχξη 20,27 37,99 Βπί ζθάθνπο παξαγάδη 435–647 – 1 

23.10.2010 Εφλην Λεμνχξη 20,30 38,00 Βπί ζθάθνπο παξαγάδη 495–630 – 7 

14.12.2010 Εφλην Κνξηλζηαθφο (Ώληίθπξα) 22,42 38,34 Βπί ζθάθνπο ηξάηα 174–220 7 – 

14.12.2010 Εφλην Κνξηλζηαθφο (Κξηζατθφο) 22,42 38,34 Βπί ζθάθνπο ηξάηα 137–220 1 – 

14.12.2010 Εφλην Κνξηλζηαθφο (Κξηζατθφο) 22,42 38,34 Βπί ζθάθνπο ηξάηα 137–220 1 – 

15.12.2010 Εφλην Κνξηλζηαθφο (Κξηζατθφο) 22,42 38,34 Βπί ζθάθνπο ηξάηα 128–192  1 – 

15.12.2010 Εφλην Κνξηλζηαθφο (Κξηζατθφο) 22,42 38,34 Βπί ζθάθνπο ηξάηα 137–220 1 – 

16.12.2010 Εφλην Κνξηλζηαθφο (Κξηζατθφο) 22,42 38,34 Βπί ζθάθνπο ηξάηα 137–181 1 – 

16.12.2010 Εφλην Κνξηλζηαθφο (Ώληίθπξα) 22,42 38,34 Βπί ζθάθνπο ηξάηα 174–220 14 – 

10.11.2011 Ώηγαίν Κχκε 24,31 38,50 ηελ εθθφξησζε ηξάηα 350 46 – 

12.12.2011 Ώηγαίν Κξεηηθφ 25,44 35,66 ηελ εθθφξησζε ηξάηα 403–494 104 24 

10.01.2012 Εφλην Πάξγα 20,45 39,23 ηελ εθθφξησζε δίρηπα  201 8 79 

22.03.2012 Εφλην Πάξγα 20,34 39,15 ηελ εθθφξησζε δίρηπα  201 82 31 

ι, γεσγξαθηθφ κήθνο; θ, γεσγξαθηθφ πιάηνο ζε δεθαδηθνχο βαζκνχο (decimal degrees, DD); Ν, αξηζκφο αηφκσλ; *πεξηιακβάλεηαη ην 
εξκαθξφδηην 
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Ζιηθία θαη αχμεζε 
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3.1 Δηζαγσγή 

 

 

3.1.1 Μέζνδνη εθηίκεζεο ηεο ειηθίαο ησλ Υνλδξηρζχσλ 

Δ κειέηε ηεο ειηθίαο ησλ ηρζχσλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ηξέρνπζαο 

πιεζπζκηαθήο ηνπο θαηάζηαζεο θαη γηα ηελ πξφβιεςε ηεο κεηαβνιήο ησλ πιεζπζκψλ ηνπο 

ζην ρξφλν (Ricker 1975, Cailliet et al. 1986), γηαηί απνηειεί ηε βάζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ησλ ξπζκψλ αχμεζεο θαη ζλεζηκφηεηαο, ηεο ειηθίαο ηεο πξψηεο γελλεηηθήο σξίκαζεο θαη 

ηεο δηάξθεηαο δσήο ηνπο (Ricker 1975). Λακβάλνληαο ππφςε ηελ ηξέρνπζα αλεζπρία ζρεηηθά 

κε ηελ αιηεπηηθή πίεζε πνπ δέρνληαη νη Υνλδξηρζχεο (Dulvy et al. 2014) ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 

ελ γέλεη βηνινγηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά (Musick 1999, Kyne & Simpfendorfer 2007) πνπ 

ηνπο θαζηζηνχλ ηδηαίηεξα επάισηνπο ζηελ ππεξαιίεπζε (Stevens et al. 2000), ζεσξείηαη 

πςίζηεο ζεκαζίαο ε εθαξκνγή κέηξσλ νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ησλ απνζεκάησλ ηνπο 

πνπ βαζίδνληαη κεηαμχ άιισλ ζηε γλψζε ησλ δεκνγξαθηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ.  

Δ εθηίκεζε ηεο ειηθίαο ησλ Υνλδξηρζχσλ είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιε θαη ρξνλνβφξνο 

δηαδηθαζία, γηαηί δελ δηαζέηνπλ ηηο ζθιεξέο ζθειεηηθέο δνκέο ησλ Οζηετρζχσλ (π.ρ. 

σηφιηζνπο, ιέπηα θαη νζηά). Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ειηθίαο ηνπο ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο νη 

ζπνλδπιηθνί θψλνη, έπεηηα νη άθαλζεο θαη ζπάληα ηα λεπξηθά ηφμα ησλ ζπνλδχισλ θαη ηα 

νπξαία αγθάζηα πνπ απαληνχλ κφλν ζηα ζαιάρηα θαη ζηηο ξάγηεο (Cailliet & Goldman 2004).  

Οη ζπφλδπινη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε κειέηεο ειηθίαο νιφθιεξνη ή έπεηηα απφ ηνκέο. 

Οη ηνκέο ησλ ζπνλδχισλ κπνξεί λα είλαη εγθάξζηεο ή επηκήθεηο (Βηθφλα 3.1). Χζηφζν, ζηελ 

πξψηε πεξίπησζε ε θαηακέηξεζε ησλ δαθηπιίσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ππνεθηίκεζε ηεο 

ειηθίαο, γηαηί θαζψο ην άηνκν κεγαιψλεη νη δαθηχιηνη ζπλσζηίδνληαη ζηελ πεξηθέξεηα ησλ 

ζπνλδχισλ, κε απνηέιεζκα ζε εγθάξζηα ηνκή λα κε δηαθξίλνληαη θαιά ν έλαο απφ ηνλ άιινλ 

θαη λα θαηακεηξνχληαη καδί (Cailliet 1990). Γηα ην ιφγν απηφ, φηαλ δελ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί νιφθιεξνο ν ζπφλδπινο (π.ρ. φηαλ ε δηάκεηξνο ηνπ θψλνπ είλαη κηθξή), νη 

επηκήθεηο ηνκέο ηνπ ζεσξνχληαη πην αμηφπηζηεο ζε ζρέζε κε ηηο εγθάξζηεο (Campana 2001). 

Ώλ θαη νη ζπφλδπινη είλαη νη πην δηαδεδνκέλεο ζθειεηηθέο δνκέο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 

ειηθίαο ησλ Υνλδξηρζχσλ, ζε αξθεηά είδε δελ δηαζέηνπλ επαξθή αζβεζηνπνίεζε, θαη 

ζπλεπψο θξίλνληαη αθαηάιιεινη γηα ην ζθνπφ απηφ (Cailliet & Goldman 2004). Σν γεγνλφο 

απηφ είλαη ηδηαίηεξα έληνλν ζε είδε ησλ βαζηψλ λεξψλ θαη απνδίδεηαη είηε ζηε κηθξή 

πεξηεθηηθφηεηα ζε αζβέζηην πνπ ραξαθηεξίδεη απηά ηα ελδηαηηήκαηα ή ζηελ πξνέιεπζε 

απηψλ ησλ εηδψλ απφ ζρεηηθά πξσηφγνλεο νηθνγέλεηεο (Cailliet 1990).  
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Δηθφλα 3.1 ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο εγθάξζηαο θαη επηκήθνπο ηνκήο ζπνλδχινπ θαξραξία 

(Φσην. GM Cailliet, Moss Landing Marine Laboratories, USA) (Α); Βπηκήθεο ηνκή ζπνλδχινπ ηνπ 

αθαλζψδνπο ζαιαρηνχ Amblyraja radiata (Φσην. SE Campana, Bedford Institute of Oceanography, 

Canada) (Β) 

 

Αηάθνξεο ηερληθέο έρνπλ εθαξκνζηεί γηα ηελ ελίζρπζε ησλ δαθηπιίσλ ζηνπο 

ζπνλδχινπο ησλ Υνλδξηρζχσλ, φπσο ε θαζκαηνζθνπία αθηίλσλ-Υ (Jones & Geen 1977a), ε 

ξαδηνγξαθία αθηίλσλ-Υ (Aasen 1963), ν εκπνηηζκφο ζε μπιφιε (Daiber 1960), ε εκβάπηηζε 

ζε αιθνφιε (Richards et al. 1963), ε ηζηνινγία (Ishiyama 1951) θαη ε ρξψζε κε αιηδαξίλε 

(LaMarca 1966) ή ληηξηθφ άξγπξν (Stevens 1975) ή θξπζηαιιηθφ ηψδεο (Johnson 1979), νη 

νπνίεο δηαθέξνπλ σο πξνο ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν, ην θφζηνο, ηηο αλάγθεο ζε πιηθνηερληθή 

ππνδνκή, ελψ ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην εμεηαδφκελν 

είδνο (Cailliet & Goldman 2004). Δ έκκεζε εθηίκεζε ηεο ειηθίαο ησλ Υνλδξηρζχσλ αθνξά 

ζηελ αλάιπζε ηεο ζπρλφηεηαο ησλ κεθψλ (Holden 1972), ηνπ ξπζκνχ αληηθαηάζηαζεο ησλ 

δνληηψλ (Moss 1972) θαη ηνπ βάξνπο ηνπ θαθνχ ησλ καηηψλ (Siezen 1989).  

Βθηφο απφ ηνπο ζπνλδχινπο, θαη νη άθαλζεο ζεσξνχληαη ρξήζηκεο ζθειεηηθέο δνκέο γηα 

ηελ εθηίκεζε ηεο ειηθίαο ησλ Υνλδξηρζχσλ, ηδηαίηεξα ησλ εηδψλ ηεο νηθνγέλεηαο Squalidae, 

γηαηί δηαζέηνπλ άθαλζεο κε θαιά ζρεκαηηζκέλν ζκάιηηλν επηθάιπκκα (δνκηθφ ζηνηρείν ηεο 

άθαλζαο πάλσ ζην νπνίν απνηππψλνληαη νη απμεηηθνί δαθηχιηνη, Beamish & McFarlane 

1985) (Cailliet & Goldman 2004). Μάιηζηα, ζε νξηζκέλα είδε πνπ δελ εκθαλίδνπλ 

επδηάθξηηνπο δαθηπιίνπο ζηνπο ζπνλδχινπο αθφκα θαη έπεηηα απφ ηελ εθαξκνγή ηερληθψλ 

ελίζρπζεο, νη άθαλζεο θαίλεηαη φηη απνηεινχλ ην κνλαδηθφ κέζν εθηίκεζεο ηεο ειηθίαο ηνπο 

(Clarke et al. 2002a, Irvine et al. 2006a, Coelho & Erzini 2007; 2008, Cotton et al. 2011). 

 

επηκήθεο ηνκή

εγθάξζηα 

ηνκή

Porter et al. (2007) 

A B 
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Οη άθαλζεο απνηεινχλ βαζηθφ ηαμηλνκηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ηάμεσλ Squaliformes 

(ζθπιφςαξα), Heterodontiformes (ηαπξνθέθαινη θαη θέξαην-θαξραξίεο) θαη Chimaeriformes 

(ρίκαηξεο) (Maisey 1979). Οη άθαλζεο (δχν ζε αξηζκφ) ησλ εηδψλ ησλ δχν πξψησλ ηάμεσλ 

έρνπλ παξφκνηα εζσηεξηθή δνκή (Holden & Meadows 1962, McFarlane & Beamish 1987, 

Tanaka 1990) θαη ζπλήζσο είλαη βαζηά ελζσκαησκέλεο ζην κπτθφ ηζηφ κπξνζηά απφ θάζε 

ξαρηαίν πηεξχγην (Clarke & Irvine 2006). Ώληίζεηα, νη ρίκαηξεο θέξνπλ κφλν κηα άθαλζα κε 

αξθεηά δηαθνξεηηθή δνκή (Freer & Griffiths 1993) πνπ εληνπίδεηαη κφιηο θάησ απφ ην δέξκα 

ζην πξφζζην κέξνο ηνπ πξψηνπ ξαρηαίνπ πηεξπγίνπ θαη κεηαθηλείηαη εχθνια (Maisey 1979).   

Οη άθαλζεο κπνξνχλ λα δηαβαζηνχλ νιφθιεξεο ρσξίο θακία πξνεξγαζία ή έπεηηα απφ 

πγξή ιείαλζε θαη επαθφινπζε ζηίιβσζε ηεο εμσηεξηθήο ζκάιηηλεο επηθάλεηάο ηνπο ή έπεηηα 

απφ επηκήθεηο ηνκέο (Ketchen 1975, McFarlane & Beamish 1987). Οη εγθάξζηεο ηνκέο ησλ 

αθαλζψλ έρνπλ απνδεηρζεί εμίζνπ ρξήζηκεο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ειηθίαο νξηζκέλσλ εηδψλ 

πνπ αλήθνπλ ζηα ζθνπαινεηδή (ηάμε: Squaliformes) θαη ζηηο ρίκαηξεο (ηάμε: 

Chimaeriformes)  (Sullivan 1977, Freer & Griffiths 1993, Clarke et al. 2002a; b). 

Ώλ θαη αζβεζηηηηθέο απνζέζεηο έρνπλ παξαηεξεζεί ζηα λεπξηθά ηφμα ησλ ζπνλδχισλ 

ησλ Υνλδξηρζχσλ (Peignoux-Deville et al. 1982, Cailliet 1990), ζπάληα ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ειηθίαο ηνπο. Οη McFarlane et al. (2002) θαηάθεξαλ λα πξνζδηνξίζνπλ 

ηελ ειηθία ηνπ εμαθαξραξία Hexanchus griseus έπεηηα απφ ηε ρξψζε ησλ λεπξηθψλ ηφμσλ 

ησλ ζπνλδχισλ ηνπ κε ληηξηθφ άξγπξν, απνδεηθλχνληαο φηη απηέο νη ζθειεηηθέο δνκέο 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηακέηξεζε ησλ απμεηηθψλ δαθηπιίσλ ζε είδε πνπ 

δηαζέηνπλ αζζελψο αζβεζηνπνηεκέλνπο ζπνλδχινπο. Παξ’ φια απηά, δελ έρεη ειεγρζεί ε 

αθξίβεηα απηήο ηεο κεζφδνπ (Cailliet & Goldman 2004).  

Βπίζεο, ν Tanaka (1990) παξαηήξεζε απμεηηθνχο δαθηπιίνπο ζηελ άλσ γλάζν ηνπ 

θαξραξία Orectolobus japonicus, ελψ νη Gallagher θαη Nolan (1999) ρξεζηκνπνίεζαλ δχν 

δηαθνξεηηθέο ζθειεηηθέο δνκέο, ηνπο ζπνλδχινπο θαη ηα νπξαία αγθάζηα (ηξνπνπνηεκέλα 

πιαθνεηδή ιέπηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα άκπλα, Compagno 1999), γηα λα πξνζδηνξίζνπλ 

ηελ ειηθία ηεζζάξσλ εηδψλ βαζχβησλ ξαγηψλ. πγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα, δηαπίζησζαλ 

κεγάιν βαζκφ ζπλέπεηαο κεηαμχ ησλ δχν ηερληθψλ, θαζψο θαη φηη ηα νπξαία αγθάζηα 

απνηεινχλ κηα πνιιά ππνζρφκελε δνκή γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ πξνηχπνπ ηεο αχμεζεο 

αξθεηψλ εηδψλ ζαιαρηψλ θαη ξαγηψλ. Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη αλ θαη ε ζχγθξηζε ησλ 

ειηθηαθψλ εθηηκήζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο ζθειεηηθέο δνκέο 

απνηειεί θνηλή πξαθηηθή γηα ηνλ έιεγρν ηεο αθξίβεηαο ησλ εθαξκνδφκελσλ ηερληθψλ ζηνπο 

Οζηετρζχο, ζπλήζσο δελ εθαξκφδεηαη ζηνπο Υνλδξηρζχο, εμαηηίαο ηεο απνπζίαο πνιιαπιψλ 

ζθειεηηθψλ δνκψλ (Cailliet & Goldman 2004). 
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Γνκή αθαλζψλ* 

Δ άθαλζα είλαη έλα κεγάιν πιαθνεηδέο ιέπη θαη ζρεκαηίδεηαη φπσο έλα δφληη απφ ηνλ πνιθφ, ηελ 

νδνληίλε θαη ην ζκάιην, αιιά δηαθέξεη απφ απηφ, γηαηί απνηίζεηαη ρξσζηηθή κεηαμχ ηεο νδνληίλεο 

θαη ηνπ ζκάιηνπ θαη δελ ζηακαηά λα απμάλεηαη πνηέ (Beamish & McFarlane 1985).  

 

 

Άθαλζα απφ ην 2ν ξαρηαίν πηεξχγην ελφο ζειπθνχ αηφκνπ κήθνπο 481 mm ηνπ είδνπο S. blainville                            

(Φσην. ΐ Κνπζηέλε) 

 

ε εγθάξζηα ηνκή έρεη ηξηγσληθφ ζρήκα θαη κε θαηεχζπλζε απφ ηελ εζσηεξηθή πξνο ηελ 

εμσηεξηθή επηθάλεηα απνηειείηαη απφ ην ρφλδξν, ηνλ θνξκφ θαη ην πεξίβιεκα. Ο ρφλδξνο 

απνηειεί ηε ζπλέρεηα ηνπ ρφλδξηλνπ ζηεξίγκαηνο ηνπ ξαρηαίνπ πηεξπγίνπ θαη πεξηβάιιεηαη απφ 

ηνλ πνιθφ (λεχξα θαη αηκνθφξα αγγεία). Πξνο ηελ θνξπθή ηεο άθαλζαο ν ρφλδξνο θαη ν πνιθφο 

εθθπιίδνληαη, ζρεκαηίδνληαο κηα θεληξηθή θνηιφηεηα (Beamish & McFarlane 1985). Ο θνξκφο, ην 

θχξην ζψκα ηεο άθαλζαο, πεξηβάιιεη ηνλ πνιθφ θαη απνηειείηαη απφ ηξία ζηξψκαηα νδνληίλεο 

(εζσηεξηθφ, κεζαίν θαη εμσηεξηθφ) ζχκθσλα κε ηελ πιεηνλφηεηα ησλ εξεπλεηψλ (Holden & 

Meadows 1962, Beamish & McFarlane 1985, McFarlane & Beamish 1987, Tanaka 1990, Irvine et 

al. 2006a). Ώληίζεηα, νη Guallart Furio (1998) θαη Clarke et al. (2002a) αλαθέξνληαη ζε έλα 

εζσηεξηθφ θαη έλα εμσηεξηθφ ζηξψκα νδνληίλεο, ελψ πεξηγξάθνπλ σο δψλε αζπλέρεηαο ην κεζαίν 

ζηξψκα πνπ αλαθέξεηαη ζηηο άιιεο κειέηεο. Σν πεξίβιεκα θαιχπηεη κφλν ηηο δχν πξφζζην-

πιεπξηθέο επηθάλεηεο θαη θαζφινπ ηελ ελδηάκεζε πεξηνρή ηεο θάησ επηθάλεηαο ηεο άθαλζαο. 

Ώπνηειείηαη απφ έλα εζσηεξηθφ ζηξψκα νδνληίλεο, έλα ελδηάκεζν ζηξψκα πνπ πεξηέρεη ηε 

ρξσζηηθή (κειαλίλε) θαη έλα εμσηεξηθφ ζηξψκα ζκάιηνπ (Beamish & McFarlane 1985).  

Κάζε ζθνπξφρξσκε δψλε ή πηπρή πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ εμσηεξηθή ζκάιηηλε επηθάλεηα ηεο 

άθαλζαο αληηζηνηρεί ζε έλαλ εηήζην απμεηηθφ δαθηχιην (Holden & Meadows 1962, Ketchen 1975, 

Beamish & McFarlane 1985). Ο ζρεκαηηζκφο ησλ εηήζησλ δαθηπιίσλ ιακβάλεη ρψξα ζηε βάζε 

ηεο ζκάιηηλεο επηθάλεηαο θαη απνδίδεηαη ζηνλ αζχγρξνλν ζρεκαηηζκφ ηνπ πεξηβιήκαηνο κε ηελ 

πξνο ηα άλσζελ αχμεζε ηεο άθαλζαο, κε απνηέιεζκα φηαλ επηβξαδχλεηαη ε αχμεζε ηεο άθαλζαο, 

λα εληζρχεηαη ε ζπζζψξεπζε ηεο ρξσζηηθήο θαη ε πάρπλζε ηνπ ζκάιηνπ παξάγνληαο κηα 

ζθνπξφρξσκε πηπρή (Beamish & McFarlane 1985). Οη αλνηρηφρξσκεο, δηαθαλείο (translucent) 

δψλεο ζρεκαηίδνληαη ην θαινθαίξη θαη νη ζθνπξφρξσκεο, αδηαθαλείο (opaque) δψλεο ην ρεηκψλα 

(Holden & Meadows 1962, Beamish & McFarlane 1985, Tucker 1985). 

*αθνξά ζην είδνο Squalus acanthias 

  

 

 

 

1 cm

ζκάιηννδνληίλε

εηήζηνο απμεηηθφο 

δαθηχιηνο
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3.1.2 θνπφο παξνχζαο κειέηεο  

Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ειηθίαο ηνπ είδνπο Scyliorhinus canicula έρνπλ εθαξκνζηεί αθελφο 

ηερληθέο ελίζρπζεο ησλ απμεηηθψλ δαθηπιίσλ ησλ ζπνλδχισλ ηνπ, φπσο ε ρξψζε κε 

θξπζηαιιηθφ ηψδεο (Ivory et al. 2004) θαη ε απαζβέζησζε (Henderson & Casey 2001) 

αθεηέξνπ έκκεζνη κέζνδνη, φπσο ε αλάιπζε ηεο θαηαλνκήο ηεο ζπρλφηεηαο ησλ κεθψλ ησλ 

αηφκσλ (Zupanovic 1961, Rodríguez-Cabello et al. 1998) θαη ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ 

πνπ πξνήιζαλ απφ ηελ επαλαζχιιεςε πξνεγνχκελα ρεκηθά εκβνιηαζκέλσλ αηφκσλ 

(Rodríguez-Cabello et al. 2005). Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ειηθία ηνπ είδνπο Squalus 

blainville έρεη εθηηκεζεί κέρξη ζήκεξα κέζσ ηεο θαηακέηξεζεο ησλ απμεηηθψλ δαθηπιίσλ ζε 

ηνκέο αθαλζψλ (Marouani et al. 2012) ή ζπνλδχισλ (Cannizzaro et al. 1995). 

ηελ παξνχζα κειέηε, εθαξκφζηεθαλ δχν ηερληθέο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ειηθίαο ηνπ 

Scyliorhinus canicula, ε ρξψζε κε αιηδαξίλε θαη ε απαζβέζησζε ησλ επηκήθσλ ηνκψλ 

ζπνλδχισλ, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηνπ Squalus blainville πξαγκαηνπνηήζεθε ε αλάγλσζε ησλ 

απμεηηθψλ δαθηπιίσλ ζηελ εμσηεξηθή ζκάιηηλε επηθάλεηα ησλ αθαλζψλ. θνπφο ήηαλ ε 

εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ αχμεζεο θαη ηεο καθξνβηφηεηαο ησλ εηδψλ, θαζψο θαη ε 

ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ κε εθείλα πξνεγνχκελσλ κειεηψλ. Βπίζεο, κειεηήζεθε ε 

κνξθνκεηξία ησλ αθαλζψλ ηνπ Squalus blainville γηα ηνλ έιεγρν αθελφο ηεο 

θαηαιιειφηεηαο απηψλ ησλ ζθειεηηθψλ δνκψλ ζηελ ειηθηαθή εθηίκεζε ηνπ είδνπο αθεηέξνπ 

ηεο παξνπζίαο θπιεηηθνχ δηκνξθηζκνχ. Πξηλ απφ φια παξαηίζεληαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα 

βαζηθά πιεζπζκηαθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππφ κειέηε εηδψλ, θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ 

αλαινγία θχισλ, ηηο θαηά κήθνο ζπλζέζεηο θαη ηηο ζρέζεηο κήθνπο–βάξνπο. 
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3.2 Τιηθά θαη κέζνδνη 

 

 

3.2.1 Αλαινγία θχισλ 

Δ αλαγλψξηζε ηνπ θχινπ έγηλε κε ηε καθξνζθνπηθή παξαηήξεζε ησλ γνλνπνδίσλ (Βηθφλα 

3.2). Σα γνλνπφδηα απνηεινχλ ηα εμσηεξηθά φξγαλα αλαπαξαγσγήο ησλ αξζεληθψλ αηφκσλ 

θαη είλαη πξνζαξκνζκέλα αλά δεχγε ζηα θνηιηαθά ηνπο πηεξχγηα. Τπνζηεξηδφκελα απφ κπο 

θαη έλαλ ελδνζθειεηφ, ρξεζηκεχνπλ σο φξγαλα ζχδεπμεο γηα ηελ εζσηεξηθή γνληκνπνίεζε 

ησλ ζειπθψλ αηφκσλ (Compagno 1999). Σα γνλνπφδηα απνηεινχλ κηα απφ ηηο δχν 

ζπλαπνκνξθίεο, καδί κε ηελ πξηζκαηηθή αζβεζηνπνίεζε ηνπ ρφλδξηλνπ ελδνζθειεηνχ, πνπ 

θαζηέξσζαλ ηνπο Υνλδξηρζχο σο κηα κνλνθπιεηηθή νκάδα εηδψλ θνηλήο εμειηθηηθήο 

θαηαγσγήο (Grogan & Lund 2004). Σα ζειπθά άηνκα θέξνπλ ηελ θινάθε, δειαδή κηα νπή 

πνπ ιεηηνπξγεί σο έμνδνο ηνπ νπξνγελλεηηθνχ θαη πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαη ζηα δχν θχια, 

αιιά θαη σο ζεκείν δηείζδπζεο ησλ γνλνπνδίσλ γηα ηελ αλαπαξαγσγή (Compagno 1999).  

Δ αλαινγία θχισλ εθθξάζηεθε σο ν ιφγνο ησλ ζειπθψλ πξνο ηα αξζεληθά άηνκα 

(Θ:Ώ). Τπνινγίζηεθε αλά επνρή, αιηεπηηθφ εξγαιείν, βάζνο θαη πεξηνρή δεηγκαηνιεςίαο, 

θαζψο θαη γηα ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ αλά είδνο. ε θάζε πεξίπησζε ε ζηαηηζηηθή απφθιηζε 

ηνπ ιφγνπ Θ:Ώ απφ ηε κνλάδα ειέγρζεθε κε ηε δνθηκαζία ρ
2
 (Chi-square test, Zar 1999).  

 

                           
 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 3.2 Ώλαπαξαγσγηθά φξγαλα ζχδεπμεο γελλεηηθά ψξηκσλ ζειπθψλ (♀) θαη αξζεληθψλ 

αηφκσλ (♂) ησλ εηδψλ S. canicula (Α) θαη S. blainville (Β) (Φψην. ΐ Κνπζηέλε) 

 

 

1 cm 1 cm



ΖΛΗΚΗΑ ΚΑΗ ΑΤΞΖΖ 

 

38 

 

3.2.2 Καηά κήθνο ζχλζεζε 

Δ θαηά κήθνο ζχλζεζε εμεηάζηεθε αλά θιάζε νιηθνχ κήθνπο (TL) 10 mm μερσξηζηά γηα ηα 

ζειπθά θαη αξζεληθά άηνκα, θαζψο θαη γηα ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ θάζε είδνπο, γηα θάζε 

επνρή, αιηεπηηθφ εξγαιείν, δψλε βάζνπο θαη πεξηνρή δεηγκαηνιεςίαο. Δ δνθηκαζία 

Kolmogorov–Smirnov (Zar 1999) εθαξκφζηεθε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ θαηά κήθνο ζπλζέζεσλ 

κεηαμχ ησλ θχισλ, ελψ νη δνθηκαζίεο Mann–Whitney (Wilcoxon 1945, Mann & Whitney 

1947) θαη Kruskal–Wallis (Kruskal & Wallis 1952) εθαξκφζηεθαλ γηα ηε ζχγθξηζε ηεο 

κεηαβιεηήο TL κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ, αληίζηνηρα.  

 

3.2.3 ρέζε κήθνπο–βάξνπο 

Δ ζρέζε κήθνπο–βάξνπο εθθξάζηεθε κε ην αιινκεηξηθφ κνληέιν Τ=αX
b
 (Zar 1999), φπνπ 

Τ είλαη ην TW ζε g, Υ είλαη ην TL ζε mm, α είλαη ε ζηαζεξά θαη b είλαη ε θιίζε ηεο επζείαο 

παιηλδξφκεζεο. Ο ζπληειεζηήο α παίξλεη ηηκέο γχξσ ζην 0,1 γηα κηθξφζσκα ςάξηα κε 

ζηξνγγπιεκέλν ζρήκα ζψκαηνο, ηηκέο 0,01 γηα ςάξηα κε ην ζχλεζεο αηξαθηνεηδέο ζρήκα θαη 

ηηκέο 0,001 γηα ρειφκνξθα ςάξηα (Karachle & Stergiou 2012). Ο ζπληειεζηήο b παίξλεη 

ηηκέο ζπλήζσο κεηαμχ 2 θαη 4 (Tesch 1971, Wootton 1990). ηαλ b>3, ην βάξνο ηνπ αηφκνπ 

απμάλεη πην γξήγνξα απφ φ,ηη ην κήθνο (ζεηηθή αιινκεηξία), ελψ φηαλ b<3 ηζρχεη ην 

αληίζηξνθν (αξλεηηθή αιινκεηξία) (Le Cren 1951). ηαλ b=3, ε αχμεζε ηνπ ςαξηνχ είλαη 

ηζνκεηξηθή, δειαδή νκνηφκνξθε πξνο ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο (Ricker 1975).  

Δ εμίζσζε εθζεηηθήο παιηλδξφκεζεο ηνπ βάξνπο σο πξνο ην κήθνο ππνινγίζηεθε 

μερσξηζηά γηα θάζε θχιν θαη γηα ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ, γηα θάζε πεξηνρή δεηγκαηνιεςίαο 

θαη γηα ην ζπλνιηθφ πιεζπζκηαθφ δείγκα αλά είδνο. Ο ηχπνο ηεο αχμεζεο δηεξεπλήζεθε, 

ζπγθξίλνληαο ηελ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή b κε ηε ζεσξεηηθή ηηκή 3 κε ηε δνθηκαζία t 

(Student’s t-test, Sokal & Rohlf 1987). Δ ζχγθξηζε ησλ ηηκψλ ηνπ ζπληειεζηή b κεηαμχ ησλ 

θχισλ θαη ησλ πεξηνρψλ έγηλε κε ηελ αλάιπζε ζπλδηαθχκαλζεο (ANCOVA, Zar 1999).  

 

3.2.4 Πξνεηνηκαζία ζθιεξψλ ζθειεηηθψλ δνκψλ 

 

Scyliorhinus canicula 

Δ ρξψζε κε αιηδαξίλε (LaMarca 1966) θαη ε απαζβέζησζε (Henderson & Casey 2001) 

εθαξκφζηεθαλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθξηηηθφηεηαο ησλ δαθηπιίσλ ζε ηνκέο ζπνλδχισλ 

απφ έλα ππνζχλνιφ αηφκσλ (Ν=100) πνπ αληηπξνζψπεπαλ δηαθνξεηηθέο θιάζεηο κήθνπο. 

Χζηφζν, θακία ηερληθή δελ απνδείρηεθε απνηειεζκαηηθή γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ειηθίαο ηνπ. 
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Squalus blainville 

Καη νη δχν άθαλζεο ησλ ξαρηαίσλ πηεξπγίσλ αθαηξέζεθαλ απφ θάζε άηνκν φπνπ ήηαλ εθηθηφ 

(δεδνκέλνπ φηη θπξίσο ζηα κεγαιφζσκα άηνκα νη άθαλζεο έιεηπαλ ή ήηαλ θαηεζηξακκέλεο), 

πξαγκαηνπνηψληαο δχν εγθάξζηεο ηνκέο ζηα άθξα ηεο βάζεο ησλ πηεξπγίσλ θαη κηα 

νξηδφληηα ηνκή αθξηβψο πάλσ απφ ηε λσηνρνξδή. θνπφο ήηαλ ν θνξκφο θαη ε βάζε θάζε 

άθαλζαο λα παξακείλνπλ άζηθηνη. Οη άθαλζεο αθαηξέζεθαλ θαη απφ ηα έκβξπα. Σειηθά, θάζε 

δεπγάξη αθαλζψλ, έπεηηα απφ ηελ απνκάθξπλζε ηνπ κπτθνχ ηζηνχ, ηνπνζεηήζεθε ζε έλα 

ράξηηλν θαθειάθη φπνπ αλαγξαθφηαλ ν θσδηθφο ηνπ αηφκνπ απφ ην νπνίν πξνεξρφηαλ. 

 

3.2.5 Μνξθνκεηξία αθαλζψλ 

Ώπαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα ζεσξεζνχλ νη άθαλζεο θαηάιιειεο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 

ειηθίαο ελφο είδνπο, απνηειεί ε παξνπζία ζεηηθήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηεο αχμεζήο ηνπο θαη 

ηεο αχμεζεο ησλ αηφκσλ απφ ηα νπνία πξνέξρνληαη. πλεπψο, ε κειέηε ηεο αχμεζεο ησλ 

αθαλζψλ είλαη απαξαίηεην λα πξνεγείηαη ηεο θαηακέηξεζεο ησλ δαθηπιίσλ (Clarke & Irvine 

2006). Γηα ην ιφγν απηφ, αξρηθά ιήθζεθαλ νη κνξθνκεηξηθέο κεηξήζεηο ησλ αθαλζψλ κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ κεηξήζεθαλ θαη νη απνζηάζεηο FRBD θαη FRBL (Βηθφλα 3.3, Πίλαθαο 3.1), 

δεδνκέλνπ φηη ην ζεκείν ζην νπνίν απνηίζεηαη ν πξψηνο δαθηχιηνο είλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ 

εθηίκεζε ηεο «απφιπηεο» ειηθίαο (Beamish & McFarlane 1983, Campana 2001).  

Οη κνξθνκεηξηθέο κεηξήζεηο ησλ αθαλζψλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε παρχκεηξν αθξίβεηαο 

0,01 mm ζηα λεαξά θαη ελήιηθα άηνκα, θαη κε ηε βνήζεηα ζηεξενζθνπίνπ (Nikon SMZ-2T) 

εθνδηαζκέλνπ κε ςεθηαθή θάκεξα (Infinitylite, Luminera) θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο IMAGE 

ANALYSIS v.6 ζηα έκβξπα, εμαηηίαο ηνπ κηθξνχ ηνπο κεγέζνπο. ε θάζε πεξίπησζε, ην 

βάξνο ησλ αθαλζψλ (Spine Weight, SW) δπγίζηεθε ζε ειεθηξνληθφ δπγφ αλαγλσζηκφηεηαο 

0,0001 g (Adventurer, Ohaus). Καζψο ε δεχηεξε άθαλζα απνηέιεζε ηε βαζηθή δνκή 

ειηθηαθήο εθηίκεζεο ηνπ είδνπο, νη κεηξήζεηο κνξθνκεηξίαο θαη βάξνπο δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ πξψηε άθαλζα. Γηα θάζε κέηξεζε ησλ αθαλζψλ ππνινγίζηεθαλ ηα 

πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη ε ζχγθξηζε ησλ κέζσλ ηηκψλ ηνπο κεηαμχ ησλ ζειπθψλ 

θαη αξζεληθψλ αηφκσλ έγηλε κε ηε δνθηκαζία t (Student’s t-test, Sokal & Rohlf 1987).  

Δ δηεξεχλεζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπ νιηθνχ κήθνπο ησλ αηφκσλ θαη ησλ κεηξήζεσλ 

(κνξθνκεηξίαο θαη βάξνπο) ησλ αθαλζψλ έγηλε κε ηελ αλάιπζε εθζεηηθήο παιηλδξφκεζεο 

(Τ=αX
b
) (Zar 1999). Δ ίδηα αλάιπζε πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηε κειέηε ηνπ βαζκνχ 

ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηεο ειηθίαο ησλ αηφκσλ θαη ησλ κεηξήζεσλ ησλ αθαλζψλ. ε θάζε 

πεξίπησζε ε ζχγθξηζε ησλ ηηκψλ ηνπ ζπληειεζηή b κεηαμχ ησλ θχισλ έγηλε κε ηελ αλάιπζε 
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ζπλδηαθχκαλζεο (ANCOVA, Zar 1999) θαηά ηελ νπνία έγηλε κεηαηξνπή ηεο εθζεηηθήο 

ζπλάξηεζεο ζηε γξακκηθή ζπλάξηεζε ηεο κνξθήο logTW=logα+b(logTL). Γηα θάζε θιάζε 

νιηθνχ κήθνπο 60 mm θαη θιάζε ειηθίαο 1 y, ππνινγίζηεθαλ νη κέζεο ηηκέο θαη νη ηππηθέο 

απνθιίζεηο ησλ κεηξήζεσλ κνξθνκεηξίαο θαη ηνπ βάξνπο ησλ αθαλζψλ, θαη δηεξεπλήζεθε αλ 

δηαθέξνπλ ζεκαληηθά κε ηελ αλάιπζε δηαθχκαλζεο (ANOVA, Zar 1999).  

 

 
 

Δηθφλα 3.3 ρεκαηηθή απεηθφληζε ησλ κνξθνκεηξηθψλ κεηξήζεσλ πνπ θαηαγξάθεθαλ γηα ηηο 

άθαλζεο ηνπ είδνπο S. blainville (Φσην. ΐ Κνπζηέλε)  

 

Πίλαθαο 3.1 πκβνιηζκφο θαη πεξηγξαθή ησλ κνξθνκεηξηθψλ κεηξήζεσλ πνπ θαηαγξάθεθαλ γηα ηηο 

άθαλζεο ηνπ είδνπο S. blainville 

 

χκβνιν Πεξηγξαθή Αλαθνξά 

TSL –  Total Spine Length 
Οιηθφ κήθνο άθαλζαο, απφ ηελ θνξπθή 

έσο ηε βάζε ηεο 
Clarke & Irvine 2006 

ESL –  External Spine Length 

Βμσηεξηθφ κήθνο άθαλζαο απφ ηελ 

θνξπθή έσο ην ζεκείν εηζφδνπ ηεο ζην 

πηεξχγην 

Clarke & Irvine 2006 

EBD 

ή 

X1X2  
–  Enamel Base Diameter 

Αηάκεηξνο άθαλζαο ζηε βάζε ηεο 

ζκάιηηλεο επηθάλεηαο 

Tribuzio et al. 2010 

ή  

Ketchen 1975  

EBW –  Enamel Base Width 
Πιάηνο άθαλζαο ζηε βάζε ηεο 

ζκάιηηλεο επηθάλεηαο 
παξνχζα κειέηε 

FRBD –  
First Readable Band 

Diameter 

Αηάκεηξνο άθαλζαο ζην ζεκείν 

απφζεζεο ηνπ πξψηνπ δαθηπιίνπ 
παξνχζα κειέηε 

FRBL –  
First Readable Band 

Length 

Ώπφζηαζε απφ ηελ θνξπθή έσο ην 

ζεκείν απφζεζεο ηνπ πξψηνπ δαθηπιίνπ 
παξνχζα κειέηε 

Y1Y2* –  
Diameter of no wear 

point (NWP) 

Αηάκεηξνο άθαλζαο ζην πην αθξαίν 

άθζαξην ζεκείν 
Ketchen 1975 

*κεηξήζεθε ζηηο άθαλζεο πνπ παξνπζίαζαλ κηθξή ή κεγάιε θζνξά (βι. Τπνθεθ. 3.2.6) 

1 cm



ΖΛΗΚΗΑ ΚΑΗ ΑΤΞΖΖ 

41 

 

3.2.6 Μέζνδνο εθηίκεζεο ειηθίαο  

Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ειηθίαο ηνπ είδνπο Squalus blainville θάζε δεπγάξη αλνηρηφρξσκεο θαη 

ζθνπξφρξσκεο δψλεο πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ εμσηεξηθή επηθαιπκκέλε κε ζκάιην επηθάλεηα 

ησλ αθαλζψλ ζεσξήζεθε σο έλαο εηήζηνο δαθηχιηνο αχμεζεο (Beamish & McFarlane 1985) 

(Βηθφλα 3.4). ηε βάζε ηεο ζκάιηηλεο επηθάλεηαο ησλ αθαλζψλ φισλ ησλ αηφκσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εκβξχσλ, παξαηεξήζεθε κηα έληνλε ιεπθή δψλε, ε νπνία δελ 

ιήθζεθε ππφςε σο δαθηχιηνο αχμεζεο, γηαηί αληηπξνζσπεχεη ηελ πεξηνρή ηεο ελεξγνχο 

απφζεζεο ηνπ ζκάιηνπ (Campana et al. 2006). Βπίζεο, ην γεγνλφο φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο 

άθαλζεο νη απμεηηθνί δαθηχιηνη εκθάληζαλ αθαλφληζηεο απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο αγλνήζεθε, 

γηαηί ε αχμεζε δελ πξαγκαηνπνηείηαη ππνρξεσηηθά κε εχξπζκν ηξφπν (Ketchen 1975).  

Δ θαηακέηξεζε ησλ απμεηηθψλ δαθηπιίσλ ζηελ εμσηεξηθή ζκάιηηλε επηθάλεηα ησλ 

αθαλζψλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε γπκλφ κάηη, ζε θπζηθφ θσηηζκφ, ηξεηο αλεμάξηεηεο θνξέο 

απφ ηνλ ίδην αλαγλψζηε. Δ ρξήζε ηνπ ζηεξενζθνπίνπ κε πξνζπίπηνληα ηερλεηφ θσηηζκφ δελ 

απνδείρζεθε ρξήζηκε γηα ην ζθνπφ απηφ, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο ησλ κεγάισλ ζε ειηθία 

αηφκσλ φπνπ ζπλέβαιε ζηελ επηβεβαίσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπλσζηηζκέλσλ δαθηπιίσλ ζηε 

βάζε ηεο ζκάιηηλεο επηθάλεηαο ησλ αθαλζψλ. Πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζεί νπνηαδήπνηε 

πεγή κεξνιεςίαο, νη επαλαιεπηηθέο αλαγλψζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε ρξνληθή απφζηαζε 

ηξηψλ κελψλ κεηαμχ ηνπο ρσξίο πξφηεξε γλψζε ηνπ κήθνπο θαη ηνπ θχινπ ησλ αηφκσλ, 

θαζψο θαη ησλ πξνεγνχκελσλ εθηηκήζεσλ.  

 

 
 

Δηθφλα 3.4 Άθαλζεο κε θαιά ζρεκαηηζκέλνπο εηήζηνπο δαθηπιίνπο (ιεπθνί θχθινη) δχν ζειπθψλ 

αηφκσλ δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο ηνπ είδνπο S. blainville (Φσην. ΐ Κνπζηέλε) 

Διηθία=23 y, TL=659 mm

Διηθία=17 y, TL=548 mm1 cm
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Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ειηθίαο ηνπ είδνπο ρξεζηκνπνηήζεθε θπξίσο ε δεχηεξε άθαλζα, 

γηαηί αθελφο έρεη κεγαιχηεξν κήθνο απφ ηελ πξψηε, θαη ζπλεπψο δηεπθνιχλεη ηελ αλάγλσζε 

ησλ απμεηηθψλ δαθηπιίσλ (Ketchen 1975), αθεηέξνπ ε πξψηε άθαλζα θζείξεηαη ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ, νδεγψληαο ζε ππνεθηίκεζε ηεο ειηθίαο (Cailliet & Goldman 2004). Δ 

πξψηε άθαλζα ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ειηθίαο κφλν εθείλσλ ησλ αηφκσλ απφ 

ηα νπνία ε δεχηεξε άθαλζα έιεηπε ή είρε εθηεηακέλε θζνξά (π.ρ. παξνπζία κφλν ηεο 

νδνληίλεο), θαζψο θαη σο κέζν επηβεβαίσζεο ηνπ παξαηεξνχκελνπ αξηζκνχ ησλ απμεηηθψλ 

δαθηπιίσλ ηεο δεχηεξεο άθαλζαο. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε πξψηε άθαλζα έιεηπε, ελψ ε 

δεχηεξε ήηαλ ζπαζκέλε, δηαζέηνληαο άζηθην (ρσξίο θζνξά) έλα ηκήκα ζηε βάζε ηεο 

ζκάιηηλεο επηθάλεηαο, εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο ηνπ Ketchen (1975) γηα ηνλ έκκεζν 

ππνινγηζκφ ησλ εηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην ζπαζκέλν ηκήκα, θαη θαη’ επέθηαζε ηεο ειηθίαο 

ηνπ αηφκνπ. Δ κέζνδνο απηή απνηειεί θνηλή πξαθηηθή γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ειηθίαο ησλ 

ζθνπαινεηδψλ φηαλ θέξνπλ άθαλζεο κε ζεκαληηθή θζνξά, επηηξέπνληαο παξάιιεια ηε 

κέγηζηε δπλαηή αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ ζθειεηηθψλ δνκψλ (Nammack et al. 1985). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέζνδνο Ketchen (1975) 

Πξψην βήκα απηήο ηεο κεζφδνπ απνηειεί ε εθηίκεζε ηεο ειηθίαο θαη ε κέηξεζε ηεο δηακέηξνπ 

Υ1Υ2 ζηηο άθαλζεο πνπ θέξνπλ ιίγε ή θαζφινπ θζνξά (γηα θξηηήξην θζνξάο βι. Τπνθεθ. 3.3.7). 

Έπεηηα, εθαξκφδνληαο ηελ αλάιπζε εθζεηηθήο παιηλδξφκεζεο, πξνθχπηεη ε εμίζσζε: Τ=aX
b 

, 

φπνπ Τ είλαη ε εθηηκψκελε ειηθία ζε y θαη Υ είλαη ε δηάκεηξνο Υ1Υ2 ζε mm. Με βάζε απηή ηελ 

εμίζσζε θαη δεδνκέλεο ηεο δηακέηξνπ Τ1Τ2 ζηηο θζαξκέλεο άθαλζεο, ππνινγίδεηαη ν αξηζκφο ησλ 

«ρακέλσλ» απμεηηθψλ δαθηπιίσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην ζπαζκέλν ηκήκα. Σειηθά, απηφο ν 

αξηζκφο πξνζηίζεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ παξαηεξνχκελσλ δαθηπιίσλ ηνπ ελαπνκείλαληνο άζηθηνπ 

ηκήκαηνο θαη εθηηκάηαη έκκεζα ε ειηθία ηνπ αηφκνπ.  

Δ δηάκεηξνο X1X2 είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα θαηαγξάθεηαη κε ηε κέγηζηε δπλαηή αθξίβεηα, γηαηί 

δηαπηζηψζεθε φηη ιάζε ζηε κέηξεζή ηεο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ απφθιηζε απφ 1 έσο 19 y ζηελ 

εθηίκεζε ηεο ειηθίαο ελφο αηφκνπ απφ δχν αλεμάξηεηνπο αλαγλψζηεο (McFarlane & King 2009).  

 

 

 
 

 

Ώπνζηάζεηο Υ1Υ2 θαη Τ1Τ2 ζε θζαξκέλε άθαλζα ηνπ είδνπο Squalus acanthias (Ketchen 1975) 
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3.2.7 Έιεγρνο αθξίβεηαο ηεο κεζφδνπ εθηίκεζεο ειηθίαο 

Ο έιεγρνο ηεο αθξίβεηαο ησλ αλαγλψζεσλ ησλ απμεηηθψλ δαθηπιίσλ είλαη έλα πνιχηηκν 

κέζν γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ ηεο ζρεηηθήο δπζθνιίαο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ειηθίαο 

απφ κηα ζπγθεθξηκέλε ζθειεηηθή δνκή, γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ηθαλφηεηαο αλαπαξαγσγήο 

ίδησλ απνηειεζκάησλ απφ έλαλ αλαγλψζηε, θαζψο θαη γηα ηε ζχγθξηζε ηεο δεμηφηεηαο πνπ 

δηαζέηεη έλαο αλαγλψζηεο ζε ζρέζε κε θάπνηνλ άιινλ (Campana 2001).  

ηελ παξνχζα κειέηε ν έιεγρνο ηεο αθξίβεηαο θαη ηεο ζπλέπεηαο κεηαμχ ησλ ηξηψλ 

αλεμάξηεησλ αλαγλψζεσλ απφ ηνλ θχξην αλαγλψζηε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηνλ ππνινγηζκφ 

ηνπ ζπληειεζηή κεηαβιεηφηεηαο (Coefficient of Variation, CV) (Chang 1982) θαη ηνπ κέζνπ 

πνζνζηηαίνπ ζθάικαηνο (Average Percent Error, APE) (Beamish & Fournier 1981) κε βάζε 

ηηο εμηζψζεηο:  

θαη , αληίζηνηρα, φπνπ 

Xij είλαη ε i εθηίκεζε ηεο ειηθίαο ηνπ j αηφκνπ, Xj είλαη ε κέζε ειηθία ηνπ j αηφκνπ θαη R 

είλαη ν αξηζκφο ησλ επαλαιεπηηθψλ εθηηκήζεσλ ηεο ειηθίαο θάζε αηφκνπ. Οη δείθηεο CV θαη 

ΏΡΒ ππνινγίζηεθαλ γηα θάζε άθαλζα μερσξηζηά θαη νη κέζεο ηηκέο ηνπο απφ ην ζχλνιν ησλ 

αθαλζψλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηηο επηκέξνπο ζπγθξίζεηο (Chang 1982). 

Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί αλ ε πξψηε άθαλζα απνηειεί αμηφπηζηε δνκή γηα ηελ 

εθηίκεζε ηεο ειηθίαο ησλ αηφκσλ απφ ηα νπνία ε δεχηεξε άθαλζα έιεηπε ή είρε εθηεηακέλε 

θζνξά, ζε 70 άηνκα ε ειηθία εθηηκήζεθε κε βάζε θαη ηηο δχν άθαλζεο θαη ζπγθξίζεθαλ νη 

κέζεο ηηκέο ησλ δεηθηψλ CV θαη APE. Βπίζεο, γηα ηε κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο εκπεηξίαο 

ηνπ αλαγλψζηε ζηελ αθξηβή εθηίκεζε ηεο ειηθίαο ηνπ είδνπο, ζε 70 άηνκα ε ειηθία 

εθηηκήζεθε βάζεη ηεο δεχηεξεο άθαλζαο, εθηφο απφ ηνλ θχξην, έκπεηξν αλαγλψζηε, θαη απφ 

έλαλ δεχηεξν, ιηγφηεξν έκπεηξν αλαγλψζηε. Ο δεχηεξνο αλαγλψζηεο είρε πξνεγνχκελα 

εθπαηδεπηεί απφ ηνλ θχξην αλαγλψζηε ζρεηηθά κε ηε κέζνδν αλάγλσζεο ησλ αθαλζψλ. 

Σειηθά, ππνινγίζηεθαλ θαη ζπγθξίζεθαλ νη κέζεο ηηκέο ησλ δεηθηψλ CV θαη APE.  

Πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ν βαζκφο κεξνιεςίαο ή ζθάικαηνο ηνπ θχξηνπ αλαγλψζηε 

θαηά ηηο ηξεηο επαλαιεπηηθέο κεηξήζεηο ησλ δαθηπιίσλ, δειαδή θαηά πφζν αλαγλψξηδε ηνλ 

ίδην αξηζκφ δαθηπιίσλ ζε θάζε αλάγλσζε, θαηαζθεπάζηεθε ην γξάθεκα ειηθίαο–

κεξνιεςίαο (age–bias plot) (Campana et al. 1995). Ώπηφ ην γξάθεκα πξνέθπςε απφ ηελ 

αληηζηνίρηζε ησλ ειηθηψλ (κέζεο ηηκέο θαη 95% δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο, Α.Β.) πνπ 

εθηηκήζεθαλ απφ ηε κηα αλάγλσζε ησλ αθαλζψλ (άμνλαο Τ) ζηηο θιάζεηο ειηθίαο πνπ 
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πξνέθπςαλ απφ ηελ άιιε αλάγλσζε ησλ ίδησλ αθαλζψλ (άμνλαο Υ) απφ ηνλ θχξην 

αλαγλψζηε. Με παξφκνην ηξφπν ειέγρζεθε θαηά πφζν ν αξηζκφο ησλ παξαηεξνχκελσλ 

δαθηπιίσλ ζηελ πξψηε άθαλζα ήηαλ ίδηνο κε ηνλ αξηζκφ ησλ παξαηεξνχκελσλ δαθηπιίσλ 

ζηε δεχηεξε άθαλζα, θαζψο θαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ν δεχηεξνο αλαγλψζηεο αλαγλψξηζε 

ηνλ ίδην αξηζκφ δαθηπιίσλ κε ηνλ πξψην αλαγλψζηε. ε θάζε γξάθεκα ζπκπεξηιήθζεθε ε 

1:1 γξακκή ηζνδπλακίαο φπνπ ε ειηθία ηνπ άμνλα Υ ηζνχηαη κε ηελ ειηθία ηνπ άμνλα Τ. Ο 

βαζκφο απφθιηζεο ησλ 95% Α.Β. απφ ηε γξακκή ηζνδπλακίαο αληηζηνηρεί ζην βαζκφ 

κεξνιεςίαο ησλ ειηθηαθψλ εθηηκήζεσλ (Campana et al. 1995). 

Σειηθά, βάζεη ησλ δεδνκέλσλ ειηθίαο: (α) θαηαζθεπάζηεθε ε θιείδα ειηθίαο–νιηθνχ 

κήθνπο μερσξηζηά γηα θάζε θχιν, (β) ππνινγίζηεθαλ ηα κέζα κήθε αλά θιάζε ειηθίαο, ηα 

νπνία ειέγρζεθαλ αλ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ θχισλ κε ηε δνθηκαζία t (Student’s 

t-test, Sokal & Rohlf 1987), θαη (γ) ππνινγίζηεθε ν αξηζκφο ησλ ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ 

αηφκσλ, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ηνπο αλά θιάζε ειηθίαο ηνπ ελφο έηνπο (1 y). Δ ζχγθξηζε 

κεηαμχ ησλ θχισλ σο πξνο ηηο θαηαλνκέο ησλ ζπρλνηήησλ ζηηο δηαθνξεηηθέο θιάζεηο 

ειηθίαο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε δνθηκαζία Kolmogorov–Smirnov (Zar 1999), ελψ κε ηε 

δνθηκαζία t (Student’s t-test, Sokal & Rohlf 1987) δηεξεπλήζεθε αλ ε ειηθία δηαθέξεη 

ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ δχν θχισλ. 

 

3.2.8 Παξάκεηξνη αχμεζεο  

Δ αχμεζε ησλ πεξηζζφηεξσλ ςαξηψλ πεξηγξάθεηαη ηθαλνπνηεηηθά απφ ην καζεκαηηθφ 

κνληέιν ηνπ von Bertalanffy (von Bertalanffy 1938, Beverton & Holt 1957, Sparre et al. 

1989), ε βηνινγηθή βάζε ηνπ νπνίνπ είλαη φηη ε αχμεζε απνηειεί ηε ζπληζηακέλε ησλ 

αλαβνιηθψλ θαη θαηαβνιηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ είλαη αλάινγεο κε ηε κάδα ηνπ νξγαληζκνχ. Δ 

εμίζσζε αχμεζεο ηνπ von Bertalanffy (VBGF), ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην κήθνο ελφο ςαξηνχ 

απμάλεη κε ηελ ειηθία ηείλνληαο αζπκπησηηθά ζε κηα κέγηζηε ηηκή, είλαη ε αθφινπζε: 

Lt=L∞[1-e
-k(t-t

0
)
], φπνπ Lt είλαη ην κήθνο ηνπ ςαξηνχ ηε ρξνληθή ζηηγκή t, L∞ είλαη ην 

αζπκπησηηθφ κήθνο, δειαδή ην κέζν κήθνο πνπ ζα απνθηνχζε αλ δνχζε απεξηφξηζηα, k είλαη 

ν ξπζκφο αχμεζεο κε ηνλ νπνίν πιεζηάδεη ην L∞, t είλαη ε ειηθία ηνπ ςαξηνχ (ζε y) θαη t0 

(αξλεηηθφο ή ζεηηθφο αξηζκφο κε κηθξή ππνινγηζηηθή, αιιά φρη βηνινγηθή ζεκαζία) είλαη ε 

ππνζεηηθή ειηθία ζηελ νπνία ην ςάξη έρεη κεδεληθφ κήθνο (von Bertalanffy 1938).  

Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ αχμεζεο εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο ηεο κε γξακκηθήο 

ζπζρέηηζεο, ε νπνία ζεσξείηαη ε θαιχηεξε κέζνδνο πξνζαξκνγήο ηεο VBGF (Sparre et al. 

1989). Δ κέζνδνο απηή παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο εθηίκεζεο ησλ ηξηψλ 
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παξακέηξσλ αχμεζεο (L∞, k θαη t0), θαζψο θαη ηνπ ζηαζεξνχ ζθάικαηνο απηψλ ησλ 

παξακέηξσλ, επηηξέπνληαο ηε ζχγθξηζε δηαθνξεηηθψλ θακππιψλ αχμεζεο (Manooch & 

Drennon 1987). Δ εθαξκνγή απηήο ηεο κεζφδνπ πξνυπνζέηεη κηα αξρηθή εθηίκεζε ησλ 

παξακέηξσλ αχμεζεο βάζεη ηεο νπνίαο πξνζδηνξίδνληαη νη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ πνπ 

ειαρηζηνπνηνχλ ην άζξνηζκα ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ ππνινίπσλ (δηαθνξψλ ή residuals) ηεο 

VBGF αλάκεζα ζηηο ζεσξεηηθέο θαη ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο. Δ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ 

αζξνίζκαηνο έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ αιγφξηζκνπ Marquardt (1963).  

Οη παξάκεηξνη αχμεζεο ηεο VBGF ππνινγίζηεθαλ μερσξηζηά γηα ηα ζειπθά θαη 

αξζεληθά άηνκα, θαζψο θαη γηα ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ κε ην πξφγξακκα STATGRAPHICS 

v.16.2 (StatPoint Technologies, Inc., Warrenton, Virginia, USA). Δ δηαθνξνπνίεζε ησλ 

θχισλ σο πξνο ηηο παξακέηξνπο αχμεζεο ειέγρζεθε κε ηε δνθηκαζία ηνπ ιφγνπ ηεο 

Πηζαλνθάλεηαο (Likelihood Ratio test for non-linear regression models, Kimura 1980) ζε 

πεξηβάιινλ R v.2.13 (R Development Core Team 2009). Δ καθξνβηφηεηα ηνπ είδνπο 

εθηηκήζεθε απφ ηε κέγηζηε παξαηεξνχκελε ειηθία (Ώmax).  

ΐάζεη ησλ παξακέηξσλ αχμεζεο ηεο VBGF ππνινγίζηεθε ν δείθηεο νινθιήξσζεο ηεο 

αχμεζεο (growth performance index, Φ΄) κε βάζε ηελ εμίζσζε: Φ΄=logk+2logL∞, φπνπ L∞ 

είλαη ην αζπκπησηηθφ κήθνο θαη k είλαη ν ξπζκφο αχμεζεο (Pauly 1981, Munro & Pauly 

1983, Pauly & Munro 1984). ζν πςειφηεξε ηηκή ιακβάλεη ν δείθηεο Φ΄ ζεκαίλεη φηη ην 

ςάξη κπνξεί λα απμεζεί ηαρχηεξα θαη λα θηάζεη ζε κεγαιχηεξα κεγέζε. Ο ππνινγηζκφο ηνπ 

δείθηε Φ΄ επηηξέπεη ηε ζχγθξηζε ηεο αχμεζεο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ ζηα νπνία 

πξνζαξκφδεηαη ε VBGF, θαζψο θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ εθηηκνχκελσλ 

παξακέηξσλ αχμεζεο. Βπίζεο, ν δείθηεο Φ΄ αληηπξνζσπεχεη θαη πνζνηηθνπνηεί ην 

ελεξγεηαθφ δπλακηθφ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ελδηαηηήκαηνο ή ζψθνπ, γηαηί ζπλδέεηαη άκεζα κε 

ηελ νινθιήξσζε ηεο αχμεζεο, θαη θαη’ επέθηαζε κε ην κεηαβνιηζκφ θαη ηελ θαηαλάισζε 

ηξνθήο (Munro & Pauly 1983).  

 

Δ γξαθηθή απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ αλαιχζεσλ έγηλε κε 

ηελ θαηαζθεπή ζεθνγξακκάησλ ζην πξφγξακκα STATGRAPHICS v.16.2 ή γξαθεκάησλ 

ζην ππνινγηζηηθφ θχιν MS EXCEL 2007. Ο ππνινγηζκφο ησλ πεξηγξαθηθψλ ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ νιηθνχ κήθνπο θαη ησλ κεηξήζεσλ ησλ αθαλζψλ, θαζψο θαη ν ππνινγηζκφο 

ησλ εμηζψζεσλ παιηλδξφκεζεο θαη φιεο νη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο έγηλαλ ζην πξφγξακκα 

STATGRAPHICS v.16.2. 
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3.3 Απνηειέζκαηα  

 

 

3.3.1 Αλαινγία θχισλ 

Δ αλαγλψξηζε ηνπ θχινπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 2.526 θαη 815 άηνκα ησλ εηδψλ Scyliorhinus 

canicula θαη Squalus blainville, αληίζηνηρα. ε θάζε είδνο θαηαγξάθεθε θαη ε παξνπζία ελφο 

εξκαθξφδηηνπ αηφκνπ, ην νπνίν ζην Scyliorhinus canicula δηέζεηε σνζήθε θαη γνλνπφδηα, 

ελψ ζην Squalus blainville δηέζεηε φξρεηο, αιιά σαγσγνχο θαη θαζφινπ γνλνπφδηα. ην 

Scyliorhinus canicula ε αλαινγία ησλ θχισλ δελ δηέθεξε ζεκαληηθά απφ ηε κνλάδα γηα 

θαλέλα παξάγνληα (Pρ2>0,05). Ώληίζεηα, ζην Squalus blainville ε αλαινγία ησλ θχισλ 

δηέθεξε ζεκαληηθά απφ ηε κνλάδα ζηε δψλε βάζνπο 100–200 m θαη ζην Ληβπθφ (Pρ2<0,05). 

πλνιηθά, θαη ζηα δχν είδε ηα ζειπθά άηνκα ήηαλ αθζνλφηεξα απφ ηα αξζεληθά, αιιά κφλν 

ζην Squalus blainville απηή ε δηαθνξά ήηαλ ζεκαληηθή (Pρ2<0,05) (Πίλαθαο 3.2). 

 

Πίλαθαο 3.2 Ώλαινγία θχισλ (Θ:A) αλά επνρή, αιηεπηηθφ εξγαιείν, δψλε βάζνπο θαη πεξηνρή 

δεηγκαηνιεςίαο γηα ηα ππφ κειέηε είδε. Δ πηζαλφηεηα Pρ2 αληηζηνηρεί ζηε δνθηκαζία ρ
2 

 

Παξάγνληαο 
Scyliorhinus canicula   Squalus blainville 

Ν Θ:A Pρ2   Ν Θ:A Pρ2 

Δ
π
ν
ρ
ή

 

Άλνημε 758 0,98 0,8372 (ρ2=0,042)   256 1,23 0,2499 (ρ2=1,324)  

Καινθαίξη 
    

128 0,91 0,7076 (ρ2=0,141)  

Φζηλφπσξν 1.025* 1,08 0,3767 (ρ2=0,782)  
 

252* 1,28 0,1653 (ρ2=1,925)  

Υεηκψλαο 531 0,81 0,0797 (ρ2=3,071)  
 

174 1,52 0,0524 (ρ2=3,764)  

Α
ι
ηε
π
η
ηθ
φ
 

εξ
γ
α
ι
εί
ν

 

Αίρηπα 90 0,96 0,8815 (ρ2=0,022)   110 1,39 0,9055 (ρ2=0,014) 

Μεραλφηξαηα 2.224* 0,98 0,7301 (ρ2=0,119) 
 

579* 1,24 0,0678 (ρ2=3,335) 

Παξαγάδη         121 1,12 0,6519 (ρ2=0,203) 

Β
ά
ζ
ν
ο 

100–200 m 307 0,90 0,4922 (ρ2=0,472)    122 2,94 0,0001 (ρ2=15,70) 

200–300 m 435 0,80 0,1103 (ρ2=2,549)  
 

308 1,15 0,3961 (ρ2=0,720)  

300–400 m 907 1,12 0,2308 (ρ2=1,436)  
 

169* 0,85 0,4446 (ρ2=0,584)  

400–500 m 665* 0,96 0,7419 (ρ2=0,108)  
 

108 1,16 0,5860 (ρ2=0,297)  

> 500 m         103 1,24 0,4417 (ρ2=0,592)  

Π
εξ
ην
ρ
ή

 Ώηγαίν 2.177* 0,97 0,6712 (ρ2=0,180)    584* 1,23 0,0735 (ρ2=3,203)  

Εφλην 137 70:67 0,8559 (ρ2=0,033)  
 

174 0,93 0,7477 (ρ2=0,103)  

Ληβπθφ         52 4,20 0,0010 (ρ2=10,88)  

χλνιν 2.314* 0,98 0,7132 (ρ2=0,135)    810* 1,24 0,0303 (ρ2=4,694) 

N, αξηζκφο αηφκσλ; Θ, ζειπθά; A, αξζεληθά; *πεξηιακβάλεηαη ην εξκαθξφδηην; Οη έληνλνη ραξαθηήξεο αληηζηνηρνχλ ζε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά απνηειέζκαηα 
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3.3.2 Καηά κήθνο ζχλζεζε  

 

Scyliorhinus canicula 

Σν νιηθφ κήθνο θπκάλζεθε απφ 89 έσο 492 mm ζηα ζειπθά άηνκα θαη απφ 110 έσο 517 mm 

ζηα αξζεληθά. Ώλ θαη εκθάληζε παξφκνην εχξνο θαη ζηα δχν θχια, ήηαλ ζεκαληηθά 

κεγαιχηεξν ζηα αξζεληθά (PW<0,05). Ώπφ ηελ Βηθφλα 3.5 γίλεηαη εκθαλήο ε ππεξνρή ησλ 

αξζεληθψλ αηφκσλ ζε κήθε κεγαιχηεξα απφ 410 mm, θαζψο θαη ε ππεξνρή ησλ ζειπθψλ 

ζηελ πιεηνλφηεηα (72%) ησλ κηθξφηεξσλ απφ 410 mm θιάζεσλ κήθνπο. Δ κέγηζηε 

ζπρλφηεηα παξνπζίαο θαη ησλ δχν θχισλ βξέζεθε απφ 360 έσο 460 mm. Σα δχν θχια 

δηέθεξαλ ζεκαληηθά σο πξνο ηηο θαηαλνκέο ησλ ζπρλνηήησλ ηνπ νιηθνχ κήθνπο (PKS<0,05).  

 

 

Δηθφλα 3.5 Καηά κήθνο (TL) ζχλζεζε ησλ ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. canicula 

ζην ζχλνιν ησλ πεξηνρψλ δεηγκαηνιεςίαο 

 

Δ θαηά κήθνο ζχλζεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ αηφκσλ γηα θάζε επνρή, αιηεπηηθφ εξγαιείν, 

βάζνο θαη πεξηνρή παξνπζηάδεηαη ζηελ Βηθφλα 3.6. Σα απνηειέζκαηα ηεο ζχγθξηζεο ησλ 

δηάκεζσλ ηηκψλ θαη ησλ θαηαλνκψλ ησλ ζπρλνηήησλ ηνπ νιηθνχ κήθνπο κεηαμχ ησλ 

ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ αηφκσλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 3.3.  

ε θάζε επνρή ηα αξζεληθά άηνκα έθηαζαλ ζε ζεκαληηθά κεγαιχηεξα κεγέζε απφ φ,ηη 

ηα ζειπθά, παξνπζηάδνληαο ζεκαληηθά πςειφηεξε ζπρλφηεηα εκθάληζήο ζηηο κεγαιχηεξεο 

θιάζεηο κήθνπο (PW<0,05 θαη ΡKS<0,05, ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο). 

Σν είδνο θάλεθε φηη εηζέξρεηαη ζηελ αιηεπηηθή θάζε ηεο κεραλφηξαηαο κφιηο απφ 89 

mm (TL), ελψ ην κηθξφηεξν άηνκν πνπ αιηεχζεθε κε δίρηπα ήηαλ 300 mm (TL). Καη κε ηα 

δχν εξγαιεία ζπιιέρζεθαλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξα αξζεληθά άηνκα απφ φ,ηη ζειπθά 

(PW<0,05), ησλ νπνίσλ, κάιηζηα, ν αξηζκφο απμήζεθε ζεκαληηθά έλαληη ησλ ζειπθψλ απφ 

ηα κηθξφηεξα πξνο ηα κεγαιχηεξα κεγέζε (ΡKS<0,05). 
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Δηθφλα 3.6 Καηά κήθνο (TL) ζχλζεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. canicula γηα θάζε 

επνρή, αιηεπηηθφ εξγαιείν, δψλε βάζνπο θαη πεξηνρή δεηγκαηνιεςίαο 
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Πίλαθαο 3.3 Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ νιηθνχ κήθνπο (TL) γηα θάζε θχιν θαη γηα ην 

ζχλνιν ησλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. canicula αλά επνρή, αιηεπηηθφ εξγαιείν, δψλε βάζνπο θαη πεξηνρή 

δεηγκαηνιεςίαο, θαζψο θαη γηα ην ζπλνιηθφ πιεζπζκηαθφ δείγκα. Οη πηζαλφηεηεο PW θαη PKS 

αληηζηνηρνχλ ζηηο δνθηκαζίεο Mann–Whitney θαη Kolmogorov–Smirnov. Οη έληνλνη ραξαθηήξεο 

αληηζηνηρνχλ ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα 

 

Παξάγνληαο Φχιν N 
TL (mm) 

M.T. T.A. Δχξνο PW PKS 

Δ
π
ν
ρ
ή

 

Άλνημε 

Θ 375 328 103 98–492 
1Δ-5                   

(W=84.967) 
1Δ-7                   

(DN=0,1984) 
Ώ 383 351 104 126–517 

ζχλνιν 758 340 104 98–517 

Φζηλφπσξν 

Θ 532 329 83,9 127–470 
1Δ-9                   

(W=155.078) 
0                   

(DN=0,2094) 
Ώ 492 347 86,6 110–513 

ζχλνιν 1.024 338 85,6 110–513 

Υεηκψλαο 

Θ 237 338 80,7 89–482 
0,0210               

(W=38.898) 
0,0053                   

(DN=0,1505) 
Ώ 294 351 86,5 135–488 

ζχλνιν 531 345 84,1 89–488 

Α
ι
ηε
π
η
ηθ
φ
 

εξ
γ
α
ι
εί
ν
 

Αίρηπα 

Θ 44 411 32,3 325–492 
0,0470                

(W=1.259) 
0,0384                   

(DN=0,2964) 
Ώ 46 419 41,1 300–465 

ζχλνιν 90 415 37,1 300–492 

Μεραλφηξαηα 

Θ 1.100 327 90,2 89–482 
2Δ-9                   

(W=708.218) 
0                         

(DN=0,1561) 
Ώ 1.123 346 93,0 110–517 

ζχλνιν 2.223 337 92,1 89–517 

Β
ά
ζ
ν
ο 

100–200 m 

Θ 145 344 73,2 89–460 
6E-6               

(W=15.264) 
3E-5      

(DN=0,2677) 
Ώ 162 377 68,2 151–493 

ζχλνιν 307 361 72,4 89–493 

200–300 m 

Θ 194 367 79,2 162–492 
0,3518 

(W=24.591) 

0,0748 

(DN=0,5773) 
Ώ 241 365 91,5 135–517 

ζχλνιν 435 366 86,1 135–517 

300–400 m 

Θ 479 307 95,9 116–480 
0,0429 

(W=110.479) 
0,0054 

(DN=0,1144) 
Ώ 428 318 101 110–513 

ζχλνιν 907 312 98,5 110–513 

400–500 m 

Θ 326 338 84,9 98–467 
3E-6               

(W=66.664) 
2E-6      

(DN=0,2030) 
Ώ 338 364 81,1 153–491 

ζχλνιν 664 351 83,9 98–491 

Π
εξ
ην
ρ
ή

 

Ώηγαίν 

Θ 1.074 328 90,0 89–482 
3Δ-10                   

(W=683.774) 
0                            

(DN=0,1628) 
Ώ 1.102 347 92,6 110–517 

ζχλνιν 2.176 338 91,8 89–517 

Εφλην 

Θ 70 379 78,5 158–492 
0,4563                  

(W=2.519) 

0,2611                    

(DN=0,1725) 
Ώ 67 378 88,1 151–487 

ζχλνιν 137 378 83,0 151–492 

πλνιηθά 
Θ 1.144 331 90,1 89–492 

1E-9                 
(W=766.925) 

0                           
(DN=0,1579) 

Ώ 1.169 349 92,6 110–517 

ζχλνιν 2.313 340 91,8 89–517 

Ν, αξηζκφο αηφκσλ; Θ, ζειπθά; Ώ, αξζεληθά άηνκα; M.T., κέζε ηηκή; Σ.Ώ., ηππηθή απφθιηζε 

 

Σν βάζνο αιίεπζεο ηνπ είδνπο θπκάλζεθε απφ 57 έσο 513 m. Δ πιεηνλφηεηα ησλ 

αηφκσλ αιηεχζεθε ζηα βάζε 300–400 m, φπνπ θπξηάξρεζαλ άηνκα νιηθνχ κήθνπο 100–330 

mm. Σα αξζεληθά άηνκα ήηαλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξα απφ ηα ζειπθά ζηα βάζε 100–200, 

300–400 θαη 400–500 m (PW<0,05 ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο), παξνπζηάδνληαο ζεκαληηθή 

αχμεζε ησλ ζπρλνηήησλ ηνπο ζηα κεγαιχηεξα κήθε απφ φ,ηη ηα ζειπθά (ΡKS<0,05 ζε φιεο 

ηηο πεξηπηψζεηο). ηα βάζε 200–300 m, ηα δχν θχια δελ δηέθεξαλ ζεκαληηθά σο πξνο ηε 

δηάκεζε ηηκή ηνπ νιηθνχ κήθνπο (PW>0,05) θαη ηελ θαηά κήθνο ζχλζεζε (ΡKS>0,05).  
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ην Εφλην, ζε αληίζεζε κε ην Ώηγαίν, ηα δχν θχια δελ δηέθεξαλ ζεκαληηθά σο πξνο ηε 

δηάκεζε ηηκή (PW>0,05) θαη ηελ θαηαλνκή ησλ ζπρλνηήησλ ηνπ νιηθνχ κήθνπο (ΡKS>0,05). 

Δ δηάκεζε ηηκή ηνπ νιηθνχ κήθνπο ησλ αηφκσλ δηέθεξε ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ 

επνρψλ, ησλ αιηεπηηθψλ εξγαιείσλ, ησλ δσλψλ βάζνπο θαη ησλ πεξηνρψλ δεηγκαηνιεςίαο 

ηφζν ζε θάζε θχιν φζν θαη ζην ζχλνιν ησλ αηφκσλ (PΚW<0,05 ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο). Οη 

επηκέξνπο ζπγθξίζεηο κε ηε δνθηκαζία Mann–Whitney απνθάιπςαλ κεηαμχ πνηψλ 

παξαγφλησλ εληνπίδεηαη ε ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο κεηαβιεηήο (Πίλαθαο 3.4). 

 

Πίλαθαο 3.4 Ώπνηειέζκαηα ηεο ζχγθξηζεο ηνπ νιηθνχ κήθνπο (TL) κεηαμχ ησλ επνρψλ, ησλ 

αιηεπηηθψλ εξγαιείσλ, ησλ δσλψλ βάζνπο θαη ησλ πεξηνρψλ δεηγκαηνιεςίαο μερσξηζηά γηα ηα 

ζειπθά θαη αξζεληθά άηνκα, θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. canicula. Οη 

πηζαλφηεηεο ΡΚW θαη PW αληηζηνηρνχλ ζηηο δνθηκαζίεο Kruskal–Wallis θαη Mann–Whitney. Οη 

έληνλνη ραξαθηήξεο αληηζηνηρνχλ ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα 

 

 
 

Σν θζηλφπσξν αιηεχζεθαλ ζεκαληηθά κηθξφηεξα ζειπθά θαη αξζεληθά άηνκα απφ φ,ηη 

ηηο άιιεο επνρέο (PW<0,05 ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο). Σελ άλνημε θαη ην θζηλφπσξν, θαη ηα 

δχν θχια είραλ παξαπιήζηα κεγέζε (PW>0,05 ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο). 

Σα δίρηπα, ζε αληίζεζε κε ηε κεραλφηξαηα, θάλεθε φηη αζθνχλ θάπνην βαζκφ 

επηιεθηηθφηεηαο ζηα κεγαιχηεξα άηνκα (Πίλαθεο 3.3, 3.4). Χζηφζν, επεηδή ηα δίρηπα 

P KW P W P KW P W P KW P W

Άλνημε/Φζηλφπσξν
0,6143                      

(W=105.924)

0,2736                     

(W=107.803) 

0,1699                     

(W=425.671)

Άλνημε/Υεηκψλαο
0,0467                       

(W=61.482)

0,7199                         

(W=75.841)

0,0898                               

(W=274.623) 

Φζηλφπσξν/Υεηκψλαο
0,0014                       

(W=84.041)

0,0063                        

(W=86.780)

0,0001                                   

(W=344.830)

Α
ι
ηε
π
ηη
θ
φ
 

εξ
γ
α
ι
εί
ν

Αίρηπα/Μεραλφηξαηα –
1E-10                                                   

(W=11.114)
–

1E-8                                                       

(W=14.384)
–

0                                                                

(W=51.744)   

100–200/200–300 m
0,0058                          

(W=26.405)

0,7868                        

(W=32.968)

0,0230                    

(W=121.154)

100–200/300–400 m
1E-7                             

(W=42.474)

1E-10                           

(W=41.579)

0                                            

(W=167.160)

100–200/400–500 m
0,2448                        

(W=35.477)

0,2555                           

(W=43.834)

0,0911                                     

(W=158.000)

200–300/300–400 m
0                         

(W=30.746)

3E-9                                

(W=37.884)

0                                                

(W=137.674)

200–300/400–500 m
4E-5                                  

(W=25.325)

0,3342                       

(W=39.303)

0,0005                                             

(W=128.509)

300–400/400–500 m
1E-5                         

(W=93.297)

1E-9                         

(W=90.877)

0                                            

(W=371.239)

Π
εξ
ην
ρή

Ώηγαίν/Εφλην
0                

(H=73,9)

1E-7                                

(W=23.362)

1E-10                

(H=48,8)

0,0009                       

(W=27.973)

0                

(H=113)

3E-9                                    

(W=104.030)

χγθξηζε
Θειπθά Αξζεληθά χλνιν

Δ
π
ν
ρή 0,0227                    

(H=9,60)

0,0373                   

(H=8,50)

0,0007                    

(H=16,9)

Β
ά
ζ
ν
ο

0                    

(H=68,8)

0                    

(H=64,7)

0                    

(H=134)
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ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζχιιεςε 90 αηφκσλ κφλν απφ ηε δψλε βάζνπο 200–300 m, ελψ κε 

ηε κεραλφηξαηα αιηεχζεθαλ άηνκα απφ φια ηα βάζε, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 352 άηνκα 

πξνέξρνληαλ απφ ηε δψλε βάζνπο 200–300 m, ζεσξήζεθε ζθφπηκν λα ζπγθξηζνχλ σο πξνο 

ην κέγεζνο ηα άηνκα πνπ ζπιιέρζεθαλ ζηα θνηλά βάζε απφ ηα δχν δηαθνξεηηθά εξγαιεία. 

Σειηθά, ε δνθηκαζία Mann–Whitney έδεημε φηη ε δηάκεζε ηηκή ηνπ νιηθνχ κήθνπο δηέθεξε 

ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ αηφκσλ πνπ αιηεχζεθαλ κε δίρηπα θαη κεραλφηξαηα ζηελ θνηλή δψλε 

βάζνπο (200–300 m) ηφζν ζηα ζειπθά (PW=2E-5, W=1.933) φζν θαη ζηα αξζεληθά άηνκα 

(PW=1E-6, W=2.488), ππνδεηθλχνληαο πηζαλή δηαθνξνπνίεζε ζηελ επηιεθηηθφηεηα πνπ 

αζθνχλ απηά ηα εξγαιεία ζην κέγεζνο αιίεπζεο ηνπ είδνπο. 

Σα ζειπθά άηνκα πνπ αιηεχζεθαλ ζηε δψλε βάζνπο 200–300 m ήηαλ ζεκαληηθά 

κεγαιχηεξα απφ εθείλα πνπ αιηεχζεθαλ ζε νπνηνδήπνηε άιιν βάζνο (PW<0,05 ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο). Βπίζεο, ηα ζειπθά άηνκα πνπ αιηεχζεθαλ ζηε δψλε βάζνπο 300–400 m ήηαλ 

ζεκαληηθά κηθξφηεξα απφ εθείλα πνπ αιηεχζεθαλ ζε νπνηνδήπνηε άιιν βάζνο (PW<0,05 ζε 

φιεο ηηο πεξηπηψζεηο). ηα ξερφηεξα (100–200 m) θαη βαζχηεξα (400–500 m) ζηξψκαηα 

ζπιιέρζεθαλ ζειπθά άηνκα παξαπιήζησλ κεγεζψλ (PW>0,05). Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα 

αξζεληθά άηνκα πνπ αιηεχζεθαλ ζηηο δψλεο βάζνπο 100–200, 200–300 θαη 400–500 m είραλ 

παξαπιήζηα κεγέζε (PW>0,05 ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο). Οκνίσο κε ηα ζειπθά, ηα αξζεληθά 

άηνκα πνπ αιηεχζεθαλ ζηε δψλε βάζνπο 300–400 m ήηαλ ζεκαληηθά κηθξφηεξα απφ εθείλα 

πνπ αιηεχζεθαλ ζε νπνηνδήπνηε άιιν βάζνο (PW<0,05 ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο). 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ ζειπθψλ αηφκσλ ζε ζρέζε κε ην 

βάζνο επηβεβαηψζεθε κφλν γηα ηα πξψηα 300 m, πέξα απφ ηα νπνία παξαηεξήζεθε 

ζεκαληηθή κείσζε (βάζνο 300–400 m) κε επαθφινπζε ζεκαληηθή αχμεζε (βάζνο 400–500 

m), ε νπνία, σζηφζν, δελ μεπέξαζε ζεκαληηθά ην κέγεζνο ησλ αηφκσλ πνπ ζπρλάδνπλ ζηε 

δψλε βάζνπο 200–300 m. Ώληίζεηα, ηα αξζεληθά άηνκα παξνπζίαζαλ παξαπιήζηα κεγέζε 

ζηα πξψηα 300 m βάζνπο, πέξα απφ ηα νπνία παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ 

κεγέζνπο ηνπο (βάζνο 300–400 m) κε επαθφινπζε ζεκαληηθή αχμεζε (βάζνο 400–500 m), ε 

νπνία ήηαλ παξφκνηα κε ηελ αχμεζε ησλ αηφκσλ πνπ ζπρλάδνπλ ζηα πξψηα 300 m βάζνπο.  

ην Εφλην αιηεχζεθαλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξα άηνκα απφ φ,ηη ζην Ώηγαίν (PW<0,05). Σν 

γεγνλφο απηφ, πηζαλψο νθείιεηαη ζην φηη απφ ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ ηνπ Ενλίνπ, ην 34% 

(Ν=47) αιηεχζεθαλ κε κεραλφηξαηα, ελψ ην ππφινηπν 66% (Ν=90) κε δίρηπα, ηα νπνία 

θάλεθε φηη αζθνχλ θάπνην βαζκφ επηιεθηηθφηεηαο ζε κεγαιφζσκα άηνκα. Ώληίζεηα, ζην 

Ώηγαίν ε κεραλφηξαηα απνηέιεζε ην κνλαδηθφ αιηεπηηθφ εξγαιείν κε ηελ νπνία ζπιιέρζεθαλ 

άηνκα κε ην κεγαιχηεξν εχξνο νιηθνχ κήθνπο. ηελ Βηθφλα 3.7 απεηθνλίδεηαη ε δηαθχκαλζε 

ηνπ νιηθνχ κήθνπο μερσξηζηά γηα θάζε θχιν θαη παξάγνληα. 
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Δηθφλα 3.7 Θεθνγξάκκαηα ηνπ νιηθνχ κήθνπο (TL) ησλ ζειπθψλ (♀) θαη αξζεληθψλ αηφκσλ (♂) 

ηνπ είδνπο S. canicula γηα θάζε επνρή, αιηεπηηθφ εξγαιείν, δψλε βάζνπο θαη πεξηνρή δεηγκαηνιεςίαο 

(+, κέζε ηηκή; νξηδφληηα γξακκή, δηάκεζνο; γθξη πεξηνρή, 50% ησλ ηηκψλ; γσλία, 95% δηάζηεκα 

εκπηζηνζχλεο γηα ηε δηάκεζν; θάζεηεο γξακκέο, ειάρηζηε θαη κέγηζηε ηηκή) 
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Squalus blainville  

Σν νιηθφ κήθνο θπκάλζεθε απφ 182 έσο 790 mm ζηα ζειπθά άηνκα θαη απφ 180 έσο 799 

mm ζηα αξζεληθά. Ώπφ ηελ Βηθφλα 3.8 δηαπηζηψλεηαη: (α) ε ππεξνρή ησλ ζειπθψλ αηφκσλ 

ζηελ πιεηνλφηεηα (75%) ησλ κηθξφηεξσλ απφ 480 mm θιάζεσλ κήθνπο, (β) ε ππεξνρή ησλ 

αξζεληθψλ αηφκσλ ζηηο θιάζεηο απφ 480 έσο 550 mm, (γ) ε ππεξνρή ησλ ζειπθψλ αηφκσλ 

ζηηο θιάζεηο απφ 560 έσο 600 mm, θαη (δ) ε απνθιεηζηηθή παξνπζία ησλ ζειπθψλ αηφκσλ 

ζε κεγέζε κεγαιχηεξα απφ 600 mm, κε κνλαδηθή εμαίξεζε ηελ παξνπζία ελφο αξζεληθνχ 

αηφκνπ νιηθνχ κήθνπο 799 mm. Δ κέγηζηε ζπρλφηεηα παξνπζίαο ησλ ζειπθψλ αηφκσλ 

βξέζεθε απφ 400 έσο 430 mm θαη ησλ αξζεληθψλ απφ 480 έσο 550 mm. Σα δχν θχια 

δηέθεξαλ ζεκαληηθά σο πξνο ηηο θαηαλνκέο ησλ ζπρλνηήησλ ηνπ νιηθνχ κήθνπο (PKS<0,05).  

 

 

Δηθφλα 3.8 Καηά κήθνο (TL) ζχλζεζε ησλ ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. blainville 

ζην ζχλνιν ησλ πεξηνρψλ δεηγκαηνιεςίαο 

 

Δ θαηά κήθνο ζχλζεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ αηφκσλ γηα θάζε επνρή, αιηεπηηθφ εξγαιείν, 

βάζνο θαη πεξηνρή παξνπζηάδεηαη ζηελ Βηθφλα 3.9. Σα απνηειέζκαηα ηεο ζχγθξηζεο ησλ 

δηάκεζσλ ηηκψλ θαη ησλ θαηαλνκψλ ησλ ζπρλνηήησλ ηνπ νιηθνχ κήθνπο κεηαμχ ησλ 

ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ αηφκσλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 3.5.  

Σα δχν θχια παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή δηαθνξά ηφζν ζηε δηάκεζε ηηκή (PW<0,05) φζν 

θαη ζηελ θαηαλνκή ησλ ζπρλνηήησλ ηνπ νιηθνχ κήθνπο (ΡKS<0,05) κφλν ην θζηλφπσξν, κε 

ηα ζειπθά άηνκα λα είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξα απφ ηα αξζεληθά θαη λα εκθαλίδνληαη κε 

κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ θιάζεσλ, αιιά κε απνθιεηζηηθή παξνπζία ζε 

κήθε κεγαιχηεξα απφ 590 mm. Σελ άλνημε θαη ην θαινθαίξη, ηα δχν θχια δηέθεξαλ 

ζεκαληηθά κφλν σο πξνο ηελ θαηαλνκή ησλ ζπρλνηήησλ ηνπ νιηθνχ κήθνπο (ΡKS<0,05), κε 

ηα ζειπθά άηνκα λα θπξηαξρνχλ ηφζν ζηηο κηθξφηεξεο (ηδηαίηεξα ηελ άλνημε) φζν θαη ζηηο 

κεγαιχηεξεο θιάζεηο, θαη ηα αξζεληθά λα θπξηαξρνχλ απφ 510 έσο 550 mm.  
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Δηθφλα 3.9 Καηά κήθνο ζχλζεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. blainville γηα θάζε επνρή, 

αιηεπηηθφ εξγαιείν, δψλε βάζνπο θαη πεξηνρή δεηγκαηνιεςίαο 
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Πίλαθαο 3.5 Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ νιηθνχ κήθνπο (TL) γηα θάζε θχιν θαη γηα ην 

ζχλνιν ησλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. blainville αλά επνρή, αιηεπηηθφ εξγαιείν, δψλε βάζνπο θαη πεξηνρή 

δεηγκαηνιεςίαο, θαζψο θαη γηα ην ζπλνιηθφ πιεζπζκηαθφ δείγκα. Οη πηζαλφηεηεο PW θαη PKS 

αληηζηνηρνχλ ζηηο δνθηκαζίεο Mann–Whitney θαη Kolmogorov–Smirnov. Οη έληνλνη ραξαθηήξεο 

αληηζηνηρνχλ ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα 

 

Παξάγνληαο Φχιν N 
TL (mm) 

M.T. T.A. Δχξνο PW PKS 

Δ
π
ν
ρ
ή

 

Άλνημε 

Θ 141 475 115 207–738 
0,6311                    

(W=8.391) 
0,0019                  

(DN=0,2347) 
Ώ 115 469 72,3 303–799 

ζχλνιν 256 472 98,2 207–799 

Καινθαίξη 

Θ 61 512 113 351–790 
0,0787                 

(W=1.675) 

0,0019                    
(DN=0,3308) 

Ώ 67 485 71,1 335–581 

ζχλνιν 128 498 94,4 335–790 

Φζηλφπσξν 

Θ 141 530 119 269–779 
0,0001                 

(W=5.512) 
1E-7                  

(DN=0,3652) 
Ώ 110 481 68,3 253–589 

ζχλνιν 251 509 103 253–779 

Υεηκψλαο 

Θ 105 342 117 182–671 
0,0741                   

(W=4.204) 

0,1124                          

(DN=0,1859) 
Ώ 69 365 106 180–559 

ζχλνιν 174 351 113 180–671 

Α
ι
ηε
π
η
ηθ
φ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

εξ
γ
α
ι
εί
ν
 

Αίρηπα 

Θ 64 336 54,9 273–478 
0,0024                  

(W=1.973) 
0,0157                   

(DN=0,301) 
Ώ 46 379 75,2 268–519 

ζχλνιν 110 354 67,3 268–519 

Μεραλφηξαηα 

Θ 320 466 131 182–779 
0,6046                 

(W=40.246) 
1E-6              

(DN=0,2231) 
Ώ 258 455 90,2 180–799 

ζχλνιν 578 461 114 180–799 

Παξαγάδη 

Θ 64 601 85,7 419–790 
0,0741                   

(W=4.204) 

0,1124                          

(DN=0,1859) 
Ώ 57 519 39,4 425–581 

ζχλνιν 121 563 79,3 419–790 

Β
ά
ζ
ν
ο 

100–200 m 

Θ 91 477 118 298–759 
0,4498  

(W=1.282) 
0,0450 

(DN=0,2864) 
Ώ 31 441 58,9 253–537 

ζχλνιν 122 468 107 253–759 

200–300 m 

Θ 165 386 121 182–695 
0,0029 

(W=14.117) 
0,0008 

(DN=0,2261) 
Ώ 143 414 97,5 180–559 

ζχλνιν 308 399 112 180–695 

300–400 m 

Θ 77 515 122 289–780 
0,0447           

(W=2.873) 
0,0010 

(DNB=0,3027) 
Ώ 91 492 71,0 315–589 

ζχλνιν 168 502 98,0 289–780 

400–500 m 

Θ 58 477 128 207–742 
0,7162  

(W=1.391) 
0,0428 

(DN=0,2676) 
Ώ 50 462 90,8 272–799 

ζχλνιν 108 567 72,0 207–799 

> 500 m 

Θ 57 605 70,7 461–790 
1E-11                

(W=289) 
0                       

(DN=0,6857) 
Ώ 46 518 35,1 438–581 

ζχλνιν 103 462 118 438–790 

Π
εξ
ην
ρ
ή

 

Ώηγαίν 

Θ 322 465 130 182–779 
0,6802                         

(W=41.187) 
2E-6                  

(DN=0,2189) 
Ώ 261 455 89,7 180–799 

ζχλνιν 583 461 114 180–799 

Εφλην 

Θ 84 415 158 273–790 
0,0008                    

(W=4.896) 

3E-6                     
(DN=0,3937) 

Ώ 90 454 96,5 268–581 

ζχλνιν 174 436 131 268–790 

Ληβπθφ 

Θ 42 580 46,2 461–678 
1E-5                            

(W=19) 
2E-6                      

(DN=0,9286) 
Ώ 10 480 22,7 438–507 

ζχλνιν 52 561 58,1 438–678 

πλνιηθά 
Θ 448 466 137 182–790 

0,4606                     

(W=78.426) 
0                            

(DN=0,2394) 
Ώ 361 456 90,2 180–799 

ζχλνιν 809 462 118 180–799 

Ν, αξηζκφο αηφκσλ; Θ, ζειπθά; Ώ, αξζεληθά άηνκα; M.T., κέζε ηηκή; Σ.Ώ., ηππηθή απφθιηζε 
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Σν είδνο θάλεθε φηη εηζέξρεηαη ζηελ αιηεπηηθή θάζε ηεο κεραλφηξαηαο κφιηο απφ 180 

mm νιηθνχ κήθνπο, ελψ ην κηθξφηεξν κήθνο ζχιιεςεο κε δίρηπα θαη παξαγάδη ήηαλ 265 θαη 

415 mm, αληίζηνηρα. Με δίρηπα αιηεχζεθε ην πην ζηελφ εχξνο κεγεζψλ θαη ησλ δχν θχισλ, 

ηα νπνία παξνπζίαζαλ ηε κέγηζηε αθζνλία ζηηο θιάζεηο κήθνπο απφ 280 έσο 300 mm. ζα 

ζειπθά θαη αξζεληθά άηνκα μεπέξαζαλ ηα 480 θαη 520 mm, αληίζηνηρα, αιηεχζεθαλ κφλν κε 

κεραλφηξαηα θαη παξαγάδη. Ώπφ φια ηα εξγαιεία, κφλν κε δίρηπα αιηεχζεθαλ ζεκαληηθά 

κηθξφηεξα ζειπθά άηνκα απφ φ,ηη αξζεληθά (PW<0,05), ηα νπνία δηέθεξαλ θαη σο πξνο ηελ 

θαηαλνκή ησλ ζπρλνηήησλ ηνπ νιηθνχ κήθνπο (ΡKS<0,05), θπξίσο εμαηηίαο ηεο ππεξνρήο ησλ 

ζειπθψλ ζηηο κηθξφηεξεο θιάζεηο κήθνπο (280–310 mm) θαη ηεο αχμεζεο ηεο ζπρλφηεηαο 

ησλ αξζεληθψλ ζηηο κεγαιχηεξεο θιάζεηο κήθνπο (430–530 mm). Ώληίζεηα, κε παξαγάδη 

αιηεχζεθαλ ζειπθά άηνκα πνπ ήηαλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξα απφ ηα αξζεληθά (PW<0,05), κε 

ζεκαληηθά απμαλφκελεο ζπρλφηεηεο ζηηο κεγαιχηεξεο θιάζεηο νιηθνχ κήθνπο (ΡKS<0,05). 

Σν βάζνο αιίεπζεο ηνπ είδνπο θπκάλζεθε απφ 80 έσο 1.500 m. πλνιηθά 49, 36, 1 θαη 

18 άηνκα αιηεχζεθαλ ζηα βάζε 500–600, 600–700, 700–800 θαη 1.500 m, αληίζηνηρα, ηα 

νπνία νκαδνπνηήζεθαλ ιφγσ ηνπ κηθξνχ δείγκαηνο. ηε δψλε βάζνπο 200–300 m 

θαηαγξάθεθε ε κεγαιχηεξε αθζνλία ηνπ είδνπο. ηελ ίδηα δψλε αιηεχζεθαλ θαη ηα 

κηθξφηεξα άηνκα. Ώληίζεηα, ηα κεγαιχηεξα άηνκα ζπιιέρζεθαλ ζε βάζε >500 m. ηηο δψλεο 

βάζνπο 100–200 θαη 400–500 m, ηα δχν θχια δελ δηέθεξαλ ζεκαληηθά σο πξνο ην δηάκεζν 

νιηθφ κήθνο (PW>0,05). Ώληίζεηα, ηα ζειπθά άηνκα ήηαλ αθελφο ζεκαληηθά κηθξφηεξα απφ 

ηα αξζεληθά ζηε δψλε βάζνπο 200–300 m αθεηέξνπ ζεκαληηθά κεγαιχηεξα απφ ηα αξζεληθά 

ζηα 300–400 θαη >500 m βάζνπο (PW<0,05 ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο). ε θάζε δψλε βάζνπο 

βξέζεθε ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ θαηαλνκή ησλ ζπρλνηήησλ ηνπ νιηθνχ κήθνπο κεηαμχ ησλ 

δχν θχισλ (ΡKS<0,05 ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο). Εδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθή ήηαλ αθελφο ε 

ζπληξηπηηθή ππεξνρή ησλ ζειπθψλ αηφκσλ έλαληη ησλ αξζεληθψλ ζρεδφλ ζε φιεο ηηο θιάζεηο 

κήθνπο ζην ξερφηεξν ζηξψκα (100–200 m) αθεηέξνπ ε απνθιεηζηηθή παξνπζία ησλ 

ζειπθψλ αηφκσλ ζηηο κεγαιχηεξεο θιάζεηο κήθνπο ζε φια ηα βάζε, κε εμαίξεζε ηε δψλε 

βάζνπο 400–500 m φπνπ αιηεχζεθε ην κνλαδηθφ αξζεληθφ άηνκν νιηθνχ κήθνπο 799 mm. 

ην Ώηγαίν, ηα δχν θχια παξνπζίαζαλ παξαπιήζην κέγεζνο (PW>0,05). ην Εφλην ηα 

ζειπθά άηνκα ήηαλ ζεκαληηθά κηθξφηεξα απφ ηα αξζεληθά (PW<0,05), ελψ ζην Ληβπθφ ήηαλ 

ζεκαληηθά κεγαιχηεξα (PW<0,05). ε θάζε πεξηνρή, βξέζεθε ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ 

θαηαλνκή ησλ ζπρλνηήησλ ηνπ νιηθνχ κήθνπο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ (ΡKS<0,05 ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο). Εδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθή ήηαλ ε απνθιεηζηηθή παξνπζία ησλ ζειπθψλ 

αηφκσλ ζε κεγέζε κεγαιχηεξα απφ 590 mm ζην Ώηγαίν (κε εμαίξεζε ην αξζεληθφ άηνκν 

κήθνπο 799 mm) θαη ζην Εφλην, θαζψο θαη ζε κεγέζε κεγαιχηεξα απφ 510 mm ζην Ληβπθφ. 
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εκαληηθέο δηαθνξέο βξέζεθαλ ζηε δηάκεζε ηηκή ηνπ νιηθνχ κήθνπο αλάκεζα ζηηο 

επνρέο, ηα εξγαιεία, ηηο δψλεο βάζνπο θαη ηηο πεξηνρέο ζηα ζειπθά άηνκα θαη ζην ζχλνιν 

ησλ αηφκσλ (PΚW<0,05 ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο). Παξφκνην πξφηππν παξαηεξήζεθε θαη ζηα 

αξζεληθά άηνκα, ηα νπνία, σζηφζν, είραλ παξφκνηα κεγέζε ζε φιεο ηηο πεξηνρέο (PΚW>0,05). 

Ώπφ ηνλ Πίλαθα 3.6 δηαπηζηψλεηαη φηη ηα άηνκα πνπ αιηεχζεθαλ ην ρεηκψλα ήηαλ 

ζεκαληηθά κηθξφηεξα απφ εθείλα πνπ αιηεχζεθαλ νπνηαδήπνηε άιιε επνρή, αλεμάξηεηα απφ 

ην θχιν (PW<0,05 ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο). Σν θαινθαίξη θαη ην θζηλφπσξν, ηα ζειπθά 

άηνκα είραλ παξφκνην κήθνο (PW>0,05 ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο), αιιά ήηαλ ζεκαληηθά 

κεγαιχηεξα απφ εθείλα πνπ αιηεχζεθαλ ηελ άλνημε ή ην ρεηκψλα (PW<0,05 ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο). Σν θζηλφπσξν, ηα αξζεληθά άηνκα είραλ παξφκνην κήθνο κε εθείλα πνπ 

αιηεχζεθαλ ηελ άλνημε ή ην θαινθαίξη (PW>0,05 ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο). 

Δ  ζεηξά αχμεζεο ηεο δηάκεζεο ηηκήο ηνπ νιηθνχ κήθνπο ησλ αηφκσλ κεηαμχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ εξγαιείσλ ήηαλ δίρηπα<κεραλφηξαηα<παξαγάδη, αλεμάξηεηα απφ ην θχιν. Γηα 

ηνλ έιεγρν ηεο πηζαλήο επηιεθηηθφηεηαο πνπ αζθνχλ ηα αιηεπηηθά εξγαιεία ζην κέγεζνο 

αιίεπζεο ησλ αηφκσλ, ε κεηαβιεηή ζπγθξίζεθε κεηαμχ ησλ αηφκσλ πνπ αιηεχζεθαλ απφ 

200 έσο 300 m φπνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηα ηξία εξγαιεία (ζηηο δψλεο 100–200 θαη 400–

500 m ρξεζηκνπνηήζεθε κφλν κεραλφηξαηα, ζηε δψλε 300–400 m φια ηα άηνκα, εθηφο απφ 

4, αιηεχζεθαλ κε κεραλφηξαηα, ελψ ζε βάζε >500m φια ηα άηνκα, εθηφο απφ 1, αιηεχζεθαλ 

κε παξαγάδη). Σειηθά, ε δηάκεζε ηηκή ηνπ νιηθνχ κήθνπο δηέθεξε ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ 

αηφκσλ πνπ αιηεχζεθαλ κε ηα ηξία δηαθνξεηηθά εξγαιεία ηφζν ζηα ζειπθά (PΚW=1E-11, 

Δ=51,29) φζν θαη ζηα αξζεληθά άηνκα (PΚW=0,0003, Δ=16,19), ππνδεηθλχνληαο πηζαλή 

δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ην εχξνο ησλ κεγεζψλ πνπ ζηνρεχεη θάζε εξγαιείν  

Δ ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο δηάκεζεο ηηκήο ηνπ νιηθνχ κήθνπο κεηαμχ ζρεδφλ 

φισλ ησλ δσλψλ βάζνπο (PΚW<0,05) έδεημε φηη ην είδνο κεηαβάιιεη ην κέγεζφο ηνπ ζε ζρέζε 

κε ην βάζνο ρσξίο, σζηφζν, λα παξνπζηάδεη ζαθή ηάζε αχμεζεο πξνο ηα πην βαζηά. 

ην Εφλην αιηεχζεθαλ ζεκαληηθά κηθξφηεξα ζειπθά άηνκα απφ νπνηαδήπνηε άιιε 

πεξηνρή (PΚW<0,05). Σν γεγνλφο απηφ, πηζαλψο απνδίδεηαη ζην φηη απφ ην ζχλνιν ησλ 84 

ζειπθψλ αηφκσλ απφ ην Εφλην, κφιηο 1 άηνκν αιηεχζεθε κε κεραλφηξαηα, 19 κε παξαγάδη, 

ελψ ηα ππφινηπα 64 κε δίρηπα, ηα νπνία θάλεθε φηη αζθνχλ επηιεθηηθφηεηα ζηα κηθξφζσκα 

άηνκα. Μάιηζηα, ζην Εφλην, ε δηάκεζε ηηκή ηνπ νιηθνχ κήθνπο ήηαλ ζεκαληηθά κηθξφηεξε 

ζηα άηνκα πνπ αιηεχζεθαλ κε δίρηπα απφ φ,ηη ζηα άηνκα πνπ αιηεχζεθαλ κε παξαγάδη, 

αλεμάξηεηα απφ ην θχιν (Θ: PW=1E-10, W=1.217, A: PW=0, W=1.970). Σν Ώηγαίν θαηέιαβε 

ελδηάκεζε ζέζε, γηαηί ζε απηήλ ηελ πεξηνρή ηα πεξηζζφηεξα ζειπθά άηνκα (Ν=319) 

αιηεχζεθαλ κε κεραλφηξαηα, θαη κφιηο 3 κε παξαγάδη. Σέινο, ην γεγνλφο φηη ζην Ληβπθφ 
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αιηεχζεθαλ ηα κεγαιχηεξα ζειπθά άηνκα, πηζαλψο απνδίδεηαη ζην φηη ρξεζηκνπνηήζεθε 

απνθιεηζηηθά ην παξαγάδη σο κέζν αιίεπζεο ζε απηή ηελ πεξηνρή, ην νπνίν θάλεθε φηη αζθεί 

επηιεθηηθφηεηα ζε κεγαιχηεξα άηνκα. Δ δηαθχκαλζε ηνπ νιηθνχ κήθνπο μερσξηζηά γηα θάζε 

θχιν θαη παξάγνληα απεηθνλίζηεθε κε ζεθνγξάκκαηα (Βηθφλα 3.10). 

 

Πίλαθαο 3.6 Ώπνηειέζκαηα ηεο ζχγθξηζεο ηνπ νιηθνχ κήθνπο (TL) κεηαμχ ησλ επνρψλ, ησλ 

αιηεπηηθψλ εξγαιείσλ, ησλ δσλψλ βάζνπο θαη ησλ πεξηνρψλ δεηγκαηνιεςίαο μερσξηζηά γηα ηα 

ζειπθά θαη αξζεληθά άηνκα, θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. blainville. Οη 

πηζαλφηεηεο ΡΚW θαη PW αληηζηνηρνχλ ζηηο δνθηκαζίεο Kruskal–Wallis θαη Mann–Whitney. Οη 

έληνλνη ραξαθηήξεο αληηζηνηρνχλ ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

P KW P W P KW P W P KW P W

Άλνημε/Καινθαίξη
0,0393              

(W=4.545)

0,0326                            

(W=4.586)

0,0092                         

(W=19.057)

Άλνημε/Φζηλφπσξν
0,0002                    

(W=12.516)

0,0712                        

(W=7.206)

1E-5                           

(W=39.304)

Άλνημε/Υεηκψλαο
0                                                     

(W=2.849)

1E-10                         

(W=1.718)

0                                            

(W=9.080)

Καινθαίξη/Φζηλφπσξν
0,3041                      

(W=4.693)

0,5077                        

(W=3.466)

0,3677                          

(W=16.973)

Καινθαίξη/Υεηκψλαο
0                                     

(W=921)

2E-10                         

(W=840)

0                                      

(W=3.637)

Φζηλφπσξν/Υεηκψλαο
0                                    

(W=2.000)

1E-12                            

(W=1.395)

0                                    

(W=6.716)

Αίρηπα/Μεραλφηξαηα
0                            

(W=16.961)

1E-8                          

(W=9.059)

0                                

(W=51.050)

Αίρηπα/Παξαγάδη
0                                    

(W=4.083)

0                                

(W=2.480)

0                                       

(W=13.071)

Μεραλφηξαηα/Παξαγάδη
0                       

(W=4.044)

1E-8                          

(W=3.796)

0                                  

(W=15.713)

100–200/200–300 m
1Δ-7                             

(W=4.460)

0,3284                        

(W=1.968)

1Δ-6                                    

(W=13.078)

100–200/300–400 m
0,0311                      

(W=4.285)

0,0001                     

(W=2.132)

0,0002                                    

(W= 13.138)

100–200/400–500 m
0,9488                    

(W=2.656)

0,1768                    

(W=915)

0,6133                              

(W=6.843)

100–200/>500 m
1Δ-10                       

(W=4.295)

1Δ-8                       

(W=1.264)

0                                           

(W=10.192)

200–300/300–400 m
3Δ-11                       

(W=9.958)

2Δ-10                       

(W=9.931)

0                                        

(W=40.165)

200–300/400–500 m
1Δ-5                    

(W=6.658)

0,0086                     

(W=4.469)

3Δ-7                                  

(W=22.171)

200–300/>500 m
0                               

(W=8.897)

1Δ-12                       

(W=5.586)

0                                      
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Δηθφλα 3.10 Θεθνγξάκκαηα ηνπ νιηθνχ κήθνπο (TL) ησλ ζειπθψλ (♀) θαη αξζεληθψλ αηφκσλ (♂) 

ηνπ είδνπο S. blainville γηα θάζε επνρή, αιηεπηηθφ εξγαιείν, δψλε βάζνπο θαη πεξηνρή δεηγκαηνιεςίαο 

(+, κέζε ηηκή; νξηδφληηα γξακκή, δηάκεζνο; γθξη πεξηνρή, 50% ησλ ηηκψλ; γσλία, 95% δηάζηεκα 

εκπηζηνζχλεο γηα ηε δηάκεζν; θάζεηεο γξακκέο, ειάρηζηε θαη κέγηζηε ηηκή) 
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3.3.3 ρέζε κήθνπο–βάξνπο 

 

Scyliorhinus canicula 

ηνλ Πίλαθα 3.7 παξνπζηάδνληαη νη παξάκεηξνη ησλ ζρέζεσλ νιηθνχ κήθνπο–νιηθνχ βάξνπο 

μερσξηζηά γηα ηα ζειπθά θαη αξζεληθά άηνκα, θαζψο θαη γηα ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ αλά 

πεξηνρή δεηγκαηνιεςίαο θαη γηα ην ζπλνιηθφ πιεζπζκηαθφ δείγκα. 

Ο ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ (R
2
) έιαβε ζεκαληηθά πςειέο ηηκέο, απνθαιχπηνληαο 

ηζρπξή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ (P=0 ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο). Ο έιεγρνο ηνπ 

ηχπνπ ηεο αχμεζεο κε ηε δνθηκαζία t έδεημε φηη ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή b ζε θάζε θχιν θαη 

ζην ζχλνιφ ησλ αηφκσλ ήηαλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξε απφ ηελ ηηκή 3 ζε θάζε πεξηνρή 

(Pt<0,05), απνθαιχπηνληαο ζεηηθή αιινκεηξία.  

 

Πίλαθαο 3.7 πληειεζηέο ηεο ζρέζεο νιηθνχ κήθνπο (ΣL)–νιηθνχ βάξνπο (RW) γηα ηα ζειπθά, ηα 

αξζεληθά θαη ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. canicula γηα θάζε πεξηνρή δεηγκαηνιεςίαο θαη γηα 

ην ζχλνιν ησλ πεξηνρψλ. Οη πηζαλφηεηεο Pt θαη PANCOVA αληηζηνηρνχλ ζηηο δνθηκαζίεο t θαη 

ζπλδηαθχκαλζεο. Οη έληνλνη ραξαθηήξεο αληηζηνηρνχλ ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα 

 

Πεξηνρή Φχιν N α b Σ..(b) R2 Pt     
Σχπνο 

αχμεζεο 

PANCOVA                       

θχια πεξηνρέο 

Ώηγαίν 

Θ 1.074 4Β-7 3,348 0,010 0,99 0 (t=34,2725) Θ.Ώ. 

0,0008           
(F=11,4) 

0                  
(F=22,9) 

Ώ 1.102 1Β-6 3,303 0,009 0,99 0 (t=35,2506) Θ.Ώ. 

ζχλνιν 2.176 1Β-6 3,317 0,007 1,00 0 (t=46,0990) Θ.Ώ. 

Εφλην 

Θ 70 1Β-6 3,184 0,057 0,98 0,0020 (t=3,2102) Θ.Ώ. 

0,4016           

(F=0,71) 
Ώ 67 1Β-6 3,127 0,038 0,99 0,0014 (t=3,3308) Θ.Ώ. 

ζχλνιν 137 1Β-6 3,155 0,035 0,98 2E-5 (t=4,4322) Θ.Ώ. 

χλνιν 

Θ 1.144 5Β-7 3,337 0,010 0,99 0 (t=33,5393) Θ.Ώ. 

0,0007           
(F=11,4) 

Ώ 1.169 1Β-6 3,293 0,008 0,99 0 (t=34,5472) Θ.Ώ. 

ζχλνιν 2.313 1Β-6 3,308 0,007 0,99 0 (t=45,3229) Θ.Ώ. 

N, αξηζκφο αηφκσλ; Θ, ζειπθά; A, αξζεληθά; α, ηεηκεκέλε; b, θιίζε; Σ..(b), ηππηθφ ζθάικα ηνπ b; R2, ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ; 

Θ.Ώ., ζεηηθή αιινκεηξία  

 

ΐάζεη ηεο αλάιπζεο ζπλδηαθχκαλζεο, ν ζπληειεζηήο b δηέθεξε ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ 

δχν θχισλ, κε ηα ζειπθά άηνκα λα παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξεο ηηκέο βάξνπο γηα ην ίδην 

κήθνο ζε ζρέζε κε ηα αξζεληθά ζην Ώηγαίν (PANCOVA<0,05) θαη ζην ζχλνιν ησλ πεξηνρψλ 

(PANCOVA<0,05). Ώληίζεηα, ζην Εφλην δελ βξέζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ αηφκσλ σο πξνο ην ζπληειεζηή b (PANCOVA>0,05). εκαληηθή 

δηαθνξνπνίεζε παξνπζίαζε ν ζπληειεζηήο b θαη κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ, ιακβάλνληαο 

πςειφηεξε ηηκή ζην Ώηγαίν ζε ζρέζε κε ην Εφλην (PANCOVA<0,05) (Πίλαθαο 3.7). 

Οη ζρέζεηο νιηθνχ κήθνπο–νιηθνχ βάξνπο γηα θάζε θχιν ζην ζχλνιν ησλ πεξηνρψλ θαη 

γηα ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ ζε θάζε πεξηνρή απεηθνλίδνληαη ζηελ Βηθφλα 3.11. 
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Δηθφλα 3.11 Κακπχιεο αχμεζεο γηα ηα ζειπθά θαη αξζεληθά άηνκα ζην ζχλνιν ησλ πεξηνρψλ θαη γηα 

ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ αλά πεξηνρή δεηγκαηνιεςίαο ηνπ είδνπο S. canicula  

 

Squalus blainville 

ηνλ Πίλαθα 3.8 παξνπζηάδνληαη νη παξάκεηξνη ησλ ζρέζεσλ νιηθνχ κήθνπο–νιηθνχ βάξνπο 

μερσξηζηά γηα ηα ζειπθά θαη αξζεληθά άηνκα, θαζψο θαη γηα ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ αλά 

πεξηνρή δεηγκαηνιεςίαο θαη γηα ην ζπλνιηθφ πιεζπζκηαθφ δείγκα. 

Ο ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ (R
2
) έιαβε ζεκαληηθά πςειέο ηηκέο, απνθαιχπηνληαο 

ηζρπξή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ (P=0 ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο). H ηηκή ηνπ 

ζπληειεζηή b ζε θάζε θχιν θαη ζην ζχλνιφ ησλ αηφκσλ αλά πεξηνρή δεηγκαηνιεςίαο ήηαλ 

ζεκαληηθά κεγαιχηεξε απφ ηελ ηηκή 3 (Pt<0,05), απνθαιχπηνληαο ζεηηθή αιινκεηξία. 

Βμαίξεζε ζε απηφ ην πξφηππν απνηέιεζαλ ηα αξζεληθά άηνκα απφ ην Ληβπθφ (Pt>0,05). 

 

Πίλαθαο 3.8 πληειεζηέο ηεο ζρέζεο νιηθνχ κήθνπο (ΣL)–νιηθνχ βάξνπο (RW) γηα ηα ζειπθά, ηα 

αξζεληθά θαη ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. blainville γηα θάζε πεξηνρή δεηγκαηνιεςίαο θαη γηα 

ην ζχλνιν ησλ πεξηνρψλ. Οη πηζαλφηεηεο Pt θαη PANCOVA αληηζηνηρνχλ ζηηο δνθηκαζίεο t θαη 

ζπλδηαθχκαλζεο. Οη έληνλνη ραξαθηήξεο αληηζηνηρνχλ ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα 

 

Πεξηνρή Φχιν N α b Σ..(b) R2 Pt        
Σχπνο 

αχμεζεο 

PANCOVA                       

θχια πεξηνρέο 

Ώηγαίν 

Θ 322 1Β-6 3,279 0,020 0,99 2E-14 (t=14,2270 Θ.Ώ. 

0,0035                      
(F=8,58) 

0                        
(F=38,7) 

Ώ 261 2Β-6 3,178 0,028 0,98 2E-7 (t=6,2325) Θ.Ώ. 

ζχλνιν 583 1Β-6 3,247 0,016 0,99 2E-7 (t=15,1330) Θ.Ώ. 

Εφλην 

Θ 84 1Β-6 3,357 0,030 0,99 0 (t=12,0435) Θ.Ώ. 

0                      
(F=21,6) 

Ώ 90 2Β-6 3,138 0,035 0,99 0,0002 (t=3,8869) Θ.Ώ. 

ζχλνιν 174 1Β-6 3,262 0,024 0,99 0 (t=10,8053) Θ.Ώ. 

Ληβπθφ 

Θ 42 1Β-8 4,082 0,176 0,93 2E-7 (t=6,1667) Θ.Ώ. 

0,7862           

(F=0,07) 
Ώ 10 2Β-8 3,858 1,319 0,52 0,5998 (t=0,6509) Εζνκεηξία 

ζχλνιν 52 4Β-10 4,510 0,161 0,97 1E-12 (t=9,4078) Θ.Ώ. 

χλνιν 

Θ 448 1Β-6 3,300 0,016 0,99 4E-14 (t=18,6141) Θ.Ώ. 

0                      
(F=28,8) 

Ώ 361 2Β-6 3,161 0,025 0,98 2E-7 (t=6,4008) Θ.Ώ. 

ζχλνιν 809 1Β-6 3,273 0,014 0,99 0 (t=19,3022) Θ.Ώ. 

N, αξηζκφο αηφκσλ; Θ, ζειπθά; A, αξζεληθά; α, ηεηκεκέλε; b, θιίζε; Σ..(b), ηππηθφ ζθάικα ηνπ b; R2, ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ; 

Θ.Ώ., ζεηηθή αιινκεηξία 
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χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ζπλδηαθχκαλζεο, ν ζπληειεζηήο b δηέθεξε ζεκαληηθά 

κεηαμχ ησλ θχισλ, κε ηα ζειπθά άηνκα λα παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξεο ηηκέο βάξνπο γηα ην 

ίδην κήθνο ζε ζρέζε κε ηα αξζεληθά ζην Ώηγαίν, ζην Εφλην θαη ζην ζχλνιν ησλ πεξηνρψλ 

(PANCOVA<0,05 ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο). Ώληίζεηα, ζην Ληβπθφ, ην νπνίν 

αληηπξνζσπεχνληαλ απφ κηθξφ αξηζκφ αηφκσλ, δελ βξέζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ 

ησλ θχισλ (PANCOVA>0,05) (Πίλαθαο 3.8). 

εκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ην ζπληειεζηή b βξέζεθαλ αλάκεζα ζηηο πεξηνρέο 

(PANCOVA<0,05). Οη επηκέξνπο ζπγθξίζεηο ησλ θιίζεσλ b κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ δελ 

απνθάιπςαλ ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ηνπ Ώηγαίνπ θαη ηνπ Ενλίνπ 

(PANCOVA=0,6532, F=0,20). Ώληίζεηα, ν ζπληειεζηήο b παξνπζίαζε ζεκαληηθά πςειφηεξε 

ηηκή ζην Ληβπθφ ζε ζρέζε ηφζν κε ην Ώηγαίν (PANCOVA=0, F=72,5) φζν θαη κε ην Εφλην 

(PANCOVA=0, F=85,3). Σν γεγνλφο απηφ πηζαλψο απνδίδεηαη ζην φηη ην Ληβπθφ 

αληηπξνζσπεχηεθε θπξίσο απφ κεγαιφζσκα άηνκα, ζε αληίζεζε κε ηηο άιιεο πεξηνρέο πνπ 

αληηπξνζσπεχηεθαλ απφ κεγαιχηεξν εχξνο κεγεζψλ.  

Οη ζρέζεηο νιηθνχ κήθνπο–νιηθνχ βάξνπο γηα θάζε θχιν ζην ζχλνιν ησλ πεξηνρψλ θαη 

γηα ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ ζε θάζε πεξηνρή απεηθνλίδνληαη ζηελ Βηθφλα 3.12. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 3.12 Κακπχιεο αχμεζεο γηα ηα ζειπθά θαη αξζεληθά άηνκα ζην ζχλνιν ησλ πεξηνρψλ θαη γηα 

ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ αλά πεξηνρή δεηγκαηνιεςίαο ηνπ είδνπο S. blainville 
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3.3.4 Μνξθνκεηξία αθαλζψλ 

Ώπφ ην ζχλνιν ησλ 810 λεαξψλ θαη ελήιηθσλ ζπιιερζέλησλ αηφκσλ ηνπ είδνπο Squalus 

blainville, νη κεηξήζεηο κνξθνκεηξίαο θαη βάξνπο ησλ αθαλζψλ έγηλαλ ζε δηαθνξεηηθφ 

αξηζκφ αηφκσλ, εμαηηίαο ηνπ δηαθνξεηηθνχ βαζκνχ θαη ζεκείνπ θζνξάο πνπ έθεξε θάζε 

άθαλζα, θαη κε ζθνπφ ηε κέγηζηε αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ αθαλζψλ ζηηο αλαιχζεηο.  

ε 55 έκβξπα θαηαγξάθεθαλ ηα κνξθνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δεχηεξεο άθαλζαο. 

Οη άθαλζεο ήηαλ δηακνξθσκέλεο ζε φια ηα εμεηαδφκελα έκβξπα, απφ ην κηθξφηεξν (TL=69 

mm) έσο ην κεγαιχηεξν (TL=209 mm). ηα πξψηα ζηάδηα ηεο εκβξπτθήο αλάπηπμεο νη 

άθαλζεο ήηαλ καιαθέο θαη εχθακπηεο, ελψ ζηα πξνρσξεκέλα ζηάδηα ήηαλ ζθιεξέο θαη 

άθακπηεο (Βηθφλα 3.13). ε θακία πεξίπησζε δελ εληνπίζηεθαλ δαθηχιηνη ζηελ εμσηεξηθή 

ζκάιηηλε επηθάλεηα ησλ αθαλζψλ ησλ εκβξχσλ ζηε βάζε ηεο νπνίαο ήηαλ νξαηή (σο έληνλε 

ιεπθή δψλε) ε ελεξγή πεξηνρή ζρεκαηηζκνχ ζκάιηνπ (Campana et al. 2006).  
 

 
 

Δηθφλα 3.13 Γεπγάξη αθαλζψλ εκβξχσλ δηαθνξεηηθνχ κήθνπο (TL); 96 mm (Α); 140 mm (Β); 152 

mm (Γ); 169 mm (Γ). Οη θσηνγξαθίεο ιήθζεθαλ ζην IMAGE ANALYSIS (Φσην. ΐ Κνπζηέλε)  
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Σα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ κεηξήζεσλ κνξθνκεηξίαο θαη βάξνπο ηεο 

δεχηεξεο άθαλζαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 3.9. Οη κέζεο ηηκέο απηψλ ησλ κεηξήζεσλ 

δελ δηέθεξαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ αηφκσλ (Pt>0,05 ζε 

φιεο ηηο πεξηπηψζεηο), κε εμαίξεζε ην πιάηνο ηεο άθαλζαο ζηε βάζε ηεο ζκάιηηλεο 

επηθάλεηαο (EBW) θαη κφλν ζηελ πεξίπησζε ησλ λεαξψλ θαη ελήιηθσλ αηφκσλ (Pt <0,05).  

 

Πίλαθαο 3.9 Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ κεηξήζεσλ κνξθνκεηξίαο (ζε mm) θαη βάξνπο 

(ζε g) ηεο δεχηεξεο άθαλζαο ηνπ είδνπο S. blainville. Δ πηζαλφηεηα Ρt αληηζηνηρεί ζηε δνθηκαζία t 

 

Μέηξεζε Φχιν N M.T. T.A. Διάρηζην Μέγηζην Pt 

Νεαξά θαη ελήιηθα άηνκα 

TSL 

Θ 320 42,7 11,1 16,4 68,4 
0,6148      

(t=-0,5036)       
Ώ 257 43,1 8,33 14,1 54,8 

ζχλνιν 577 42,9 10,0 14,1 68,4 

ESL 

Θ 331 31,9 8,90 10,9 58,8 
0,7312       

(t=-0,3437) 
Ώ 265 32,1 6,71 11,0 49,2 

ζχλνιν 596 32,0 7,99 10,9 58,8 

X1X2  

Θ 383 3,60 1,01 1,20 6,30 
0,1107              

(t=1,5952) 
Ώ 302 3,49 0,71 1,22 4,85 

ζχλνιν 685 3,55 0,89 1,20 6,30 

EBW  

Θ 383 3,09 0,79 1,15 4,85 
9Δ-6             

(t=4,4307) 
Ώ 301 2,85 0,52 1,08 3,95 

ζχλνιν 684 2,99 0,69 1,08 4,85 

FRBD 

Θ 361 1,71 0,18 1,05 2,15 
0,6733               

(t=0,4216) 
Ώ 293 1,70 0,20 0,97 2,80 

ζχλνιν 654 1,70 0,19 0,97 2,80 

FRBL 

Θ 308 11,4 1,84 5,06 16,3 
0,2010            

(t=-1,2804) 
Ώ 239 11,6 1,72 5,13 15,8 

ζχλνιν 547 11,5 1,79 5,06 16,3 

Y1Y2  

Θ 198 0,72 0,40 0,10 1,90 
0,1337              

(t=1,5028) 
Ώ 184 0,66 0,38 0,10 2,10 

ζχλνιν 382 0,69 0,39 0,10 2,10 

SW 

Θ 329 0,31 0,22 0,02 1,17 
0,1208            

(t=1,5537) 
Ώ 261 0,29 0,14 0,02 0,58 

ζχλνιν 590 0,30 0,18 0,02 1,17 

Έκβξπα 

TSL 

Θ 35 8,94 4,18 2,32 18,7 
0,7050           

(t=-0,3806) 
Ώ 20 9,36 3,48 3,80 18,0 

ζχλνιν 55 9,09 3,91 2,32 18,7 

ESL 

Θ 32 5,10 2,46 1,42 10,6 
0,9053           

(t=0,1195) 
Ώ 20 5,02 2,63 1,49 11,7 

ζχλνιν 52 5,07 2,50 1,42 11,7 

X1X2  

Θ 35 0,67 0,32 0,20 1,75 
0,9567         

(t=-0,0546) 
Ώ 20 0,67 0,26 0,29 1,32 

ζχλνιν 55 0,67 0,30 0,20 1,75 

EBW  

Θ 24 0,68 0,31 0,28 1,20 
0,7238          

(t=-0,3559) 
Ώ 17 0,72 0,38 0,29 1,20 

ζχλνιν 41 0,70 0,30 0,28 1,20 

SW 

Θ 35 0,0037 0,0057 0,0001 0,0320 
0,8735         

(t=-0,1599) 
Ώ 20 0,0040 0,0067 0,0001 0,0310 

ζχλνιν 55 0,0038 0,0060 0,0001 0,0320 

Ν, αξηζκφο αηφκσλ; Θ, ζειπθά; Ώ, αξζεληθά; M.T., κέζε ηηκή; Σ.Ώ., ηππηθή απφθιηζε; Γηα ιφγνπο απινπνίεζεο ην εξκαθξφδηην 
εμαηξέζεθε; Οη έληνλνη ραξαθηήξεο αληηζηνηρνχλ ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα 
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3.3.5 ρέζεηο νιηθνχ κήθνπο–κεηξήζεσλ κνξθνκεηξίαο θαη βάξνπο αθαλζψλ  

ηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ νιηθνχ κήθνπο (TL) θαη ησλ κεηξήζεσλ 

(κνξθνκεηξίαο θαη βάξνπο) ησλ αθαλζψλ βξέζεθε ηφζν ζηα λεαξά θαη ελήιηθα άηνκα φζν 

θαη ζηα έκβξπα (P<0,05 ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο). O ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ ηεο ζρέζεο 

TL–Y1Y2 ήηαλ πνιχ ρακειφο, δείρλνληαο φηη ν βαζκφο θζνξάο ησλ αθαλζψλ είλαη 

αλεμάξηεηνο απφ ην κέγεζνο ησλ αηφκσλ. Ο ζπληειεζηήο b ησλ ζρέζεσλ TL–TSL, TL–ESL 

θαη TL–SW δηέθεξε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ θχισλ (PANCOVA<0,05 ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο), έλα πξφηππν πνπ δελ παξαηεξήζεθε ζηα έκβξπα (Πίλαθαο 3.10). 

 

Πίλαθαο 3.10 πληειεζηέο ησλ ζρέζεσλ νιηθνχ κήθνπο (TL)–κεηξήζεσλ κνξθνκεηξίαο θαη βάξνπο 

ησλ δεχηεξσλ αθαλζψλ ηνπ είδνπο S. blainville. Δ πηζαλφηεηα ΡANCOVA αληηζηνηρεί ζηελ αλάιπζε 

ζπλδηαθχκαλζεο  

 

X–Y Φχιν N α b Σ..(b) R
2
 PANCOVA 

Νεαξά θαη ελήιηθα άηνκα 

TL–TSL 

Θ 320 0,2187 0,865 0,015 0,91 
0,0333     

(F=3,60) 
Ώ 257 0,1648 0,913 0,020 0,90 

ζχλνιν 577 0,1997 0,881 0,012 0,90 

TL–ESL 

Θ 331 0,1013 0,942 0,015 0,92 
0,0172          

(F=5,70) 
Ώ 265 0,0706 1,004 0,020 0,91 

ζχλνιν 596 0,0903 0,962 0,012 0,91 

TL–X1X2 

Θ 383 0,0109 0,945 0,012 0,94 
0,7840         

(F=0,08) 
Ώ 302 0,0105 0,951 0,018 0,91 

ζχλνιν 685 0,0108 0,947 0,010 0,93 

TL–ΒBW 

Θ 383 0,0201 0,822 0,013 0,91 
0,4380          

(F=0,60) 
Ώ 301 0,0170 0,839 0,018 0,88 

ζχλνιν 684 0,0189 0,828 0,011 0,89 

TL–Y1Y2 

Θ 198 0,0001 1,511 0,169 0,29 
0,8576             

(F=0,03) 
Ώ 184 0,0001 1,460 0,270 0,14 

ζχλνιν 382 0,0001 1,471 0,142 0,22 

TL–SW 

Θ 329 3E-08 2,642 0,029 0,96 
0,0121                    

(F=6,34) 
Ώ 261 1E-08 2,765 0,038 0,95 

ζχλνιν 590 2E-08 2,682 0,023 0,96 

Έκβξπα 

TL–TSL 

Θ 35 0,0006 1,959 0,083 0,94 
0,1313                            

(F=2,35) 
Ώ 20 0,0022 1,707 0,137 0,90 

ζχλνιν 55 0,0009 1,890 0,071 0,93 

TL–ESL 

Θ 32 0,0001 2,158 0,120 0,92 
0,4019                    

(F=0,72) 
Ώ 20 0,0001 2,344 0,209 0,87 

ζχλνιν 52 0,0001 2,222 0,107 0,90 

TL–X1X2 

Θ 35 0,0001 1,735 0,097 0,91 
0,2414                          

(F=1,40) 
Ώ 20 0,0004 1,497 0,177 0,80 

ζχλνιν 55 0,0002 1,666 0,086 0,88 

TL–ΒBW 

Θ 24 0,0001 1,890 0,150 0,88 
0,4117                          

(F=0,69) 
Ώ 17 0,0002 1,686 0,166 0.87 

ζχλνιν 41 0,0001 1,814 0,110 0,88 

TL–SW 

Θ 35 9E-17 6,283 0,361 0,90 
0,5831                            

(F=0,31) 
Ώ 20 1E-18 6,674 0,521 0,90 

ζχλνιν 55 6E-17 6,381 0,289 0,90 

X, αλεμάξηεηε κεηαβιεηή; Y, εμαξηεκέλε κεηαβιεηή; N, αξηζκφο αηφκσλ; Θ, ζειπθά; A, αξζεληθά; α, ηεηκεκέλε; b, θιίζε; Σ..(b), 
ηππηθφ ζθάικα ηνπ b; R2, ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ; Γηα ιφγνπο απινπνίεζεο ην εξκαθξφδηην εμαηξέζεθε; Οη έληνλνη ραξαθηήξεο 

αληηζηνηρνχλ ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα 
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Οη κέζεο ηηκέο ησλ κεηξήζεσλ κνξθνκεηξίαο θαη βάξνπο ησλ δεχηεξσλ αθαλζψλ 

παξνπζίαζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αχμεζε απφ ηηο κηθξφηεξεο πξνο ηηο κεγαιχηεξεο 

θιάζεηο νιηθνχ κήθνπο (PANOVA<0,05 ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο) (Βηθφλα 3.14).  

 
Δηθφλα 3.14 Μέζεο ηηκέο (±T.A.) ησλ κεηξήζεσλ κνξθνκεηξίαο (TSL, ESL, X1X2, EBW, Y1Y2) θαη 

βάξνπο (SW) ησλ δεχηεξσλ αθαλζψλ γηα θάζε θιάζε νιηθνχ κήθνπο (θαηά 60 mm) ηνπ είδνπο S. 

blainville. Δ κέηξεζε Y1Y2 αθνξά κφλν ζηα λεαξά θαη ελήιηθα άηνκα, γηαηί νη άθαλζεο ησλ εκβξχσλ 
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3.3.6 Έιεγρνο αθξίβεηαο ηεο κεζφδνπ εθηίκεζεο ειηθίαο  

Ώπφ ην ζχλνιν ησλ 810 αηφκσλ ηνπ είδνπο Squalus blainville πνπ ζπιιέρζεθαλ ζην πιαίζην 

ηεο παξνχζαο κειέηεο, 683 άηνκα ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηηο ηξεηο αλεμάξηεηεο αλαγλψζεηο απφ 

ηνλ θχξην αλαγλψζηε (ζπγθεθξηκέλα ε πξψηε άθαλζα απφ 26 άηνκα θαη ε δεχηεξε άθαλζα 

απφ 657 άηνκα), ελψ ζε 2 άηνκα, απφ ηα νπνία έιεηπε ε πξψηε άθαλζα θαη ε δεχηεξε ήηαλ 

ζπαζκέλε, ε ειηθία εθηηκήζεθε κε βάζε ηε κέζνδν ηνπ Ketchen (1975). ηα ππφινηπα άηνκα 

(Ν=125) θαη νη δχν άθαλζεο είηε έιεηπαλ (N=90) ή, εμαηηίαο ζεκαληηθήο θζνξάο, δηέζεηαλ 

κφλν έλα ηκήκα νδνληίλεο θαη θαζφινπ ζκάιην (N=35), κε απνηέιεζκα λα είλαη αδχλαηε ε 

εθηίκεζε ηεο ειηθίαο ηνπο.  

χκθσλα κε ηηο ηηκέο ησλ δεηθηψλ αθξίβεηαο CV θαη APE (Πίλαθαο 3.11), απφ ηηο ηξεηο 

αλεμάξηεηεο ειηθηαθέο εθηηκήζεηο ησλ 683 αθαλζψλ απφ ηνλ θχξην αλαγλψζηε, απνξξίθζεθε 

ε πξψηε αλάγλσζε θαηά ηελ νπνία παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή ππεξεθηίκεζε ηεο ειηθίαο 

(Βηθφλεο 3.15Ώ; B) θαη ιήθζεθαλ ππφςε νη δχν ηειεπηαίεο (CV=8,00%, APE=5,70%) θαηά 

ηηο νπνίεο ν βαζκφο κεξνιεςίαο ήηαλ ακειεηένο (Βηθφλα 3.15Γ). Σειηθά, γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ησλ παξακέηξσλ αχμεζεο επηιέρζεθε κηα εθ ησλ δχν ηειεπηαίσλ ειηθηαθψλ εθηηκήζεσλ 

ζχκθσλα κε ην ±2-y θξηηήξην ηνπ Ketchen (1975): φηαλ νη δχν ηειεπηαίεο ειηθηαθέο 

εθηηκήζεηο δηέθεξαλ θαηά 1 y ε επηινγή γηλφηαλ ελαιιάμ, φηαλ δηέθεξαλ θαηά 2 y 

ππνινγηδφηαλ ν κέζνο φξνο ηνπο, ελψ φηαλ δηέθεξαλ πεξηζζφηεξν απφ 2 y εμαηξνχληαλ απφ 

ηηο αλαιχζεηο. Σειηθά, ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο δεχηεξεο θαη ηξίηεο αλάγλσζεο δελ μεπέξαζε 

ηα 2 y ζε 76,9% ησλ αθαλζψλ απφ ην πξψην ξαρηαίν πηεξχγην θαη ζε 83,3% ησλ αθαλζψλ 

απφ ην δεχηεξν ξαρηαίν πηεξχγην (Πίλαθαο 3.12). 

πγθξίλνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ απμεηηθψλ δαθηπιίσλ ηεο δεχηεξεο άθαλζαο κε ηνλ 

αληίζηνηρν αξηζκφ ηεο πξψηεο άθαλζαο απφ ηα ίδηα 70 άηνκα (CV=7,10%, APE=5,00%, 

Πίλαθαο 3.11), δηαπηζηψζεθε φηη ε πξψηε άθαλζα κπνξεί εμίζνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ 

εθηίκεζε ηεο ειηθίαο ηνπ είδνπο, δεδνκέλνπ φηη ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ αηφκσλ (85,7%) ε 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ κεηξήζεσλ δελ μεπέξαζε ηα 2 y (Πίλαθαο 3.12). Μηθξφο, αιιά 

απνδεθηφο βαζκφο κεξνιεςίαο πξνέθπςε απφ ηε ρξήζε ηεο πξψηεο άθαλζαο (Βηθφλα 3.15Α). 

πγθξίλνληαο ηηο ειηθηαθέο εθηηκήζεηο 70 αηφκσλ βάζεη ηεο δεχηεξεο άθαλζαο κεηαμχ 

ησλ δχν αλεμάξηεησλ αλαγλσζηψλ (CV=11,2%, APE=7,90%, Πίλαθαο 3.11), δηαπηζηψζεθε 

φηη ε εκπεηξία ηνπ αλαγλψζηε επεξεάδεη ηελ αθξηβή εθηίκεζε ηεο ειηθίαο ηνπ είδνπο. ρεδφλ 

ζην 37% ησλ αηφκσλ ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ εθηηκήζεσλ ησλ δχν αλαγλσζηψλ μεπέξαζε ηα 2 

y (Πίλαθαο 3.12). Ο απμεκέλνο βαζκφο κεξνιεςίαο θαηά ηελ ειηθηαθή εθηίκεζε ησλ αηφκσλ 

απφ ην ιηγφηεξν έκπεηξν αλαγλψζηε απνηππψλεηαη ζηελ Βηθφλα 3.15Β.  
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Σειηθά, ζηε κειέηε ηεο αχμεζεο ηνπ είδνπο Squalus blainville ζπκπεξηιήθζεθαλ 569 

άθαλζεο απφ ηηο νπνίεο νη 20 πξνέξρνληαλ απφ ην πξψην ξαρηαίν πηεξχγην θαη νη 549 απφ ην 

δεχηεξν, ζε 2 απφ ηηο νπνίεο ε ειηθία εθηηκήζεθε κε βάζε ηε κέζνδν ηνπ Ketchen (1975).  

 

Πίλαθαο 3.11 Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ δεηθηψλ αθξίβεηαο CV θαη APE γηα ηηο ειηθηαθέο 

εθηηκήζεηο 683 αηφκσλ βάζεη ηεο 2
εο

 άθαλζαο απφ ηνλ θχξην αλαγλψζηε, 70 αηφκσλ βάζεη ηεο 1
εο

 θαη 

ηεο 2
εο

 άθαλζαο απφ ηνλ θχξην αλαγλψζηε θαη 70 αηφκσλ βάζεη ηεο 2
εο

 άθαλζαο απφ ηνπο δχν 

αλεμάξηεηνπο αλαγλψζηεο  

 

Δθηίκεζε 

ειηθίαο 

CV (%)   APE (%) 

N Μ.Σ. Σ.Α. Διάρηζην Μέγηζην   N Μ.Σ. Σ.Α. Διάρηζην Μέγηζην 

1
ε 

– 2
ε
 

αλάγλσζε 
683 18,2 15,6 0 78,6   683 12,9 11,0 0 55,6 

1
ε 

– 3
ε
 

αλάγλσζε 
683 23,6 17,0 0 79,5 

 
683 16,7 12,0 0 56,3 

2
ε 

– 3
ε
 

αλάγλσζε 
683 8,00 8,70 0 60,6 

 
683 5,70 6,20 0 42,9 

1
ε 

– 2
ε
 

άθαλζα 
70 7,10 7,10 0 33,7 

 
70 5,00 5,10 0 23,8 

1
νο 

– 2
νο

 

αλαγλψζηεο 
70 11,2 8,30 0 38,6   70 7,90 5,90 0 27,3 

Ν, αξηζκφο αηφκσλ; M.T., κέζε ηηκή; Σ.Ώ., ηππηθή απφθιηζε 

 

Πίλαθαο 3.12 Αηαθνξά ζε έηε (y) κεηαμχ ηεο δεχηεξεο θαη ηξίηεο ειηθηαθήο εθηίκεζεο 26 αηφκσλ 

βάζεη ηεο 1
εο

 άθαλζαο απφ ηνλ θχξην αλαγλψζηε (Α); κεηαμχ ηεο δεχηεξεο θαη ηξίηεο ειηθηαθήο 

εθηίκεζεο 657 αηφκσλ βάζεη ηεο 2
εο

 άθαλζαο απφ ηνλ θχξην αλαγλψζηε (Β); κεηαμχ ησλ ειηθηαθψλ 

εθηηκήζεσλ 70 αηφκσλ βάζεη ηεο 1
εο

 θαη 2
εο

 άθαλζαο απφ ηνλ θχξην αλαγλψζηε (Γ); κεηαμχ ησλ 

ειηθηαθψλ εθηηκήζεσλ 70 αηφκσλ βάζεη ηεο 2
εο

 άθαλζαο απφ ηνπο δχν αλεμάξηεηνπο αλαγλψζηεο (Γ). 

Δ νξηδφληηα δηαθεθνκκέλε γξακκή αληηζηνηρεί ζηε κέγηζηε απνδεθηή δηαθνξά κεηαμχ δχν ειηθηαθψλ 

εθηηκήζεσλ (±2-y θξηηήξην ηνπ Ketchen) 

 

Γηαθνξά ζε 

έηε (y) 

Α                                            
1
ε
 άθαλζα                                         

  
Β                                                                  

2
ε
 άθαλζα                           

  
Γ                                                     

1
ε
 – 2

ε 
άθαλζα                       

  
Γ                                                              

1
νο

 – 2
νο

 αλαγλψζηεο  

Ν %   Ν %   Ν %   Ν % 

0 8 30,8   215 32,7   23 32,9   12 17,1 

1 6 23,1 
 

233 35,5 
 

24 34,3 
 

14 20,0 

2 6 23,1   99 15,1   13 18,6   18 25,7 

3 1 3,85 
 

55 8,37 
 

4 5,71 
 

19 27,1 

4 4 15,4 
 

33 5,02 
 

3 4,29 
 

3 4,29 

5 1 3,85 
 

12 1,83 
 

2 2,86 
 

2 2,86 

6 0 0 
 

6 0,91 
 

1 1,43 
 

1 1,43 

7 0 0 
 

1 0,15 
 

0 0 
 

1 1,43 

8 0 0 
 

1 0,15 
 

0 0 
 

0 0 

9 0 0 
 

1 0,15 
 

0 0 
 

0 0 

10 0 0 
 

1 0,15 
 

0 0 
 

0 0 

χλνιν 26 100   657 100   70 100   70 100 

Ν, αξηζκφο αηφκσλ; %, πνζνζηφ αηφκσλ 
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Δηθφλα 3.15 Μέζε ηηκή θαη 95% Α.Β. ησλ ειηθηψλ πνπ εθηηκήζεθαλ απφ ηελ πξψηε αλάγλσζε 683 

αθαλζψλ, γηα θάζε θιάζε ειηθίαο πνπ πξνέθπςε απφ ηε δεχηεξε αλάγλσζε ησλ ίδησλ αθαλζψλ (Α); 

απφ ηελ πξψηε αλάγλσζε 683 αθαλζψλ, γηα θάζε θιάζε ειηθίαο πνπ πξνέθπςε απφ ηελ ηξίηε 

αλάγλσζε ησλ ίδησλ αθαλζψλ (Β); απφ ηε δεχηεξε αλάγλσζε 683 αθαλζψλ, γηα θάζε θιάζε ειηθίαο 

πνπ πξνέθπςε απφ ηελ ηξίηε αλάγλσζε ησλ ίδησλ αθαλζψλ (Γ); ησλ ειηθηψλ πνπ εθηηκήζεθαλ βάζεη 

ηεο 1
εο

 άθαλζαο γηα θάζε θιάζε ειηθίαο πνπ πξνέθπςε απφ ηελ εθηίκεζε ηεο ειηθίαο βάζεη ηεο 2
εο

 

άθαλζαο (Γ); ησλ ειηθηψλ πνπ εθηηκήζεθαλ απφ ην δεχηεξν αλαγλψζηε, γηα θάζε θιάζε ειηθίαο πνπ 

πξνέθπςε απφ ηνλ πξψην αλαγλψζηε (Δ). Δ 1:1 γξακκή ηζνδπλακίαο δίλεηαη ζε θάζε γξάθεκα 
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3.3.7 Κακπχιε δηφξζσζεο ηνπ Ketchen  

Δ κέζνδνο ηνπ Ketchen (1975) ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ειηθίαο δχν ζειπθψλ 

αηφκσλ απφ ηα νπνία έιεηπε ε πξψηε άθαλζα θαη ε δεχηεξε ήηαλ ζπαζκέλε. ηελ θαηαζθεπή 

ηεο θακπχιεο δηφξζσζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη κεηξήζεηο ηεο δηακέηξνπ X1X2 

(Μ.Σ.=3,40±0,90, εχξνο=1,20–6,30 mm) θαη νη εθηηκψκελεο ειηθίεο ησλ δεχηεξσλ αθαλζψλ 

απφ ηα 546 έλαληη ησλ 547 αηφκσλ ζηα νπνία εθηηκήζεθε ε ειηθία κε βάζε ηε δεχηεξε 

άθαλζα. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζην φηη ζε έλα άηνκν ε βάζε ηεο ζκάιηηλεο επηθάλεηαο 

ηεο άθαλζαο είρε θζνξά θαη δελ ήηαλ εθηθηή ε αθξηβήο κέηξεζε ηεο δηακέηξνπ X1X2, έλα 

θξηηήξην πνπ πξέπεη λα πιεξείηαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ (McFarlane & King 2009). 

Βπίζεο, ην ζχλνιν ησλ 546 αθαλζψλ ήηαλ άθζαξηεο (θξηηήξην θζνξάο: Y1Y2<1,70 mm), 

δειαδή ε δηάκεηξφο ηνπο ζην πην αθξαίν άθζαξην ζεκείν (Y1Y2) δελ μεπέξαζε ηελ 

παξαηεξνχκελε κέζε ηηκή ηεο δηακέηξνπ ηεο δεχηεξεο άθαλζαο ζην ζεκείν φπνπ απνηίζεηαη 

ν πξψηνο απμεηηθφο δαθηχιηνο (FRBD=1,70±0,19 mm). Καζψο δελ βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηε κέζε ηηκή ηεο δηακέηξνπ X1X2 κεηαμχ ησλ ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ 

αηφκσλ (Pt>0,05, βι. Πίλαθα 3.9), ε θακπχιε ήηαλ θνηλή γηα ηα δχν θχια.  

Βθαξκφδνληαο ηελ αλάιπζε εθζεηηθήο παιηλδξφκεζεο πξνέθπςε ε εμίζσζε ηεο 

κνξθήο Y=0,5634X
2,3429

 (Βηθφλα 3.16). χκθσλα κε απηή ηελ εμίζσζε, ππνινγίζηεθε ν 

αξηζκφο ησλ «ρακέλσλ» απμεηηθψλ δαθηπιίσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην ζπαζκέλν ηκήκα ησλ 

αθαλζψλ, ν νπνίνο πξνζηέζεθε ζηνλ αξηζκφ ησλ παξαηεξνχκελσλ δαθηπιίσλ ηνπ 

ελαπνκείλαληνο άζηθηνπ ηκήκαηνο. Σειηθά, ε ειηθία ησλ δχν ζειπθψλ αηφκσλ πνπ είραλ 

νιηθφ κήθνο 727 θαη 759 mm, ήηαλ 27 θαη 19 y, αληίζηνηρα. 

 

Δηθφλα 3.16 Κακπχιε Ketchen γηα ην είδνο S. blainville απφ ηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην 

y =0,5634x2,3429

R² =0,88
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3.3.8 ρέζεηο ειηθίαο–κεηξήζεσλ κνξθνκεηξίαο θαη βάξνπο αθαλζψλ  

Δ αλάιπζε ηεο εθζεηηθήο παιηλδξφκεζεο απνθάιπςε ζεκαληηθφ βαζκφ ζπζρέηηζεο κεηαμχ 

ηεο ειηθίαο ησλ αηφκσλ θαη ησλ κεηξήζεσλ (κνξθνκεηξίαο θαη βάξνπο) ησλ αθαλζψλ 

(P<0,05 ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο) κε ηδηαίηεξα ρακειφ ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ ζηε ζρέζε 

ειηθίαο–Y1Y2. Tα ζειπθά θαη αξζεληθά άηνκα δελ δηέθεξαλ ζεκαληηθά σο πξνο ην 

ζπληειεζηή b ησλ ζρέζεσλ ηεο ειηθίαο κε ηηο κεηξήζεηο ησλ αθαλζψλ (PANCOVA>0,05 ζε 

φιεο ηηο πεξηπηψζεηο), κε εμαίξεζε ηε ζρέζε ειηθίαο–X1X2 (PANCOVA<0,05). 

Οη ζπληειεζηέο ησλ ζρέζεσλ ειηθίαο–κεηξήζεσλ αθαλζψλ δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 3.13 

θαη αθνξνχλ ζηηο δεχηεξεο άθαλζεο πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηε κειέηε ηεο αχμεζεο ηνπ 

είδνπο, νη νπνίεο, αλ θαη ήηαλ 549 ζε αξηζκφ, εμαηηίαο ηνπ δηαθνξεηηθνχ βαζκνχ θζνξάο πνπ 

είραλ, θάζε ζπζρέηηζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δηαθνξεηηθφ αξηζκφ απφ απηέο. Οη αληίζηνηρεο 

ζπζρεηίζεηο δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα έκβξπα, εμαηηίαο ηεο κεδεληθήο ειηθίαο ηνπο.  

Οη κέζεο ηηκέο ησλ κεηξήζεσλ κνξθνκεηξίαο θαη βάξνπο ησλ αθαλζψλ παξνπζίαζαλ 

ζεκαληηθή αχμεζή απμαλνκέλεο ηεο ειηθίαο ησλ αηφκσλ (PANOVA<0,05 ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο) (Βηθφλα 3.17), γεγνλφο πνπ παξνπζίαζε ζπλέπεηα κε ηε δηαθχκαλζε ησλ 

κεηξήζεσλ ησλ αθαλζψλ ζηηο δηαθνξεηηθέο θιάζεηο νιηθνχ κήθνπο (βι. Βηθφλα 3.14).  

 

Πίλαθαο 3.13 πληειεζηέο ησλ ζρέζεσλ ειηθίαο–κεηξήζεσλ κνξθνκεηξίαο θαη βάξνπο ησλ δεχηεξσλ 

αθαλζψλ ηνπ είδνπο S. blainville. Δ πηζαλφηεηα ΡANCOVA αληηζηνηρεί ζηελ αλάιπζε ζπλδηαθχκαλζεο 

 

Υ–Τ Φχιν N α b Σ..(b) R
2
 PANCOVA 

Διηθία–TSL 

Θ 260 18,3 0,358 0,007 0,91 
0,9567                 

(F=0,00)         
Ώ 215 18,6 0,357 0,008 0,89 

ζχλνιν 475 18,4 0,358 0,005 0,90 

Διηθία–ESL 

Θ 270 12,6 0,389 0,007 0,92 
0,7757     

(F=0,08)         
Ώ 222 12,7 0,393 0,009 0,90 

ζχλνιν 492 12,6 0,391 0,006 0,91 

Διηθία–X1X2 

Θ 302 1,41 0,384 0,008 0,89 
0,0458           

(F=4,01)         
Ώ 245 1,48 0,359 0,009 0,86 

ζχλνιν 547 1,44 0,374 0,006 0,88 

Διηθία–ΒBW 

Θ 302 1,38 0,330 0,008 0,84 
0,3764                     

(F=0,78)         
Ώ 245 1,33 0,320 0,008 0,85 

ζχλνιν 547 1,36 0,324 0,006 0,83 

Διηθία–Y1Y2 

Θ 140 0,16 0,491 0,109 0,13 
0,9882              

(F=0,00)         
Ώ 144 0,16 0,497 0,129 0,09 

ζχλνιν 284 0,16 0,492 0,083 0,11 

Διηθία–SW 

Θ 267 0,02 1,065 0,019 0,92 
0,5188                  

(F=0,42)         
Ώ 220 0,02 1,046 0,022 0,92 

ζχλνιν 487 0,02 1,059 0,014 0,92 

X, αλεμάξηεηε κεηαβιεηή; Y, εμαξηεκέλε κεηαβιεηή; N, αξηζκφο αηφκσλ; Θ, ζειπθά; A, αξζεληθά; α, ηεηκεκέλε; b, θιίζε; Σ..(b), 

ηππηθφ ζθάικα ηνπ b; R2, ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ; Γηα ιφγνπο απινπνίεζεο ην εξκαθξφδηην εμαηξέζεθε; Οη έληνλνη ραξαθηήξεο 
αληηζηνηρνχλ ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα  
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Δηθφλα 3.17 Μέζεο ηηκέο (±T.A.) ησλ κεηξήζεσλ κνξθνκεηξίαο (TSL, ESL, X1X2, EBW, Y1Y2) θαη 

βάξνπο (SW) ησλ δεχηεξσλ αθαλζψλ γηα θάζε θιάζε ειηθίαο (θαηά 1 y) ηνπ είδνπο S. blainville. Δ 

κέηξεζε Y1Y2 αθνξά κφλν ζηα λεαξά θαη ελήιηθα άηνκα, γηαηί νη άθαλζεο ησλ εκβξχσλ δελ 

παξνπζίαζαλ θακία θζνξά 
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3.3.9 Κιείδα ειηθίαο–νιηθνχ κήθνπο 

Σν ζχλνιν ησλ αηφκσλ (Ν=549) ησλ νπνίσλ ε ειηθία ιήθζεθε ππφςε ζηε κειέηε ηεο 

αχμεζεο ηνπ είδνπο πεξηειάκβαλε: 314 ζειπθά άηνκα νιηθνχ κήθνπο απφ 182 έσο 759 mm 

(Μ.Σ.=435±128) θαη ειηθίαο απφ 1 έσο 28 y (Μ.Σ.=11,1±5,94), 254 αξζεληθά άηνκα νιηθνχ 

κήθνπο απφ 180 έσο 589 mm (Μ.Σ.=441±95) θαη ειηθίαο απφ 1 έσο 22 y (Μ.Σ.=11,1±4,49), 

θαη έλα εξκαθξφδηην άηνκν νιηθνχ κήθνπο 522 mm θαη ειηθίαο 19 y. 

εκαληηθέο δηαθνξέο ζηα κέζα κήθε κεηαμχ ησλ θχισλ βξέζεθαλ κφλν γηα ηηο θιάζεηο 

ησλ 6, 9, 10, 18 θαη 19 y (Pt<0,05 ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο) (Πίλαθαο 3.14). Οη θιείδεο ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ αηφκσλ αλά θιάζε ειηθίαο 1 y θαη θιάζε νιηθνχ 

κήθνπο 20 mm δίλνληαη ζηνπο Πίλαθεο 3.15 θαη 3.16, αληίζηνηρα. ε θάζε πεξίπησζε, νη 

νκάδεο ειηθίαο ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιε δηαζπνξά θαη ζεκαληηθή επηθάιπςε, γεγνλφο 

πνπ είλαη αλακελφκελν γηα έλα είδνο πνπ παξνπζηάδεη αιινκεηξηθή αχμεζε, κεγάιε δηάξθεηα 

δσήο θαη εθηεηακέλε πεξίνδν αλαπαξαγσγήο (βι. Τπνθεθ. 5.4.1).  

 

Πίλαθαο 3.14 Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νιηθνχ κήθνπο (TL ζε mm) ησλ 

ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ αηφκσλ γηα θάζε θιάζε ειηθίαο ηνπ είδνπο S. blainville. Δ πηζαλφηεηα Ρt 

αληηζηνηρεί ζηε δνθηκαζία t  

 

Ζιηθία 

(y) 

Θειπθά   Αξζεληθά 
Pt             

N Μ.Σ. Σ.Α. Διάρηζην Μέγηζην   N Μ.Σ. Σ.Α. Διάρηζην Μέγηζην 

1 19 202 10.6 182 220 
 

12 202 13.6 180 223 0,9080 

2 3 228 42,5 201 277 
 

1 253 
   

*  

3 12 276 26,4 223 315 
 

4 280 12,3 268 294 0,7690 

4 17 289 9,91 269 307 
 

7 291 5,71 280 297 0,5281 

5 5 320 30,6 290 355 
 

10 318 27,2 268 352 0,9293 

6 15 325 26,0 288 375 
 

8 351 30,0 312 400 0,0387 

7 13 354 44,0 303 443 
 

12 349 28,1 303 394 0,7203 

8 24 380 40,9 298 470 
 

16 394 42,3 304 475 0,3188 

9 27 394 32,3 320 446 
 

14 426 37,8 371 528 0,0073 

10 23 402 34,7 351 493 
 

21 433 40,8 354 509 0,0098 

11 22 451 61,5 347 574 
 

18 449 48,5 380 541 0,8771 

12 17 466 55,3 400 575 
 

19 472 41,5 405 529 0,7245 

13 15 491 52,6 424 615 
 

24 496 41,0 417 567 0,7612 

14 16 500 38,0 451 558 
 

27 503 39,3 442 583 0,4583 

15 10 505 31,5 443 548 
 

19 517 31,7 443 550 0,3599 

16 13 557 67,3 455 679 
 

25 536 27,4 475 589 0,1708 

17 15 575 61,6 481 729 
 

6 532 25,3 500 563 0,1238 

18 7 575 41,2 525 651 
 

4 519 20,1 492 540 0,0314 

19 10 628 71,0 550 759 
 

4 516 22,2 485 534 0,0106 

20 7 587 38,7 525 635 
 

2 554 23,3 537 570   *  

21 6 610 45,3 563 692 
 

0 
    

 * 

22 6 614 14,9 598 632 
 

1 474 
   

 * 

23 8 619 50,0 523 664 
 

0 
    

 * 

24 1 652 
    

0 
    

 * 

25 1 735 
    

0 
    

 * 

26 0 
     

0 
    

 * 

27 1 727 
    

0 
    

 * 

28 1 678         0          * 

Ν, αξηζκφο αηφκσλ; M.T., κέζε ηηκή; Σ.Ώ., ηππηθή απφθιηζε; *ε δνθηκαζία t δελ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα απηέο ηηο θιάζεηο ειηθίαο, ιφγσ 
αλεπαξθψλ δεηγκάησλ; Οη έληνλνη ραξαθηήξεο αληηζηνηρνχλ ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα  



 

 

Πίλαθαο 3.15 Κιείδα ειηθίαο–νιηθνχ κήθνπο (TL) γηα ηα ζειπθά άηνκα (Ν=314) ηνπ είδνπο S. blainville 

 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

160–180

180–200 7 7

200–220 12 2 14

220–240 2 2

240–260

260–280 1 5 3 9

280–300 3 13 2 3 1 22

300–320 2 1 1 4 4 1 1 14

320–340 3 1 4 8

340–360 2 4 3 1 3 2 1 16

360–380 1 2 1 5 5 1 15

380–400 1 8 10 1 2 1 23

400–420 1 6 1 12 6 2 28

420–440 1 3 1 3 5 1 14

440–460 1 4 1 1 5 4 1 1 18

460–480 1 1 3 3 2 1 11

480–500 1 2 2 1 2 3 1 2 14

500–520 2 1 1 2 1 7

520–540 2 2 6 3 2 1 1 1 18

540–560 1 2 1 1 2 4 2 2 1 16

560–580 2 2 2 2 1 1 1 1 1 13

580–600 3 2 2 1 2 2 12

600–620 1 1 2 1 1 1 7

620–640 1 1 1 1 3 1 8

640–660 1 1 3 1 6

660–680 2 1 1 1 5

680–700 2 1 3

700–720

720–740 1 1 1 3

740–760 1 1

760–780

780–800

Ν 19 3 12 17 5 15 13 24 27 23 22 17 15 16 10 13 15 7 10 7 6 6 8 1 1 1 1 314

Μ.Σ. 202 228 276 289 320 325 354 380 394 402 451 466 491 500 505 557 575 575 628 587 610 614 619 652 735 727 678

Σ.Α. 10,6 42,5 26,4 9,9 30,6 26,0 44,0 40,9 32,3 34,7 61,5 55,3 52,6 38,0 31,5 67,3 61,6 41,2 71,0 38,7 45,3 14,9 50,0

Διάρηζην 182 201 223 269 290 288 303 298 320 351 347 400 424 451 443 455 481 525 550 525 563 598 523

Μέγηζην 220 277 315 307 355 375 443 470 446 493 574 575 615 558 548 679 729 651 759 635 692 632 664

Ν, αξηζκφο αηφκσλ; M.T., κέζε ηηκή; Σ .Ώ., ηππηθή απφθιηζε

TL (mm)
Ζιηθία (y)

Ν



 

 

Πίλαθαο 3.16 Κιείδα ειηθίαο–νιηθνχ κήθνπο (TL) γηα ηα αξζεληθά άηνκα (Ν=254) ηνπ είδνπο S. blainville 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

160–180 1 1

180–200 3 3

200–220 6 6

220–240 2 2

240–260 1 1

260–280 2 1 1 4

280–300 2 6 2 10

300–320 1 1 2 1 5

320–340 4 2 1 7

340–360 2 1 5 3 1 12

360–380 3 2 2 2 1 1 11

380–400 1 2 2 2 3 10

400–420 3 4 6 1 3 1 18

420–440 4 6 2 4 3 1 20

440–460 3 4 1 3 5 1 17

460–480 1 1 4 1 3 5 4 2 1 1 23

480–500 3 5 3 2 1 1 1 1 17

500–520 2 2 3 7 4 5 1 1 1 26

520–540 1 1 3 6 4 2 7 2 2 2 1 31

540–560 1 2 1 8 6 1 19

560–580 1 2 4 1 1 9

580–600 1 1 2

600–620

620–640

640–660

660–680

680–700

700–720

720–740

740–760

760–780

780–800

Ν 12 1 4 7 10 8 12 16 14 21 18 19 24 27 19 25 6 4 4 2 1 254

Μ.Σ. 202 253 280 291 318 351 349 394 426 433 449 472 496 503 517 536 532 519 516 554 474

Σ.Α. 14,6 12,3 5,7 27,2 30,0 28,1 42,3 37,8 40,8 48,5 41,5 41,0 39,3 31,7 27,4 25,3 20,1 22,2 23,3

Διάρηζην 180 268 280 268 312 303 304 371 354 380 405 417 442 443 475 500 492 485 537

Μέγηζην 223 294 297 352 400 394 475 528 509 541 529 567 583 550 589 563 540 534 570

Ν, αξηζκφο αηφκσλ; M.T., κέζε ηηκή; Σ .Ώ., ηππηθή απφθιηζε

TL (mm)
Ζιηθία (y)

Ν
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Οη κεγαιχηεξεο ζπρλφηεηεο ησλ αηφκσλ βξέζεθαλ ζηηο θιάζεηο απφ 8 έσο 16 y θαη νη 

κηθξφηεξεο ζπρλφηεηεο ησλ αηφκσλ απφ 24 έσο 28 y. Δ πιεηνλφηεηα ησλ ζειπθψλ αηφκσλ 

ήηαλ 9 y θαη ησλ αξζεληθψλ ήηαλ 14 y (Βηθφλα 3.18). ηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε 

βξέζεθε κεηαμχ ησλ θχισλ σο πξνο ηηο θαηαλνκέο ησλ ζπρλνηήησλ ηνπο (PKS=0,0004, 

DN=0,1751), αιιά φρη σο πξνο ηηο κέζεο ηηκέο ησλ ειηθηψλ ηνπο (Pt=0,9858, t=0,0178).  

 

Δηθφλα 3.18 Καηά ειηθία ζχλζεζε ησλ ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. blainville  

 

3.3.10 Παξάκεηξνη αχμεζεο  

Σα ζειπθά θαη αξζεληθά άηνκα δηέθεξαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά σο πξνο φιεο ηηο 

παξακέηξνπο αχμεζεο ηεο VBGF (ρ
2
=38,26, df=3, P<0,001) (Πίλαθαο 3.17, Βηθφλα 3.19). 

 

Πίλαθαο 3.17 Παξάκεηξνη αχμεζεο (L∞, k, t0), δείθηεο νινθιήξσζεο ηεο αχμεζεο (Φ΄) θαη κέγηζηε 

παξαηεξνχκελε ειηθία (Amax ζε y) ησλ ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. blainville  

 

Φχιν Ν  L∞ k  t0 Φ΄ Amax  

Θειπθά 314 1.097 0,0312 -5,58 4,56 28 

Ώξζεληθά 254 665,5 0,0800 -3,35 4,55 22 

χλνιν 569* 929 0,0408 -5,10 4,55 28 

N, αξηζκφο αηφκσλ; *πεξηιακβάλεηαη ην εξκαθξφδηην πνπ ήηαλ 19 y; L∞, αζπκπησηηθφ κήθνο ζε mm; K, ξπζκφο αχμεζεο ζε y-1;                    

t0, ππνζεηηθή ειηθία ζε y ζηελ νπνία ην ςάξη έρεη κεδεληθφ κήθνο 

 

 

Δηθφλα 3.19 Γξάθεκα von Bertalanffy γηα ηα ζειπθά θαη αξζεληθά άηνκα ηνπ S. blainville 
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3.4 πδήηεζε 

 

 

3.4.1 Αλαινγία θχισλ 

 

Scyliorhinus canicula 

Δ αλαινγία ησλ θχισλ δελ δηέθεξε ζεκαληηθά απφ ηε κνλάδα γηα θαλέλαλ εμεηαδφκελν 

παξάγνληα (επνρή, αιηεπηηθφ εξγαιείν, δψλε βάζνπο θαη πεξηνρή δεηγκαηνιεςίαο), 

απνθαιχπηνληαο κηθξφ δηαρσξηζκφ ζην ρψξν κεηαμχ ησλ ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ αηφκσλ. 

Παξφκνην πξφηππν εκθάληζε ην είδνο ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ θαη ηνπ 

Ώηιαληηθνχ (Πίλαθαο 3.18). Χζηφζν, ηα ζειπθά άηνκα ήηαλ αθζνλφηεξα απφ ηα αξζεληθά 

ζηηο αθηέο ηεο Σπλεζίαο, απφ 50 έσο 100 m βάζνπο (Capapé et al. 2014), ζηνλ θφιπν ηνπ 

Λένληα, ζην ίδην βάζνο (Capapé et al. 2008a; b) θαη βνξεηφηεξα ηεο θαηαλνκήο ηνπ είδνπο, 

ζηνλ Ώηιαληηθφ (Harris 1952, Ellis & Shackley 1995; 1997, Ivory et al. 2004).  

Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα αξζεληθά άηνκα ήηαλ αθζνλφηεξα απφ ηα ζειπθά ζηνπο 

θφιπνπο ηνπ Ώδξακπηίνπ (Türker Ҫakir et al. 2006) θαη ηεο κχξλεο (Filiz & Taşkavak 

2006), ζηηο δψλεο βάζνπο 45–60 θαη 40–120 m, αληίζηνηρα, θαη ζηελ Ώδξηαηηθή (Pallaoro et 

al. 2005). Δ θπξηαξρία ησλ αξζεληθψλ αηφκσλ παξαηεξήζεθε θαη ζην ΐηζθατθφ θφιπν, ζηα 

βάζε 100–150 m. ηελ ίδηα πεξηνρή, ε αλαινγία ησλ θχισλ δελ απέθιηλε απφ ηε κνλάδα ζηα 

βάζε 40–100 m, ελψ ηα ζειπθά ήηαλ αθζνλφηεξα απφ 200 έσο 500 m βάζνπο (Rodríguez-

Cabello et al. 1998). Δ αλαινγία ησλ θχισλ θπκάλζεθε ππέξ ησλ αξζεληθψλ θαη ζηελ 

Εξιαλδηθή Θάιαζζα απφ 30 έσο 40 m βάζνπο (Lyle 1983) θαη ζηε Μάγρε (Ford 1921). 

Δ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε απνθάιπςε πνηθίια πξφηππα ζηε κεληαία ή επνρηθή 

κεηαβνιή ηεο αλαινγίαο ησλ θχισλ. ην βφξεην Ώηγαίν, νη D'Onghia et al. (1995) 

παξαηήξεζαλ φηη ελψ ε αλαινγία ησλ θχισλ δελ δηέθεξε ζεκαληηθά απφ ηε κνλάδα ηνπο 

κήλεο Φεβξνπάξην–Μάξηην, Ενχλην, Ώχγνπζην–επηέκβξην ζε θάζε εμεηαδφκελε δψλε 

βάζνπο (0–100, 100–200, 200–450 m), ηα ζειπθά άηνκα ήηαλ αθζνλφηεξα απφ ηα αξζεληθά 

ην Ννέκβξην–Αεθέκβξην ζηα κεζαία θαη βαζχηεξα ζηξψκαηα. ηνλ Ώηιαληηθφ, ε κεληαία 

αλαινγία ησλ θχισλ απφ ην ΐηζθατθφ θφιπν ήηαλ θνληά ζηε κνλάδα, κε εμαίξεζε ηνπο 

κήλεο Μάξηην, Ενχιην θαη επηέκβξην θαηά ηνπο νπνίνπο ηα ζειπθά άηνκα ήηαλ αθζνλφηεξα 

απφ ηα αξζεληθά (Rodríguez-Cabello et al. 1998). ηε Μάγρε, ηα αξζεληθά άηνκα 

θπξηάξρεζαλ ην ρεηκψλα, ζε αληίζεζε κε ηα ζειπθά πνπ θπξηάξρεζαλ ην θαινθαίξη (Ford 

1921). ην Καλάιη ηνπ Μπξίζηνι, ηα ζειπθά άηνκα ήηαλ αθζνλφηεξα ην ρεηκψλα θαη ηελ 
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άλνημε, ελψ ηα αξζεληθά ήηαλ αθζνλφηεξα ην Μάην θαη ηνλ Ενχλην (Harris 1952). ε άιιε 

κειέηε ζηελ ίδηα πεξηνρή, ηα ζειπθά άηνκα ήηαλ αθζνλφηεξα ηνλ Εαλνπάξην θαη ηνλ Ενχλην 

θαη ηα αξζεληθά ηνλ Ώπξίιην (Ellis & Shackley 1997). Σέινο, έπεηηα απφ κεληαίεο 

δεηγκαηνιεςίεο ζηελ Εξιαλδηθή Θάιαζζα ζε βάζε απφ 30 έσο 40 m, ε αλαινγία θχισλ 

θπκάλζεθε ππέξ ησλ αξζεληθψλ φιεο ηηο επνρέο, κε εμαίξεζε ην ρεηκψλα. Δ αθζνλία ησλ 

αξζεληθψλ αηφκσλ απνδφζεθε ζην δπζαλάινγα κηθξφ αξηζκφ ησλ κεγαιφζσκσλ ζειπθψλ 

αηφκσλ. Σν γεγνλφο φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ ζειπθψλ πνπ ήηαλ >600 mm (TL) ήηαλ 

γελλεηηθά ψξηκα, νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα ψξηκα ζειπθά άηνκα παξακέλνπλ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή γηα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα (Lyle 1983), κηα ζπκπεξηθνξά 

πνπ πηζαλψο ζρεηίδεηαη κε ηηο κεηαθηλήζεηο πνπ εθηεινχλ γηα ηελ σνηνθία (Harris 1952). 

 

Πίλαθαο 3.18 Ώλαινγία θχισλ ηνπ είδνπο S. canicula ζε δηάθνξέο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ θαη ηνπ 

Ώηιαληηθνχ. Οη έληνλνη ραξαθηήξεο αληηζηνηρνχλ ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα 

 

Πεξηνρή Ν Θ:A Αλαθνξά 

Μ
εζ
φ
γ
εη
ν
ο 
Θ
ά
ι
α
ζ
ζ
α

 

Ώηγαίν Πέιαγνο 

2.176 0,97 παξνχζα κειέηε 

2.487 1,04 D'Onghia et al. 1995 

110 1,31 Filiz & Mater 2002 

291 0,29 Türker Ҫakir et al. 2006 

296 0,71 Filiz & Taşkavak 2006  

744 0,89 İlkyaz et al. 2008 

325 0,95 Kousteni et al. 2010 

Εφλην Πέιαγνο 137 1,04 παξνχζα κειέηε 

Ώδξηαηηθή Θάιαζζα 769 0,74 Pallaoro et al. 2005 

Σπλεζία 1.124 1,15 Capapé et al. 2014 

Κφιπνο ηνπ Λένληα 906 1,40 Capapé et al. 2008a; b 

Ώιγεξία  461 1,17 Taleb Bendiab et al. 2012 

Α
η
ι
α
λ
η
ηθ
φ
ο 
Χ
θ
εα
λ
φ
ο 

Πνξηνγαιία (δπηηθέο αθηέο) 2.570 1,07 Mendes et al. 2004 

ΐηζθατθφο θφιπνο 1.485 0,99 Rodríguez-Cabello et al. 1998 

Μάγρε  
4.368 0,82 Ford 1921 

204 0,87 Crooks & Waring 2013a 

Καλάιη Μπξίζηνι                                         

1.898 1,55 Harris 1952 

239 1,52 Ellis & Shackley 1995 

972 1,23 Ellis & Shackley 1997 

Εξιαλδηθή Θάιαζζα 2.255 0,75 Lyle 1983 

Εξιαλδηθή θαη Κέιηηθε Θάιαζζα 755 1,40 Ivory et al. 2004 
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Squalus blainville 

Δ αλαινγία ησλ θχισλ θπκάλζεθε ππέξ ησλ ζειπθψλ αηφκσλ κφλν ζηε δψλε βάζνπο 100–

200 m θαη ζην Ληβπθφ, ελψ δελ απέθιηλε ζεκαληηθά απφ ηε κνλάδα γηα θαλέλαλ άιινλ 

παξάγνληα. πλνιηθά, ηα ζειπθά άηνκα ήηαλ ζεκαληηθά αθζνλφηεξα απφ ηα αξζεληθά. ε 

πξνεγνχκελεο κειέηεο, ε αλαινγία ησλ θχισλ ήηαλ θνληά ζηε κνλάδα, κε εμαίξεζε ην Εφλην 

φπνπ ηα ζειπθά άηνκα ήηαλ ζρεδφλ δηπιάζηα ζε αξηζκφ (Sion et al. 2003) θαη ην Καλάιη ηεο 

ηθειίαο φπνπ θπξηάξρεζαλ ηα αξζεληθά (Canizzaro et al. 1995) (Πίλαθαο 3.19).  

 

Πίλαθαο 3.19 Ώλαινγία θχισλ ηνπ είδνπο S. blainville ζε δηάθνξέο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ θαη ηνπ 

Ώηιαληηθνχ. Οη έληνλνη ραξαθηήξεο αληηζηνηρνχλ ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα  

 

Πεξηνρή Ν Θ:A Αλαθνξά 

Μ
εζ
φ
γ
εη
ν
ο 
Θ
ά
ι
α
ζ
ζ
α

 

Ώηγαίν Πέιαγνο 

583 1,23 παξνχζα κειέηε 

524 1,26 Kousteni & Megalofonou 2011 

27 2,38 Ismen et al. 2009 

Εφλην Πέιαγνο 
174 0,93 παξνχζα κειέηε 

179 1,67 Sion et al. 2003 

Ληβπθφ Πέιαγνο 52 4,20 παξνχζα κειέηε 

Ώδξηαηηθή Θάιαζζα 88 1,20 Pallaoro et al. 2005 

Καλάιη ηθειίαο 1.850 0,78 Cannizzaro et al. 1995 

 

3.4.2 Καηαλνκέο κεγεζψλ 

 

Scyliorhinus canicula 

Δ παξνχζα κειέηε έδεημε φηη ην είδνο θηάλεη ζε κηθξφηεξν κέγεζνο ζηε Μεζφγεην απφ φ,ηη 

ζηνλ Ώηιαληηθφ, εληζρχνληαο ηα απνηειέζκαηα πξνεγνχκελσλ κειεηψλ (Πίλαθαο 3.20). Ώλ 

θαη ην κέγηζην θαηαγεγξακκέλν κήθνο ηνπ είδνπο είλαη 1.000 mm (Compagno 1984b), 

ζπάληα παξαηεξνχληαη άηνκα πνπ μεπεξλνχλ ηα 600 mm ζηε Μεζφγεην ή ηα 800 mm ζηνλ 

Ώηιαληηθφ. Δ κεηαβνιή ηνπ κεγέζνπο ζε ζρέζε κε ην γεσγξαθηθφ πιάηνο έρεη αλαθεξζεί θαη 

ζε άιινπο Υνλδξηρζχο (Mellinger 1989), φπσο ζην ζθπξνθέθαιν θαξραξία Sphyrna tiburo 

φπνπ απνδφζεθε ζε πεξηβαιινληηθνχο ή γελεηηθνχο παξάγνληεο (Lombardi-Carlson et al. 

2003) θαη ζηνλ θαξραξία άγγειν Squatina guggenheim ζηνλ νπνίν πηζαλψο εμαζθαιίδεη 

ελέξγεηα γηα ηηο πεξηφδνπο κε κηθξή δηαζεζηκφηεηα ηξνθήο (Colonello et al. 2007). 

ηελ παξνχζα κειέηε, ε δηαθνξά ζην κέγεζνο ππέξ ησλ αξζεληθψλ αηφκσλ 

εληνπίζηεθε κφλν ζην Ώηγαίν. Δ δηαθνξά ζην κέγεζνο ππέξ ησλ αξζεληθψλ έρεη αλαθεξζεί 

ζε αξθεηέο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ θαη ηνπ Ώηιαληηθνχ κε νξηζκέλεο εμαηξέζεηο (Πίλαθαο 
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3.20). Γηα παξάδεηγκα, ζηελ Σπλεζία ηα ζειπθά άηνκα ήηαλ κεγαιχηεξα απφ ηα αξζεληθά, 

αιιά θαη ηα δχν θχια έθηαζαλ ζε κεγέζε πνπ δελ μεπέξαζαλ εθείλα πνπ θαηαγξάθεθαλ πξηλ 

απφ ηξεηζήκηζε δεθαεηίεο ζηελ ίδηα πεξηνρή (Capapé 1977), απνθαιχπηνληαο ηελ αιηεπηηθή 

πίεζε πνπ δέρζεθε ην είδνο ζην κεζνδηάζηεκα (Capapé et al. 2014).  

ην ζπλνιηθφ δείγκα ηεο παξνχζαο κειέηεο, ηα θχια παξνπζίαζαλ παξφκνην εχξνο 

νιηθνχ κήθνπο, αιιά ζεκαληηθή δηαθνξά σο πξνο ηηο θαηά κήθνο ζπλζέζεηο, εμαηηίαο αθελφο 

ηεο ππεξνρήο ησλ ζειπθψλ αηφκσλ ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ κηθξφηεξσλ απφ 410 mm θιάζεσλ 

κήθνπο αθεηέξνπ ηεο ππεξνρήο ησλ αξζεληθψλ αηφκσλ ζηηο κεγαιχηεξεο απφ 410 mm 

θιάζεηο κήθνπο. Οκνίσο, ζηηο δπηηθέο αθηέο ηεο Πνξηνγαιίαο, ηα θχια εκθάληζαλ παξφκνην 

εχξνο νιηθνχ κήθνπο κε ηα αξζεληθά άηνκα λα θηάλνπλ ζε κεγαιχηεξα κεγέζε απφ φ,ηη ηα 

ζειπθά. Εδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθή ήηαλ ε ππεξνρή ησλ ζειπθψλ αηφκσλ ζρεδφλ ζε φιεο ηηο 

θιάζεηο κήθνπο απφ 360 έσο 500 mm θαη ε ππεξνρή ησλ αξζεληθψλ απφ 500 έσο 600 mm, 

ελψ ε κέγηζηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο θαη ησλ δχν θχισλ βξέζεθε ζηελ θιάζε κήθνπο απφ 

450 έσο 540 mm (Martinho et al. 2012). Με αλάινγν ηξφπν, ζηελ Εξιαλδηθή θαη Κέιηηθε 

Θάιαζζα, ε δηαθνξά ζηηο θαηά κήθνο ζπλζέζεηο κεηαμχ ησλ θχισλ απνδφζεθε ζηελ 

παξνπζία πεξηζζφηεξσλ κεγαιφζσκσλ (>610 mm) αξζεληθψλ αηφκσλ απφ φ,ηη ζειπθψλ, αλ 

θαη ηα δχν θχια εκθάληζαλ παξφκνην εχξνο νιηθνχ κήθνπο (Ivory et al. 2004). 

ην ΐηζθατθφ θφιπν, ηα κεγαιχηεξα άηνκα ήηαλ πάληα αξζεληθά (Capapé et al. 1991, 

De La Gándara et al. 1994, Rodríguez-Cabello et al. 1998), γεγνλφο πνπ απνδφζεθε ζην 

δηαθνξεηηθφ ξπζκφ αχμεζεο ησλ θχισλ ή ζηε δπζθνιία αιίεπζεο ησλ κεγαιφζσκσλ 

ζειπθψλ αηφκσλ, θαζψο κεηαθηλνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο γηα ηελ σνηνθία 

(Rodríguez-Cabello et al. 1998). Ώληίζεηα, ζην βφξεην Ώηγαίν, ηα ζειπθά θαη αξζεληθά 

άηνκα δελ δηέθεξαλ σο πξνο ηελ θαηαλνκή ησλ ζπρλνηήησλ ηνπ νιηθνχ κήθνπο, εμαηηίαο ηεο 

απνπζίαο δηαρσξηζκνχ σο πξνο ην θχιν ή ην κέγεζνο ησλ αηφκσλ (D’Onghia et al. 1995).  

Οη θαηά κήθνο ζπλζέζεηο σο πξνο ην αιηεπηηθφ εξγαιείν έδεημαλ φηη κηθξφηεξα άηνκα 

αιηεχνληαη κε ηε κεραλφηξαηα απφ φ,ηη κε δίρηπα. Σν κέζν νιηθφ κήθνο ησλ αηφκσλ πνπ 

αιηεχζεθαλ κε κεραλφηξαηα θαη δίρηπα ήηαλ 339 θαη 415 mm, αληίζηνηρα.  

ην ΐηζθατθφ θφιπν, απφ ην ζχλνιν ησλ 2.270 ζπιιερζέλησλ αηφκσλ, ην 75% 

αιηεχζεθε κε κεραλφηξαηα, ην 21% κε παξαγάδη θαη ην 3% κε δίρηπα. Δ πιεηνλφηεηα ησλ 

αηφκσλ θπκάλζεθε απφ 400 έσο 660 mm (TL). Αελ βξέζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο 

θαηά κήθνο ζπλζέζεηο κεηαμχ ησλ αηφκσλ πνπ αιηεχζεθαλ κε ηα δηαθνξεηηθά εξγαιεία. Σν 

κέζν νιηθφ κήθνο ησλ αηφκσλ πνπ αιηεχζεθαλ κε κεραλφηξαηα, παξαγάδη θαη δίρηπα ήηαλ 

536, 552 θαη 540 mm, αληίζηνηρα. Χζηφζν, ηα πεξηζζφηεξα άηνκα κήθνπο 550–590 mm 

αιηεχζεθαλ κε κεραλφηξαηα (Rodríguez-Cabello et al. 2005). 
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Πίλαθαο 3.20 Βιάρηζην θαη κέγηζην νιηθφ κήθνο (TL ζε mm) ησλ ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ αηφκσλ 

ηνπ είδνπο S. canicula ζε δηάθνξέο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ θαη ηνπ Ώηιαληηθνχ 

 

Πεξηνρή 
Θειπθά   Αξζεληθά 

Αλαθνξά 
Διάρηζην Μέγηζην   Διάρηζην Μέγηζην 

Μ
εζ
φ
γ
εη
ν
ο 
Θ
ά
ι
α
ζ
ζ
α

 

Ώηγαίν Πέιαγνο 

89 492   110 517 παξνχζα κειέηε 

103 502 
 

113 550 D'Onghia et al. 1995 

215 494 
 

240 525 Filiz & Mater 2002 

 
478 

  
558 Erdogan et al. 2004 

210 508 
 

210 525 Filiz & Taşkavak 2006  

246 700 
 

270 786 Türker Ҫakir et al. 2006 

247 485 
 

255 512 İlkyaz et al. 2008 

263 467 
 

282 488 Kousteni et al. 2010 

105–509 Filiz & Bilge 2004 

96–620 Ismen et al. 2007 

286–515 Ӧzaydin et al. 2007 

241–451 Karachle & Stergiou 2008a 

96–913 Ismen et al. 2009 

Κνξηλζηαθφο θφιπνο 342–438 Moutopoulos et al. 2013 

Εφλην Πέιαγνο 158 492 
 

151 487 παξνχζα κειέηε 

Ώδξηαηηθή Θάιαζζα 
190 522   151 508 Pallaoro et al. 2005 

350 400   300 390 Jardas 1979 

Σπλεζία 
580 580 

  
560 Capapé 1977 

282 531 
 

290 521 Capapé et al. 2014 

Σπξξεληθφ & Ληγνπξηθφ Πέιαγνο 60–500 εχξνο θιάζεο κήθνπο Abella & Serena 2005 

Κφιπνο ηνπ Λένληα 

  485     485 Leloup & Olivereau 1951 

 
510 

  
550 Capapé et al. 1991 

220 510   270 550 Capapé et al. 2008a; b 

Ώιγεξία  
             80–560 Ordines et al. 2011 

201 474   222 500 Taleb Bendiab et al. 2012 

ΐαιεαξίδεο 

 
75–421 Merella et al. 1997 

50–500 Massutí & Moranta 2003 

70–530 Carbonell et al. 2003 

110–470 Valls et al. 2011 

100–530 Ordines et al. 2011 

409–534 Morey et al 2003 

Α
η
ι
α
λ
η
ηθ
φ
ο 
Χ
θ
εα
λ
φ
ο 

Κφιπνο ηνπ Κάδηζ 95–922 Torres et al. 2012 

Φάξν (Algarve) 
102–544 Borges et al. 2003 

260–590 Santos et al. 2002 

Πνξηνγαιία (δπηηθέο αθηέο) 

234 626 
 

238 629 Mendes et al. 2004 

244–571 Mendes et al. 2006 

378 595 
 

392 610 Martinho et al. 2012 

Concarneau   720     720 Fauré-Fremiet 1942 

Ρνζθφθ 
 

660 
  

660 Fauré-Fremiet 1942 

ΐηζθατθφο θφιπνο 200–300 Dorel 1986 

Μάγρε  

 
700 

  
700 Ford 1921 

 
600 

  
680 Leloup & Olivereau 1951 

370–1030 Dorel 1986 

79 734 
 

89 767 Crooks & Waring 2013a 

Καλάιη Μπξίζηνι 
385 645   377 742 Ellis & Shackley 1995 

379 670   372 662 Ellis & Shackley 1997 

Εξιαλδηθή ζάιαζζα 290–630 εχξνο θιάζεο κήθνπο Lyle 1983 

Εξιαλδηθή θαη Κέιηηθε Θάιαζζα 103 700   104 710 Ivory et al. 2004 

ΐξεηαληθά Νεζηά, ΐφξεηα 

Θάιαζζα 
        1.000 Compagno 1984b 
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Οη ζπλαζξνίζεηο θαη ε βαζπκεηξηθή θαηαλνκή ησλ Υνλδξηρζχσλ έρνπλ απνηειέζεη 

αληηθείκελν αξθεηψλ κειεηψλ βάζεη ησλ νπνίσλ δηαπηζηψζεθε ε επξεία θαηαθφξπθε 

θαηαλνκή πνπ παξνπζηάδεη ην είδνο Scyliorhinus canicula ζηελ επεηξσηηθή πθαινθξεπίδα 

θαη αλψηεξε πιαγηά, ζπρλάδνληαο θπξίσο απφ 200 έσο 500 m βάζνπο. Σν γεγνλφο απηφ 

επηβεβαηψζεθε θαη ζηελ παξνχζα κειέηε φπνπ ε κέγηζηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηνπ είδνπο 

εληνπίζηεθε απφ 300 έσο 400 m, ελψ ην βάζνο αιίεπζεο θπκάλζεθε απφ 57 έσο 513 m. 

Οη Maravelias et al. (2012) αλαιχνληαο δεδνκέλα δεηγκαηνιεςηψλ κε κεραλφηξαηα 

ελδεθαεηνχο πεξηφδνπ απφ 10 έσο 800 m βάζνπο ζην Ώηγαίν (βφξεην θαη λφηην), έδεημαλ φηη 

ην είδνο είλαη αθζνλφηεξν ζηε δψλε βάζνπο 200–400 m. Δ επξεία βαζπκεηξηθή θαηαλνκή 

ηνπ είδνπο παξαηεξήζεθε θαη ζε άιιεο κειέηεο ηφζν ζην βφξεην Ώηγαίν, φπνπ δελ βξέζεθε 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ αθζνλία κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ βαζψλ (D’Onghia et al. 1995), 

φζν θαη ζην λφηην Ώηγαίν (Κπθιάδεο, Κξεηηθφ), φπνπ έπεηηα απφ 111 θαιάδεο κεραλφηξαηαο 

ην είδνο εληνπίζηεθε ζε φιεο ηηο δψλεο βάζνπο (0–100, 100–200, 200–500 θαη 500–800 m), 

αιιά κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα απφ 100 έσο 500 m βάζνπο (Tserpes et al. 1999). ην Εφλην, 

έπεηηα απφ 145 θαιάδεο κε κεραλφηξαηα ζηηο δψλεο βάζνπο 300–500, 500–700, 700–900 θαη 

900–1.200 m, ην είδνο εληνπίζηεθε απνθιεηζηηθά απφ 288 έσο 780 m βάζνπο, εκθαλίδνληαο 

ηε κεγαιχηεξε αθζνλία ζηε ξερφηεξε δψλε (Mytilineou et al. 2005). ε άιιε κειέηε ζην 

Εφλην, έπεηηα απφ 107 θαιάδεο κε κεραλφηξαηα ην είδνο θαηαγξάθεθε ζε φια ηα βάζε (300–

900 m), αιιά ήηαλ αθζνλφηεξν ζηε ξερφηεξε δψλε (300–500 m) (Politou et al. 2003).  

ην Σπξξεληθφ θαη Ληγνπξηθφ Πέιαγνο, ε αλάιπζε δεδνκέλσλ απφ ηελ αιηεία κε 

κεραλφηξαηα θαη απφ ηηο εθθνξηψζεηο ζε ιηκάληα θαηά ηελ πεξίνδν 1985–2001 έδεημε φηη ην 

είδνο είλαη αθζνλφηεξν ζηε δψλε βάζνπο 100–250 m. Δ πιεηνλφηεηα ησλ αηφκσλ θπκάλζεθε 

απφ 120 έσο 200 mm (TL), ελψ ην ζχλνιφ ηνπο αλήθε ζηελ θιάζε 60–500 mm (TL) (Abella 

& Serena 2005). ε πξφζθαηε κειέηε ζην Σπξξεληθφ Πέιαγνο, έπεηηα απφ 360 θαιάδεο 

κεραλφηξαηαο ζε βάζε απφ 10 έσο 800 m θαηά ηελ πεξίνδν 1994–2007, ην είδνο 

ραξαθηεξίζηεθε σο θπξίαξρν ζηε δψλε βάζνπο 201–500 m, παξνπζηάδνληαο ηε κεγαιχηεξε 

αθζνλία απφ 300 έσο 450 m βάζνπο (Bottari et al. 2014). 

ηηο ΐαιεαξίδεο, έπεηηα απφ 131 θαιάδεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε κεραλφηξαηα ζε 

βάζε απφ 40 έσο 1.800 m θαηά ηελ πεξίνδν 1994–2007, ην είδνο αιηεχζεθε απνθιεηζηηθά 

απφ 44 έσο 416 m βάζνπο, παξνπζηάδνληαο ηε κέγηζηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ζηα πξψηα 100 

m (Massutí & Moranta 2003). ε άιιε κειέηε ζηηο ΐαιεαξίδεο φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 70 

θαιάδεο κε κεραλφηξαηα ζε βάζε απφ 50 έσο 800 m, ην είδνο θαηαγξάθεθε απνθιεηζηηθά 

ζηε δψλε βάζνπο 59–301 m (Carbonell et al. 2003). Νφηηα ησλ ΐαιεαξίδσλ, ζηε ιεθάλε ηεο 
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Ώιγεξίαο, έπεηηα απφ 32 θαιάδεο κε κεραλφηξαηα ζε βάζε απφ 200 έσο 1.800 m, 

ζπιιέρζεθαλ 231 άηνκα απνθιεηζηηθά ζηε δψλε βάζνπο 200–400 m (Moranta et al. 1998). 

Εδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα είλαη ε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ ζπλεπξέζεσλ θαη ηεο 

βαζπκεηξηθήο θαηαλνκήο ησλ Υνλδξηρζχσλ κεηαμχ ησλ αθηψλ ησλ ΐαιεαξίδσλ θαη ηεο 

Ώιγεξίαο, φπνπ νη δεηγκαηνιεςίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε κεραλφηξαηα απφ 36 έσο 779 m 

βάζνπο. Σα άηνκα ηνπ Scyliorhinus canicula πνπ αιηεχζεθαλ ζηηο ΐαιεαξίδεο ζε βάζνο 46–

420 m (απφ 93 θαιάδεο) ήηαλ ζρεδφλ ηξηπιάζηα ζε αξηζκφ απφ εθείλα πνπ αιηεχζεθαλ ζηελ 

Ώιγεξία ζε βάζνο 59–365 m (απφ 69 θαιάδεο), παξνπζηάδνληαο, σζηφζν, παξφκνην εχξνο 

νιηθνχ κήθνπο. Σν είδνο θπξηάξρεζε ζηελ ηρζπνπαλίδα ηεο επεηξσηηθήο πθαινθξεπίδαο θαη 

ηνπ πθαινπξαλνχο (επεηξσηηθή θιίζε) θαη ησλ δχν πεξηνρψλ, αιιά ραξαθηήξηζε ηηο 

ζπλεπξέζεηο ηεο επεηξσηηθήο αλψηεξεο πιαγηάο κφλν ζηηο ΐαιεαξίδεο (Ordines et al. 2011).  

ηελ παξνχζα κειέηε δελ παξαηεξήζεθε θάπνηα ηάζε αχμεζεο ηνπ κήθνπο ησλ 

αηφκσλ κε ην βάζνο. Χζηφζν, ην είδνο θάλεθε φηη ζρεκαηίδεη ζπλαζξνίζεηο αηφκσλ 

ζπγθεθξηκέλσλ κεγεζψλ ζε δηαθνξεηηθά βάζε, κε ηα αξζεληθά άηνκα λα είλαη ζεκαληηθά 

κεγαιχηεξα ησλ ζειπθψλ ζηα βάζε 100–200 θαη 300–500 m, άιια λα παξνπζηάδνπλ 

παξαπιήζηα κεγέζε κε απηά ζηα βάζε 0–100 θαη 200–300 m. Βπίζεο, ην γεγνλφο φηη ηα 

αξζεληθά άηνκα εκθάληζαλ πεξηζζφηεξν νκνηφκνξθε θαηαθφξπθε θαηαλνκή ηνπ κεγέζνπο 

ηνπο απφ φ,ηη ηα ζειπθά, απνδίδεηαη ζε πηζαλέο κεηαθηλήζεηο πνπ εθηεινχλ ηα ζειπθά γηα 

ηελ σναπφζεζε. πγθεθξηκέλα, ζηε ξερφηεξε (0–200 m) θαη βαζχηεξε (400–500 m) δψλε 

ζπλππήξραλ ζειπθά άηνκα παξαπιήζησλ κεγεζψλ, ελψ ζεκαληηθά κεγαιχηεξα, θαη άξα πην 

ψξηκα ζειπθά βξέζεθαλ ζε βάζε 200–300 m, φπνπ πηζαλψο ιακβάλεη ρψξα ε σναπφζεζε. 

Σα πςειά θαη παξφκνηα πνζνζηά ησλ θπνθνξνχλησλ αηφκσλ ζηηο δψλεο 100–200 θαη 200–

300 m επηβεβαίσζαλ ηε ρξήζε απηψλ ησλ ζηξσκάησλ γηα ηελ σνηνθία (βι. Τπνθεθ. 5.4.1). 

Σα αξζεληθά παξνπζίαζαλ παξαπιήζηα κεγέζε ζηα βάζε 0–300 θαη 400–500 m. Σέινο, θαη 

ζηα δχν θχια, ηα άηνκα πνπ βξέζεθαλ απφ 300 έσο 400 m βάζνπο ήηαλ ζεκαληηθά 

κηθξφηεξα απφ εθείλα πνπ αιηεχζεθαλ ζε νπνηνδήπνηε άιιν βάζνο, επηβεβαηψλνληαο ηελ 

θπξηαξρία ησλ κηθξφηεξσλ αηφκσλ ζηελ αλψηεξε πιαγηά ηεο πθαινθξεπίδαο (D’Onghia et 

al. 1995, Relini et al. 1999, Carbonell et al. 2003, Massutí & Moranta 2003).  

Πξάγκαηη, ζην βφξεην Ώηγαίν ε πιεηνλφηεηα ησλ λεαξψλ αηφκσλ (TL<180 mm) 

βξέζεθε ζε βάζε κεγαιχηεξα απφ 200 m φπνπ ζπλππήξραλ κε ελήιηθα άηνκα θαη ησλ δχν 

θχισλ. Σν γεγνλφο απηφ έδεημε φηη ε σναπφζεζε ιακβάλεη ρψξα ζηελ επεηξσηηθή πιαγηά, ηα 

λεαξά άηνκα δελ εκθαλίδνπλ πεξηζζφηεξν παξάθηηα θαηαλνκή ζε ζρέζε κε ηα ελήιηθα θαη 

ην είδνο δελ δηαρσξίδεηαη κε βάζε ην κέγεζνο ή ην θχιν (D’Onghia et al. 1995). Οκνίσο, 

ζηηο αθηέο ηεο Σπλεζίαο, ηα λεαξά άηνκα ήηαλ αθζνλφηεξα απφ ηα ελήιηθα ζηα βαζχηεξα 
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ζηξψκαηα φπνπ ζεσξήζεθε φηη γίλεηαη ε απφζεζε θαη ε εθθφιαςε ησλ ζεθψλ πξνο απνθπγή 

ελφο ελδερφκελνπ θαληβαιηζκνχ (Bourgois & Farina 1961, Capapé et al. 2003). Σν βάζνο 

επεξέαζε ηελ θαηά κήθνο ζχλζεζε ηνπ είδνπο θαη ζηηο ΐαιεαξίδεο φπνπ άηνκα >250 mm 

(TL) ήηαλ αθζνλφηεξα ζε βάζε κηθξφηεξα απφ 100 m, ελψ κηθξφηεξα άηνκα βξέζεθαλ απφ 

101 έσο 500 m βάζνπο (Massutí & Moranta 2003). ε άιιε κειέηε ζηηο ΐαιεαξίδεο, αλ θαη 

ηφζν λεαξά φζν θαη ελήιηθα άηνκα ήηαλ επξέσο θαηαλεκεκέλα ζε φια ηα βάζε, ηα δεχηεξα 

ήηαλ αθζνλφηεξα ζε βάζε κηθξφηεξα απφ 150 m (Carbonell et al. 2003).  

Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηνλ Ώηιαληηθφ ε πιεηνλφηεηα ησλ λεαξψλ αηφκσλ εληνπίζηεθε 

ζε βάζε κηθξφηεξα απφ 100 m, ελψ ηα ελήιηθα άηνκα θπξηάξρεζαλ ζε βάζε κεγαιχηεξα απφ 

400 m. Μάιηζηα, παξαηεξήζεθε φηη ζειπθά θαη αξζεληθά ελήιηθα άηνκα ζπρλάδνπλ καδί 

ζηελ πθαινθξεπίδα, αιιά ηα ζειπθά άηνκα κεηαθηλνχληαη ζηα ξερφηεξα ζηξψκαηα γηα ηελ 

σνηνθία, ελψ ηα λεαξά άηνκα θαζψο κεγαιψλνπλ κεηαθηλνχληαη ζηα βαζχηεξα ζηξψκαηα 

(Muñoz-Chápuli 1984). Δ πξνηίκεζε ησλ λεαξψλ αηφκσλ ζηα ξερά ζηξψκαηα ηνπ 

Ώηιαληηθνχ, θαζψο θαη ε απνπζία δηαρσξηζκνχ ησλ ελήιηθσλ αηφκσλ κε βάζε ην θχιν 

παξαηεξήζεθε θαη απφ ηνλ Compagno (1984b). χκθσλα κε ηνπο D’Onghia et al. (1995), νη 

ζηαζεξέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηα βαζηά πεξηβάιινληα ηεο Μεζνγείνπ απνηεινχλ ηε 

βαζηθή αηηία ηεο δηαθνξεηηθήο θαηαθφξπθεο θαηαλνκήο πνπ παξνπζηάδεη ην είδνο ζε απηήλ 

ηε ιεθάλε ζε ζρέζε κε ηνλ Ώηιαληηθφ. ην βφξεην Ώηγαίν, ε επεηξσηηθή πθαινθξεπίδα είλαη 

εθηεηακέλε θαη απμάλεη βαζκηαία ζε θιίζε κε ην βάζνο. Δ γεσκνξθνινγία ηνπ ππζκέλα ζε 

ζπλδπαζκφ κε άιινπο παξάγνληεο (π.ρ. ζεξκνθξαζία) επλννχλ ηελ επξεία εμάπισζε ηνπ 

είδνπο θαη ηελ παξνπζία πεξηνρψλ σνηνθίαο ζηα κεγαιχηεξα βάζε ηεο θαηαλνκήο ηνπ 

(D’Onghia et al. 1995). Δ σναπφζεζε ζηα βαζηά ζηξψκαηα ηεο Μεζνγείνπ παξαηεξήζεθε 

θαη ζηνλ νκνίσο σνηφθν κειαλφζηνκν θαξραξία Galeus melastomus ζηα Πειάγε ηεο 

Ληγνπξίαο (Relini-Orsi & Wurtz 1975) θαη ηνπ Ενλίνπ (Tursi et al. 1993).  

Παξ’ φια απηά, πξφζθαηεο κειέηεο απνθάιπςαλ ηελ παξνπζία λεαξψλ αηφκσλ θαη ζε 

κεγαιχηεξα βάζε ζηνλ Ώηιαληηθφ. Γηα παξάδεηγκα, ζην ΐηζθατθφ θφιπν, ηα λεαξά άηνκα 

παξνπζίαζαλ έληνλε ηάζε ζπλάζξνηζεο ζηα βαζχηεξα ζηξψκαηα, ελψ δελ βξέζεθε δηαθνξά 

ζηε βαζπκεηξηθή θαηαλνκή κεηαμχ ησλ ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ ελήιηθσλ αηφκσλ. Χζηφζν, 

κφλν ηα ψξηκα αξζεληθά άηνκα θάλεθε λα πξνηηκνχλ ηα πην ξερά θαη ζεξκά πεξηβάιινληα 

(Rodríguez-Cabello et al. 2007). Μάιηζηα, ηα λεαξά άηνκα βξέζεθε φηη ζπρλάδνπλ θπξίσο 

αλαηνιηθά ηνπ θφιπνπ πεξίπνπ ζηα 200 m βάζνπο, ελψ ηα ελήιηθα εκθάληζαλ επξχηεξε 

βαζπκεηξηθή θαηαλνκή (50–450 m) κε ζπρλφηεξε παξνπζία απφ 150 έσο 300 m (Sánchez 

1993, Sánchez et al. 2002, Rodríguez-Cabello et al. 2004). ε άιιε κειέηε ζην ΐηζθατθφ 

θφιπν, ε κέγηζηε αθζνλία ηνπ είδνπο θαηαγξάθεθε απφ 30 έσο 200 m βάζνπο κε ηα λεαξά 
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άηνκα λα ζπρλάδνπλ ζηα βαζχηεξα ζηξψκαηα κεηαμχ 150 θαη 300 m ζε ζρέζε κε ηα ελήιηθα 

(Olaso et al. 2005). Σέινο, ε θνηλή παξνπζία λεαξψλ θαη ψξηκσλ ζειπθψλ αηφκσλ απφ 200 

έσο 500 m βάζνπο ζην ΐηζθατθφ θφιπν απνθάιπςε φηη θαη ηα βαζχηεξα ζηξψκαηα ζηελ 

επεηξσηηθή πιαγηά απνηεινχλ πηζαλέο πεξηνρέο σνηνθίαο (Rodríguez-Cabello et al. 1998). 

Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ην είδνο εκθάληζε ηάζε ζπλάζξνηζεο κε βάζε ην κέγεζνο ή 

θχιν ζηε Μάγρε (Ford 1921) θαη ζηε ιηκλνζάιαζζα Lough Hyne (λνηηνδπηηθή Εξιαλδία) 

φπνπ ηα ζειπθά θαη αξζεληθά άηνκα εθηεινχζαλ εκεξήζηεο θαηαθφξπθεο κεηαλαζηεχζεηο 

αληίζεηεο θαηεχζπλζεο, εκθαλίδνληαο ζαθή δηαρσξηζκφ ζην ρψξν. Σα αξζεληθά άηνκα 

ζχρλαδαλ ζηα βαζχηεξα θαη θξχα ζηξψκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, αιιά κεηέβαηλαλ 

πξνο ηα ξερφηεξα, πην ζεξκά θαη πινχζηα ζε ιεία ζηξψκαηα ηε λχρηα. Ώληίζεηα, ηα ζειπθά 

άηνκα παξέκελαλ ζε ζρηζκέο βξάρσλ ή ζπειηέο ζηα ξερά ηελ εκέξα θαη έςαρλαλ γηα ηξνθή 

ζηα βαζηά ηε λχρηα (Sims 2003, Sims et al. 2001; 2006, Wearmouth et al. 2012). 

 

Squalus blainville 

Σν κέγηζην νιηθφ κήθνο ηνπ είδνπο εληάζζεηαη ζην εχξνο ησλ ηηκψλ πνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί 

ζε πξνεγνχκελεο κειέηεο ζηε Μεζφγεην θαη ζηνλ Ώηιαληηθφ (Πίλαθαο 3.21). Σα ζειπθά 

άηνκα μεπέξαζαλ ζε κήθνο ηα αξζεληθά ζε φιεο ηηο πεξηνρέο, εθηφο ηνπ Ώηγαίνπ φπνπ 

αιηεχζεθε ην κνλαδηθφ αξζεληθφ άηνκν πνπ μεπέξαζε ην κέγηζην κήθνο ησλ ππφινηπσλ 

αξζεληθψλ ηνπ δείγκαηνο (TL=589 mm). Δ δηαθνξά ζην κέγεζνο ππέξ ησλ ζειπθψλ έρεη 

αλαθεξζεί θαη ζε πξνεγνχκελεο κειέηεο (Cannizzaro et al. 1995, Sion et al. 2003, Martinho 

et al. 2012). Χζηφζν, ην κέγηζην θαηαγεγξακκέλν κήθνο ηνπ είδνπο αθνξά ζε έλα αξζεληθφ 

άηνκν πνπ αιηεχζεθε ζηηο βνξεηναλαηνιηθέο αθηέο ηνπ Ώηγαίνπ (Ismen et al. 2009).  

Σα ζειπθά θαη αξζεληθά άηνκα δηέθεξαλ ζεκαληηθά σο πξνο ηηο θαηά κήθνο 

ζπλζέζεηο. Εδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθή ήηαλ ε απνθιεηζηηθή θπξηαξρία ησλ ζειπθψλ ζε 

κεγέζε κεγαιχηεξα απφ 600 mm, κε κνλαδηθή εμαίξεζε ηελ παξνπζία ελφο αξζεληθνχ 

κήθνπο 799 mm, ελψ ηα αξζεληθά θπξηάξρεζαλ ζε φιεο ηηο θιάζεηο απφ 480 έσο 550 mm. 

ηνλ Ώηιαληηθφ, παξαηεξήζεθε ε θπξηαξρία ησλ αξζεληθψλ ζε παξφκνηεο θιάζεηο κήθνπο 

(460–540 mm)  (Martinho et al. 2012). 

εκαληηθή δηαθνξά σο πξνο ηηο θαηά κήθνο ζπλζέζεηο κεηαμχ ησλ θχισλ 

παξαηεξήζεθε θαη ζε πξνεγνχκελεο κειέηεο, κε ηα ζειπθά άηνκα λα παξνπζηάδνπλ 

κεγαιχηεξν εχξνο νιηθνχ κήθνπο απφ φ,ηη ηα αξζεληθά (Cannizzaro et al. 1995, Sion et al. 

2003, Martinho et al. 2012). ην Καλάιη ηεο ηθειίαο, ε ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ 

θχισλ σο πξνο ηηο θαηαλνκέο ησλ κεγεζψλ απνδφζεθε ζην γεγνλφο φηη ηα αξζεληθά άηνκα 

σξηκάδνπλ ζε κηθξφηεξν κήθνο απφ φ,ηη ηα ζειπθά, πέξα απφ ην νπνίν ν ξπζκφο αχμεζεο 
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επηβξαδχλεηαη, ελψ ν ξπζκφο αχμεζεο ησλ ζειπθψλ αξρίδεη λα επηβξαδχλεηαη πνιχ 

αξγφηεξα (Cannizzaro et al. 1995). Δ ηαρχηεξε γελλεηηθή σξίκαζε ησλ αξζεληθψλ αηφκσλ 

επηβεβαηψζεθε θαη ζηελ παξνχζα κειέηε (βι. Τπνθεθ. 5.3.5).  

ηηο δπηηθέο αθηέο ηεο Πνξηνγαιίαο, νη Martinho et al. (2012) ρσξίδνληαο ηηο θιάζεηο 

νιηθνχ κήθνπο ησλ ζειπθψλ αηφκσλ ζε δχν νκάδεο κε θξηηήξην ην κήθνο σξίκαζήο ηνπο 

(L50=600 mm ζχκθσλα κε ηνπο Sion et al. 2003), παξαηήξεζαλ ηελ ππεξνρή ησλ 

κεγαιχηεξσλ (>600 mm) έλαληη ησλ κηθξφηεξσλ (<600 mm) ζειπθψλ αηφκσλ. Σν γεγνλφο 

απηφ ηνπο νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε πεξηνρή κειέηεο, ε νπνία δελ μεπέξαζε ηα 70 m ζε 

βάζνο, απνηειεί πεξηνρή σνηνθίαο. Βπίζεο, εμαηηίαο ηεο θνηλήο παξνπζίαο ησλ κηθξφηεξσλ 

θαη κεγαιχηεξσλ αξζεληθψλ αηφκσλ απφ ην κήθνο σξίκαζεο (L50=510 mm ζχκθσλα κε 

ηνπο Sion et al. 2003), ππνζηήξημαλ φηη ηα αξζεληθά άηνκα ζρεκαηίδνπλ θνηλέο ζπλεπξέζεηο 

αλεμάξηεηα απφ ην ζηάδην σξίκαζεο.  

 

Πίλαθαο 3.21 Βιάρηζην θαη κέγηζην νιηθφ κήθνο (TL ζε mm) ησλ ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ αηφκσλ 

ηνπ είδνπο S. blainville ζε δηάθνξέο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ θαη ηνπ Ώηιαληηθνχ 

 

Πεξηνρή 
Θειπθά   Αξζεληθά 

Αλαθνξά 
Διάρηζην Μέγηζην   Διάρηζην Μέγηζην 

Μ
εζ
φ
γ
εη
ν
ο 
Θ
ά
ι
α
ζ
ζ
α

 

Ώηγαίν Πέιαγνο 

182 779   180 799 

παξνχζα κειέηε              

Kousteni & Megalofonou 

2011 

215–1.175 Ismen et al. 2007 

305 1.175 
 

320 1.216 Ismen et al. 2009 

Πξνπνληίδα 380–560 Bok et al. 2011 

Εφλην Πέιαγνο 
273 790 

 
268 581 παξνχζα κειέηε 

190 785 
 

190 664 Sion et al. 2003 

Ληβπθφ Πέιαγνο 461 678   438 507 παξνχζα κειέηε 

Ώδξηαηηθή Θάιαζζα 230 745 
 

236 794 Pallaoro et al. 2005 

Καλάιη ηθειίαο 150 900   150 750 Cannizzaro et al. 1995 

ΐαιεαξίδεο 
 

               195–350 Merella et al. 1997 

200–700 Massutí & Moranta 2003 

220–650 Ordines et al. 2011 

Ώιγεξία 350–690 Ordines et al. 2011 

Αηι 

Χθ. 

Κφιπνο ηνπ Κάδηζ 350–660 Torres et al. 2012 

Πνξηνγαιία (δπηηθέο αθηέο) 391 797   401 600 Martinho et al. 2012 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ γίλεηαη εκθαλέο φηη ζην είδνο Squalus blainville ηα ζειπθά 

άηνκα θηάλνπλ ζε κεγαιχηεξα κεγέζε απφ φ,ηη ηα αξζεληθά, ελψ ζην είδνο Scyliorhinus 

canicula ηζρχεη ν αληίζεην. Σν γεγνλφο απηφ πηζαλψο ζρεηίδεηαη κε ην δηαθνξεηηθφ ηξφπν 

αλαπαξαγσγήο ησλ δχν εηδψλ (βι. Τπνθεθ. 5.1.1), δεδνκέλνπ φηη ζηα δσνηφθα είδε, φπσο ην 

Squalus blainville, ηα ζειπθά άηνκα θηάλνπλ ζε κεγαιχηεξα κεγέζε γηα λα θηινμελήζνπλ ηα 

έκβξπα θαη λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ αλαπαξαγσγηθή επηηπρία (Sims 2003). 
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Λακβάλνληαο ππφςε ηηο θαηά κήθνο ζπλζέζεηο ζε ζρέζε κε ην αιηεπηηθφ εξγαιείν, 

θάλεθε φηη ην είδνο εηζέξρεηαη ζηελ αιηεπηηθή θάζε ηεο κεραλφηξαηαο απφ 180 mm, δειαδή 

απφ ην κήθνο πνπ έρεη θαηά ηε γέλλεζε (Kousteni & Megalofonou 2011, βι. Τπνθεθ. 5.4.2). 

Σν γεγνλφο απηφ θαζηζηά ην είδνο ηδηαίηεξα επάισην ζε θαηλφκελα ππεξαιίεπζεο. 

ηελ παξνχζα κειέηε ε κέγηζηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηνπ είδνπο εληνπίζηεθε απφ 200 

έσο 300 m βάζνπο, ελψ ην βάζνο αιίεπζεο θπκάλζεθε απφ 80 έσο 1.500 m. Πξνεγνχκελεο 

κειέηεο πνπ αθνξνχλ ζηηο ζπλαζξνίζεηο θαη ζηε βαζπκεηξηθή θαηαλνκή δηαθφξσλ εηδψλ 

Υνλδξηρζχσλ απνθάιπςαλ παξφκνην εχξνο ζηελ θαηαθφξπθε εμάπισζε ηνπ είδνπο.  

ην Εφλην, έπεηηα απφ 145 θαιάδεο κεραλφηξαηαο ζηηο δψλεο βάζνπο 300–500, 500–

700, 700–900 θαη 900–1.200 m, ην είδνο εληνπίζηεθε απφ 300 έσο 780 m, παξνπζηάδνληαο 

ηε κεγαιχηεξε αθζνλία απφ 300 έσο 500 m (Mytilineou et al. 2005). Οκνίσο, ζε άιιε 

κειέηε ζην Εφλην φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 107 θαιάδεο κε κεραλφηξαηα ζηηο δψλεο βάζνπο 

300–500, 500–700, 700–900 m, ην Squalus blainville ήηαλ απφ ηα πην άθζνλα είδε πνπ 

αιηεχζεθαλ ζηε ξερφηεξε δψλε θαη κε ζεκαληηθή ζπρλφηεηα εκθάληζεο ζηηο δχν βαζχηεξεο 

(Politou et al. 2003). Σε ξερφηεξε δψλε 300–500 m θάλεθε λα πξνηηκάεη θαη ζε κηα αθφκα 

κειέηε ζην Εφλην, αλ θαη νη δεηγκαηνιεςίεο έγηλαλ ζε κεγάιν εχξνο βαζψλ (300–1.200 m). 

Βιάρηζηα άηνκα αιηεχζεθαλ ζηηο δψλεο βάζνπο 500–700 θαη 700–900 m, ελψ δελ βξέζεθαλ 

θαζφινπ άηνκα ζε βάζε κηθξφηεξα απφ 312 m ή κεγαιχηεξα απφ 900 m (Sion et al. 2003). 

ηηο ΐαιεαξίδεο, έπεηηα απφ 131 θαιάδεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε κεραλφηξαηα ζε 

βάζε απφ 40 έσο 1.800 m, αιηεχζεθαλ κφιηο 77 άηνκα ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηε δψλε 

βάζνπο 101–300 m, ελψ θαηαγξάθεθαλ άηνκα έσο ηα 649 m βάζνπο (Massutí & Moranta 

2003). Υακειή αθζνλία παξαηεξήζεθε θαη λφηηα ησλ ΐαιεαξίδσλ, ζηε ιεθάλε ηεο 

Ώιγεξίαο, φπνπ έπεηηα απφ 32 θαιάδεο κε κεραλφηξαηα ζε βάζε απφ 200 έσο 1.800 m, 

ζπιιέρζεθαλ κφιηο 24 άηνκα, φια κε κηα θαιάδα, αληηπξνζσπεχνληαο ιηγφηεξν απφ ην 5% 

ησλ ζπλνιηθψλ ζπιιήςεσλ (Moranta et al. 1998). ε πξφζθαηε κειέηε, κφιηο 44 άηνκα 

αιηεχζεθαλ ζηηο ΐαιεαξίδεο ζε βάζνο 139–667 m (απφ 50 θαιάδεο) θαη 4 άηνκα αιηεχζεθαλ 

ζηηο αθηέο ηεο Ώιγεξίαο ζε βάζνο 170–455 m (απφ 59 θαιάδεο) (Ordines et al. 2011). 

Ώλ θαη ν δηαρσξηζκφο κε βάζε ην κέγεζνο ή ην θχιν παξαηεξείηαη ζπρλά ζηνπο 

θαξραξίεο θαη ιεηηνπξγεί σο κεραληζκφο απνθπγήο ηνπ θαληβαιηζκνχ ηφζν ζε πειαγηθά φζν 

θαη ζε βελζηθά είδε (Springer 1967), ζην Εφλην Πέιαγνο ηφζν λεαξά φζν θαη ελήιηθα άηνκα 

ηνπ Squalus blainville βξέζεθαλ ζηα ίδηα δείγκαηα, δείρλνληαο φηη δελ δηαρσξίδεηαη κε ην 

κέγεζνο (Sion et al. 2003). Βμάιινπ, ην είδνο δελ έρεη παξνπζηάζεη ελδείμεηο θαληβαιηζκνχ 

(Quignard 1971, Capapé 1975). Οκνίσο, ζην Καλάιη ηεο ηθειίαο, θνηλέο ζπλεπξέζεηο 

λεαξψλ θαη ελήιηθσλ αηφκσλ βξέζεθαλ ζε βάζε 50–565 m (Cannizzaro et al. 1995).  
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ηελ παξνχζα κειέηε, ε θνηλή παξνπζία ηφζν κηθξψλ φζν θαη κεγάισλ ζειπθψλ θαη 

αξζεληθψλ αηφκσλ ηνπ είδνπο Squalus blainville ζε φιεο ηηο δψλεο βάζνπο απνθιείεη ην 

ελδερφκελν κηαο δηαθξηηήο θαηαθφξπθεο θαηαλνκήο ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο. Χζηφζν, ηα 

λεαξά άηνκα εκθάληζαλ ηε κεγαιχηεξε αθζνλία ζηε δψλε βάζνπο 200–300 m, δείρλνληαο 

φηη έρνπλ πεξηζζφηεξν παξάθηηα θαηαλνκή ζε ζρέζε κε ηα λεαξά άηνκα ηνπ είδνπο 

Scyliorhinus canicula. Βπίζεο, θαζψο ηα πεξηζζφηεξα λεαξά άηνκα εληνπίζηεθαλ ζηε δψλε 

βάζνπο 200–300 m κε ηα κηθξφηεξα απφ 200 έσο 400 m, ζα κπνξνχζε λα ππνηεζεί φηη ηα 

λεαξά άηνκα δελ εκθαλίδνπλ πην παξάθηηα θαηαλνκή ζε ζρέζε κε ηα ελήιηθα άηνκα.  

Σέινο, πηζαλή πεξηνρή σνηνθίαο ηνπ είδνπο ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ε δψλε ησλ 

300–500 m φπνπ ηα ζειπθά άηνκα ήηαλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξα, θαη άξα σξηκφηεξα απφ 

νπνηνδήπνηε άιιν βάζνο, κε εμαίξεζε ηα βαζχηεξα ζηξψκαηα (>500 m). ηα βαζχηεξα 

ζηξψκαηα (>500 m) αιηεχζεθαλ ηα κεγαιχηεξα ζε κέγεζνο ζειπθά άηνκα. Χζηφζν, ζα 

πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη ζε απηά ηα βάζε ρξεζηκνπνηήζεθε απνθιεηζηηθά ην παξαγάδη, 

έλα εξγαιείν πνπ θάλεθε φηη αζθεί επηιεθηηθφηεηα ζηα κεγαιφζσκα άηνκα. Φαίλεηαη φηη θαη 

ηα δχν ππφ κειέηε είδε πξνηηκνχλ ηελ επεηξσηηθή πιαγηά γηα ηε γέλλεζε ησλ λενγλψλ. 

 

3.4.3 ρέζε κήθνπο–βάξνπο  

 

Scyliorhinus canicula 

Οη παξάκεηξνη ηεο εμίζσζεο κήθνπο–βάξνπο θπκάλζεθαλ ζην εχξνο ησλ ηηκψλ πνπ 

δεκνζηεχζεθαλ ζε πξνεγνχκελεο κειέηεο (Πίλαθαο 3.22). Σν είδνο εκθάληζε ζεκαληηθή 

ζεηηθή αιινκεηξηθή αχμεζε νκνίσο κε άιιεο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ (π.ρ. Pallaoro et al. 

2005, İlkyaz et al. 2008) θαη ηνπ Ώηιαληηθνχ (π.ρ. Santos et al. 2002, Mendes et al. 2004).  

Ο ζπληειεζηήο b έιαβε ζεκαληηθά πςειφηεξε ηηκή ζην Ώηγαίν απφ φ,ηη ζην Εφλην, 

απνθαιχπηνληαο κεγαιχηεξε επξσζηία γηα ηα άηνκα απφ ην Ώηγαίν. Οη δηαθνξέο ζηηο ζρέζεηο 

κήθνπο–βάξνπο κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ νθείινληαη ζε αξθεηνχο παξάγνληεο, φπσο ηε 

δεηγκαηνιεπηηθή κέζνδν, ηελ ειηθία θαη ηελ θαηάζηαζε σξίκαζεο ησλ αηφκσλ, θαζψο θαη 

ηηο ηνπηθέο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο, αιαηφηεηαο ή δηαζεζηκφηεηαο ηξνθήο 

(Tesch 1971, Shepherd & Grimes 1983, Weatherley & Gill 1987, Wootton 1998, 

Moutopoulos & Stergiou 2002, Froese 2006).  

Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, νη δηαθνξέο ζηηο ζρέζεηο κήθνπο–βάξνπο κεηαμχ ησλ θχισλ 

αληαλαθινχλ αληίζηνηρεο δηαθνξέο ηνπο σο πξνο ηηο θαηά κήθνο ζπλζέζεηο (Reñones et al. 

1995), ηελ ειηθία θαη ην κήθνο γελλεηηθήο σξίκαζεο (Vassilopoulou & Papaconstantinou 
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1994). ην Ώηγαίν (παξνχζα κειέηε), ν ζπληειεζηήο b έιαβε ζεκαληηθά πςειφηεξε ηηκή ζηα 

ζειπθά άηνκα απφ φ,ηη ζηα αξζεληθά, πηζαλψο ππνδεηθλχνληαο ηε κεγαιχηεξε επξσζηία ηνπο 

θαη ηελ παξνπζία θπιεηηθνχ δηκνξθηζκνχ ζε απηήλ ηελ πεξηνρή. Οκνίσο, ζηελ Ώδξηαηηθή 

Θάιαζζα (Pallaoro et al. 2005), ζηνλ θφιπν ηνπ Λένληα (Capapé et al. 2008a; b) θαη ζηηο 

δπηηθέο αθηέο ηεο Πνξηνγαιίαο (Mendes et al. 2004), ηα ζειπθά άηνκα ήηαλ ζεκαληηθά 

βαξχηεξα απφ ηα αξζεληθά ίδηνπ κήθνπο. Σν γεγνλφο απηφ. νη Capapé et al. (2008a; b) ην 

απέδσζαλ ζηελ αλαπαξαγσγή ησλ ζειπθψλ αηφκσλ ζηα νπνία νη γνλάδεο θέξνπλ κεγάια 

σνθχηηαξα θαη νη θειπθηθνί αδέλεο, θαη κεηέπεηηα νη σαγσγνί, εζσθιείνπλ ηηο εκβξπτθέο 

ζήθεο. Ώληίζεηα, ζην Εφλην (παξνχζα κειέηε), ν ζπληειεζηήο b δελ δηέθεξε ζεκαληηθά 

κεηαμχ ησλ θχισλ, επηβεβαηψλνληαο ηα απνηειέζκαηα πξνεγνχκελσλ κειεηψλ (Türker 

Ҫakir et al. 2006, Capapé et al. 2014).  

 

Πίλαθαο 3.22 Παξάκεηξνη ηεο εμίζσζεο κήθνπο–βάξνπο (TL=αTW
b
) γηα ην είδνο S. canicula ζε 

δηάθνξέο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ θαη ηνπ Ώηιαληηθνχ. Αίλεηαη ν ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ R
2 

 

 

 

α b R
2 α b R

2 α b R
2

4Β-7 3,348 0,99 1Β-6 3,303 0,99 1Β-6 3,317 1,00 παξνχζα κειέηε

0,0022 3,095 0,97 Oray 1989

0,0100 3,205 0,92 Cihangir et al.  1997

0,0020 3,151 0,97 0,0015 3,211 0,98 0,0020 3,180 0,98 Filiz & Mater 2002

0,0012 3,260 0,99 Filiz & Bilge 2004

6Β-7 2,928 0,83 Türker Ҫakir et al.  2006

0,0017 3,171 0,99 Ismen et al.  2007

6E-04 3,437 0,96 Ӧzaydin et al.  2007

0,0110 3,313 0,93 Karachle & Stergiou 2008

6E-04 3,480 0,96 0,0015 3,220 0,96 0,0010 3,290 0,95 İlkyaz et al. 2008

0,0014 3,174 0,98 Ismen et al. 2009

Κνξηλζηαθφο θφιπνο 0,0019 3,139 0,93 Moutopoulos et al. 2013

Εφλην Πέιαγνο 1Β-6 3,184 0,98 1Β-6 3,127 0,99 1Β-6 3,155 0,98 παξνχζα κειέηε

Ώδξηαηηθή Θάιαζζα 7Β-4 3,380 0,94 0,0015 3,166 0,95 0,0010 3,250 0,94 Pallaoro et al.  2005

Εηαιία θαη Κνξζηθή 0,0012 3,287 0,0015 3,210 Relini et al.  1999

Σπλεζία 0,0038 3,020 0,90 0,0030 2,940 0,86 Capapé et al.  2014

Κφιπνο ηνπ Λένληα 0,0008 3,640 0,94 0,0010 3,390 0,96 Capapé et al.  2008a;b

Ώιγεξία 0,0058 3,176 0,0168 3,022 Taleb Bendiab et al. 2012

0,0016 3,160 0,99 Merella et al.  1997

0,0374 2,378 0,58 Morey et al 2003

Κφιπνο ηνπ Κάδηζ 0,0015 3,191 0,99 Torres et al. 2012

0,0017 3,180 0,87 Santos et al.  2002

0,0016 3,206 0,99 Borges et al. 2003

Πνξηνγαιία (δπηηθέο αθηέο) 0,0003 3,615 0,91 0,0015 3,209 0,85 0,0008 3,375 0,88 Mendes  et al. 2004

ΐηζθατθφο θφιπνο 0,0036 3,779 0,99 Dorel 1986

Μάγρε 0,0031 3,029 0,97 Dorel 1986
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Squalus blainville 

Οη παξάκεηξνη ηεο εμίζσζεο κήθνπο–βάξνπο θπκάλζεθαλ ζην εχξνο ησλ ηηκψλ πνπ 

δεκνζηεχζεθαλ ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ θαη ηνπ Ώηιαληηθνχ, ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ 

νπνίσλ ην είδνο παξνπζίαζε ζεηηθή αιινκεηξία (Πίλαθαο 3.23). Οκνίσο κε πξνεγνχκελε 

κειέηε ζην Εφλην (Sion et al. 2003), ν ζπληειεζηήο b έιαβε ζεκαληηθά πςειφηεξε ηηκή ζηα 

ζειπθά άηνκα απφ φ,ηη ζηα αξζεληθά ηφζν ζην Ώηγαίν φζν θαη ζην Εφλην, αιιά φρη ζην 

Ληβπθφ, πηζαλψο ιφγσ ηνπ κηθξνχ εχξνπο ησλ κεθψλ ησλ αηφκσλ. Πηζαλψο γηα ηνλ ίδην 

ιφγν, ηα άηνκα απφ ην Ληβπθφ παξνπζίαζαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ην ζπληειεζηή b 

κε ηα άηνκα απφ ην Ώηγαίν θαη ην Εφλην, ελψ ηα άηνκα ζηηο δχν ηειεπηαίεο πεξηνρέο 

παξνπζίαζαλ παξφκνην απμεηηθφ πξφηππν. Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, νη ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή b 

ήηαλ ζρεδφλ ίδηεο κεηαμχ ησλ ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ αηφκσλ αθελφο ζηελ Ώδξηαηηθή, 

πηζαλψο ιφγσ ηνπ κηθξνχ δεηγκαηνιεπηηθνχ κεγέζνπο (Pallaoro et al. 2005), αθεηέξνπ ζην 

Καλάιη ηεο ηθειίαο φπνπ αιηεχζεθαλ εθαηνληάδεο άηνκα απφ θάζε θχιν (Cannizzaro et al. 

1995). Σν γεγνλφο φηη ηα ζειπθά άηνκα ήηαλ βαξχηεξα ζε ζρέζε κε ηα αξζεληθά παξφκνηνπ 

κεγέζνπο, πηζαλψο νθείιεηαη ζην φηη θέξνπλ κεγάια σνθχηηαξα, θαη, ζε πξνρσξεκέλε 

θαηάζηαζε σξίκαζεο, έκβξπα ζηνπο σαγσγνχο. 

 

Πίλαθαο 3.23 Παξάκεηξνη ηεο εμίζσζεο κήθνπο–βάξνπο (TL=αTW
b
) γηα ην είδνο S. blainville ζε 

δηάθνξέο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ θαη ηνπ Ώηιαληηθνχ. Αίλεηαη ν ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ R
2 

 

 
 

 

 

 

α b R
2 α b R

2 α b R
2

1Β-6 3,279 0,99 2Β-6 3,178 0,98 1Β-6 3,247 0,99 παξνχζα κειέηε

0,0035 3,056 0,98 Ismen et al.  2007

0,0016 3,215 0,99 0,0145 2,682 0,99 0,0030 3,070 0,99 Ismen et al.  2009

8Β-7 3,300 0,99 2Β-6 3,160 0,97 Kousteni et al.  2011

4Β-5 2,476 0,96 Bok et al. 2011

1Β-6 3,357 0,99 2Β-6 3,138 0,99 1Β-6 3,262 0,99 παξνχζα κειέηε

1Β-6 3,250 0,99 2Β-6 3,160 0,97 Sion et al. 2003

Ληβπθφ Πέιαγνο 1Β-8 4,082 0,93 2Β-8 3,858 0,52 4Β-10 4,510 0,97 παξνχζα κειέηε

Καλάιη ηθειίαο 0,0037 3,069 0,95 0,0033 3,092 0,97 0,0036 3,070 Cannizzaro et al . 1995

Ώδξηαηηθή Θάιαζζα 0,0035 3,062 0,96 Pallaoro et al.  2005

ΐαιεαξίδεο 0,0012 3,370 0,99 Merella et al.  1997

Αηι. 

Χθ.
Κφιπνο ηνπ Κάδηζ 0,0063 2,931 0,96 Torres et al.  2012
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3.4.4 Μνξθνκεηξία θαη αχμεζε αθαλζψλ 

Ώπαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη άθαλζεο σο κέζν ειηθηαθήο εθηίκεζεο, 

απνηειεί ε παξνπζία ζεηηθήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηεο αχμεζήο ηνπο θαη ηεο αχμεζεο ησλ 

αηφκσλ απφ ηα νπνία πξνέξρνληαη (Clarke & Irvine 2006). ηελ παξνχζα κειέηε, 

παξαηεξήζεθε ηζρπξή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηξήζεσλ κνξθνκεηξίαο θαη βάξνπο ησλ 

αθαλζψλ θαη ηνπ νιηθνχ κήθνπο (θαη ηεο ειηθίαο) ησλ αηφκσλ ηνπ είδνπο Squalus blainville, 

επηβεβαηψλνληαο ηελ θαηαιιειφηεηα απηψλ ησλ ζθειεηηθψλ δνκψλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 

ειηθίαο θαη ηε κειέηε ηεο αχμεζήο ηνπ. Παξφκνην πξφηππν παξαηεξήζεθε θαη ζε άιια 

ζθνπαινεηδή, φπσο ζην θεληξφλη Deania calcea (Clarke et al. 2002b), ζηνλ θεληξνζθχκλν 

Centroselachus crepidater (Irvine et al. 2006b), ζηνλ απαιφ καπξναγθαζίηε Etmopterus 

pusillus (Coelho & Erzini 2007) θαη ζηνλ θνληφξπγρν αγθαζίηε Squalus megalops (Pajuelo et 

al. 2011). Χζηφζν, ην γεγνλφο φηη νη άθαλζεο ηνπ είδνπο Squalus blainville ζπλερίδνπλ λα 

απμάλνληαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ πηζαλψο δελ ζεκαίλεη φηη ην κέγεζφο απηψλ 

ησλ ζθειεηηθψλ δνκψλ εθπξνζσπεί ηελ ειηθία ηνπ. Δ ππφζεζε απηή πξνθχπηεη αθελφο απφ 

ηελ παξαηεξνχκελε κε γξακκηθφηεηα ζηηο ζρέζεηο ησλ κεηξήζεσλ ησλ αθαλζψλ κε ην 

κέγεζνο ησλ αηφκσλ (βι. Βηθφλα 3.14) αθεηέξνπ απφ ην φηη αξθεηέο άθαλζεο κεγαιχηεξνπ 

κεγέζνπο έθεξαλ ιηγφηεξνπο απμεηηθνχο δαθηπιίνπο απφ φ,ηη νη κηθξφηεξεο ζε κέγεζνο 

άθαλζεο. Ο έιεγρνο ηεο εγθπξφηεηαο ησλ αθαλζψλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ειηθίαο ηνπ είδνπο 

ζα κπνξνχζε λα επηβεβαηψζεη ηελ παξαπάλσ ππφζεζε. 

Δ αχμεζε ησλ αθαλζψλ ήηαλ ηαρχηεξε απφ 180 έσο 300 mm (TL), έλα εχξνο πνπ 

πεξηιακβάλεη ην κήθνο γέλλεζεο ηνπ είδνπο πνπ θπκαίλεηαη απφ 180 έσο 210 mm (Kousteni 

& Megalofonou 2011, βι. Τπνθεθ. 5.4.1). Δ ηαρχηαηε αχμεζε ησλ λεαξψλ αηφκσλ 

απνηππψζεθε ζηε κεγάιε απφζηαζε κεηαμχ ησλ πξψησλ απνηηζέκελσλ δαθηπιίσλ. 

Δ κειέηε ηεο κνξθνκεηξίαο ησλ αθαλζψλ απνθάιπςε ηελ παξνπζία θπιεηηθνχ 

δηκνξθηζκνχ σο πξνο νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά. πγθεθξηκέλα, ηα ζειπθά άηνκα εκθάληζαλ 

ζεκαληηθά θαξδχηεξεο άθαλζεο απφ φ,ηη ηα αξζεληθά, ελψ γηα ην ίδην κήθνο ζψκαηνο ηα 

αξζεληθά άηνκα είραλ καθξχηεξεο θαη βαξχηεξεο άθαλζεο απφ φ,ηη ηα ζειπθά. Φπιεηηθφο 

δηκνξθηζκφο σο πξνο ην κέγεζνο ησλ ζθειεηηθψλ δνκψλ παξαηεξήζεθε θαη ζην 

καπξναγθαζίηε Etmopterus spinax φπνπ ην κέζν κήθνο ησλ ζπνλδχισλ ήηαλ ζεκαληηθά 

κεγαιχηεξν ζηα ζειπθά άηνκα απφ φ,ηη ζηα αξζεληθά (Gennari & Scacco 2007). Βπίζεο, ηα 

αξζεληθά άηνκα ηνπ θεληξνζθχκλνπ Centroselachus crepidater έθεξαλ ζεκαληηθά 

καθξχηεξεο άθαλζεο απφ φ,ηη ηα ζειπθά παξφκνηνπ κεγέζνπο (Irvine et al. 2006b).  
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Οη άθαλζεο ζηνπο θαξραξίεο εμππεξεηνχλ θπξίσο ακπληηθνχο ζθνπνχο (Jensen et al. 

1961). Βπίζεο, ηνπο πξνζδίδνπλ θαιχηεξε πδξνδπλακηθή κέζσ ηεο ζηήξημεο πνπ 

πξνζθέξνπλ ζηα ξαρηαία πηεξχγηα (http://www.prehistoric-

wildlife.com/species/c/cladoselache.html). Αεδνκέλνπ φηη είλαη ζχλεζεο θαηά ηελ πεξίνδν 

ηνπ δεπγαξψκαηνο νη ζειπθνί θαξραξίεο θαη θάπνηνη αξζεληθνί λα θέξνπλ εθδνξέο ζην ζψκα 

ηνπο πξνεξρφκελεο απφ άθαλζεο, θαζψο θαη απφ δφληηα, θέξαηα θαη/ή ιέπηα αλάινγα κε ην 

είδνο (Pratt Jr & Carrier 2005), είλαη πνιχ πηζαλφ θαη ηα αξζεληθά άηνκα ηνπ είδνπο Squalus 

blainville λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο άθαλζεο γηα ηελ παξαπιάλεζε ησλ ζειπθψλ θαη γηα ηνλ 

αληαγσληζκφ κε άιια αξζεληθά. Εδηαίηεξα ελδηαθέξνλ είλαη ην γεγνλφο φηη ζηελ παξνχζα 

κειέηε δελ βξέζεθε θαλέλα αξζεληθφ άηνκν κε εθδνξέο, ζε αληίζεζε κε ηα ζειπθά άηνκα 

απφ ηα νπνία 18, θαη κάιηζηα φια γελλεηηθά ψξηκα, έθεξαλ γξαηδνπληέο ζε δηάθνξα ζεκεία 

ηνπ ζψκαηνο, αιιά ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζηελ θνηιηαθή ρψξα. Σν γεγνλφο απηφ εληζρχεη ηελ 

ππφζεζε φηη ηα αξζεληθά άηνκα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο άθαλζεο θαηά ην δεπγάξσκα. Οη 

κεγαιχηεξεο, θαη άξα πην αλζεθηηθέο άθαλζεο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηα αξζεληθά άηνκα ζε 

ζρέζε κε ηα ζειπθά παξφκνηνπ κεγέζνπο, πηζαλψο απνηειεί κηα εμειηθηηθή πξνζαξκνγή γηα 

ηελ πξνζέγγηζή ηνπο θαη ηελ εμαζθάιηζε επηηπρνχο αλαπαξαγσγήο. 

 

3.4.5 Δθηίκεζε ηεο ειηθίαο ηνπ είδνπο Squalus blainville 

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο κειέηεο πξαγκαηνπνηήζεθε ε θαηακέηξεζε ησλ απμεηηθψλ 

δαθηπιίσλ ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ησλ αθαλζψλ ηνπ είδνπο Squalus blainville. Δ 

ιεπηνκεξήο εμέηαζε ησλ αθαλζψλ απνθάιπςε ηελ παξνπζία κεγάιεο πνηθηινκνξθίαο σο 

πξνο ην ζρήκα, ηελ έληαζε ηνπ ρξψκαηνο θαη ηελ ελδηάκεζε απφζηαζε ησλ ρεηκεξηλψλ 

δαθηπιίσλ. πλνιηθά, ε εθηίκεζε ηεο ειηθίαο ηνπ είδνπο ήηαλ αξθεηά δχζθνιε θαη 

ρξνλνβφξνο δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία θαηαβιήζεθε κεγάιε πξνζπάζεηα γηα ηελ εμέηαζε 

ησλ αθαλζψλ ππφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο ζε θπζηθφ θσηηζκφ. Σειηθά, ζηε κειέηε ηεο 

αχμεζεο ηνπ είδνπο Squalus blainville ζπκπεξηιήθζεθαλ 569 άηνκα απφ ην ζχλνιν ησλ 810 

ζπιιερζέλησλ αηφκσλ, απνθαιχπηνληαο φηη πξφθεηηαη γηα έλα είδνο πνπ παξνπζηάδεη Κ–

ζηξαηεγηθή πιεζπζκηαθήο αχμεζεο κε κεγάιε δηάξθεηα δσήο θαη εμαηξεηηθά ρακειφ ξπζκφ 

αχμεζεο, ραξαθηεξηζηηθά πνπ ην θαζηζηνχλ ηδηαίηεξα επάισην ζηελ αιηεπηηθή πίεζε.  

Δ άθαλζα απφ ην δεχηεξν ξαρηαίν πηεξχγην έρεη επξέσο ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

εθηίκεζε ηεο ειηθίαο ησλ ζθνπαινεηδψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηδψλ Squalus 

acanthias (Kaganovskaya 1933, Holden & Meadows 1962, Jensen 1965, Ketchen 1972; 

1975, Jones & Geen 1977b, Soldat 1982, Beamish & McFarlane 1985, Nammack et al. 1985, 

http://www.prehistoric-wildlife.com/species/c/cladoselache.html
http://www.prehistoric-wildlife.com/species/c/cladoselache.html
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McFarlane & Beamish 1987, Saunders & McFarlane 1993, Avsar 2001, Henderson et al. 

2002, Stenberg 2005, Campana et al. 2009, Tribuzio et al. 2010, Orlov et al. 2011, Bubley et 

al. 2012), Squalus megalops (Watson & Smale 1999), Etmopterus baxteri (Irvine et al. 

2006a), Etmopterus pusillus (Coelho & Erzini 2007), Etmopterus spinax (Coelho & Erzini 

2008) θαη Centroselachus crepidater (Irvine et al. 2006b). 

ηελ παξνχζα κειέηε, ε κέζνδνο ηνπ Ketchen (1975) απνδείρηεθε σο έλα ρξήζηκν 

«εξγαιείν» γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ειηθίαο δχν κεγαιφζσκσλ ζειπθψλ αηφκσλ. Γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο αθξίβεηαο ηεο κεζφδνπ, ζε 13 άηνκα ε ειηθία εθηηκήζεθε άκεζα κέζσ ηεο 

θαηακέηξεζεο ησλ δαθηπιίσλ ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηεο πξψηεο άθαλζαο θαη έκκεζα 

βάζεη ηεο δεχηεξεο θζαξκέλεο άθαλζαο κέζσ ηεο θακπχιεο δηφξζσζεο ηνπ Ketchen. Σειηθά, 

ζε θαλέλα απφ ηα εμεηαδφκελα άηνκα ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ειηθηαθψλ εθηηκήζεσλ δελ 

μεπέξαζε ηα 2 y, δείρλνληαο ηελ πςειή αθξίβεηα πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηνλ έκκεζν 

πξνζδηνξηζκφ ηεο ειηθίαο ηνπ είδνπο. Δ κέζνδνο ηνπ Ketchen εθαξκφζηεθε επηηπρψο ζηα 

είδε Squalus acanthias (Ketchen 1975, Soldat 1982, Nammack et al. 1985, Avsar 2001, 

Jones & Ugland 2001 κε ηξνπνπνίεζε απφ ηνπο Henderson et al. 2002, Stenberg 2005, 

Demirhan & Seyhan 2007) θαη Squalus megalops (Watson & Smale 1999, Pajuelo et al. 

2011). Μάιηζηα, ζηελ πεξίπησζε ηνπ είδνπο Squalus acanthias θαιχηεξα απνηειέζκαηα 

πξνέθπςαλ φηαλ ε κέζνδνο ιήθζεθε ππφςε παξά φηαλ εμαηξέζεθαλ νη θζαξκέλεο άθαλζεο 

(Soldat 1982, Beamish & McFarlane 1985, Nammack et al. 1985).  

 

3.4.6 Δγθπξφηεηα θαη αθξίβεηα ηεο κεζφδνπ εθηίκεζεο ειηθίαο  

Ο έιεγρνο ηεο εγθπξφηεηαο ηεο απφιπηεο ειηθίαο (validation of absolute age), αλ φρη ζε φιεο, 

ηνπιάρηζηνλ ζηηο αθξαίεο θιάζεηο ειηθίαο, ηζνδπλακεί κε ηελ εθηίκεζε ηεο αθξίβεηαο ησλ 

ειηθηαθψλ εθηηκήζεσλ. Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ν έιεγρνο ηεο αθξίβεηαο (accuracy), δειαδή 

ηεο ηθαλφηεηαο αλαπαξαγσγήο ησλ ίδησλ απνηειεζκάησλ θαηά ηελ επαλαιεπηηθή αλάγλσζε 

ησλ απμεηηθψλ δαθηπιίσλ κηαο ζθειεηηθήο δνκήο, δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ έιεγρν 

ηεο εγθπξφηεηαο. Μάιηζηα, έρεη απνδεηρζεί φηη ζπρλά νη κεηξήζεηο πνπ είλαη αθξηβείο δελ 

είλαη έγθπξεο (Campana 2001). Ο έιεγρνο ηεο εγθπξφηεηαο είλαη απαξαίηεην λα 

πξαγκαηνπνηείηαη μερσξηζηά γηα θάζε είδνο (Beamish & McFarlane 1983).  

Σν θεληξφλη Squalus acanthias είλαη ην πξψην ζθνπαινεηδέο ζην νπνίν επηβεβαηψζεθε 

ε εηήζηα πεξηνδηθφηεηα ζην ζρεκαηηζκφ ησλ δαθηπιίσλ ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ησλ 

αθαλζψλ, κε ηνπο αλνηρηφρξσκνπο δαθηπιίνπο λα απνηίζεληαη ην θαινθαίξη θαη ηνπο 

ζθνπξφρξσκνπο ην ρεηκψλα (Holden & Meadows 1962, Beamish & McFarlane 1985, Tucker 
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1985). Γηα ην ζθνπφ απηφ, πξαγκαηνπνηήζεθε αθελφο ν ρεκηθφο εκβνιηαζκφο (ή 

καξθάξηζκα) κηαο νκάδαο αηφκσλ, ε απειεπζέξσζε θαη ε επαλαζχιιεςή ηνπο (mark-

release-recapture) (Beamish & McFarlane 1985, McFarlane & Beamish 1987) αθεηέξνπ ε 

ξαδηνρξνλνιφγεζε (bomb radiocarbon analysis) (Campana et al. 2006). Δ εηήζηα απφζεζε 

ησλ δαθηπιίσλ ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ησλ αθαλζψλ επηβεβαηψζεθε θαη ζην Squalus 

megalops κε ηελ αλάιπζε ηεο πεξηζσξηαθήο αχμεζεο (marginal increment analysis) (Pajuelo 

et al. 2011) θαηά ηελ νπνία ππνινγίδεηαη ε απφζηαζε θάζε δαθηπιίνπ απφ ην πεξηζψξην ηεο 

ηνκήο (Bagenal & Tesch 1978). Ώπφ ηηο πξναλαθεξζείζεο ηερληθέο, ε ξαδηνρξνλνιφγεζε κε 

14
C πιενλεθηεί, γηαηί παξέρεη ηε δπλαηφηεηα επηβεβαίσζεο φρη κφλν ηεο πεξηνδηθφηεηαο ζηελ 

απφζεζε ησλ απμεηηθψλ δαθηπιίσλ, αιιά θαη ηεο απφιπηεο ειηθίαο πνπ απνηειεί ηνλ 

απψηεξν ζηφρν ηνπ ειέγρνπ ηεο εγθπξφηεηαο ησλ ειηθηαθψλ εθηηκήζεσλ (Campana 2001). 

ηα ζθνπαινεηδή, ε αλάιπζε ηεο πεξηζσξηαθήο αχμεζεο απνηειεί ηελ πην ζπρλά 

εθαξκνδφκελε κέζνδν επηβεβαίσζεο ηνπ εηήζηνπ ζρεκαηηζκνχ ησλ δαθηπιίσλ ηφζν ζηνπο 

ζπνλδχινπο (Simpfendorfer 1993, Conrath et al. 2002, Bubley et al. 2012) φζν θαη ζηηο 

άθαλζεο (Coelho & Erzini 2007; 2008; 2010, Pajuelo et al. 2011). Χζηφζν, ζεσξείηαη 

ρακειήο αθξίβεηαο κέζνδνο θαη ζέηεη βαζηθνχο πεξηνξηζκνχο ζηελ εθαξκνγή ηεο, κηα θαη 

ελδείθλπηαη γηα ηαρέσο απμαλφκελα ςάξηα (Campana 2001) θαη εθαξκφδεηαη θαηφπηλ 

κεληαίαο ζπιινγήο αηφκσλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο (Cotton et al. 2011). χκθσλα κε 

ηα παξαπάλσ θαη δεδνκέλεο ηεο έιιεηςεο δεηγκάησλ ζε κεληαία βάζε θαη ζε βάζνο ρξφλνπ, 

ε αλάιπζε ηεο πεξηζσξηαθήο αχμεζεο θξίζεθε αθαηάιιειε γηα ην είδνο Squalus blainville.  

Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ξαδηνρξνλνιφγεζε κε 
14

C πξνυπνζέηεη ηε γέλλεζε θάπνησλ 

αηφκσλ πξηλ απφ ην 1960 φηαλ ηα επίπεδα ηνπ ξαδηελεξγνχ άλζξαθα 
14

C είραλ απμεζεί 

ζεκαληηθά ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ απφ ηηο ππξεληθέο δνθηκέο (Campana et al. 2006). Σν 

εμαηξεηηθά πςειφ θφζηνο ηεο κεζφδνπ (Campana 2001) ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη δελ 

αιηεχζεθαλ άηνκα πνπ λα έρνπλ γελλεζεί πξηλ απφ ην 1960, ζχκθσλα κε ηελ παξαηεξνχκελε 

καθξνβηφηεηα ηνπ είδνπο, δελ επέηξεςε ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο κεζφδνπ. Ώλ θαη ην Squalus 

blainville είλαη έλα εμαηξεηηθά καθξφβην είδνο, ε εθηίκεζε ηεο ειηθίαο κεγάισλ αηφκσλ 

ζεσξείηαη δχζθνιε έσο αδχλαηε, γηαηί ζπλήζσο δελ αιηεχνληαη ηα γεξαηφηεξα άηνκα ελφο 

πιεζπζκνχ θαη αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ αιηεπζνχλ είλαη πνιχ πηζαλφ λα έρνπλ 

θαηεζηξακκέλεο άθαλζεο. Πεξαηηέξσ έξεπλα πξνηείλεηαη γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο 

ρξεζηκφηεηαο ηεο ξαδηνκεηξηθήο αλάιπζεο ηζνηφπσλ ζηηο ζθειεηηθέο δνκέο ησλ 

ζθνπαινεηδψλ (Fenton 2001, Irvine et al. 2006a). 

Δ απειεπζέξσζε θαη ε επαλαζχιιεςε ησλ πξνεγνχκελα ρεκηθά εκβνιηαζκέλσλ 

αηφκσλ ζεσξείηαη απφ ηηο πην αθξηβείο κεζφδνπο επηβεβαίσζεο ηεο πεξηνδηθφηεηαο ηνπ 
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ζρεκαηηζκνχ ησλ δαθηπιίσλ. Χζηφζν, απαηηεί κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπιιεθζνχλ άηνκα πνπ ζα έρνπλ παξακείλεη ειεχζεξα πεξηζζφηεξν απφ έλα έηνο έπεηηα απφ 

ην ρεκηθφ εκβνιηαζκφ ηνπο, έηζη ψζηε ε αλαγλψξηζε ηνπ πξψηνπ δαθηπιίνπ ακέζσο κεηά 

απφ ην καξθάξηζκα λα κελ είλαη πξνβιεκαηηθή (Campana 2001). Δ αλάγθε κεζνιάβεζεο 

κεγάινπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε ζηηγκή ηνπ καξθαξίζκαηνο κέρξη ηελ επαλαζχιιεςε 

ησλ αηφκσλ δηαπηζηψζεθε ζε κηα κειέηε πνπ έδεημε φηη φηαλ ε επαλαζχιιεςε ησλ αηφκσλ 

γίλεηαη ζε κεγάιε ρξνληθή απφζηαζε απφ ηε ζηηγκή ηνπ καξθαξίζκαηνο, ε πεξηνδηθφηεηα 

ηνπ ζρεκαηηζκνχ ησλ δαθηπιίσλ είλαη δηαθνξεηηθή απφ εθείλε πνπ παξαηεξείηαη φηαλ 

κεζνιαβήζεη κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα (Beamish & McFarlane 2000).  

Δ παξνχζα κειέηε βαζίζηεθε ζηελ ππφζεζε φηη νη απμεηηθνί δαθηχιηνη ζηελ 

εμσηεξηθή επηθάλεηα ησλ αθαλζψλ ηνπ είδνπο Squalus blainville απνηίζεληαη ζε εηήζηα βάζε, 

κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο θαη ζην ζπγγεληθφ ηνπ είδνο Squalus acanthias, ζην νπνίν αθελφο 

έρεη ειεγρζεί ε πεξηνδηθφηεηα ζην ζρεκαηηζκφ ησλ εμσηεξηθψλ δαθηπιίσλ ζηηο άθαλζεο θαη 

επηβεβαησζεί ε εηήζηα απφζεζή ηνπο, θαη κάιηζηα κε δηαθνξεηηθέο ηερληθέο (Beamish & 

McFarlane 1985, Pajuelo et al. 2011), αθεηέξνπ έρεη ειεγρζεί ε εγθπξφηεηα ηεο απφιπηεο 

ειηθίαο ηνπ είδνπο βάζεη απηψλ ησλ δνκψλ (Campana et al. 2006). 

ηελ παξνχζα κειέηε, ε αθξίβεηα θαη ε ζπλέπεηα κεηαμχ ησλ αλεμάξηεησλ ειηθηαθψλ 

εθηηκήζεσλ ειέγρζεθε κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπληειεζηή κεηαβιεηφηεηαο (CV) θαη ηνπ 

κέζνπ πνζνζηηαίνπ ζθάικαηνο (ΏΡΒ), κε βάζε ηηο ηηκέο ησλ νπνίσλ δηαπηζηψζεθε φηη: (α) ε 

εκπεηξία ζηελ αλάγλσζε ησλ ζθειεηηθψλ δνκψλ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αθξίβεηα ησλ 

ειηθηαθψλ εθηηκήζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ ηφζν απφ ηνλ ίδην φζν θαη απφ δηαθνξεηηθνχο 

αλαγλψζηεο, θαη (β) ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε δεχηεξε άθαλζα έρεη ζεκαληηθή θζνξά ή 

απνπζηάδεη, ε πξψηε άθαλζα κπνξεί εμίζνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί εθφζνλ είλαη ζε θαιή 

θαηάζηαζε θαη δελ θέξεη θακία θζνξά. Δ ζπλέπεηα κεηαμχ ησλ κεηξήζεσλ απφ ηελ πξψηε 

θαη δεχηεξε άθαλζα δηαπηζηψζεθε θαη ζηα ζθνπαινεηδή Centrophorus squamosus (Clarke et 

al. 2002a), Deania calcea (Clarke et al. 2002b) θαη Squalus megalops (Pajuelo et al. 2011). 

ε γεληθέο γξακκέο, ε αθξίβεηα θαηά ηελ ειηθηαθή εθηίκεζε ηνπ είδνπο Squalus blainville 

θπκάλζεθε ζε πςειφηεξα επίπεδα ζε ζρέζε κε άιια είδε φπνπ εθαξκφζηεθε ε ίδηα ηερληθή 

ειηθηαθήο εθηίκεζεο. Γηα παξάδεηγκα, νη ηηκέο ηνπ δείθηε αθξίβεηαο CV ήηαλ 22,9% ζην 

Squalus mitsukurii (Paiboonleeskul et al. 2013) θαη θπκάλζεθαλ απφ 10,47–12,48% (Bubley 

et al. 2012) έσο 19% (Rice et al. 2009) ζην Squalus acanthias. 

Μηα ζπιινγή αλαθνξάο κε 200 άθαλζεο απφ ην δεχηεξν ξαρηαίν πηεξχγην ηνπ είδνπο 

Squalus blainville πξνεηνηκάζηεθε γηα ηνλ έιεγρν ηεο απφθιηζεο ησλ ειηθηαθψλ εθηηκήζεσλ 

ζε βάζνο ρξφλνπ (long–term drift) θαη γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο, φπσο πξνηείλεη ν 
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Campana (2001). Οη ζπιινγέο αλαθνξάο (reference collections) πεξηιακβάλνπλ ζθειεηηθέο 

δνκέο γλσζηήο ειηθίαο θαη είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

επαλαιεςηκφηεηαο ησλ ειηθηαθψλ εθηηκήζεσλ ελφο αλαγλψζηε ηφζν βξαρππξφζεζκα φζν 

θαη καθξνπξφζεζκα, θαζψο θαη κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ αλαγλσζηψλ (Campana 2001). Δ 

επηινγή ησλ αθαλζψλ έγηλε κε ηδηαίηεξε πξνζνρή απφ ηνλ έκπεηξν αλαγλψζηε, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηελ θαιχηεξε δπλαηή αληηπξνζψπεπζε ησλ θιάζεσλ ειηθίαο, ησλ θχισλ, ησλ 

πεξηνρψλ, ησλ επνρψλ θαη ησλ εηψλ δεηγκαηνιεςίαο. Δ ζπγθεθξηκέλε ζπιινγή αλαθνξάο ζα 

κπνξνχζε λα ζπκπεξηιεθζεί ζε έλα δηεζλέο πξφγξακκα αληαιιαγήο, κε ζθνπφ λα 

δηεπθνιχλεη θαη λα βειηηζηνπνηήζεη ηελ ηερληθή ειηθηαθήο εθηίκεζεο ηνπ είδνπο. 

 

3.4.7 χγθξηζε απνηειεζκάησλ κε πξνεγνχκελεο κειέηεο 

Μέρξη ζήκεξα, έρνπλ γίλεη δχν κειέηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ ειηθία θαη αχμεζε ηνπ είδνπο 

Squalus blainville, ρξεζηκνπνηψληαο ηνκέο είηε ζε άθαλζεο (Marouani et al. 2012) ή ζε 

ζπνλδχινπο (Cannizzaro et al. 1995), εθηφο απφ ηελ παξνχζα κειέηε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

νπνίαο δεκνζηεχζεθαλ πξφζθαηα (Kousteni & Megalofonou 2015) (Πίλαθαο 3.24) ε θακία 

κειέηε δελ ειέγρζεθε ε εγθπξφηεηα ησλ κεηξήζεσλ, αιιά ε παξνχζα κειέηε είλαη ε κφλε 

πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ έιεγρν ηεο αθξίβεηαο ησλ ειηθηαθψλ εθηηκήζεσλ.  

 

Πίλαθαο 3.24 Παξάκεηξνη αχμεζεο (L∞, k, t0), δείθηεο νινθιήξσζεο ηεο αχμεζεο (Φ΄) θαη κέγηζηε 

παξαηεξνχκελε ειηθία (Amax ζε y) ησλ ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. blainville απφ 

δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ 

 

Πεξηνρή Μέζνδνο Φχιν Ν  L∞ k  t0 Φ΄ Amax  Αλαθνξά 

Ώλαηνιηθή Μεζφγεηνο                 

(Ώηγαίν & Εφλην & 

Ληβπθφ) 

κέηξεζε δαθηπιίσλ 

ζηελ εμσηεξηθή 

επηθάλεηα αθαλζψλ 

Θ 314 1.097 0,03 -5,58 4,56 28 Kousteni & 

Megalofonou 

2015 Ώ 254 666 0,08 -3,35 4,55 22 

Κεληξηθή Μεζφγεηνο                  

(Κφιπνο Γθακπέο, 

Σπλεζία) 

κέηξεζε δαθηπιίσλ 

ζε ηνκέο αθαλζψλ 

Θ 65 1.057 0,11 -1,12 5,09 19 
Marouani    

et al. 2012 
Ώ 60 911 0,14 -1,42 5,07 15 

Κεληξηθή Μεζφγεηνο                     

(Καλάιη ηθειίαο) 

κέηξεζε δαθηπιίσλ 

ζε ηνκέο ζπνλδχισλ 

Θ 76 1.179 0,10 -1,38 5,14 8 
Cannizzaro 

et al. 1995 
Ώ 105 960 0,13 -1,39 5,08 8 

N, αξηζκφο αηφκσλ; Θ, ζειπθά; A, αξζεληθά; L∞, αζπκπησηηθφ κήθνο ζε mm; K, ξπζκφο αχμεζεο ζε y-1; t0, ππνζεηηθή ειηθία ζε y 

ζηελ νπνία ην ςάξη έρεη κεδεληθφ κήθνο; Οη ηηκέο ηνπ δείθηε Φ΄ ππνινγίζηεθαλ ζηελ παξνχζα κειέηε 
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ηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην (παξνχζα κειέηε), ηα αξζεληθά άηνκα παξνπζίαζαλ 

κεγαιχηεξν ξπζκφ αχμεζεο (k) θαη κηθξφηεξν αζπκπησηηθφ κήθνο (L∞) απφ φ,ηη ηα ζειπθά, 

γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη πξνζεγγίδνπλ ην κέγηζην ζεσξεηηθφ κήθνο πην γξήγνξα. Ώλ θαη 

απηφ ην πξφηππν αχμεζεο παξαηεξήζεθε θαη ζηηο πξνεγνχκελεο κειέηεο (Cannizzaro et al. 

1995, Marouani et al. 2012), δελ απνθιείεηαη λα είλαη πιαζκαηηθφ, γηαηί ην κέγηζην 

ζεσξεηηθφ κήθνο ησλ αξζεληθψλ αηφκσλ ήηαλ κηθξφηεξν απφ ην κέγηζην παξαηεξνχκελν 

κήθνο ηνπο, εμαηηίαο ηεο απνπζίαο δεηγκάησλ απφ ηηο κεγαιχηεξεο θιάζεηο κήθνπο θαη ηεο 

αδπλακίαο εθηίκεζεο ηεο ειηθίαο ηνπ κνλαδηθνχ αξζεληθνχ αηφκνπ πνπ μεπέξαζε 600 mm 

(TL). Σν γεγνλφο απηφ εληζρχεηαη πεξαηηέξσ απφ ηελ απνπζία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ 

δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ δχν θχισλ σο πξνο ην κήθνο ηνπο ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ θιάζεσλ 

ειηθίαο, ππνδειψλνληαο έλα παξφκνην ξπζκφ αχμεζεο γηα απηά. 

Δ ζχιιεςε ηνπ κνλαδηθνχ κεγαιφζσκνπ αξζεληθνχ αηφκνπ (TL=799 mm) είλαη 

ελδεηθηηθή ηεο παξνπζίαο κεγαιχηεξσλ αξζεληθψλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο, ηα νπνία σζηφζν 

δελ αιηεχζεθαλ, φπσο παξαηεξήζεθε θαη ζην Καλάιη ηεο ηθειίαο φπνπ ην κεγαιχηεξν 

αξζεληθφ άηνκν ήηαλ 735 mm (Canizzaro et al. 1995). ηελ απνπζία αξζεληθψλ αηφκσλ απφ 

ηηο κέγηζηεο θιάζεηο κήθνπο απνδίδεηαη θαη ην κηθξφηεξν L∞ πνπ εκθάληζαλ ηα αξζεληθά 

άηνκα ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο πεξηνρέο. Δ ζπιινγή πεξηζζφηεξσλ αηφκσλ απφ ηηο κέγηζηεο 

ηάμεηο κεγέζνπο ζα κπνξνχζε λα επηβεβαηψζεη ηελ παξαηεξνχκελε δηαθνξά ζην απμεηηθφ 

πξφηππν ησλ θχισλ θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ αθξηβέζηεξε εθηίκεζε ηεο καθξνβηφηεηάο ηνπο. 

ε φιεο ηηο κειέηεο, ε ππνζεηηθή ειηθία ζηελ νπνία ην είδνο έρεη κεδεληθφ κήθνο (t0) 

έιαβε αξλεηηθή ηηκή, δείρλνληαο φηη ε αχμεζε ησλ λεαξψλ αηφκσλ γίλεηαη κε ηαρχηεξν 

ξπζκφ ζε ζρέζε κε απηφλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ θακπχιε αχμεζεο. ηελ αληίζεηε 

πεξίπησζε φπνπ ε ηηκή ηνπ t0 είλαη ζεηηθή ζεκαίλεη φηη ηα λεαξά άηνκα έρνπλ πην αξγφ 

ξπζκφ αχμεζεο απφ απηφλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ θακπχιε (King 1995).  

ηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην (παξνχζα κειέηε), ην είδνο παξνπζίαζε ρακειφηεξν ξπζκφ 

αχμεζεο (k), κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο (Amax) θαη ρακειφηεξε ηηκή ηνπ δείθηε 

νινθιήξσζεο ηεο αχμεζεο (Φ΄) απφ φ,ηη ζηηο άιιεο πεξηνρέο ηηο θεληξηθήο Μεζνγείνπ 

(Cannizzaro et al. 1995, Marouani et al. 2012). Σν γεγνλφο απηφ ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί 

ζηε δηαθνξεηηθή ηερληθή εθηίκεζεο ηεο ειηθίαο πνπ εθαξκφζηεθε ζε θάζε κειέηε θαη ζε 

δηαθνξέο σο πξνο ηηο ηνπηθέο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, ηε δεηγκαηνιεπηηθή κεζνδνινγία 

(π.ρ. αξηζκφο αηφκσλ αλά θιάζε κήθνπο) ή ην ξπζκφ αχμεζεο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ 

βηνινγηθψλ, αιιά φρη γελεηηθψλ απνζεκάησλ, δεδνκέλνπ φηη ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα 

ησλ γελεηηθψλ αλαιχζεσλ ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο, ην είδνο πηζαλψο ζρεκαηίδεη έλα εληαίν 

γελεηηθφ απφζεκα ζε απηέο ηηο πεξηνρέο (βι. Τπνθεθ. 7.4.2). 
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Οη Canizzaro et al. (1995) αλαθέξνπλ 8 θιάζεηο ειηθίαο γηα ην είδνο Squalus blainville 

θαη πηζαλψο ππνεθηίκεζαλ ηελ ειηθία ηνπ, θαζψο νη ζπνλδπιηθνί θψλνη ζηα πεξηζζφηεξα 

ζθνπαινεηδή δελ δηαζέηνπλ επαξθή αζβεζηνπνίεζε θαη δελ παξάγνπλ αμηφπηζηνπο 

δαθηπιίνπο (Wood et al. 1979). Οη Irvine et al. (2006a; b) παξαηήξεζαλ φηη νη απμεηηθνί 

δαθηχιηνη πνπ απνηππψλνληαη ζηηο ηνκέο ησλ αθαλζψλ (εζσηεξηθνί δαθηχιηνη), ζε ζρέζε κε 

εθείλνπο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ησλ αθαλζψλ (εμσηεξηθνί δαθηχιηνη), 

παξάγνπλ ειηθηαθέο εθηηκήζεηο ρακειφηεξεο αθξίβεηαο θαη ππνεθηηκνχλ ηελ ειηθία ησλ 

εηδψλ Etmopterus baxteri θαη Centroselachus crepidater. ε απηά ηα ζθνπαινεηδή, ε εμέηαζε 

ησλ δαθηπιίσλ ηφζν ζε ηνκέο φζν θαη ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ησλ αθαλζψλ απνθάιπςε 

φηη ε εζσηεξηθή νδνληίλε ζηακαηά λα ζρεκαηίδεηαη ή νη εζσηεξηθνί δαθηχιηνη γίλνληαη 

ηδηαίηεξα δπζδηάθξηηνη φηαλ ζηνηβάδνληαη ν έλαο δίπια ζηνλ άιινλ.  

πγθεθξηκέλα, ζην είδνο Etmopterus baxteri, βάζεη ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηνπ 

αξηζκνχ ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ δαθηπιίσλ, δηαπηζηψζεθε φηη κφλν νη πξψηνη 2 

δαθηχιηνη ζρεκαηίδνληαλ κε ηνλ ίδην ξπζκφ, ελψ ην πνζνζηφ ησλ εζσηεξηθψλ δαθηπιίσλ 

κεησλφηαλ ηαρχηαηα ζε άθαλζεο πνπ είραλ πεξηζζφηεξνπο απφ 25 εμσηεξηθνχο δαθηπιίνπο, 

(Irvine et al. 2006a). ην είδνο Centroselachus crepidater, νη εζσηεξηθνί θαη εμσηεξηθνί 

δαθηχιηνη ζρεκαηίδνληαλ κε ηνλ ίδην ξπζκφ κφλν θαηά ηα πξψηα 5 ρξφληα, ελψ ε απφζεζε 

ησλ εζσηεξηθψλ δαθηπιίσλ κεησλφηαλ απφηνκα έπεηηα απφ ην ζρεκαηηζκφ 20 εμσηεξηθψλ 

δαθηπιίσλ (Irvine et al. 2006b). Καη ζηα δχν είδε, ζηακαηνχζε ε απφζεζε ησλ εζσηεξηθψλ 

δαθηπιίσλ έπεηηα απφ 30 εμσηεξηθνχο δαθηπιίνπο (Irvine et al. 2006a; b). πλεπψο, είλαη 

πνιχ πηζαλφ νη Marouani et al. (2012), εμεηάδνληαο ηνπο δαθηπιίνπο ζηηο ηνκέο αθαλζψλ ηνπ 

είδνπο Squalus blainville, λα ππνεθηίκεζαλ ηελ ειηθία ηνπ. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε κέηξεζε ησλ απμεηηθψλ δαθηπιίσλ ζηελ εμσηεξηθή 

επηθάλεηα ησλ αθαλζψλ απνηειεί πηζαλψο ηελ πην αμηφπηζηε ηερληθή γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 

ειηθίαο ηνπ είδνπο Squalus blainville, αλ θαη είλαη απαξαίηεηνο ν έιεγρνο ηεο πεξηνδηθφηεηαο 

ηεο απφζεζήο ηνπο θαη ηεο εγθπξφηεηαο ηεο απφιπηεο ειηθίαο ηνπ είδνπο. Παξ’ φια απηά, ε 

εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξνχζαο κειέηεο ζα πξέπεη λα γίλεη κε πξνζνρή, 

ηδηαίηεξα αλ πξφθεηηαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζε κνληέια πιεζπζκηαθήο δπλακηθήο γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ απνζεκάησλ ηνπ είδνπο (Cailliet et al. 2006). Αελ είλαη ιίγα ηα είδε 

ζηα νπνία ιάζε ζηελ ειηθηαθή ηνπο εθηίκεζε νδήγεζαλ ζε εζθαικέλε αμηνιφγεζε ησλ 

πιεζπζκηαθψλ ηνπο απνζεκάησλ κε επαθφινπζε ηελ ππεξεθκεηάιιεπζή ηνπο. Ώπηφ ην 

πξφβιεκα ζπλήζσο πξνθχπηεη απφ ηελ ππνεθηίκεζε παξά απφ ηελ ππεξεθηίκεζε ηεο ειηθίαο 

ησλ εηδψλ, κηα θαη νδεγεί ζε ππεξαηζηφδνμεο εθηηκήζεηο ησλ ξπζκψλ αχμεζεο θαη 

ζλεζηκφηεηάο ηνπο (Campana 2001 θαη αλαθνξέο εληφο). 



ΖΛΗΚΗΑ ΚΑΗ ΑΤΞΖΖ 

 

99 

 

3.4.8 χγθξηζε απμεηηθψλ πξνηχπσλ ησλ ππφ κειέηε εηδψλ 

Ώλ θαη νη ζπφλδπινη απνηεινχλ ηηο πην ρξήζηκεο ζθειεηηθέο δνκέο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 

ειηθίαο ησλ Υνλδξηρζχσλ (Cailiet et al. 1986), δελ δηέζεηαλ επθξηλείο δαθηπιίνπο ζην είδνο 

Scyliorhinus canicula, εληζρχνληαο ηα απνηειέζκαηα πξνεγνχκελσλ κειεηψλ (Henderson & 

Casey 2001, Ivory et al. 2004). ε γεληθέο γξακκέο, νη ζπφλδπινη ηνπ είδνπο Scyliorhinus 

canicula ζεσξνχληαη θαηάιιεινη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ειηθίαο ηνπ, δεδνκέλνπ φηη ε αχμεζή 

ηνπο ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ αχμεζε ησλ αηφκσλ (Henderson & Casey 2001, Ivory et al. 

2004). Χζηφζν, νη Henderson θαη Casey (2001), εθαξκφδνληαο ηελ ηερληθή απαζβέζησζεο 

ησλ Correia & Figueiredo (1997), νη νπνηνί ελίζρπζαλ επηηπρψο ηε δηαθξηηηθφηεηα ησλ 

δαθηπιίσλ ζε ηνκέο ζπνλδχισλ ηνπ κειαλφζηνκνπ θαξραξία Galeus melastomus, ελφο 

είδνπο πνπ θέξεη εμίζνπ κηθξνχο ζπνλδπιηθνχο θψλνπο, αλαγθάζηεθαλ λα εμαηξέζνπλ ην 

33% ησλ εμεηαδφκελσλ ζπνλδχισλ ηνπ Scyliorhinus canicula. Βπίζεο, νη Ivory et al. (2004) 

παξαηήξεζαλ φηη ην 13% ησλ εμεηαδφκελσλ αξζεληθψλ αηφκσλ ηνπ Scyliorhinus canicula 

δελ έθεξε θαλέλα δαθηχιην ζηνπο ζπνλδχινπο. ηνλ Πίλαθα 3.25 παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά 

ηα απνηειέζκαηα ησλ κειεηψλ αχμεζεο πνπ αθνξνχλ ζην είδνο Scyliorhinus canicula.  

Ώλ θαη ππάξρνπλ αλαθνξέο φηη ην είδνο Scyliorhinus canicula θηάλεη ηα 1.000 mm ζε 

κήθνο (Kennedy 1969, Compagno 1984b, Quero 1984), ζπάληα μεπεξλά ηα 800 mm ηφζν ζηε 

Μεζφγεην (π.ρ. Capapé et al. 2008a, Kousteni & Megalofonou 2010) φζν θαη ζηνλ Ώηιαληηθφ 

(Rodríguez-Cabello et al. 1998, Ivory et al. 2004). πλεπψο, ην αζπκπησηηθφ κήθνο πνπ 

ππνινγίζηεθε ζε φιεο ηηο κειέηεο αχμεζεο ηνπ είδνπο έιαβε ηθαλνπνηεηηθή ηηκή.  

Λακβάλνληαο ππφςε ηε κέγηζηε παξαηεξνχκελε ειηθία ησλ ππφ κειέηε εηδψλ, 

θαίλεηαη φηη πξφθεηηαη γηα δχν εμαηξεηηθά καθξφβηα είδε, κε ην Squalus blainville λα θηάλεη 

ζε κεγαιχηεξεο ειηθίεο απφ φ,ηη ην Scyliorhinus canicula. χκθσλα κε ηε κειέηε 

καξθαξίζκαηνο ηνπ είδνπο Scyliorhinus canicula ζην ΐηζθατθφ θφιπν, παξαηεξήζεθε φηη ην 

κέγηζην ρξνληθφ δηάζηεθα παξακνλήο ζε ζπλζήθεο ειεπζεξίαο ήηαλ 7 y γηα έλα ζειπθφ 

άηνκν θαη 8,6 y γηα έλα αξζεληθφ άηνκν, ηα νπνία θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν ηνπ 

καξθαξίζκαηνο είραλ κήθνο 430 θαη 570 mm, αληίζηνηρα. ΐάζεη ησλ παξακέηξσλ αχμεζεο 

εθηηκήζεθε φηη ε κέγηζηε δηάξθεηα δσήο ηνπ είδνπο ήηαλ 17 y (Rodríguez-Cabello et al. 

2005). ηελ Εξιαλδηθή θαη Κειηηθή Θάιαζζα, ε κέγηζηε παξαηεξνχκελε ειηθία ήηαλ 12 θαη 

11 y γηα ηα ζειπθά θαη αξζεληθά άηνκα, αληίζηνηρα (Ivory et al. 2004), ελψ ζηηο δπηηθέο 

αθηέο ηεο Εξιαλδίαο ην κεγαιχηεξν ζε ειηθία άηνκν ήηαλ 10 y (Henderson & Casey 2001).  

Σν είδνο Scyliorhinus canicula παξνπζηάδεη ρακειφ ξπζκφ αχμεζεο νκνίσο κε ην 

Squalus blainville, γεγνλφο πνπ απνηειεί θνηλφ γλψξηζκα ησλ Υνλδξηρζχσλ (Musick 1999, 
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Kyne & Simpfendorfer 2007). Ο ρακειφο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ είδνπο επηβεβαηψζεθε θαη ζε 

ζπλζήθεο αηρκαισζίαο φπνπ θαηά ην 1, 2, 3 θαη 4 y ειηθίαο είρε κήθνο 150, 200–250, 300–

350 θαη 450 mm, αληίζηνηρα (Collenot 1966).  

 

Πίλαθαο 3.25 Παξάκεηξνη αχμεζεο (L∞, k, t0) θαη δείθηεο νινθιήξσζεο ηεο αχμεζεο (Φ΄) ηνπ είδνπο 

S. canicula ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ θαη ηνπ Ώηιαληηθνχ 

 

Πεξηνρή Μέζνδνο Φχιν Ν  L∞ k  t0 Φ΄ Αλαθνξά 

Μεζφγεηνο                               

(Ώδξηαηηθή 

Θάιαζζα) 

αλάιπζε θαηαλνκήο 

ζπρλνηήησλ κεθψλ 

ησλ αηφκσλ 

ζχλνιν* – 568 0,53 – 5,23 Zupanovic 1961 

Ώηιαληηθφο                   

(ΐηζθατθφο θφιπνο) 

αλάιπζε δεδνκέλσλ 

καξθαξίζκαηνο θαη 

επαλαζχιεςεο  

Θ 58 748 0,15 -0,95 4,92 

Rodríguez-Cabello 

et al. 2005** 
Ώ 93 665 0,26 -0,62 5,06 

ζχλνιν 151 693 0,21 -0,76 5,00 

Ώηιαληηθφο                   

(Εξιαλδηθή θαη 

Κειηηθή Θάιαζζα) 

κέηξεζε δαθηπιίσλ 

ζε ηνκέο ζπνλδχισλ 

έπεηηα απφ ρξψζε 

κε θξπζηαιιηθφ 

ηψδεο 

Θ 405 751 0,15 -0,96 4,93 

Ivory et al. 2004 

Ώ 301 874 0,12 -1,09 4,96 

 Ώηιαληηθφο                

(Απηηθέο αθηέο 

Εξιαλδίαο) 

κέηξεζε δαθηπιίσλ 

ζε ηνκέο 

απαζβεζησκέλσλ 

ζπνλδχισλ  

ζχλνιν* 67 827 0,15 -1,36 5,01 
Henderson & Casey 

2001 

 Ώηιαληηθφο                    

(ΐφξεηα Θάιαζζα) 
– ζχλνιν* – 880 0,20 – 5,19 Jennings et al. 1999 

Ώηιαληηθφο                              

(ΐηζθατθφο θφιπνο) 

αλάιπζε θαηαλνκήο 

ζπρλνηήησλ κεθψλ 

ησλ αηφκσλ 

ζχλνιν  2.153 888 0,13 -1,33 5,01 

Rodríguez-Cabello 

et al. 1998 αλάιπζε δεδνκέλσλ 

καξθαξίζκαηνο θαη 

επαλαζχιεςεο 

ζχλνιν* 12 988 0,10 – 4,99 

N, αξηζκφο αηφκσλ; L∞, αζπκπησηηθφ κήθνο ζε mm; K, ξπζκφο αχμεζεο ζε y-1; t0, ππνζεηηθή ειηθία ζε y ζηελ νπνία ην ςάξη έρεη 

κεδεληθφ κήθνο; Οη ηηκέο ηνπ δείθηε Φ΄ ππνινγίζηεθαλ ζηελ παξνχζα κειέηε 

 

Τπνζέηνληαο φηη ε αχμεζε ζπληζηά κηα ζπλ-νηθνινγηθή πξνζαξκνζηηθή ηδηφηεηα 

(Nikolsky 1963), νη δηαθνξέο ζην απμεηηθφ πξφηππν κεηαμχ ησλ γελεηηθά πιεζηέζηεξσλ 

εηδψλ αληαλαθιά ην δηαθνξεηηθφ βαζκφ πξνζαξκνγήο ηνπο ζηε ζπλεξγηθή αιιειεπίδξαζε 

ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ (π.ρ. παξαγσγηθφηεηα, ζεξκνθξαζία) θαη ηεο αιηεπηηθήο 

πίεζεο (Ragonese et al. 2012). Τπνινγίδνληαο ην δείθηε Φ΄ κε βάζε ηηο δεκνζηεπκέλεο ηηκέο 

ησλ παξακέηξσλ αχμεζεο ηνπ Scyliorhinus canicula (Πίλαθαο 3.25), δηαπηζηψζεθε φηη ην 

ζπγθεθξηκέλν είδνο παξνπζηάδεη πςειφηεξεο ηηκέο, θαη άξα ηαρχηεξε αχμεζε ζε ζρέζε κε ην 

Squalus blainville απφ ηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην (παξνχζα κειέηε). ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο 

ηεο θεληξηθήο Μεζνγείνπ, ην Squalus blainville παξνπζίαζε πςειφηεξεο ηηκέο ηνπ δείθηε 
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Φ΄(Πίλαθαο 3.24), πηζαλψο εμαηηίαο ησλ δηαθνξεηηθψλ ηερληθψλ ειηθηαθήο εθηίκεζεο, νη 

νπνίεο θπκάλζεθαλ ζε παξφκνηα επίπεδα κε ηηο ηηκέο δείθηε Φ΄ ηνπ Scyliorhinus canicula. 

Μηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο κεζφδνπο εθηίκεζεο ησλ παξακέηξσλ αχμεζεο (κφλν ησλ 

L∞ θαη k,ην t δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κε απηφλ ηνλ ηξφπν παξά κφλν αλ είλαη γλσζηφ ην 

απφιπην κέγεζνο ζε θάπνηα δεδνκέλε ειηθία, φπσο ην κήθνο ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζεο), 

ηδηαίηεξα ζε είδε φπσο ην Scyliorhinus canicula ησλ νπνίσλ ε ειηθία δελ κπνξεί λα 

πξνζδηνξηζηεί άκεζα, είλαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

επαλαζχιιεςε καξθαξηζκέλσλ αηφκσλ. ΐέβαηα, κπνξεί λα πξνθχςνπλ πξνβιήκαηα θαη ζε 

απηή ηε κέζνδν, αλ, γηα παξάδεηγκα, δελ ιεθζνχλ αθξηβείο κεηξήζεηο θαηά ην καξθάξηζκα ή 

ηελ επαλαζχιιεςε ησλ αηφκσλ, ν ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν ηα άηνκα έρνπλ αθεζεί ειεχζεξα 

δελ είλαη αξθεηφο γηα λα απμεζνχλ, ε επαλαζχιιεςε ησλ αηφκσλ θαζνξίδεηαη απφ ην 

κέγεζφο ηνπο θαη ην καξθάξηζκα επεξεάζεη ηελ αχμεζε ησλ αηφκσλ (Rodríguez-Cabello et 

al. 2005). Ο βαζκφο δπζθνιίαο ζηελ εθαξκνγή απηήο ηεο κεζφδνπ θάλεθε απφ ην γεγνλφο 

φηη απφ ην ζχλνιν ησλ 7.644 αηφκσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ ζην ΐηζθατθφ θφιπν θαη 

εκβνιηάζηεθαλ ρεκηθά ην 1993, κφιηο 200 άηνκα επαλαζπιιέρζεθαλ ην 2002 θαη ηειηθά ζηε 

κειέηε αχμεζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 156 άηνκα (Rodríguez-Cabello et al. 2005) 

Μηα αθφκα έκκεζε κέζνδνο εθηίκεζεο ηεο ειηθίαο ησλ Υνλδξηρζχσλ είλαη ε αλάιπζε 

ηεο θαηαλνκήο ησλ ζπρλνηήησλ ησλ κεθψλ (Rodríguez-Cabello et al. 2005), ε νπνία έρεη 

εθαξκνζηεί θαη ζην Scyliorhinus canicula (Zupanovic 1961, Rodríguez-Cabello et al. 1998). 

Χζηφζν, επεηδή πξφθεηηαη γηα έλα είδνο πνπ παξνπζηάδεη εθηεηακέλε πεξίνδν σνηνθίαο θαζ’ 

φιν ην έηνο (π.ρ. Kousteni & Megalofonou 2010), νη ειηθηαθέο νκάδεο είλαη πνιχ δχζθνιν 

λα δηαθξηζνχλ, κηα πξνυπφζεζε πνπ πξέπεη λα πιεξείηαη γηα ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο 

κεζφδνπ θαη ηελ παξαγσγή αμηφπηζησλ απνηειεζκάησλ (Grant 1989). Γηα ην ιφγν απηφ, ηα 

απνηειέζκαηα απηψλ ησλ εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ κε επηθχιαμε. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, δηαπηζηψλεηαη φηη ε εθηίκεζε ηεο ειηθίαο ηνπ είδνπο 

Scyliorhinus canicula απνηειεί κηα εμαηξεηηθά δχζθνιε ππφζεζε, εμαηηίαο ηεο αζζελνχο 

αζβεζηνπνίεζεο ησλ ζπνλδχισλ ηνπ, γεγνλφο πνπ θαζηζηά πεξηζζφηεξν επηηαθηηθή ηε 

δηεξεχλεζε ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ γηα ηε κειέηε ηνπ απμεηηθνχ πξνηχπνπ ηνπ είδνπο.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Γεηγκαηνιεςία ζην Β Αηγαίν (θχξνο, Μάηνο 2010)                                                                                                        

κε ηελ εκπνξηθή κεραλφηξαηα «ΗΓΖ» (θαπεηάληνο Υ Καξαηδήο) 

(Φσην. ΐ Κνπζηέλε) 
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4.1 Δηζαγσγή 

 

 

4.1.1 εκαζία ηεο γλψζεο ηεο κνξθνκεηξίαο ησλ ςαξηψλ 

Σα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο ζηελ αιηεπηηθή βηνινγία γηα 

ηελ πεξηγξαθή πνηθίισλ νκάδσλ ςαξηψλ (Clayton 1981). Εζηνξηθά έρνπλ απνηειέζεη ηελ 

πξσηαξρηθή πεγή άληιεζεο πιεξνθνξηψλ πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζε ηαμηλνκηθέο θαη 

εμειηθηηθέο κειέηεο (Strauss & Bond 1990). Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά δηαθξίλνληαη: (α) ζηα 

κεξηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνχλ ζηνλ αξηζκφ ησλ δηαδνρηθά επαλαιακβαλφκελσλ, 

δηαθξηηψλ δνκψλ, φπσο είλαη ν αξηζκφο ησλ αθηηλψλ θαη ησλ ζπνλδχισλ (αζπλερείο 

κεηαβιεηέο), θαη (β) ζηα κνξθνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνχλ ζηηο γξακκηθέο 

δηαζηάζεηο ησλ δνκψλ, φπσο είλαη ην κήθνο ελφο πηεξπγίνπ θαη ε δηάκεηξνο ηνπ καηηνχ 

(ζπλερείο κεηαβιεηέο) (Ihssen et al. 1981). Καη νη δχν θαηεγνξίεο ππφθεηληαη ζηνλ 

ηαπηφρξνλν έιεγρν πεξηβαιινληηθψλ θαη γελεηηθψλ παξαγφλησλ (Begg & Waldman 1999). 

Σα κεξηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηαζεξνπνηνχληαη θαηά ηα πξψηα νληνγελεηηθά ζηάδηα 

θαη έπεηηα παξακέλνπλ ακεηάβιεηα. Βπνκέλσο, αλ παξνπζηάζνπλ θαηλνηππηθή πνηθηιφηεηα, 

ζα νθείιεηαη ζηελ επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά ηε ζχληνκε πξνλπκθηθή ή εκβξπτθή 

πεξίνδν (Begg & Waldman 1999). Ώληίζεηα, ηα κνξθνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά, πνπ 

πεξηγξάθνπλ ηηο κεηαβνιέο ζην ζρήκα θαη ζην κέγεζνο ηνπ ζψκαηνο, παξνπζηάδνπλ αιιαγέο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αιινκεηξηθή αχμεζε (Gould 1966), δειαδή κε ηνπο δηαθνξεηηθνχο 

ξπζκνχο αχμεζεο ησλ δηάθνξσλ κεξψλ ηνπ ζψκαηνο (Vogel 1988), θαη ππφθεηληαη ζηελ 

επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο (Ihssen et al. 1981).  

Καζψο ε αιινκεηξία επεξεάδεη ζεκαληηθά ην επίπεδν δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ απνζεκάησλ (Gould 1966), ε κειέηε ηεο κνξθνκεηξίαο κπνξεί λα αλαδείμεη 

δηαθνξέο αθελφο ζην κέγεζνο θαη ζηε κνξθή ηνπ ζψκαηνο ησλ αηφκσλ, ησλ εηδψλ ή ησλ 

πιεζπζκψλ αθεηέξνπ ζην απμεηηθφ ηνπο πξφηππν. Γηα ην ιφγν απηφ, ηα κνξθνκεηξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά παξέρνπλ κεγαιχηεξε δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα απφ φ,ηη ηα κεξηζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά γηα ηε δηάθξηζε ησλ αιηεπηηθψλ απνζεκάησλ (Ihssen et al. 1981). Χζηφζν, ε 

εθαξκνγή ηνπο ζηελ αλαγλψξηζε ησλ αιηεπηηθψλ απνζεκάησλ ζπληζηά κηα πνιχπινθε 

δηαδηθαζία, γηαηί ε θαηλνηππηθή πνηθηιφηεηα πνπ παξνπζηάδνπλ δελ ζπλδέεηαη απαξαίηεηα 

κε γελεηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο (Clayton 1981), αιιά ζρεηίδεηαη θαη κε πεξηβαιινληηθνχο 

παξάγνληεο (Begg & Waldman 1999), έλα θαηλφκελν γλσζηφ σο θαηλνηππηθή πιαζηηθφηεηα 

(West-Eberhard 1989). Γηα ην ιφγν απηφ, πξνηείλεηαη ε ζπλδπαζκέλε ρξήζε ηνπο κε άιιεο 
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ηερληθέο, θαη θαηά πξνηίκεζε κε κνξηαθνχο δείθηεο, γηα ηελ νινθιεξσκέλε αλαγλψξηζε ησλ 

απνζεκάησλ γηα δηαρεηξηζηηθνχο ζθνπνχο (Begg & Waldman 1999). 

 

4.1.2 θνπφο παξνχζαο κειέηεο 

Δ αλαζθφπεζε ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο απνθάιπςε ειάρηζηεο αλαθνξέο πνπ αθνξνχλ 

ζηε κνξθνκεηξία ηνπ είδνπο Scyliorhinus canicula, εζηηάδνληαο ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ 

κνξθνκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (Ellis & Shackley 1995, Filiz & Taşkavak 2006). Ώπφ ηελ 

άιιε πιεπξά, ε κνξθνκεηξία ηνπ είδνπο Squalus blainville ππήξμε αληηθείκελν απνθιεηζηηθά 

ηαμηλνκηθψλ κειεηψλ, νη νπνίεο πεξηέιαβαλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ αηφκσλ (Garrick 1960, 

Merrett 1973, Chen et al. 1979, Múñoz-Chápuli & Ramos 1989, Marouani et al. 2012). 

Κακία απφ ηηο κνξθνκεηξηθέο κειέηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί έσο ζήκεξα ζηα 

εμεηαδφκελα είδε δελ πξνέξρεηαη απφ ηηο Βιιεληθέο Θάιαζζεο.  

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο κειέηεο, έπεηηα απφ ηελ πεξηγξαθή ηεο εμσηεξηθήο 

κνξθνκεηξίαο ησλ εμεηαδφκελσλ εηδψλ απφ δηάθνξεο πεξηνρέο ησλ Βιιεληθψλ Θαιαζζψλ, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζχγθξηζε ησλ κνξθνκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κεηαμχ ησλ θχισλ γηα 

λα ειεγρζεί ε παξνπζία θπιεηηθνχ δηκνξθηζκνχ θαη κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ γηα λα ειεγρζεί ε 

παξνπζία γεσγξαθηθψλ πξνηχπσλ δαθνξνπνίεζήο ηνπο σο πξνο απηέο. Βπίζεο, κειεηήζεθε 

ε ζπζρέηηζή ηνπο κε ην νιηθφ κήθνο ησλ αηφκσλ θαη ηα απνηειέζκαηα ζπγθξίζεθαλ κε 

εθείλα πξνεγνχκελσλ κειεηψλ.  
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4.2 Τιηθά θαη κέζνδνη 

 

 

4.2.1 Μνξθνκεηξηθέο κεηξήζεηο  

Σα εμσηεξηθά κνξθνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά κεηξήζεθαλ κε παρχκεηξν αθξίβεηαο 0,01 mm 

ζχκθσλα κε ηνλ Compagno (1984a) (Βηθφλα 4.1) θαη εθθξάζηεθαλ σο πνζνζηφ επί ηνηο 

εθαηφ ηνπ νιηθνχ κήθνπο (%TL) γηα λα ειαηησζεί ε επίδξαζε ηνπ κεγέζνπο (Gould 1966). 

πκπιεξσκαηηθά, κεηξήζεθε ε απφζηαζε OB ζχκθσλα κε ηνπο Filiz & Taşkavak (2006), 

έλα ραξαθηεξηζηηθφ γηα ην νπνίν ην είδνο Scyliorhinus canicula εκθάληζε θπιεηηθφ 

δηκνξθηζκφ ζηνλ θφιπν ηεο κχξλεο (Filiz & Taşkavak, 2006). Βπίζεο, ππνινγίζηεθε ν 

ιφγνο κήθνο ζηφκαηνο/πιάηνο ζηφκαηνο (MOL/MOW), σο πξνο ηνλ νπνίν θαίλεηαη φηη ην 

Scyliorhinus canicula εκθαλίδεη θπιεηηθφ δηκνξθηζκφ (Brough 1937, Arthur 1950, Ellis & 

Shackley 1995, Filiz & Taşkavak 2006).  

Ώπφ ην ζχλνιν ησλ κνξθνκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ θαηαγξάθεθαλ (Πίλαθαο 

4.1), ε κέηξεζε CPL παξαιήθζεθε ζην είδνο Scyliorhinus canicula, ιφγσ ηεο απνπζίαο 

εγθνπήο κεηαμχ ηνπ θάησ νπξαίνπ ινβνχ θαη ηνπ θνηιηαθνχ πεξηζσξίνπ ηνπ άλσ νπξαίνπ 

ινβνχ. ην είδνο Squalus blainville παξαιείθζεθαλ νη κεηξήζεηο PAL, PAS, ACS, ANA, 

ANH, ANP θαη ANB, γηαηί δελ θέξεη εδξηθφ πηεξχγην, θαζψο θαη νη κεηξήζεηο CTR θαη 

CST, ιφγσ ηεο απνπζίαο εγθνπήο ζην ηεξκαηηθφ πεξηζψξην ηνπ άλσ νπξαίνπ ινβνχ.  

 

4.2.2 ηαηηζηηθή επεμεξγαζία 

Γηα θάζε κέηξεζε κνξθνκεηξίαο ππνινγίζηεθαλ ηα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 

μερσξηζηά γηα ηα ζειπθά θαη αξζεληθά άηνκα, θαζψο θαη γηα ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ θάζε 

είδνπο. Γηα ηε ζχγθξηζε ησλ κνξθνκεηξηθψλ κεηξήζεσλ κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ ηα άηνκα 

θάζε είδνπο νκαδνπνηήζεθαλ ζηνπο πιεζπζκνχο ηνπ Ώηγαίνπ θαη ηνπ Ενλίνπ. 

Δ ζχγθξηζε ησλ κνξθνκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κεηαμχ ησλ ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ 

αηφκσλ ή ησλ πεξηνρψλ έγηλε κε ηε κε παξακεηξηθή δνθηκαζία Mann–Whitney (Wilcoxon 

1945, Mann & Whitney 1947).  
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Δηθφλα 4.1  ρεκαηηθή απεηθφληζε ησλ κνξθνκεηξηθψλ κεηξήζεσλ πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηα είδε S. 

canicula θαη S. blainville ζχκθσλα κε ηνλ Compagno (1984a) 

TL

PRC

FL

PD2

PD1

HDL

PG1

PSP

POB

PP1

PP2

PAL

TAHABH
HDH TRH

ING

GS1 GS5

MOW
MOL

INO

ESL

SPL
POR

EYL

EYH

INW

PRN

D1B

D1H

CLO

CLB

CLI

Κνξκφο 

Κεθάιη 

θνηιηαθή πιεπξά                                        
ξαρηαία πιεπξά                                        

  1
Ο

  ξαρηαίν πηεξχγην                                                                     Οπξαίν πηεξχγην 
κε αληίζηνηρν ηξφπν θαη ην 20 ξαρηαίν πηεξχγην 

              Κνηιηαθφ πηεξχγην                                                              Αξηζηεξφ 

γνλνπφδην 
κε αληίζηνηρν ηξφπν θαη ην εδξηθφ πηεξχγην 
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Πίλαθαο 4.1 πκβνιηζκφο θαη πεξηγξαθή ησλ κνξθνκεηξηθψλ κεηξήζεσλ πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηα 

είδε S. canicula θαη S. blainville ζχκθσλα κε ηνλ Compagno (1984a) 
 

χκβνιν Πεξηγξαθή 

Κνξκφο 

TL  –  Total length Οιηθφ κήθνο ζψκαηνο 

FL –  Fork length Μεζνπξαίν κήθνο ζψκαηνο 

PRC –  Precaudal length Πξννπξαίν κήθνο ζψκαηνο 

PD1 –  Pre-first dorsal length Ώπφζηαζε απφ ην ξχγρνο έσο ην πξψην ξαρηαίν πηεξχγην 

PD2 –  Pre-second dorsal length Ώπφζηαζε απφ ην ξχγρνο έσο ην δεχηεξν ξαρηαίν πηεξχγην 

PP1 –  Prepectoral length Ώπφζηαζε απφ ην ξχγρνο έσο ην ζσξαθηθφ πηεξχγην 

PP2 –  Prepelvic length Ώπφζηαζε απφ ην ξχγρνο έσο ην θνηιηαθφ πηεξχγην 

PAL* –  Preanal length Ώπφζηαζε απφ ην ξχγρνο έσο ην εδξηθφ πηεξχγην 

IDS –  Interdorsal space Αηάζηεκα κεηαμχ ξαρηαίσλ πηεξπγίσλ 

DCS –  Dorsal–caudal space Αηάζηεκα κεηαμχ ξαρηαίνπ θαη νπξαίνπ πηεξπγίνπ 

PPS –  Pectoral–pelvic space Αηάζηεκα κεηαμχ ζσξαθηθνχ θαη θνηιηαθνχ πηεξπγίνπ 

PAS* –  Pelvic–anal space Αηάζηεκα κεηαμχ θνηιηαθνχ θαη εδξηθνχ πηεξπγίνπ 

ACS* –  Anal–caudal space Αηάζηεκα κεηαμχ εδξηθνχ θαη νπξαίνπ πηεξπγίνπ 

PCA –  Pelvic–caudal space Αηάζηεκα κεηαμχ θνηιηαθνχ θαη νπξαίνπ πηεξπγίνπ 

TRH –  Trunk height Όςνο ζψξαθα 

ABH –  Abdomen height Όςνο θνηιηάο 

TAH –  Tail height Όςνο νπξάο 

Κεθάιη 

HDL –  Head length Μήθνο θεθαιηνχ 

HDH –  Head height Όςνο θεθαιηνχ 

POB –  Preorbital length Ώπφζηαζε απφ ην ξχγρνο έσο ην κάηη 

PSP –  Prespiracular length Ώπφζηαζε απφ ην ξχγρνο έσο ην θπζεηήξα 

PG1 –  Prebranchial length Ώπφζηαζε απφ ην ξχγρνο σο ηελ πξψηε βξαγρηαθή ζρηζκή 

ING –  Intergill length Αηάζηεκα κεηαμχ πξψηεο θαη πέκπηεο βξαγρηαθήο ζρηζκήο 

GS1 –  First gill slit height Όςνο πξψηεο βξαγρηαθήο ζρηζκήο 

GS5 –  Fifth gill slit height Όςνο πέκπηεο βξαγρηαθήο ζρηζκήο 

PRN –  Prenarial length Ώπφζηαζε απφ ην ξχγρνο έσο ηα ξνπζνχληα 

POR –  Preoral length Ώπφζηαζε απφ ην ξχγρνο έσο ην ζηφκα 

MOL –  Mouth length Μήθνο ζηφκαηνο 

MOW –  Mouth width Πιάηνο ζηφκαηνο 

INW –  Internarial space Αηάζηεκα κεηαμχ ξνπζνπληψλ 

EYL –  Eye length Αηάκεηξνο καηηνχ 

EYH –  Eye height Όςνο καηηνχ 

INO –  Interorbital space Αηάζηεκα κεηαμχ καηηψλ 

SPL –  Spiracle length Μήθνο θπζεηήξα 

ESL –  Eye spiracle space Αηάζηεκα κεηαμχ καηηνχ θαη θπζεηήξα 

Πηεξχγηα 

D1A –  First dorsal anterior margin Πξφζζην πεξηζψξην πξψηνπ
 
ξαρηαίνπ πηεξπγίνπ 

D1H –  First dorsal height Όςνο πξψηνπ ξαρηαίνπ πηεξπγίνπ 

D1P –  First dorsal posterior margin Οπίζζην πεξηζψξην πξψηνπ ξαρηαίνπ πηεξπγίνπ 

D1B –  First dorsal base Μήθνο βάζεο πξψηνπ ξαρηαίνπ πηεξπγίνπ 

D2A –  Second dorsal anterior margin Πξφζζην πεξηζψξην δεχηεξνπ ξαρηαίνπ πηεξπγίνπ 

D2H –  Second dorsal height Όςνο δεχηεξνπ ξαρηαίνπ πηεξπγίνπ 

D2P –  Second dorsal posterior margin Οπίζζην πεξηζψξην δεχηεξνπ ξαρηαίνπ πηεξπγίνπ 

D2B –  Second dorsal base Μήθνο βάζεο δεχηεξνπ ξαρηαίνπ πηεξπγίνπ 

P2A –  Pelvic anterior margin Πξφζζην πεξηζψξην θνηιηαθνχ πηεξπγίνπ 

P2H –  Pelvic height Όςνο θνηιηαθνχ πηεξπγίνπ 

P2P –  Pelvic posterior margin Οπίζζην πεξηζψξην θνηιηαθνχ πηεξπγίνπ 

P2B –  Pelvic base Μήθνο βάζεο θνηιηαθνχ πηεξπγίνπ 

OB*** –  Pelvic-median tip Αηάζηεκα κεηαμχ βάζεο θαη θνξπθήο θνηιηαθνχ πηεξπγίνπ 

ANA* –  Anal anterior margin Πξφζζην πεξηζψξην εδξηθνχ πηεξπγίνπ 

ANH* –  Anal height Όςνο εδξηθνχ πηεξπγίνπ 

ANP* –  Anal posterior margin Οπίζζην πεξηζψξην εδξηθνχ πηεξπγίνπ 

ANB* –  Anal base Μήθνο βάζεο εδξηθνχ πηεξπγίνπ 
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Πίλαθαο 4.1 (ηέινο) 

χκβνιν Πεξηγξαθή 

Πηεξχγηα 

CPH –  Caudal peduncle length Μήθνο νπξαίνπ κίζρνπ 

CDM –  Dorsal caudal margin Ραρηαίν πεξηζψξην άλσ νπξαίνπ ινβνχ 

CTR* –  Terminal caudal margin Σεξκαηηθφ πεξηζψξην άλσ νπξαίνπ ινβνχ 

CST* –  Subterminal caudal margin Τπνηεξκαηηθφ πεξηζψξην άλσ νπξαίνπ ινβνχ 

CPU –  Upper postventral caudal margin Κνηιηαθφ πεξηζψξην άλσ νπξαίνπ ινβνχ 

CPV –  Preventral caudal margin Πξνθνηιηαθφ πεξηζψξην θάησ νπξαίνπ ινβνχ 

CPL** –  Lower postventral caudal margin Κνηιηαθφ πεξηζψξην θάησ νπξαίνπ ινβνχ 

Γνλνπφδηα**** 

CLO –  Clasper outer length Βμσηεξηθφ κήθνο γνλνπνδίνπ 

CLI –  Clasper inner length Βζσηεξηθφ κήθνο γνλνπνδίνπ 

CLB –  Clasper base width Πιάηνο βάζεο γνλνπνδίνπ 

*παξαιήθζεθε ζην είδνο S. blainville; **παξαιήθζεθε ζην είδνο S. canicula; ***ζχκθσλα κε Filiz & Taşkavak (2006); ****νη 

κεηξήζεηο έγηλαλ κφλν ζην αξηζηεξφ γνλνπφδην 

 

Δ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο Τ=α+bX, ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο, ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νη κεηαβιεηέο Υ θαη Τ έρνπλ ηηο 

ίδηεο δηαζηάζεηο, δειαδή φηαλ b=1, δελ ελδείθλπηαη γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ 

ησλ κνξθνκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, γηαηί αθελφο δελ κπνξεί λα αληρλεχζεη ηηο κεηαβνιέο 

ηνπ ζρήκαηνο ηνπ ζψκαηνο πνπ απνηειεί ηνλ θχξην ζθνπφ ηεο κνξθνκεηξίαο, αθεηέξνπ ν 

ζπληειεζηήο α δελ έρεη νπζηαζηηθή ρξήζε ζηε κνξθνκεηξία, θαζψο φηαλ ε κεηαβιεηή Υ 

ηζνχηαη κε κεδέλ, θαη ε κεηαβιεηή Τ πξέπεη λα είλαη κεδεληθή (π.ρ. Lleonart et al. 2000).  

Γηα ην ιφγν απηφ, ε δηεξεχλεζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπ νιηθνχ κήθνπο θαη ησλ 

κνξθνκεηξηθψλ κεηξήζεσλ ησλ αηφκσλ έγηλε κε ηελ αλάιπζε εθζεηηθήο παιηλδξφκεζεο 

Τ=αX
b
 (Zar 1999), φπνπ Τ είλαη ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή (κνξθνκεηξηθή κέηξεζε ζε mm), 

Υ είλαη ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή (TL ζε mm), α είλαη ν ζπληειεζηήο ζρήκαηνο ηνπ ζψκαηνο 

(coefficient of shape) θαη b είλαη ν ζπληειεζηήο πνπ εμηζνξξνπεί ηηο δηαζηάζεηο ηεο εμίζσζεο 

(power fulfilling the dimensional balance) (Lleonart et al. 2000).  

Οη εμηζψζεηο παιηλδξφκεζεο θάζε κέξνπο ηνπ ζψκαηνο σο πξνο ην νιηθφ κήθνο 

ππνινγίζηεθαλ γηα θάζε θχιν θαη γηα ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ, γηα θάζε πεξηνρή 

δεηγκαηνιεςίαο αλά είδνο. Δ ζχγθξηζε ησλ ηηκψλ ηνπ ζπληειεζηή b κεηαμχ ησλ θχισλ ή 

ησλ πεξηνρψλ έγηλε κε ηελ αλάιπζε ζπλδηαθχκαλζεο (ANCOVA, Zar 1999). Πξνυπφζεζε 

ηεο αλάιπζεο είλαη ε κεηαηξνπή ηεο εθζεηηθήο εμίζσζεο ζε γξακκηθή ηεο κνξθήο 

logΤ=logα+b(logΥ), φπνπ b είλαη ε θιίζε ηεο θακπχιεο θαη αληηζηνηρεί ζην ζπληειεζηή b 

ηεο εθζεηηθήο εμίζσζεο, θαη logα είλαη ε ηεηκεκέλε ηεο επζείαο παιηλδξφκεζεο πνπ αλ 

απνινγαξηζκνπνηεζεί πξνθχπηεη ν ζπληειεζηήο α ηεο εθζεηηθήο εμίζσζεο. 

Ο ππνινγηζκφο ησλ πεξηγξαθηθψλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ κνξθνκεηξηθψλ 

κεηξήζεσλ θαη νη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο έγηλαλ ζην πξφγξακκα STATGRAPHICS v.16.2. 
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4.3 Απνηειέζκαηα 

 

 

ηνπο Πίλαθεο 4.2 θαη 4.3 παξνπζηάδνληαη ηα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ 

κεηξήζεσλ κνξθνκεηξίαο (σο %TL), νη ζπληειεζηέο ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπ νιηθνχ κήθνπο 

ησλ αηφκσλ θαη ησλ κνξθνκεηξηθψλ κεηξήζεσλ, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

δνθηκαζηψλ ζχγθξηζεο ησλ κνξθνκεηξηθψλ κεηξήζεσλ κεηαμχ ησλ θχισλ θαη ησλ πεξηνρψλ, 

γηα ηα είδε Scyliorhinus canicula θαη Squalus blainville, αληίζηνηρα. 

 

4.3.1 χγθξηζε κεηαμχ θχισλ  

 

Scyliorhinus canicula 

πλνιηθά κεηξήζεθαλ 61 κνξθνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά. Βμαηξψληαο ην νιηθφ κήθνο (TL), 

πνπ αλαιχζεθε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα (βι. Κεθ. 3), θαη ηηο δηαζηάζεηο ησλ γνλνπνδίσλ 

(CLO, CLI θαη CLB), πνπ κεηξήζεθαλ κφλν ζηα αξζεληθά άηνκα, απφ ηα ππφινηπα 57 

ραξαθηεξηζηηθά, ηα 30 (12 ζηνλ θνξκφ, 6 ζην θεθάιη θαη 12 ζηα πηεξχγηα) (ή 52,6%) 

δηέθεξαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ δχν θχισλ (PW<0,05 ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο), 

ιακβάλνληαο πςειφηεξεο ηηκέο ζηα αξζεληθά άηνκα ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο (FL, PRC, PD1, 

PD2, PP1, PAL, IDS, DCS, PAS, PCA, HDL, POB, PSP, PG1, MOL, D1H, P2H, P2P, OB 

θαη ANP). Ώληίζεηα, νη κεηξήζεηο PPS, TAH, GS1, D1A, D2A, D2B, ANB, CPH, CDM θαη 

CPU έιαβαλ ζεκαληηθά πςειφηεξεο ηηκέο ζηα ζειπθά άηνκα. Βπίζεο, ν ιφγνο MOL/MOW 

ήηαλ ζεκαληηθά πςειφηεξνο ζηα αξζεληθά άηνκα (Μ.Σ.=0,53±0,07, εχξνο=0,37–0,67) απφ 

φ,ηη ζηα ζειπθά (Μ.Σ.=0,49±0,06, εχξνο=0,33–0,64) (PW=1Β-6, W=10.135).  

Βμεηάδνληαο κεκνλσκέλα ηελ θάζε πεξηνρή, ζην Ώηγαίν ηα δχν θχια δηέθεξαλ 

ζεκαληηθά ζε 28 κνξθνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία έιαβαλ πςειφηεξε ηηκή θπξίσο 

ζηα αξζεληθά άηνκα: FL (PW=0,0119, W=265.219), PRC (PW=4E-6, W=46.766), PD1 

(PW=0,0001, W=45.325), PD2 (PW=0,0134, W=42.768), PP1 (PW=4E-10, W=49.876), PAL 

(PW=0,0001, W=45.646), IDS (PW=0,0003, W=44.980), DCS (PW=0,0014, W=44.131), PAS 

(PW=0,0001, W=11.886), PCA (PW=0,0111, W=11.049), HDL (PW=2E-9, W=49.384), POB 

(PW=0,0197, W=10.909), PSP (PW=0,0002, W=11.845), PG1 (PW=0,0004, W=11.710), MOL 

(PW=2E-6, W=7.188), D1H (PW=0,0001, W=45.344), P2H (PW=0,0014, W=44.136), P2P 

(PW=0, W=65.898), OB (PW=0, W=7.807) θαη ANP (PW=2E-6, W=3.287), θαη ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο ζηα ζειπθά: TAH (PW=2E-10, W=26.103), D1A (PW=0,001, W=31.910), D2A 
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(PW=4E-6, W=29.471), D2B (PW=0,0081, W=33.147), ANB (PW=0,0003, W=3.287), CPH 

(PW=0,0044, W=32.797), CDM (PW=0,0034, W=32.596) θαη CPU (PW=2E-7, W=28.357). 

ην Εφλην, ηα δχν θχια δηέθεξαλ ζεκαληηθά ζε ιηγφηεξα κνξθνκεηξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, απφ ηα νπνία 5 έιαβαλ πςειφηεξεο ηηκέο ζηα αξζεληθά άηνκα: PG1 

(PW=0,0024, W=341), MOL (PW=0,0207, W=259), EYH (PW=0,007, W=325), PSP 

(PW=0,0084, W=325) θαη OB (PW=3E-7, W=339), ελψ 7 ζηα ζειπθά: PRC (PW=0,0135, 

W=122), ACS (PW=0,0134, W=122), TRH (PW=0,002, W=0,7), ABH (PW=0,0424, W=139), 

TAH (PW=0,0035, W=104), HDH (PW=0,002, W=97) θαη ANH (PW=0,0146, W=123).  

Ο ιφγνο MOL/MOW δηέθεξε ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ δχν θχισλ ζην Ώηγαίν (PW=2Β-6, 

W=7.160) φπνπ θπκάλζεθε ππέξ ησλ αξζεληθψλ, αιιά φρη ζην Εφλην (PW=0,1023, W=261).  

Ο ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ (R
2
) έιαβε πςειέο ηηκέο, απνθαιχπηνληαο ηελ 

παξνπζία ηζρπξήο ζπζρέηηζεο ηνπ νιηθνχ κήθνπο ησλ αηφκσλ κε ηα κνξθνκεηξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ζε θάζε θχιν, κε εμαίξεζε ηε ζρέζε TL–EYH (P=0 ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο). χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ζπλδηαθχκαλζεο, ηα δχν θχια δηέθεξαλ ζεκαληηθά 

σο πξνο ην ζπληειεζηή b ζε 17 (ή 29,8%) κνξθνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά, απφ ηα νπνία 8 

αθνξνχζαλ ζηνλ θνξκφ, 5 ζην θεθάιη θαη 4 ζηα πηεξχγηα. Ώλαιπηηθφηεξα, ηα ζειπθά άηνκα 

εκθάληζαλ ζεκαληηθά πςειφηεξεο ηηκέο γηα ην ίδην κήθνο ζε ζρέζε κε ηα αξζεληθά σο πξνο 

ηηο κεηξήζεηο TRH, ABH, TAH, HDH, MOW, P2P, ANA θαη ΏΝΡ. Ώληίζεηα, ηα αξζεληθά 

άηνκα εκθάληζαλ ζεκαληηθά πςειφηεξεο ηηκέο γηα ην ίδην κήθνο ζε ζρέζε κε ηα ζειπθά σο 

πξνο ηηο κεηξήζεηο PP1, PAL, PAS, ACS, PCA, HDL, POB, PSP θαη P2P (Πίλαθαο 4.2). 

 

Squalus blainville  

πλνιηθά κεηξήζεθαλ 53 κνξθνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά. Βμαηξψληαο, φπσο θαη ζην 

πξνεγνχκελν είδνο, ηηο κεηξήζεηο TL, CLO, CLI θαη CLB, απφ ηα ππφινηπα 49 

ραξαθηεξηζηηθά, ηα 18 (7 ζηνλ θνξκφ, 3 ζην θεθάιη θαη 8 ζηα πηεξχγηα) (ή 36,7%) δηέθεξαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ δχν θχισλ ζην ζπλνιηθφ δείγκα (PW<0,05 ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο). εκαληηθά πςειφηεξεο ηηκέο έιαβαλ ζηα αξζεληθά άηνκα νη κεηξήζεηο: PRC, 

PP1, IDS, PCA, HDL, P2A, P2H, P2P θαη OB, ελψ ζηα ζειπθά νη κεηξήζεηο: PD1, PP2, 

TAH, HDH, EYL, D1A, CPH, CDM θαη CPV. Βπίζεο, ν ιφγνο MOL/MOW ήηαλ ζεκαληηθά 

πςειφηεξνο ζηα ζειπθά άηνκα (Μ.Σ.=0,29±0,03, εχξνο=0,21–0,35) απφ φ,ηη ζηα αξζεληθά 

(Μ.Σ.=0,27±0,03, εχξνο=0,23–0,30, Ν=13) ζην ζπλνιηθφ δείγκα (PW=0,0378, W=242).  

ην Ώηγαίν, ηα δχν θχια δηέθεξαλ ζεκαληηθά ζε 16 κεηξήζεηο, ιακβάλνληαο 

πςειφηεξε ηηκή είηε ζηα αξζεληθά άηνκα: PD2 (PW=0,0025, W=7.075), PP1 (PW=0,0007, 

W=7.233), IDS (PW=3E-6, W=7.828), PCA (PW=1E-6, W=7.947), HDL (PW=0,0065, 
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W=6.938), GS1 (PW=0,0292, W=1.718), P2P (PW=1E-5, W=7.748) θαη OB (PW=1E-5, 

W=3.920) ή ζηα ζειπθά: PP2 (PW=0,0003, W=4.057), TAH (PW=1E-6, W=3.501), PRN 

(PW=0,0411, W=1.042), D1A (PW=0,0151, W=4.607), D1B (PW=0,0066, W=4.478), CPH 

(PW=0,01, W=4.541), CDM (PW=0,0303, W=4.727) θαη CPV (PW=0,001, W=4.219). 

ην Εφλην, ηα δχν θχια δηέθεξαλ ζεκαληηθά ζε 16 κεηξήζεηο, ιακβάλνληαο πςειφηεξε 

ηηκή είηε ζηα αξζεληθά άηνκα: PCA (PW=0,0002, W=808), ABH (PW=0,0357, W=680), D1B 

(PW=0,0077, W=724), P2A (PW=0,0304, W=685), P2H (PW=0,0019, W=758), P2P 

(PW=0,0019, W=758), OB (PW=1E-7, W=929), PRN (PW=0,0001, W=825) θαη MOL 

(PW=0,0237, W=693) ή ζηα ζειπθά: PD1 (PW=0,0022, W=808), PP2 (PW=0,0009, W=262), 

D1A (PW=0,0481, W=365), D1H (PW=0,0093, W=317), D2H (PW=0,0317, W=352), CPH 

(PW=0,0171, W=333) θαη POR (PW=0,0199, W=338).  

Ο ιφγνο MOL/MOW δελ δηέθεξε ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ δχν θχισλ νχηε ζην Ώηγαίν 

(PW=0,0643, W=101) νχηε ζην Εφλην (PW=0,4222, W=30).  

Εζρπξή ζπζρέηηζε βξέζεθε κεηαμχ ηνπ νιηθνχ κήθνπο θαη ησλ κεηξήζεσλ 

κνξθνκεηξίαο (P=0 ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο). Δ αλάιπζε ζπλδηαθχκαλζεο απνθάιπςε 

ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ δχν θχισλ σο πξνο ην ζπληειεζηή b ζε 14 (ή 28,6%) 

κνξθνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά (7 ζηνλ θνξκφ, 6 ζην θεθάιη θαη 1 ζηα πηεξχγηα). Σα ζειπθά 

άηνκα εκθάληζαλ ζεκαληηθά πςειφηεξεο ηηκέο γηα ην ίδην κήθνο ζε ζρέζε κε ηα αξζεληθά σο 

πξνο ηηο κεηξήζεηο FL, PP2, ABH, TAH, HDH, MOW θαη D1A. Ώληίζεηα, ηα αξζεληθά 

άηνκα εκθάληζαλ ζεκαληηθά πςειφηεξεο ηηκέο γηα ην ίδην κήθνο ζε ζρέζε κε ηα ζειπθά σο 

πξνο ηηο κεηξήζεηο PP1, PPS, PCA, HDL, POB, PSP θαη PG1 (Πίλαθαο 4.3). 

Καη ζηα δχν είδε, αθελφο ηα ζειπθά άηνκα γηα ην ίδην κήθνο ζψκαηνο ζε ζρέζε κε ηα 

αξζεληθά είραλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξν πιάηνο ζηφκαηνο (κέηξεζε MOW), κεγαιχηεξν χςνο 

θεθαιηνχ, θνηιηάο θαη νπξάο (κεηξήζεηο HDH, ΏΐΔ θαη ΣΏΔ, αληίζηνηρα) αθεηέξνπ ηα 

αξζεληθά άηνκα είραλ ζεκαληηθά καθξχηεξν θεθάιη (κέηξεζε HDL), καθξχηεξν ξχγρνο 

(κεηξήζεηο ΡΟΐ, PSP θαη ΡΡ1), θαη κεγαιχηεξν δηάζηεκα κεηαμχ ηνπ θνηιηαθνχ θαη ηνπ 

νπξαίνπ πηεξπγίνπ (κέηξεζε ΡΡ1) ζε ζρέζε κε ηα ζειπθά παξφκνηνπ κήθνπο. 

 

4.3.2 χγθξηζε κεηαμχ πεξηνρψλ 

 

Scyliorhinus canicula 

πγθξίλνληαο ηηο κνξθνκεηξηθέο κεηξήζεηο ηνπ ζπλφινπ ησλ αηφκσλ (ζειπθά θαη αξζεληθά 

άηνκα καδί) κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ δεηγκαηνιεςίαο, εληνπίζηεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 
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δηαθνξέο ζε 27 (ή 45%) κνξθνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά (6 ζηνλ θνξκφ, 11 ζην θεθάιη θαη 10 

ζηα πηεξχγηα), παξνπζηάδνληαο πςειφηεξεο ηηκέο είηε ζην Ώηγαίν (PP1, PAL, IDS, PAS, 

PCA, TAH, PSP, ING, GS1, GS5, MOL, MOW, INW, EYH, INO θαη SPL) ή ζην Εφλην 

(POR, D1A, D2A, P2A, P2B, ANA, ANP, ANB, CDM, CPU θαη CPV).  

Σα αξζεληθά άηνκα δελ δηέθεξαλ ζεκαληηθά σο πξνο ην κέγεζνο ησλ γνλνπνδίσλ 

κεηαμχ ηνπ Ώηγαίνπ θαη ηνπ Ενλίνπ (PW<0,05 γηα CLO, CLI θαη CLB). Βπίζεο, ηα δχν θχια 

δελ δηέθεξαλ ζεκαληηθά σο πξνο ην ιφγν MOL/MOW κεηαμχ ηνπ Ώηγαίνπ θαη ηνπ Ενλίνπ 

(PW=0,9972, W=1.019 θαη PW=0,0708, W=751, αληίζηνηρα).  

χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ζπλδηαθχκαλζεο, ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ην 

ζπληειεζηή b βξέζεθαλ κεηαμχ ηνπ Ώηγαίνπ θαη ηνπ Ενλίνπ ζε 10 (ή 16,4%) κνξθνκεηξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά (3 ζηνλ θνξκφ, 1 ζην θεθάιη, 5 ζηα πηεξχγηα θαη ην CLB) (PANCOVA<0,05 ζε 

φιεο ηηο πεξηπηψζεηο). ηελ πιεηνλφηεηα απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ (Ν=6, εθηφο ησλ PP1, 

SPL, D1B θαη CLB), ν ζπληειεζηήο b έιαβε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειφηεξε ηηκή ζην 

Εφλην ζε ζρέζε κε ην Ώηγαίν (Πίλαθαο 4.2). 

 

Squalus blainville  

πλνιηθά 27 (ή 51,9%) κνξθνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά δηέθεξαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ δεηγκαηνιεςίαο (9 ζηνλ θνξκφ, 10 ζην θεθάιη θαη 6 ζηα πηεξχγηα), 

παξνπζηάδνληαο πςειφηεξεο ηηκέο είηε ζην Ώηγαίν (FL, PD2, PP2, IDS, PPS, TRH, ABH, 

TAH, HDH, PRN, INW, SPL, CPH θαη CLB) ή ζην Εφλην (PCA, HDL, PSP, PG1, POR, 

EYL, EYH, D1A, D2A, P2A, P2P, OB θαη CLI).  

Σα αξζεληθά άηνκα εκθάληζαλ ζεκαληηθά καθξχηεξα θαη θαξδχηεξα γνλνπφδηα ζην 

Ώηγαίν απφ φ,ηη ζην Εφλην (CLO: PW=0,1559, W=7.819, CLI: PW=0,001, W=6.560 θαη CLB: 

PW=5Β-6, W=5.692). Βπίζεο, ηα ζειπθά θαη ηα αξζεληθά άηνκα δελ δηέθεξαλ ζεκαληηθά σο 

πξνο ην ιφγν MOL/MOW κεηαμχ ηνπ Ώηγαίνπ θαη ηνπ Ενλίνπ (PW=0,1106, W=251 θαη 

PW=1, W=20,5, αληίζηνηρα). 

χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ζπλδηαθχκαλζεο, ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ην 

ζπληειεζηή b βξέζεθαλ κεηαμχ ηνπ Ώηγαίνπ θαη ηνπ Ενλίνπ ζε 15 (ή 28,9%) κνξθνκεηξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά (4 ζηνλ θνξκφ, 6 ζην θεθάιη, 3 ζηα πηεξχγηα, θαη ηα CLO θαη CLI) 

(PANCOVA<0,05 ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο). ηελ πιεηνλφηεηα απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

(Ν=13, εθηφο ησλ PP2 θαη POR), ν ζπληειεζηήο b έιαβε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειφηεξε 

ηηκή ζην Εφλην ζε ζρέζε κε ην Ώηγαίν (Πίλαθαο 4.3). 
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Πίλαθαο 4.2 Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ κεηξήζεσλ κνξθνκεηξίαο (σο %TL) θαη 

ζπληειεζηέο ησλ ζρέζεσλ νιηθνχ κήθνπο (TL)–κνξθνκεηξηθψλ κεηξήζεσλ αλά θχιν θαη γηα ην 

ζχλνιν ησλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. canicula. Οη πηζαλφηεηεο PW θαη PANCOVA αληηζηνηρνχλ ζηηο 

δνθηκαζίεο Mann–Whithey θαη ζπλδηαθχκαλζεο. Οη έληνλνη ραξαθηήξεο αληηζηνηρνχλ ζε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά απνηειέζκαηα 

 

 
 

 

M.T. T.A. Δχξνο θχια πεξηνρέο α b Σ..(b) R
2 θχια πεξηνρέο

Θ 671 94,2 0,80 89,5–97,9 0,9140 1,005 0,001 1,00

Ώ 754 94,3 0,83 90,7–98,1 0,9047 1,007 0,001 1,00

ζχλνιν 1.425 94,3 0,82 89,5–98,1 0,9090 1,006 0,001 1,00

Θ 263 77,9 1,62 73,2–81,9 0,5787 1,050 0,008 0,98

Ώ 337 78,4 1,54 73,7–81,6 0,5889 1,048 0,007 0,99

ζχλνιν 600 78,2 1,59 73,2–81,9 0,5777 1,051 0,005 0,99

Θ 263 49,5 1,37 45,5–52,9 0,3387 1,064 0,011 0,97

Ώ 337 49,9 1,37 45,8–53,3 0,2905 1,091 0,009 0,98

ζχλνιν 600 49,7 1,38 45,5–53,3 0,3063 1,081 0,007 0,98

Θ 263 67,3 1,27 63,8–70,3 0,5071 1,048 0,008 0,99

Ώ 337 67,6 1,28 63,5–70,8 0,4957 1,052 0,006 0,99

ζχλνιν 600 67,5 1,28 63,5–70,8 0,4979 1,051 0,005 0,99

Θ 263 16,1 0,96 14,0–18,7 0,0955 1,088 0,025 0,88

Ώ 337 16,7 1,01 14,4–18,9 0,0654 1,157 0,021 0,90

ζχλνιν 600 16,4 1,03 14,0–18,9 0,0711 1,141 0,016 0,89

Θ 263 39,6 1,26 36,8–42,5 0,2737 1,062 0,013 0,96

Ώ 337 39,7 1,37 36,0–42,9 0,2383 1,086 0,012 0,96

ζχλνιν 600 39,7 1,33 36,0–42,9 0,2524 1,076 0,009 0,96

Θ 263 58,2 1,35 54,8–61,8 0,4238 1,053 0,009 0,98

Ώ 337 58,6 1,47 54,5–62,2 0,3666 1,079 0,008 0,98

ζχλνιν 600 58,4 1,43 54,5–62,2 0,3855 1,070 0,006 0,98

Θ 263 12,6 0,82 10,9–15,2 0,0980 1,041 0,028 0,84

Ώ 337 12,8 0,92 10,7–15,1 0,0800 1,079 0,026 0,84

ζχλνιν 600 12,7 0,89 10,7–15,2 0,0827 1,072 0,019 0,84

Θ 263 5,73 0,73 3,70–7,10 0,0046 1,423 0,049 0,76

Ώ 337 5,89 0,71 3,40–7,20 0,0078 1,338 0,042 0,75

ζχλνιν 600 5,82 0,72 3,40–7,20 0,0061 1,379 0,032 0,76

Θ 157 19,2 1,27 16,3–21,8 0,1222 1,076 0,036 0,85

Ώ 160 18,9 1,30 16,4–21,8 0,1132 1,085 0,032 0,88

ζχλνιν 317 19,0 1,30 16,3–21,8 0,1230 1,073 0,024 0,86

Θ 157 12,7 0,88 10,6–14,5 0,0847 1,068 0,038 0,89

Ώ 160 13,1 1,00 10,6–14,9 0,0282 1,258 0,032 0,91

ζχλνιν 317 12,9 0,96 10,6–14,9 0,0434 1,183 0,025 0,88

Θ 157 9,93 0,77 8,40–11,9 0,0869 1,022 0,042 0,79

Ώ 160 9,92 0,79 7,60–11,6 0,0440 1,136 0,038 0,85

ζχλνιν 317 9,93 0,78 7,60–11,9 0,0599 1,085 0,028 0,83

Θ 157 32,3 1,25 29,1–35,0 0,3099 1,007 0,021 0,94

Ώ 160 32,6 1,26 28,8–35,4 0,1713 1,108 0,017 0,97

ζχλνιν 317 32,4 1,26 28,8–35,4 0,2186 1,067 0,013 0,95

Θ 263 8,20 0,63 6,60–9,60 0,0307 1,165 0,032 0,84

Ώ 337 8,11 0,54 6,80–9,60 0,0583 1,055 0,024 0,85

ζχλνιν 600 8,15 0,58 6,60–9,60 0,0462 1,095 0,019 0,84

Θ 263 9,51 0,89 7,30–11,9 0,0469 1,118 0,040 0,75

Ώ 337 9,45 0,71 7,40–11,4 0,0918 1,005 0,028 0,80

ζχλνιν 600 9,48 0,80 7,30–11,9 0,0701 1,050 0,023 0,78

Θ 263 6,67 0,50 5,50–7,60 0,0316 1,126 0,032 0,83

Ώ 337 6,40 0,43 5,40–7,50 0,0486 1,046 0,024 0,85

ζχλνιν 600 6,52 0,48 5,40–7,60 0,0457 1,060 0,020 0,82

Θ 263 17,2 0,71 15,2–19,2 0,1138 1,070 0,017 0,94

Ώ 337 17,6 0,83 15,3–19,5 0,0829 1,126 0,016 0,94

ζχλνιν 600 17,5 0,80 15,2–19,5 0,0901 1,111 0,012 0,94

Θ 263 8,20 0,63 6,60–9,60 0,0174 1,250 0,033 0,84

Ώ 337 8,11 0,54 6,80–9,60 0,0316 1,142 0,028 0,83

ζχλνιν 600 8,15 0,58 6,60–9,60 0,0274 1,169 0,022 0,83

%TL
Ν

HDL
1Δ-9                                

(W=57.075)

0,8246                               

(W=11.457)

HDH
0,0789                                 

(W=40.459)

0,7379                          

(W=11.335)

ABH
0,5874                                  

(W=43.008)

0,4446                        

(W=12.524)

TAH
3E-12 

(W=29.574)

0,0333                             

(W=9.399)

PCA
0,0220                              

(W=14.340)

0,0303                             

(W=4.560)

TRH
0,0789                                  

(W=40.459)

0,7379                           

(W=11.335)

PAS
 0,0002                                  

(W=15.513)

0,0065                          

(W=4.254)

ACS
0,8489                                 

(W=12.635)

0,2323                            

(W=5.096)

DCS
0,0089                                 

(W=49.633)

0,9908                            

(W=11.710)

PPS
0,0158                                   

(W=10.520)

0,0816                          

(W=4.794)

PAL
0,0002                                    

(W=52.027)

0,0062                              

(W=8.735)

IDS
0,0002                                  

(W=52.023)

0,0001                            

(W=7.516)

PP1
 2Δ-9                            

(W=57.605)

4E-5                      

(W=7.251)

PP2
0,1474                                   

(W=47.191)

0,0812                          

(W=9.811)

PD1
0,0001                                      

(W=52.265)

0,0797                          

(W=9.802)

PD2
0,0087                                 

(W=49.662)

0,2749                            

(W=10.516)

0,0188                                   

(W=271.169)

 0,3042                                 

(W=11.528)

PRC
0,0001                                   

(W=52.289)

0,1926                              

(W=13.675)

Μέηξεζε Φχιν
P W

FL

0,0179             

(F=5,64)

0,4279             

(F=0,63)

0,0132                 

(F=6,18)

0,8197             

(F=0,05)

0,0157               

(F=5,86)

0,6230      

(F=0,24)

0,0434            

(F=4,10)

0,5883            

(F=0,29)

0,0002              

(F=14,6)

0,0871                   

(F=2,95)

0,0053          

(F=7,83)

0,1531         

(F=2,05)

0,0001            

(F=14,9)

0,9264              

(F=0,01)

0,0435             

(F=4,11)

0,0010                    

(F=11,1)

0,1881         

(F=1,74)

0,2048              

(F=1,61)

0,8454            

(F=0,04)

0,0433             

(F=4,12)

0,0443         

(F=4,06)

0,5562             

(F=0,35)

0,3334         

(F=0,94)

0,4936               

(F=0,47)

0,0342          

(F=4,50)

0,0225               

(F=5,23)

0,1905       

(F=1,72)

0,8508              

(F=0,04)

0,0608          

(F=3,53)

0,9466             

(F=0)

0,6754          

(F=0,18)

0,9406              

(F=0,01)

P ANCOVA                      

0,1357               

(F=2,23)

0,6425            

(F=0,22)

0,8329           

(F=0,04)

0,4331                 

(F=0,62)

ρέζεηο κε ΣL
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M.T. T.A. Δχξνο θχια πεξηνρέο α b Σ..(b) R
2 θχια πεξηνρέο

Θ 157 4,39 0,38 3,40–5,30 0,0324 1,050 0,047 0,76

Ώ 160 4,49 0,43 3,00–5,30 0,0133 1,203 0,045 0,82

ζχλνιν 317 4,44 0,41 3,00–5,30 0,0189 1,143 0,032 0,80

Θ 157 8,42 0,53 7,50–9,90 0,0890 0,990 0,034 0,85

Ώ 160 8,66 0,57 7,10–9,90 0,0525 1,084 0,031 0,89

ζχλνιν 317 8,54 0,56 7,10–9,90 0,0622 1,053 0,023 0,87

Θ 157 12,4 0,62 10,9–13,8 0,0745 1,086 0,026 0,92

Ώ 160 12,7 0,75 11,0–14,2 0,0552 1,140 0,027 0,92

ζχλνιν 317 12,6 0,71 10,9–14,2 0,0599 1,125 0,019 0,92

Θ 89 5,39 0,58 4,40–6,60 0,1241 0,857 0,069 0,64

Ώ 86 5,32 0,55 4,30–6,80 0,1391 0,837 0,054 0,74

ζχλνιν 175 5,36 0,57 4,30–6,80 0,1339 0,844 0,043 0,69

Θ 89 2,44 0,26 2,00–2,90 0,0303 0,963 0,071 0,68

Ώ 86 2,36 0,24 1,90–2,90 0,0159 1,066 0,057 0,81

ζχλνιν 175 2,40 0,25 1,90–2,90 0,0220 1,014 0,045 0,74

Θ 89 1,36 0,19 1,00–1,70 0,0153 0,978 0,092 0,57

Ώ 86 1,38 0,19 1,00–1,80 0,0118 1,025 0,078 0,67

ζχλνιν 175 1,37 0,19 1,00–1,80 0,0128 1,010 0,059 0,63

Θ 89 2,28 0,21 1,90–2,70 0,0214 1,010 0,061 0,76

Ώ 86 2,29 0,18 1,80–2,60 0,0181 1,039 0,043 0,87

ζχλνιν 175 2,28 0,19 1,80–2,70 0,0193 1,028 0,036 0,83

Θ 89 3,74 0,26 3,10–4,40 0,1009 0,831 0,041 0,83

Ώ 86 3,76 0,26 3,20–4,30 0,0572 0,929 0,038 0,88

ζχλνιν 175 3,75 0,26 3,10–4,40 0,0718 0,890 0,028 0,86

Θ 122 3,46 0,35 2,60–4,30 0,0234 1,065 0,059 0,73

Ώ 121 3,72 0,40 2,70–4,50 0,0136 1,170 0,054 0,80

ζχλνιν 243 3,59 0,40 2,60–4,50 0,0154 1,142 0,042 0,76

Θ 122 7,12 0,53 6,10–8,20 0,0928 0,955 0,043 0,80

Ώ 121 7,02 0,54 6,00–8,30 0,1964 0,826 0,036 0,81

ζχλνιν 243 7,07 0,54 6,00–8,30 0,1439 0,879 0,028 0,80

Θ 122 4,47 0,36 3,70–5,30 0,0354 1,039 0,047 0,80

Ώ 121 4,42 0,36 3,60–5,30 0,0442 0,999 0,042 0,83

ζχλνιν 243 4,44 0,36 3,60–5,30 0,0408 1,014 0,031 0,82

Θ 263 4,01 0,40 3,10–5,00 0,0162 1,152 0,041 0,75

Ώ 337 3,99 0,38 3,10–4,90 0,0163 1,150 0,034 0,77

ζχλνιν 600 4,00 0,39 3,10–5,00 0,0166 1,147 0,026 0,76

Θ 263 0,85 0,22 0,50–1,40 0,0419 0,727 0,109 0,15

Ώ 337 0,85 0,2 0,50–1,30 0,0325 0,770 0,085 0,20

ζχλνιν 600 0,85 0,21 0,50–1,40 0,0357 0,754 0,067 0,18

Θ 89 5,48 0,43 4,70–6,40 0,0955 0,905 0,051 0,78

Ώ 86 5,48 0,45 4,60–6,30 0,1515 0,828 0,043 0,82

ζχλνιν 175 5,48 0,44 4,60–6,40 0,1240 0,861 0,033 0,80

Θ 89 0,93 0,15 0,60–1,30 0,0060 1,072 0,111 0,52

Ώ 86 0,90 0,16 0,60–1,20 0,0053 1,088 0,095 0,61

ζχλνιν 175 0,92 0,16 0,60–1,30 0,0059 1,072 0,072 0,56

Θ 89 0,65 0,10 0,50–0,90 0,0025 1,160 0,095 0,63

Ώ 86 0,67 0,09 0,50–0,90 0,0041 1,079 0,076 0,71

ζχλνιν 175 0,66 0,10 0,50–0,90 0,0033 1,117 0,059 0,67

Θ 263 9,00 0,54 8,00–10,3 0,1535 0,910 0,025 0,83

Ώ 337 8,85 0,51 7,90–10,2 0,1404 0,922 0,021 0,86

ζχλνιν 600 8,92 0,53 7,90–10,3 0,1514 0,911 0,016 0,85

Θ 263 4,24 0,39 3,10–5,40 0,0061 1,327 0,035 0,85

Ώ 337 4,34 0,40 3,00–5,40 0,0042 1,389 0,028 0,88

ζχλνιν 600 4,30 0,40 3,00–5,40 0,0048 1,367 0,021 0,87

Θ 263 4,21 0,50 2,60–5,20 0,0011 1,609 0,037 0,88

Ώ 337 4,17 0,46 2,50–5,20 0,0016 1,546 0,031 0,88

ζχλνιν 600 4,19 0,48 2,50–5,20 0,0015 1,558 0,024 0,88

Θ 263 5,73 0,45 4,60–6,70 0,0621 0,986 0,034 0,77

Ώ 337 5,68 0,45 4,70–6,60 0,0379 1,067 0,003 0,81

ζχλνιν 600 5,70 0,45 4,60–6,70 0,0480 1,029 0,022 0,79

P W
ρέζεηο κε ΣL P ANCOVA                      

Πίλαθαο 4.2 (ζπλέρεηα)

Μέηξεζε Φχιν Ν
%TL

D1P
 0,1548                        

(W=41.165)

0,3916                         

(W=10.772)

D1B
0,2368                     

(W=41.666)

0,9981                           

(W=11.694)

D1A
0,0005                          

(W=36.876)

0,0019                            

(W=15.057)

D1H
0,0006                           

(W=51.325)

0,4269                         

(W=15.554)

SPL
0,2439                               

(W=3.404)

0,0015                            

(W=1.689)

ESL
0,5133                                 

(W=3.991)

0,4324                         

(W=2.331)

EYH
0,7525                                     

(W=43.492)

0,0004                          

(W=7.941)

INO
0,9495                                  

(W=3.810)

1E-7                        

(W=1.085)

INW
0,2969                                   

(W=6.755)

0,0069                        

(W=2.811)

EYL
0,7985                              

(W=43.612)

0,0929                        

(W=9.885)

MOL
4Δ-7                                   

(W=10.075)

0,0162                          

(W=2.926)

MOW
0,1560                                

(W=6.549)

0,0304                            

(W=3.020)

PRN
0,6966                                

(W=3.913)

0,0520                        

(W=3.057)

POR
0,6800                                

(W=3.921)

0,0148                            

(W=3.193)

GS1
0,0488                               

(W=3.133)

0,0058                           

(W=1.788)

GS5
0,4932                               

(W=4.010)

3E-5                         

(W=1.412)

PG1
1E-5                                    

(W=16.041)

0,1013 

(W=6.657)

ING
0,5032                                

(W=3.562)

0,0017                            

(W=1.682)

POB
0,0167                                

(W=14.418)

0,7675                              

(W=5.961)

PSP
1Δ-4                                  

(W=15.757)

0,0305                            

(W=5.591)

0,0644          

(F=3,43)

0,0230                  

(F=5,19)

0,1533              

(F=2,04)

0,0252             

(F=5,04)

0,1892           

(F=1,73)

0,8238                

(F=0,05)

0,8473               

(F=0,04)

0,0512          

(F=3,86)

0,6957           

(F=0,15)

0,2093             

(F=1,58)

0,2482           

(F=1,34)

0,1303              

(F=2,31)

0,9150          

(F=0,01)

0,0053       

(F=7,97)

0,9642           

(F=0)

0,5599     

(F=0,34)

0,7489             

(F=0,10)

0,5366            

(F=0,38)

0,0226             

(F=5,26)

0,2892                 

(F=1,13)

0,5288            

(F=0,40)

0,3647           

(F=0,82)

0,0851             

(F=30,0)

0,6057        

(F=0,27)

0,1938        

(F=1,70)

0,6095     

(F=0,26)

0,6989           

(F=0,15)

0,1442           

(F=2,15)

0,6906            

(F=0,16)

0,5556           

(F=0,35)

0,8149          

(F=0,05)

0,1276             

(F=2,34)

0,2576               

(F=1,29)

0,7820          

(F=0,08)

0,0423              

(F=4,16)

0,4202                   

(F=0,65)

0,1492                

(F=2,09)

0,9469                  

(F=0)

0,0198               

(F=5,49)

0,3191                    

(F=1,00)
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M.T. T.A. Δχξνο θχια πεξηνρέο α b Σ..(b) R
2 θχια πεξηνρέο

Θ 263 7,49 0,57 6,20–8,70 0,1264 0,911 0,032 0,76

Ώ 337 7,28 0,52 6,20–8,60 0,1562 0,872 0,025 0,78

ζχλνιν 600 7,37 0,55 6,20–8,70 0,1523 0,878 0,020 0,76

Θ 263 3,02 0,36 1,90–3,90 0,0039 1,346 0,047 0,76

Ώ 337 3,05 0,34 1,70–3,80 0,0049 1,304 0,038 0,77

ζχλνιν 600 3,04 0,35 1,70–3,90 0,0045 1,320 0,030 0,77

Θ 263 3,11 0,41 1,80–3,90 0,0006 1,672 0,045 0,84

Ώ 337 3,12 0,36 1,70–4,00 0,0015 1,510 0,035 0,85

ζχλνιν 600 3,12 0,38 1,70–4,00 0,0010 1,571 0,028 0,84

Θ 263 5,04 0,4 4,30–5,90 0,0947 0,893 0,033 0,73

Ώ 337 4,96 0,38 4,00–5,80 0,0947 0,891 0,028 0,76

ζχλνιν 600 5,0 0,39 4,00–5,90 0,0980 0,886 0,021 0,75

Θ 263 5,87 0,52 4,70–7,10 0,0262 1,136 0,037 0,78

Ώ 337 5,9 0,51 4,50–7,10 0,0246 1,146 0,031 0,80

ζχλνιν 600 5,89 0,52 4,50–7,10 0,0254 1,141 0,024 0,80

Θ 263 3,27 0,45 2,10–4,30 0,0016 1,506 0,051 0,77

Ώ 337 3,41 0,49 2,00–4,50 0,0018 1,473 0,048 0,74

ζχλνιν 600 3,35 0,48 2,00–4,50 0,0016 1,508 0,035 0,76

Θ 263 6,92 0,65 4,90–9,20 0,0047 1,452 0,030 0,90

Ώ 337 8,28 1,00 5,10–9,90 0,0014 1,687 0,030 0,91

ζχλνιν 600 7,68 1,10 4,90–9,90 0,0015 1,657 0,030 0,84

Θ 263 7,45 0,55 6,50–8,70 0,1147 0,927 0,031 0,77

Ώ 337 7,47 0,60 6,30–9,10 0,1484 0,884 0,029 0,74

ζχλνιν 600 7,46 0,58 6,30–9,10 0,1307 0,905 0,021 0,76

Θ 110 11,5 0,82 9,80–14,0 0,0547 1,126 0,041 0,88

Ώ 111 13,5 0,94 11,5–15,7 0,0623 1,130 0,034 0,91

ζχλνιν 221 12,5 1,34 9,80–15,7 0,0401 1,191 0,040 0,81

Θ 263 6,57 0,52 4,80–7,70 0,0267 1,142 0,033 0,83

Ώ 337 6,54 0,47 5,60–7,70 0,0805 0,965 0,026 0,80

ζχλνιν 600 6,56 0,49 4,80–7,70 0,0440 0,999 0,021 0,91

Θ 263 2,82 0,33 2,00–3,60 0,0056 1,271 0,047 0,73

Ώ 337 2,77 0,32 2,00–3,60 0,0099 1,171 0,041 0,71

ζχλνιν 600 2,79 0,32 2,00–3,60 0,0083 1,203 0,031 0,72

Θ 263 6,54 0,51 5,30–7,80 0,0273 1,147 0,032 0,83

Ώ 337 6,75 0,52 4,90–7,90 0,0479 1,057 0,028 0,81

ζχλνιν 600 6,66 0,52 4,90–7,90 0,0350 1,108 0,021 0,82

Θ 263 9,64 0,57 8,50–11,1 0,1390 0,938 0,025 0,84

Ώ 337 9,49 0,54 8,40–11,1 0,1772 0,895 0,020 0,86

ζχλνιν 600 9,56 0,56 8,40–11,1 0,1651 0,908 0,016 0,85

Θ 263 3,28 0,24 2,80–3,90 0,0890 0,831 0,029 0,76

Ώ 337 3,23 0,25 2,70–3,90 0,0987 0,813 0,026 0,74

ζχλνιν 600 3,26 0,24 2,70–3,90 0,0963 0,817 0,019 0,75

Θ 263 22,0 1,05 19,9–24,9 0,6016 0,830 0,017 0,90

Ώ 337 21,7 1,04 19,8–25,4 0,6520 0,816 0,014 0,91

ζχλνιν 600 21,9 1,05 19,8–25,4 0,6365 0,820 0,011 0,90

Θ 263 5,01 0,41 3,50–6,00 0,0064 1,346 0,029 0,89

Ώ 337 5,02 0,43 3,40–6,00 0,0058 1,362 0,025 0,90

ζχλνιν 600 5,02 0,42 3,40–6,00 0,0063 1,385 0,019 0,90

Θ 263 4,24 0,32 3,60–5,00 0,0345 1,047 0,038 0,82

Ώ 337 4,23 0,31 3,60–5,10 0,0509 0,979 0,033 0,78

ζχλνιν 600 4,24 0,32 3,60–5,10 0,0447 1,002 0,025 0,80

Θ 263 10,0 0,62 8,90–11,7 0,2477 0,847 0,025 0,82

Ώ 337 9,75 0,58 8,70–11,6 0,2392 0,849 0,020 0,85

ζχλνιν 600 9,86 0,61 8,70–11,7 0,2562 0,839 0,016 0,83

Θ 263 8,53 0,62 7,30–10,4 0,1423 0,913 0,031 0,77

Ώ 337 8,47 0,62 7,30–11,1 0,1193 0,942 0,027 0,79

ζχλνιν 600 8,50 0,62 7,30–11,1 0,1301 0,928 0,020 0,78

CLO Ώ 1.105 4,03 1,79 0,58–7,06 3Β-6 2,599 0,026 0,90

CLI Ώ 1.105 6,41 1,90 2,38–9,94 0,0003 1,926 0,016 0,93

CLB Ώ 1.105 1,07 0,31 0,33–1,85 0,0001 1,726 0,022 0,84

Ν
%TL P W

ρέζεηο κε ΣL P ANCOVA                      

D2A
1E-5                      

(W=34.763)

0,0051                            

(W=14.725)

Πίλαθαο 4.2 (ηέινο)

0,7042 (W=35.242)*

Ν, αξηζκφο αηφκσλ; Θ, ζειπθά; Ώ, αξζεληθά; M.T., κέζε ηηκή; Σ .Ώ., ηππηθή απφθιηζε; α, ηεηκεκέλε; b, θιίζε; Σ ..(b), ηππηθφ ζθάικα ηνπ b; R
2

, 

ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ; *ε  ζχγθξηζε έγηλε κφλν κεηαμχ πεξηνρψλ

CPV
0,2449                               

(W=41.706)

2E-10                          

(W=18.547)

0,1228 (W=38.712)*

0,3030 (W=37.417)*

CST
0,7463                          

(W=43.470)

0,9378                       

(W=11.613)

CPU
3E-7                         

(W=33.425)

 0,0029                           

(W=14.914)

CDM
0,0052                         

(W=38.276)

0,0001                             

(W=15.844)

CTR
 0,8657                          

(W=44.503)

0,4078                          

(W=10.804)

ANB
0,0016                      

(W=37.527)

0,0062                       

(W=14.655)

CPH
0,0143                                  

(W=39.041)

0,0656                        

(W=9.720)

ANH
0,0918                              

(W=40.619)

0,2605                           

(W=12.910)

ANP
1E-6                            

(W=54.172)

3E-10                          

(W=18.478)

OB
0                                

(W=11.439)

0,4065                     

(W=3.679)

ANA
0,5081                            

(W=42.759)

1E-5                       

(W=16.399)

P2P
0                              

(W=75.541)

0,4479                       

(W=12.518)

P2B
0,6692                         

(W=45.044)

0,0092                         

(W=14.509)

P2A
0,5298                       

(W=45,466)

0,0001                          

(W=15.813)

P2H
0,0005                           

(W=51.474)

0,4018                       

(W=12.603)

D2P
0,6918                      

(W=43.317)

0,8940                          

(W=11.553)

D2B
0,0161                         

(W=39.103)

0,3504                            

(W=12.705)

D2H
0,3549                         

(W=46.083)

0,0649                             

(W=13.689)

Μέηξεζε Φχιν

0,7881 (F=0,17)*

0,7457 (F=0,11)*

0,0467 (F=3,96)*

0,9342               

(F=0,01)

0,0161          

(F=5,83)

0,4759             

(F=0,51)

0,1458         

(F=4,01)

0,6818                    

(F=0,17)

0,4087     

(F=0,68)

0,8747              

(F=0,02)

0,1999         

(F=1,65)

0,6341             

(F=0,23)

0,5117      

(F=0,43)

0,5265            

(F=0,40)

0,3926         

(F=0,73)

0,0369               

(F=4,37)

0,1657            

(F=1,93)

0,1737             

(F=1,86)

0,5968           

(F=0,28)

0                         

(F=20,3)

0,8024              

(F=0,06)

0,1120            

(F=2,53)

0,8236         

(F=0,05)

0,3216          

(F=0,98)

0,4871            

(F=0,48)

0,9362        

(F=0,01)

0,2579         

(F=1,29)

0,8562              

(F=0,03)

0,1770             

(F=1,83)

0                            

(F=80,9)

0,4679                 

(F=0,53)

0,9587              

(F=0)

0,0425               

(F=4,13)

0,8346            

(F=0,04)

0,3572              

(F=0,85)

0,3249                

(F=0,97)

0,4938         

(F=0,47)

0,0032               

(F=8,77)

0,0041             

(F=8,3)

0,1338               

(F=2,25)

0,7927               

(F=0,07)
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Πίλαθαο 4.3 Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ κεηξήζεσλ κνξθνκεηξίαο (σο %TL) θαη 

ζπληειεζηέο ησλ ζρέζεσλ νιηθνχ κήθνπο (TL)–κνξθνκεηξηθψλ κεηξήζεσλ αλά θχιν θαη γηα ην 

ζχλνιν ησλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. blainville. Οη πηζαλφηεηεο PW θαη PANCOVA αληηζηνηρνχλ ζηηο 

δνθηκαζίεο Mann–Whithey θαη ζπλδηαθχκαλζεο. Οη έληνλνη ραξαθηήξεο αληηζηνηρνχλ ζε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά απνηειέζκαηα 

 

 

 

P ANCOVA                      

M.T. T.A. Δχξνο θχια πεξηνρέο α b Σ..(b) R
2 θχια πεξηνρέο

Θ 412 88,2 1,44 84,0–93,4 0,8650 1,003 0,002 1,00

Ώ 308 88,2 1,50 83,7–93,3 0,9596 0,992 0,004 0,99

ζχλνιν 720 88,2 1,47 83,7–93,4 0,8830 1,000 0,002 1,00

Θ 137 79,3 1,23 76,6–82,0 0,7543 1,008 0,006 1,00

Ώ 147 79,6 1,22 76,3–83,0 0,8202 0,995 0,008 0,99

ζχλνιν 284 79,4 1,23 76,3–83,0 0,7767 1,004 0,005 0,99

Θ 137 29,7 1,06 27,1–32,0 0,3770 0,961 0,013 0,98

Ώ 146 29,3 1,08 26,8–32,3 2,5419 0,952 0,020 0,94

ζχλνιν 283 29,5 1,08 26,8–32,3 0,3798 0,959 0,011 0,96

Θ 137 61,2 1,92 57,6–67,3 0,5230 1,025 0,012 0,98

Ώ 146 61,6 2,09 57,7–67,3 0,5655 1,014 0,018 0,95

ζχλνιν 283 61,4 2,02 57,6–67,3 0,5384 1,021 0,010 0,97

Θ 137 20,2 1,06 18,2–23,2 0,3742 0,899 0,018 0,95

Ώ 146 20,5 1,08 18,5–22,9 0,2479 0,969 0,028 0,89

ζχλνιν 283 20,4 1,08 18,2–23,2 0,3296 0,921 0,016 0,92

Θ 137 46,8 1,49 42,8–50,3 0,3932 1,028 0,012 0,98

Ώ 146 45,9 1,41 42,9–49,6 0,6026 0,956 0,016 0,96

ζχλνιν 283 46,4 1,51 42,8–50,3 0,4476 1,006 0,010 0,97

Θ 137 23,2 1,81 19,7–27,9 0,1172 1,111 0,027 0,92

Ώ 146 24,0 2,05 20,6–28,5 0,1102 1,127 0,045 0,81

ζχλνιν 283 23,6 1,97 19,7–28,5 0,1168 1,115 0,025 0,88

Θ 98 10,9 0,53 9,69–12,4 0,1638 0,934 0,019 0,96

Ώ 82 11,0 0,45 10,2–12,3 0,1324 0,970 0,025 0,95

ζχλνιν 180 11,0 0,50 9,69–12,4 0,1544 0,944 0,015 0,96

Θ 98 22,5 2,16 17,7–27,3 0,0592 1,217 0,033 0,94

Ώ 82 22,4 2,59 17,3–27,5 0,0275 1,343 0,061 0,86

ζχλνιν 180 22,4 2,36 17,3–27,5 0,0468 1,256 0,030 0,91

Θ 137 26,7 1,17 24,4–30,2 0,3335 0,963 0,016 0,96

Ώ 146 27,7 1,27 24,5–30,2 0,2302 1,030 0,025 0,92

ζχλνιν 283 27,2 1,32 24,4–30,2 0,3012 0,983 0,015 0,94

Θ 137 9,72 0,96 7,62–11,9 0,0246 1,223 0,032 0,91

Ώ 146 9,66 0,89 7,86–12,1 0,0432 1,131 0,048 0,79

ζχλνιν 283 9,69 0,92 7,62–12,1 0,0296 1,193 0,027 0,87

Θ 137 11,1 1,34 7,94–14,2 0,0236 1,251 0,041 0,87

Ώ 146 10,9 1,13 8,17–13,6 0,0698 1,073 0,057 0,71

ζχλνιν 283 11,0 1,23 7,94–14,2 0,0335 1,193 0,033 0,82

Θ 137 7,12 0,42 6,14–7,99 0,0412 1,089 0,021 0,95

Ώ 146 6,85 0,40 5,95–8,04 0,1065 0,928 0,031 0,86

ζχλνιν 283 6,98 0,43 5,95–8,04 0,0550 1,038 0,019 0,91

Θ 137 21,0 0,98 19,1–23,3 0,4242 0,885 0,015 0,97

Ώ 146 21,3 0,87 19,6–22,9 0,2925 0,948 0,022 0,93

ζχλνιν 283 21,2 0,93 19,1–23,3 0,3781 0,905 0,012 0,95

Θ 137 8,77 0,66 7,25–10,2 0,0391 1,132 0,026 0,93

Ώ 146 8,62 0,56 7,45–10,1 0,0729 1,027 0,036 0,85

ζχλνιν 283 8,70 0,62 7,25–10,1 0,0475 1,098 0,021 0,90

Θ 98 5,87 0,50 4,80–7,20 0,1852 0,812 0,030 0,94

Ώ 82 5,95 0,46 4,90–7,00 0,1138 0,936 0,047 0,83

ζχλνιν 180 5,91 0,48 4,80–7,20 0,1488 0,848 0,026 0,86

Θ 98 11,2 0,86 9,40–13,1 0,5086 0,753 0,020 0,94

Ώ 82 11,4 0,64 9,90–13,1 0,3079 0,837 0,031 0,90

ζχλνιν 180 11,3 0,77 9,40–13,1 0,4401 0,777 0,017 0,92

Θ 98 17,1 0,86 15,6–19,1 0,3936 0,864 0,015 0,97

Ώ 82 17,3 0,74 15,2–18,8 0,2496 0,939 0,026 0,94

ζχλνιν 180 17,2 0,81 15,2–19,1 0,3444 0,886 0,014 0,96

Μέηξεζε Φχιν Ν
%TL

PSP
0,1691                              

(W=4.453)

0,0015                     

(W=4,840)

PG1
0,1013                             

(W=4.544)

0,0011                          

(W=4.872)

HDH
0,0365                             

(W=8.497)

0,0001                              

(W=4.890)

POB
0,2516                              

(W=4.374)

  0,1215                                

(W=4.296)

TAH
3E-7                           

(W=6.439)

0,0002                           

(W=5.062)

HDL
0,0100                                 

(W=11.691)

0,0002                              

(W=9.428)

TRH
0,3743                            

(W=9.320)

1E-6                            

(W=4.374)

ABH
 0,5862                            

(W=9.555)

3E-7                           

(W=4.280)

PPS
0,3733                            

(W=3.669)

0,0059                               

(W=2,847)

PCA
1E-10                             

(W=1.352)

0,0002                              

(W=9.491)

IDS
0,0027                               

(W=11.985)

0                               

(W=5.566)

DCS
0,2880                             

(W=4.345)

0,2219                                

(W=3.362)

PP1
0,0100                          

(W=11.691)

0,9734                                  

(W=7.256)

PP2
3E-7                         

(W=6.422)

1E-5                                 

(W=4.733)

PD1
0,0027                          

(W=7.878)

0,7073                             

(W=7.497)

PD2
0,0850                        

(W=11.107)

2E-6                             

(W=4.496)

FL
0,4852                            

(W=56.861) 

 0,0006                                

(W=32.062)

PRC
0,0399                            

(W=11.410)  

0,5575                                   

(W=6.965)

P W
ρέζεηο κε ΣL

0,0211           

(F=5,41)

0,0267                   

(F=4,99)

0,0109             

(F=6,62)

0,0380                 

(F=4,37)

0,0204              

(F=5,44)

0,1496         

(F=3,89)

0,0259            

(F=5,04)

0,0002            

(F=14,8)

0                      

(F=18,5)

0,2935           

(F=1,11)

0,0168           

(F=5,79)

0,2244            

(F=1,48)

0,1100                   

(F=2,57)

0,0678         

(F=3,36)

 0,0120                

(F=6,39)

0,8990       

(F=0,02)

0,0572            

(F=3,67)

0,0001            

(F=17,1)

0,0254               

(F=5,05)

0,0002            

(F=14,6)

0,7659           

(F=0,09)

0,7783            

(F=0,08)

0,2681         

(F=1,23)

0,0125                

(F=6,37)

0,0356           

(F=4,46)

0,8158               

(F=0,05)

0,0004               

(F=12,9)

0                         

(F=17,7)

0,7018              

(F=0,15)

0,8968           

(F=0,02)

0,5857           

(F=0,30)

0,6209             

(F=0,25)

0,0143           

(F=6,00)

0,0666            

(F=2,72)

0,2008          

(F=1,64)

0,6721            

(F=0,18)
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M.T. T.A. Δχξνο θχια πεξηνρέο α b Σ..(b) R
2 θχια πεξηνρέο

Θ 98 4,50 0,35 3,75–5,25 0,0280 1,077 0,031 0,93

Ώ 82 4,59 0,31 3,93–5,18 0,0243 1,104 0,040 0,90

ζχλνιν 180 4,55 0,33 3,75–5,25 0,0274 1,083 0,024 0,92

Θ 98 1,91 0,17 1,60–2,32 0,0246 0,958 0,037 0,87

Ώ 82 1,92 0,18 1,54–2,32 0,0344 0,904 0,058 0,75

ζχλνιν 180 1,92 0,17 1,54–2,32 0,0274 0,941 0,031 0,84

Θ 98 2,41 0,20 2,03–2,84 0,0461 0,894 0,034 0,88

Ώ 82 2,45 0,21 2,04–2,99 0,0391 0,923 0,052 0,80

ζχλνιν 180 2,43 0,21 2,03–2,99 0,0444 0,901 0,028 0,85

Θ 98 3,24 0,40 2,39–3,99 0,0132 1,146 0,050 0,85

Ώ 82 3,16 0,38 2,36–3,95 0,0170 1,101 0,075 0,73

ζχλνιν 180 3,20 0,39 2,36–3,99 0,0140 1,135 0,041 0,81

Θ 98 8,87 0,56 7,69–10,8 0,2773 0,813 0,017 0,96

Ώ 82 8,88 0,48 7,98–10,2 0,3502 0,775 0,022 0,94

ζχλνιν 180 8,87 0,53 7,69–10,8 0,2969 0,802 0,013 0,95

Θ 98 2,93 0,35 2,25–3,72 0,0160 1,098 0,048 0,84

Ώ 82 2,95 0,36 2,24–3,73 0,0356 0,968 0,076 0,67

ζχλνιν 180 2,94 0,35 2,25–3,73 0,0205 1,058 0,041 0,79

Θ 98 10,3 0,50 9,24–11,8 0,1278 0,965 0,020 0,96

Ώ 82 10,3 0,57 9,27–12,1 0,2911 0,830 0,028 0,91

ζχλνιν 180 10,3 0,53 9,24–12,1 0,1644 0,924 0,017 0,94

Θ 98 4,08 0,27 3,58–4,79 0,0378 1,012 0,027 0,94

Ώ 82 4,03 0,29 3,51–4,78 0,0428 0,990 0,044 0,86

ζχλνιν 180 4,06 0,28 3,51–4,79 0,0388 1,007 0,023 0,91

Θ 137 4,50 0,40 3,83–5,41 0,2187 0,741 0,025 0,86

Ώ 146 4,39 0,37 3,77–5,36 0,1972 0,754 0,040 0,71

ζχλνιν 283 4,45 0,39 3,77–5,41 0,2086 0,747 0,022 0,80

Θ 137 1,69 0,17 1,34–2,23 0,0346 0,882 0,036 0,82

Ώ 146 1,72 0,20 1,32–2,31 0,0664 0,778 0,062 0,52

ζχλνιν 283 1,70 0,19 1,32–2,31 0,0432 0,847 0,033 0,71

Θ 98 7,29 0,39 6,48–8,68 0,0912 0,963 0,021 0,95

Ώ 82 7,19 0,41 6,46–8,21 0,1189 0,917 0,034 0,90

ζχλνιν 180 7,25 0,40 6,46–8,68 0,0976 0,951 0,018 0,94

Θ 98 1,45 0,16 1,08–1,77 0,0121 1,029 0,045 0,85

Ώ 82 1,46 0,17 1,07–1,73 0,0092 1,075 0,073 0,73

ζχλνιν 180 1,45 0,16 1,07–1,77 0,0112 1,043 0,039 0,80

Θ 98 0,95 0,12 0,69–1,25 0,0025 1,217 0,049 0,86

Ώ 82 0,97 0,12 0,73–1,25 0,0022 1,240 0,072 0,79

ζχλνιν 180 0,96 0,12 0,69–1,25 0,0025 1,221 0,040 0,84

Θ 137 11,7 0,67 10,3–12,9 0,2005 0,912 0,021 0,94

Ώ 146 11,5 0,70 10,4–13,1 0,3245 0,831 0,030 0,84

ζχλνιν 283 11,6 0,69 10,4–13,1 0,2326 0,887 0,017 0,90

Θ 137 7,69 0,57 6,71–9,05 0,1854 0,856 0,025 0,90

Ώ 146 7,74 0,54 6,59–9,14 0,1711 0,870 0,036 0,80

ζχλνιν 283 7,71 0,55 6,59–9,14 0,1811 0,860 0,020 0,86

Θ 137 8,92 0,63 7,60–10,2 0,0775 1,023 0,027 0,91

Ώ 146 9,04 0,63 7,50–10,3 0,0657 1,052 0,038 0,84

ζχλνιν 283 8,98 0,63 7,50–10,3 0,0739 1,031 0,022 0,89

Θ 137 7,79 0,52 6,90–8,83 0,0532 1,062 0,024 0,93

Ώ 146 7,70 0,51 6,77–8,96 0,0810 0,991 0,036 0,84

ζχλνιν 283 7,74 0,52 6,77–8,96 0,0607 1,040 0,021 0,90

Θ 137 11,3 0,52 10,3–12,5 0,1640 0,939 0,017 0,96

Ώ 146 11,3 0,60 10,2–13,2 0,2143 0,895 0,028 0,88

ζχλνιν 283 11,3 0,56 10,2–13,2 0,1786 0,925 0,015 0,93

Θ 137 4,26 0,40 3,56–5,11 0,1358 0,810 0,031 0,83

Ώ 146 4,28 0,32 3,55–5,25 0,0971 0,866 0,040 0,76

ζχλνιν 283 4,27 0,36 3,55–5,25 0,1220 0,828 0,024 0,81

Θ 137 5,32 0,40 4,61–6,33 0,0818 0,929 0,027 0,90

Ώ 146 5,37 0,41 4,63–6,25 0,0768 0,941 0,041 0,79

ζχλνιν 283 5,35 0,40 4,61–6,33 0,0806 0,933 0,023 0,86

0,8678                                

(W=7.376)

0,8076         

(F=0,06)

0,2317              

(F=1,44)

Πίλαθαο 4.3 (ζπλέρεηα)

Μέηξεζε Φχιν Ν

D2H
  0,3731                                  

(W=10.538)

0,1051                              

(W=8.226)

D2P

D1B
0,2268                              

(W=9.100)

0,0691                               

(W=8.342)

D2A
0,5259                       

(W=9.494)

0,0023                           

(W=9.066)

D1H
 0,4548                            

(W=10.440)

0,5034                               

(W=7.669)

D1P
0,1559                          

(W=10.900)

0,9076                               

(W=7.208)

ESL
0,3264                             

(W=4.317)

0,1075                            

(W=3.232)

D1A
 0,0202                        

(W=8.338)

2E-5                             

(W=9.762)

INO
0,0555                            

(W=3.315)

0,6123                               

(W=3.603)

SPL
0,6154                             

(W=4.151)

0,0064                                  

(W=2.856)

EYL
0,0319                                 

(W=8.460)

0,0001                             

(W=9.592)

EYH
0,1386                            

(W=10.942)

0,0013                           

(W=9.161)

MOW
0,9781                          

(W=3.987)

0,2186                            

(W=3.360)

INW
0,3379                            

(W=3.646)

0,0065                               

(W=2.858)

POR
0,8758                                  

(W=4.032)

0,0110                             

(W=4.631)

MOL
0,7589                           

(W=4.084)

0,3073                                 

(W=3.430)

GS5
0,2257                              

(W=4.396)

0,9266                                               

(W=3.743)

PRN
0,1727                                

(W=3.506)

1E-7                          

(W=1.956)

ING
0,0662                               

(W=4.612)

0,7281                   

(W=3.892)

GS1
0,6588                              

(W=4.130)

0,0988                            

(W=3.218)

 0,2838                             

(W=10.662)

0,1598            

(F=1,99)

0,0656               

(F=3,42)

0,2804           

(F=1,17)

0,0001              

(F=16,7)

0,5351             

(F=0,39)

0,0001                 

(F=14,9)

0,1064         

(F=2,62)

0,0662               

(F=3,4)

0,0256           

(F=5,04)

0,7666       

(F=0,09)

0,7475                 

(F=0,1)

0,0006             

(F=12,1)

0,5840              

(F=0,30)

0,1090             

(F=2,60)

0,7869            

(F=0,07)

0,1069        

(F=2,63)

0,1367             

(F=2,23)

0,0054               

(F=7,88)

0,2448          

(F=1,36)

0,0785          

(F=3,13)

0,6601             

(F=0,19)

0,3336         

(F=0,94)

0,7874              

(F=0,07)

0,3436                

(F=0,90)

0,1450                      

(F=2,14)

0,0839        

(F=3,02)

0,0002            

(F=14,8)

0,4914           

(F=0,48)

0,6189                 

(F=0,25)

0,0187             

(F=5,63)

0,1866           

(F=1,76)

0,0417                

(F=4,21)

0,4284              

(F=0,63)

0,4768             

(F=0,51)

0,6364                

(F=0,22)

0,6364           

(F=0,22)

%TL P W

0,6086              

(F=0,26)

0,7138             

(F=0,13)

ρέζεηο κε ΣL P ANCOVA                      
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M.T. T.A. Δχξνο θχια πεξηνρέο α b Σ..(b) R
2 θχια πεξηνρέο

Θ 137 7,75 0,61 6,39–8,92 0,0829 0,988 0,030 0,89

Ώ 146 7,67 0,63 6,31–9,26 0,1124 0,937 0,044 0,76

ζχλνιν 283 7,71 0,62 6,31–9,26 0,0911 0,972 0,025 0,84

Θ 137 6,19 0,53 5,29–7,32 0,0314 1,110 0,031 0,91

Ώ 146 6,36 0,48 5,22–7,20 0,0366 1,090 0,041 0,83

ζχλνιν 283 6,28 0,51 5,22–7,32 0,0335 1,102 0,024 0,88

Θ 137 3,30 0,30 2,72–4,00 0,0155 1,122 0,033 0,90

Ώ 146 3,40 0,34 2,72–4,00 0,0090 1,216 0,052 0,79

ζχλνιν 283 3,35 0,32 2,72–4,00 0,0132 1,151 0,029 0,85

Θ 137 6,54 0,39 5,59–7,66 0,0733 0,981 0,022 0,93

Ώ 146 6,85 0,42 5,92–7,62 0,0509 1,048 0,033 0,87

ζχλνιν 283 6,70 0,43 5,59–7,66 0,0667 1,001 0,020 0,90

Θ 137 5,85 0,43 4,97–6,79 0,0321 1,098 0,027 0,93

Ώ 146 5,94 0,51 4,91–6,83 0,0311 1,105 0,046 0,80

ζχλνιν 283 5,90 0,47 4,91–6,83 0,0320 1,099 0,024 0,88

Θ 116 11,6 0,67 9,84–13,4 0,0578 1,114 0,020 0,96

Ώ 105 12,4 0,77 10,3–13,8 0,0512 1,145 0,035 0,91

ζχλνιν 221 12,0 0,82 9,84–13,8 0,0590 1,116 0,021 0,93

Θ 137 2,51 0,17 2,03–2,93 0,0300 0,970 0,026 0,91

Ώ 146 2,44 0,16 2,03–2,89 0,0266 0,985 0,036 0,84

ζχλνιν 283 2,47 0,17 2,03–2,93 0,0285 0,976 0,021 0,88

Θ 137 21,2 0,81 19,3–23,4 0,2623 0,965 0,014 0,97

Ώ 146 21,0 0,70 19,5–22,8 0,2728 0,957 0,018 0,95

ζχλνιν 283 21,1 0,76 19,3–23,4 0,2642 0,963 0,011 0,96

Θ 137 15,0 0,78 13,0–16,7 0,0967 1,071 0,019 0,96

Ώ 146 14,9 0,70 13,2–16,9 0,0946 1,074 0,025 0,93

ζχλνιν 283 14,9 0,74 13,0–16,9 0,0957 1,072 0,015 0,95

Θ 137 10,5 0,49 9,23–11,7 0,0998 1,008 0,018 0,96

Ώ 146 10,3 0,43 9,35–11,4 0,0863 1,029 0,022 0,94

ζχλνιν 283 10,4 0,46 9,23–11,7 0,0944 1,016 0,014 0,95

Θ 137 4,19 0,32 3,53–5,00 0,0619 0,936 0,029 0,89

Ώ 146 4,18 0,34 3,51–4,94 0,0721 0,911 0,043 0,75

ζχλνιν 283 4,19 0,33 3,51–5,00 0,0650 0,928 0,024 0,84

CLO Ώ 319* 2,86 1,15 0,87–4,97 0,0000 2,622 0,071 0,81

CLI Ώ 319* 8,60 2,02 4,76–11,5 0,0004 1,870 0,037 0,89

CLB Ώ 319* 1,38 0,45 0,48–3,02 0,0001 1,878 0,062 0,74

Φχιν Ν
%TL P W

ρέζεηο κε ΣL P ANCOVA                      

Ν, αξηζκφο αηφκσλ; Θ, ζειπθά; Ώ, αξζεληθά; M.T., κέζε ηηκή; Σ .Ώ., ηππηθή απφθιηζε; α, ηεηκεκέλε; b, θιίζε; Σ ..(b), ηππηθφ ζθάικα ηνπ b; R
2

, 

ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ; *ε  ζχγθξηζε έγηλε κφλν κεηαμχ πεξηνρψλ

1E-5 (W=5.692)**

CPL
0,8004                                  

(W=9.755)

0,0553                                                  

(W=8.399)

0,1559 (W=7.819)**

0,0010 (W=6.560)**

CPU
0,2516                         

(W=9.143)

0,1209                                            

(W=6.367)

CPV
0,0016                                   

(W=9.767)

0,9469                                                

(W=7.237)

CPH
0,0001                               

(W=7.310)

0,0001                               

(W=4.969)

CDM
0,0221                             

(W=8.361)

0,8005                                     

(W=7.128)

P2B
0,1423                             

(W=10.934)

0,1326                                                

(W=8.158)

OB
0                                  

(W=9.505)

1E-5                                                

(W=7.052)

P2H
0,0120                               

(W=11.648)

0,1739                             

(W=8.073)

P2P
2E-9                            

(W=14.061)

1E-7                                              

(W=10.648)

D2B
0,2008                        

(W=9.052)

0,1076                                   

(W=8.219)

P2A
 0,0035                                 

(W =11.924)

0,0099                          

(W=8.786)

0,0227 (F=3,83)*

0,0003 (F=8,32)*

0,2942 (F=1,23)*

0,4688               

(F=0,53)

0,6248    

(F=0,24)

0,6292                   

(F=0,23)

0,0930               

(F=2,84)

0,7268                  

(F=0,12)

0,1008            

(F=2,71)

0,9352                   

(F=0,01)

0,2218            

(F=0,36)

0,4248                

(F=0,64)

0,8052         

(F=0,06)

0,7379              

(F=0,11)

0,5521         

(F=0,35)

0,0918           

(F=2,86)

0,3646                  

(F=0,82)

0,8875              

(F=0,02)

0,7507        

(F=0,10)

0,6956           

(F=0,15)

0,3322             

(F=0,94)

0,1197           

(F=2,44)

0,8292             

(F=0,05)

Πίλαθαο 4.3 (ηέινο)

Μέηξεζε

0,3355           

(F=0,93)

0,2775              

(F=1,18)
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4.4 πδήηεζε  

 

 

Scyliorhinus canicula 

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο κειέηεο πξαγκαηνπνηήζεθε εθηελήο πεξηγξαθή ηεο εμσηεξηθήο 

κνξθνκεηξίαο ηνπ είδνπο, ε νπνία βαζίζηεθε ζε 61 κνξθνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά. ε 

πξνεγνχκελεο κειέηεο, νη Ellis & Shackley (1995) κειέηεζαλ ηε κνξθνκεηξία ηνπ θεθαιηνχ, 

ηνπ ζηφκαηνο θαη ηεο νδνληνζηνηρίαο, ελψ νη Filiz & Taşkavak (2006) αλέιπζαλ 26 

κνξθνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά απφ δηάθνξα ζεκεία ηνπ ζψκαηνο. ηνηρεία ηεο βηνκεηξίαο 

ηνπ είδνπο αλαθέξνληαη θαη απφ ηνπο Brough (1937), Arthur (1950), Bas (1964), Jardas 

(1979), Erdogan et al. (2004), Crooks & Waring (2013a; b) θαη Crooks et al. (2013). Κνηλφ 

ζπκπέξαζκα φισλ ησλ κειεηψλ είλαη φηη ην είδνο εκθαλίδεη έληνλν θπιεηηθφ δηκνξθηζκφ. 

Σν είδνο εκθάληζε θπιεηηθφ δηκνξθηζκφ σο πξνο 28 ραξαθηεξηζηηθά ζην Ώηγαίν, αιιά 

κφιηο ζε 12 ραξαθηεξηζηηθά ζην Εφλην, πηζαλψο ιφγσ ηνπ κηθξνχ δείγκαηνο απφ ηε δεχηεξε 

πεξηνρή. Φπιεηηθφο δηκνξθηζκφο σο πξνο ηελ εμσηεξηθή κνξθνκεηξία παξαηεξήζεθε θαη ζε 

πξνεγνχκελεο κειέηεο ζηε Μεζφγεην θαη ζηνλ Ώηιαληηθφ (Πίλαθαο 4.4). 

Δ πιεηνλφηεηα ησλ κνξθνκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ έιαβε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

πςειφηεξε ηηκή ζηα αξζεληθά άηνκα, ηα νπνία θάλεθε φηη δηαζέηνπλ ζεκαληηθά καθξχηεξν 

ζψκα θαη πεξηζζφηεξν αλεπηπγκέλα θνηιηαθά πηεξχγηα απφ φ,ηη ηα ζειπθά, ηα νπνία κε ηε 

ζεηξά ηνπο εκθάληζαλ ζεκαληηθή ππεξνρή σο πξνο νξηζκέλεο δηαζηάζεηο ησλ ξαρηαίσλ 

πηεξπγίσλ θαη ηεο νπξάο. Βπίζεο, ηα αξζεληθά άηνκα είραλ ζεκαληηθά καθξχηεξν ζηφκα θαη 

θεθάιη απφ φ,ηη ηα ζειπθά, αιιά κφλν ζην Ώηγαίν. Ο ιφγνο MOL/MOW θπκάλζεθε εληφο 

ησλ νξίσλ πξνεγνχκελσλ κειεηψλ (Πίλαθαο 4.5).  

Ο θπιεηηθφο δηκνξθηζκφο σο πξνο ην ιφγν MOL/MOW ζρεηίδεηαη κε ηελ αχμεζε ηνπ 

κήθνπο θαη ηε κείσζε ηνπ πιάηνπο ηνπ ζηφκαηνο ησλ αξζεληθψλ θαηά ηελ αχμεζή ηνπο 

(Ellis & Shackley 1995). Δ δηαθνξνπνίεζε ησλ θχισλ σο πξνο ην ζηφκα έρεη παξαηεξεζεί 

εδψ θαη δεθαεηίεο (Brough 1937). Ο Jardas (1979) αλέθεξε επίζεο φηη ηα αξζεληθά άηνκα 

έρνπλ καθξχηεξν θεθάιη, ελψ άιιεο κειέηεο έδεημαλ φηη ηα αξζεληθά θέξνπλ καθξχηεξα 

δφληηα απφ φ,ηη ηα ζειπθά (Arthur 1950, Ellis & Shackley 1995, Ergogan et al. 2004).  

χκθσλα κε ηνπο Ellis & Shackley (1995), ν θπιεηηθφο δηκνξθηζκφο σο πξνο ην 

κέγεζνο ηνπ ζηφκαηνο θαη ησλ δνληηψλ δελ νθείιεηαη ζε αληίζηνηρεο δηαθνξέο ησλ θχισλ σο 

πξνο ηε δηαηξνθή, δεδνκέλνπ φηη έρνπλ παξφκνηεο ηξνθηθέο ζπλήζεηεο (π.ρ. Lyle 1983, 

Martinho et al. 2012). Χζηφζν, θαζψο ηα αξζεληθά άηνκα ζπλεζίδνπλ λα δαγθψλνπλ ην 
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ζψκα θαη ηα πηεξχγηα ησλ ζειπθψλ αηφκσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεπγαξψκαηνο, πηζαλψο ην 

ζηφκα ησλ αξζεληθψλ πξνζαξκφζηεθε εμειηθηηθά ζε απηήλ ηε ιεηηνπξγία, αιιάδνληαο 

ζρήκα θαη κέγεζνο νδνληνζηνηρίαο (Ellis & Shackley 1995).  

Πξφζθαηα, παξαηεξήζεθε φηη ην είδνο εκθαλίδεη θπιεηηθφ δηκνξθηζκφ θαη σο πξνο 

άιια ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ηηο θχζηγγεο Lorenzini (Crooks & Waring 2013a), ηε δνκή ηνπ 

δέξκαηνο (Crooks & Waring 2013b) θαη ηα ιέπηα (Crooks et al. 2013). 

 

Πίλαθαο 4.4 Μέζε ηηκή (±T.A.) θαη εχξνο ησλ θνηλψλ κεηξήζεσλ κνξθνκεηξίαο (σο %TL) ηνπ          

S. canicula πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε δηάθνξέο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ θαη ηνπ Ώηιαληηθνχ. Οη 

έληνλνη ραξαθηήξεο αληηζηνηρνχλ ζηηο πεξηπηψζεηο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ πςειφηεξσλ ηηκψλ 

 

 

Θ:A Θειπθά Αξζεληθά Θ:A Θειπθά Αξζεληθά Θειπθά Αξζεληθά Θειπθά Αξζεληθά

77,8±1,63 78,4±1,52 78,4±1,48 77,3±1,41 77,9±3,22 78,1±3,03

73,2–81,9 73,7–81,6 76,0–81,6 75,2–80,1 72,4–103 68,0–110

49,5±1,41 49,9±1,36 49,4±0,81 49,3±1,53 49,3±3,10 49,5±2,14

45,5–52,9 46,1–53,3 48,3–51,2 45,8–52,0 45,2–76,3 45,5–70,0

16,2±0,98 16,7±1,01 15,6±0,59 16,0±0,78 16,2±1,13 16,6±1,47

14,0–18,7 14,4–18,9 14,7–16,9 14,6–17,5 13,7–20,1 7,39–24,0

39,6±1,29 39,8±1,38 39,5±1,04 39,2±1,14 39,8±3,02 39,3±2,08

36,8–42,5 36,0–42,9 37,5–41,5 36,8–41,1 35,0–58,7 27,7–56,0

12,6±0,8 12,9±0,92 12,3±0,91 12,3±0,77 12,9±0,99 12,8±1,05

10,9–15,2 10,7–15,1 10,9–13,9 11,0–14,2 10,8–17,1 10,5–19,2

5,86±0,52 5,87±0,49 6,04±0,42 6,33±0,6 5,97±0,61 0,97±0,64

4,70–7,10 4,60–7,00 5,30–6,70 4,50–7,10 4,14–8,37 4,27–8,40

11,5±0,84 13,4±0,96 11,6±0,73 13,8±0,87 10,8±0,81 12,6±1,23

9,80–13,6 11,5–15,7 10,5–14,0 12,1–15,4 8,24–12,7 9,43–17,2

8,51±0,61 8,41±0,58 8,77±0,69 9,30±0,69 9,39±1,15 9,32±1,29

7,50–10,4 7,30–10,2 7,30–9,90 7,70–11,1 4,12–11,6 4,67–14,8

17,2±0,72 17,6±0,82 17,3±0,59 17,6±0,89 16,5±0,81 16,9±0,86

15,2–19,2 15,3–19,5 16,3–18,5 15,7–19,4 14,6–18,0 14,7–19,2

4,38±0,40 4,50±0,42 4,41±0,29 4,44±0,49 5,60±0,56 5,68±0,50 3,92±0,46 3,95±0,40

3,40–5,30 3,50–5,20 4,00–5,00 3,00–5,30 3,28–7,19 3,15–7,80 2,80–5,14 3,08–5,13

8,44±0,55 8,70±0,56 8,31±0,41 8,45±0,56 9,33±0,83 9,50±0,55 7,81±0,45 7,99±0,47

7,50–9,90 7,60–9,90 7,70–9,20 7,10–9,50 3,92–11,1 7,22–13,4 6,64–8,73 6,76–8,96

12,4±0,63 12,7±0,74 12,5±0,54 13,0±0,81 12,3±1,18 12,5±0,89 12,2±0,62 12,6±0,65

10,9–13,8 11,0–14,2 11,6–13,7 11,1–14,1 9,94–21,8 10,2–18,4 10,4–13,5 11,3–14,2

2,26±0,20 2,28±0,18 2,32±0,22 2,33±0,15 2,46±0,40 2,44±0,39 2,47±0,23 2,48±0,2

1,90–2,60 1,80–2,60 1,90–2,70 2,00–2,60 1,70–4,71 1,79–3,73 3,02–3,20 2,03–3,01

3,71±0,26 3,72±0,26 3,84±0,26 3,88±0,22 3,96±0,37 3,91±0,37 3,97±0,23 3,79±0,28

3,10–4,30 3,20–4,30 3,40–4,40 3,50–4,30 2,54–5,16 2,33–5,48 3,53–4,56 3,09–4,51

3,48±0,36 3,76±0,40 3,34±0,22 3,54±0,34 3,75±0,47 4,02±0,50 3,27±0,29 3,59±0,28

2,60–4,30 2,90–4,50 3,00–3,80 2,70–4,00 2,67–5,97 2,97–6,31 2,62–4,07 2,85–4,30

7,18±0,54 7,03±0,55 6,83±0,32 6,98±0,53 7,51±0,79 7,42±0,92 7,60±0,46 7,39±0,48

6,10–8,20 6,00–8,30 6,40–7,70 6,10–7,90 4,63–9,85 5,46–14,2 6,51–9,38 6,32–8,56

4,49±0,38 4,44±0,37 4,36±0,26 4,29±0,24 4,39±0,27 4,30±0,23

3,70–5,30 3,60–5,30 3,70–4,80 4,00–4,80 3,89–5,11 3,89–4,94

4,02±0,41 3,99±0,39 3,89±0,26 3,91±0,27 3,65±0,65 3,68±0,75

3,10–5,00 3,10–4,90 3,30–4,40 3,40–4,60 2,18–5,24 0,96–6,58

0,96±0,15 0,92±0,16 0,84±0,14 0,87±0,12 0,84±0,17 0,85±0,15

0,60–1,30 0,60–1,20 0,60–1,10 0,60–1,00 0,42–1,48 0,53–1,40

23:22

20:20

20:20

20:20

20:20

23:22

23:22

23:22

23:22

23:22

Ellis & Shackley 1995

Καλάιη Μπξίζηνι**

SPL

EYL

INW

MOW

MOL

POR

PRN

PG1

PSP

POB

HDL

CPV

23:22

20:20

Παξνχζα κειέηε Filiz & Taşkavak 2006 

241:315

240:315

240:315

Αηγαίν Πέιαγνο

22:22

23:22

Ηφλην Πέιαγνο

23:22

90:91

240:315

Αηγαίν Πέιαγνο*

69:66

OB

P2A

IDS

PP2

PP1

PD1

PRC

240:315

23:22

23:22

20:20

20:20

Μέηξεζε

Θ:A, αλαινγία ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ αηφκσλ; *Θ:A=123:173 ζε φιεο ηηο κεηξήζεηο; **Θ:A=50:50 ζε φιεο ηηο κεηξήζεηο

69:66

102:101

102:101

102:101

240:315

240:315

134:138

134:138

134:138

69:66

240:315

240:315
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Πίλαθαο 4.5 Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ ιφγνπ MOL/MOW (κήθνο ζηφκαηνο/πιάηνο 

ζηφκαηνο) αλά θχιν ηνπ είδνπο S. canicula ζε δηάθνξέο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ θαη ηνπ Ώηιαληηθνχ 

  

Πεξηνρή 
Θειπθά   Αξζεληθά 

Αλαθνξά 
N M.T.±T.A. Δχξνο   N M.T.±T.A. Δχξνο 

Μ
εζ

φ
γε

ην
ο 

  
  

  
  

 

Θ
ά

ι
α

ζ
ζ

α
 

Ώηγαίν 

Πέιαγνο 

102 0,49±0,07 0,33–0,64 
 

101 0,54±0,07 0,37–0,67 παξνχζα κειέηε 

123 0,50±0,07 0,36–0,85 
 

173 0,55±0,09 0,25–0,90 Filiz & Taşkavak 2006  

 
0,57 

   
0,67 

 
Erdogan et al. 2004 

Εφλην Πέιαγνο 20 0,49±0,04 0,44–0,58   20 0,51±0,06 0,40–0,65 παξνχζα κειέηε 

Ώ
ηι

α
λ
ηη

θ
φ

ο 

Χ
θ

εα
λ
φ

ο Μάγρε <6 0,53     <6 0,59   Arthur 1950 

Καλάιη 

Μπξίζηνι 
50 0,43±0,04 0,32–0,53   50 0,49±0,05 0,36–0,63 Ellis & Shackley 1995 

Ν, αξηζκφο αηφκσλ; M.T., κέζε ηηκή; Σ.Ώ., ηππηθή απφθιηζε 

 

Οη Crooks & Waring (2013a) αλαθάιπςαλ φηη ηα αξζεληθά άηνκα θέξνπλ καθξχηεξεο 

θχζηγγεο Lorenzini, πηζαλψο γηα λα ηα εληνπίδνπλ επθνιφηεξα ηα ζειπθά κε ζθνπφ ηελ 

αλαπαξαγσγή. Βπίζεο, ην είδνο εκθάληζε θπιεηηθφ δηκνξθηζκφ σο πξνο ηελ επηδεξκίδα 

(εμσηεξηθή ζηηβάδα) απφ ηα πξψηα θηφιαο ζηάδηα ηεο δσήο, δείρλνληαο φηη πξφθεηηαη γηα έλα 

γελεηηθά θιεξνλνκήζηκν ραξαθηεξηζηηθφ. Ώληίζεηα, θπιεηηθφο δηκνξθηζκφο σο πξνο ηε 

δεξκίδα (εζσηεξηθή ζηηβάδα) παξαηεξήζεθε κφλν ζηα ελήιηθα άηνκα. ηελ ελήιηθε θάζε, 

θαη νη δχν ζηηβάδεο ηνπ δέξκαηνο ήηαλ παρχηεξεο ζηα ζειπθά άηνκα απφ φ,ηη ζηα αξζεληθά, 

γεγνλφο πνπ ζεσξήζεθε σο κηα πξνζαξκνγή γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζην δάγθσκα ησλ 

αξζεληθψλ θαηά ην δεπγάξσκα (Crooks & Waring 2013b). Οη Houziaux & Voss (1997) θαη 

Domi et al. (2000) παξαηήξεζαλ φηη ηα αξζεληθά άηνκα δαγθψλνπλ θαηά ην δεπγάξσκα ηα 

ζειπθά ζηα πηεξχγηα (ζσξαθηθά, θνηιηαθά θαη νπξαίν) θαη ζηελ πεξηνρή κεηαμχ ησλ 

ζσξαθηθψλ θαη θνηιηαθψλ πηεξπγίσλ. ηνλ ίδην ιφγν απνδφζεθε θαη ν θπιεηηθφο 

δηκνξθηζκφο πνπ εκθάληζε ην είδνο σο πξνο ηα ιέπηα, κε ηα ζειπθά άηνκα λα θέξνπλ 

κεγαιχηεξα ιέπηα θαη ζε ππθλφηεξε δηάηαμε απφ φ,ηη ηα αξζεληθά, αιιά κφλν ζηα ζεκεία 

ηνπ ζψκαηνο φπνπ δέρνληαη ηηο δαγθσληέο ησλ αξζεληθψλ αηφκσλ θαηά ην δεπγάξσκα. 

Ώληίζεηα, ζην θεθάιη, ζηε ξαρηαία πιεπξά ηνπ ζψκαηνο θαη ζηνλ νπξαίν κίζρν δελ βξέζεθαλ 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο δηαζηάζεηο ησλ ιεπηψλ κεηαμχ ησλ θχισλ (Crooks et al. 2013).  

Μέρξη ζήκεξα, ην Scyliorhinus canicula απνηειεί ην κνλαδηθφ είδνο ρνλδξηρζχνο ζην 

νπνίν βξέζεθε θπιεηηθφο δηκνξθηζκφο σο πξνο ηηο θχζηγγεο Lorenzini (Crooks & Waring 

2013a) θαη ηα ιέπηα (Crooks et al. 2013). Ώληίζεηα, θπιεηηθφο δηκνξθηζκφο σο πξνο ηε δνκή 

ηνπ δέξκαηνο είρε αξρηθά παξαηεξεζεί ζην γαιάδην θαξραξία Prionace glauca (Pratt 1979) 

θαη ζην ζαιάρη ηνπ Ώηιαληηθνχ Dasyatis sabina (Kajiura et al. 2000). 
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Δ κνξθνκεηξία απνηειεί έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ 

δηαθνξνπνίεζεο ησλ απνζεκάησλ ελφο είδνπο (Ihssen et al. 1981). Ώλ θαη ε άληζε 

αληηπξνζψπεπζε ησλ πεξηνρψλ θαζηζηά αδχλαηε ηελ εμαγσγή αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ, 

δηαπηζηψζεθε φηη ελψ ηα άηνκα ζην Ώηγαίν είραλ κεγαιχηεξα κάηηα, καθξχηεξν θαη 

θαξδχηεξν ζηφκα, ζην Εφλην ππεξείραλ σο πξνο νξηζκέλεο δηαζηάζεηο φισλ ησλ πηεξπγίσλ.  

 

Squalus blainville  

Δ πεξηγξαθή ηεο εμσηεξηθήο κνξθνκεηξίαο ηνπ είδνπο βαζίζηεθε ζε 53 ραξαθηεξηζηηθά. 

Μέρξη ζήκεξα, ε κνξθνκεηξία ηνπ είδνπο ππήξμε αληηθείκελν κφλν ηαμηλνκηθψλ κειεηψλ. 

Ώπφ ηνλ Πίλαθα 4.6 δηαπηζηψλεηαη φηη νη ηηκέο ησλ κεηξήζεσλ κνξθνκεηξίαο ηνπ είδνπο πνπ 

έρνπλ θαηαγξαθεί έσο ζήκεξα θπκαίλνληαη ζηα ίδηα επίπεδα κε ηελ παξνχζα κειέηε. 

Σα δχν θχια εκθάληζαλ ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζε ιηγφηεξα κνξθνκεηξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ζε ζρέζε κε ην είδνο Scyliorhinus canicula, θαη ζπγθεθξηκέλα σο πξνο 16 

ηφζν ζην Ώηγαίν φζν θαη ζην Εφλην. Βηδηθφηεξα, θάλεθε φηη ηα αξζεληθά άηνκα θέξνπλ 

ζεκαληηθά καθξχηεξν θαη ζηελφηεξν θεθάιη, ρσξίο λα εκθαλίδνπλ ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο 

δηαζηάζεηο ηνπ ζηφκαηνο απφ ηα ζειπθά. Μάιηζηα, ν ιφγνο MOL/MOW δελ δηέθεξε 

ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ θχισλ ζε θακία πεξηνρή. Βπίζεο, ηα αξζεληθά άηνκα, φπσο θαη ηνπ 

Scyliorhinus canicula, εκθάληζαλ πεξηζζφηεξν αλεπηπγκέλα θνηιηαθά πηεξχγηα. Σν γεγνλφο 

απηφ πηζαλψο ζρεηίδεηαη κε ηε ρξήζε απηψλ ησλ πηεξπγίσλ ζηελ αλαπαξαγσγή, θαζψο πάλσ 

ζε απηά είλαη πξνζαξηεκέλα ηα γνλνπφδηα. Ώληίζεηα, ηα ζειπθά άηνκα εκθάληζαλ κηα 

ζρεηηθή ππεξνρή σο πξνο νξηζκέλεο δηαζηάζεηο άιισλ πηεξπγίσλ (πξψην ξαρηαίν θαη 

νπξαίν) θαη είραλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξα κάηηα απφ φ,ηη ηα αξζεληθά. Δ παξνπζία θπιεηηθνχ 

δηκνξθηζκνχ ζην είδνο έρεη αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελεο κειέηεο θαη αθνξά ζην νιηθφ κήθνο 

ζψκαηνο θαη ζην κήθνο ηεο πξψηεο σξίκαζεο (π.ρ. Kousteni & Megalofonou 2011).  

Σα άηνκα ηνπ είδνπο Squalus blainville απφ ην Ώηγαίν ήηαλ ρνλδξφηεξα απφ εθείλα ηνπ 

Ενλίνπ, νκνίσο κε ην πξνεγνχκελν είδνο, θαη ηα αξζεληθά άηνκα είραλ καθξχηεξα θαη 

θαξδχηεξα γνλνπφδηα. Ώληίζεηα, ηα άηνκα απφ ην Εφλην είραλ ζεκαληηθά καθξχηεξν θαη 

ζηελφηεξν θεθάιη, κεγαιχηεξα κάηηα, θαη εκθάληζαλ κηα ππεξνρή σο πξνο νξηζκέλεο 

δηαζηάζεηο ησλ ξαρηαίσλ θαη θνηιηαθψλ πηεξπγίσλ. πσο πξναλαθέξζεθε, παξφκνην 

πξφηππν σο πξνο νξηζκέλεο δηαζηάζεηο φισλ ησλ πηεξπγίσλ εκθάληζε θαη ην Scyliorhinus 

canicula απφ ην Εφλην, ελψ θαη ηα δχν είδε, αλεμάξηεηα απφ ην θχιν, δελ παξνπζίαζαλ 

ζεκαληηθή δηαθνξά σο πξνο ην ιφγν MOL/MOW κεηαμχ ηνπ Ώηγαίνπ θαη ηνπ Ενλίνπ.  

Πηζαλνινγείηαη φηη νη εμειηθηηθέο πξνζαξκνγέο ησλ εηδψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

γεσγξαθηθή απνκφλσζε ησλ πιεζπζκψλ ηνπο επεξέαζε ηελ εμσηεξηθή ηνπο κνξθνινγία.  
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Πίλαθαο 4.6 Μέζε ηηκή θαη ηππηθή απφθιηζε ησλ θνηλψλ κεηξήζεσλ κνξθνκεηξίαο (σο %TL) πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ην ζχλνιν ησλ ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. blainville ζε 

δηάθνξέο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ θαη άιισλ ζαιαζζψλ  

 

 

Marouani et 

al.  2012

Muñoz-Chápuli 

& Ramos 1989

Garrick 

1960*

Merrett 

1973*

Chen et 

al. 1979*

A:I
Αηγαίν 

Πέιαγνο

Ηφλην 

Πέιαγνο

Σπλεζία 

(N=9)

Αλαηνιηθφο 

Αηιαληηθφο 

(N=15)

Νέα 

Εειαλδία 

(N=3)

Ηλδηθφο 

Χθεαλφο 

(N=4)

Ηαπσλία 

(N=5)

PRC 215:69 79,4±1,32 79,4±0,89 79,1±0,62 78,9±0,89 79,6±1,83 78,0±1,32 80,9±1,07

PD1 214:69 29,5±1,14 29,6±0,89 28,2±1,12 28,5±0,97 32,6±0,81 30,0±1,19 31,7±1,16

PD2 214:69 61,7±2,14 60,4±1,13 63,8±3,27 62,8±1,14 66,9±0,97

PP1 214:69 20,4±1,14 20,4±0,89 24,2±0,43 21,6±0,69

PP2 214:69 46,6±1,50 45,7±1,33 48,9±3,62 45,2±1,52 46,0±6,22

IDS 214:69 24,1±1,95 22,1±0,97 27,1±0,79 25,8±2,11 28,3±0,66 27,1±1,46 27,9±4,59

DCS 111:69 11,0±0,55 11,9±0,40 10,3±0,54 11,0±0,47 9,77±0,65 10,9±0,63 10,6±0,73

PPS 111:69 22,8±2,09 21,9±2,69 21,8±0,86 22,9±1,55

PCA 214:69 27,0±1,33 27,7±1,17 27,3±1,13 26,6±0,48

TRH 214:69 9,84±0,95 9,21±0,64 9,12±0,68 9,13±0,64

ABH 214:69 11,2±1,22 10,3±1,03 8,98±0,48

TAH 214:69 7,03±0,43 6,79±0,39 5,38±0,90

D1A 214:69 11,5±0,68 11,9±0,63 11,4±0,85

D1H 214:69 7,71±0,58 7,74±0,44 7,07±0,70 8,09±0,61 8,03±0,15 8,60±0,92 7,70±0,32

D1P 214:69 8,99±0,59 8,96±0,76 9,24±0,79 6,10±0,53 10,7±1,93

D1B 214:69 7,72±0,54 7,84±0,42 8,03±0,25 8,44±1,54 6,07±0,68 7,15±0,45 5,40±0,34

D2A 214:69 11,2±0,53 11,5±0,63 7,19±0,59

D2H 214:69 4,25±0,36 4,33±0,35 4,46±0,56 5,28±0,99 4,86±0,23

D2P 214:69 5,35±0,41 5,36±0,40 4,93±0,46 4,79±0,46 6,00±0,62

D2B 214:69 7,67±0,63 7,83±0,58 5,13±0,41 6,42±1,27 4,80±0,78 4,55±0,25 3,76±0,48

P2A 214:69 6,24±0,53 6,41±0,43 4,76±0,90 5,86±0,72 5,75±0,37 6,74±0,67

P2H 214:69 3,34±0,33 3,39±0,30 4,03±1,87

P2B 214:69 5,87±0,48 5,97±0,46 5,39±0,39 4,68±0,22 5,12±0,34

CPH 214:69 2,49±0,17 2,40±0,14 2,24±0,12

CDM 214:69 21,1±0,78 21,1±0,71 20,7±0,90 21,1±0,54 21,3±0,82 21,3±1,07

CPU 214:69 15,0±0,76 17,8±0,66 11,9±1,07

CPV 214:69 10,4±0,48 10,4±0,44 10,2±0,99 11,1±0,70 11,2±0,50 11,7±0,51

CPL 214:69 4,16±0,32 4,26±0,37 4,85±1,25

HDL 214:69 21,1±0,95 21,6±0,78 21.0±1,12 20,5±0,95 20,8±0,40 22,9±0,22 21,6±0,69

HDH 214:69 8,78±0,60 8,43±0,59 8,76±2.00 9,90±0,68

POB 111:69 5,87±0,53 5,97±0,39 6,19±0,53 5,55±0,78 6,30±0,46 6,75±0,17 6,18±0,54

PSP 111:69 11,2±0,82 11,6±0,62 10,8±0,76 12,2±0,37

PG1 111:69 17,0±0,85 17,4±0,66 17.0±0,59 16,7±0,78 17,2±0,25 19,2±0,40 17,4±0,60

ING 111:69 1,54±0,32 4,55±0,35 4,66±0,67 4,18±0,63

GS1 111:69 1,93±0,17 1,89±0,18 1,85±0,26 1,95±0,23 1,90±0,42 1,78±0,28 1,80±0,07

GS5 111:69 2,43±0,19 2,43±0,22 2,07±0,27 2,49±0,42 2,33±0,21 2,05±0,13 2,48±0,22

PRN 111:69 3,32±0,37 3,01±0,35 4,02±0,32 3,41±0,65 4,23±0,46 4,14±0,30

POR 111:69 8,79±0,49 9,00±0,56 8,20±0,16 8,40±0,44 10,5±0,15 9,52±0,58

MOW 111:69 10,4±0,51 10,3±0,57 7,29±0,53 7,49±0,89 5,83±0,11 6,73±1,07 7,98±0,24

INW 111:69 4,10±0,27 3,99±0,27 4,16±0,26 4,53±0,48 5,10±0,34 4,88±0,28

EYL 214:69 4,40±0,38 4,61±0,38 3,86±0,23 4,03±0,39 4,37±0,21 5,23±0,13 4,24±0,27

EYH 214:69 1,69±0,18 1,76±0,19 1,81±0,25 2.00±0,20

INO 111:69 7,24±0,37 7,25±0,45 7,43±0,37 5,30±0,29

SPL 111:69 1,48±0,15 1,40±0,18 1,38±0,10

ESL 111:69 0,97±0,11 0,94±0,14 0,85±0,10

CLO 234:75 2,91±1,14 2,65±1,20 3,96±0,28 2,93±1,27

CLI 234:75 8,75±1,96 7,94±2,17 9,40±0,11

CLB 234:75 1,43±0,46 1,18±0,37 2,18±0,84

Μέηξεζε

Παξνχζα κειέηε

A:I, Ώλαινγία ηνπ ζπλφινπ ησλ αηφκσλ (Ν) απφ Ώηγαίν θαη Εφλην; *ε παξνπζία ηνπ είδνπο πέξα απφ ηε Μεζφγεην θαη ηνλ

Ώηιαληηθφ Χθεαλφ ρξεηάδεηαη επηβεβαίσζε (Compagno et al . 2005) 
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5.1 Δηζαγσγή 

 

 

5.1.1 ηξαηεγηθέο αλαπαξαγσγήο ησλ Υνλδξηρζχσλ 

Οη Υνλδξηρζχεο πεξηιακβάλνπλ πεξίπνπ 1.178 είδε πνπ αλήθνπλ ζηελ πθνκνηαμία ησλ 

ειαζκαηνβξάγρησλ (θαξραξίεο θαη βαηνεηδή) θαη 50 είδε πνπ αλήθνπλ ζηελ πθνκνηαμία ησλ 

νινθέθαισλ (ρίκαηξεο). Παξφιν πνπ ν αξηζκφο ησλ εηδψλ ηνπο είλαη κηθξφο, ζπγθξηηηθά κε 

ηνπο Οζηετρζχο πνπ θηάλνπλ πεξίπνπ ηα 31.000 είδε (http://www.fishbol.org), έρνπλ 

αλαπηχμεη πνηθίιεο ζηξαηεγηθέο αλαπαξαγσγήο (Budker 1958, Wourms 1977, Dodd 1983). 

Οη Υνλδξηρζχεο είλαη γνλνρσξηζηηθνί νξγαληζκνί θαη αλαπαξάγνληαη κε εζσηεξηθή 

γνληκνπνίεζε. Ώλάινγα κε ην ρξφλν παξακνλήο ησλ εκβξχσλ ζηνπο σαγσγνχο ησλ ζειπθψλ 

αηφκσλ, δηαθξίλνληαη δχν θχξηεο ζηξαηεγηθέο αλαπαξαγσγήο, ε σνηνθία (oviparity) θαη ε 

δσνηνθία (viviparity) (Carrier et al. 2004). 

ηελ σνηνθία ηα ζειπθά άηνκα εζσθιείνπλ ηα έκβξπα ζε ζθιεξέο πξσηετληθέο ζήθεο 

(Conrath & Musick 2012). πλήζσο έλα έκβξπν αλαπηχζζεηαη κέζα ζε θάζε ζήθε (Ebert & 

Winton 2010). ηα πεξηζζφηεξα σνηφθα είδε, νη ζήθεο παξακέλνπλ γηα ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα κέζα ζηνπο σαγσγνχο (Conrath & Musick 2012). Σα ζειπθά άηνκα απνζέηνπλ ηηο 

ζήθεο ζηνλ ππζκέλα φπνπ ζπλήζσο αγθηζηξψλνληαη κέζσ ησλ ειαζκάησλ ηνπο ζε 

καθξνθχθε θαη άιιεο ζηέξεεο δνκέο. Ο ρξφλνο επψαζεο δηαξθεί απφ κεξηθνχο κήλεο κέρξη 

πεξηζζφηεξν απφ έλα έηνο. Σα έκβξπα πνπ πξνθχπηνπλ είλαη κηθξά, γηαηί ε ελέξγεηα πνπ 

δηαηίζεηαη γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο πξνέξρεηαη κφλν απφ ηε ιέθηζν πνπ εζσθιείεηαη ζην ζάθν 

ηνπο (Carrier et al. 2004).  

Δ σνηνθία, κε ηελ νπνία αλαπαξάγεηαη ην είδνο Scyliorhinus canicula, απαληά ζε 

βελζηθά, θπξίσο παξάθηηα ή βαζχβηα, θαη ζπλήζσο κηθξφζσκα είδε (Tortonese 1950), ηα 

νπνία αλήθνπλ ζηηο ηάμεηο Heterondontiformes (φια ηα είδε), Orectolobiformes 

(Parascylliidae, Hemiscylliidae θαη Stegostomatidae), Carcharhiniformes (Scyliorhinidae θαη 

Proscyllidae), Rajiformes (Rajidae) θαη Chimaeriformes (φια ηα είδε) (Musick & Ellis 2005). 

Ο κεγάινο αξηζκφο ησλ σνηφθσλ εηδψλ δελ ζεκαίλεη φηη είλαη πεξηζζφηεξν εμειηθηηθά 

επηηπρεκέλα απφ ηα δσνηφθα. Ώληίζεηα, αληαλαθιά ην γεγνλφο φηη ε κεησκέλε θηλεηηθφηεηά 

απηψλ ησλ εηδψλ, εμαηηίαο ηνπ κηθξνχ ηνπο κεγέζνπο θαη ηνπ βελζηθνχ ηξφπνπ δσήο ηνπο, 

έρεη επλνήζεη ηε γεσγξαθηθή απνκφλσζε ησλ πιεζπζκψλ ηνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο 

εηδνγέλεζεο (Musick et al. 2004). 
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ηε δσνηνθία,  ηα ζειπθά άηνκα θπνθνξνχλ ηα έκβξπα κέρξη λα νινθιεξσζεί πιήξσο 

ε αλάπηπμή ηνπο. Αηαθξίλεηαη ζηελ πιαθνπληνθφξν θαη ζηε κε πιαθνπληνθφξν δσνηνθία ή 

σνδσνηνθία θαηά ηελ νπνία ηα έκβξπα είλαη απνθιεηζηηθά ιεθηζφηξνθα είηε σνθάγα είηε 

ηζηφηξνθα (Carrier et al. 2004).  

Δ απνθιεηζηηθά ιεθηζνηξνθηθή σνδσνηνθία, κε ηελ νπνία αλαπαξάγεηαη ην είδνο 

Squalus blainville, απαληά ζε φιεο νη ηάμεηο ησλ ειαζκαηνβξάγρησλ, κε εμαίξεζε ηελ ηάμε 

Heterodontiformes φπνπ επηθξαηεί ε σνηνθία, ηελ ηάμε Lamniformes πνπ παξνπζηάδεη πην 

εμειηγκέλεο κνξθέο δσνηνθίαο (Compagno 1990) θαη αξθεηέο πξνγνληθέο ηάμεηο βαηνεηδψλ 

(Carrier et al. 2004). Σα έκβξπα ηξέθνληαη κφλν κε ιέθηζν θαη δελ ιακβάλνπλ πξφζζεηα 

ζξεπηηθά απφ ηε κεηέξα. Βπνκέλσο, κφιηο γελλεζνχλ είλαη κηθξά ζε κέγεζνο, εμαηηίαο ηεο 

νξηζκέλεο πνζφηεηαο ζξεπηηθψλ πνπ είλαη δηαζέζηκε ζην ιεθηζηθφ ηνπο ζάθν (Wourms 

1977). Παξ’ φια απηά, ηα είδε πνπ αλαπαξάγνληαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν παξάγνπλ πην 

επκεγέζεηο απνγφλνπο ζε ζρέζε κε ηα σνηφθα είδε (Musick & Ellis 2005). Οξηζκέλα 

πιενλεθηήκαηα ησλ κεγαιχηεξσλ απνγφλσλ πεξηιακβάλνπλ ηελ αχμεζε ησλ ηξνθηθψλ 

αληηθεηκέλσλ, ηελ θαιχηεξε θνιπκβεηηθή ηθαλφηεηα θαη ηε κείσζε ησλ ζεξεπηψλ (Wourms 

1977, Sogard 1997). ηε ιεθηζνηξνθηθή σνδσνηνθία, ηα έκβξπα εζσθιείνληαη ζε έλα 

κεκβξαλψδε θάθειν. πλήζσο έλα έκβξπν εζσθιείεηαη ζε θάζε θάθειν, αιιά ζε νξηζκέλα 

ζθνπαινεηδή, ζθνπαηηλνεηδή θαη βαηνεηδή αξθεηά έκβξπα ζπλππάξρνπλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ ζηαδίσλ ηεο εκβξπτθήο αλάπηπμεο, ε ιέθηζνο απνζεθεχεηαη 

ζε έλαλ εμσηεξηθφ ιεθηζηθφ ζάθν, ν νπνίνο ζηαδηαθά ζπξξηθλψλεηαη θαη ε ιέθηζνο 

πεξηνξίδεηαη ζε έλαλ εζσηεξηθφ ζάθν. Δ θχεζε δηαξθεί απφ νξηζκέλνπο κήλεο κέρξη θαη δχν 

έηε γηα ην γέλνο Squalus (Conrath & Musick 2012).  

Δ εμειηθηηθή επηηπρία ησλ Υνλδξηρζχσλ (>400 εθαη. έηε πξηλ απφ ζήκεξα, my BP) 

νθείιεηαη ελ κέξεη ζηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ζηξαηεγηθψλ αλαπαξαγσγήο πνπ αλέπηπμαλ, απφ 

ηελ ηξνπνπνηεκέλε σνηνθία έσο ηηο πνιππινθφηεξεο κνξθέο δσνηνθίαο. Ώπφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο αλαπαξαγσγηθέο πξνζαξκνγέο ηνπο είλαη αθελφο ε εζσηεξηθή γνληκνπνίεζε, 

θαηά ηελ νπνία παξέρεηαη πξνζηαζία ζηα ελεξγεηαθά θνζηνβφξα σνθχηηαξα απφ πηζαλνχο 

ζεξεπηέο, απμάλεηαη ε επηηπρία ηεο αλαπαξαγσγήο θαη πεξηνξίδεηαη ε ζπαηάιε ηνπ γελεηηθνχ 

πξντφληνο ησλ αξζεληθψλ αηφκσλ, αθεηέξνπ ε παξαγσγή νιηγάξηζκσλ απνγφλσλ, νη νπνίνη 

εθθνιάπηνληαη ή γελληνχληαη σο ελεξγνί, πιήξσο αλεπηπγκέλνη κηθξνζθνπηθνί Υνλδξηρζχεο. 

Σα έκβξπα παξακέλνληαο ζην εζσηεξηθφ ησλ ζειπθψλ γηα ζχληνκν δηάζηεκα ή θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο αλάπηπμήο ηνπο, ιακβάλνπλ πξνζηαζία θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πην επάισησλ 

αλαπηπμηαθψλ ηνπο ζηαδίσλ. Σν ζρεηηθά κεγάιν κέγεζνο ησλ λενγλψλ κεηψλεη ηνλ αξηζκφ 

ησλ ζεξεπηψλ θαη παξάιιεια απμάλεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζεξακάησλ, εληζρχνληαο ηηο 
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πηζαλφηεηεο επηβίσζήο ηνπο (Castro 1983). Παξ’ φια απηά, ε θαζπζηεξεκέλε σξίκαζε, ε 

παξαηεηακέλε θπνθνξία θαη ε ρακειή γνληκφηεηα ηνπο θαζηζηνχλ πιένλ ηδηαίηεξα 

επάισηνπο ζηα θαηλφκελα ππεξαιίεπζεο (Carrier et al. 2004). 

 

5.1.2 θνπφο παξνχζαο κειέηεο  

Δ θαηαλφεζε ησλ αλαπαξαγσγηθψλ πξνηχπσλ ησλ Υνλδξηρζχσλ απνηειεί βαζηθή 

πξνυπφζεζε γηα ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ ηνπο (Pratt & Casey 1990). 

Βηδηθφηεξα, ε γλψζε ζρεηηθά κε ηελ πεξίνδν αλαπαξαγσγήο, ηε γνληκφηεηα, ην κήθνο θαη 

ηελ ειηθία ηεο πξψηεο σξίκαζεο, ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ηελ πιεζπζκηαθή αλάθακςε θαη 

ηε θπζηθή ζλεζηκφηεηα, πξέπεη λα απνθνκίδεηαη ζε επίπεδν είδνπο (Carrier et al. 2004).  

Δ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε απνθάιπςε φηη ε βηνινγία αλαπαξαγσγήο ηνπ είδνπο  

Scyliorhinus canicula έρεη κειεηεζεί ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηφζν ηεο Μεζνγείνπ, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ Ώδξηαηηθή Θάιαζζα (Zupanovic 1961, Jardas 1979), ζηηο αθηέο ηεο 

Σπλεζίαο (Capapé 1977, Capapé et al. 2014), ζηνλ θφιπν ηνπ Λένληα (Leloup & Olivereau 

1951, Capapé et al. 1991; 2008a; b), ζηηο αθηέο ηεο Ώιγεξίαο (Taleb Bendiab et al. 2012) θαη 

ζηε Θάιαζζα ηνπ Ώικπνξάλ (Múñoz-Chápuli 1984), φζν θαη ηνπ αλαηνιηθνχ Ώηιαληηθνχ 

Χθεαλνχ (π.ρ. Ford 1921, Ellis & Shackley 1997, Rodríguez-Cabello et al. 1998, Ivory et al. 

2004). Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, κφιηο ηξεηο δεκνζηεπκέλεο εξγαζίεο αθνξνχλ ζηε βηνινγία 

αλαπαξαγσγήο ηνπ είδνπο Squalus blainville απφ ηελ θεληξηθή Μεζφγεην (Cannizzaro et al. 

1995, Sion et al. 2003, Marouani et al. 2012).  

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο πξαγκαηνπνηήζεθε ε κειέηε ηεο βηνινγίαο 

αλαπαξαγσγήο ησλ εηδψλ Scyliorhinus canicula θαη Squalus blainville απφ ηηο Βιιεληθέο 

Θάιαζζεο, ηα πξνθαηαξηηθά απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο δεκνζηεχηεθαλ ζρεηηθά πξφζθαηα 

(Kousteni & Megalofonou 2010, Kousteni et al. 2011). Γηα ην ζθνπφ απηφ, έπεηηα απφ ηελ 

πεξηγξαθή ηεο θαηάζηαζεο ηεο σξίκαζεο ησλ ζπιιερζέλησλ αηφκσλ βάζεη θιηκάθσλ 

γελλεηηθήο σξηκφηεηαο εηδηθψλ γηα θάζε είδνο, ππνινγίζηεθε ην κήθνο θαη ε ειηθία ηεο 

πξψηεο γελλεηηθήο σξίκαζεο, δηεξεπλήζεθε ε αχμεζε ησλ αλαπαξαγσγηθψλ νξγάλσλ θαη 

ηνπ ήπαηνο ζηελ πνξεία ηεο σξίκαζεο ησλ αηφκσλ, εθηηκήζεθε ε γνληκφηεηα ησλ σνζεθψλ 

θαη ησλ σαγσγψλ, κειεηήζεθε ε εκβξπτθή αλάπηπμε θαη έγηλε πξνζπάζεηα λα πξνζδηνξηζηεί 

ε πεξίνδνο αλαπαξαγσγήο ησλ εηδψλ. 
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5.2 Τιηθά θαη κέζνδνη 

 

 

5.2.1 ηάδηα γελλεηηθήο σξηκφηεηαο–Μαθξνζθνπηθή πεξηγξαθή 

Κιίκαθεο γελλεηηθήο σξηκφηεηαο θαηαζθεπάζηεθαλ απφ ηε καθξνζθνπηθή παξαηήξεζε ηνπ 

αλαπαξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ ζειπθψλ (σνζήθεο, θειπθηθνί αδέλεο θαη σαγσγνί) θαη 

αξζεληθψλ αηφκσλ (φξρεηο, ζπεξκαηαγσγνί, ζπεξκαηηθνί ζάθνη θαη γνλνπφδηα) (Stehmann 

(1987), βάζεη ησλ νπνίσλ πεξηγξάθεθε ε θαηάζηαζε σξίκαζεο ησλ αηφκσλ θάζε είδνπο. 

 

5.2.2 ηάδηα γελλεηηθήο σξηκφηεηαο–Μηθξνζθνπηθή πεξηγξαθή 

ε θάζε είδνο πξαγκαηνπνηήζεθε κηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε ησλ ηζηνινγηθψλ ηνκψλ 

σνζεθψλ, θειπθηθψλ αδέλσλ (κφλν ζην είδνο Scyliorhinus canicula) θαη φξρεσλ. Κάζε 

ζηάδην γελλεηηθήο σξηκφηεηαο εθπξνζσπήζεθε απφ 10 άηνκα αλά θχιν. Δ δηαδηθαζία 

πξνεηνηκαζίαο ησλ ηζηνινγηθψλ παξαζθεπαζκάησλ ήηαλ θνηλή γηα ηα δχν είδε (Πίλαθαο 5.1) 

θαη πεξηειάκβαλε ηα αθφινπζα ζηάδηα (κε ηξνπνπνηήζεηο απφ Sulikowski et al. 2005): 

(1) Μνληκνπνίεζε: δείγκαηα ηζηψλ ηνπνζεηήζεθαλ ζε πιαζηηθέο θαζέηεο (Leica) καδί 

κε ξηδφραξην φπνπ αλαγξαθφηαλ ν θσδηθφο ηνπ αηφκνπ απφ ην νπνίν πξνέξρνληαλ θαη έπεηηα 

ζε δηάιπκα εμνπδεηεξσκέλεο θνξκφιεο 10% v/v (Sigma-Aldrich) γηα 48 h. θνπφο ήηαλ ε 

δηαηήξεζε ηεο κνξθν-ρεκηθήο ζχζηαζεο ησλ ηζηψλ (Μπισλάο 2002). 

(2) Ώθπδάησζε: κε δηαδνρηθέο εκβαπηίζεηο ησλ ηζηψλ ζε δηαιχκαηα απμαλφκελεο 

ζπγθέληξσζεο αηζαλφιεο απνκαθξχλζεθε ην λεξφ, ην νπνίν αλαζηέιιεη ηε ζθήλσζε.  

(3) Αηαχγαζε: ε αηζαλφιε (Sigma-Aldrich) αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ μπιφιε (Sigma-

Aldrich), έλα δηαιχηε πνπ δηαιχεη ην ιίπνο θαη αλακηγλχεηαη κε ην πιηθφ ζθήλσζεο.  

(4) θήλσζε: νη ηζηνί έπεηηα απφ ζχληνκε παξακνλή ζε δηάιπκα μπιφιεο–παξαθίλεο, 

ηνπνζεηήζεθαλ ζε πγξή παξαθίλε (Sigma-Aldrich) εληφο θιηβάλνπ (Memmert) ζηαζεξήο 

ζεξκνθξαζίαο 60 
o
C. Δ μπιφιε εμαηκίζηεθε θαη νη ηζηνί εκπνηίζηεθαλ κε παξαθίλε, 

απνθηψληαο ζθιεξή ζχζηαζε. Βπεηδή νη νπζίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηαρένληαη κε 

δηαθνξεηηθή ηαρχηεηα, έγηλε βαζκηαία ε αληηθαηάζηαζε ηεο κηαο απφ ηελ άιιε γηα λα 

απνθεπρζεί ε αιινίσζε ησλ ηζηψλ ιφγσ ψζκσζεο (Κνπζνπιάθνο 2004). 

(5) Έγθιεζε: νη ηζηνί κεηαθέξζεθαλ ζε κεηαιιηθέο θαζέηεο (Leica) ζηηο νπνίεο είρε 

επηζηξσζεί κηθξή πνζφηεηα πγξήο παξαθίλεο γηα ηε ζηεξέσζή ηνπο. Έπεηηα απφ 2–3 min, νη 

ηζηνί θαιχθζεθαλ πιήξσο κε πγξή παξαθίλε θαη ζηελ πάλσ επηθάλεηα ζηεξεψζεθε ην ξηδφραξην 

κε ηνλ θσδηθφ ηνπο. Δ ηήμε ηεο παξαθίλεο έγηλε ζε εηδηθή ζπζθεπή (Leica EG1140H). 
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(6) Σνκέο: θάζε θχβνο παξαθίλεο ππνβιήζεθε ζε 4 δηαδνρηθέο ηνκέο πάρνπο 6 κm ζε 

κηθξνηφκν (Leica RM2135). Οη ηνκέο ηνπνζεηήζεθαλ γηα 3–5 min ζε ινπηήξα (Leica HI1210) 

ζηαζεξήο ζεξκνθξαζίαο (40 °C). Έπεηηα κεηαθέξζεθαλ ζε αληηθεηκελνθφξεο πιάθεο, νη νπνίεο 

παξέκεηλαλ ζε θιίβαλν (Memmert) ζηαζεξήο ζεξκνθξαζίαο (40 °C) γηα 10–15 h. ε απηφ ην 

ζηάδην νη ηζηνί ήηαλ δηαθαλείο θαη άρξσκνη κε κε δηαθξηηή εζσηεξηθή δνκή 

(7) Υξψζε: κε αηκαηνμπιίλε (Sigma-Aldrich) ρξσκαηίζηεθε κπιε ν θπηηαξηθφο 

ππξήλαο θαη κε εσζίλε Τ 0,5% v/v (Sigma-Aldrich) ξφδηλν ην θπηηαξφπιαζκα (Clark 1981). 

Οη ηνκέο επηθαιχθζεθαλ κε ιίγεο ζηαγφλεο ζπγθνιιεηηθήο νπζίαο Eukitt (Fluka) θαη έπεηηα 

κε θαιππηξίδα. Δ παξαηήξεζε ησλ ηνκψλ έγηλε ζε νπηηθφ κηθξνζθφπην (Zeiss, Axiolab) 

εθνδηαζκέλν κε ςεθηαθή θάκεξα (Infinitylite, Luminera) θαη ε ιήςε θσηνγξαθηψλ έγηλε κε 

ην πξφγξακκα IMAGE ANALYSIS v.6 (Image-Pro
®
 Plus).  

 

Πίλαθαο 5.1 ηάδηα πξνεηνηκαζίαο ηζηνινγηθψλ ηνκψλ σνζεθψλ, θειπθηθψλ αδέλσλ θαη φξρεσλ ησλ 

ππφ κειέηε εηδψλ γηα παξαηήξεζε ζε νπηηθφ κηθξνζθφπην 

 

ηάδηα (δηάιπκα εκβάπηηζεο θαη ρξφλνο παξακνλήο ησλ ηζηψλ) 

1. Μνληκνπνίεζε 6. Σνκέο κε κηθξνηφκν 

Φνξκφιε 4% 48 h 7. Υξψζε ηνκψλ ηζηψλ 

2. Αθπδάησζε 
Ώπνπαξαθίλσζε 

Ξπιφιε  7 min 

Ώηζαλφιε 80% 30 min Ξπιφιε  7 min 

Ώηζαλφιε 80% 30 min 

Βλπδάησζε 

Ώηζαλφιε 100% 5 min 

Ώηζαλφιε 95% 60 min Ώηζαλφιε 95% 5 min 

Ώηζαλφιε 95% 60 min Ώηζαλφιε 80% 5 min 

Ώηζαλφιε 100% 60 min Ώηζαλφιε 70% 5 min 

Ώηζαλφιε 100% 60 min Ώηζαλφιε 50%* 5 min 

3. Γηαχγαζε 
Υξψζε 

Ώηκαηνμπιίλε** 10 min 

Ώηζαλφιε 100%–Ξπιφιε  15 min Βσζίλε*** 5 min 

Ξπιφιε 15 min 

Ώθπδάησζε 

Ώηζαλφιε 50% 3 min 

Ξπιφιε 15 min Ώηζαλφιε 70% 3 min 

4. θήλσζε Ώηζαλφιε 80% 5 min 

Ξπιφιε–Παξαθίλε 20 min Ώηζαλφιε 95% 5 min 

Παξαθίλε ζηνπο 60 ºC 90 min Ώηζαλφιε 100% 5 min 

Παξαθίλε ζηνπο 60 ºC 90 min 
Αηαχγαζε 

Ξπιφιε  7 min 

5. Έγθιεζε κε παξαθίλε Ξπιφιε  7 min 

*Ώθνινπζεί ζχληνκν μέπιπκα κε απνζηαγκέλν λεξφ; **κε λεξφ βξχζεο; ***κε νμηληζκέλν λεξφ (παξαζθεπή: πξνζζήθε 4–5 ζηαγφλσλ 
HCl 37% ζε 250 ml λεξνχ βξχζεο); Οη αλαινγίεο ησλ δηαιπκάησλ αηζαλφιεο 100%–μπιφιεο θαη μπιφιεο–παξαθίλεο είλαη 1:1 

 

5.2.3 Καηαλνκέο ζηαδίσλ γελλεηηθήο σξηκφηεηαο 

Δ θαηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ αηφκσλ ησλ δηαθνξεηηθψλ ζηαδίσλ σξηκφηεηαο εμεηάζηεθε 

αλά θιάζε νιηθνχ κήθνπο 10 mm, θιάζε ειηθίαο 1 y (κφλν ζην είδνο Squalus blainville ηνπ 

νπνίνπ ήηαλ εθηθηή ε εθηίκεζε ηεο ειηθίαο, βι. Τπνθεθ. 3.2.4), κήλα θαη δψλε βάζνπο.  
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5.2.4 Μεηξήζεηο αλαπαξαγσγηθψλ νξγάλσλ θαη ήπαηνο 

ηα ζειπθά άηνκα θαηαγξάθεθε ην κήθνο, ην πιάηνο θαη ην βάξνο ησλ γνλάδσλ (σνζεθψλ), 

ησλ θειπθηθψλ αδέλσλ (κφλν ζην είδνο Scyliorhinus canicula ηνπ νπνίνπ ε πην ζπκπαγήο 

δνκή ησλ αδέλσλ δηεπθφιπλε ηε ιήςε κεηξήζεσλ κε αθξίβεηα) θαη ησλ σαγσγψλ. ηα 

αξζεληθά άηνκα θάζε είδνπο θαηαγξάθεθε ην κήθνο, ην πιάηνο θαη ην βάξνο ησλ γνλάδσλ 

(φξρεσλ), θαζψο θαη νη δηαζηάζεηο CLO, CLI θαη CLB ηνπ αξηζηεξνχ γνλνπνδίνπ (βι. 

Τπνθεθ. 4.2.1). Καη ζηα δχν θχια θαηαγξάθεθε ην κήθνο θαη ην βάξνο ηνπ ήπαηνο. ε φια 

ηα φξγαλα νη γξακκηθέο δηαζηάζεηο θαηαγξάθεθαλ ζε mm θαη ην βάξνο ζε g.  

Γηα θάζε κέηξεζε ππνινγίζηεθαλ ηα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία αλά ζηάδην 

γελλεηηθήο σξηκφηεηαο. Με ηε δνθηκαζία Mann–Whitney (Wilcoxon 1945, Mann & Whitney 

1947) εμεηάζηεθε αλ ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά σο πξνο ην κήθνο, ην πιάηνο θαη ην βάξνο 

κεηαμχ ηεο αξηζηεξήο θαη δεμηάο γνλάδαο (κφλν ζην είδνο Squalus blainville, γηαηί ην 

Scyliorhinus canicula δηαζέηεη κφλν κηα ελεξγή σνζήθε), ηνπ αξηζηεξνχ θαη δεμηνχ 

θειπθηθνχ αδέλα (κφλν ζην είδνο Scyliorhinus canicula) θαη ηνπ αξηζηεξνχ θαη δεμηνχ 

σαγσγνχ ησλ ζειπθψλ αηφκσλ (θαη ζηα δχν είδε), θαζψο θαη κεηαμχ ησλ δχν αξζεληθψλ 

γνλάδσλ. Δ κεηαβνιή ησλ δηαζηάζεσλ θαη ηνπ βάξνπο ησλ αλαπαξαγσγηθψλ νξγάλσλ θαη 

ηνπ ήπαηνο ζηελ πνξεία ηεο γελλεηηθήο σξίκαζεο ησλ αηφκσλ ειέγρζεθε κε ηε δνθηκαζία 

Kruskal–Wallis (Kruskal & Wallis 1952). Οη ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ νιηθνχ κήθνπο ησλ αηφκσλ 

θαη ησλ πξναλαθεξζέλησλ κεηξήζεσλ εμεηάζηεθαλ κε ηελ αλάιπζε εθζεηηθήο 

παιηλδξφκεζεο Τ=αX
b
 (Zar 1999) θαη ζπγθξίζεθαλ κεηαμχ ησλ νξγάλσλ πνπ απαληνχλ ζε 

δεχγε κε ηελ αλάιπζε ζπλδηαθχκαλζεο (ANCOVA, Zar 1999).  

 

5.2.5 Μήθνο θαη ειηθία πξψηεο γελλεηηθήο σξίκαζεο 

Σν κήθνο ζηελ πξψηε γελλεηηθή σξίκαζε (L50), δειαδή ην κήθνο ζψκαηνο ζην νπνίν ην 

50% ησλ αηφκσλ είλαη γελλεηηθά ψξηκα ππνινγίζηεθε κε βάζε ηελ εμίζσζε: 

Pi=1/[1+e
(a+bTL)

], φπνπ Pi είλαη ην πνζνζηφ ησλ ψξηκσλ αηφκσλ ζηελ θιάζε κήθνπο i, TL 

είλαη ην κέζν νιηθφ κήθνο ηεο θιάζεο κήθνπο i, a θαη b είλαη αξηζκεηηθέο ζηαζεξέο πνπ 

ππνινγίζηεθαλ κε ηε κέζνδν ησλ κε γξακκηθψλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ (King 1995). Σν 

κήθνο L50 ηζνχηαη κε ην ιφγν ησλ ζηαζεξψλ a/b (Sparre & Venema 1992).  

Με αλάινγν ηξφπν ππνινγίζηεθε ε ειηθία ζηελ πξψηε γελλεηηθή σξίκαζε (T50) (κφλν 

ζην Squalus blainville ηνπ νπνίνπ ήηαλ εθηθηή ε ειηθηαθή εθηίκεζε, βι. Τπνθεθ. 3.2.4) κε 

βάζε ηελ εμίζσζε: Pi=1/[1+e
(a+bAge)

]. 

Οη ηηκέο L50 θαη T50 ππνινγίζηεθαλ μερσξηζηά γηα ηα ζειπθά θαη αξζεληθά άηνκα. 
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Καζψο ηα άηνκα ελφο πιεζπζκνχ δηαθέξνπλ σο πξνο ην ξπζκφ γελλεηηθήο σξίκαζεο, 

ην πνζνζηφ ησλ ψξηκσλ αηφκσλ είλαη ζπλήζσο κηα απμεηηθή ζηγκνεηδήο (logistic) 

ζπλάξηεζε ηνπ κήθνπο ή ηεο ειηθίαο. Σν κήθνο L50 θαη ε ειηθία Σ50 θαζνξίζηεθαλ απφ ηε 

ζηγκνεηδή ζρέζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ ψξηκσλ αηφκσλ ζε θάζε θιάζε κήθνπο θαη ειηθίαο, 

αληίζηνηρα. Σν πνζνζηφ ησλ ψξηκσλ αηφκσλ εθηηκήζεθε αλά θιάζε κήθνπο 10 mm (TL) θαη 

αλά θιάζε ειηθίαο 1 y. Σα άηνκα πνπ άλεθαλ ζηα ζηάδηα I θαη ΕΕ ζεσξήζεθαλ γελλεηηθά 

αλψξηκα, ελψ ηα άηνκα ησλ ππνινίπσλ ζηαδίσλ ζεσξήζεθαλ ψξηκα, αλεμαξηήησο θχινπ. 

 

5.2.6 Γνληκφηεηα θαη κέγεζνο σνθπηηάξσλ 

Δ γνληκφηεηα ησλ ζειπθψλ αηφκσλ εθηηκήζεθε θαηακεηξψληαο ηα ψξηκα σνθχηηαξα 

(σνζεθηθή γνληκφηεηα), ηηο εκβξπτθέο ζήθεο ζην είδνο Scyliorhinus canicula θαη ηα έκβξπα 

ζην είδνο Squalus blainville (γνληκφηεηα σαγσγψλ) (Tambourgi et al. 2013). 

Σα σνθχηηαξα θάζε είδνπο κε βάζε ην κέγεζνο θαη ην ρξψκα ηνπο 

θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε: αλψξηκα (ζηάδην Ε), σξηκάδνληα (ζηάδην ΕΕ) θαη ψξηκα (ζηάδην ΕΕΕ). 

Δ δηάκεηξνο ησλ σνθπηηάξσλ κεηξήζεθε κε παρχκεηξν αθξίβεηαο 0,01 mm, κε 

εμαίξεζε ηα αλψξηκα σνθχηηαξα πνπ κεηξήζεθαλ ζε ζηεξενζθφπην (Nikon SMZ-2T), 

εθνδηαζκέλν κε ςεθηαθή θάκεξα (Infinitylite, Luminera), κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο IMAGE 

ANALYSIS v.6 (Image-Pro
®
 Plus). Σν βάξνο ησλ σνθπηηάξσλ δπγίζηεθε ζε ειεθηξνληθφ 

δπγφ αλαγλσζηκφηεηαο 0,0001 g (Adventurer, Ohaus).  

ην είδνο Squalus blainville, ειέγρζεθε ε απφθιηζε ηνπ ιφγνπ ηνπ αξηζκνχ ησλ 

ψξηκσλ σνθπηηάξσλ ηεο αξηζηεξήο σνζήθεο σο πξνο εθείλνλ ηεο δεμηάο απφ ηε κνλάδα κε 

ηε δνθηκαζία ρ
2
 (Chi-square test, Zar 1999). Βπίεζε, εμεηάζηεθε αλ ππάξρεη ζεκαληηθή 

δηαθνξά ζηε δηάκεηξν θαη ην βάξνο ησλ σνθπηηάξσλ θάζε ζηαδίνπ κεηαμχ ησλ δχν 

σνζεθψλ κε ηε δνθηκαζία Mann–Whitney (Wilcoxon 1945, Mann & Whitney 1947). Ώπηέο 

νη αλαιχζεηο δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηα ζειπθά άηνκα ηνπ είδνπο Scyliorhinus canicula, 

γηαηί θέξνπλ κφλν κηα σνζήθε. Οη ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ νιηθνχ κήθνπο ησλ ζειπθψλ αηφκσλ 

θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ ψξηκσλ σνθπηηάξσλ, ησλ εκβξπτθψλ ζεθψλ θαη ησλ εκβξχσλ 

πεξηγξάθεθαλ κε ηελ αλάιπζε εθζεηηθήο παιηλδξφκεζεο (Zar 1999). 

 

5.2.7 Δκβξπτθή αλάπηπμε 

ηηο ζήθεο ηνπ Scyliorhinus canicula θαηαγξάθεθε ην κήθνο κε ηα άγθηζηξα (Egg Case 

Length with hooks, ECLH) θαη ρσξίο ηα άγθηζηξα (Egg Case Length without hooks, ECL), ην 

πιάηνο (Egg Case Width, ECWi), θαη ην βάξνο (Egg Case Weight, ECWe).  
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ηα έκβξπα ηνπ Squalus blainville πξνζδηνξίζηεθε ην θχιν θαη ειέγρζεθε ε απφθιηζε 

ηεο αλαινγίαο ησλ θχισλ απφ ηε ζεσξεηηθή κνλάδα κε ηε δνθηκαζία ρ
2
 (Chi-square test, Zar 

1999). Βπίζεο, κεηξήζεθε ην νιηθφ κήθνο (TL), ην νιηθφ βάξνο κε ην ιεθηζηθφ ζάθν (Total 

Weight with yolk sac, TWYS) θαη ρσξίο ην ιεθηζηθφ ζάθν (TW), θαη ην βάξνο ηνπ ιεθηζηθνχ 

ζάθνπ (Yolk Sac Weight, YSW). 

Οη γξακκηθέο δηαζηάζεηο θαηαγξάθεθαλ ζε g θαη ην βάξνο ζε g. Δ δηαθνξνπνίεζε ησλ 

κεηξήζεσλ ησλ ζεθψλ θαη ησλ εκβξχσλ κεηαμχ ησλ δχν σαγσγψλ ειέγρζεθε κε ηε 

δνθηκαζία Mann–Whitney (Wilcoxon 1945, Mann & Whitney 1947). Ο βαζκφο ζπζρέηηζεο 

ησλ κεηξήζεσλ ησλ ζεθψλ θαη ησλ εκβξχσλ κε ην κήθνο ησλ ζειπθψλ ειέγρζεθε κε ηελ 

αλάιπζε εθζεηηθήο παιηλδξφκεζεο (Zar 1999), ελψ κε ηε δνθηκαζία Kruskal–Wallis 

(Kruskal & Wallis 1952) ειέγρζεθε ε κεηαβνιή ηνπ κήθνπο ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ επνρή. 

 

5.2.8 σκαηηθνί δείθηεο 

Γηα ηα ππφ κειέηε είδε ππνινγίζηεθαλ νη αθφινπζνη ζσκαηηθνί δείθηεο:  

(α) Γνλαδνζσκαηηθφο δείθηεο (Gonadosomatic Index, GSI). Πεξηγξάθεη ην ζρεηηθφ 

κέγεζνο ησλ γνλάδσλ ζε ζρέζε κε ην βάξνο ηνπ ζψκαηνο ησλ ςαξηψλ. Υξεζηκνπνηείηαη σο 

δείθηεο ηεο αλαπαξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο γελλεηηθήο σξηκφηεηάο ηνπο. 

Τπνινγίζηεθε κε βάζε ηελ εμίζσζε: GSI=(GW/ΒW)x100, φπνπ GW είλαη ην βάξνο ησλ 

γνλάδσλ ζε g θαη ΒW είλαη ην θαζαξφ βάξνο ζψκαηνο ζε g (Wootton 1990).  

(β) Δπαηνζσκαηηθφο δείθηεο (Hepatosomatic Index, HSI). Πεξηγξάθεη ην ζρεηηθφ 

κέγεζνο ηνπ ήπαηνο ζε ζρέζε κε ην βάξνο ηνπ ζψκαηνο ησλ ςαξηψλ. Ώπνηειεί ην δείθηε ηεο 

ελεξγεηαθήο θαηάζηαζεο ησλ ςαξηψλ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάπηπμε ησλ γνλάδσλ θαη ηελ 

αχμεζή ηνπο, δεδνκέλνπ φηη ην ήπαξ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ φξγαλν απνζήθεπζεο 

ελέξγεηαο. Τπνινγίζηεθε κε βάζε ηελ εμίζσζε: HSI=(HW/ΒW)x100, φπνπ HW είλαη ην 

βάξνο ηνπ ήπαηνο ζε g θαη ΒW είλαη ην θαζαξφ βάξνο ζψκαηνο ζε g (Wootton et al. 1978). 

(γ) Αείθηεο επξσζηίαο (Condition factor, K). Δ έλλνηα ηεο επξσζηίαο βαζίδεηαη ζηελ 

ππφζεζε φηη φζν βαξχηεξν είλαη έλα ςάξη ζε έλα δεδνκέλν κήθνο ηφζν θαιχηεξε είλαη ε 

θπζηθή ηνπ θαηάζηαζε (Bagenal & Tesch 1978). Ο δείθηεο επξσζηίαο εμαξηάηαη απφ ηηο 

επνρηθέο αιιαγέο ηεο αλάπηπμεο ησλ γνλάδσλ, ηεο ζσκαηηθήο αχμεζεο θαζψο θαη απφ ηε 

ζπρλφηεηα ηξνθνιεςίαο (Le Cren 1951). ηελ νπζία, αληαλαθιά ηηο αιιειεπηδξάζεηο 

κεηαμχ ησλ βηνηηθψλ θαη αβηνηηθψλ παξαγφλησλ ζηε θπζηνινγηθή θαηάζηαζε ησλ ςαξηψλ 

(Lizama & Ambrosio 2002). ηελ παξνχζα κειέηε ππνινγίζηεθε ν δείθηεο επξσζηίαο θαηά 

Clark, ν νπνίνο πξνθχπηεη απφ ην δείθηε επξσζηίαο θαηά Fulton (Ricker 1975) κε ηελ 
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αληηθαηάζηαζε ηνπ νιηθνχ βάξνπο ζψκαηνο απφ ην θαζαξφ, κε βάζε ηελ εμίζσζε: 

K=(EW/TL
3
)x100, φπνπ EW είλαη ην θαζαξφ βάξνο ζψκαηνο ζε g θαη TL είλαη ην νιηθφ 

κήθνο ζε cm. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ν δείθηεο επξσζηίαο δελ επεξεάδεηαη απφ ηελ θαηάζηαζε 

σξηκφηεηαο ησλ γνλάδσλ θαη ην βαζκφ πιεξφηεηαο ηνπ ζηνκαρηνχ, απνδίδνληαο θαιχηεξα 

ηε θπζηθή θαηάζηαζε ησλ ςαξηψλ θαη ηελ επνρηθή ηεο κεηαβνιή (Nikolsky 1963). 

Δ ζχγθξηζε ησλ δεηθηψλ GSI, HSI θαη Κ κεηαμχ ησλ ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ αηφκσλ 

θάζε είδνπο, αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηάζηαζε σξίκαζεο, έγηλε κε ηε δνθηκαζία Mann–

Whitney (Wilcoxon 1945, Mann & Whitney 1947). Δ δνθηκαζία Kruskall–Wallis (Kruskal & 

Wallis 1952) εθαξκφζηεθε γηα λα δηεξεπλεζεί αλ νη ζσκαηηθνί δείθηεο δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ζηαδίσλ γελλεηηθήο σξηκφηεηαο, θιάζεσλ νιηθνχ 

κήθνπο ή ειηθίαο (κφλν ζην είδνο Squalus blainville ηνπ νπνίνπ ήηαλ εθηθηή ε εθηίκεζε ηεο 

ειηθίαο, βι. Τπνθεθ. 3.2.4), κελψλ θαη επνρψλ δεηγκαηνιεςίαο. Δ δηαθνξνπνίεζε ησλ 

ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ αηφκσλ σο πξνο ην ζπληειεζηή b ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπ νιηθνχ 

ηνπο κήθνπο ηνπο θαη ησλ ζσκαηηθψλ δεηθηψλ έγηλε κε ηελ αλάιπζε ζπλδηαθχκαλζεο 

(ANCOVA, Zar 1999). Σέινο, ζχκθσλα κε ηε κεηαβνιή θάζε δείθηε, ηε ζπρλφηεηα 

εκθάληζεο αλψξηκσλ θαη ψξηκσλ αηφκσλ, θαη ηε κεηαβνιή ζην κέγεζνο ησλ ζεθψλ θαη ησλ 

εκβξχσλ ζε επνρηθή βάζε, έγηλε πξνζπάζεηα λα πξνζδηνξηζηεί ε πεξίνδνο ηεο 

αλαπαξαγσγήο ησλ εηδψλ. 

 

Δ γξαθηθή απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ αλαιχζεσλ έγηλε είηε κε 

ηελ θαηαζθεπή ζεθνγξακκάησλ ζην πξφγξακκα STATGRAPHICS v.16.2 ή κέζσ 

γξαθεκάησλ ζην ππνινγηζηηθφ θχιν MS EXCEL 2007. Ο ππνινγηζκφο ησλ πεξηγξαθηθψλ 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ζσκαηηθψλ δεηθηψλ θαη ησλ κεηξήζεσλ ησλ αλαπαξαγσγηθψλ 

νξγάλσλ, ηνπ ήπαηνο, ησλ σνθπηηάξσλ, ησλ ζεθψλ θαη ησλ εκβξχσλ, θαζψο θαη φιεο νη 

πξναλαθεξζείζεο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο έγηλαλ ζην πξφγξακκα STATGRAPHICS v.16.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΖ 

 

135 

 

5.3 Απνηειέζκαηα 

 

 

5.3.1 ηάδηα γελλεηηθήο σξηκφηεηαο–Μαθξνζθνπηθή πεξηγξαθή 

 

Scyliorhinus canicula  

Οη θιίκαθεο γελλεηηθήο σξηκφηεηαο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε καθξνζθνπηθή παξαηήξεζε ηνπ 

αλαπαξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ ζειπθψλ (Βηθφλα 5.1) θαη αξζεληθψλ αηφκσλ (Βηθφλα 5.2) 

παξνπζηάδνληαη ζηνπο Πίλαθεο 5.2 θαη 5.3, αληίζηνηρα.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 5.2 Μαθξνζθνπηθή πεξηγξαθή ησλ ζηαδίσλ γελλεηηθήο σξηκφηεηαο ησλ ζειπθψλ αηφκσλ 

ηνπ είδνπο S. canicula  
 

 
 

ηάδην Καηάζηαζε Πεξηγξαθή 

I Ώλψξηκε 

Χνζήθε κηθξή κε ιεπθά σνθχηηαξα πνπ ζπλήζσο δελ είλαη νξαηά κε 

γπκλφ κάηη θαη δελ μεπεξλνχλ ην 1 mm ζε δηάκεηξν. Κειπθηθνί αδέλεο 

κε αλεπηπγκέλνη πνπ δελ δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηνπο σαγσγνχο.  

Κακηά θνξά δηαθξίλεηαη κηα πάρπλζε ζην ζεκείν πνπ πξφθεηηαη λα 

ζρεκαηηζηεί ν θειπθηθφο αδέλαο. Χαγσγνί ιεπηνί ζαλ λήκαηα. 

II Χξηκάδνπζα 

Χνζήθε κε κηθξά, ιεπθά ή ππνθίηξηλα σνθχηηαξα δηακέηξνπ απφ 1 έσο 

9 mm. Κειπθηθνί αδέλεο κηθξνί θαη αδηαθαλείο πνπ αξρίδνπλ λα 

μερσξίδνπλ απφ ηνπο σαγσγνχο. Χαγσγνί ιεπηνί. 

III ξηκε 

Χνζήθε κεγάιε κε αλψξηκα έσο πιήξσο αλεπηπγκέλα, ψξηκα, ιαδί 

σνθχηηαξα πνπ ζπλήζσο μεπεξλνχλ ηα 8 mm ζε δηάκεηξν. Κειπθηθνί 

αδέλεο πιήξσο αλεπηπγκέλνη, κεγάινη θαη ιεπθνί. Χαγσγνί παρχηεξνη.  

IV Αξαζηήξηα 

Χνζήθε θαη θειπθηθνί αδέλεο ζηαδίνπ ΕΕΕ. Παξνπζία εκβξπτθψλ ζεθψλ 

ζε δηαθνξεηηθή θάζε αλάπηπμεο, είηε εληφο ησλ θειπθηθψλ αδέλσλ 

είηε εμεξρφκελσλ απφ απηνχο είηε εληφο ησλ σαγσγψλ. 

V ε εμάληιεζε 
Χνζήθε πηζαλψο ζηαδίνπ ΕΕΕ. Κειπθηθνί αδέλεο κεγάινη. Χαγσγνί 

άδεηνη, αιιά πεξηζζφηεξν δηεπξπκέλνη απφ φ,ηη ζηα ζηάδηα Ε θαη ΕΕ. 
 

 

 
 

 

 

 

 

Πίλαθαο 5.3 Μαθξνζθνπηθή πεξηγξαθή ησλ ζηαδίσλ γελλεηηθήο σξηκφηεηαο ησλ αξζεληθψλ αηφκσλ 

ηνπ είδνπο S. canicula  
 
 
 

ηάδην Καηάζηαζε Πεξηγξαθή 

I Ώλψξηκε 

ξρεηο κηθξνί θαη ιεπηνί ζαλ λήκαηα. πεξκαηηθνί αγσγνί κε 

αλεπηπγκέλνη. Γνλνπφδηα καιαθά θαη εχθακπηα πνπ δελ μεπεξλνχλ ζε 

κήθνο ηα θνηιηαθά πηεξχγηα. 

II Χξηκάδνπζα 
ξρεηο παρχηεξνη. πεξκαηηθνί αγσγνί ζηελ αξρή ηεο πεξηέιημεο. 

Γνλνπφδηα ζηαδίνπ Ε.  

III ξηκε 

ξρεηο κεγάινη θαη πξεζκέλνη. πεξκαηηθνί αγσγνί έληνλα 

πεξηειηγκέλνη. Γνλνπφδηα πιήξσο ζρεκαηηζκέλα πνπ ζπλήζσο δελ 

μεπεξλνχλ ζε κήθνο ηα θνηιηαθά πηεξχγηα. 

IV Αξαζηήξηα 

ξρεηο κεγάινη θαη πξεζκέλνη, πνπ εμαπιψλνληαη ζε φιν ην κήθνο ηεο 

ζπιαρληθήο θνηιφηεηαο. πεξκαηηθνί αγσγνί έληνλα πεξηειηγκέλνη κε 

παξνπζία ζπέξκαηνο ζε φιν ην κήθνο ηνπο. Ώπνβνιή ζπέξκαηνο 

έπεηηα απφ άζθεζε πίεζεο ζηνπο ζπεξκαηηθνχο ζάθνπο.  

Γνλνπφδηα πξεζκέλα πνπ κπνξεί λα μεπεξλνχλ ηα θνηιηαθά πηεξχγηα. 
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Δηθφλα 5.1 ηάδηα γελλεηηθήο σξηκφηεηαο (I, II θαη IV) ησλ ζειπθψλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. canicula 

(ην ήπαξ, ην ζηνκάρη θαη ην έληεξν έρνπλ αθαηξεζεί) (Φψην. ΐ Κνπζηέλε) 

1 cm
ηάδην Η

TL=269 mm

Γνλάδα (σεζήθε)

Κινάθε

1 cm
ηάδην IΗ

TL=369 mm

Γνλάδα (σεζήθε)

Κειπθηθνί 

αδέλεο

Κινάθε

Χαγσγνί

1 cm
ηάδην IV 

TL=388 mm

Γνλάδα (σεζήθε)

Κειπθηθνί αδέλεο

Θήθεο εκβξχσλ 

εληφο ησλ σαγσγψλ

Κινάθε

ξηκα

σνθχηηαξα
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Δηθφλα 5.2 ηάδηα γελλεηηθήο σξηκφηεηαο (I–IV) ησλ αξζεληθψλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. canicula (ην 

ήπαξ, ην ζηνκάρη θαη ην έληεξν έρνπλ αθαηξεζεί) (Φψην. ΐ Κνπζηέλε) 

1 cm
ηάδην I

TL=276 mm

Γνλνπφδηα

Γνλάδεο 

(φξρεηο)

πεξκαηαγσγνί                    

ζαλ λήκαηα

1 cm
ηάδην II

TL=347 mm

ΓνλνπφδηαΈλαξμε πεξηέιημεο 

ζπεξκαηαγσγψλ

Γνλάδεο 

(φξρεηο)

πεξκαηηθνί 

ζάθνη

1 cm
ηάδην III

TL=403 mm

Γνλάδεο 

(φξρεηο)

πεξκαηαγσγνί
Γνλνπφδηα

πεξκαηηθνί 

ζάθνη

1 cm
ηάδην IV

TL=493 mm

πεξκαηηθνί 

ζάθνη

Γνλάδεο

(φξρεηο)

πεξκαηαγσγνί

Γνλνπφδηα
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Squalus blainville 

Οη θιίκαθεο γελλεηηθήο σξηκφηεηαο πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ απφ ηε καθξνζθνπηθή 

παξαηήξεζε ηνπ αλαπαξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ ζειπθψλ (Βηθφλα 5.3) θαη αξζεληθψλ 

αηφκσλ (Βηθφλα 5.4) παξνπζηάδνληαη ζηνπο Πίλαθεο 5.4 θαη 5.5, αληίζηνηρα.  

 

Πίλαθαο 5.4 Μαθξνζθνπηθή πεξηγξαθή ησλ ζηαδίσλ γελλεηηθήο σξηκφηεηαο ησλ ζειπθψλ αηφκσλ 

ηνπ είδνπο S. blainville  

 

ηάδην Καηάζηαζε Πεξηγξαθή 

I Ώλψξηκε 

Χνζήθεο κηθξέο κε ιεπθά σνθχηηαξα πνπ ζπλήζσο δελ είλαη νξαηά κε 

γπκλφ κάηη θαη δελ μεπεξλνχλ ην 1 mm ζε δηάκεηξν. Κειπθηθνί αδέλεο 

κε αλεπηπγκέλνη πνπ δελ δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηνπο σαγσγνχο. 

Χαγσγνί ιεπηνί ζαλ λήκαηα.  

II Χξηκάδνπζα 

Χνζήθεο αλαπηπζζφκελεο κε ππνθίηξηλα σνθχηηαξα δηακέηξνπ απφ 1 

έσο 20 mm. Κειπθηθνί αδέλεο κηθξνί θαη αδηαθαλείο πνπ αξρίδνπλ λα 

μερσξίδνπλ απφ ηνπο σαγσγνχο. Χαγσγνί ιεπηνί.  

III ξηκε 
Χνζήθεο κε αλψξηκα έσο πιήξσο αλεπηπγκέλα, ψξηκα, θίηξηλα 

σνθχηηαξα (δηάκεηξνο>20 mm). Χαγσγνί παρχηεξνη. 

IV Ώλαπηπζζφκελε 
Κπνθνξνχληα άηνκα κε σνζήθεο ζηαδίνπ ΕΕΕ. Χαγσγνί δηεπξπκέλνη 

θαη ζηξνγγπιεκέλνη πνπ είλαη γεκάηνη κε ιέθηζν. 

V Αηαθνξνπνηνχζα 

Κπνθνξνχληα άηνκα κε σνζήθεο ζηαδίνπ ΕΕΕ. Χαγσγνί δηεπξπκέλνη 

πνπ εζσθιείνπλ κεγάιεο, δηαθνξνπνηεκέλεο ιεθηζηθέο ζθαίξεο (ζε 

θάζε κηα είλαη πξνζαξηεκέλν έλα κηθξνζθνπηθφ έκβξπν), νη νπνίεο 

κπνξνχλ λα θαηακεηξεζνχλ θαη λα δπγηζηνχλ. 

VI ε αλακνλή 
Κπνθνξνχληα άηνκα κε σνζήθεο ζηαδίνπ ΕΕΕ. Αηεπξπκέλνη σαγσγνί 

πνπ εζσθιείνπλ αλαπηπζζφκελα έκβξπα κε κεησκέλν έσο πιήξσο 

απνξξνθεκέλν ιεθηζηθφ ζάθν. 

VII ε εμάληιεζε 
Χνζήθεο ζηαδίνπ ΕΕΕ. Χαγσγνί άδεηνη, αιιά πεξηζζφηεξν δηεπξπκέλνη 

απφ φ,ηη ζηα ζηάδηα Ε θαη ΕΕ. 

 

Πίλαθαο 5.5 Μαθξνζθνπηθή πεξηγξαθή ησλ ζηαδίσλ γελλεηηθήο σξηκφηεηαο ησλ αξζεληθψλ αηφκσλ 

ηνπ είδνπο S. blainville  

 

ηάδην Καηάζηαζε Πεξηγξαθή 

I Ώλψξηκε 

ξρεηο κηθξνί θαη ιεπηνί ζαλ λήκαηα. πεξκαηηθνί αγσγνί κε 

αλεπηπγκέλνη. Γνλνπφδηα καιαθά θαη εχθακπηα πνπ δελ μεπεξλνχλ  

ζε κήθνο ηα θνηιηαθά πηεξχγηα. 

II Χξηκάδνπζα 
ξρεηο παρχηεξνη. πεξκαηηθνί αγσγνί ζηελ αξρή ηεο πεξηέιημεο. 

Γνλνπφδηα ζηαδίνπ Ε.  

III ξηκε 

ξρεηο κεγάινη θαη πξεζκέλνη. πεξκαηηθνί αγσγνί έληνλα 

πεξηειηγκέλνη. Γνλνπφδηα άθακπηα κε άγθηζηξα πνπ μεπεξλνχλ  

ζε κήθνο ηα θνηιηαθά πηεξχγηα. 

IV Αξαζηήξηα 

ξρεηο κεγάινη θαη πξεζκέλνη. πεξκαηηθνί αγσγνί έληνλα 

πεξηειηγκέλνη κε παξνπζία ζπέξκαηνο ζε φιν ην κήθνο ηνπο. Ώπνβνιή 

ζπέξκαηνο έπεηηα απφ άζθεζε πίεζεο ζηνπο ζπεξκαηηθνχο ζάθνπο. 

Γνλνπφδηα άθακπηα πνπ θέξνπλ πεξηζζφηεξν αλνξζσκέλα άγθηζηξα 

θαη μεπεξλνχλ ζε κήθνο ηα θνηιηαθά πηεξχγηα. 
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Δηθφλα 5.3 ηάδηα γελλεηηθήο σξηκφηεηαο (Ε, V θαη VI) ησλ ζειπθψλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. blainville 

(ην ήπαξ, ην ζηνκάρη θαη ην έληεξν έρνπλ αθαηξεζεί, εθηφο ηνπ ζηαδίνπ VI) (Φψην. ΐ Κνπζηέλε) 

1 cm
ηάδην I 

TL=491 mm

Γνλάδεο

(σεζήθεο)

Κινάθε

Ώλψξηκα σνθχηηαξα

1 cm
ηάδην V 

TL=723 mm

Ώξηζηεξφο 

θειπθηθφο αδέλαοΏξηζηεξή γνλάδα 

(σνζήθε) Κινάθε

Λεθηζηθέο ζθαίξεο

Χαγσγνί

1 cm
ηάδην VI 

TL=738 mm

Γνλάδεο

(σεζήθεο)

ξηκα

σνθχηηαξα

Αεμηφο σαγσγφο               

(κε δχν έκβξπα)

ξηκάδνληα σνθχηηαξα

ηνκάρη
Έληεξν

Ώξηζηεξφο σαγσγφο 

(άδεηνο)

Κινάθε



ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΖ 

 

140 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Δηθφλα 5.4 ηάδηα γελλεηηθήο σξηκφηεηαο (I–IV) ησλ αξζεληθψλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. blainville (ην 

ήπαξ, ην ζηνκάρη θαη ην έληεξν έρνπλ αθαηξεζεί) (Φψην. ΐ Κνπζηέλε) 

1 cm
ηάδην I

TL=253 mm

Γνλάδεο

(φξρεηο)

Γνλνπφδηα

πεξκαηαγσγνί                    

ζαλ λήκαηα

1 cm
ηάδην II

TL=565 mm

Γνλάδεο

(φξρεηο)

πεξκαηηθνί 

ζάθνη

Γνλνπφδηα

Έλαξμε πεξηέιημεο 

ζπεξκαηαγσγψλ

1 cm
ηάδην III

TL=474 mm

Γνλάδεο

(φξρεηο)

πεξκαηηθνί 

ζάθνη

Γνλνπφδηα

πεξκαηαγσγνί

1 cm

Γνλάδεο

(φξρεηο)

πεξκαηαγσγνί
πεξκαηηθνί 

ζάθνη

Γνλνπφδηα

ηάδην IV

TL=584 mm
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5.3.2 ηάδηα γελλεηηθήο σξηκφηεηαο–Μηθξνζθνπηθή πεξηγξαθή 

Σν σνζπιάθην, δειαδή ην σνθχηηαξν κε ηηο πεξηβάιινπζεο ζηηβάδεο (θνθθηψδεο ζηξψκα, 

βαζηθή κεκβξάλε θαη ζήθε) απνηειεί ηε βαζηθή αλαπαξαγσγηθή κνλάδα ηεο σνζήθεο ησλ 

ειαζκαηνβξάγρησλ, φπσο θαη φισλ ησλ ζπνλδπιφδσσλ, ζηελ πνξεία ηεο γελλεηηθήο 

σξίκαζεο ησλ νπνίσλ πθίζηαηαη αιιαγέο (Lutton et al. 2005). Δ κηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε 

ηνκψλ σνζεθψλ ησλ ππφ κειέηε εηδψλ (θαη θειπθηθψλ αδέλσλ κφλν ζην είδνο Scyliorhinus 

canicula) έδεημε φηη ηα καθξνζθνπηθά αλαγλσξηζκέλα αλψξηκα, σξηκάδνληα θαη ψξηκα 

ζειπθά άηνκα εκθαλίδνπλ δηαθξηηή ηζηνινγηθή δνκή σο πξνο απηέο.  

ηηο αλψξηκεο σνζήθεο ησλ ππφ κειέηε εηδψλ, παξαηεξήζεθε φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο 

θαηαιακβάλεηαη απφ ην επηγνλαδηθφ φξγαλν (epigonal organ), έλαλ ιπκθνκπειψδε ηζηφ πνπ 

εζσθιείεη ηελ σνζήθε (ή ηνπο φξρεηο ζηα αξζεληθά άηνκα) θαη ζπλίζηαηαη θπξίσο απφ 

ιεπθνθχηηαξα (Fange & Pulsford 1983). Σα σνζπιάθηα βξίζθνληαη θάησ απφ ην βιαζηηθφ 

επηζήιην ηεο σνζήθεο θαη θάησ απφ έλα ιεπηφ ζηξψκα ζπλδεηηθνχ ηζηνχ, ηνλ ηλψδε ρηηψλα 

(Serra-Pereira et al. 2014). ε απηφ ην ζηάδην δελ βξέζεθαλ ηα αξρέγνλα γελλεηηθά θχηηαξα 

ηεο σνζήθεο ή σνγφληα. ηα ζπνλδπιφδσα, ε σνγέλεζε, δειαδή ε δηεξγαζία κεηαηξνπήο 

ησλ σνγνλίσλ ζε δεπηεξνγελή σνθχηηαξα μεθηλάεη λσξίο ζηε δσή θαη ηα σνγφληα 

παξαηεξνχληαη κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκβξπτθήο αλάπηπμεο (Prisco et al. 2007). Αχν 

ηχπνη σνζπιαθίσλ βξέζεθαλ ζηηο αλψξηκεο σνζήθεο ησλ εηδψλ: (α) ηα αξρέγνλα σνζπιάθηα 

ζηα νπνία ην σνθχηηαξν πεξηβάιιεηαη απφ κηα ζηηβάδα πιαθσδψλ θπηηάξσλ πνπ δνκνχλ ην 

σνζπιαθηαθφ επηζήιην (Βηθφλα 5.5A; B), θαη (β) ηα πξσηνγελή σνζπιάθηα ζηα νπνία ην 

σνθχηηαξν έρεη απμεζεί ζε κέγεζνο θαη πεξηβάιιεηαη απφ ηε δηάθαλε δψλε, ην σνζπιαθηαθφ 

επηζήιην ζην νπνίν πιένλ δηαθξίλνληαη κηθξά θαη κεγάια θχηηαξα, θαη πην εμσηεξηθά απφ ηα 

θχηηαξα ζήθεο (Βηθφλα 5.5Γ; Α). Καη νη δχν ηχπνη ησλ σνζπιαθίσλ δελ μεπέξαζαλ ην 1 mm 

ζε δηάκεηξν ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο θαη ζηα δχν είδε. Βπίζεο, ζην ζηάδην απηφ νη θειπθηθνί 

αδέλεο ηνπ είδνπο Scyliorhinus canicula δελ είραλ αθφκα δηαθνξνπνηεζεί (Βηθφλα 5.6A).  

ηηο σξηκάδνπζεο σνζήθεο ησλ ππφ κειέηε εηδψλ, εθηφο απφ ηα αξρέγνλα θαη 

πξσηνγελή σνζπιάθηα, παξαηεξήζεθαλ πξνιεθηζνγφλα θαη ιεθηζνγφλα σνζπιάθηα. Σα 

πξνιεθηζνγφλα σνζπιάθηα είραλ κεγαιχηεξε δηάκεηξν θαη παρχηεξν επηζήιην, ην νπνίν 

απνηεινχληαλ απφ κηθξά θαη κεγάια θχηηαξα, θαζψο θαη απηνεηδή θχηηαξα. Σα ηειεπηαία 

ζρεκαηίδνπλ κηα δηαθπηηαξηθή γέθπξα κέζσ ηεο νπνίαο κεηαθέξνληαη θπηνπιαζκαηηθέο 

νπζίεο ζην σνθχηηαξν (Andreuccetti et al. 1999). ηα ιεθηζνγφλα σνζπιάθηα παξαηεξήζεθε 

ε έλαξμε ζρεκαηηζκνχ ιεθηζηθψλ ζηαγνληδίσλ ζην εζσηεξηθφ ηνπο θαη ε αχμεζε ηεο 

αγγείσζεο κεηαμχ ηνπ επηζειίνπ ηνπο θαη ησλ θπηηάξσλ ζήθεο (Βηθφλα 5.5Β; Σ). Δ 
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πεξηθεξηθή αγγείσζε ζπκβάιιεη ζηε κεηαθνξά ηεο ιεθηζνγελίλεο, δειαδή ηεο πξφδξνκεο 

κνξθήο ηεο ιεθίζνπ, εληφο ησλ σνθπηηάξσλ (Andreuccetti et al. 1999).  

ηηο σξηκάδνπζεο σνζήθεο ηνπ είδνπο Scyliorhinus canicula, ηα πξνιεθηζνγφλα 

σνζπιάθηα είραλ ιεπθφ ρξψκα θαη ζπλήζσο δελ μεπεξλνχζαλ ηα 2 mm ζε δηάκεηξν, ελψ ηα 

ιεθηζνγφλα σνζπιάθηα ήηαλ θίηξηλα θηάλνληαο κέρξη ηα 9 mm. ηηο σξηκάδνπζεο σνζήθεο 

ηνπ είδνπο Squalus blainville, ηα σνζπιάθηα ήηαλ ιεπθά ή ππνθίηξηλα θαη θπκαίλνληαλ 

ζπλήζσο απφ 1 έσο 5 mm ζε δηάκεηξν, θηάλνληαο έσο ηα 18 mm. Καη ζηα δχν είδε, ηα 

σνζπιάθηα θάλεθε φηη εηζέξρνληαη ζηε θάζε ηεο ιεθηζνγέλεζεο φηαλ θηάζνπλ πεξίπνπ ηα 

2–2,5 mm ζε δηάκεηξν, νκνίσο κε άιινπο ειαζκαηνβξάγρηνπο (Prisco et al. 2007). ε 

αληίζεζε κε ηνπο ηειεφζηενπο (Jalabert 2005), ζηνπο ειαζκαηνβξάγρηνπο ε σξηκάδνπζα 

θάζε δηαξθεί κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, ηνπιάρηζηνλ απφ 1 έηνο ζηνπο θαξραξίεο θαη ηα 

βαηνεηδή (Serra-Pereira et al. 2014 θαη αλαθνξέο εληφο) έσο 6 έηε ζηνλ θαιθαλφβαην Raja 

clavata (Serra-Pereira et al. 2008). Ώπηή ε παξαηεηακέλε πεξίνδνο σξίκαζεο απνηειεί θχξην 

γλψξηζκα φισλ ησλ ειαζκαηνβξάγρησλ (Frisk et al. 2001). 

Δ κηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε ησλ θειπθηθψλ αδέλσλ απφ σξηκάδνληα άηνκα ηνπ 

Scyliorhinus canicula έδεημε φηη ζε απηή ηε θάζε αξρίδεη ε δεκηνπξγία θαη ε εμάπισζε 

ζσιελίζθσλ απφ ηνλ απιφ πξνο ηελ πεξηθέξεηα ησλ αδέλσλ, ελψ παξάιιεια ζρεκαηίδνληαη 

ηα πξψηα ειάζκαηα (Βηθφλα 5.6ΐ; Γ; Α). ηελ ψξηκε θάζε, νη θειπθηθνί αδέλεο είραλ 

αλαπηπρζεί πιήξσο εκθαλίδνληαο πηπρψζεηο, ζειψδεηο πξνεθβνιέο, κεγάια ειάζκαηα θαη 

πιεζψξα ζσιελίζθσλ (Βηθφλα 5.6E; Σ), νη νπνίνη ζηα θπνθνξνχληα άηνκα πιεξνχληαη κε 

εθθξίζεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ησλ εκβξπτθψλ ζεθψλ (Knight et al. 1996).  

Μηθξνζθνπηθά, νη ψξηκεο σνζήθεο ηνπ είδνπο Scyliorhinus canicula δηαπηζηψζεθε φηη 

απνηεινχληαη απφ σνζπιάθηα φισλ ησλ ζηαδίσλ αλάπηπμεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

κεγάισλ ιεθηζνγφλσλ σνζπιαθίσλ ζε κεγαιχηεξε αθζνλία. Ώλάινγν πξφηππν 

παξαηεξήζεθε, αλ θαη κφλν καθξνζθνπηθά, ζηα ψξηκα ζειπθά άηνκα ηνπ είδνπο Squalus 

blainville φπνπ ην κεγάιν κέγεζνο ησλ ψξηκσλ σνζπιαθίσλ δελ επέηξεςε ηελ επηηπρή 

πξνεηνηκαζία ηζηνινγηθψλ παξαζθεπαζκάησλ. Σα ψξηκα σνζπιάθηα ζην είδνο Scyliorhinus 

canicula είραλ ειαηψδεο ρξψκα θαη θπκάλζεθαλ θπξίσο απφ 8 έσο 13 mm ζε δηάκεηξν, κε 

ηελ πιεηνλφηεηα (Ν=208) λα είλαη απφ 9 έσο 10 mm, ελψ ζην είδνο Squalus blainville είραλ 

θίηξηλν ρξψκα, μεπεξλψληαο ζπλήζσο ηα 20 mm ζε δηάκεηξν. ηελ παξνχζα κειέηε δελ 

παξαηεξήζεθαλ κηθξνζθνπηθά, σνζπιάθηα πνπ λα θηάλνπλ ζε σνξξεμία. ην αθαλζψδεο 

ζαιάρη Amblyraja radiata παξαηεξήζεθε φηη φζν πιεζηάδεη ε σνξξεμία, ην σνζπιαθηαθφ 

επηζήιην ιεπηαίλεη, ηα απηνεηδή θαη ηα θνθθηψδε θχηηαξα εμαθαλίδνληαη, ελψ παξακέλνπλ 

νξηζκέλα κηθξά θαη κεγάια θχηηαξα (Andreuccetti et al. 1999). 
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Δηθφλα 5.5 Χνζπιάθηα ηνπ είδνπο S. canicula (κε εμαίξεζε ην πιάλν Γ) ζε δηαθνξεηηθά ζηάδηα 

γελλεηηθήο σξηκφηεηαο (ρξψζε: αηκαηνμπιίλε & εσζίλε). Ώξρέγνλν σνζπιάθην δηακέηξνπ 0,095 mm 

(Α); Ώξρέγνλν σνζπιάθην δηακέηξνπ 0,23 mm (Β); Πξσηνγελέο σνζπιάθην δηακέηξνπ 0,71 mm (Γ); 

Πξσηνγελέο σνζπιάθην δηακέηξνπ 0,66 mm ηνπ είδνπο S. blainville (Γ); Λεθηζνγφλα σνζπιάθηα 

δηακέηξνπ 5 mm (αξηζηεξά) θαη 6 mm (δεμηά) (Δ); Λεθηζηθά ζθαηξίδηα εληφο σνζπιαθίνπ δηακέηξνπ 

7 mm (Σ). [ΑΓ, δηάθαλεο δψλε; ΚΘ, θχηηαξα ζήθεο; Λ, ιεθηζηθά ζηαγνλίδηα; Π, ππξήλαο; ΠΚ, 

πιαθνεηδή θχηηαξα; ΧΒ, σνζπιαθηαθφ επηζήιην; Χν, σνθχηηαξν] (Φσην. ΐ Κνπζηέλε) 

Π 

Π 

Χν 

ΠΚ 

ΧΔ 

Χν 

Χν 

Χν 

Χν 

Χν 

ΓΕ 
Π ΓΕ 

ΧΔ 

Χν 

ΠΚ 

ΚΘ 

ΚΘ 

ΚΘ 

ΚΘ 

ΧΔ ΧΔ 

ΧΔ 

Λ 

Α Β 

Γ Γ 

Δ Σ 
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Δηθφλα 5.6 Βπηκήθεηο ηνκέο θειπθηθψλ αδέλσλ ηνπ είδνπο S. canicula ζε δηαθνξεηηθά ζηάδηα 

γελλεηηθήο σξηκφηεηαο (ρξψζε: αηκαηνμπιίλε & εσζίλε). Ώδηαθνξνπνίεηνο θειπθηθφο αδέλαο (Α); 

Έλαξμε δηαθνξνπνίεζεο θειπθηθνχ αδέλα (Β); Βιάζκαηα ζε αξρηθφ ζηάδην αλάπηπμεο (Γ); 

Βιάζκαηα ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην αλάπηπμεο (Γ); Πηπρψζεηο ζηελ είζνδν ελφο πιήξσο 

αλεπηπγκέλνπ θειπθηθνχ αδέλα (Δ); Βιάζκαηα θαη ζσιελίζθνη ελφο πιήξσο αλεπηπγκέλνπ 

θειπθηθνχ αδέλα (Σ). [Ώ, απιφο; Ώ, αδεληθνί ζσιελίζθνη; Β, ειάζκαηα; ΘΠ, ζειψδεηο 

πξνεθβνιέο; Π, πηπρψζεηο; Ε, ζπλδεηηθφο ηζηφο] (Φσην. ΐ Κνπζηέλε) 
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Δ κηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε ηεο σνζήθεο θαη ησλ θειπθηθψλ αδέλσλ απφ 

θπνθνξνχληα άηνκα ηνπ είδνπο Scyliorhinus canicula απνθάιπςε ηε ζπλχπαξμε σνζπιαθίσλ 

φισλ ησλ ζηαδίσλ αλάπηπμεο ζηελ σνζήθε, θαζψο θαη ηελ παξνπζία εθθξίζεσλ εληφο ησλ 

πιήξσο δηαθνξνπνηεκέλσλ θειπθηθψλ αδέλσλ. Θειπθά άηνκα πνπ έρνπλ γελλήζεη βξέζεθαλ 

κφλν ζηo είδνο Squalus blainville, ησλ νπνίσλ νη σνζήθεο (φπσο θαη νη σνζήθεο ησλ 

θπνθνξνχλησλ αηφκσλ) παξαηεξήζεθαλ κφλν καθξνζθνπηθά ιφγσ ηνπ κεγάινπ κεγέζνπο 

ησλ σνθπηηάξσλ. Ώλ θαη δελ βξέζεθε θάπνην ζειπθφ άηνκν ηνπ είδνπο Scyliorhinus 

canicula πνπ λα έρεη γελλήζεη, απηή ε θάζε πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε σο μερσξηζηφ 

ζηάδην σξίκαζεο γηα ηελ θαηάηαμε ησλ ψξηκσλ ζειπθψλ αηφκσλ πνπ εηζέξρνληαη ζε λέν 

θχθιν σνζπιαθηαθήο αλάπηπμεο, φπσο πξφηεηλαλ θαη νη Serra-Pereira et al. (2014) γηα ην 

είδνο Raja clavata. Δ ηζηνινγηθή πεξηγξαθή ησλ καθξνζθνπηθά αλαγλσξηζκέλσλ ζηαδίσλ 

σξίκαζεο ησλ ζειπθψλ αηφκσλ ησλ ππφ κειέηε εηδψλ δίλεηαη ζπλνπηηθά ζηνλ Πίλαθα 5.6.  

 

Πίλαθαο 5.6 Μηθξνζθνπηθή πεξηγξαθή ησλ ζηαδίσλ γελλεηηθήο σξηκφηεηαο ησλ ζειπθψλ αηφκσλ 

ησλ ππφ κειέηε εηδψλ  

 

Scyliorhinus canicula   Squalus blainville 

ηάδην Πεξηγξαθή   ηάδην Πεξηγξαθή 

I 

Χνζήθε κε αξρέγνλα θαη πξσηνγελή 

σνζπιάθηα πνπ ζπλδένληαη κε ην 

γελλεηηθφ επηζήιην θαη ηνλ ηλψδε 

ρηηψλα. Κειπθηθνί αδέλεο 

αδηαθνξνπνίεηνη.  

  I 

Χνζήθε κε αξρέγνλα θαη πξσηνγελή 

σνζπιάθηα πνπ ζπλδένληαη κε  

ην γελλεηηθφ επηζήιην θαη  

ηνλ ηλψδε ρηηψλα. 

II 

Χνζήθε κε αξρέγνλα θαη πξσηνγελή 

σνζπιάθηα, πξνιεθηζνγφλα σνζπιάθηα 

δηαθνξεηηθψλ κεγεζψλ θαη νξηζκέλα 

ιεθηζνγφλα σνζπιάθηα.  

Έλαξμε δηαθνξνπνίεζεο ησλ θειπθηθψλ 

αδέλσλ: ζρεκαηηζκφο ζσιελίζθσλ, 

ειαζκάησλ θαη ηειηθά δηαθξηηψλ 

εθθξηηηθψλ δσλψλ (βι. πεξηγξαθή δσλψλ 

απφ Stanley 1966). 

 
II 

Χνζήθε κε αξρέγνλα θαη πξσηνγελή 

σνζπιάθηα, πξνιεθηζνγφλα σνζπιάθηα 

δηαθνξεηηθψλ κεγεζψλ θαη  

νξηζκέλα ιεθηζνγφλα σνζπιάθηα. 

III 

Χνζήθε κε σνζπιάθηα φισλ ησλ 

ζηαδίσλ αλάπηπμεο κε αθζνλφηεξα ηα 

ιεθηζνγφλα σνζπιάθηα. Πιήξσο 

δηακνξθσκέλνη θειπθηθνί αδέλεο 

κεγάινπ κεγέζνπο. 

 
III Κακία παξαηήξεζε** 

IV 
Χνζήθε ζηαδίνπ ΕΕΕ. Κειπθηθνί αδέλεο 

ζηαδίνπ ΕΕΕ κε παξνπζία εθθξίζεσλ 

εληφο ησλ ζσιελίζθσλ ηνπο.  
IV Κακία παξαηήξεζε** 

V Κακία παξαηήξεζε* 
 

V Κακία παξαηήξεζε** 

  
  

VI Κακία παξαηήξεζε** 

      VII Κακία παξαηήξεζε** 

*δελ βξέζεθε θαλέλα άηνκν ζε απηφ ην ζηάδην; **νη σνζήθεο δελ εγθιείζηεθαλ, εμαηηίαο ησλ κεγάισλ σνζπιαθίσλ 
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Δ ζπεξκαηνθχζηε ή ζπεξκαηηθφ ζσιελάξην απνηειεί ηε δνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή 

κνλάδα ησλ φξρεσλ ησλ ειαζκαηνβξάγρησλ, φπσο θαη φισλ ησλ ζπνλδπιφδσσλ. ην 

εζσηεξηθφ ηεο νξγαλψλνληαη ηα γελλεηηθά θχηηαξα καδί κε θχηηαξα Sertoli, ηα νπνία ηνπο 

πξνζθέξνπλ ζηήξημε θαη πξνζηαζία, θαη φια καδί νξηνζεηνχληαη απφ ηε βαζηθή κεκβξάλε 

(Fawcett et al. 1959). ε θάζε ζπεξκαηνθχζηε ηα γελλεηηθά θχηηαξα βξίζθνληαη πάληα ζην 

ίδην ζπεξκαηνγελεηηθφ ζηάδην (Stanley 1966). χκθσλα κε ηνπο Parsons & Grier (1992) νη 

ζπεξκαηνθχζηεο ζηελ πνξεία ηεο σξίκαζεο ησλ ειαζκαηνβξάγρησλ πεξλνχλ απφ εθηά 

ζπεξκαηνγελεηηθά ζηάδηα ζε θαζέλα απφ ηα νπνία απαληνχλ: αξρέγνλα θχηηαξα γνλάδσλ ή 

γνλνθχηηαξα (ζηάδην Ε), ζπεξκαηνγφληα (ζηάδην ΕΕ), πξσηνγελή ζπεξκαηνθχηηαξα (ζηάδην 

ΕΕΕ), δεπηεξνγελή ζπεξκαηνθχηηαξα (ζηάδην IV), ζπεξκαηίδεο (ζηάδην V), πξψηκα 

ζπεξκαηφδσα (ζηάδην VI) θαη ψξηκα ζπεξκαηφδσα (ζηάδην VII). Δ κηθξνζθνπηθή 

παξαηήξεζε ηζηνινγηθψλ ηνκψλ φξρεσλ απνθάιπςε φηη θάζε καθξνζθνπηθά αλαγλσξηζκέλν 

ζηάδην γελλεηηθήο σξηκφηεηαο ησλ αξζεληθψλ αηφκσλ ησλ εηδψλ Scyliorhinus canicula θαη 

Squalus blainville ραξαθηεξίδεηαη ηζηνινγηθά απφ ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο ζπεξκαηνθπζηψλ.  

ηνπο αλψξηκνπο φξρεηο θαη ησλ δχν εηδψλ, παξαηεξήζεθαλ ζπεξκαηνθχζηεο ησλ 

ζηαδίσλ Ε, ΕΕ θαη ΕΕΕ. Οη ζπεξκαηνθχζηεο ηνπ ζηαδίνπ Ε, νη νπνίεο βξίζθνληαη θάησ απφ ην 

θνηισκαηηθφ επηζήιην ζηε βιαζηηθή δψλε, απνηεινχληαη απφ ραιαξά νξγαλσκέλα 

γνλνθχηηαξα ή πξψηκα ζπεξκαηνγφληα (Βηθφλα 5.7Ώ). ηηο ζπεξκαηνθχζηεο ζηαδίνπ ΕΕ, ηα 

ζπεξκαηνγφληα θαη ηα θχηηαξα Sertoli πθίζηαληαη δηαδνρηθέο κηησηηθέο δηαηξέζεηο, κε ηελ 

πξφνδν ησλ νπνίσλ ηα θχηηαξα Sertoli σζνχληαη πξνο ην θέληξν ησλ ζπεξκαηνθπζηψλ 

απνθξάζζνληαο ζρεδφλ ηνλ απιφ (Βηθφλα 5.7ΐ). Ώξρηθά, απηνί νη δχν ηχπνη θπηηάξσλ δελ 

έρνπλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε. Χζηφζν, ζηελ πνξεία ηεο ζπεξκαηνγέλεζεο ηα θχηηαξα 

Sertoli κεηαθηλνχληαη απφ ηνλ απιφ πξνο ηε βαζηθή κεκβξάλε θαη ζρεκαηίδνληαη δχν 

νκφθεληξεο θπηηαξηθέο ζηηβάδεο, ε κηα κε ηα ζπεξκαηνγφληα θάησ απφ ηε βαζηθή κεκβξάλε 

θαη ε άιιε κε ηα θχηηαξα Sertoli γχξσ απφ ηνλ απιφ ησλ ζπεξκαηνθπζηψλ (Βηθφλα 5.7Γ). 

Μέρξη ην ηέινο απηνχ ηνπ ζηαδίνπ, ηα θχηηαξα Sertoli έρνπλ νινθιεξψζεη ηε κεηαθίλεζή 

ηνπο πξνο ηελ πεξηθέξεηα ησλ ζπεξκαηνθπζηψλ (Βηθφλα 5.7Α). ηηο ζπεξκαηνθχζηεο 

ζηαδίνπ ΕΕΕ, ηα πξσηνγελή ζπεξκαηνθχηηαξα πνπ πξνέθπςαλ κέζσ κηησηηθψλ δηαηξέζεσλ 

απφ ηα ζπεξκαηνγφληα έρνπλ κεγάινπο ππξήλεο θαη θαηαιακβάλνπλ φιε ηελ έθηαζή ηνπο, 

ελψ ηα θχηηαξα Sertoli παξακέλνπλ πεξηθεξηθά (Βηθφλα 5.7Β). ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ζηνπο αλψξηκνπο φξρεηο θαη ησλ δχν εηδψλ, παξαηεξήζεθαλ ζε κηθξή 

ζπρλφηεηα ψξηκεο ζπεξκαηνθχζηεο κε ζπεξκαηίδεο θαη ζπεξκαηφδσα. Σν γεγνλφο απηφ 

παξαηεξήζεθε θαη ζε άιια είδε (Girard et al. 2000, Serra-Pereira et al. 2014), δείρλνληαο φηη 

ε ζπεξκαηνγέλεζε μεθηλά πνιχ λσξίο ζε σνηφθνπο θαη δσνηφθνπο ειαζκαηνβξάγρηνπο. 
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ηνπο σξηκάδνληεο φξρεηο θαη ησλ δχν εηδψλ, παξαηεξήζεθε φηη ζπλππάξρνπλ νη 

ζπεξκαηνθχζηεο φισλ ησλ ζπεξκαηνγελεηηθψλ ζηαδίσλ (Ε–VII). Χζηφζν, πεξηζζφηεξν 

άθζνλεο ήηαλ νη ζπεξκαηνθχζηεο ηνπ ζηαδίνπ IV πνπ απνηεινχληαη απφ δεπηεξνγελή 

ζπεξκαηνθχηηαξα πξνεξρφκελα απφ ηελ πξψηε κεησηηθή δηαίξεζε ησλ πξσηνγελψλ 

ζπεξκαηνθπηηάξσλ. Σα δεπηεξνγελή ζπεξκαηνθχηηαξα είλαη κηθξφηεξα ζε κέγεζνο απφ ηα 

πξσηνγελή θαη δηαζέηνπλ κηθξφηεξνπο ππξήλεο κε ζπκππθλσκέλα ρξσκνζψκαηα (Βηθφλα 

5.7Σ). Σα δεπηεξνγελή ζπεξκαηνθχηηαξα εηζέξρνληαη ζηε δεχηεξε κεησηηθή δηαίξεζε θαη 

πξνθχπηνπλ νη ζπεξκαηίδεο, νη νπνίεο είλαη αθφκα κηθξφηεξεο ζε κέγεζνο, γηαηί πεξηέρνπλ 

απινεηδή αξηζκφ ρξσκνζσκάησλ, παξνπζηάδνπλ αλαδπφκελα καζηίγηα θαη ζπληζηνχλ ηηο 

ζπεξκαηνθχζηεο ηνπ ζηαδίνπ V (Βηθφλα 5.7Γ; H). ηηο ζπεξκαηνθχζηεο ηνπ ζηαδίνπ VΕ, νη 

ζπεξκαηίδεο εηζέξρνληαη ζηε θάζε ηεο ζπεξκηνγέλεζεο, θαηά ηελ νπνία κεηαηξέπνληαη ζε 

πην επηκεθπζκέλα αλψξηκα ζπεξκαηφδσα πνπ ζρεκαηίδνπλ ραιαξέο δέζκεο κε ηα θεθάιηα λα 

θαηεπζχλνληαη πξνο ηε βαζηθή κεκβξάλε θαη ηηο νπξέο πξνο ηνλ θεληξηθφ απιφ (Βηθφλα 

5.7Θ; I). ηηο ζπεξκαηνθχζηεο ηνπ ζηαδίνπ VΕΕ, ηα ψξηκα ζπεξκαηφδσα νξγαλψλνληαη ζε 

ζθηρηέο δέζκεο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηα θχηηαξα Sertoli πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηθέξεηα 

ησλ ζπεξκαηνθπζηψλ (Βηθφλα 5.7Κ). Σειηθά, ηα ψξηκα ζπεξκαηφδσα απειεπζεξψλνληαη 

ζηνλ απιφ ησλ ζπεξκαηνθπζηψλ (Βηθφλα 5.7Λ), κέζσ ησλ εθθνξεηηθψλ ζσιελαξίσλ 

θαηαιήγνπλ ζηελ επηδηδπκίδα θαη απφ εθεί κέζσ ησλ ζπεξκαηαγσγψλ θηάλνπλ ζηνπο 

ζπεξκαηηθνχο ζάθνπο θαη ηειηθά ζηα γνλνπφδηα (Serra-Pereira et al. 2014). 

ηνπο ψξηκνπο φξρεηο θαη ησλ δχν εηδψλ, παξαηεξήζεθαλ νη ζπεξκαηνθχζηεο φισλ 

ησλ ζπεξκαηνγελεηηθψλ ζηαδίσλ. Χζηφζν, πεξηζζφηεξν άθζνλεο ήηαλ νη ζπεξκαηνθχζηεο κε 

ζπεξκαηίδεο ή ζπεξκαηφδσα. Παξφκνην πξφηππν εκθάληζαλ θαη ηα δξαζηήξηα αξζεληθά 

άηνκα, ρσξίο σζηφζν λα μερσξίδνπλ απφ ηα ψξηκα. πσο θαη ζηνπο ηειεφζηενπο, ε 

δξαζηήξηα θάζε είλαη ηζηνινγηθά δπζδηάθξηηε (Brown-Peterson et al. 2011). Δ 

κηθξνζθνπηθή πεξηγξαθή ησλ ζηαδίσλ γελλεηηθήο σξηκφηεηαο ζπλνςίδεηαη ζηνλ Πίλαθα 5.7. 

 

Πίλαθαο 5.7 Μηθξνζθνπηθή πεξηγξαθή ησλ ζηαδίσλ γελλεηηθήο σξηκφηεηαο ησλ αξζεληθψλ αηφκσλ 

ησλ ππφ κειέηε εηδψλ  

 

ηάδην Καηάζηαζε Πεξηγξαθή 

I Ώλψξηκε 

ξρεηο κε γνλνθχηηαξα θαη άθζνλα ζπεξκαηνγφληα. Ληγφηεξεο 

ζπεξκαηνθχζηεο κε ζπεξκαηνθχηηαξα (πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή). 

πάληα παξαηεξνχληαη ζπεξκαηίδεο ή ζπεξκαηφδσα. 

II Χξηκάδνπζα 
ξρεηο κε ζπεξκαηνθχζηεο φισλ ησλ ζπεξκαηνγελεηηθψλ ζηαδίσλ,  

αιιά θπξίσο κε δεπηεξνγελή ζπεξκαηνθχηηαξα. 

III ξηκε 
ξρεηο κε ζπεξκαηνθχζηεο φισλ ησλ ζπεξκαηνγελεηηθψλ ζηαδίσλ,  

αιιά θπξίσο κε ζπεξκαηίδεο ή ζπεξκαηφδσα. 

IV Αξαζηήξηα ξρεηο ζηαδίνπ ΕΕΕ. 
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Δηθφλα 5.7 πεξκαηνθχζηεο ηνπ είδνπο S. canicula ζε δηαθνξεηηθά ζπεξκαηνγελεηηθά ζηάδηα 

(ρξψζε: αηκαηνμπιίλε & εσζίλε). ηάδην Ε, πξψηκα ζπεξκαηνγφληα (Α); ηάδην ΕΕ, ζπεξκαηνγφληα 

πνπ σζνχλ ηα θχηηαξα Sertoli πξνο ηνλ απιφ (Β); ηάδην ΕΕ, ζπεξκαηνγφληα θαη θχηηαξα Sertoli ζε 

δχν θπηηαξηθέο ζηηβάδεο (Γ); ηάδην ΕΕ, θχηηαξα Sertoli ζε πεξηθεξηθή δηάηαμε (Γ); ηάδην ΕΕΕ, 

πξσηνγελή ζπεξκαηνθχηηαξα (Δ); ηάδην IV, δεπηεξνγελή ζπεξκαηνθχηηαξα (Σ). [Ώ, απιφο; BΜ, 

βαζηθή κεκβξάλε; Κ, θχηηαξα Sertoli; γ, ζπεξκαηνγφληα; θA, πξσηνγελή ζπεξκαηνθχηηαξα; 

θB, δεπηεξνγελή ζπεξκαηνθχηηαξα] (Φσην. ΐ Κνπζηέλε) 
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Δηθφλα 5.7 (ζπλέρεηα) ηάδην V, πξψηκεο ζπεξκαηίδεο ζηξνγγπινχ ζρήκαηνο κε αλαδπφκελα 

καζηίγηα (Ε); ηάδην V, επηκεθπζκέλεο ζπεξκαηίδεο πξνρσξεκέλεο σξίκαζεο (H); ηάδην VΕ, 

αλψξηκα ζπεξκαηφδσα πνπ ζρεκαηίδνπλ ραιαξέο δέζκεο (Θ); ηάδην VΕ, θεθάιηα ζπεξκαηφδσσλ 

πξνζαλαηνιηζκέλα πξνο ηα θχηηαξα Sertoli (I); ηάδην VIΕ, ψξηκα ζπεξκαηφδσα ζε ζθηρηέο δέζκεο 

(K); Ώπειεπζέξσζε ψξηκσλ ζπεξκαηφδσσλ ζηνλ απιφ θαη ζπξξίθλσζε ησλ ζπεξκαηνθπζηψλ (Λ). 

[Ώ, απιφο; ΐΜ, βαζηθή κεκβξάλε; Κ, θχηηαξα Sertoli; δ, ζπεξκαηίδεο; δ, ζπεξκαηφδσα] (Φσην. 

ΐ Κνπζηέλε) 

 

 

ηελ Βηθφλα 5.8 παξνπζηάδνληαη ηα ηζηνινγηθά παξαζθεπάζκαηα ψξηκσλ φξρεσλ ησλ 

εηδψλ Scyliorhinus canicula θαη Squalus blainville φπνπ δηαθξίλνληαη ζπεξκαηνθχζηεο ζε 

δηαθνξεηηθά ζπεξκαηνγελεηηθά ζηάδηα. 
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Κ Λ 
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Δηθφλα 5.8 ξηκνη φξρεηο ησλ εηδψλ S. canicula (Α) θαη S. blainville (Β) (Φσην. ΐ Κνπζηέλε) 

Α 

Β 



ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΖ 

 

151 

 

5.3.3 Καηαλνκέο ζηαδίσλ γελλεηηθήο σξηκφηεηαο 

 

Scyliorhinus canicula 

ηε κειέηε ηεο αλαπαξαγσγηθήο βηνινγίαο ηνπ είδνπο ζπκπεξηιήθζεθαλ 2.253 άηνκα απφ ην 

ζχλνιν ησλ 2.314 ζπιιερζέλησλ αηφκσλ. Σα ππφινηπα 61 άηνκα πεξηειάκβαλαλ 32 ζειπθά 

θαη 28 αξζεληθά άηνκα ζηα νπνία δελ ήηαλ εθηθηή ε αλαγλψξηζε ηνπ ζηαδίνπ σξηκφηεηαο, 

εμαηηίαο ηεο πξνρσξεκέλεο αιινίσζεο ησλ αλαπαξαγσγηθψλ νξγάλσλ απφ παξάζηηα, θαζψο 

θαη έλα αλψξηκν (ζηάδην ΕΕ) εξκαθξφδηην άηνκν. Σα πεξηζζφηεξα ζειπθά (70,5%) θαη 

ζρεδφλ ηα κηζά αξζεληθά άηνκα (50,6%) ήηαλ αλψξηκα.  

Καη ηα δχν θχια πξνζέγγηζαλ ηελ θαηάζηαζε σξίκαζεο κε ηελ αχμεζε ηνπ κήθνπο 

ηνπο θαη θάλεθε φηη μεθηλνχλ λα σξηκάδνπλ ζε παξφκνην κήθνο (Βηθφλα 5.9, Πίλαθαο 5.8). 

Δ κεληαία θαηαλνκή ησλ ζηαδίσλ γελλεηηθήο σξηκφηεηαο απνθάιπςε ηελ παξνπζία 

ηφζν αλψξηκσλ (ζηάδηα Ε–ΕΕ) φζν θαη ψξηκσλ αηφκσλ (ζηάδηα ΕΕΕ–IV) θαη ησλ δχν θχισλ 

φινπο ηνπο κήλεο. Εζρπξή παξνπζία ησλ ψξηκσλ ζειπθψλ αηφκσλ παξαηεξήζεθε ηνπο κήλεο 

Μάξηην (65,5%) θαη Ώπξίιην (46,5%), ελψ αλψξηκα ζειπθά θπξηάξρεζαλ ζε πνζνζηά 

κεγαιχηεξα απφ 70% ηνπο κήλεο Μάην (77,5%), Οθηψβξην (75,3%), Ννέκβξην (73,9%) θαη 

Αεθέκβξην (80,2%). Κπνθνξνχληα ζειπθά άηνκα (ζηάδην IV) θαηαγξάθεθαλ φινπο ηνπο 

κήλεο ζε πνζνζηά απφ 7,94 (Αεθέκβξηνο) έσο 22,6% (Μάξηηνο). Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, 

ψξηκα αξζεληθά άηνκα θπξηάξρεζαλ ηνπο κήλεο Εαλνπάξην (72,2%), Οθηψβξην (81,3%), 

Ννέκβξην (80%) θαη Αεθέκβξην (75,8%), ελψ αλψξηκα αξζεληθά θπξηάξρεζαλ ηνλ Ώπξίιην 

(77,6%). Αξαζηήξηα αξζεληθά άηνκα (ζηάδην IV) βξέζεθαλ φινπο ηνπο κήλεο, κε απμεκέλα 

πνζνζηά ην Μάξηην (21,2%), ηνλ Οθηψβξην (20,5), ην Ννέκβξην (25,9%) θαη ην Αεθέκβξην 

(32,6). ην ζεκείν απηφ ππελζπκίδεηαη φηη εμαηηίαο ηεο απαγφξεπζεο ηεο αιηείαο κε 

κεραλφηξαηα ηνπο ζεξηλνχο κήλεο θαη ην επηέκβξην, θαζψο θαη ηεο ζεκαληηθήο εμάξηεζεο 

ησλ δεηγκαηνιεςηψλ απφ ηνπο επαγγεικαηίεο αιηείο, νη κήλεο δελ αληηπξνζσπεχηεθαλ απφ 

ηνλ ίδην αξηζκφ αηφκσλ (Βηθφλα 5.10, Πίλαθαο 5.9). 

Ώπφ ηελ Βηθφλα 5.11, δηαπηζηψλεηαη ζαθήο αιιεινεπηθάιπςε ησλ ζηαδίσλ γελλεηηθήο 

σξηκφηεηαο ζε φιεο ηηο δψλεο βάζνπο θαη ζηα δχν θχια. Εδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθή ήηαλ ε 

θπξηαξρία ησλ αλψξηκσλ ζειπθψλ (79,2%) θαη αξζεληθψλ αηφκσλ (65,5%) απφ 300 έσο 400 

m βάζνπο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ψξηκσλ ζειπθψλ αηφκσλ (42,2%) βξέζεθε απφ 200 

έσο 300 m βάζνπο, απφ ηα νπνία ηα θπνθνξνχληα (15,9%) ήηαλ αθζνλφηεξα ζηε ξερφηεξε 

δψλε (100–200 m). Σέινο, ε πιεηνλφηεηα ησλ αξζεληθψλ αηφκσλ ήηαλ ψξηκα ζηηο δψλεο 

βάζνπο 100–200 (60,5%), 200–300 (58,5%) θαη 400–500 m (56,1%) (Πίλαθαο 5.10). 
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Δηθφλα 5.9 Πνζνζηφ (%) ησλ ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. canicula ζε θάζε ζηάδην 

γελλεηηθήο σξηκφηεηαο αλά θιάζε νιηθνχ κήθνπο (TL) 

 

Πίλαθαο 5.8 Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ νιηθνχ κήθνπο (TL ζε mm) ησλ ζειπθψλ θαη 

αξζεληθψλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. canicula αλά ζηάδην γελλεηηθήο σξηκφηεηαο 

 

Θειπθά   Αξζεληθά 

ηάδην N M.T. T.A. Δχξνο   ηάδην N M.T. T.A. Δχξνο 

I 530 252 69,5 89–395   I 447 247 60,0 110–382 

ΕΕ 249 376 28,8 265–447 
 

ΕΕ 130 368 21,4 326–416 

ΕΕΕ 203 412 25,4 361–492 
 

ΕΕΕ 410 417 26,4 350–489 

IV 130 418 26,4 349–480 
 

IV 154 439 27,1 390–517 

χλνιν 1.112 329 90,3 89–492   χλνιν 1.141 348 93,1 110–517 

Ν, αξηζκφο αηφκσλ; M.T., κέζε ηηκή; Σ.Ώ., ηππηθή απφθιηζε 
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Δηθφλα 5.10 Πνζνζηφ (%) ησλ ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. canicula ζε θάζε 

ζηάδην γελλεηηθήο σξηκφηεηαο αλά κήλα 
 

 

 
Πίλαθαο 5.9 Ώξηζκφο (Ν) θαη πνζνζηφ (%) ησλ ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. 

canicula ζε θάζε ζηάδην γελλεηηθήο σξηκφηεηαο αλά κήλα  
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χλνιν χλνιν

Ν % Ν % Ν % Ν % Ν Ν % Ν % Ν % Ν % Ν

Εαλ. 13 46,4 5 17,9 7 25,0 3 10,7 28 0 0 10 27,8 25 69,4 1 2,78 36

Φεβ. 20 24,1 29 34,9 27 32,5 7 8,43 83 44 40,7 16 14,8 46 42,6 2 1,85 108

Μάξ. 4 4,76 25 29,8 36 42,9 19 22,6 84 76 55,5 9 6,57 23 16,8 29 21,2 137

Ώπξ. 18 25,4 20 28,2 18 25,4 15 21,1 71 230 74,7 9 2,92 67 21,8 2 0,65 308

Μάη. 131 61,5 34 16,0 28 13,1 20 9,39 213 97 48,3 14 6,97 58 28,9 32 15,9 201

Οθη. 154 50,0 78 25,3 43 14,0 33 10,7 308 0 0 32 18,7 104 60,8 35 20,5 171

Ννέ. 112 56,3 35 17,6 29 14,6 23 11,6 199 0 0 17 20,0 46 54,1 22 25,9 85

Αεθ. 78 61,9 23 18,3 15 11,9 10 7,94 126 0 0 23 24,2 41 43,2 31 32,6 95

IVΜήλαο I II III

ΑξζεληθάΘειπθά

I IIIII IV
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Δηθφλα 5.11 Πνζνζηφ (%) ησλ ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. canicula ζε θάζε 

ζηάδην γελλεηηθήο σξηκφηεηαο αλά δψλε βάζνπο 

 

Πίλαθαο 5.10 Ώξηζκφο (Ν) θαη πνζνζηφ (%) ησλ ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. 

canicula ζε θάζε ζηάδην γελλεηηθήο σξηκφηεηαο αλά δψλε βάζνπο 
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Ν % Ν % Ν % Ν % Ν Ν % Ν % Ν % Ν % Ν

100–200 62 42,8 34 23,4 26 17,9 23 15,9 145 44 27,2 20 12,3 74 45,7 24 14,8 162

200–300 59 30,7 52 27,1 51 26,6 30 15,6 192 76 31,5 24 10,0 102 42,3 39 16,2 241

300–400 281 61,5 81 17,7 54 11,8 41 8,97 457 230 55,8 40 9,71 102 24,8 40 9,71 412

400–500 128 40,3 82 25,8 72 22,6 36 11,3 318 97 29,8 46 14,1 132 40,5 51 15,6 326

Θειπθά ΑξζεληθάΒάζνο 

(m) III IVI II III IV I II
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Squalus blainville  

ηε κειέηε ηεο αλαπαξαγσγηθήο βηνινγίαο ηνπ είδνπο ζπκπεξηιήθζεθαλ 776 άηνκα απφ ην 

ζχλνιν ησλ 810 ζπιιερζέλησλ αηφκσλ. Σα ππφινηπα 34 άηνκα πεξηειάκβαλαλ 19 ζειπθά 

θαη 14 αξζεληθά άηνκα ζηα νπνία δελ ήηαλ εθηθηή ε αλαγλψξηζε ηνπ ζηαδίνπ σξηκφηεηαο, 

εμαηηίαο ηεο πξνζβνιήο ησλ αλαπαξαγσγηθψλ νξγάλσλ απφ παξάζηηα, θαζψο θαη έλα 

αλψξηκν (ζηάδην ΕΕ) εξκαθξφδηην άηνκν. Σα πεξηζζφηεξα ζειπθά (73,4%) θαη ζρεδφλ ηα 

κηζά αξζεληθά άηνκα (44,4%) ήηαλ αλψξηκα. 

Καη ηα δχν θχια πξνζέγγηζαλ ηελ θαηάζηαζε σξίκαζεο κε ηελ αχμεζε ηνπ κήθνπο 

ηνπο, κε ηα αξζεληθά άηνκα λα μεθηλνχλ λα σξηκάδνπλ ζε κηθξφηεξν κήθνο απφ φ,ηη ηα 

ζειπθά (Βηθφλα 5.12, Πίλαθαο 5.11). 

ια ηα ζειπθά θαη αξζεληθά άηνκα κέρξη ηελ ειηθία ησλ 11 θαη 7 y, αληίζηνηρα, ήηαλ 

αλψξηκα (ζηάδηα Ε–ΕΕ), ελψ απμαλνκέλεο ηεο ειηθίαο απμήζεθε ην πνζνζηφ ησλ ψξηκσλ 

αηφκσλ. ια ηα ζειπθά θαη αξζεληθά άηνκα κεγαιχηεξα απφ 23 θαη 16 y, αληίζηνηρα, ήηαλ 

ψξηκα (Βηθφλα 5.13, Πίλαθαο 5.12). 

Λακβάλνληαο ππφςε ηνπο κήλεο πνπ αληηπξνζσπεχηεθαλ απφ πεξηζζφηεξα απφ 30 

άηνκα, δηαπηζηψζεθε φηη ηα ζειπθά άηνκα ήηαλ αλψξηκα (ζηάδηα Ε–ΕΕ) ζην ζχλνιφ ηνπο ην 

Αεθέκβξην (100%) θαη ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνλφηεηα ηνλ Εαλνπάξην (95,2%). ρεδφλ ζε 

παξφκνηα επίπεδα θπκάλζεθαλ ηα ψξηκα ζειπθά άηνκα (ζηάδηα ΕII–VII) ηνπο ππφινηπνπο 

κήλεο, παξνπζηάδνληαο ην κηθξφηεξν πνζνζηφ ην Μάην (29,6%) θαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

ηνλ Ενχλην (47,1%). εκαληηθή παξνπζία είραλ ηα ψξηκα αξζεληθά άηνκα (ζηάδηα ΕΕΕ–IV) 

ηνπο πεξηζζφηεξνπο κήλεο ζε πνζνζηά πνπ θπκάλζεθαλ απφ 62,1 (Ώπξίιηνο) έσο 72,5% 

(Οθηψβξηνο). Σα αξζεληθά άηνκα ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ήηαλ αλψξηκα (ζηάδηα Ε–ΕΕ) ηνπο 

κήλεο Εαλνπάξην (77,8%) θαη Αεθέκβξην (93,3%). Δ παξνπζία ηφζν ζειπθψλ αηφκσλ πνπ 

θπνθνξνχλ (ζηάδηα IV–VI) ή έρνπλ γελλήζεη (ζηάδην VII) φζν θαη δξαζηήξησλ αξζεληθψλ 

αηφκσλ (ζηάδην IV) φιεο ηηο επνρέο, απνηειεί έλδεημε ηεο παξαηεηακέλεο πεξηφδνπ 

αλαπαξαγσγήο ηνπ είδνπο (Βηθφλα 5.14, Πίλαθαο 5.13). 

Ώπφ ηελ Βηθφλα 5.15, δηαπηζηψλεηαη ζαθήο αιιεινεπηθάιπςε ησλ ψξηκσλ θαη 

αλψξηκσλ αηφκσλ θαη ησλ δχν θχισλ ζε φια ηα βάζε. Εδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθή ήηαλ ε 

ηζρπξή επηθξάηεζε ησλ ψξηκσλ ζειπθψλ (ζηάδηα ΕΕΕ–VΕI) θαη αξζεληθψλ αηφκσλ (ζηάδηα 

ΕΕΕ–ΕV) ζε βάζε >500 m. ηα ππφινηπα βάζε ηα πεξηζζφηεξα ζειπθά άηνκα ήηαλ αλψξηκα, 

εκθαλίδνληαο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (85,2%) ζηε δψλε 200–300 m. Αελ βξέζεθαλ θαζφινπ 

δξαζηήξηα αξζεληθά (ζηάδην IV) ζηε ξερφηεξε δψλε (100–200 m), ε νπνία θάλεθε φηη 

πξνηηκάηαη θπξίσο απφ αλψξηκα άηνκα θαη ησλ δχν θχισλ (ζηάδηα Ε θαη ΕΕ), αιιά θαη απφ 

ψξηκα αξζεληθά (κφλν ζηαδίνπ ΕΕΕ) θαη ζειπθά άηνκα (ζηάδηα IΕΕ–VIΕ) (Πίλαθαο 5.14). 
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Δηθφλα 5.12 Πνζνζηφ (%) ησλ ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. blainville ζε θάζε 

ζηάδην γελλεηηθήο σξηκφηεηαο αλά θιάζε νιηθνχ κήθνπο (TL) 

 

Πίλαθαο 5.11 Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ νιηθνχ κήθνπο (TL ζε mm) ησλ ζειπθψλ θαη 

αξζεληθψλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. blainville αλά ζηάδην γελλεηηθήο σξηκφηεηαο 

 

Θειπθά   Αξζεληθά 

ηάδην N M.T. T.A. Δχξνο   ηάδην N M.T. T.A. Δχξνο 

I 259 379 91,6 182–651   I 132 361 70,3 180–472 

ΕΕ 56 516 57,3 392–616 

 

ΕΕ 22 454 18,8 410–489 

ΕΕΕ 26 566 24,2 529–618 

 
ΕΕΕ 82 499 34,3 420–576 

IV 12 634 58,7 523–718 

 
IV 111 526 40,1 445–799 

V 10 672 49,3 564–727 

 
χλνιν 347 452 90,2 180–799 

VI 53 651 56,5 560–779 

     
  

VII 13 623 54,3 555–759 

     
  

χλνιν 429 463 136 182–779             
Ν, αξηζκφο αηφκσλ; M.T., κέζε ηηκή; Σ.Ώ., ηππηθή απφθιηζε 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900

Π
ν
ζ
ν
ζ
η
φ
ζ
ε
ι
π
θ
ψ
λ
 α
η
φ
κ
σ
λ

TL (mm)

I (Ν=259) II (Ν=56) III (Ν=26) IV (N=12) V (N=10) VI (N=53) VII (N=13)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900

Π
ν
ζ
ν
ζ
η
φ
α
ξ
ζ
ελ
ηθ
ψ
λ
 α
η
φ
κ
σ
λ

TL (mm)

I (Ν=132) II (Ν=22) III (Ν=82) IV (N=111)



ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΖ 

 

157 

 

 

 

 

Δηθφλα 5.13 Πνζνζηφ (%) ησλ ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. blainville ζε θάζε 

ζηάδην γελλεηηθήο σξηκφηεηαο αλά θιάζε ειηθίαο 

 

Πίλαθαο 5.12 Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ειηθίαο (ζε y) ησλ ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ 

αηφκσλ ηνπ είδνπο S. blainville αλά ζηάδην γελλεηηθήο σξηκφηεηαο 

 

Θειπθά   Αξζεληθά 

ηάδην N M.T. T.A. Δχξνο   ηάδην N M.T. T.A. Δχξνο 

I 214 8,16 4,10 1–18 

 

I 109 7,14 3,34 1–14 

ΕΕ 38 14,1 3,42 8–23 

 

ΕΕ 13 11,5 2,18 9–16 

ΕΕΕ 16 17,3 2,39 12–21 

 

ΕΕΕ 62 13,8 2,46 8–19 

IV 6 19,0 4,24 13–23 

 

IV 70 14,7 2,33 9–22 

V 5 21,6 3,85 17–27 

 

χλνιν 254 11,1 4,49 1–22 

VI 24 20,7 2,91 16–28 

     
 

VII 7 19,3 2,56 16–22 

     
  

χλνιν 310 11,0 5,93 1–28             

Ν, αξηζκφο αηφκσλ; M.T., κέζε ηηκή; Σ.Ώ., ηππηθή απφθιηζε 
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Δηθφλα 5.14 Πνζνζηφ (%) ησλ ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. blainville ζε θάζε 

ζηάδην γελλεηηθήο σξηκφηεηαο αλά κήλα 

 

Πίλαθαο 5.13 Ώξηζκφο (Ν) θαη πνζνζηφ (%) ησλ ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. 

blainville ζε θάζε ζηάδην γελλεηηθήο σξηκφηεηαο αλά κήλα  
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χλνιν χλνιν

Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % Ν Ν % Ν % Ν % Ν % Ν

Εαλ. 57 91,9 2 3,23 0 0 0 0 1 1,61 1 1,61 1 1,61 62 27 75,0 1 2,78 1 2,78 7 19,4 36

Φεβ. 2 40,0 2 40,0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20,0 5 1 33,3 0 0 1 33,3 1 33,3 3

Μάξ. 25 96,2 1 3,85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 19 50,0 1 2,63 10 26,3 8 21,1 38

Ώπξ. 16 37,2 12 27,9 1 2,33 6 14,0 2 4,65 4 9,30 2 4,65 43 6 20,7 5 17,2 15 51,7 3 10,3 29

Μάη. 43 60,6 7 9,86 2 2,82 1 1,41 1 1,41 15 21,1 2 2,82 71 13 27,1 2 4,17 9 18,8 24 50,0 48

Ενχλ. 24 47,1 3 5,88 10 19,6 2 3,92 0 0 9 17,6 3 5,88 51 16 31,4 4 7,84 9 17,6 22 43,1 51

Ενχι. 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 100 0 0 3

Οθη. 42 42,9 19 19,4 9 9,18 2 2,04 4 4,08 20 20,4 2 2,04 98 15 21,7 4 5,80 26 37,7 24 34,8 69

Ννέ. 11 34,4 8 25,0 4 12,5 1 3,13 2 6,25 4 12,5 2 6,25 32 11 27,5 1 2,50 7 17,5 21 52,5 40

Αεθ. 36 94,7 2 5,26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 24 80,0 4 13,3 1 3,33 1 3,33 30

Μήλαο
Θειπθά Αξζεληθά

I V VI VII I II III IVII III IV
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Δηθφλα 5.15 Πνζνζηφ (%) ησλ ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. blainville ζε θάζε 

ζηάδην γελλεηηθήο σξηκφηεηαο αλά δψλε βάζνπο 

 

Πίλαθαο 5.14 Ώξηζκφο (Ν) θαη πνζνζηφ (%) ησλ ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. 

blainville ζε θάζε ζηάδην γελλεηηθήο σξηκφηεηαο αλά δψλε βάζνπο 
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Βάζνο (m)

I (Ν=132) II (Ν=22) III (Ν=82) IV (N=111)

χλνιν χλνιν

Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % Ν Ν % Ν % Ν % Ν % Ν

100–200 54 64,3 9 10,7 2 2,38 5 5,95 3 3,57 10 11,9 1 1,19 84 17 54,8 4 12,9 10 32,3 0 0 31

200–300 134 82,7 16 9,88 1 0,62 3 1,85 2 1,23 2 1,23 4 2,47 162 74 51,7 10 6,99 34 23,8 25 17,5 143

300–400 36 50,7 14 19,7 9 12,7 1 1,41 1 1,41 8 11,3 2 2,82 71 19 23,2 1 1,22 15 18,3 47 57,3 82

400–500 32 57,1 13 23,2 1 1,79 0 0 1 1,79 8 14,3 1 1,79 56 20 40,0 3 6,00 11 22,0 16 32,0 50

>500 3 5,36 4 7,14 13 23,2 3 5,36 3 5,36 25 44,6 5 8,93 56 2 4,88 4 9,76 12 29,3 23 56,1 41

Βάζνο 

(m)

Θειπθά Αξζεληθά

I V VI VII I II III IVII III IV
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5.3.4 Μεηξήζεηο αλαπαξαγσγηθψλ νξγάλσλ θαη ήπαηνο 

 

Scyliorhinus canicula 

ηα ζειπθά άηνκα ν αξηζηεξφο θειπθηθφο αδέλαο ή σαγσγφο δελ δηέθεξε ζεκαληηθά σο πξνο 

ηε δηάκεζε ηηκή ηνπ κήθνπο, ηνπ πιάηνπο θαη ηνπ βάξνπο απφ ην δεμηφ (PW>0,05 ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο) (Πίλαθαο 5.15). Ώληίζεηα, ζηα αξζεληθά άηνκα ε δεμηά γνλάδα παξνπζίαζε 

ζεκαληηθά πςειφηεξε δηάκεζε ηηκή κήθνπο θαη ρακειφηεξε δηάκεζε ηηκή πιάηνπο απφ ηελ 

αξηζηεξή, αιιά θακία ζεκαληηθή δηαθνξά σο πξνο ην βάξνο (PW>0,05) (Πίλαθαο 5.16).  

 

Πίλαθαο 5.15 Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ κεηξήζεσλ ηνπ αξηζηεξνχ θαη δεμηνχ σαγσγνχ 

θαη θειπθηθνχ αδέλα ησλ ζειπθψλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. canicula. Δ πηζαλφηεηα PW αληηζηνηρεί ζηε 

δνθηκαζία Mann–Whitney  

 

Μέηξεζε 
Αξηζηεξή πιεπξά   Γεμηά πιεπξά 

PW 
N M.T. T.A. Δχξνο   N M.T. T.A. Δχξνο 

Κ
ει

π
θ

ηθ
ν

ί 

α
δ
έλ

εο
 Μήθνο 602 19,8 5,60 4,00–45,0 

 
495 19,7 5,66 4,00–44,0 0,6849 (W=146.880) 

Πιάηνο 602 12,0 4,82 2,00–29,0 
 

495 11,8 5,02 2,00–27,0 0,6779 (W=146.831) 

ΐάξνο 602 1,32 1,07 0,004–4,8 
 

495 1,30 1,09 0,003–5,1 0,6556 (W=146.668) 

Χ
α

γσ
γν

ί Μήθνο 478 79,5 20,4 35,0–129   478 80,0 19,9 37,0–130 0,6659 (W=116.085) 

Πιάηνο 568 7,42 5,13 0,50–21,0 
 

568 7,43 5,16 0,50–22,0 0,9951 (W=161.346) 

ΐάξνο 431 1,40 1,35 0,04–5,50   431 1,42 1,36 0,04–5,46 0,8519 (W=93.564) 

Μήθνο θαη πιάηνο ζε mm, βάξνο ζε g; Ν, αξηζκφο αηφκσλ; Μ.Σ., κέζε ηηκή; T.A., ηππηθή απφθιηζε 

 

Πίλαθαο 5.16 Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ κεηξήζεσλ ηεο αξηζηεξήο θαη δεμηάο γνλάδαο 

ησλ αξζεληθψλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. canicula. Δ πηζαλφηεηα PW αληηζηνηρεί ζηε δνθηκαζία Mann–

Whitney  

 

Μέηξεζε 
Αξηζηεξή πιεπξά   Γεμηά πιεπξά 

PW 
N M.T. T.A. Δχξνο   N M.T. T.A. Δχξνο 

Γ
ν

λά
δ
εο

 Μήθνο 734 66,9 21,4 8,00–125 
 

734 83,3 21,9 18,0–145 0 (W=378.424) 

Πιάηνο 614 10,8 4,78 1,00–20,0 
 

614 10,0 4,40 1,00–23,0 0,0001 (W=164.913) 

ΐάξνο 825 2,89 2,11 0–9,80   825 3,13 2,32 0–11,1 0,0992 (W=356.269) 

Μήθνο θαη πιάηνο ζε mm, βάξνο ζε g; Ν, αξηζκφο αηφκσλ; Μ.Σ., κέζε ηηκή; T.A., ηππηθή απφθιηζε 

 

Σα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ κεηξήζεσλ ησλ αλαπαξαγσγηθψλ νξγάλσλ 

θαη ηνπ ήπαηνο ησλ ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ αηφκσλ αλά ζηάδην γελλεηηθήο σξηκφηεηαο 

δίλνληαη ζηνπο Πίλαθεο 5.17 θαη 5.18, αληίζηνηρα. Σα ζειπθά άηνκα παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή 

αχμεζε ζηελ πνξεία ηεο σξίκαζεο σο πξνο: (α) ην κήθνο (ΡΚW=0, Δ=374), ην πιάηνο 

(ΡΚW=0, Δ=400) θαη ην βάξνο ηεο γνλάδαο (ΡΚW=0, Δ=589), (β) ην κήθνο (ΡΚW=0, Δ=378), 

ην πιάηνο (ΡΚW=0, Δ=452) θαη ην βάξνο (ΡΚW=0, Δ=455) ηνπ αξηζηεξνχ θειπθηθνχ αδέλα, 



ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΖ 

 

161 

 

(γ) ην κήθνο (ΡΚW=0, Δ=308), ην πιάηνο (ΡΚW=0, Δ=378) θαη ην βάξνο (ΡΚW=0, Δ=377) ηνπ 

δεμηνχ θειπθηθνχ αδέλα, (δ) ην κήθνο (ΡΚW=0, Δ=306), ην πιάηνο (ΡΚW=0, Δ=416) θαη ην 

βάξνο (ΡΚW=0, Δ=334) ηνπ αξηζηεξνχ σαγσγνχ, (ε) ην κήθνο (ΡΚW=0, Δ=312), ην πιάηνο 

(ΡΚW=0, Δ=414) θαη ην βάξνο (ΡΚW=0, Δ=332) ηνπ δεμηνχ σαγσγνχ, θαη (ζη) ην κήθνο 

(ΡΚW=0, Δ=649) θαη ην βάξνο (ΡΚW=0, Δ=610) ηνπ ήπαηνο.  

 

Πίλαθαο 5.17 Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ κεηξήζεσλ ησλ αλαπαξαγσγηθψλ νξγάλσλ θαη 

ηνπ ήπαηνο ησλ ζειπθψλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. canicula αλά ζηάδην γελλεηηθήο σξηκφηεηαο. Αίλεηαη 

ην ζχκβνιν θαη ε πεξηγξαθή θάζε κέηξεζεο 

 

Μέηξεζε Η   ΗΗ 

χκβνιν Πεξηγξαθή N M.T. T.A. Δχξνο   N M.T. T.A. Δχξνο 

     ΜΓ Μήθνο γνλάδαο 215 50,1 20,0 8,00–116   190 75,3 17,7 33,0–123 

     ΠΓ Πιάηνο γνλάδαο 180 4,29 2,19 1,00–10,0   151 7,90 3,38 2,00–18,1 

     ΐΓ ΐάξνο γνλάδαο 275 0,30 0,38 0,00–1,90   193 0,96 0,72 0,01–3,51 

     ΜΚΏ Μήθνο αξηζηεξνχ θειπθηθνχ 63 10,8 4,29 4,00–22,0   221 17,0 3,35 8,00–25,0 

     ΠΚΏ Πιάηνο αξηζηεξνχ θειπθηθνχ 63 5,27 2,96 2,00–12,0   221 8,63 2,00 3,00–16,0 

     ΐΚΏ ΐάξνο αξηζηεξνχ θειπθηθνχ 63 0,13 0,16 4Β-3–0,58   221 0,44 0,00 0,02–1,80 

     ΜΚΑ Μήθνο δεμηνχ θειπθηθνχ 44 9,48 4,15 4,00–22,0   199 17,0 3,47 7,00–25,0 

     ΠΚΑ Πιάηνο δεμηνχ θειπθηθνχ 44 3,95 2,02 2,00–9,00   199 8,44 2,16 3,00–16,0 

     ΐΚΑ ΐάξνο δεμηνχ θειπθηθνχ 44 0,06 0,11 3Β-3–0,53   199 0,42 0,28 0,02–1,90 

     ΜΧΏ Μήθνο αξηζηεξνχ σαγσγνχ 33 50,3 7,45 35,0–68,0   193 65,6 13,2 41,0–112 

     ΠΧΏ Πιάηνο αξηζηεξνχ σαγσγνχ 60 1,77 0,99 0,50–5,00   209 4,42 1,69 1,00–10,0 

     ΐΧΏ ΐάξνο αξηζηεξνχ σαγσγνχ 6 0,27 0,19 0,06–0,49   174 0,42 0,26 0,04–1,40 

     ΜΧΑ Μήθνο δεμηνχ σαγσγνχ 33 51,4 7,77 37,0–72,0   193 66,1 13,0 38,0–110 

     ΠΧΑ Πιάηνο δεμηνχ σαγσγνχ 60 1,80 1,00 0,50–5,00   209 4,00 1,72 1,00–10,0 

     ΐΧΑ ΐάξνο δεμηνχ σαγσγνχ 6 0,22 0,15 0,05–0,45   174 0,44 0,28 0,04–1,60 

     ΜΔ Μήθνο ήπαηνο 437 53,0 25,3 7,00–120   232 103 19,1 55,0–149 

     ΐΔ ΐάξνο ήπαηνο 437 3,66 3,83 0,02–22,7   231 14,6 6,58 4,1–36,0 

Μέηξεζε ΗΗΗ   IV 

χκβνιν Πεξηγξαθή N M.T. T.A. Δχξνο   N M.T. T.A. Δχξνο 

     ΜΓ Μήθνο γνλάδαο 183 96,9 23,3 47,0–177   124 104 24,0 48,0–157 

     ΠΓ Πιάηνο γνλάδαο 118 20,5 5,97 10,0–35,0   83 21,9 6,22 8,00–40,0 

     ΐΓ ΐάξνο γνλάδαο 190 7,13 4,71 0,27–24,4   125 9,55 5,32 0,80–25,4 

     ΜΚΏ Μήθνο αξηζηεξνχ θειπθηθνχ 192 23,1 3,21 14,0–31,0   126 24,4 3,54 18,0–45,0 

     ΠΚΏ Πιάηνο αξηζηεξνχ θειπθηθνχ 192 14,7 2,66 9,00–24,0   126 17,2 2,71 12,0–29,0 

     ΐΚΏ ΐάξνο αξηζηεξνχ θειπθηθνχ 192 2,00 0,75 0,18–4,29   126 2,42 0,67 1,20–4,80 

     ΜΚΑ Μήθνο δεμηνχ θειπθηθνχ 148 23,0 3,22 14,0–30,0   104 24,3 3,50 18,0–44,0 

     ΠΚΑ Πιάηνο δεμηνχ θειπθηθνχ 148 15,0 2,70 7,00–23,0   104 17,2 2,61 10,0–27,0 

     ΐΚΑ ΐάξνο δεμηνχ θειπθηθνχ 148 2,06 0,78 0,05–4,41   104 2,00 0,66 1,24–5,10 

     ΜΧΏ Μήθνο αξηζηεξνχ σαγσγνχ 148 90,0 12,7 61,0–129   104 99,6 12,2 64,0–128 

     ΠΧΏ Πιάηνο αξηζηεξνχ σαγσγνχ 175 7,30 2,03 3,00–18,0   124 15,4 3,84 5,00–21,0 

     ΐΧΏ ΐάξνο αξηζηεξνχ σαγσγνχ 148 1,20 0,38 0,19–2,51   103 3,38 1,26 0,63–5,50 

     ΜΧΑ Μήθνο δεμηνχ σαγσγνχ 148 90,3 11,7 62,0–130   104 99,9 11,1 71,0–126 

     ΠΧΑ Πιάηνο δεμηνχ σαγσγνχ 175 7,31 2,07 2,00–19,0   124 15,5 3,89 5,00–22,0 

     ΐΧΑ ΐάξνο δεμηνχ σαγσγνχ 148 1,20 0,35 0,20–2,55   103 3,45 1,25 0,74–5,46 

     ΜΔ Μήθνο ήπαηνο 197 117 19,9 75,0–172   130 120 20,3 75,0–165 

     ΐΔ ΐάξνο ήπαηνο 197 17,0 8,18 5,38–49,4   129 16,6 5,73 6,20–32,9 

Μήθνο θαη πιάηνο ζε mm, βάξνο ζε g; Ν, αξηζκφο αηφκσλ; Μ.Σ., κέζε ηηκή; T.A., ηππηθή απφθιηζε 
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Δ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ αλαπαξαγσγηθψλ νξγάλσλ θαη ηνπ 

ήπαηνο ζηελ πνξεία σξίκαζεο παξαηεξήζεθε θαη ζηα αξζεληθά άηνκα, θαη ζπγθεθξηκέλα σο 

πξνο: (α) ην κήθνο (ΡΚW=0, Δ=374), ην πιάηνο (ΡΚW=0, Δ=396) θαη ην βάξνο (ΡΚW=0, 

Δ=593) ηεο αξηζηεξήο γνλάδαο, (β) ην κήθνο (ΡΚW=0, Δ=372), ην πιάηνο (ΡΚW=0, Δ=392) 

θαη ην βάξνο (ΡΚW=0, Δ=590) ηεο δεμηάο γνλάδαο, (γ) ην κήθνο (ΡΚW=0, Δ=696) θαη ην 

βάξνο (ΡΚW=0, Δ=733) ηνπ ήπαηνο, θαη (δ) ην εμσηεξηθφ κήθνο (ΡΚW=0, Δ=846), ην 

εζσηεξηθφ κήθνο (ΡΚW=0, Δ=837) θαη ην πιάηνο ηεο βάζεο (ΡΚW=0, Δ=856) ηνπ αξηζηεξνχ 

γνλνπνδίνπ (Πίλαθαο 5.18).  

 

Πίλαθαο 5.18 Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ κεηξήζεσλ ησλ αλαπαξαγσγηθψλ νξγάλσλ θαη 

ηνπ ήπαηνο ησλ αξζεληθψλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. canicula αλά ζηάδην γελλεηηθήο σξηκφηεηαο. 

Αίλεηαη ην ζχκβνιν θαη ε πεξηγξαθή θάζε κέηξεζεο 

 

Μέηξεζε Η   II 

χκβνιν Πεξηγξαθή N M.T. T.A. Δχξνο   N M.T. T.A. Δχξνο 

     ΜΓΏ Μήθνο αξηζηεξήο γνλάδαο 71 29,9 10,5 8,00–59,0 
 

119 47,3 11,8 25,0–89,0 

     ΠΓΏ Πιάηνο αξηζηεξήο γνλάδαο 119 3,09 1,43 1,00–8,00 
 

82 8,31 2,37 3,00–14,0 

     ΐΓΏ ΐάξνο αξηζηεξήο γνλάδαο 159 0,11 0,14 0,00–1,01 
 

121 1,05 0,55 0,10–2,48 

     ΜΓΑ Μήθνο δεμηάο γνλάδαο 71 48,3 12,2 18,0–76,0 
 

119 62,8 12,1 41,0–101 

     ΠΓΑ Πιάηνο δεμηάο γνλάδαο 119 3,11 1,38 1,00–7,00 
 

82 7,86 2,23 4,00–14,0 

     ΜΓΑ ΐάξνο δεμηάο γνλάδαο 159 0,11 0,16 0,00–1,12 
 

121 1,17 0,61 0,10–2,77 

     ΜΔ Μήθνο ήπαηνο 371 49,3 20,3 12,0–105 
 

124 87,5 14,3 60,0–118 

     ΐΔ ΐάξνο ήπαηνο 371 2,71 2,36 0,10–9,55 
 

124 9,39 2,97 4,32–16,9 

     CLO Βμση. κήθνο γνλνπνδίνπ* 411 4,83 2,56 1,00–18,0 
 

130 17,7 4,34 6,00–25,0 

     CLI Βζση. κήθνο γνλνπνδίνπ* 411 10,6 4,23 3,00–27,0 
 

130 27,7 4,82 13,0–36,0 

     CLB Πιάηνο βάζεο γνλνπνδίνπ* 411 1,94 0,75 1,00–4,00 
 

130 4,14 0,95 2,00–7,00 

Μέηξεζε ΗΗΗ   IV 

χκβνιν Πεξηγξαθή N M.T. T.A. Δχξνο   N M.T. T.A. Δχξνο 

     ΜΓΏ Μήθνο αξηζηεξήο γνλάδαο 394 74,4 14,5 36,0–118 
 

150 80,4 15,5 47,0–125 

     ΠΓΏ Πιάηνο αξηζηεξήο γνλάδαο 263 13,1 2,47 7,00–20,0 
 

150 14,3 2,39 9,00–20,0 

     ΐΓΏ ΐάξνο αξηζηεξήο γνλάδαο 395 3,81 1,36 1,20–7,61 
 

150 4,90 1,43 1,85–9,80 

     ΜΓΑ Μήθνο δεμηάο γνλάδαο 394 89,9 15,2 51,0–134 
 

150 98,9 16,7 58,0–145 

     ΠΓΑ Πιάηνο δεμηάο γνλάδαο 263 12,0 2,48 7,00–20,0 
 

150 13,4 2,49 7,00–23,0 

     ΜΓΑ ΐάξνο δεμηάο γνλάδαο 395 4,11 1,50 1,10–9,76 
 

150 5,36 1,80 2,10–11,0 

     ΜΔ Μήθνο ήπαηνο 397 104 18,0 59,0–150 
 

150 111 18,7 75,0–162 

     ΐΔ ΐάξνο ήπαηνο 397 13,4 4,81 5,46–34,5 
 

150 16,1 6,44 6,70–41,9 

     CLO Βμση. κήθνο γνλνπνδίνπ* 410 22,8 2,17 17,0–30,0 
 

154 23,7 2,25 18,0–29,0 

     CLI Βζση. κήθνο γνλνπνδίνπ* 410 32,8 2,62 26,0–41,0 
 

154 34,1 2,72 28,0–42,0 

     CLB Πιάηνο βάζεο γνλνπνδίνπ* 410 5,25 0,83 3,00–8,00   154 5,98 0,84 4,00–8,00 

Μήθνο θαη πιάηνο ζε mm, βάξνο ζε g; Ν, αξηζκφο αηφκσλ; Μ.Σ., κέζε ηηκή; T.A., ηππηθή απφθιηζε; *αθνξνχλ ζην αξηζηεξφ γνλνπφδην 

 

Δ αλάιπζε ηεο εθζεηηθήο παιηλδξφκεζεο απνθάιπςε ζεκαληηθφ βαζκφ ζπζρέηηζεο 

κεηαμχ ηνπ νιηθνχ κήθνπο ησλ αηφκσλ θαη ησλ κεηξήζεσλ ησλ αλαπαξαγσγηθψλ νξγάλσλ 

θαη ηνπ ήπαηνο (ΡANOVA=0 ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο). Οη ζπληειεζηέο ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ 

ησλ εμεηαδφκελσλ κεηαβιεηψλ δίλνληαη μερσξηζηά γηα ηα δχν θχια ζηνλ Πίλαθα 5.19. 
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Πίλαθαο 5.19 πληειεζηέο ησλ ζρέζεσλ νιηθνχ κήθνπο (TL)–κεηξήζεσλ ησλ αλαπαξαγσγηθψλ 

νξγάλσλ θαη ηνπ ήπαηνο ησλ ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. canicula  

 

Θειπθά   Αξζεληθά 

X–Y N α b Σ..(b) R
2
   X–Y N α b Σ..(b) R

2
 

    TL–ΜΓ 712 0,0026 1,737 0,041 0,72 
 

    TL–ΜΓΏ 734 1E-5 2,559 0,055 0,75 

    TL–ΠΓ 532 1E-6 2,672 0,088 0,64 
 

    TL–ΠΓΏ 614 1E-6 2,820 0,047 0,86 

    TL–ΐΓ* 783 -9,102 0,036 0,002 0,33 
 

    TL–ΐΓΏ* 825 -6,528 0,024 0,001 0,67 

    TL–ΜΚΏ 602 1E-5 2,475 0,089 0,57 
 

    TL–ΜΓΑ 734 0,0012 1,851 0,046 0,69 

    TL–ΠΚΏ 602 2E-09 3,788 0,123 0,61 
 

    TL–ΠΓΑ 614 1E-6 2,645 0,047 0,84 

    TL–ΐΚΏ 602 1E-29 11,115 0,333 0,65 
 

    TL–ΐΓΑ* 825 -7,219 0,027 0,001 0,66 

    TL–ΜΚΑ 495 1E-5 2,529 0,096 0,58 
 

    TL–ΜΔ 1.042 0,0101 1,531 0,014 0,92 

    TL–ΠΚΑ 495 1E-9 3,908 0,137 0,62 
 

    TL–ΐΔ 1.042 2E-9 3,743 0,027 0,95 

    TL–ΐΚΑ 495 1E-29 11,196 0,371 0,65 
 

    TL–CLO 1.105 3E-6 2,603 0,025 0,90 

    TL–ΜΧΏ 478 0,0001 2,271 0,071 0,68 
 

    TL–CLI 1.105 0,0003 1,933 0,015 0,94 

    TL–ΠΧΏ 568 2E-13 5,175 0,224 0,49 
 

    TL–CLB 1.105 0,0001 1,733 0,022 0,85 

    TL–ΐΧΏ 431 1E-22 8,459 0,515 0,39 
      

  

    TL–ΜΧΑ 478 0,0001 2,215 0,070 0,68 
      

  

    TL–ΠΧΑ 568 3E-13 5,116 0,223 0,48 
      

  

    TL–ΐΧΑ 431 1E-22 8,437 0,514 0,39 
      

  

    TL–ΜΔ 996 0,0044 1,691 0,015 0,92 
      

  

    TL–ΐΔ 994 4E-10 4,058 0,034 0,93               

X, αλεμάξηεηε κεηαβιεηή; Y, εμαξηεκέλε κεηαβιεηή; N, αξηζκφο αηφκσλ; α, ηεηκεκέλε; b, θιίζε; Σ..(b), ηππηθφ ζθάικα ηνπ b; R2, 

ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ; *πξνζαξκφζηεθαλ θαιχηεξα ζην κνληέιν γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο Τ=α+bΥ; Σα ζχκβνια ησλ 
κεηξήζεσλ πεξηγξάθνληαη ζηνπο Πίλαθεο 5.17 θαη 5.18 

 

χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ζπλδηαθχκαλζεο, ν αξηζηεξφο θαη δεμηφο θειπθηθφο αδέλαο 

δελ δηέθεξαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά σο πξνο ηηο ζρέζεηο ηνπ κήθνπο (PANCOVA=0,6786, 

F=0,17), ηνπ πιάηνπο (PANCOVA=0,5157, F=0,42) θαη ηνπ βάξνπο ηνπο (PANCOVA=0,8712, 

F=0,03) κε ην νιηθφ κήθνο ησλ ζειπθψλ αηφκσλ. Παξφκνην πξφηππν εκθάληζαλ θαη νη δχν 

σαγσγνί, νη νπνίνη δελ δηέθεξαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά σο πξνο σο πξνο ηηο ζρέζεηο ηνπ 

κήθνπο (PANCOVA=0,5752, F=0,31), ηνπ πιάηνπο (PANCOVA=0,8502, F=0,04) θαη ηνπ βάξνπο 

ηνπο (PANCOVA=0,9756, F=0) κε ην νιηθφ κήθνο ησλ ζειπθψλ αηφκσλ. Ώληίζεηα, ζηα 

αξζεληθά άηνκα παξαηεξήζεθε φηη γηα ην ίδην κέγεζνο ζψκαηνο ε δεμηά γνλάδα είρε 

ζεκαληηθά κεγαιχηεξν κήθνο (PANCOVA=0, F=96,81), πιάηνο (PANCOVA=0,0085, F=6,93) θαη 

βάξνο (PANCOVA=0, F=46,3) απφ ηελ αξηζηεξή. 

ηηο Βηθφλεο 5.16 θαη 5.17 απεηθνλίδνληαη γξαθηθά νη ζρέζεηο ηνπ νιηθνχ κήθνπο κε ηηο 

κεηξήζεηο ησλ αλαπαξαγσγηθψλ νξγάλσλ θαη ηνπ ήπαηνο ησλ ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ 

αηφκσλ, αληίζηνηρα. Καζψο δελ βξέζεθε ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο δηάκεζεο ηηκέο ησλ 

κεηξήζεσλ κνξθνκεηξίαο θαη βάξνπο κεηαμχ ηνπ αξηζηεξνχ θαη δεμηνχ θειπθηθνχ αδέλα ή 

σαγσγνχ ησλ ζειπθψλ αηφκσλ (βι. Πίλαθα 5.15), ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη κέζεο ηηκέο ηνπο γηα 

ηε γξαθηθή απεηθφληζε.  
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Δηθφλα 5.16 ρέζεηο νιηθνχ κήθνπο (TL)–κεηξήζεσλ ησλ αλαπαξαγσγηθψλ νξγάλσλ θαη ηνπ ήπαηνο 

ησλ ζειπθψλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. canicula αλά ζηάδην γελλεηηθήο σξηκφηεηαο. Υξεζηκνπνηήζεθαλ 

νη κέζεο ηηκέο ησλ κεηξήζεσλ ηνπ αξηζηεξνχ θαη δεμηνχ θειπθηθνχ αδέλα θαη σαγσγνχ. Σα ζχκβνια 

ησλ κεηξήζεσλ πεξηγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 5.17 
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Δηθφλα 5.17 ρέζεηο νιηθνχ κήθνπο (TL)–κεηξήζεσλ ησλ αλαπαξαγσγηθψλ νξγάλσλ θαη ηνπ ήπαηνο 

ησλ αξζεληθψλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. canicula αλά ζηάδην γελλεηηθήο σξηκφηεηαο. Σα ζχκβνια ησλ 

κεηξήζεσλ πεξηγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 5.18 
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Squalus blainville 

Βθαξκφδνληαο ηε δνθηκαζία Mann–Whitney, δηαπηζηψζεθε φηη ηα ζειπθά άηνκα δελ 

δηέθεξαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά σο πξνο ην κήθνο, ην πιάηνο θαη ην βάξνο κεηαμχ ηεο 

αξηζηεξήο θαη δεμηάο γνλάδαο ή ηνπ αξηζηεξνχ θαη δεμηνχ σαγσγνχ (Πίλαθαο 5.20), θαζψο 

θαη φηη ηα αξζεληθά άηνκα είραλ ηζνκεγέζεηο γνλάδεο (Πίλαθαο 5.21). 

 
Πίλαθαο 5.20 Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ κεηξήζεσλ ησλ δχν γνλάδσλ θαη σαγσγψλ ησλ 

ζειπθψλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. blainville. Δ πηζαλφηεηα PW αληηζηνηρεί ζηε δνθηκαζία Mann–

Whitney 

 

Μέηξεζε 
Αξηζηεξή πιεπξά   Γεμηά πιεπξά 

PW 
N M.T. T.A. Δχξνο   N M.T. T.A. Δχξνο 

Γ
ν

λά
δ
εο

 Μήθνο 379 42,1 15,7 15,0–92,0 
 

379 40,9 16,5 13,0–121 0,2045 (W=67.996) 

Πιάηνο 226 12,1 11,6 2,00–50,0 
 

226 12,3 12,0 2,00–66,0 0,9824 (W=25.507) 

ΐάξνο 412 6,20 12,7 0–71,2 
 

412 6,46 16,4 0–170 0,9623 (W=84.710) 

Χ
α

γσ
γν

ί Μήθνο 165 153 33,8 85,0–239   165 152 36,2 75,0–270 0,6837 (W=13.259) 

Πιάηνο 92 28,1 22,5 0,20–80,0 
 

92 28,0 22,3 0,20–75,0 0,9249 (W=4.267) 

ΐάξνο 117 45,6 41,1 0,001–165   117 47,1 43,0 0,001–172 0,9100 (W=6.904) 

Μήθνο θαη πιάηνο ζε mm, βάξνο ζε g; Ν, αξηζκφο αηφκσλ; Μ.Σ., κέζε ηηκή; T.A., ηππηθή απφθιηζε 

  

Πίλαθαο 5.21 Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ κεηξήζεσλ ηεο αξηζηεξήο θαη δεμηάο γνλάδαο 

ησλ αξζεληθψλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. blainville. Δ πηζαλφηεηα PW αληηζηνηρεί ζηε δνθηκαζία Mann–

Whitney 

 

Μέηξεζε 
Αξηζηεξή πιεπξά   Γεμηά πιεπξά 

PW 
N M.T. T.A. Δχξνο   N M.T. T.A. Δχξνο 

Γ
ν

λά
δ
εο

 Μήθνο 306 43,9 16,4 8,00–81,0 
 

306 43,3 16,7 8,00–81,0 0,6596 (W=45.855) 

Πιάηνο 142 9,75 6,52 2,00–23,0 
 

142 9,45 6,09 2,00–24,0 0,7698 (W=9.880)  

ΐάξνο 317 2,36 2,27 0–20,2   317 2,38 2,42 0,00–25,5 0,9689 (W=50.154) 

Μήθνο θαη πιάηνο ζε mm, βάξνο ζε g; Ν, αξηζκφο αηφκσλ; Μ.Σ., κέζε ηηκή; T.A., ηππηθή απφθιηζε 

 

Σα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ κεηξήζεσλ ησλ αλαπαξαγσγηθψλ νξγάλσλ 

θαη ηνπ ήπαηνο ησλ ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ αηφκσλ αλά ζηάδην γελλεηηθήο σξηκφηεηαο 

παξνπζηάδνληαη ζηνπο Πίλαθεο 5.22 θαη 5.23, αληίζηνηρα. Δ δνθηκαζία Kruskal–Wallis 

έδεημε φηη ηα ζειπθά άηνκα δηαθνξνπνηνχληαη ζηελ πνξεία σξίκαζεο σο πξνο: (α) ην κήθνο 

(ΡΚW=0, Δ=201), ην πιάηνο (ΡΚW=0, Δ=135) θαη ην βάξνο (ΡΚW=0, Δ=289) ηεο αξηζηεξήο 

γνλάδαο, (β) ην κήθνο (ΡΚW=0, Δ=192), ην πιάηνο (ΡΚW=0, Δ=133) θαη ην βάξνο (ΡΚW=0, 

Δ=293) ηεο δεμηάο γνλάδαο, (γ) ην κήθνο (ΡΚW=0, Δ=94,2), ην πιάηνο (ΡΚW=0, Δ=78,3) θαη 

ην βάξνο (ΡΚW=0, Δ=90,6) ηνπ αξηζηεξνχ σαγσγνχ, (δ) ην κήθνο (ΡΚW=0, Δ=95,7), ην 

πιάηνο (ΡΚW=0, Δ=78,1) θαη ην βάξνο (ΡΚW=0, Δ=90,7) ηνπ δεμηνχ σαγσγνχ, θαη (ε) ην 

κήθνο (ΡΚW=0, Δ=271) θαη ην βάξνο (ΡΚW=0, Δ=276) ηνπ ήπαηνο.  
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Πίλαθαο 5.22 Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ κεηξήζεσλ ησλ αλαπαξαγσγηθψλ νξγάλσλ θαη 

ηνπ ήπαηνο ησλ ζειπθψλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. blainville αλά ζηάδην γελλεηηθήο σξηκφηεηαο. Αίλεηαη 

ην ζχκβνιν θαη ε πεξηγξαθή θάζε κέηξεζεο 

 

Μέηξεζε Η   ΗΗ 

χκβνιν Πεξηγξαθή N M.T. T.A. Δχξνο   N M.T. T.A. Δχξνο 

     ΜΓΏ Μήθνο αξηζηεξήο γνλάδαο 212 32,8 10,7 15,0–65,0   56 44,2 10,3 25,0–68,0 

     ΠΓΏ Πιάηνο αξηζηεξήο γνλάδαο 162 5,97 2,79 2,00–15,0   13 12,2 3,39 8,00–18,0 

     ΐΓΏ ΐάξνο αξηζηεξήο γνλάδαο 243 0,35 0,45 0–3,00   56 1,21 0,75 0,20–4,25 

     ΜΓΑ Μήθνο δεμηάο γνλάδαο 212 31,6 10,6 13,0–60,0   56 42,5 9,28 23,0–66,0 

     ΠΓΑ Πιάηνο δεμηάο γνλάδαο 162 6,10 3,16 2,00–18,0   13 12,9 3,52 7,00–19,0 

     ΜΓΑ ΐάξνο δεμηάο γνλάδαο 243 0,34 0,41 0–2,83   56 1,25 0,71 0,10–3,50 

     ΜΧΏ Μήθνο αξηζηεξνχ σαγσγνχ 38 119 18,1 85,0–158   16 126 12,1 105–145 

     ΠΧΏ Πιάηνο αξηζηεξνχ σαγσγνχ 15 2,08 1,65 0,20–6,00   13 3,54 0,66 3,00–5,00 

     ΐΧΏ ΐάξνο αξηζηεξνχ σαγσγνχ 9 1E-4 1Β-3 1E-4–4E-4   
 

     ΜΧΑ Μήθνο δεμηνχ σαγσγνχ 38 116 19,1 75,0–158   16 121 10,8 98,0–135 

     ΠΧΑ Πιάηνο δεμηνχ σαγσγνχ 15 1,95 1,42 0,20–5,00   13 3,62 0,65 3,00–5,00 

     ΐΧΑ ΐάξνο δεμηνχ σαγσγνχ 9 1E-4 0,00 1E-4–1E-4   
 

     ΜΔ Μήθνο ήπαηνο 246 106 43,7 40,0–270   56 174 33,6 102–239 

     ΐΔ ΐάξνο ήπαηνο 244 20,3 24,2 1,25–229   56 69,0 39,8 13,0–206 

Μέηξεζε ΗΗΗ   IV 

χκβνιν Πεξηγξαθή N M.T. T.A. Δχξνο   N M.T. T.A. Δχξνο 

     ΜΓΏ Μήθνο αξηζηεξήο γνλάδαο 25 56,8 12,6 33,0–78,0 

 
11 58,5 9,05 46,0–73,0 

     ΠΓΏ Πιάηνο αξηζηεξήο γνλάδαο 11 28,1 8,58 16,0–45,0 

 
7 25,9 5,01 16,0–30,0 

     ΐΓΏ ΐάξνο αξηζηεξήο γνλάδαο 26 16,2 12,9 1,10–40,7 

 
12 8,41 7,05 3,20–27,9 

     ΜΓΑ Μήθνο δεμηάο γνλάδαο 25 52,8 12,8 36,0–82,0 

 
11 53,0 9,52 40,0–71,0 

     ΠΓΑ Πιάηνο δεμηάο γνλάδαο 11 26,9 7,08 13,0–36,0 

 
7 28,9 8,47 20,0–39,0 

     ΜΓΑ ΐάξνο δεμηάο γνλάδαο 26 17,8 12,5 1,40–44,3 

 
12 6,56 2,71 3,40–10,4 

     ΜΧΏ Μήθνο αξηζηεξνχ σαγσγνχ 24 149 25,9 116–210 

 
12 166 22,9 135–204 

     ΠΧΏ Πιάηνο αξηζηεξνχ σαγσγνχ 13 12,1 2,99 6,00–17,0 

 
7 39,1 8,82 29,0–57,0 

     ΐΧΏ ΐάξνο αξηζηεξνχ σαγσγνχ 24 3,98 1,02 1,69–5,60 

 
12 70,1 28,0 43,5–151 

     ΜΧΑ Μήθνο δεμηνχ σαγσγνχ 24 147 26,2 112–208 

 
12 169 24,3 138–205 

     ΠΧΑ Πιάηνο δεμηνχ σαγσγνχ 13 12,1 3,35 6,00–17,0 

 
7 43,9 9,17 29,0–57,0 

     ΐΧΑ ΐάξνο δεμηνχ σαγσγνχ 24 3,94 1,04 1,56–5,50 

 
12 65,1 28,8 43,5–150 

     ΜΔ Μήθνο ήπαηνο 26 208 18,5 167–250 

 
12 233 40,4 165–301 

     ΐΔ ΐάξνο ήπαηνο 26 110 47,5 54,1–217   12 154 59,9 85,3–286 

Μέηξεζε V   VI 

χκβνιν Πεξηγξαθή N M.T. T.A. Δχξνο   N M.T. T.A. Δχξνο 

     ΜΓΏ Μήθνο αξηζηεξήο γνλάδαο 10 51,7 11,0 36,0–74,0   52 60,4 10,8 43,0–92,0 

     ΠΓΏ Πιάηνο αξηζηεξήο γνλάδαο 6 26,7 4,37 20,0–32,0   22 34,0 8,67 16,0–50,0 

     ΐΓΏ ΐάξνο αξηζηεξήο γνλάδαο 10 6,58 2,05 3,98–10,5   52 27,0 16,4 2,50–71,2 

     ΜΓΑ Μήθνο δεμηάο γνλάδαο 10 58,3 15,0 42,0–90,0   52 60,2 17,4 34,0–121 

     ΠΓΑ Πιάηνο δεμηάο γνλάδαο 6 26,2 8,77 13,0–37,0   22 36,5 11,3 22,0–66,0 

     ΜΓΑ ΐάξνο δεμηάο γνλάδαο 10 6,96 2,91 2,64–10,2   52 30,9 33,0 2,07–170 

     ΜΧΏ Μήθνο αξηζηεξνχ σαγσγνχ 10 178 32,1 117–230   52 176 27,8 129–239 

     ΠΧΏ Πιάηνο αξηζηεξνχ σαγσγνχ 7 50,1 13,1 35,0–69,0   32 49,3 11,8 33,0–80,0 

     ΐΧΏ ΐάξνο αξηζηεξνχ σαγσγνχ 10 89,8 19,2 69,5–122   49 69,4 32,5 20,2–165 

     ΜΧΑ Μήθνο δεμηνχ σαγσγνχ 10 174 31,3 119–228   52 176 31,5 125–270 

     ΠΧΑ Πιάηνο δεμηνχ σαγσγνχ 7 48,6 11,6 29,0–61,0   32 49,1 10,7 30,0–75,0 

     ΐΧΑ ΐάξνο δεμηνχ σαγσγνχ 10 91,3 19,8 52,9–123   49 74,0 34,7 30,2–172 

     ΜΔ Μήθνο ήπαηνο 10 241 24,8 191–275   52 237 33,1 185–312 

     ΐΔ ΐάξνο ήπαηνο 10 181 47,4 114–271   52 176 78,8 57,9–350 
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Πίλαθαο 5.22 (ηέινο)           

Μέηξεζε VII           
χκβνιν Πεξηγξαθή N M.T. T.A. Δχξνο           
     ΜΓΏ Μήθνο αξηζηεξήο γνλάδαο 13 61,2 11,8 45,0–80,0           
     ΠΓΏ Πιάηνο αξηζηεξήο γνλάδαο 5 40,2 7,09 28,0–45,0           
     ΐΓΏ ΐάξνο αξηζηεξήο γνλάδαο 13 31,8 20,3 7,22–64,8           
     ΜΓΑ Μήθνο δεμηάο γνλάδαο 13 61,2 10,2 43,0–80,0           
     ΠΓΑ Πιάηνο δεμηάο γνλάδαο 5 33,6 2,19 30,0–35,0           
     ΜΓΑ ΐάξνο δεμηάο γνλάδαο 13 22,5 15,3 2,99–52,5           
     ΜΧΏ Μήθνο αξηζηεξνχ σαγσγνχ 13 171 25,2 141–233           
     ΠΧΏ Πιάηνο αξηζηεξνχ σαγσγνχ 5 29,2 5,89 20,0–35,0           
     ΐΧΏ ΐάξνο αξηζηεξνχ σαγσγνχ 13 8,08 5,76 4,58–26,5           
     ΜΧΑ Μήθνο δεμηνχ σαγσγνχ 13 175 25,2 145–231           
     ΠΧΑ Πιάηνο δεμηνχ σαγσγνχ 5 24,2 2,39 22,0–28,0           
     ΐΧΑ ΐάξνο δεμηνχ σαγσγνχ 13 7,18 2,45 4,60–13,9           
     ΜΔ Μήθνο ήπαηνο 13 242 29,5 203–304           
     ΐΔ ΐάξνο ήπαηνο 13 164 75,5 95,9–379           
Μήθνο θαη πιάηνο ζε mm, βάξνο ζε g; Ν, αξηζκφο αηφκσλ; Μ.Σ., κέζε ηηκή; T.A., ηππηθή 
απφθιηζε           

 

Πίλαθαο 5.23 Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ κεηξήζεσλ ησλ αλαπαξαγσγηθψλ νξγάλσλ θαη 

ηνπ ήπαηνο ησλ αξζεληθψλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. blainville αλά ζηάδην γελλεηηθήο σξηκφηεηαο. 

Αίλεηαη ην ζχκβνιν θαη ε πεξηγξαθή θάζε κέηξεζεο 

 

Μέηξεζε Η   II 

χκβνιν Πεξηγξαθή N M.T. T.A. Δχξνο   N M.T. T.A. Δχξνο 

     ΜΓΏ Μήθνο αξηζηεξήο γνλάδαο 100 24,0 7,23 8,00–44,0 
 

21 41,3 5,45 32,0–55,0 

     ΠΓΏ Πιάηνο αξηζηεξήο γνλάδαο 64 3,73 1,58 2,00–7,00 
 

10 8,30 2,11 5,00–12,0 

     ΐΓΏ ΐάξνο αξηζηεξήο γνλάδαο 111 0,16 0,18 0–1,00 
 

21 1,03 0,45 0,30–1,83 

     ΜΓΑ Μήθνο δεμηάο γνλάδαο 100 23,1 7,36 8,00–45,0 
 

21 39,0 6,79 25,0–57,0 

     ΠΓΑ Πιάηνο δεμηάο γνλάδαο 64 3,79 1,67 2,00–8,00 
 

10 8,50 1,72 5,00–11,0 

     ΜΓΑ ΐάξνο δεμηάο γνλάδαο 111 0,16 0,17 0–0,73 
 

21 1,01 0,41 0,20–1,62 

     ΜΔ Μήθνο ήπαηνο 118 93,9 27,5 36,0–150 
 

21 140 18,9 113–189 

     ΐΔ ΐάξνο ήπαηνο 118 14,6 10,1 1,33–53,3 
 

21 32,7 11,4 17,4–55,5 

     CLO Βμση. κήθνο γνλνπνδίνπ* 123 5,89 2,99 2,00–18,0 
 

21 16,3 3,63 8,00–23,0 

     CLI Βζση. κήθνο γνλνπνδίνπ* 123 22,9 7,53 9,00–47,0 
 

21 44,7 5,75 28,0–54,0 

     CLB Πιάηνο βάζεο γνλνπνδίνπ* 123 3,38 1,00 2,00–8,00 
 

21 6,29 1,27 4,00–8,00 

Μέηξεζε ΗΗΗ   IV 

χκβνιν Πεξηγξαθή N M.T. T.A. Δχξνο   N M.T. T.A. Δχξνο 

     ΜΓΏ Μήθνο αξηζηεξήο γνλάδαο 76 52,6 7,77 35,0–71,0   109 56,5 9,01 32,0–81,0 

     ΠΓΏ Πιάηνο αξηζηεξήο γνλάδαο 26 13,5 3,92 7,00–22,0 
 

42 16,9 3,60 10,0–23,0 

     ΐΓΏ ΐάξνο αξηζηεξήο γνλάδαο 76 3,07 1,16 0,90–6,01 
 

109 4,37 2,08 1,00–20,2 

     ΜΓΑ Μήθνο δεμηάο γνλάδαο 76 51,1 8,06 34,0–80,0 
 

109 57,2 7,95 36,0–81,0 

     ΠΓΑ Πιάηνο δεμηάο γνλάδαο 26 12,9 3,15 7,00–20,0 
 

42 16,2 3,56 8,00–24,0 

     ΜΓΑ ΐάξνο δεμηάο γνλάδαο 76 3,00 1,15 0,90–6,20 
 

109 4,46 2,47 1,10–25,5 

     ΜΔ Μήθνο ήπαηνο 76 167 21,6 111–215 
 

109 184 29,1 123–355 

     ΐΔ ΐάξνο ήπαηνο 76 50,6 19,5 19,7–101 
 

109 64,6 31,2 21,7–281 

     CLO Βμση. κήθνο γνλνπνδίνπ* 71 18,9 2,09 15,0–24,0 
 

104 18,8 2,48 13,0–25,0 

     CLI Βζση. κήθνο γνλνπνδίνπ* 71 50,2 3,50 39,0–58,0 
 

104 52,9 4,83 44,0–89,0 

     CLB Πιάηνο βάζεο γνλνπνδίνπ* 71 8,25 1,56 6,00–14,0   104 8,94 1,61 6,00–15,0 

Μήθνο θαη πιάηνο ζε mm, βάξνο ζε g; Ν, αξηζκφο αηφκσλ; Μ.Σ., κέζε ηηκή; T.A., ηππηθή απφθιηζε; *αθνξνχλ ζην αξηζηεξφ γνλνπφδην 
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Σα αξζεληθά άηνκα παξνπζίαζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ζηαδίσλ 

γελλεηηθήο σξηκφηεηαο σο πξνο: (α) ην κήθνο (ΡΚW=0, Δ=219), ην πιάηνο (ΡΚW=0, Δ=113,2) 

θαη ην βάξνο (ΡΚW=0, Δ=247) ηεο αξηζηεξήο γνλάδαο, (β) ην κήθνο (ΡΚW=0, Δ=228), ην 

πιάηνο (ΡΚW=0, Δ=114) θαη ην βάξνο (ΡΚW=0, Δ=250) ηεο δεμηάο γνλάδαο, (γ) ην κήθνο 

(ΡΚW=0, Δ=232) θαη ην βάξνο (ΡΚW=0, Δ=219) ηνπ ήπαηνο, θαη (δ) ην εμσηεξηθφ κήθνο 

(ΡΚW=0, Δ=227), ην εζσηεξηθφ κήθνο (ΡΚW=0, Δ=242) θαη ην πιάηνο ηεο βάζεο (ΡΚW=0, 

Δ=241) ηνπ αξηζηεξνχ γνλνπνδίνπ (Πίλαθαο 5.23).  

Δ αλάιπζε ηεο εθζεηηθήο παιηλδξφκεζεο απνθάιπςε ζεκαληηθφ βαζκφ ζπζρέηηζεο 

κεηαμχ ηνπ νιηθνχ κήθνπο ησλ αηφκσλ θαη ησλ κεηξήζεσλ ησλ αλαπαξαγσγηθψλ νξγάλσλ 

θαη ηνπ ήπαηνο (ΡANOVA=0 ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο). Οη ζπληειεζηέο ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ 

ησλ εμεηαδφκελσλ κεηαβιεηψλ δίλνληαη μερσξηζηά γηα ηα δχν θχια ζηνλ Πίλαθα 5.24. 

 

Πίλαθαο 5.24 πληειεζηέο ησλ ζρέζεσλ νιηθνχ κήθνπο (TL)–κεηξήζεσλ ησλ αλαπαξαγσγηθψλ 

νξγάλσλ θαη ηνπ ήπαηνο ησλ ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. blainville 

 

Θειπθά   Αξζεληθά 

X–Y N α b Σ..(b) R
2
   X–Y N α b Σ..(b) R

2
 

    TL–ΜΓΏ 379 0,0146 1,296 0,037 0,76       TL–ΜΓΏ 306 1E-4 2,189 0,058 0,83 

    TL–ΠΓΏ 226 2E-6 2,509 0,083 0,80 
 

    TL–ΠΓΏ 142 1E-7 3,033 0,117 0,83 

    TL–ΐΓΏ* 412 -18,69 0,053 0,004 0,33 
 

    TL–ΐΓΏ* 317 -6,739 0,020 0,001 0,64 

    TL–ΜΓΑ 379 0,0089 1,358 0,039 0,76 
 

    TL–ΜΓΑ 306 3E-5 2,276 0,060 0,82 

    TL–ΠΓΑ 226 1E-6 2,561 0,085 0,80 
 

    TL–ΠΓΑ 142 1E-7 2,959 0,114 0,83 

    TL–ΐΓΑ* 412 -21,4 0,059 0,005 0,25 
 

    TL–ΐΓΑ* 317 -7,033 0,021 0,001 0,60 

    TL–ΜΧΏ 165 0,2491 1,008 0,064 0,60 
 

    TL–ΜΔ 324 0,0122 1,529 0,032 0,87 

    TL–ΠΧΏ 92 1E-20 7,715 0,534 0,70 
 

    TL–ΐΔ 324 2E-9 3,813 0,078 0,88 

    TL–ΐΧΏ 117 1E-60 21,919 1,896 0,54 
 

    TL–CLO 319 1E-6 2,635 0,068 0,82 

    TL–ΜΧΑ 165 0,1485 1,088 0,069 0,61 
 

    TL–CLI 319 0,0004 1,872 0,037 0,89 

    TL–ΠΧΑ 92 1E-20 7,707 0,538 0,70 
 

    TL–CLB 319 0,0001 1,875 0,060 0,76 

    TL–ΐΧΑ 117 2E-61 22,165 1,921 0,54 
      

  

    TL–ΜΔ 415 0,0126 1,519 0,022 0,92 
      

  

    TL–ΐΔ 413 2E-10 4,212 0,058 0,93               

X, αλεμάξηεηε κεηαβιεηή; Y, εμαξηεκέλε κεηαβιεηή; N, αξηζκφο αηφκσλ; α, ηεηκεκέλε; b, θιίζε; Σ..(b), ηππηθφ ζθάικα ηνπ b; R2, 

ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ; *πξνζαξκφζηεθαλ θαιχηεξα ζην κνληέιν γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο Τ=α+bΥ; Σα ζχκβνια ησλ 

κεηξήζεσλ πεξηγξάθνληαη ζηνπο Πίλαθεο 5.22 θαη 5.23 

 

 

χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ζπλδηαθχκαλζεο, ε αξηζηεξή θαη δεμηά γνλάδα δελ δηέθεξαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά σο πξνο ηηο ζρέζεηο ηνπ κήθνπο (PANCOVA=0,2575, F=1,28), ηνπ 

πιάηνπο (PANCOVA=0,6592, F=0,19) θαη ηνπ βάξνπο ηνπο (PANCOVA=0,9141, F=0,01) κε ην 

νιηθφ κήθνο ησλ ζειπθψλ αηφκσλ. Παξφκνην πξφηππν εκθάληζαλ θαη νη δχν σαγσγνί, νη 

νπνίνη δελ δηέθεξαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά σο πξνο σο πξνο ηηο ζρέζεηο ηνπ κήθνπο 

(PANCOVA=0,3963, F=0,72), ηνπ πιάηνπο (PANCOVA=0,9916, F=0) θαη ηνπ βάξνπο ηνπο 
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(PANCOVA=0,9274, F=0,01) κε ην νιηθφ κήθνο ησλ ζειπθψλ αηφκσλ. Καη ζηελ πεξίπησζε 

ησλ αξζεληθψλ αηφκσλ, ε αξηζηεξή θαη δεμηά γνλάδα δελ δηέθεξαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά σο 

πξνο ηηο ζρέζεηο ηνπ κήθνπο (PANCOVA=0,2955, F=1,09), ηνπ πιάηνπο (PANCOVA=0,6501, 

F=0,21) θαη ηνπ βάξνπο ηνπο (PANCOVA=0,8451, F=0,04) κε ην νιηθφ κήθνο ησλ αηφκσλ.  

ηηο Βηθφλεο 5.18 θαη 5.19 απεηθνλίδνληαη γξαθηθά νη ζρέζεηο ηνπ νιηθνχ κήθνπο κε ηηο 

κεηξήζεηο ησλ αλαπαξαγσγηθψλ νξγάλσλ θαη ηνπ ήπαηνο ησλ ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ 

αηφκσλ, αληίζηνηρα. Καζψο δελ βξέζεθε δηαθνξά ζηηο δηάκεζεο ηηκέο ησλ κεηξήζεσλ 

κνξθνκεηξίαο θαη βάξνπο κεηαμχ ηεο αξηζηεξήο θαη δεμηάο γνλάδαο θαη ησλ δχν θχισλ, 

θαζψο θαη κεηαμχ ηνπ αξηζηεξνχ θαη δεμηνχ σαγσγνχ ησλ ζειπθψλ αηφκσλ, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη κέζεο ηηκέο ηνπο γηα ηε γξαθηθή απεηθφληζε. Ώπφ ηηο Βηθφλεο 5.18 θαη 

5.19 δηαπηζηψλεηαη φηη θαζψο θαη ηα δχν θχια πξνζεγγίδνπλ ηα πην πξνρσξεκέλα ζηάδηα 

σξίκαζεο, παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή αχμεζε σο πξνο ην κέγεζνο ησλ νξγάλσλ ηνπο. 

Βμαίξεζε ζε απηφ ην πξφηππν απνηέιεζαλ ην πιάηνο θαη ην βάξνο ησλ σαγσγψλ ησλ 

ζειπθψλ αηφκσλ πνπ παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή κείσζε ζην ζηάδην VII, δεδνκέλνπ φηη ζε 

απηή ηε θάζε ηα ζειπθά άηνκα έρνπλ γελλήζεη θαη επνκέλσο νη σαγσγνί είλαη άδεηνη.  
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Δηθφλα 5.18 ρέζεηο νιηθνχ κήθνπο (TL)–κεηξήζεσλ ησλ αλαπαξαγσγηθψλ νξγάλσλ θαη ηνπ ήπαηνο 

ησλ ζειπθψλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. blainville αλά ζηάδην γελλεηηθήο σξηκφηεηαο. Υξεζηκνπνηήζεθαλ 

νη κέζεο ηηκέο ησλ κεηξήζεσλ ησλ δχν γνλάδσλ θαη ησλ δχν σαγσγψλ. Σα ζχκβνια ησλ κεηξήζεσλ 

πεξηγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 5.22 
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Δηθφλα 5.19 ρέζεηο νιηθνχ κήθνπο (TL)–κεηξήζεσλ κεηξήζεσλ ησλ αλαπαξαγσγηθψλ νξγάλσλ θαη 

ηνπ ήπαηνο ησλ αξζεληθψλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. blainville αλά ζηάδην γελλεηηθήο σξηκφηεηαο. 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ νη κέζεο ηηκέο ησλ κεηξήζεσλ ησλ δχν γνλάδσλ. Σα ζχκβνια ησλ κεηξήζεσλ 

πεξηγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 5.23 
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5.3.5 Μήθνο θαη ειηθία πξψηεο γελλεηηθήο σξίκαζεο 

 

Scyliorhinus canicula 

Βθαξκφδνληαο ην ινγηζηηθφ κνληέιν, βξέζεθε φηη ηα αξζεληθά άηνκα σξηκάδνπλ ζρεδφλ ζε 

παξφκνην κήθνο κε ηα ζειπθά (Πίλαθαο 5.25, Βηθφλα 5.20). Σν κηθξφηεξν γελλεηηθά ψξηκν 

ζειπθφ άηνκν είρε νιηθφ κήθνο 349 mm θαη νιηθφ βάξνο 167 g, ελψ ην κηθξφηεξν γελλεηηθά 

ψξηκν αξζεληθφ είρε νιηθφ κήθνο 350 mm θαη νιηθφ βάξνο 172 g. ια ηα ζειπθά θαη 

αξζεληθά άηνκα κεγαιχηεξα απφ 456 θαη 424 mm (TL), αληίζηνηρα, ήηαλ ψξηκα. 

 

Πίλαθαο 5.25 Ώπνηειέζκαηα αλάιπζεο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κήθνπο 

L50 γηα ηα ζειπθά θαη αξζεληθά άηνκα ηνπ είδνπο S. canicula 

 

Φχιν N L50 a Σ.. b Σ.. 

Θειπθά 1.112 397,2 -24,713 1,784 0,062 0,004 

Ώξζεληθά 1.141 382,0 -31,310 2,694 0,090 0,007 

N, αξηζκφο αηφκσλ; L50, κήθνο ηεο πξψηεο γελλεηηθήο σξίκαζεο ζε mm; a θαη b, ζηαζεξέο; Σ.., ηππηθφ ζθάικα ζηαζεξψλ 

 

 
 

Δηθφλα 5.20 Πνζνζηφ ψξηκσλ ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. canicula αλά θιάζε 

νιηθνχ κήθνπο (TL) θαη πξνζαξκνζκέλε ζηγκνεηδήο θακπχιε 
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Squalus blainville 

Βθαξκφδνληαο ην ινγηζηηθφ κνληέιν, βξέζεθε φηη ηα αξζεληθά άηνκα σξηκάδνπλ ζε 

κηθξφηεξν κήθνο απφ φ,ηη ηα ζειπθά (Πίλαθαο 5.26, Βηθφλα 5.21). Σν κηθξφηεξν γελλεηηθά 

ψξηκν ζειπθφ άηνκν είρε νιηθφ κήθνο 523 mm θαη νιηθφ βάξνο 770 g, ελψ ην κηθξφηεξν 

γελλεηηθά ψξηκν αξζεληθφ είρε νιηθφ κήθνο 420 mm θαη νιηθφ βάξνο 270 g. ια ηα ζειπθά 

θαη αξζεληθά άηνκα κεγαιχηεξα απφ 652 θαη 490 mm (TL), αληίζηνηρα, ήηαλ ψξηκα.  

Πεξίπνπ 6 y λσξίηεξα παξαηεξήζεθε φηη σξηκάδνπλ ηα αξζεληθά άηνκα ζε ζρέζε κε 

ηα ζειπθά. Δ ειηθία ησλ αλψξηκσλ (N=252) θαη ψξηκσλ (N=58) ζειπθψλ αηφκσλ 

θπκάλζεθε απφ 1 έσο 23 y (Μ.Σ.=9,06±4,53) θαη απφ 12 έσο 28 y (Μ.Σ.=19,5±3,25), 

αληίζηνηρα. Δ ειηθία ησλ αλψξηκσλ (N=122) θαη ψξηκσλ (N=132) αξζεληθψλ αηφκσλ 

θπκάλζεθε απφ 1 έσο 16 y (Μ.Σ.=7,61±3,51) θαη απφ 8 έσο 22 y (Μ.Σ.=14,3±2,43), 

αληίζηνηρα. 

 

Πίλαθαο 5.26 Ώπνηειέζκαηα αλάιπζεο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κήθνπο 

L50 θαη ηεο ειηθίαο H50 γηα ηα ζειπθά θαη αξζεληθά άηνκα ηνπ είδνπο S. blainville 

 

Φχιν N L50 a Σ.. b Σ.. N Σ50 a Σ.. b Σ.. 

Θειπθά 429 568,1 -26,609 3,622 0,047 0,006 310 17,03 -11,310 1,534 0,664 0,093 

Ώξζεληθά 347 460,6 -37,721 4,974 0,082 0,011 254 11,31 -9,846 1,301 0,871 0,111 

N, αξηζκφο αηφκσλ; L50 θαη Σ50, κήθνο ζε mm θαη ειηθία ζε y ηεο πξψηεο γελλεηηθήο σξίκαζεο, αληίζηνηρα; a θαη b, ζηαζεξέο; Σ.., 

ηππηθφ ζθάικα ζηαζεξψλ 

 

 
 

Δηθφλα 5.21 Πνζνζηφ ψξηκσλ ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. blainville αλά θιάζε 

νιηθνχ κήθνπο (TL) (αξηζηεξά) θαη ειηθίαο (δεμηά), θαη πξνζαξκνζκέλε ζηγκνεηδήο θακπχιε 
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5.3.6 Γνληκφηεηα θαη κέγεζνο σνθπηηάξσλ 

 

Scyliorhinus canicula 

Αηαθξίζεθαλ ηα αθφινπζα ζηάδηα σνθπηηάξσλ: Ε) αλψξηκα, ιεπθνχ ρξψκαηνο, ζπλήζσο δελ 

είλαη νξαηά κε γπκλφ κάηη θαη δελ μεπεξλνχλ ην 1 mm ζε δηάκεηξν, II) σξηκάδνληα, ιεπθά ή 

ππνθίηξηλα κε δηάκεηξν 1–9 mm θαη III) ψξηκα κε ιαδί ρξψκα πνπ μεπεξλνχλ ηα 8 mm. 

ε 176 ζειπθά άηνκα θαηακεηξήζεθαλ 20.080 σνθχηηαξα, απφ ηα νπνία 9.733, 9.355 

θαη 992 ήηαλ αλψξηκα, σξηκάδνληα θαη ψξηκα, αληίζηνηρα.  

Δ σνζεθηθή γνληκφηεηα πξνζδηνξίζηεθε απφ 127 ψξηκα ζειπθά άηνκα θαη θπκάλζεθε 

απφ 1 έσο 19 ψξηκα σνθχηηαξα (Μ.Σ.=7,81±3,68). ε 16 ζειπθά άηνκα θαηαγξάθεθαλ απφ 

5 ψξηκα σνθχηηαξα, ελψ κφιηο έλα άηνκν είρε 19 ψξηκα σνθχηηαξα. ε ιηγφηεξν απφ 5 

άηνκα θαηακεηξήζεθαλ απφ 1–4 θαη απφ 12–18 ψξηκα σνθχηηαξα. ε πεξηζζφηεξν απφ 10 

άηνκα βξέζεθαλ απφ 4 θαη απφ 6–11 ψξηκα σνθχηηαξα.  

ε 130 θπνθνξνχληα άηνκα θαηαγξάθεθε έλα δεχγνο εκβξπτθψλ ζεθψλ. 

Δ δηάκεηξνο ησλ ψξηκσλ σνθπηηάξσλ (ζηάδην ΕΕΕ) θπκάλζεθε απφ 8 έσο 26 mm 

(Μ.Σ.=11,3±1,94, Ν=992) θαη ην βάξνο ηνπο απφ 0,02 έσο 2,90 g (Μ.Σ.=0,63±0,31, Ν=850). 

Δ πιεηνλφηεηα ησλ ψξηκσλ σνθπηηάξσλ (Ν=825) είρε δηάκεηξν >8 έσο 13 mm, 39 είραλ 

δηάκεηξν ίζε κε 8 mm, 127 είραλ δηάκεηξν >13 έσο 18 mm, ελψ ε κεγαιχηεξε δηάκεηξνο (26 

mm) θαηαγξάθεθε κφλν ζε έλα ψξηκν σνθχηηαξν.  

ε 149 ζειπθά άηνκα ε δηάκεηξνο ηπραία επηιεγκέλσλ σξηκαδφλησλ σνθπηηάξσλ 

(ζηάδην ΕΕ) θπκάλζεθε απφ 1,79 έσο 9 mm (Μ.Σ.=2,95±1,34, Ν=9.355) θαη ην βάξνο ηνπο 

απφ 0,003 έσο 1,20 g (Μ.Σ.=0,09±0,08, Ν=1.060). Σα πεξηζζφηεξα σξηκάδνληα σνθχηηαξα 

(Ν=4.539) είραλ δηάκεηξν >1 έσο 2 mm, 2.911 είραλ δηάκεηξν >2 έσο 3 mm, 787 είραλ 

δηάκεηξν >3 έσο 4 mm, 959 είραλ δηάκεηξν >4 έσο 7 mm, 155 είραλ δηάκεηξν κέρξη 8 mm, 

ελψ κφιηο 4 έθηαζαλ κέρξη 9 mm.  

ε 131 ζειπθά άηνκα ε δηάκεηξνο ηπραία επηιεγκέλσλ αλψξηκσλ σνθπηηάξσλ (ζηάδην 

Ε) θπκάλζεθε απφ 0,05 έσο 2,75 mm (Μ.Σ.=0,99±0,45, N=9.733). Σα πεξηζζφηεξα αλψξηκα 

σνθχηηαξα (Ν=5.965) είραλ δηάκεηξν >0,5 έσο 1 mm, 1.128 έθηαζαλ έσο ηα 0,5 mm, 1.497 

είραλ δηάκεηξν >1 έσο 1,5 mm, 707 είραλ δηάκεηξν >1,5 έσο 2 mm, 353 είραλ δηάκεηξν κέρξη 

2,5 mm θαη 83 έθηαζαλ κέρξη 3 mm.  

Υακειή ζπζρέηηζε βξέζεθε κεηαμχ ηνπ νιηθνχ κήθνπο ησλ ζειπθψλ αηφκσλ θαη ηεο 

σνζεθηθήο γνληκφηεηαο (R
2
=0,05, P=0), ε ζρέζε κεηαμχ ησλ νπνίσλ πεξηγξάθεηαη απφ ηελ 

εμίζσζε: Γνληκφηεηασνζεθψλ=1Β-5*TL
2,223

 θαη απεηθνλίδεηαη γξαθηθά ζηελ Βηθφλα 5.22.  
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Δηθφλα 5.22 ρέζε νιηθνχ κήθνπο (TL)–αξηζκνχ ψξηκσλ σνθπηηάξσλ αλά ζηάδην γελλεηηθήο 

σξηκφηεηαο ησλ ζειπθψλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. blainville. Παξνπζηάδεηαη θαη ε θαηαλνκή ησλ 

εκβξπτθψλ ζεθψλ ηνπ είδνπο 

 

Squalus blainville 

Σα σνθχηηαξα θαηαηάρηεθαλ ζηα αθφινπζα ζηάδηα: Ε) αλψξηκα, ιεπθνχ ρξψκαηνο πνπ δελ 

μεπεξλνχλ ην 1 mm ζε δηάκεηξν, II) σξηκάδνληα, ππνθίηξηλα κε δηάκεηξν 1–20 mm θαη IIΕ) 

ψξηκα, θίηξηλνπ ρξψκαηνο πνπ μεπεξλνχλ ηα 20 mm ζε δηάκεηξν.  

ε 148 ζειπθά άηνκα θαηακεηξήζεθαλ 6.000 σνθχηηαξα, απφ ηα νπνία ηα 3.848, 1.819 

θαη 333 ήηαλ αλψξηκα, σξηκάδνληα θαη ψξηκα, αληίζηνηρα.  

Δ σνζεθηθή γνληκφηεηα πξνζδηνξίζηεθε απφ 97 ψξηκα ζειπθά άηνκα θαη θπκάλζεθε 

απφ 1 έσο 7 ψξηκα σνθχηηαξα (Μ.Σ.=3,43±0,16). Σα πεξηζζφηεξα ζειπθά άηνκα (Ν=32) 

είραλ απφ 3 ψξηκα σνθχηηαξα, ελψ κφιηο 4 άηνκα είραλ απφ 7 ψξηκα σνθχηηαξα.  

ηελ αξηζηεξή σνζήθε θαηαγξάθεθαλ απφ 1 έσο 5 (Μ.Σ.=2,03±0,95) ψξηκα 

σνθχηηαξα, ελψ ζηε δεμηά σνζήθε απφ 1 έσο 6 (Μ.Σ.=2,00±1,09). Ο ιφγνο ηνπ αξηζκνχ ησλ 

ψξηκσλ σνθπηηάξσλ ηεο αξηζηεξήο σνζήθεο (N=175) σο πξνο εθείλνλ ηεο δεμηάο (N=158) 

δελ απέθιηλε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απφ ηε κνλάδα (Pρ2=0,5096, ρ
2
=0,435).  

ηελ αξηζηεξή σνζήθε ε δηάκεηξνο ησλ ψξηκσλ σνθπηηάξσλ (ζηάδην ΕΕΕ) θπκάλζεθε 

απφ 17 έσο 59 mm (Μ.Σ.=29,0±6,15) θαη ην βάξνο ηνπο απφ 2,59 έσο 41,5 g 

(Μ.Σ.=12,1±6,79). ηε δεμηά σνζήθε, ε δηάκεηξφο ηνπο θπκάλζεθε απφ 17 έσο 45 mm 

(Μ.Σ.=29,7±5,96) θαη ην βάξνο ηνπο απφ 2,33 έσο 32,6 g (Μ.Σ.=12,7±7,13). Ώπφ ην ζχλνιν 

ησλ ψξηκσλ σνθπηηάξσλ (Ν=333), ηα πεξηζζφηεξα (Ν=325) είραλ δηάκεηξν ≥20 mm, ελψ 8 

είραλ δηάκεηξν 17–19 mm. Οη σνζήθεο δελ δηέθεξαλ ζεκαληηθά σο πξνο ηε δηάκεηξν 

(PW=0,2216, W=14.896) θαη ην βάξνο (PW=0,2068, W=14.933) ησλ ψξηκσλ σνθπηηάξσλ. 
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ε 110 ζειπθά άηνκα κεηξήζεθε ε δηάκεηξνο θαη ην βάξνο 1.819 ηπραία επηιεγκέλσλ 

σξηκαδφλησλ σνθπηηάξσλ (ζηάδην ΕΕ). ηελ αξηζηεξή σνζήθε, ε δηάκεηξφο ηνπο θπκάλζεθε 

απφ 1 έσο 18 mm (Μ.Σ.=4,98±2,90, Ν=925) θαη ην βάξνο ηνπο απφ 0,009 έσο 3,30 g 

(Μ.Σ.=0,41±0,59, Ν=218). ηε δεμηά σνζήθε, ε δηάκεηξφο ηνπο θπκάλζεθε απφ 1 έσο 17 

mm (Μ.Σ.=4,67±2,70, Ν=894) θαη ην βάξνο ηνπο απφ 0,009 έσο 2,20 g (Μ.Σ.=0,32±0,49, 

Ν=205). Ώπφ ην ζχλνιφ ηνπο, κφλν 14 είραλ δηάκεηξν έσο 1 mm, ε πιεηνλφηεηά ηνπο 

(Ν=1.280) είρε δηάκεηξν >1 έσο 5 mm, 182 απφ >5 έσο 6 mm, 110 απφ >6 έσο 7 mm θαη 233 

έθηαζαλ κέρξη ηα 18 mm. Οη σνζήθεο δηέθεξαλ ζεκαληηθά σο πξνο ηε δηάκεηξν (PW=0,0103, 

W=385.503) θαη ην βάξνο (PW=0,0321, W=19.656) ησλ σξηκαδφλησλ σνθπηηάξσλ.  

ε 64 ζειπθά άηνκα κεηξήζεθε ε δηάκεηξνο 3.848 αλψξηκσλ σνθπηηάξσλ (ζηάδην Ε), 

ην βάξνο ησλ νπνίσλ δελ κεηξήζεθε, ιφγσ ηνπ εμαηξεηηθά κηθξνχ ηνπο κεγέζνπο. ηελ 

αξηζηεξή σνζήθε, ε δηάκεηξφο ηνπο θπκάλζεθε απφ 0,04 έσο 1,73 mm (Μ.Σ.=0,50±0,26, 

Ν=1.982). ηε δεμηά σνζήθε, ε δηάκεηξφο ηνπο θπκάλζεθε απφ 0,04 έσο 17 mm 

(Μ.Σ.=0,50±0,28, Ν=1.866). Δ πιεηνλφηεηα ησλ αλψξηκσλ σνθπηηάξσλ θαη απφ ηηο δχν 

σνζήθεο (Ν=3.347) είρε δηάκεηξν <1 mm, 445 αλψξηκα σνθχηηαξα είραλ δηάκεηξν 1 mm, 

ελψ ζε 56 ε δηάκεηξνο μεπέξαζε ην 1 mm. Οη σνζήθεο δελ δηέθεξαλ ζεκαληηθά σο πξνο ηε 

δηάκεηξν ησλ αλψξηκσλ σνθπηηάξσλ (PW=0,7304, W=2Β6).  

Δ γνληκφηεηα ησλ σαγσγψλ εθηηκήζεθε απφ 66 θπνθνξνχληα άηνκα ζηα νπνία 

θαηακεηξήζεθαλ 234 έκβξπα. Ο αξηζκφο ησλ εκβξχσλ αλά άηνκν θπκάλζεθε απφ 1 έσο 6 

(Μ.Σ.=3,55±1,23). Ώπφ ην ζχλνιν ησλ εκβξχσλ, 4 βξέζεθαλ ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ αηφκσλ 

(Ν=21), 1 βξέζεθε ζε έλα άηνκν, 2 ή 3 εληνπίζηεθαλ ζε ίζν αξηζκφ αηφκσλ (Ν=14), 5 

βξέζεθαλ ζε 12 άηνκα θαη 6 βξέζεθαλ ζε 3 άηνκα. Αελ απνθιείεηαη ε ππνεθηίκεζε ηεο 

γνληκφηεηαο ηνπ είδνπο βάζεη ησλ σαγσγψλ, γηαηί παξαηεξήζεθε φηη ηα θπνθνξνχληα άηνκα 

απνβάιινπλ, αλ θαη πεξηζηαζηαθά, ηα έκβξπα θαηά ηε ζχιιεςή ηνπο. ην γεγνλφο απηφ 

απνδίδεηαη ην φηη ζε 12 θπνθνξνχληα άηνκα ν έλαο απφ ηνπο σαγσγνχο ήηαλ ηειείσο άδεηνο.  

ηνλ αξηζηεξφ σαγσγφ θαηαγξάθεθαλ απφ 1 έσο 6 έκβξπα (Μ.Σ.=1,98±0,82), ελψ ζην 

δεμηφ σαγσγφ θαηαγξάθεθαλ απφ 1 έσο 4 έκβξπα (Μ.Σ.=1,92±0,72). Ο ιφγνο ηνπ αξηζκνχ 

ησλ εκβξχσλ ηνπ αξηζηεξνχ σαγσγνχ (N=111) σο πξνο εθείλνλ ηνπ δεμηνχ (N=123) δελ 

απέθιηλε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απφ ηε κνλάδα (Pρ2=0,5790, ρ
2
=0,308).  

Υακειή ζπζρέηηζε βξέζεθε κεηαμχ ηνπ νιηθνχ κήθνπο (TL) ησλ ζειπθψλ αηφκσλ θαη 

ηεο σνζεθηθήο γνληκφηεηαο (R
2
=23,8, P=0), ε ζρέζε κεηαμχ ησλ νπνίσλ πεξηγξάθεηαη απφ 

ηελ εμίζσζε: Γνληκφηεηασνζεθψλ=9Β-8*TL
2,704

. Υακειή ζπζρέηηζε εκθάληζε θαη ν αξηζκφο 

ησλ εκβξχσλ κε ην νιηθφ κήθνο ησλ ζειπθψλ αηφκσλ (R
2
=28,4, P=0), ε νπνία πεξηγξάθεηαη 

απφ ηελ εμίζσζε: Γνληκφηεηασαγσγψλ=3Β-7*TL
2,518 

(Βηθφλα 5.23). 
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Δηθφλα 5.23 ρέζε νιηθνχ κήθνπο (TL)–αξηζκνχ ψξηκσλ σνθπηηάξσλ θαη εκβξχσλ αλά ζηάδην 

γελλεηηθήο σξηκφηεηαο ησλ ζειπθψλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. blainville  

 

5.3.7 Δκβξπτθή αλάπηπμε 

 

Scyliorhinus canicula 

Ώπφ ην ζχλνιν ησλ 1.112 ζειπθψλ αηφκσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ ζηελ παξνχζα κειέηε, ηα 130 

έθεξαλ απφ έλα δεχγνο εκβξπτθψλ ζεθψλ, νη νπνίεο βξίζθνληαλ ζε δηαθνξεηηθά ζηάδηα 

αλάπηπμεο. ε 19 άηνκα νη ζήθεο ήηαλ ζε πξψηκν αλαπηπμηαθφ ζηάδην εληφο ησλ θειπθηθψλ 

αδέλσλ, ζε 21 άηνκα νη ζήθεο κφιηο εμέξρνληαλ απφ ηνπο θειπθηθνχο αδέλεο, ελψ ζε 90 

άηνκα νη ζήθεο ήηαλ ζε πξνρσξεκέλν αλαπηπμηαθφ ζηάδην εληφο ησλ σαγσγψλ (Βηθφλα 

5.24). Δ αλαινγία ησλ ζεθψλ κεηαμχ ησλ δχν θειπθηθψλ αδέλσλ ή σαγσγψλ ήηαλ 1:1. 

ε 104 δεχγε ζεθψλ θαηαγξάθεθε ην κήθνο κε θαη ρσξίο άγθηζηξα (ECLH θαη ECL, 

αληίζηνηρα), ην πιάηνο (ECWi) θαη ην βάξνο (ECWe). ηηο αξηζηεξέο ζήθεο, ην ECLH 

θπκάλζεθε απφ 23 έσο 71 mm (M.T.=51,1±8,10), ην ECL απφ 17 έσο 57 mm 

(M.T.=42,5±6,08), ην ECWi απφ 13 έσο 20 mm (M.T.=16,9±1,13) θαη ην ECWe απφ 0,48 

έσο 2,85 g (M.T.=1,94±0,40). ηηο δεμηέο ζήθεο, ην ECLH θπκάλζεθε απφ 25 έσο 71 mm 

(M.T.=50,9±8,40), ην ECL απφ 17 έσο 56 mm (M.T.=42,7±6,10), ην ECWi απφ 13 έσο 20 

mm (M.T.=16,9±1,09) θαη ην ECWe απφ 0,56 έσο 2,79 g (M.T.=1,91±0,39).  

Οη ζήθεο θάζε δεχγνπο δελ δηέθεξαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά σο πξνο θακία κέηξεζε 

(ECLH: PW=0,8103, W=5.304; ECL: PW=0,6267, W=5.619; ECWi: PW=0,9913, W=5.413 

θαη ECWe: PW=0,6171, W=5.191). Χο απνηέιεζκα, ην νιηθφ κήθνο ησλ ζειπθψλ αηφκσλ 

(TL) ζπζρεηίζηεθε κε ηε κέζε ηηκή ησλ κεηξήζεψλ ηνπο. Μηθξφο βαζκφο ζπζρέηηζεο 
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βξέζεθε ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο (ECLH=14,3TL
0,209

, R
2
=0,06; ECL=33,2TL

0,039
, R

2
=0,002; 

ECWi=1,7TL
0,381

, R
2
=0,14, θαη ECWe=0,002TL

1,503
, R

2
=0,18), θαζψο θαη κεηαμχ ηνπ κέζνπ 

κήθνπο κε άγθηζηξα θαη ηνπ κέζνπ βάξνπο ησλ ζεθψλ (ECWe=0,13ECLH
0,689

, R
2
=0,27). 

 

 
 

Δηθφλα 5.24 Θήθεο εκβξχσλ ηνπ είδνπο S. canicula πνπ βξίζθνληαη ζην εζσηεξηθφ ησλ θειπθηθψλ 

αδέλσλ (Α); πνπ εμέξρνληαη απφ ηνπο θειπθηθνχο αδέλεο (Β); πνπ έρνπλ πιήξσο ζρεκαηηζηεί θαη 

είλαη εληφο ησλ σαγσγψλ (Γ) (Φσην. ΐ Κνπζηέλε) 

 

A

1 cm

Άγθηζηξα 
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ε θάζε επνρή βξέζεθαλ ηφζν κηθξέο φζν θαη κεγάιεο ζήθεο εκβξχσλ. Σν κέζν κήθνο 

κε άγθηζηξα ησλ ζεθψλ (EGLH) θάζε δεχγνπο θπκάλζεθε ηελ άλνημε απφ 24 έσο 70,5 mm 

(M.T.=51,2±8,59, N=46), ην θζηλφπσξν απφ 32,5 έσο 69,5 mm (M.T.=49,6±7,78, N=42) θαη 

ην ρεηκψλα απφ 38,5 έσο 66 mm (M.T.=54,2±7,15, Ν=16). Σν κήθνο EGLH ησλ ζεθψλ δελ 

δηέθεξε ζεκαληηθά απφ ηε κηα επνρή ζηελ άιιε (ΡΚW=0,0895, Δ=4,82) (Βηθφλα 5.25). 

 

Δηθφλα 5.25 Βπνρηθή θαηαλνκή ηνπ κέζνπ κήθνπο κε άγθηζηξα (EGLH) ησλ εκβξπτθψλ ζεθψλ θάζε 

δεχγνπο ησλ ζειπθψλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. canicula 

 

Squalus blainville 

πλνιηθά 75 θπνθνξνχληα άηνκα θαηαγξάθεθαλ απφ ην ζχλνιν ησλ 429 ζπιιερζέλησλ 

ζειπθψλ αηφκσλ, απφ ηα νπνία 12 άηνκα έθεξαλ έκβξπα ζε πξψηκν αλαπηπμηαθφ ζηάδην 

εληφο κεκβξαλσδψλ θαθέισλ γεκάησλ κε ιέθηζν, 10 άηνκα έθεξαλ κηθξά έκβξπα κε 

κεγάινπο ιεθηζηθνχο ζάθνπο, ελψ 56 άηνκα είραλ πιήξσο δηακνξθσκέλα έκβξπα κε 

κεησκέλν ή ζρεδφλ πιήξσο απνξξνθεκέλν ιεθηζηθφ ζάθν (Βηθφλα 5.26).  

Σν θχιν αλαγλσξίζηεθε ζε 198 έκβξπα (101 ζειπθά θαη 97 αξζεληθά). Δ αλαινγία 

ησλ θχισλ δελ δηέθεξε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απφ ηε κνλάδα (Pρ2=0,8407, ρ
2
=0,04). Σν 

κηθξφηεξν έκβξπν ζην νπνίν ήηαλ εθηθηή ε αλαγλψξηζε ηνπ θχινπ ήηαλ 37 mm (TL). 

ε 178 έκβξπα (85 θαη 93 απφ ηνλ αξηζηεξφ θαη δεμηφ σαγσγφ, αληίζηνηρα) 

θαηαγξάθεθε ην νιηθφ κήθνο (TL), ην βάξνο κε ην ιεθηζηθφ ζάθν (TWYS) θαη ην βάξνο ρσξίο 

ην ιεθηζηθφ ζάθν (TW). ηα έκβξπα ηνπ αξηζηεξνχ σαγσγνχ, ην TL θπκάλζεθε απφ 37 έσο 

191 mm (M.T.=128±43,2), ην TWYS θπκάλζεθε απφ 17 έσο 46 g (M.T.=30,6±6,63) θαη ην 

TW θπκάλζεθε απφ 0,10 έσο 32,4 g (M.T.=12,4±8,89). ηα έκβξπα ηνπ δεμηνχ σαγσγνχ, ην 

TL θπκάλζεθε απφ 37 έσο 209 mm (M.T.=131±46,1), ην TWYS θπκάλζεθε απφ 14,6 έσο 

44,6 g (M.T.=30,7±6,51) θαη ην TW απφ 0,10 έσο 42,5 g (M.T.=13,8±10,5).  
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Σα έκβξπα κεηαμχ ησλ σαγσγψλ δελ δηέθεξαλ ζεκαληηθά σο πξνο θακία κέηξεζε (TL: 

PW=0,5780, PW =4.144; TWYS: PW=0,5048, W=4.182 θαη TW: PW=0,8689, W=4.0144). 

Ώπφ ην ζχλνιν ησλ 178 εκβξχσλ, ν ιεθηζηθφο ζάθνο είρε πιήξσο απνξξνθεζεί ζε δχν 

έκβξπα νιηθνχ κήθνπο 205 θαη 209 mm, ελψ είρε ζρεδφλ απνξξνθεζεί ζε 8 έκβξπα νιηθνχ 

κήθνπο 166, 169, 171, 172, 174, 184, 184 θαη 185 mm φπνπ δχγηδε 0,1–1,6 g. Ο κεγαιχηεξνο 

ιεθηζηθφο ζάθνο (40,7 g) βξέζεθε ζε έλα έκβξπν κήθνπο 97 mm. Σν κήθνο ησλ ζειπθψλ 

αηφκσλ παξνπζίαζε ρακειή ζπζρέηηζε ηφζν κε ην κήθνο (ΣLεκβξ.=285-0,236TLζει., R
2
=0,09) 

φζν θαη ην βάξνο ησλ εκβξχσλ ρσξίο ην ιεθηζηθφ ζάθν (TW=3,4E10TL
-3.409

, R
2
=0,06). 

Υακειή ζπζρέηηζε βξέζεθε κεηαμχ ηνπ νιηθνχ κήθνπο θαη ηνπ νιηθνχ βάξνπο ησλ 

εκβξχσλ κε ην ιεθηζηθφ ζάθν (TWYS=12,3TL
0,186

, R
2
=0,14). Θεηηθή ζπζρέηηζε βξέζεθε 

κεηαμχ ηνπ νιηθνχ κήθνπο θαη ηνπ βάξνπο ησλ εκβξχσλ ρσξίο ην ιεθηζηθφ ζάθν (TW=9E-

6TL
2,857

, R
2
=0,96). Ώξλεηηθή ζπζρέηηζε βξέζεθε κεηαμχ ηνπ νιηθνχ κήθνπο ησλ εκβξχσλ 

θαη ηνπ βάξνπο ηνπ ιεθηζηθνχ ηνπο ζάθνπ (YSW=36,564-0,148TL, R
2
=0,51). ιεο νη 

εμεηαδφκελεο ζρέζεηο ήηαλ ζεκαληηθέο (P=0) θαη απεηθνλίδνληαη ζηελ Βηθφλα 5.27.  

 

 
 

Δηθφλα 5.26 Έκβξπα ηνπ είδνπο S. blainville κε κεγάινπο ιεθηζηθνχο ζάθνπο (Α) θαη κε πιήξσο 

απνξξνθεκέλνπο ιεθηζηθνχο ζάθνπο (B) (Φσην. ΐ Κνπζηέλε) 

1 cm

Β
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Δηθφλα 5.27 ρέζεηο ηνπ νιηθνχ κήθνπο (TL) κε ην νιηθφ βάξνο (TW) κε ή ρσξίο ην ιεθηζηθφ ζάθν 

(Α) θαη κε ην βάξνο ηνπ ιεθηζηθνχ ζάθνπ (YSW) (Β) ησλ εκβξχσλ ηνπ είδνπο S. blainville 

 

 

Μεγάια έκβξπα πνπ μεπέξαζαλ ηα 180 mm ζε νιηθφ κήθνο παξαηεξήζεθαλ φιεο ηηο 

επνρέο, ελψ έκβξπα κηθξφηεξα απφ 50 mm βξέζεθαλ κφλν ηελ άλνημε. Σν νιηθφ κήθνο ησλ 

εκβξχσλ ηελ άλνημε θπκάλζεθε απφ 37 έσο 209 mm (M.T.=114±52,5, N=61), ην θαινθαίξη 

απφ 57 έσο 188 mm (M.T.=143±49,4, Ν=22), ην θζηλφπσξν απφ 67 έσο 191 mm 

(M.T.=134±33,8, N=91) θαη ην ρεηκψλα απφ 187 έσο 192 mm (M.T.=189±2,16, Ν=4). Σν 

νιηθφ κήθνο ησλ εκβξχσλ παξνπζίαζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ επνρψλ 

(ΡΚW=0,0002, Δ=19,7) (Βηθφλα 5.28). 

 

 

 

Δηθφλα 5.28 Βπνρηθή θαηαλνκή ηνπ νιηθνχ κήθνπο (TL) ησλ εκβξχσλ ηνπ είδνπο S. blainville 
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πλνιηθά 33 λεαξά άηνκα νιηθνχ κήθνπο απφ 180 έσο 229 mm (M.T.=203±12,9) 

αιηεχζεθαλ κε κεραλφηξαηα ζε βάζε απφ 238 έσο 274 m ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή κεηαμχ 

Κέαο–Μαθξνλήζνπ ην Αεθέκβξην ηνπ 2009. Δ παξνπζία ελφο κηθξνχ ιεθηζηθνχ ζάθνπ ζηε 

ζπιαρληθή ηνπο θνηιφηεηα απνηέιεζε έλδεημε ηεο πξφζθαηεο γέλλεζήο ηνπο (Βηθφλα 5.29).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 29 Νενγέλλεηα άηνκα ηνπ είδνπο S. blainville πνπ αιηεχζεθαλ κεηαμχ Κέαο–Μαθξνλήζνπ 

(Α); Ώλαηνκή ελφο λενγέλλεηνπ νιηθνχ κήθνπο 198 mm θαη βάξνπο 35 g φπνπ θαίλεηαη ν εζσηεξηθφο 

ιεθηζηθφο ζάθνο, ν νπνίνο είρε κήθνο 17 mm θαη βάξνο 0,11 g (B) (Φσην. ΐ Κνπζηέλε) 

1 cm

Λεθηζηθφο ζάθνο

Β

Α
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5.3.8 σκαηηθνί δείθηεο 

 

Scyliorhinus canicula 

ην ζπλνιηθφ δείγκα, ν δείθηεο GSI παξνπζίαζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειφηεξε δηάκεζε 

ηηκή ζηα αξζεληθά άηνκα απφ φ,ηη ζηα ζειπθά (PW=0, W=425.772). Ώληίζεην πξφηππν 

εκθάληζε ν δείθηεο ΔSI (PW=0, W=385.854), ελψ ν δείθηεο Κ δελ δηέθεξε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ δχν θχισλ (PW=0,6377, W=528.428). 

Ο δείθηεο GSI παξνπζίαζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αχμεζε ζηελ πνξεία σξίκαζεο ησλ 

ζειπθψλ (ΡΚW=0, Δ=525) θαη αξζεληθψλ αηφκσλ (ΡΚW=0, Δ=568).  

Ο δείθηεο ΔSI ζηα ζειπθά άηνκα παξνπζίαζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ 

φισλ ησλ ζηαδίσλ γελλεηηθήο σξηκφηεηαο (ΡΚW=0, Δ=238). ηα αξζεληθά άηνκα, 

παξνπζίαζε ζεκαληηθά ρακειφηεξε δηάκεζε ηηκή ζην ζηάδην Ε ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα 

ζηάδηα ζηα νπνία θπκάλζεθε ζε παξφκνηα πςειά επίπεδα (ΡΚW=0, Δ=105).  

Ο δείθηεο Κ ζηα ζειπθά άηνκα παξνπζίαζε ζεκαληηθά ρακειφηεξε δηάκεζε ηηκή ζην 

ζηάδην Ε ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα ζηάδηα, ελψ θπκάλζεθε ζε ζεκαληηθά πςειφηεξα θαη 

παξφκνηα επίπεδα ζηα ψξηκα άηνκα (ζηάδηα ΕΕΕ θαη IV), αιιά θαη ζε παξφκνηα επίπεδα ζηα 

άηνκα ησλ ζηαδίσλ ΕΕ θαη IV (ΡΚW=0, Δ=305). ηα αξζεληθά άηνκα, παξνπζίαζε ζεκαληηθή 

αχμεζε απφ ηα ζηάδηα Ε θαη ΕΕ ζηα πην πξνρσξεκέλα ζηάδηα (ΕΕΕ θαη IV) ζηα νπνία 

θπκάλζεθε ζε παξφκνηα πςειά επίπεδα (ΡΚW=0, Δ=364) (Πίλαθαο 5.27, Βηθφλα 5.30). 

 
Πίλαθαο 5.27 Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ γνλαδνζσκαηηθνχ (GSI%), ηνπ επαηνζσκαηηθνχ 

(HSΕ%) θαη ηνπ δείθηε επξσζηίαο (Κ) ησλ ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. canicula 

αλά ζηάδην γελλεηηθήο σξηκφηεηαο 

 

Γείθηεο 
Θειπθά 

  
Αξζεληθά 

ηάδην N Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο ηάδην N Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο 

GSI 

I 276 0,41 0,31 0–1,61 
 

I 159 0,29 0,27 0–1,64 

II 192 0,64 0,4 0,01–1,91 
 

II 120 1,70 0,77 0,26–3,68 

III 190 3,73 2,19 0,12–9,66 
 

III 395 4,03 0,96 1,65–6,96 

IV 125 4,69 2,14 0,52–9,77 
 

IV 150 4,44 0,76 2,46–6,21 

ζχλνιν 783 1,95 2,28 0–9,77 
 

ζχλνιν 824 3,04 1,79 0–6,96 

ΖSI 

I 437 6,33 2,37 0,75–14,8   I 370 5,72 1,66 1,89–9,99 

II 230 9,97 2,99 3,73–18,2 
 

II 124 7,28 1,61 4,10–11,0 

III 197 8,84 3,48 2,95–18,7 
 

III 397 6,89 1,80 3,73–13,1 

IV 129 8,25 2,18 4,00–14,4 
 

IV 150 6,95 2,00 3,38–12,0 

ζχλνιν 993 7,92 3,13 0,75–18,7   ζχλνιν 1.041 6,53 1,86 1,89–13,1 

Κ 

I 451 0,23 0,03 0,14–0,34 
 

I 382 0,23 0,03 0,16–0,33 

II 232 0,26 0,03 0,19–0,33 
 

II 125 0,25 0,02 0,19–0,32 

III 197 0,27 0,02 0,19–0,37 
 

III 400 0,27 0,02 0,19–0,33 

IV 130 0,27 0,02 0,20–0,34 
 

IV 152 0,27 0,02 0,22–0,37 

ζχλνιν 1.010 0,25 0,03 0,14–0,37   ζχλνιν 1.059 0,25 0,03 0,16–0,37 

Ν, αξηζκφο αηφκσλ; Μ.Σ., κέζε ηηκή; Σ.Ώ., ηππηθή απφθιηζε                          
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Δηθφλα 5.30 Θεθνγξάκκαηα ηνπ γνλαδνζσκαηηθνχ (GSI%), ηνπ επαηνζσκαηηθνχ (HSΕ%) θαη ηνπ 

δείθηε επξσζηίαο (Κ) ησλ ζειπθψλ (♀) θαη αξζεληθψλ αηφκσλ (♂) ηνπ είδνπο S. canicula αλά ζηάδην 

γελλεηηθήο σξηκφηεηαο (+, κέζε ηηκή; νξηδφληηα γξακκή, δηάκεζνο; γθξη πεξηνρή, 50% ησλ ηηκψλ; 

γσλία, 95% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο γηα ηε δηάκεζν; θάζεηεο γξακκέο, ειάρηζηε θαη κέγηζηε ηηκή) 
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ηα ζειπθά άηνκα, ε δηάκεζε ηηκή ηνπ δείθηε GSI δελ δηέθεξε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

κεηαμχ ησλ θιάζεσλ νιηθνχ κήθνπο απφ 51 έσο 350 mm, αιιά παξνπζίαζε ζεκαληηθή 

αχμεζε απφ 351 έσο 500 mm (ΡΚW=0, Δ=415). ηα αξζεληθά άηνκα, ε δηάκεζε ηηκή ηνπ 

δείθηε GSI θπκάλζεθε ζε παξφκνηα επίπεδα ζηηο θιάζεηο νιηθνχ κήθνπο απφ 151 έσο 300 

mm, κε ζεκαληηθή αχμεζε ζε κεγαιχηεξα κεγέζε, αιιά δελ δηέθεξε ζεκαληηθά απφ 451 έσο 

550 mm (ΡΚW=0, Δ=501). Εδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθή ήηαλ ε απφηνκε αχμεζε πνπ εκθάληζαλ 

θαη ηα δχν θχια σο πξνο ην δείθηε GSΕ ζηελ θιάζε νιηθνχ κήθνπο 351–400 mm, πηζαλψο 

γηαηί ζε απηήλ πεξηιακβάλεηαη ην κήθνο ηεο πξψηεο γελλεηηθήο σξίκαζεο ησλ ζειπθψλ θαη 

αξζεληθψλ αηφκσλ (L50=397 θαη 382 mm, αληίζηνηρα) (Πίλαθαο 5.28, Βηθφλα 5.31). 

 
Πίλαθαο 5.28 Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ γνλαδνζσκαηηθνχ (GSI%), ηνπ επαηνζσκαηηθνχ 

(HSΕ%) θαη ηνπ δείθηε επξσζηίαο (Κ) ησλ ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. canicula 

αλά θιάζε νιηθνχ κήθνπο (TL) 

 

Γείθηεο 
TL 

(mm) 

Θειπθά   Αξζεληθά 

N Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο   N Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο 

GSI 

51–100 
        

  

101–150 6 0,05 0,08 0–0,20 
    

  

151–200 52 0,18 0,14 0–0,56 
 

25 0,06 0,05 0–0,17 

201–250 64 0,31 0,22 0,01–0,94 
 

33 0,10 0,06 0,01–0,24 

251–300 44 0,43 0,25 0–0,88 
 

44 0,24 0,18 0,01–0,65 

301–350 110 0,53 0,44 0–3,80 
 

76 0,85 0,74 0,13–3,68 

351–400 257 1,86 2,04 0,04–8,91 
 

205 2,81 1,31 0,34–6,15 

401–450 221 3,66 2,33 0,07–9,45 
 

351 4,12 1,03 1,55–6,96 

451–500 29 4,72 2,82 0,52–9,77 
 

87 4,44 0,71 2,81–6,21 

501–550 
     

3 5,19 0,74 4,45–5,92 

ζχλνιν 783 1,95 2,28 0–9,77 
 

824 3,04 1,79 0–6,96 

ΖSI 

51–100 1 0,75   0,75–0,75           

101–150 27 3,68 0,94 1,55–6,11 
 

20 3,57 0,7 1,89–4,80 

151–200 112 4,96 1,46 1,77–9,41 
 

80 4,42 0,98 2,50–8,00 

201–250 79 5,95 1,67 2,10–9,74 
 

89 5,71 1,58 2,54–9,38 

251–300 72 6,84 2,07 2,28–13,5 
 

86 6,20 1,44 3,24–9,66 

301–350 150 7,94 2,52 3,00–14,8 
 

112 6,89 1,41 4,14–9,99 

351–400 288 9,06 2,94 3,80–17,9 
 

211 7,11 1,68 3,70–11,6 

401–450 234 9,28 3,32 2,95–18,7 
 

352 6,82 1,89 3,38–13,1 

451–500 30 9,09 2,54 5,53–17,4 
 

88 7,19 1,83 3,83–11,5 

501–550 
     

3 8,06 2,28 6,11–10,6 

ζχλνιν 993 7,92 3,13 0,75–18,7   1.041 6,53 1,86 1,89–13,1 

Κ 

51–100 1 0,21 
 

0,21–0,21 
    

  

101–150 29 0,18 0,02 0,14–0,22 
 

20 0,19 0,02 0,17–0,23 

151–200 118 0,21 0,02 0,16–0,25 
 

85 0,21 0,02 0,17–0,26 

201–250 83 0,23 0,03 0,17–0,34 
 

91 0,22 0,02 0,16–0,27 

251–300 72 0,24 0,03 0,18–0,29 
 

90 0,24 0,02 0,18–0,33 

301–350 152 0,25 0,03 0,18–0,33 
 

113 0,25 0,02 0,20–0,32 

351–400 290 0,27 0,02 0,19–0,33 
 

213 0,26 0,02 0,18–0,32 

401–450 234 0,27 0,02 0,20–0,37 
 

356 0,27 0,03 0,19–0,37 

451–500 31 0,26 0,03 0,20–0,31 
 

88 0,27 0,02 0,20–0,33 

501–550 
     

3 0,27 0,03 0,23–0,29 

ζχλνιν 1.010 0,25 0,03 0,14–0,37   1.059 0,25 0,03 0,16–0,37 

Ν, αξηζκφο αηφκσλ; Μ.Σ., κέζε ηηκή; Σ.Ώ., ηππηθή απφθιηζε 
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Ο δείθηεο HSΕ παξνπζίαζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε απμαλνκέλνπ ηνπ 

κεγέζνπο ησλ ζειπθψλ αηφκσλ, κε παξφκνηεο πςειέο ηηκέο ζηηο θιάζεηο νιηθνχ κήθνπο απφ 

351 έσο 500 mm (ΡΚW=0, Δ=319). Παξφκνην πξφηππν παξαηεξήζεθε θαη σο πξνο ην δείθηε 

Κ (ΡΚW=0, Δ=459). ηα αξζεληθά άηνκα, ν δείθηεο HSΕ παξνπζίαζε ζεκαληηθή 

δηαθνξνπνίεζε απμαλνκέλνπ ηνπ κεγέζνπο ηνπο, παξνπζηάδνληαο παξφκνηα πςειά επίπεδα 

ζηηο θιάζεηο νιηθνχ κήθνπο απφ 401 έσο 550 mm (ΡΚW=0, Δ=227). Παξφκνην πξφηππν 

παξαηεξήζεθε θαη σο πξνο ην δείθηε Κ (ΡΚW=0, Δ=468) (Πίλαθαο 5.28, Βηθφλα 5.31). 

 

 

 
 

Δηθφλα 5.31 Αηαθχκαλζε ησλ κέζσλ ηηκψλ ηνπ γνλαδνζσκαηηθνχ (GSI%), ηνπ επαηνζσκαηηθνχ 

(HSΕ%) θαη ηνπ δείθηε επξσζηίαο (Κ) ησλ ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. canicula 

ζηηο θιάζεηο νιηθνχ κήθνπο (TL) 
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Ώπφ ηελ Βηθφλα 5.32 δηαπηζηψλεηαη ε απφηνκε κεηαβνιή ηνπ δείθηε GSΕ θαζψο θαη ηα 

δχν θχια πξνζεγγίδνπλ ηελ θαηάζηαζε σξίκαζεο, ην κεγάιν εχξνο ηηκψλ ηνπ δείθηε HSΕ 

ζηα ζειπθά άηνκα, ηα σξηκφηεξα απφ ηα νπνία (ζηάδην IV) εκθάληζαλ κεησκέλεο ηηκέο ηνπ 

δείθηε, θαη ε κηθξή ηάζε αχμεζεο ηνπ δείθηε Κ απμαλνκέλνπ ηνπ κήθνπο ησλ αηφκσλ.  

Tα ζειπθά άηνκα εκθάληζαλ ζεκαληηθά πςειφηεξεο ηηκέο ηνπ δείθηε GSI ζε ζρέζε κε 

ηα αξζεληθά παξφκνηνπ κήθνπο (PANCOVA=0, F=51,8). Σν αληίζεην πξφηππν παξαηεξήζεθε 

γηα ην δείθηε HSΕ (PANCOVA=0, F=134), ελψ ηα ζειπθά θαη αξζεληθά άηνκα παξφκνηνπ 

κήθνπο δελ δηέθεξαλ ζεκαληηθά σο πξνο ην δείθηε Κ (PANCOVA=0,1020, F=2,67). 

 

 
 

 
 

 

 

Δηθφλα 5.32 ρέζεηο νιηθνχ κήθνπο (TL)–γνλαδνζσκαηηθνχ (GSI%), επαηνζσκαηηθνχ (HSΕ%) θαη 

δείθηε επξσζηίαο (Κ) ησλ ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. canicula αλά ζηάδην 

γελλεηηθήο σξηκφηεηαο 
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Ο δείθηεο GSI ζηα ζειπθά άηνκα έιαβε ηηο δχν πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο ην Μάξηην θαη 

ηνλ Ώπξίιην (3,21 θαη 2,79%, αληίζηνηρα), νπφηε θαη βξέζεθαλ νη δχν κεγαιχηεξεο 

ζπρλφηεηεο ψξηκσλ αηφκσλ (65,5 θαη 46,5%, αληίζηνηρα, βι. Πίλαθα 5.10), ελψ ηε 

ρακειφηεξε κέζε ηηκή ην Αεθέκβξην (1,18%), νπφηε θαη βξέζεθαλ ηα πεξηζζφηεξα αλψξηκα 

άηνκα (80,2%). ηα αξζεληθά άηνκα, νη πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο ηνπ GSI παξαηεξήζεθαλ ην 

Μάξηην θαη ηνλ Ώπξίιην (3,62 θαη 3,95%, αληίζηνηρα) παξά ηε κηθξή αθζνλία ησλ ψξηκσλ 

αηφκσλ (38 θαη 22,5%, αληίζηνηρα, βι. Πίλαθα 5.10), ελψ ε ρακειφηεξε ην Αεθέκβξην 

(2,36%) παξά ηελ θπξηαξρία ησλ ψξηκσλ αηφκσλ (75,8%) (Πίλαθαο 5.29, Βηθφλα 5.33). 

 

Πίλαθαο 5.29 Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ γνλαδνζσκαηηθνχ (GSI%), ηνπ επαηνζσκαηηθνχ 

(HSΕ%) θαη ηνπ δείθηε επξσζηίαο (Κ) ησλ ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. canicula 

αλά κήλα 
 

 
 

 

 
 

 

Γείθηεο Μήλαο 
Θειπθά   Αξζεληθά 

N Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο   N Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο 

GSI 

Εαλ. 27 1,96 1,56 0,62–5,51 
 

42 3,36 1,65 0,34–5,58 

Φεβ. 65 1,93 1,71 0,08–6,36 
 

70 3,12 1,44 0,25–6,36 

Μάξ. 83 3,21 2,71 0,29–9,66 
 

62 3,62 1,49 0,15–6,10 

Ώπξ. 71 2,79 2,79 0,13–9,77 
 

84 3,95 1,32 0,39–5,84 

Μάη. 114 1,82 2,28 0,01–8,57 
 

139 2,71 1,99 0–6,01 

Οθη. 166 1,65 2,02 0,04–8,91 
 

200 2,93 1,75 0,01–6,96 

Ννέ. 161 1,82 2,25 0–8,47 
 

88 3,40 1,59 0,27–6,15 

Αεθ. 96 1,18 1,87 0,01–8,91 
 

139 2,36 1,96 0–6,58 

ζχλνιν 783 1,95 2,28 0–9,77 
 

824 3,04 1,79 0–6,96 

ΖSI 

Εαλ. 28 9,07 3,42 3,31–17,5   42 6,66 1,50 4,11–10,6 

Φεβ. 81 8,41 2,64 3,61–15,8 
 

78 7,03 1,45 4,04–11,8 

Μάξ. 83 7,92 2,42 3,64–13,3 
 

62 5,96 1,23 3,83–8,60 

Ώπξ. 71 8,52 2,65 3,98–14,7 
 

85 6,29 1,46 4,13–10,9 

Μάη. 192 5,90 2,54 0,75–13,8 
 

202 5,06 1,39 1,89–10,5 

Οθη. 254 8,68 3,17 3,00–18,70 
 

261 7,17 1,76 3,26–12,3 

Ννέ. 173 8,50 3,36 2,68–18,1 
 

147 7,46 2,04 2,92–13,1 

Αεθ. 111 7,73 3,15 1,77–17,4 
 

164 6,54 1,86 2,58–10,9 

ζχλνιν 993 7,92 3,13 0,75–18,7   1.041 6,53 1,86 1,89–13,1 

Κ 

Εαλ. 28 0,26 0,02 0,19–0,30 
 

42 0,26 0,02 0,21–0,32 

Φεβ. 82 0,26 0,03 0,18–0,31 
 

79 0,25 0,03 0,19–0,31 

Μάξ. 83 0,26 0,02 0,21–0,30 
 

63 0,25 0,02 0,19–0,30 

Ώπξ. 71 0,27 0,02 0,23–0,32 
 

85 0,27 0,02 0,19–0,32 

Μάη. 197 0,23 0,04 0,14–0,34 
 

204 0,24 0,04 0,16–0,31 

Οθη. 261 0,26 0,03 0,15–0,37 
 

274 0,26 0,03 0,19–0,33 

Ννέ. 173 0,25 0,03 0,16–0,33 
 

147 0,25 0,03 0,18–0,37 

Αεθ. 115 0,24 0,03 0,17–0,31 
 

165 0,24 0,02 0,17–0,29 

ζχλνιν 1.010 0,25 0,03 0,14–0,37   1.059 0,25 0,03 0,16–0,37 

Ν, αξηζκφο αηφκσλ; Μ.Σ., κέζε ηηκή; Σ.Ώ., ηππηθή απφθιηζε 

 

Ο δείθηεο ΔSΕ ζηα ζειπθά άηνκα έιαβε ηελ πςειφηεξε κέζε ηηκή ηνλ Εαλνπάξην 

(9,07%) θαη ηε ρακειφηεξε ην Μάην (4,90%), ελψ ζηα αξζεληθά άηνκα έιαβε ηελ πςειφηεξε 

κέζε ηηκή ην Ννέκβξην (7,46%) θαη ηε ρακειφηεξε ην Μάην (5,06%). Ο δείθηεο HSΕ 

αθνινχζεζε ηε κεληαία δηαθχκαλζε ηνπ GSΕ θαη ζηα δχν θχια. 
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Ο δείθηεο Κ έιαβε ηελ πςειφηεξε κέζε ηηκή ηνλ Ώπξίιην (0,27%) θαη ζηα δχν θχια, 

νπφηε ηα ζειπθά άηνκα εκθάληζαλ κηα απφ ηηο δχν πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο ηνπ δείθηε GSI 

(2,79%) θαη ηα αξζεληθά ηελ πςειφηεξε κέζε ηηκή GSI (3,95%), ελψ θαη ζηα δχν θχια ν 

δείθηεο HSΕ ήηαλ ζρεηηθά πςειφο. Ο δείθηεο Κ έιαβε ηηο ρακειφηεξεο κέζεο ηηκέο ην Μάην 

θαη ην Αεθέκβξην ζηα ζειπθά (0,23 θαη 0,24%, αληίζηνηρα) θαη ζηα αξζεληθά άηνκα (0,24% 

θαη ηνπο δχν κήλεο), νπφηε θαη ηα δχν θχια εκθάληζαλ απφ ηηο ρακειφηεξεο κέζεο ηηκέο ησλ 

δεηθηψλ GSΕ θαη ΔSI. Δ κεληαία δηαθνξνπνίεζε ησλ δεηθηψλ ήηαλ ζεκαληηθή ηφζν ζηα 

ζειπθά (GSI: ΡΚW=0, Δ=74,5; HSΕ: ΡΚW=0, Δ=123 θαη Κ: ΡΚW=0, Δ=178) φζν θαη ζηα 

αξζεληθά άηνκα (GSI: ΡΚW=3Β-10, Δ=58,6; HSΕ: ΡΚW=0, Δ=214 θαη Κ: ΡΚW=0, Δ=150)  

 

 
 

Δηθφλα 5.33 Μεληαία δηαθχκαλζε ηνπ κέζνπ γνλαδνζσκαηηθνχ (GSI%), επαηνζσκαηηθνχ (HSΕ%) 

θαη δείθηε επξσζηίαο (Κ) ησλ ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. canicula 
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Δ επνρηθή δηαθχκαλζε ησλ ζσκαηηθψλ δεηθηψλ μερσξηζηά γηα ηα αλψξηκα θαη ψξηκα 

άηνκα θάζε θχινπ απεηθνλίζηεθε κε ζεθνγξάκκαηα (Βηθφλα 5.34) θαη παξνπζηάδεηαη 

αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα 5.30. Δ δνθηκαζία Kruskal–Wallis έδεημε φηη ε δηάκεζε ηηκή θάζε 

δείθηε ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειφηεξε ζηα ψξηκα απφ φ,ηη ζηα αλψξηκα άηνκα 

αλεμάξηεηα απφ ην θχιν (PKW<0,05 ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο). Μνλαδηθή εμαίξεζε απνηέιεζε 

ν δείθηεο ΔSI, ν νπνίνο δελ δηέθεξε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ αλψξηκσλ θαη ψξηκσλ 

ζειπθψλ αηφκσλ ην ρεηκψλα (ΡΚW=0,6458, Δ=5.369).  

 

Πίλαθαο 5.30 Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ γνλαδνζσκαηηθνχ (GSI%), ηνπ επαηνζσκαηηθνχ 

(HSΕ%) θαη ηνπ δείθηε επξσζηίαο (Κ) ησλ ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. canicula 

αλά επνρή θαη ζηάδην σξίκαζεο 

 

Γείθηεο Δπνρή 
ηάδην 

σξίκαζεο 

Θειπθά   Αξζεληθά 

N Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο   N Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο 

GSI 

Άλνημε 

αλψξηκν 139 0,51 0,34 0,01–1,60 
 

82 0,81 0,89 0–3,21 

ψξηκν 129 4,67 2,27 0,88–9,77 
 

203 4,27 0,86 2,04–6,10 

ζχλνιν 268 2,51 2,62 0,01–9,77 
 

285 3,27 1,80 0–6,10 

Φζηλφπσξν 

αλψξηκν 205 0,50 0,37 0–1,91 
 

90 0,95 0,78 0,01–3,68 

ψξηκν 122 3,81 2,26 0,12–8,91 
 

198 4,04 1,01 1,68–6,96 

ζχλνιν 327 1,73 2,14 0–8,91 
 

288 3,07 1,71 0,01–6,96 

Υεηκψλαο 

αλψξηκν 124 0,51 0,39 0,01–1,85 
 

107 0,92 0,97 0–3,55 

ψξηκν 64 3,56 1,77 0,71–8,91 
 

144 4,10 0,89 1,65–6,58 

ζχλνιν 188 1,55 1,80 0,01–8,91 
 

251 2,74 1,82 0–6,58 

ζχλνιν 783 1,95 2,28 0–9,77 
 

824 3,04 1,79 0–6,96 

ΖSI 

Άλνημε 

αλψξηκν 214 6,22 2,60 0,75–14,1   146 5,00 1,43 1,89–9,38 

ψξηκν 132 8,06 2,69 3,64–14,7 
 

203 5,89 1,41 3,38–10,9 

ζχλνιν 346 6,92 2,78 0,75–14,7 
 

349 5,52 1,48 1,89–10,9 

Φζηλφπσξν 

αλψξηκν 301 8,31 3,20 2,68–18,2 
 

208 6,75 1,62 2,92–10,2 

ψξηκν 126 9,31 3,25 2,95–18,7 
 

200 7,82 1,95 3,86–13,1 

ζχλνιν 427 8,61 3,25 2,68–18,7 
 

408 7,27 1,87 2,92–13,1 

Υεηκψλαο 

αλψξηκν 152 8,07 3,02 1,77–17,5 
 

140 6,33 1,80 2,58–11,0 

ψξηκν 68 8,35 3,06 3,61–17,4 
 

144 7,05 1,56 4,04–11,8 

ζχλνιν 220 8,15 3,03 1,77–17,5 
 

284 6,69 1,72 2,58–11,8 

ζχλνιν 993 7,92 3,13 0,75–18,7   1.041 6,53 1,86 1,89–13,1 

Κ 

Άλνημε 

αλψξηκν 219 0,23 0,04 0,14–0,32 
 

148 0,22 0,03 0,16–0,32 

ψξηκν 132 0,27 0,02 0,22–0,34 
 

204 0,26 0,02 0,19–0,31 

ζχλνιν 351 0,24 0,04 0,14–0,34 
 

352 0,25 0,03 0,16–0,32 

Φζηλφπσξν 

αλψξηκν 307 0,25 0,03 0,15–0,34 
 

218 0,24 0,03 0,18–0,33 

ψξηκν 127 0,27 0,02 0,19–0,37 
 

203 0,28 0,02 0,22–0,37 

ζχλνιν 434 0,26 0,03 0,15–0,37 
 

421 0,26 0,03 0,18–0,37 

Υεηκψλαο 

αλψξηκν 157 0,24 0,03 0,17–0,31 
 

141 0,23 0,02 0,17–0,29 

ψξηκν 68 0,27 0,03 0,20–0,31 
 

145 0,26 0,02 0,19–0,32 

ζχλνιν 225 0,25 0,03 0,17–0,31 
 

286 0,24 0,03 0,17–0,32 

ζχλνιν 1.010 0,25 0,03 0,14–0,37   1.059 0,25 0,03 0,16–0,37 

Ν, αξηζκφο αηφκσλ; Μ.Σ., κέζε ηηκή; Σ.Ώ., ηππηθή απφθιηζε 

 

ε θάζε θχιν, αλεμάξηεηα απφ ην ζηάδην γελλεηηθήο σξηκφηεηαο, βξέζεθε ζεκαληηθή 

επνρηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ δεηθηψλ. Ο δείθηεο GSI παξνπζίαζε ζεκαληηθή αχμεζε θαηά ηε 

ζεηξά ησλ επνρψλ ρεηκψλαο<θζηλφπσξν<άλνημε ηφζν ζηα ζειπθά (ΡΚW=0,0001, Δ=18,1) 
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φζν θαη ζηα αξζεληθά άηνκα (ΡΚW=0,0018, Δ=12,6). Δ δηάκεζε ηηκή ηνπ GSI θπκάλζεθε ζε 

παξφκνηα επίπεδα ην θζηλφπσξν θαη ην ρεηκψλα ζηα ζειπθά άηνκα (PW=0,7947, W=30.315), 

θαζψο θαη ηελ άλνημε θαη ην θζηλφπσξν ζηα αξζεληθά (PW=0,0992, W=44.307).  

Ο δείθηεο ΔSI παξνπζίαζε ζεκαληηθή αχμεζε θαηά ηε ζεηξά ησλ επνρψλ 

άλνημε<ρεηκψλαο<θζηλφπσξν ηφζν ζηα ζειπθά (ΡΚW=1Β-12, Δ=55) φζν θαη ζηα αξζεληθά 

άηνκα (ΡΚW=0, Δ=175).  

Ο δείθηεο Κ απμήζεθε ζεκαληηθά θαηά ηε ζεηξά ησλ επνρψλ 

ρεηκψλαο<άλνημε<θζηλφπσξν ηφζν ζηα ζειπθά (ΡΚW=4Β-6, Δ=25) φζν θαη ζηα αξζεληθά 

άηνκα (ΡΚW=1Β-9, Δ=42,2), κε παξφκνηεο, σζηφζν, δηάκεζεο ηηκέο ην ρεηκψλα θαη ηελ 

άλνημε θαη ζηα δχν θχια (PW=0,1927, W=42.135 θαη PW=0,1606, W=47.105, αληίζηνηρα). 

 

 

 

Δηθφλα 5.34 Θεθνγξάκκαηα ηνπ γνλαδνζσκαηηθνχ (GSI%), ηνπ επαηνζσκαηηθνχ (HSΕ%) θαη ηνπ 

δείθηε επξσζηίαο (Κ) ησλ ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ, αλψξηκσλ (Ώ) θαη ψξηκσλ αηφκσλ (Χ) ηνπ είδνπο 

S. canicula αλά επνρή (+, κέζε ηηκή; νξηδφληηα γξακκή, δηάκεζνο; γθξη πεξηνρή, 50% ησλ ηηκψλ; 

γσλία, 95% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο γηα ηε δηάκεζν; θάζεηεο γξακκέο, ειάρηζηε θαη κέγηζηε ηηκή) 
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Squalus blainville 

ην ζπλνιηθφ δείγκα, ν δείθηεο GSI παξνπζίαζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειφηεξε δηάκεζε 

ηηκή ζηα ζειπθά άηνκα απφ φ,ηη ζηα αξζεληθά (PW=0,0034, W=73.568), ελψ ηα δχν θχια 

δελ δηέθεξαλ ζεκαληηθά σο πξνο ηνπο δείθηεο ΔSI (PW=0,8852, W=66.492) θαη Κ 

(PW=0,3155, W=65.831).  

Ο δείθηεο GSI απμήζεθε ζεκαληηθά ζηελ πνξεία ηεο σξίκαζεο ησλ ζειπθψλ αηφκσλ 

(ΡΚW=0, Δ=284), θηάλνληαο ζε ηδηαίηεξα πςειά επίπεδα ζηα ζηάδηα ΕΕΕ (4,52%), VI (5,02%) 

θαη VII (5,60%). Παξφκνην πξφηππν εκθάληζαλ θαη ηα αξζεληθά, απφ ηα νπνία ηα ψξηκα 

άηνκα (ζηάδηα ΕΕΕ θαη IV) δελ δηέθεξαλ ζεκαληηθά σο πξνο ην δείθηε GSI (ΡΚW=0, Δ=244).  

Ο δείθηεο ΔSI ζηα ζειπθά άηνκα παξνπζίαζε ζεκαληηθή αχμεζε απφ ην ζηάδην Ε έσο 

ην ζηάδην ΕΕΕ, ελψ θπκάλζεθε ζε παξφκνηα πςειά επίπεδα ζηα ζηάδηα ΕΕΕ–VII (ΡΚW=0, 

Δ=210). ηα αξζεληθά άηνκα, ν δείθηεο HSΕ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ρακειφηεξνο ζην 

ζηάδην Ε απφ φ,ηη ζηα ππφινηπα ζηάδηα, εκθαλίδνληαο κε ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

ζηαδίσλ ΕΕ–ΕΕΕ ή ΕΕΕ–IV (ΡΚW=0, Δ=87,1) (Πίλαθαο 5.31, Βηθφλα 5.35). 

 
Πίλαθαο 5.31 Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ γνλαδνζσκαηηθνχ (GSI%), ηνπ επαηνζσκαηηθνχ 

(HSΕ%) θαη ηνπ δείθηε επξσζηίαο (Κ) ησλ ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. blainville 

αλά ζηάδην γελλεηηθήο σξηκφηεηαο 

 

Γείθηεο 
Θειπθά 

  
Αξζεληθά 

ηάδην N Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο ηάδην N Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο 

GSI 

I 243 0,21 0,14 0–0,70 
 

I 111 0,13 0,11 0–0,49 

II 56 0,41 0,15 0,09–0,99 
 

II 21 0,59 0,23 0,17–0,95 

III 26 4,52 1,61 0,74–8,35 
 

III 76 1,27 0,30 0,55–1,91 

IV 12 1,41 0,55 0,79–2,67 
 

IV 109 1,50 0,32 0,66–2,51 

V 10 1,13 0,21 0,89–1,57 
 

ζχλνιν 317 0,90 0,66 0–2,51 

VI 52 5,02 2,82 0,86–14,7 
     

  

VII 13 5,60 2,72 1,04–11,2 
     

  

ζχλνιν 412 1,34 2,28 0–14,7 
     

  

ΖSI 

I 244 7,42 2,93 1,82–21,6   I 118 7,51 2,27 2,27–13,3 

II 56 11,3 3,45 5,20–20,4 
 

II 21 9,40 2,99 5,81–16,8 

III 26 14,1 4,07 7,87–22,6 
 

III 76 10,6 2,74 5,77–19,6 

IV 12 14,8 3,38 11,1–22,9 
 

IV 109 11,1 3,17 4,74–21,3 

V 10 15,4 3,36 9,64–21,1 
 

ζχλνιν 324 9,57 3,18 2,27–21,3 

VI 52 14,9 3,76 8,26–23,9 
     

  

VII 13 15,6 3,28 10,2–22,5 
     

  

ζχλνιν 413 9,98 4,57 1,82–23,9             

Κ 

I 249 0,36 0,04 0,24–0,48 
 

I 122 0,36 0,04 0,24–0,45 

II 56 0,40 0,03 0,33–0,51 
 

II 21 0,37 0,04 0,28–0,43 

III 26 0,42 0,04 0,35–0,50 
 

III 77 0,37 0,04 0,27–0,45 

IV 12 0,40 0,03 0,34–0,45 
 

IV 109 0,39 0,03 0,25–0,46 

V 10 0,39 0,05 0,29–0,45 
 

ζχλνιν 329 0,37 0,04 0,24–0,46 

VI 52 0,41 0,04 0,31–0,52 
     

  

VII 13 0,42 0,03 0,39–0,50 
     

  

ζχλνιν 418 0,38 0,04 0,24–0,52             

Ν, αξηζκφο αηφκσλ; Μ.Σ., κέζε ηηκή; Σ.Ώ., ηππηθή απφθιηζε 
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Δηθφλα 5.35 Θεθνγξάκκαηα ηνπ γνλαδνζσκαηηθνχ (GSI%), ηνπ επαηνζσκαηηθνχ (HSΕ%) θαη ηνπ 

δείθηε επξσζηίαο (Κ) ησλ ζειπθψλ (♀) θαη αξζεληθψλ αηφκσλ (♂) ηνπ είδνπο S. blainville αλά 

ζηάδην γελλεηηθήο σξηκφηεηαο (+, κέζε ηηκή; νξηδφληηα γξακκή, δηάκεζνο; γθξη πεξηνρή, 50% ησλ 

ηηκψλ; γσλία, 95% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο γηα ηε δηάκεζν; θάζεηεο γξακκέο, ειάρηζηε θαη κέγηζηε 

ηηκή) 
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Ο δείθηεο Κ έιαβε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ρακειφηεξε δηάκεζε ηηκή ζηα ζειπθά άηνκα 

ζηαδίνπ Ε, ελψ θπκάλζεθε ζε παξφκνηα επίπεδα ζηα ζηάδηα ΕΕ–VII (ΡΚW=0, Δ=121). ηα 

αξζεληθά άηνκα, ν δείθηεο Κ θπκάλζεθε ζε παξφκνηα επίπεδα ζηα αλψξηκα άηνκα (ζηάδηα Ε 

θαη ΕΕ) θαη ζηα άηνκα ησλ ζηαδίσλ ΕΕ θαη ΕΕΕ, ελψ έιαβε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειφηεξεο 

δηάκεζε ηηκέο ζηα δξαζηήξηα άηνκα (ζηάδην IV) (ΡΚW=0, Δ=1Β-6) (Βηθφλα 5.35). 

Ώπφ ηελ Βηθφλα 5.36 δηαπηζηψλεηαη φηη ν δείθηεο GSI, ζηα ζειπθά άηνκα θπκάλζεθε 

ζε παξφκνηα ρακειά επίπεδα ζηηο θιάζεηο νιηθνχ κήθνπο απφ 151 έσο 500 mm, 

παξνπζηάδνληαο ζεκαληηθή αχμεζε ζηα κεγαιχηεξα κεγέζε, αλ θαη δελ δηέθεξε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά ζηηο θιάζεηο νιηθνχ κήθνπο απφ 601 έσο 800 mm ζηηο νπνίεο θπκάλζεθε ζε 

παξφκνηα πςειά επίπεδα (ΡΚW=0, Δ=335). Εδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθή ήηαλ ε απφηνκε 

αχμεζε πνπ εκθάληζε ν δείθηεο GSΕ ζηελ θιάζε νιηθνχ κήθνπο 551–600 mm, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ην κήθνο ηεο πξψηεο γελλεηηθήο σξίκαζεο ησλ ζειπθψλ αηφκσλ (L50=568 

mm). Παξφκνην πξφηππν εκθάληζαλ θαη ηα αξζεληθά άηνκα, ζηα νπνία ν δείθηεο GSΕ 

θπκάλζεθε ζε παξφκνηα ρακειά επίπεδα απφ 151 έσο 400 mm, πέξα απφ ηα νπνία 

παξνπζίαζε ζεκαληηθή αχμεζε (ΡΚW=0, Δ=237). ηα αξζεληθά άηνκα, ε απφηνκε αχμεζε 

ηνπ δείθηε GSΕ παξαηεξήζεθε ζε κηθξφηεξε θιάζε κήθνπο (451–500 mm) απφ φ,ηη ζηα 

ζειπθά ζηελ νπνία αλήθεη ην κήθνο ηεο πξψηεο γελλεηηθήο ηνπο σξίκαζεο (L50=461 mm). 

Ο δείθηεο ΔSI ζηα ζειπθά άηνκα παξνπζίαζε ζεκαληηθή κείσζε απφ 151 έσο πεξίπνπ 

320 mm νιηθνχ κήθνπο, πέξα απφ ηα νπνία απμήζεθε ζεκαληηθά κέρξη ηα 651 mm νιηθνχ 

κήθνπο, ελψ θπκάλζεθε ζε παξφκνηα πςειά επίπεδα ζηα κεγαιχηεξα κεγέζε (ΡΚW=0, 

Δ=306). Παξφκνην πξφηππν εκθάληζαλ θαη ηα αξζεληθά άηνκα ζηα νπνία ν δείθηεο ΔSI 

παξνπζίαζε ζεκαληηθή κείσζε κέρξη πεξίπνπ ηα 320 mm νιηθνχ κήθνπο, πέξα απφ ηα νπνία 

απμήζεθε ζεκαληηθά κέρξη ηα 451 mm, ελψ θπκάλζεθε ζε παξφκνηα πςειά επίπεδα ζηηο 

θιάζεηο απφ 451 έσο 800 mm (ΡΚW=0, Δ=132). Σν πξφηππν κεηαβνιήο ηνπ δείθηε HSΕ 

απμαλνκέλνπ ηνπ κήθνπο ησλ αηφκσλ ήηαλ παξφκνην ζηα δχν θχια, εκθαλίδνληαο ηηο 

πςειφηεξεο ηηκέο ζηε θάζε ηεο κέγηζηεο αλάπηπμεο ησλ γνλάδσλ ηνπο θαη θηάλνληαο ζε 

πςειφηεξεο ηηκέο ζηα ζειπθά άηνκα απφ φ,ηη ζηα αξζεληθά. 

ηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηελ πνξεία ηεο αχμεζεο ησλ ζειπθψλ αηφκσλ 

παξνπζίαζε θαη ν δείθηεο Κ, ν νπνίνο έπεηηα απφ ζηαδηαθή, αιιά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

αχμεζε κέρξη ηα 500 mm νιηθνχ κήθνπο, θπκάλζεθε ζε παξφκνηα επίπεδα απφ 501 έσο 800 

mm (ΡΚW=0, Δ=145). ηα αξζεληθά άηνκα, ν δείθηεο Κ απμήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απφ 

ηελ θιάζε νιηθνχ κήθνπο 151–250 mm έσο ηελ θιάζε 251–350 mm, ιακβάλνληαο 

πςειφηεξε ηηκή απφ 351 έσο 600 mm (ΡΚW=1E-7, Δ=51,7). ε θάζε κία απφ απηέο ηηο ηξεηο 

θιάζεηο ν δείθηεο Κ θπκάλζεθε ζε παξφκνηα επίπεδα (Πίλαθαο 5.32, Βηθφλα 5.36). 
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Tα αξζεληθά άηνκα εκθάληζαλ ζεκαληηθά πςειφηεξεο ηηκέο ηνπ δείθηε GSI απφ φ,ηη ηα 

ζειπθά άηνκα παξφκνηνπ κεγέζνπο (PANCOVA=0, F=61,1). Σν αληίζεην πξφηππν 

παξαηεξήζεθε γηα ην δείθηε HSΕ (PANCOVA=0,0003, F=16,8), ελψ ηα ζειπθά θαη αξζεληθά 

άηνκα παξφκνηνπ κεγέζνπο δελ δηέθεξαλ σο πξνο ην δείθηε Κ (PANCOVA=0,1374, F=2,21). 

 

Πίλαθαο 5.32 Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ γνλαδνζσκαηηθνχ (GSI%), ηνπ επαηνζσκαηηθνχ 

(HSΕ%) θαη ηνπ δείθηε επξσζηίαο (Κ) ησλ ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. blainville 

αλά θιάζε νιηθνχ κήθνπο (TL) 

 

Γείθηεο 
TL 

(mm) 

Θειπθά   Αξζεληθά 

N Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο   N Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο 

GSI 

151–200 8 0 0 0 
 

4 0 0 0 

201–250 16 0,01 0,05 0–0,19 
 

8 0 0 0 

251–300 32 0,11 0,05 0,04–0,23 
 

13 0,04 0,02 0–0,06 

301–350 30 0,14 0,07 0,03–0,37 
 

18 0,10 0,06 0,02–0,23 

351–400 53 0,20 0,08 0,03–0,38 
 

25 0,11 0,06 0,04–0,23 

401–450 57 0,28 0,11 0,12–0,64 
 

56 0,41 0,39 0,06–1,55 

451–500 47 0,31 0,12 0,09–0,70 
 

69 1,07 0,44 0,17–1,98 

501–550 38 1,27 1,92 0,24–8,35 
 

103 1,46 0,30 0,66–2,51 

551–600 63 3,18 2,71 0,21–8,33 
 

20 1,58 0,24 1,17–1,89 

601–650 28 4,14 2,74 0,50–11,2 
    

  

651–700 24 3,23 2,41 0,55–9,13 
    

  

701–750 12 4,05 4,55 1,03–14,7 
    

  

751–800 4 3,73 3,12 1,53–8,35 
 

1 2,19 
 

  

ζχλνιν 412 1,34 2,28 0–14,7 
 

317 0,90 0,66 0–2,51 

ΖSI 

151–201 8 9,53 1,46 6,94–11,7   4 9,12 1,14 7,82–10,2 

201–251 16 8,93 2,13 5,08–12,3 
 

8 10,5 1,48 8,78–13,3 

251–301 32 5,68 1,91 2,64–10,7 
 

15 6,62 1,35 4,40–9,37 

301–351 30 4,29 1,52 1,82–6,80 
 

20 4,97 1,73 2,27–9,17 

351–401 55 6,52 1,78 2,04–10,8 
 

26 6,96 1,63 4,38–11,8 

401–451 56 7,26 1,92 2,97–12,1 
 

58 8,37 1,68 4,95–13,0 

451–501 47 9,55 1,90 6,16–14,6 
 

69 10,6 2,93 5,77–21,3 

501–551 38 11,5 3,01 6,78–17,1 
 

103 11,0 3,06 4,74–19,6 

551–601 63 13,6 3,07 7,28–22,6 
 

20 11,8 2,99 6,75–17,9 

601–651 28 15,1 3,74 9,56–22,3 
    

  

651–701 24 16,1 3,68 9,64–22,9 
    

  

701–751 12 17,0 3,55 11,6–23,9 
    

  

751–801 4 17,2 4,39 12,0–22,5 
 

1 13,5 
 

  

ζχλνιν 413 9,98 4,57 1,82–23,9   324 9,57 3,18 2,27–21,3 

Κ 

151–202 8 0,30 0,03 0,25–0,35 
 

4 0,30 0,02 0,27–0,32 

201–252 16 0,30 0,03 0,24–0,35 
 

8 0,31 0,02 0,27–0,33 

251–302 33 0,35 0,03 0,30–0,42 
 

15 0,35 0,03 0,31–0,41 

301–352 30 0,37 0,04 0,32–0,45 
 

20 0,35 0,04 0,24–0,43 

351–402 56 0,37 0,04 0,29–0,46 
 

29 0,38 0,03 0,31–0,44 

401–452 58 0,37 0,03 0,30–0,42 
 

58 0,38 0,03 0,30–0,44 

451–502 48 0,38 0,04 0,24–0,48 
 

70 0,38 0,04 0,27–0,45 

501–552 38 0,41 0,04 0,36–0,51 
 

104 0,38 0,04 0,25–0,46 

551–602 63 0,40 0,04 0,29–0,52 
 

20 0,39 0,03 0,34–0,43 

601–652 28 0,41 0,03 0,31–0,50 
    

  

651–702 24 0,40 0,04 0,29–0,49 
    

  

701–752 12 0,41 0,04 0,34–0,46 
    

  

751–802 4 0,40 0,02 0,39–0,43 
 

1 0,41 
 

  

ζχλνιν 418 0,38 0,04 0,24–0,52   329 0,37 0,04 0,24–0,46 

Ν, αξηζκφο αηφκσλ; Μ.Σ., κέζε ηηκή; Σ.Ώ., ηππηθή απφθιηζε 
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Δηθφλα 5.36 Αηαθχκαλζε ησλ κέζσλ ηηκψλ ηνπ γνλαδνζσκαηηθνχ (GSI%), ηνπ επαηνζσκαηηθνχ 

(HSΕ%) θαη ηνπ δείθηε επξσζηίαο (Κ) ησλ ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. blainville 

ζηηο θιάζεηο νιηθνχ κήθνπο (TL) 
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ηελ Βηθφλα 5.37 απνηππψλεηαη ε κεηαβνιή ησλ ζσκαηηθψλ δεηθηψλ ηφζν κε ηελ 

αχμεζε ηνπ νιηθνχ κήθνπο ησλ αηφκσλ φζν θαη κε ηελ πξφνδν ηεο γελλεηηθήο ηνπο 

σξίκαζεο. Εδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε απφηνκε κεηαβνιή ηνπ δείθηε GSΕ θαζψο θαη ηα 

δχν θχια πξνζεγγίδνπλ ηελ θαηάζηαζε σξίκαζεο, θαζψο θαη ε αξρηθή κείσζε πνπ 

παξνπζίαζε ν δείθηεο HSΕ ζηα κηθξφηεξα ζε κήθνο άηνκα κέρξη πεξίπνπ ηα 320 mm νιηθνχ 

κήθνπο θαη ζηα δχν θχια, πέξα απφ ηα νπνία απμήζεθε, θηάλνληαο ζε πςειφηεξεο ηηκέο ζηα 

ζειπθά άηνκα απφ φ,ηη ζηα αξζεληθά. Ο δείθηεο Κ παξνπζίαζε θαη ζηα δχν θχια κηθξή ηάζε 

αχμεζεο απμαλνκέλνπ ηνπ κεγέζνπο ηνπο θαη κε ηελ πξφνδν ηεο σξίκαζεο.  

  

 
 

 
 

 
 

Δηθφλα 5.37 ρέζεηο νιηθνχ κήθνπο (TL)–γνλαδνζσκαηηθνχ (GSI%), επαηνζσκαηηθνχ (HSΕ%) θαη 

δείθηε επξσζηίαο (Κ) ησλ ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. blainville αλά ζηάδην 

γελλεηηθήο σξηκφηεηαο 

0

5

10

15

0 300 600 900

G
S

I

TL (mm)

I (N=243)

II (N=56)

III (N=26)

IV (N=12)

V (N=10)

VI (N=52)

VII (N=13)

Θειπθά

0

1

2

3

0 300 600 900

G
S

I

TL (mm)

I (N=111)

II (N=21)

III (N=76)

IV (N=109)

Αξζεληθά

0

10

20

30

0 300 600 900

H
S

I

TL (mm)

I (N=244)

II (N=56)

III (N=26)

IV (N=12)

V (N=10)

VI (N=52)

VII (N=13)

Θειπθά

0

10

20

30

0 300 600 900

H
S

I

TL (mm)

I (N=118)

II (N=21)

III (N=76)

IV (N=109)

Αξζεληθά

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

0 300 600 900

K

TL (mm)

I (N=249)

II (N=56)

III (N=26)

IV (N=12)

V (N=10)

VI (N=52)

VII (N=13)

Θειπθά

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

0 300 600 900

K

TL (mm)

I (N=122)

II (N=21)

III (N=77)

IV (N=109)

Αξζεληθά



ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΖ 

 

199 

 

ηελ Βηθφλα 5.38 απεηθνλίδεηαη ε κεηαβνιή ησλ ζσκαηηθψλ δεηθηψλ απμαλνκέλεο ηεο 

ειηθίαο ησλ αηφκσλ. Ο δείθηεο GSI ζηα ζειπθά άηνκα παξέκεηλε ζε ρακειά επίπεδα ηα 

πξψηα 15 y πέξα απφ ηα νπνία παξνπζίαζε ζεκαληηθή θαη απφηνκε αχμεζε, θηάλνληαο ζε 

παξφκνηα πςειά επίπεδα κεηά ηα 20 y (ΡΚW=0, Δ=238). Οκνίσο, ζηα αξζεληθά άηνκα δελ 

παξνπζίαζε ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ηα πξψηα 8 y, πέξα απφ ηα νπνία απμήζεθε 

ζεκαληηθά, παξνπζηάδνληαο απφηνκε αχμεζε ζε ειηθία 11 y, ελψ ζε ειηθίεο κεγαιχηεξεο 

απφ 14 y θπκάλζεθε ζε παξφκνηα επίπεδα (ΡΚW=0, Δ=161). Σφζν ζηα ζειπθά φζν θαη ζηα 

αξζεληθά άηνκα, ε ειηθία ηεο απφηνκεο κεηαβνιήο ηνπ δείθηε GSI θάλεθε φηη ζπκπίπηεη 

ζρεδφλ κε ηελ ειηθία ηεο πξψηεο γελλεηηθήο σξίκαζεο (Δ50=17,03 θαη 11,31 y, αληίζηνηρα). 

ηα ζειπθά θαη αξζεληθά άηνκα, ν δείθηεο ΔSI κεηψζεθε ηα πξψηα πεξίπνπ 5 y πέξα 

απφ ηα νπνία απμήζεθε ζηαδηαθά, θηάλνληαο ζε παξφκνηα πςειά επίπεδα ζε ειηθίεο 

κεγαιχηεξεο απφ 17 θαη 15 y, αληίζηνηρα (ΡΚW=0, Δ=199 θαη ΡΚW=0, Δ=105, αληίζηνηρα). 

Ο δείθηεο Κ παξνπζίαζε ζηαδηαθή αχμεζε απμαλνκέλεο ηεο ειηθίαο ηφζν ησλ 

ζειπθψλ φζν θαη ησλ αξζεληθψλ αηφκσλ, θαη έπεηηα απφ ηα 13 θαη 7 y, αληίζηνηρα, 

παξνπζίαζε ζρεηηθή ζηαζεξνπνίεζε (ΡΚW=0, Δ=133 θαη ΡΚW=1Β-6, Δ=68,9, αληίζηνηρα). 

 

 

 

 
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 5.38 Θεθνγξάκκαηα ηνπ γνλαδνζσκαηηθνχ (GSI%), ηνπ επαηνζσκαηηθνχ (HSΕ%) θαη ηνπ 

δείθηε επξσζηίαο (Κ) ησλ ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. blainville αλά θιάζε ειηθίαο 

(+, κέζε ηηκή; νξηδφληηα γξακκή, δηάκεζνο; γθξη πεξηνρή, 50% ησλ ηηκψλ; γσλία, 95% δηάζηεκα 

εκπηζηνζχλεο γηα ηε δηάκεζν; θάζεηεο γξακκέο, ειάρηζηε θαη κέγηζηε ηηκή) 
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Δ κεληαία δηαθνξνπνίεζε ησλ ζσκαηηθψλ δεηθηψλ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ηφζν 

ζηα ζειπθά (GSI: ΡΚW=0, Δ=158; HSΕ: ΡΚW=0, Δ=99,8 θαη Κ: ΡΚW=0, Δ=115) φζν θαη ζηα 

αξζεληθά άηνκα (GSI: ΡΚW=0, Δ=95; HSΕ: ΡΚW=3E-10, H=63,3 θαη Κ: ΡΚW=3E-8, Δ=52,9).  

Ο δείθηεο GSI ζηα ζειπθά άηνκα εκθάληζε ηελ πςειφηεξε κέζε ηηκή ηνλ Ενχλην 

(2,64%), νπφηε θαη παξαηεξήζεθε ε κέγηζηε παξνπζία ψξηκσλ αηφκσλ (47,1%), ελψ ηε 

ρακειφηεξε κέζε ηηκή ην Αεθέκβξην (0,09%), νπφηε θαη φια ηα άηνκα ήηαλ αλψξηκα (βι. 

Πίλαθα 5.14). Οη κέζεο ηηκέο ηνπ δείθηε GSΕ ην Φεβξνπάξην θαη ηνλ Ενχιην (2,52 θαη 0,25%, 

αληίζηνηρα) δελ ζεσξνχληαη αληηπξνζσπεπηηθέο, εμαηηίαο ησλ ειάρηζησλ αηφκσλ πνπ 

αιηεχζεθαλ απηνχο ηνπο κήλεο (Πίλαθαο 5.33, Βηθφλα 5.39).  

 

Πίλαθαο 5.33 Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ γνλαδνζσκαηηθνχ (GSI%), ηνπ επαηνζσκαηηθνχ 

(HSΕ%) θαη ηνπ δείθηε επξσζηίαο (Κ) ησλ ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. blainville 

αλά κήλα  

 

Γείθηεο Μήλαο 
Θειπθά   Αξζεληθά 

N Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο   N Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο 

GSI 

Εαλ. 60 0,44 1,36 0,04–9,13 
 

36 0,37 0,51 0–1,45 

Φεβ. 5 2,52 4,83 0,21–11,2 
 

3 0,80 0,59 0,21–1,38 

Μάξ. 26 0,16 0,09 0,08–0,53 
 

35 0,71 0,59 0,02–1,89 

Ώπξ. 41 1,19 2,09 0,1–12,3 
 

29 0,99 0,48 0,09–1,76 

Μάη. 71 1,65 2,72 0–14,7 
 

48 1,00 0,58 0,02–2,19 

Ενχλ. 43 2,64 2,68 0,07–7,75 
 

43 1,17 0,74 0,04–2,51 

Ενχι. 3 0,25 0,08 0,18–0,33 
 

3 1,32 0,48 0,93–1,86 

Οθη. 95 1,79 2,23 0,10–9,01 
 

54 1,22 0,55 0,04–1,91 

Ννέ. 31 1,85 2,65 0,09–8,35 
 

38 1,16 0,62 0,06–2,03 

Αεθ. 37 0,09 0,12 0–0,45 
 

28 0,17 0,23 0–0,75 

ζχλνιν 412 1,34 2,28 0–14,7 
 

317 0,90 0,66 0–2,51 

ΖSI 

Εαλ. 59 7,24 3,82 2,79–20,4   36 7,13 2,21 4,4–13,59 

Φεβ. 5 10,3 2,61 7,28–14,2 
 

3 9,91 1,62 8,04–10,9 

Μάξ. 26 4,87 2,48 1,82–11,0 
 

35 8,10 2,83 2,27–12,7 

Ώπξ. 43 11,1 4,50 5,45–22,9 
 

29 9,20 2,43 6,21–16,8 

Μάη. 71 9,88 4,42 2,26–21,6 
 

48 8,84 2,97 3,71–15,1 

Ενχλ. 43 10,7 3,87 5,12–23,9 
 

45 9,33 2,42 5,24–17,2 

Ενχι. 3 9,46 1,13 8,31–10,6 
 

3 9,08 1,81 7,15–10,7 

Οθη. 95 12,0 4,73 3,19–22,7 
 

57 11,4 3,60 4,74–19,6 

Ννέ. 32 12,3 4,53 5,94–21,1 
 

40 11,3 3,43 4,41–21,3 

Αεθ. 36 8,66 2,21 2,98–12,8 
 

28 10,4 2,25 6,04–16,8 

ζχλνιν 413 9,98 4,57 1,82–23,9   324 9,57 3,18 2,27–21,3 

Κ 

Εαλ. 62 0,36 0,04 0,29–0,51 
 

36 0,36 0,03 0,31–0,41 

Φεβ. 5 0,38 0,04 0,33–0,43 
 

3 0,37 0,01 0,36–0,38 

Μάξ. 26 0,35 0,03 0,30–0,39 
 

36 0,36 0,04 0,31–0,44 

Ώπξ. 43 0,38 0,04 0,29–0,48 
 

29 0,38 0,03 0,32–0,44 

Μάη. 71 0,38 0,04 0,24–0,49 
 

48 0,38 0,03 0,27–0,45 

Ενχλ. 43 0,40 0,05 0,31–0,52 
 

46 0,37 0,04 0,24–0,45 

Ενχι. 3 0,38 0,02 0,36–0,39 
 

3 0,37 0,04 0,34–0,41 

Οθη. 95 0,40 0,03 0,29–0,46 
 

58 0,39 0,04 0,28–0,46 

Ννέ. 32 0,41 0,05 0,24–0,50 
 

40 0,40 0,03 0,34–0,45 

Αεθ. 38 0,33 0,04 0,25–0,39 
 

30 0,34 0,05 0,25–0,43 

ζχλνιν 418 0,38 0,04 0,24–0,52   329 0,37 0,04 0,24–0,46 

Ν, αξηζκφο αηφκσλ; Μ.Σ., κέζε ηηκή; Σ.Ώ., ηππηθή απφθιηζε 
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Δηθφλα 5.39 Μεληαία δηαθχκαλζε ηνπ κέζνπ γνλαδνζσκαηηθνχ (GSI%), επαηνζσκαηηθνχ (HSΕ%) 

θαη δείθηε επξσζηίαο (Κ) ησλ ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. blainville 

 

Ο δείθηεο GSΕ ζηα αξζεληθά άηνκα, ζε αληίζεζε κε ηα ζειπθά, θπκάλζεθε ζε 

παξφκνηα επίπεδα φινπο ηνπο κήλεο, ιακβάλνληαο, σζηφζν, ηηο κηθξφηεξεο ηηκέο ηνλ 

Εαλνπάξην θαη ην Αεθέκβξην (0,37 θαη 0,17%, αληίζηνηρα), νπφηε ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο 

ήηαλ αλψξηκα (77,8 θαη 93,3%, αληίζηνηρα, βι. Πίλαθα 5.14). 

Ο δείθηεο ΔSΕ ζηα ζειπθά άηνκα έιαβε ηελ πςειφηεξε κέζε ηηκή ην Ννέκβξην 

(12,3%) θαη ηε ρακειφηεξε ην Μάξηην (4,87%). ηα αξζεληθά άηνκα, θπκάλζεθε ζρεδφλ ζηα 
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ίδηα επίπεδα φινπο ηνπο κήλεο, ιακβάλνληαο ηελ πςειφηεξε κέζε ηηκή ηνλ Οθηψβξην 

(11,4%) θαη ηε ρακειφηεξε ηνλ Εαλνπάξην (7,13%). Ο δείθηεο HSΕ θάλεθε φηη αθνινπζεί ηε 

δηαθχκαλζε ηνπ GSΕ θαη ζηα δχν θχια. 

Καη ζηα δχν θχια, ν δείθηεο Κ έιαβε ηελ πςειφηεξε κέζε ηηκή ην Ννέκβξην (0,41 θαη 

0,40%, αληίζηνηρα) θαη ηε ρακειφηεξε ην Αεθέκβξην (0,33 θαη 0,34%, αληίζηνηρα). ηα 

ζειπθά θαη αξζεληθά άηνκα, ν δείθηεο GSI εκθάληζε πςειέο κέζεο ηηκέο ην Ννέκβξην (1,85 

θαη 1,16%, αληίζηνηρα), ηε ρακειφηεξε ηηκή ην Αεθέκβξην (0,09 θαη 0,17%, αληίζηνηρα), ελψ 

θαη ηνπο δχν κήλεο ν ΔSI εκθάληζε πςειέο κέζεο ηηκέο (Πίλαθαο 5.33, Βηθφλα 5.39). 

Ώπφ ηελ Βηθφλα 5.40 δηαπηζηψλεηαη φηη ε δηάκεζε ηηκή θάζε δείθηε ήηαλ ζεκαληηθά 

πςειφηεξε ζηα ψξηκα απφ φ,ηη ζηα αλψξηκα άηνκα αλά θχιν (PKW<0,05 ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο). Βμαίξεζε απνηέιεζε ν δείθηεο Κ, ν νπνίνο δελ δηέθεξε ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ 

αλψξηκσλ θαη ψξηκσλ αξζεληθψλ αηφκσλ ην θζηλφπσξν (ΡΚW=0,2493, Δ=1.054).  

 

 

Δηθφλα 5.40 Θεθνγξάκκαηα ηνπ γνλαδνζσκαηηθνχ (GSI%), ηνπ επαηνζσκαηηθνχ (HSΕ%) θαη ηνπ 

δείθηε επξσζηίαο (Κ) ησλ ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ, αλψξηκσλ (Ώ) θαη ψξηκσλ αηφκσλ (Χ) ηνπ είδνπο 

S. blainville αλά επνρή (+, κέζε ηηκή; νξηδφληηα γξακκή, δηάκεζνο; γθξη πεξηνρή, 50% ησλ ηηκψλ; 

γσλία, 95% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο γηα ηε δηάκεζν; θάζεηεο γξακκέο, ειάρηζηε θαη κέγηζηε ηηκή) 

 

ηαηηζηηθά ζεκαληηθή επνρηθή δηαθνξνπνίεζε παξνπζίαζε θάζε ζσκαηηθφο δείθηεο 

(Βηθφλα 5.40 Πίλαθαο 5.34). ηα ζειπθά άηνκα, φινη νη δείθηεο απμήζεθαλ ζεκαληηθά θαηά 
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ηε ζεηξά ησλ επνρψλ ρεηκψλαο<άλνημε<θαινθαίξη<θζηλφπσξν (GSI: ΡΚW=0, Δ=113; HSΕ: 

ΡΚW=1Β-11, Δ=54,6 θαη Κ: ΡΚW=0, Δ=83,2). ε παξφκνηα επίπεδα θπκάλζεθαλ νη δείθηεο 

GSΕ θαη Κ ην θαινθαίξη θαη ην θζηλφπσξν (PW=0,6294, W=3.038 θαη PW=0,4057, W=2.680, 

αληίζηνηρα). Παξφκνην πξφηππν εκθάληζαλ θαη ηα αξζεληθά άηνκα (GSI: ΡΚW=0, Δ=89,1; 

HSΕ: ΡΚW=1Β-6, Δ=28,4 θαη Κ: ΡΚW=2Β-8, Δ=35,2). Χζηφζν, ν δείθηεο ΔSΕ δελ δηέθεξε 

ζεκαληηθά κεηαμχ ηεο άλνημεο θαη ηνπ ρεηκψλα (PW=0,5333, W=3.543). 

 

Πίλαθαο 5.34 Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ γνλαδνζσκαηηθνχ (GSI%), ηνπ επαηνζσκαηηθνχ 

(HSΕ%) θαη ηνπ δείθηε επξσζηίαο (Κ) ησλ ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. blainville 

αλά επνρή θαη ζηάδην σξίκαζεο 

 

Γείθηεο Δπνρή 
ηάδην 

σξίκαζεο 

Θειπθά   Αξζεληθά 

N Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο   N Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο 

GSI 

Άλνημε 

αλψξηκν 102 0,27 0,16 0–0,99 
 

43 0,27 0,24 0,02–0,95 

ψξηκν 36 3,97 3,24 0,86–14,7 
 

69 1,31 0,27 0,80–2,19 

ζχλνιν 138 1,23 2,31 0–14,7 
 

112 0,91 0,57 0,02–2,19 

Καινθαίξη 

αλψξηκν 23 0,27 0,11 0,07–0,50 
    

  

ψξηκν 23 4,69 2,05 0,79–7,75 
    

  

ζχλνιν 46 2,48 2,66 0,07–7,75 
    

  

Φζηλφπσξν 

αλψξηκν 76 0,34 0,15 0,09–0,77 
 

34 0,25 0,23 0,04–0,86 

ψξηκν 50 4,03 2,33 0,74–9,01 
 

104 1,50 0,33 0,57–2,51 

ζχλνιν 126 1,80 2,33 0,09–9,01 
 

138 1,19 0,63 0,04–2,51 

Υεηκψλαο 

αλψξηκν 98 0,15 0,13 0–0,62 
 

55 0,12 0,15 0–0,75 

ψξηκν 4 6,88 4,21 1,57–11,2 
 

12 1,14 0,31 0,55–1,45 

ζχλνιν 102 0,41 1,50 0–11,2 
 

67 0,30 0,44 0–1,45 

ζχλνιν 412 1,34 2,28 0–14,7 
 

317 0,90 0,66 0–2,51 

HSΗ 

Άλνημε 

αλψξηκν 104 7,42 3,45 1,82–21,6   43 6,95 2,36 2,27–11,7 

ψξηκν 36 14,87 3,13 8,59–22,9 
 

69 9,80 2,49 5,77–16,8 

ζχλνιν 140 9,33 4,69 1,82–22,9 
 

112 8,70 2,80 2,27–16,8 

Καινθαίξη 

αλψξηκν 23 8,48 2,61 5,12–15,4 
    

  

ψξηκν 23 12,7 3,58 7,87–23,9 
    

  

ζχλνιν 46 10,6 3,76 5,12–23,9 
    

  

Φζηλφπσξν 

αλψξηκν 77 9,72 3,46 3,19–18,2 
 

41 8,13 2,24 4,41–13,8 

ψξηκν 50 15,8 3,85 8,90–22,7 
 

104 11,7 3,14 4,74–21,3 

ζχλνιν 127 12,1 4,66 3,19–22,7 
 

145 10,7 3,32 4,41–21,3 

Υεηκψλαο 

αλψξηκν 96 7,58 3,01 2,79–20,4 
 

55 8,21 2,60 4,40–16,8 

ψξηκν 4 15,7 1,89 14,2–18,3 
 

12 10,4 2,53 5,96–13,8 

ζχλνιν 100 7,90 3,37 2,79–20,4 
 

67 8,60 2,70 4,40–16,8 

ζχλνιν 413 9,98 4,57 1,82–23,9   324 9,57 3,18 2,27–21,3 

K 

Άλνημε 

αλψξηκν 104 0,37 0,04 0,24–0,48 
 

44 0,36 0,03 0,31–0,45 

ψξηκν 36 0,40 0,04 0,29–0,49 
 

69 0,38 0,03 0,27–0,44 

ζχλνιν 140 0,37 0,04 0,24–0,49 
 

113 0,37 0,03 0,27–0,45 

Καινθαίξη 

αλψξηκν 23 0,37 0,03 0,32–0,44 
    

  

ψξηκν 23 0,42 0,05 0,31–0,52 
    

  

ζχλνιν 46 0,40 0,05 0,31–0,52 
    

  

Φζηλφπσξν 

αλψξηκν 77 0,39 0,04 0,24–0,48 
 

42 0,38 0,04 0,24–0,44 

ψξηκν 50 0,41 0,03 0,33–0,50 
 

105 0,39 0,04 0,28–0,46 

ζχλνιν 127 0,40 0,04 0,24–0,50 
 

147 0,39 0,04 0,24–0,46 

Υεηκψλαο 

αλψξηκν 101 0,35 0,04 0,25–0,51 
 

57 0,35 0,04 0,27–0,43 

ψξηκν 4 0,42 0,02 0,39–0,44 
 

12 0,37 0,05 0,25–0,41 

ζχλνιν 105 0,35 0,04 0,25–0,51 
 

69 0,35 0,04 0,25–0,43 

ζχλνιν 418 0,38 0,04 0,24–0,52   329 0,37 0,04 0,24–0,46 

Ν, αξηζκφο αηφκσλ; Μ.Σ., κέζε ηηκή; Σ.Ώ., ηππηθή απφθιηζε 
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5.4 πδήηεζε 

 

 

5.4.1 ηξαηεγηθή αλαπαξαγσγήο ηνπ είδνπο Scyliorhinus canicula 

Δ καθξνζθνπηθή θαη κηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε ησλ σνζεθψλ απνθάιπςε ηελ ηαπηφρξνλε 

παξνπζία σνζπιαθίσλ φισλ ησλ αλαπηπμηαθψλ ζηαδίσλ ζηα ψξηκα ζειπθά άηνκα. 

Βπνκέλσο, πξφθεηηαη γηα έλα είδνο πνπ θαηέρεη ηνλ αζχγρξνλν ηχπν σνζήθεο θαη σο εθ 

ηνχηνπ ραξαθηεξίδεηαη σο πνιιαπιφο απνζέηεο (batch spawner) κε πνιιέο σνηνθίεο θαηά ηε 

δηάξθεηα κηαο παξαηεηακέλεο πεξηφδνπ (Wallace & Selman 1981). Δ παξνπζία ηφζν 

ζειπθψλ αηφκσλ πνπ θπνθνξνχλ ή έρνπλ γελλήζεη φζν θαη δξαζηήξησλ αξζεληθψλ, αιιά θαη 

εκβξπτθψλ ζεθψλ παξφκνηνπ κεγέζνπο ζε επνρηθή βάζε απνηέιεζε ζεκαληηθή έλδεημε ηεο 

παξαηεηακέλεο αλαπαξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ είδνπο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, 

εληζρχνληαο ηα απνηειέζκαηα πξνεγνχκελσλ κειεηψλ (π.ρ. Capapé et al. 2014). 

ηνλ θφιπν ηνπ Λένληα, ε σναπφζεζε παξαηεξήζεθε ζε κεληαία βάζε, κε εμαίξεζε ην 

επηέκβξην, θαη θνξπθψζεθε απφ ηνλ Ώπξίιην έσο ηνλ Ώχγνπζην (Capapé et al. 2008a; b). 

ηηο βφξεηεο αθηέο ηεο Σπλεζίαο, ε σναπφζεζε παξαηεξήζεθε πάιη ζε κεληαία βάζε 

(Capapé et al. 1991; 2014). ηνλ Ώηιαληηθφ, ε σναπφζεζε θνξπθψζεθε ηελ άλνημε, αιιά 

δελ παξαηεξήζεθε απφ ηνλ Ώχγνπζην έσο ηνλ Οθηψβξην (Ford 1921, Harris 1952, Craik 

1978). Βπίζεο, νη Ellis & Shackley (1997) θαηέγξαςαλ θπνθνξνχληα άηνκα ζε κεληαία 

βάζε, εθηφο απφ ηνλ Ώχγνπζην θαη ην επηέκβξην, αιιά ζε κεγαιχηεξα πνζνζηά ηνλ Ενχλην 

θαη ηνλ Ενχιην, ελψ ν Fauré-Fremiet (1942) απφ ηνλ Ενχλην έσο ηνλ Εαλνπάξην. 

πζρεηίδνληαο ην κήθνο ησλ ζειπθψλ αηφκσλ κε ηηο κεηξήζεηο ησλ αλαπαξαγσγηθψλ 

νξγάλσλ θαη ηνπ ήπαηνο, ε κεηάβαζε ζηελ ψξηκε θαηάζηαζε απνηππψζεθε ζηελ απφηνκε 

αχμεζε ηνπ πιάηνπο θαη ηνπ βάξνπο ηεο σνζήθεο, ησλ θειπθηθψλ αδέλσλ θαη ησλ σαγσγψλ. 

ηα αξζεληθά άηνκα, ηα αληίζηνηρα ραξαθηεξηζηηθά ήηαλ ην πιάηνο θαη ην βάξνο ησλ 

φξρεσλ, θαζψο θαη ην εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ κήθνο ηνπ αξηζηεξνχ γνλνπνδίνπ (ην δεμί 

δελ κεηξήζεθε). πλεπψο, ε πξψηε σξίκαζε πξνζεγγίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηαρχηαηεο 

αχμεζεο ησλ γνλάδσλ, ησλ θειπθηθψλ αδέλσλ θαη ησλ σαγσγψλ ησλ ζειπθψλ αηφκσλ, θαη 

ησλ γνλάδσλ θαη ησλ γνλνπνδίσλ ησλ αξζεληθψλ. Παξφκνηα απνηειέζκαηα βξέζεθαλ ζηνλ 

Ώηιαληηθφ σο πξνο ην πιάηνο ηνπ θειπθηθνχ αδέλα θαη ην κήθνο ησλ γνλνπνδίσλ (Ellis & 

Shackley 1997, Ivory et al. 2004), ζηηο βφξεηεο αθηέο ηεο Σπλεζίαο σο πξνο ην βάξνο ηνπ 

θειπθηθνχ αδέλα θαη ησλ γνλάδσλ (Capapé et al. 2014), θαη ζηνλ θφιπν ηνπ Λένληα σο πξνο 

ην βάξνο ησλ γνλάδσλ θαη ην κήθνο ησλ γνλνπνδίσλ (Capapé et al. 2008a). 
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Δ παξνχζα κειέηε έδεημε φηη ηα ζειπθά θαη αξζεληθά άηνκα ηνπ Scyliorhinus canicula 

παξνπζηάδνπλ παξαπιήζην κήθνο πξψηεο γελλεηηθήο σξίκαζεο θαη φηη ην είδνο μεθηλάεη λα 

σξηκάδεη ζε κηθξφηεξα κεγέζε ζηε Μεζφγεην απφ φ,ηη ζηνλ Ώηιαληηθφ, εληζρχνληαο ηα 

απνηειέζκαηα πξνεγνχκελσλ κειεηψλ (Πίλαθαο 5.35).  

 

Πίλαθαο 5.35 Μήθνο (L50 ζε mm) θαη ειηθία (Δ50 ζε y) ηεο πξψηεο γελλεηηθήο σξίκαζεο ησλ 

ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. canicula ζε δηάθνξέο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ θαη ηνπ 

Ώηιαληηθνχ 

 

Πεξηνρή Φχιν Ν L50 Ζ50 Αλαθνξά 

Μ
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φ
γ
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ν
ο 
Θ
ά
ι
α
ζ
ζ
α

 

Ώηγαίν & Εφλην 
Θ 1.112 397   

παξνχζα κειέηε 
Ώ 1.141 382 

 

Ώηγαίν Πέιαγνο 
Θ 158 399 

 Kousteni et al. 2010 
Ώ 167 396 

 

Ώδξηαηηθή Θάιαζζα 

Θ 
 

360 
 Jardas 1979 

Ώ 
 

300 
 

Θ 
 

340 
 Zupanovic 1961 

Ώ 
 

340 
 

Σπλεζία 

Θ 
 

400–450 
 Capapé 1977 

Ώ 
 

400 
 

Θ 602 364–471 
 Capapé et al. 2014 

Ώ 522 400–478 
 

Κφιπνο ηνπ Λένληα 

Θ 
 

410–470 
 Capapé et al. 1991 

Ώ 
 

440 
 

Θ 529 410–450 
 Capapé et al. 2008a; b 

Ώ 377 430–440 
 

Θ 
 

370–440 
 Leloup & Olivereau 1951 

Ώ 
 

370–440 
 

Ώιγεξία Θ 249 360 
 

Taleb Bendiab et al. 2012 

Θάιαζζα ηνπ Ώικπνξάλ 
Θ 

 
385-420 

 Múñoz-Chápuli.1984 
Ώ   385-420   

Α
η
ι
α
λ
η
ηθ
φ
ο 
Χ
θ
εα
λ
φ
ο 

Κφιπνο ηνπ Κάδηζ 
Θ   460-500   

Múñoz-Chápuli 1984 
Ώ 

 
460-500 

 

Καλάιη Μπξίζηνι 
Θ 537 550 

 Ellis & Shackley 1997 
Ώ 435 520 

 
Εξιαλδηθή θαη Κέιηηθε 

Θάιαζζα 

Θ 437 570 7,9 
Ivory et al. 2004 

Ώ 315 535 6,6 

Concarneau 
Θ 

 
600–680 

 Collenot 1966 
Ώ 

 
580 

 

Ρνζθφθ 
Θ 

 
520–600 

 Fauré-Fremiet 1942 
Ώ 

 
520–600 

 

ΐηζθατθφο θφιπνο Θ 740 542 
 

Rodríguez-Cabello et al. 

1998 

Μάγρε  

Θ 1.967 570–600 
 Ford 1921 

Α 2.401 570–600 
 

Θ 
 

520–600 
 Leloup & Olivereau 1951 

Ώ 
 

520–600 
 

Εξιαλδία 
Θ 

 
581 6 

Henderson & Casey 2001 
Ώ 

 
575 

 

ΐφξεηα Θάιαζζα 
Θ 

 
580 5 

Jennings et al. 1999 
Ώ   580 5 

Ν, αξηζκφο αηφκσλ; Θ, ζειπθά; Ώ, αξζεληθά 
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Οη δηαθνξέο ζην κήθνο σξίκαζεο ηνπ είδνπο κεηαμχ ηεο Μεζνγείνπ θαη ηνπ 

Ώηιαληηθνχ παξαηεξήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνπο Leloup & Olivereau (1951). Δ 

κεηαβνιή ηνπ κεγέζνπο σξίκαζεο ζε ζρέζε κε ην γεσγξαθηθφ πιάηνο απνδίδεηαη ζε 

πεξηβαιινληηθνχο ή γελεηηθνχο παξάγνληεο (Lombardi-Carlson et al. 2003). 

Σν είδνο Scyliorhinus canicula δηαζέηεη κφλν κηα ιεηηνπξγηθή σνζήθε κε σνθχηηαξα 

πνπ εηζέξρνληαη ζην ζηάδην ηεο σνξξεμίαο ζε δεχγε θαη αθνχ γνληκνπνηεζνχλ εληφο ησλ 

θειπθηθψλ αδέλσλ, εηζέξρνληαη ην θαζέλα μερσξηζηά ζε θάζε σαγσγφ (Metten 1939). ηνπο 

Υνλδξηρζχο πνπ δηαζέηνπλ αλαπαξαγσγηθά φξγαλα ζε δεχγε, ε απφζεζε ζπέξκαηνο ζε θάζε 

σαγσγφ είλαη αλεμάξηεηε, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ην γνλνπφδην πξέπεη λα εηζέιζεη ζε θάζε 

σαγσγφ μερσξηζηά (Pratt & Carrier 2005). Βάλ έλα γνλνπφδην εηζέιζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

δεπγαξψκαηνο, ηνπιάρηζηνλ δχν δεπγαξψκαηα ζα ρξεηαζηνχλ γηα ηε γνληκνπνίεζε θαη ησλ 

δχν σνθπηηάξσλ. πλεπψο, ε πνιπαλδξία είλαη έλα ζπρλφ θαηλφκελν ζηνπο Υνλδξηρζχο 

(Griffiths et al. 2011c). Παξ’ φια απηά, ζηελ πεξίπησζε ηνπ είδνπο Scyliorhinus canicula ν 

Leigh-Sharpe (1926) έδεημε ηελ ηαπηφρξνλε δηείζδπζε θαη ησλ δχν γνλνπνδίσλ ζηνπο 

σαγσγνχο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεπγαξψκαηνο, ελψ πξφζθαηα νη Griffiths et al. (2011c) 

επηβεβαίσζαλ κε ηε ρξήζε κνξηαθψλ δεηθηψλ ηε γνληκνπνίεζε θάζε δεχγνπο σνθπηηάξσλ 

απφ ην ίδην αξζεληθφ άηνκν. Σν γεγνλφο απηφ ζα κπνξνχζε λα εξκελεχζεη ην φηη νη ζήθεο δελ 

δηέθεξαλ ζεκαληηθά σο πξνο ην κέγεζνο κεηαμχ ησλ δχν σαγσγψλ θαη βξίζθνληαλ πάληα 

ζην ίδην αλαπηπμηαθφ ζηάδην αθφκα θαη φηαλ εληνπίδνληαλ εληφο ησλ θειπθηθψλ αδέλσλ. 

ηελ πεξηνρή κειέηεο, ε γνληκφηεηα ηεο σνζήθεο θπκάλζεθε απφ 1 έσο 19 ψξηκα 

σνθχηηαξα ησλ νπνίσλ ε δηάκεηξνο έθηαζε έσο 26 mm θαη ην βάξνο έσο 2,9 g. ηνλ θφιπν 

ηνπ Λένληα, ε σνζεθηθή γνληκφηεηα έθηαζε ζηα 32 ψξηκα σνθχηηαξα, ηα νπνία θπκάλζεθαλ 

ζε δηάκεηξν απφ 14 έσο 18 mm (M.T.=14,8±2,70) θαη ζε βάξνο απφ 1,4 έσο 1,8 g 

(M.T.=1,60±0,10) (Capapé et al. 2008a). ην Καλάιη ηνπ Μπξίζηνι ε κέγηζηε 

θαηαγεγξακκέλε δηάκεηξνο ησλ ψξηκσλ σνθπηηάξσλ ήηαλ 19 mm (Ellis & Schakley 1997). 

Φαίλεηαη φηη ηα ψξηκα σνθχηηαξα ηνπ είδνπο είλαη αξθεηά κηθξφηεξα ζε ζρέζε κε ηα ψξηκα 

σνθχηηαξα ηνπ δσνηφθνπ είδνπο Squalus blainville πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηελ παξνχζα 

κειέηε (κέγηζηε δηάκεηξνο 59 mm). Μηα πηζαλή εμήγεζε είλαη φηη ε κέγηζηε σνθπηηαξηθή 

δηάκεηξνο ζρεηίδεηαη κε ην κέγηζην κέγεζνο πνπ θηάλεη θάζε είδνο (Serra-Pereira et al. 2014).  

Ο κέγηζηνο αξηζκφο ζεθψλ πνπ θαηαγξάθεθε ζε 130 ζειπθά άηνκα ήηαλ δχν. Σν είδνο 

Scyliorhinus canicula είλαη έλαο πνιιαπιφο απνζέηεο (sensu Holden 1975) θαη έρεη 

παξαηεξεζεί φηη απνζέηεη ζήθεο θάζε 2 (Harris 1952) έσο 16 εκέξεο (Mellinger 1983). Σν 

γεγνλφο απηφ θαζηζηά ηδηαίηεξα δχζθνιε ηελ αθξηβή εθηίκεζε ηεο γνληκφηεηαο ηνπ είδνπο 

βάζεη ησλ σαγσγψλ θαη εμεγεί ηελ απφθιηζε πνπ παξνπζίαζε ε εθηηκψκελε εηήζηα 
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παξαγσγή ζεθψλ ζε πξνεγνχκελεο κειέηεο ζηηο νπνίεο θπκάλζεθε απφ 48 έσο 86 (Mellinger 

1983), απφ 45 έσο 190 (Capapé et al. 1991), απφ 26 έσο 62 (Ellis & Shackley 1997), απφ 38 

έσο 115 (Capapé et al. 2008a) θαη απφ 40 έσο 240 ζήθεο αλά έηνο (Capapé et al. 2014). 

Χζηφζν, δελ απνθιείεηαη ην ελδερφκελν ππεξεθηίκεζεο ηεο γνληκφηεηαο ηνπ είδνπο, γηαηί ε 

ζχξζε ησλ δηρηπψλ κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη ηελ σναπφζεζε (Dodd & Duggan 1982, Ellis & 

Shackley 1997). ηελ παξνχζα κειέηε δελ εθηηκήζεθε ε εηήζηα παξαγσγή ζεθψλ, εμαηηίαο 

ηεο κε αληηπξνζψπεπζεο φισλ ησλ κελψλ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο έηνπο.   

Ώπφ ηνλ Πίλαθα 5.36 δηαπηζηψλεηαη φηη νη ζήθεο θηάλνπλ ζε κεγαιχηεξν κέγεζνο ζηνλ 

Ώηιαληηθφ απφ φ,ηη ζηε Μεζφγεην. Σν γεγνλφο απηφ ζεσξείηαη αλακελφκελν, δεδνκέλνπ φηη 

ην είδνο θηάλεη ζε κεγαιχηεξν κέγεζνο ζηνλ Ώηιαληηθφ (βι. Τπνθεθ. 3.4.2), κε απνηέιεζκα 

λα παξάγεη θαη κεγαιχηεξεο ζήθεο (Mellinger et al. 1984). 

ΐάζεη ηνπ ρακεινχ βαζκνχ ζπζρέηηζεο πνπ βξέζεθε κεηαμχ ηνπ νιηθνχ κήθνπο ησλ 

ψξηκσλ ζειπθψλ αηφκσλ θαη ηεο σνζεθηθήο γνληκφηεηαο, ζπκπεξαίλεηαη φηη κφιηο ηα 

ζειπθά άηνκα σξηκάζνπλ γελλεηηθά, κπνξεί λα εκθαλίζνπλ ηε κέγηζηε σνζεθηθή 

γνληκφηεηα. Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, θαζψο ηα ζειπθά άηνκα θέξνπλ κφλν δχν ζήθεο ζε θάζε 

θπνθνξία, ε ζπζρέηηζε ηνπ κήθνπο ηνπο κε ηε γνληκφηεηα ησλ σαγσγψλ δελ είλαη ηφζν 

ζεκαληηθή θαη πιεξνθνξηαθή φπσο ζηα δσνηφθα είδε (Powter & Gladstone 2008). 

ηελ παξνχζα κειέηε ηα ζειπθά άηνκα ηνπ είδνπο Scyliorhinus canicula δηέζεηαλ 

ηζνκεγέζεηο θειπθηθνχο αδέλεο θαη σαγσγνχο. Ώληίζεηα, ζηα αξζεληθά άηνκα ε δεμηά γνλάδα 

ήηαλ ζεκαληηθά καθξχηεξε θαη θαξδχηεξε ζε ζρέζε κε ηελ αξηζηεξή. Ώλ θαη ε παξνπζία 

αληζνκεγεζψλ φξρεσλ παξαηεξείηαη ζπρλά ζηνπο Υνλδξηρζχο (Romer & Parsons 1977), ηα 

αξζεληθά άηνκα ηνπ είδνπο Squalus blainville είραλ ηζνκεγέζεηο φξρεηο.  

 

Πίλαθαο 5.36 Μήθνο (ζε mm) θαη πιάηνο (ζε mm) ησλ εκβξπτθψλ ζεθψλ ηνπ είδνπο S. canicula ζε 

δηάθνξέο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ θαη ηνπ Ώηιαληηθνχ 

 

Πεξηνρή 
Μήθνο 

ζεθψλ 

Πιάηνο 

ζεθψλ 
Αλαθνξά 

 Μ
εζ
φ
γ
εη
ν
ο 

Θ
ά
ι
α
ζ
ζ
α

 

Ώηγαίν & Εφλην 17–57 13–20 παξνχζα κειέηε 

Σπλεζία 
18–48 14–19 Capapé 1977 

42–56 13–20 Capapé et al. 2014 

Καλάιη ηθειίαο 38–49 13–18 Ragonese & Jereb 1990 

Κφιπνο ηνπ Λένληα 

35–57 15–20 Capapé et al. 1991 

41–58 16–20 Capapé et al. 2008a; b 

41–52 15–19 Leloup & Olivereau 1951 

43–55 14–19 Foulley & Mellinger 1980 

Αηι. 

Χθ. 

Concarneau 51–65 19–24 Collenot 1966 

Μάγρε  
53–64 21–29 Ford 1921 

53–64 21–26 Leloup & Olivereau 1951 
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Σα ζειπθά άηνκα ηνπ είδνπο Scyliorhinus canicula δηαθξίλνληαη γηα ηελ ηθαλφηεηα 

παξαηεηακέλεο απνζήθεπζεο ζπέξκαηνο ζηνπο θειπθηθνχο αδέλεο (Metten 1939). Εδηαίηεξα 

εληππσζηαθφ ήηαλ ην γεγνλφο φηη ζε ζπλζήθεο αηρκαισζίαο ζπλέρηζαλ λα σνηνθνχλ κέρξη 

θαη 214 κέξεο έπεηηα απφ ηελ απνκφλσζή ηνπο απφ ηα αξζεληθά (Ellis & Shackley 1997). 

Ώληίζηνηρα, ηα ζειπθά άηνκα ηνπ ζπγγεληθνχ ηνπ είδνπο Scyliorhinus retifer παξήγαγαλ 

ζήθεο κέρξη θαη 843 κέξεο ζε απνκφλσζε (Castro et al. 1988). Παξ’ φια απηά, ε ηζηνινγηθή 

εμέηαζε ησλ θειπθηθψλ αδέλσλ απφ ψξηκα ζειπθά άηνκα ηνπ είδνπο Scyliorhinus canicula 

δελ απνθάιπςε ηελ παξνπζία ζπέξκαηνο ζην εζσηεξηθφ ηνπο, πηζαλψο ιφγσ ηνπ κηθξνχ 

κεγέζνπο δείγκαηνο. ε αληηδηαζηνιή κε ηα παξαπάλσ, ν θειπθηθφο αδέλαο ζηα ζθνπαινεηδή 

Squalus acanthias θαη Squalus mitsukurii έρεη απινχζηεξε δνκή, ε νπνία πηζαλψο δελ 

επηηξέπεη ηελ παξαηεηακέλε απνζήθεπζε ζπέξκαηνο (Hamlett et al. 2005).  

Μειεηψληαο ηε βαζπκεηξηθή θαηαλνκή ησλ αλψξηκσλ θαη ψξηκσλ αηφκσλ, 

δηαπηζηψζεθε φηη ην είδνο δελ δηαρσξίδεηαη σο πξνο ην βάζνο, θαζψο ηφζν αλψξηκα φζν θαη 

ψξηκα άηνκα βξέζεθαλ ζε φια ηα βάζε. Παξ’ φια απηά, ε κεγαιχηεξε αθζνλία ησλ 

αλψξηκσλ αηφκσλ θαηαγξάθεθε απφ 300 έσο 400 m βάζνπο. Σν γεγνλφο απηφ αθελφο 

επηβεβαίσζε ηελ θπξηαξρία ησλ κηθξφηεξσλ αηφκσλ ηνπ είδνπο ζηελ αλψηεξε επεηξσηηθή 

πιαγηά αθεηέξνπ έδεημε φηη ηα λεαξά άηνκα δελ εκθαλίδνπλ πεξηζζφηεξν παξάθηηα θαηαλνκή 

απφ ηα ελήιηθα (π.ρ. D’Onghia et al. 1995, βι. Τπνθεθ. 3.4.2). Βπίζεο, ηα πεξηζζφηεξα 

θπνθνξνχληα ζειπθά άηνκα βξέζεθαλ ζηε ξερφηεξε δψλε βάζνπο (100–200 m), θαη κάιηζηα 

ζε ζρεδφλ ίδην πνζνζηφ κε ηε δψλε βάζνπο 200–300 m, δείρλνληαο φηη ε σναπφζεζε 

ιακβάλεη ρψξα ηφζν ζηελ επεηξσηηθή πθαινθξεπίδα φζν θαη ζηελ επεηξσηηθή πιαγηά.  

Οη Υνλδξηρζχεο παξνπζηάδνπλ θπιεηηθφ δηκνξθηζκφ σο πξνο ην κέγεζνο ηνπ ήπαηνο, 

κε ηα ζειπθά άηνκα λα δηαζέηνπλ κεγαιχηεξν ήπαξ απφ φ,ηη ηα αξζεληθά (Capapé et al. 

2014). Σν γεγνλφο απηφ επηβεβαηψζεθε θαη ζηελ παξνχζα κειέηε, θαη πηζαλψο ζρεηίδεηαη κε 

ην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ην ήπαξ ζηνλ αλαπαξαγσγηθφ θχθιν ησλ ζειπθψλ 

αηφκσλ (Koob & Callard 1999). Φαίλεηαη φηη ηα ζειπθά άηνκα ηνπ είδνπο Scyliorhinus 

canicula κέζσ ηνπ κεγαιχηεξνπ ήπαηνο κεγηζηνπνηνχλ ηελ παξαγσγή ηεο ιεθίζνπ (García-

Garrido et al. 1990), φπσο έρεη απνδεηρζεί θαη ζηα σνηφθα είδε Rhinobatos annulatus 

(Rossouw 1987), Sympterygia bonapartii (Magrabaña et al. 2002) θαη Raja clavata (Capapé 

et al. 2007). Παξφκνην πξφηππν εκθάληζαλ θαη ηα ζειπθά άηνκα ηνπ Squalus blainville. ηα 

δσνηφθα είδε, ε παξνπζία κεγάινπ ήπαηνο ζρεηίδεηαη κε ην πςειφ ελεξγεηαθφ θφζηνο ηεο 

ιεθηζνγέλεζεο, ηεο σξίκαζεο ησλ σνθπηηάξσλ θαη ηεο θπνθνξίαο, θαζψο ηα ζειπθά άηνκα 

απνζεθεχνπλ ηεξάζηηεο πνζφηεηεο ιηπηδίσλ ζην ήπαξ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αλαπαξαγσγηθνχ 

ηνπο θχθινπ (Lucifora et al. 2005).  
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ηελ παξνχζα κειέηε, νη κεληαίεο ηηκέο ηνπ δείθηε ΔSI θπκάλζεθαλ ζε πςειά 

επίπεδα, απφ 5,9 έσο 9,1% ζηα ζειπθά άηνκα θαη απφ 5,0 έσο 7,5% ζηα αξζεληθά. ηνλ 

θφιπν ηνπ Λένληα, νη κεληαίεο ηηκέο ηνπ δείθηε ΔSI θπκάλζεθαλ ζε ιίγν πςεινηέξα 

επίπεδα, απφ 6,5 έσο 12% ζηα ζειπθά άηνκα θαη απφ 6,2 έσο 8,0% ζηα αξζεληθά (Capapé et 

al. 2014). Παξφκνηεο ηηκέο θαηαγξάθεθαλ ζε πξνεγνχκελε κειέηε ζηελ ίδηα πεξηνρή 

(Capapé et al. 2008b). ε άιιεο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ, ν δείθηεο ΔSI θπκάλζεθε απφ 6,3 

έσο 11% ζηα ζειπθά άηνκα θαη απφ 4 έσο 6% ζηα αξζεληθά (Kollmann et al. 1929), απφ 4 

έσο 7% ζηα ζειπθά άηνκα θαη απφ 3,5 έσο 5,5% ζηα αξζεληθά (Leloup & Olivereau 1951). 

ηνλ θφιπν ηνπ Λένληα, νη δείθηεο GSI θαη ΔSI δελ παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή κεληαία 

δηαθχκαλζε θαη ζηα δχν θχια (Capapé et al. 2008b). Σν γεγνλφο απηφ πηζαλψο απνδφζεθε 

ζην φηη ηα ιηπίδηα θαη νη πξσηεΎλεο ηνπ ήπαηνο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ σνθπηηαξηθή 

αλάπηπμε, ζπλερψο απνζεθεχνληαη θαη κεηαβνιίδνληαη, νδεγψληαο ζε αζήκαληεο κεηαβνιέο 

ηεο επαηηθήο βηνκάδαο (Sulikowski et al. 2005). Ώληίζεηα, ζηελ παξνχζα κειέηε βξέζεθε 

ζεκαληηθή επνρηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ ζσκαηηθψλ δεηθηψλ. πγθεθξηκέλα ε ρακειφηεξε 

κέζε ηηκή ηνπ δείθηε HSΕ παξαηεξήζεθε ηελ άλνημε, νπφηε ν δείθηεο GSΕ έιαβε ηελ 

πςειφηεξε κέζε ηηκή. Ώληίζεηα, ν δείθηεο ΔSI εκθάληζε ηελ πςειφηεξε κέζε ηηκή ην 

θζηλφπσξν φηαλ ε κέζε ηηκή ηνπ δείθηε GSΕ ήηαλ ελδηάκεζε κεηαμχ ηεο άλνημεο θαη ηνπ 

ρεηκψλα. Σν πξφηππν απηφ ήηαλ θνηλφ θαη ζηα δχν θχια. Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη θαηά ηελ 

πεξίνδν ηεο έληνλεο αλάπηπμεο ησλ γνλάδσλ θαηαλαιψλνληαη ζεκαληηθά πνζά ελέξγεηαο. 

Βμάιινπ, είλαη γλσζηφο ν ζεκαληηθφο ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ην ήπαξ ζηε δηαδηθαζία ηεο 

αλαπαξαγσγήο, θαζψο ζηα πεξηζζφηεξα είδε ςαξηψλ ν θπξίαξρνο πξφδξνκνο ησλ πξσηετλψλ 

ηεο ιεθίζνπ είλαη ε επαηηθήο πξνέιεπζεο ιεθηζνγελίλε (Wallace & Selman 1981). ην 

ζεκείν απηφ, επηζεκαίλεηαη φηη ην πξφηππν ηεο ηαπηφρξνλεο κεγηζηνπνίεζεο ηνπ δείθηε GSI 

θαη ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ δείθηε HSI παξαηεξήζεθε κφλν ηελ άλνημε, πηζαλψο γηαηί 

πξνεγείηαη ν ρεηκψλαο θαηά ηνλ νπνίν ε δηαζεζηκφηεηα ηεο ηξνθήο πεξηνξίδεηαη, 

δεκηνπξγψληαο κεγαιχηεξε αλάγθε γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ελεξγεηαθψλ απνζεκάησλ. 

Οκνίσο, νη Oddone et al. (2007) παξαηήξεζαλ φηη ελψ ηα αξζεληθά άηνκα ηνπ ζαιαρηνχ 

Rioraja agassizi εκθάληζαλ παξφκνηα επνρηθή δηαθχκαλζε σο πξνο ηνπο δείθηεο GSI θαη 

HSI, ζηα ζειπθά άηνκα πξνο ην ηέινο ηνπ ρεηκψλα, ην Φεβξνπάξην, νη δείθηεο HSI θαη GSI 

έιαβαλ ηελ πςειφηεξε θαη ρακειφηεξε ηηκή, αληίζηνηρα. Σέινο, ν δείθηεο Κ παξνπζίαζε 

ζρεδφλ ηε ίδηα κεληαία δηαθχκαλζε κε ηνπο δείθηεο GSΕ θαη ΔSI, δείρλνληαο φηη ε 

αλαπαξαγσγηθή θαηάζηαζε ησλ αηφκσλ κπνξεί λα επεξεάδεη ηε θπζηνινγηθή ηνπο 

θαηάζηαζε. ε γεληθέο γξακκέο, ην θχιν, ην κέγεζνο ζψκαηνο, ε θαηάζηαζε σξίκαζεο θαη ε 

επνρή θάλεθε φηη επεξεάδνπλ πεξηζζφηεξν ηνπο δείθηεο GSI θαη ΔSI παξά ην δείθηε Κ. 
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5.4.2 ηξαηεγηθή αλαπαξαγσγήο ηνπ είδνπο Squalus blainville 

Δ κηθξνζθνπηθή θαη καθξνζθνπηθή παξαηήξεζε ησλ σνζεθψλ απνθάιπςε φηη ηα ζειπθά 

άηνκα δηαζέηνπλ ηνλ αζχγρξνλν ηχπν σνζήθεο (Wallace & Selman 1981). Δ επνρηθή 

παξνπζία ζειπθψλ αηφκσλ πνπ θπνθνξνχλ ή έρνπλ γελλήζεη, δξαζηήξησλ αξζεληθψλ, θαζψο 

θαη εκβξχσλ ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην αλάπηπμεο απνηέιεζε ηζρπξή έλδεημε ηεο 

παξαηεηακέλεο αλαπαξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ είδνπο, εληζρχνληαο ηα απνηειέζκαηα 

πξνεγνχκελσλ κειεηψλ (Quignard 1971, Cannizzaro et al. 1995, Sion et al. 2003).  

ην Καλάιη ηεο ηθειίαο, ε άλνημε θάλεθε φηη απνηειεί ηελ πξνηηκψκελε επνρή 

αλαπαξαγσγήο ηνπ είδνπο, κηα θαη παξαηεξήζεθε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ψξηκσλ 

ζειπθψλ (21,9%) θαη αξζεληθψλ αηφκσλ (44%). Σν θαινθαίξη, ην θζηλφπσξν θαη ην ρεηκψλα 

ηα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηα ψξηκα ζειπθά άηνκα ήηαλ 9,9, 14,9 θαη 9%, θαη γηα ηα ψξηκα 

αξζεληθά άηνκα ήηαλ 38, 43 θαη 37% (Cannizzaro et al. 1995). ηελ παξνχζα κειέηε, ηα 

ψξηκα αξζεληθά άηνκα ππεξείραλ ησλ ψξηκσλ ζειπθψλ ζε θάζε επνρή, φπσο έδεημαλ θαη νη 

Canizzaro et al. (1995), ππνζηεξίδνληαο φηη ηα αξζεληθά άηνκα κφιηο σξηκάζνπλ γελλεηηθά 

παξακέλνπλ ζε απηή ηε θάζε γηα ην ππφινηπν ηεο δσήο ηνπο. Πξάγκαηη, απφ ην ζχλνιν ησλ 

347 αξζεληθψλ αηφκσλ ζηα νπνία πξνζδηνξίζηεθε ην ζηάδην γελλεηηθήο σξηκφηεηαο ζε 

θαλέλα δελ βξέζεθαλ φξρεηο ζε εμάληιεζε. πλεπψο, ε ζπεξκαηνγέλεζε δελ ζηακαηά πνηέ 

απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα αξζεληθά άηνκα σξηκάζνπλ. Χζηφζν, ζην αθαλζψδεο ζαιάρη 

Amblyraja radiata, βξέζεθαλ αξζεληθά άηνκα κε κεγάια γνλνπφδηα αιιά κηθξνχο φξρεηο, 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε θάζε εμάληιεζεο (Barone et al. 2007). 

Μειεηψληαο ην πξφηππν αχμεζεο ησλ αλαπαξαγσγηθψλ νξγάλσλ θαη ηνπ ήπαηνο 

θαζψο ηα άηνκα πξνζεγγίδνπλ ηε γελλεηηθή σξίκαζε, δηαπηζηψζεθε κηα απφηνκε αχμεζε 

ζην πιάηνο θαη ζην βάξνο ησλ σνζεθψλ θαη ησλ σαγσγψλ ησλ ζειπθψλ αηφκσλ πιεζίνλ 

ηνπ κήθνπο ηεο πξψηεο γελλεηηθήο σξίκαζεο. Ώληίζηνηρν πξφηππν εκθάληζαλ ηα αξζεληθά 

άηνκα σο πξνο ην πιάηνο θαη ην βάξνο ησλ φξρεσλ, ην εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ κήθνο ηνπ 

αξηζηεξνχ γνλνπνδίνπ (ην δεμί δελ κεηξήζεθε). πλεπψο, ην κήθνο ηεο πξψηεο γελλεηηθήο 

σξίκαζεο πξνζεγγίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηαρχηαηεο αχμεζεο ησλ γνλάδσλ, ησλ 

θειπθηθψλ αδέλσλ, ησλ σαγσγψλ θαη ησλ γνλνπνδίσλ. 

Δ παξνχζα κειέηε έδεημε φηη ηα ζειπθά άηνκα σξηκάδνπλ ζε κεγαιχηεξν κήθνο θαη 

κεγαιχηεξε ειηθία απφ φ,ηη ηα αξζεληθά, επηβεβαηψλνληαο ηα απνηειέζκαηα πξνεγνχκελσλ 

κειεηψλ (Πίλαθαο 5.37). Δ δηαθνξεηηθή ηαρχηεηα κε ηελ νπνία ηα δχν θχια πξνζεγγίδνπλ 

ηελ θαηάζηαζε ηεο γελλεηηθήο σξίκαζεο απνηειεί θνηλφ γλψξηζκα ησλ Υνλδξηρζχσλ θαη 

ζρεηίδεηαη κε ηελ θαζπζηεξεκέλε σξίκαζε ησλ ζειπθψλ αηφκσλ (Saïdi et al. 2009). Καζψο 
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ε ζσκαηηθή αχμεζε επηβξαδχλεηαη έπεηηα απφ ηελ πξνζέγγηζε ηεο πξψηεο γελλεηηθήο 

σξίκαζεο (Cannizzaro et al. 1995), ηα ζειπθά άηνκα θαζπζηεξψληαο λα σξηκάζνπλ, 

απνθηνχλ κεγαιχηεξν κέγεζνο ζψκαηνο απφ φ,ηη ηα αξζεληθά, θαη άξα κεγαιχηεξε 

ζπιαρληθή θνηιφηεηα, ε νπνία επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε κεγάισλ απνγφλσλ, αιιά θαη 

επκεγέζσλ γνλάδσλ, γεγνλφο πνπ απμάλεη ηε γνληκφηεηά ηνπο (Stearns 2000).  

 
Πίλαθαο 5.37 Μήθνο (L50 ζε mm) θαη ειηθία (Δ50 ζε y) ηεο πξψηεο γελλεηηθήο σξίκαζεο ησλ 

ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. blainville ζε δηάθνξέο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ  

 

Πεξηνρή Φχιν Ν L50 Ζ50 Αλαθνξά 

Μ
εζ
φ
γ
εη
ν
ο 
Θ
ά
ι
α
ζ
ζ
α

 Ώηγαίν & Εφλην & Ληβπθφ 
Θ 429 568 17,03 

παξνχζα κειέηε 
Ώ 347 461 11,31 

Ώηγαίν & Ληβπθφ 
Θ 292 564 

 
Kousteni & 

Megalofonou 2011 Ώ 232 458 
 

Εφλην Πέιαγνο 
Θ 112 601 

 Sion et al. 2003 
Ώ 67 >450 

 

Κφιπνο Γθακπέο, Σπλεζία 
Θ 124 625 7,44 

Marouani et al. 2012 
Ώ 108 523 4,97 

Καλάιη ηθειίαο 
Θ 812 570–580 5,10 

Cannizzaro et al. 1995 
Ώ 1.038 450–460 3,30 

Ν, αξηζκφο αηφκσλ; Θ, ζειπθά; Ώ, αξζεληθά 

 

Ώπφ ηνλ Πίλαθα 5.37 δηαπηζηψλεηαη ζεκαληηθή απφθιηζε ζηελ ειηθία H50 ηνπ είδνπο 

πνπ εθηηκήζεθε ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο κειέηεο, γεγνλφο πνπ πηζαλψο αληαλαθιά αληίζηνηρεο 

δηαθνξέο σο πξνο ηελ ηερληθή εθηίκεζεο ηεο ειηθίαο, ηε δεηγκαηνιεπηηθή κεζνδνινγία θαη/ή 

ηα ραξαθηεξηζηηθά θάζε εμεηαδφκελνπ πιεζπζκηαθνχ δείγκαηνο (βι. Υποκεφ. 3.4.7). 

ια ηα ζειπθά άηνκα είραλ δχν ιεηηνπξγηθέο θαη νκνίσο αλεπηπγκέλεο σνζήθεο. Δ 

γνληκφηεηα ησλ σνζεθψλ θπκάλζεθε απφ 1 έσο 7 ψξηκα σνθχηηαξα, κε δηάκεηξν πνπ 

έθηαζε έσο 59 mm θαη βάξνο έσο 41,5 g. ηα απνθιεηζηηθά ιεθηζφηξνθα είδε, φπσο ην 

Squalus blainville, ε παξαγσγή κεγαιχηεξσλ σνθπηηάξσλ απνηειεί ηελ θχξηα θαη πηζαλψο 

ηε κνλαδηθή ζηξαηεγηθή παξαγσγήο κεγαιχηεξσλ εκβξχσλ πνπ έρνπλ κεγαιχηεξε 

πηζαλφηεηα επηβίσζεο (Guallart & Vicent 2001). Γηα ην ιφγν απηφ, ε ζεκαληηθή κείσζε πνπ 

παξνπζίαζε ν δείθηεο GSI ζηα θπνθνξνχληα ζειπθά άηνκα πνπ είραλ σαγσγνχο γεκάηνπο 

κε ιέθηζν (ζηαδίνπ IV) ή κε δηαθνξνπνηεκέλεο ιεθηζηθέο ζθαίξεο (ζηαδίνπ V), πηζαλψο 

ζρεηίδεηαη κε ηε κεγάιε αλάγθε ζε ιέθηζν πνπ έρνπλ ηα έκβξπα ζε απηή ηε θάζε αλάπηπμεο. 

Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, πςειφηεξεο ηηκέο ηνπ δείθηε GSI παξαηεξήζεθαλ ζηα ζειπθά 

άηνκα πνπ έθεξαλ έκβξπα κε κεησκέλν έσο πιήξσο απνξξνθεκέλν ιεθηζηθφ ζάθν, θαζψο 

θαη εθείλα πνπ είραλ γελλήζεη. Σν γεγνλφο απηφ είλαη ελδεηθηηθφ ηνπ φηη ην δεπγάξσκα θαη ε 

σνξξεμία πξαγκαηνπνηνχληαη ακέζσο κεηά ηνλ ηνθεηφ. ε αξθεηά ζθνπαινεηδή, έρεη 
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παξαηεξεζεί φηη ηα σνθχηηαξα ζπλερίδνπλ λα αλαπηχζζνληαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

θχεζεο, θαζψο ηα πεξηζζφηεξα θπνθνξνχληα άηνκα θέξνπλ ηελ ίδηα ζηηγκή κεγάια έκβξπα 

θαη ψξηκα σνθχηηαξα κεγάισλ δηαζηάζεσλ (Capapé 1985, Guallart & Vicent 2001).  

Δ γνληκφηεηα ησλ σαγσγψλ θπκάλζεθε απφ 1 έσο 6 έκβξπα θαη ήηαλ ρακειφηεξε απφ 

απηή πνπ πεξηγξάθεθε απφ ηνπο Ebert et al. (2002) ζηε λφηηα Ώθξηθή, φπνπ ζε έλα ζειπθφ 

άηνκν νιηθνχ κήθνπο 956 mm βξέζεθαλ ζπλνιηθά 8 έκβξπα κε πιήξσο απνξξνθεκέλν 

ιεθηζηθφ ζάθν, ηα νπνία θπκαίλνληαλ απφ 249 έσο 256 mm ζε κήθνο. Μέρξη 6 έκβξπα 

θαηαγξάθεθαλ ζηα ζειπθά άηνκα απφ ην Εφλην Πέιαγνο (Sion et al. 2003). 

Υακειφο βαζκφο ζπζρέηηζεο βξέζεθε κεηαμχ ηνπ κήθνπο ησλ ζειπθψλ αηφκσλ θαη 

ηεο γνληκφηεηαο ησλ σνζεθψλ ή ησλ σαγσγψλ, απνθαιχπηνληαο φηη κφιηο ηα ζειπθά άηνκα 

σξηκάζνπλ γελλεηηθά κπνξεί λα εκθαλίζνπλ ηε κέγηζηε γνληκφηεηα. Ώλ θαη ζε αξθεηνχο 

νξγαληζκνχο ε γνληκφηεηα ηείλεη λα απμάλεηαη απμαλνκέλνπ ηνπ κεγέζνπο ηνπο (Shine 

1988), ε απνπζία ζπζρέηηζεο κε ην κέγεζνο έρεη αλαθεξζεί θαη ζε άιια είδε Υνλδξηρζχσλ 

(Ebert et al. 2008, Frisk & Miller 2009, Serra-Pereira et al. 2011). 

Ώπφ ην ζχλνιν ησλ 178 εκβξχσλ πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηελ παξνχζα κειέηε, ν 

ιεθηζηθφο ζάθνο είρε πιήξσο απνξξνθεζεί ζε δχν έκβξπα κήθνπο 205 θαη 209 mm, ελψ ην 

κεγαιχηεξν έκβξπν κε ιεθηζηθφ ζάθν είρε κήθνο 196 mm. χκθσλα κε ηνπο Sion et al 

(2003) ν ιεθηζηθφο ζάθνο ήηαλ πάληα παξφλ ζε έκβξπα κέρξη 220 mm, ελψ ζχκθσλα κε ηνπο 

Cannizzaro et al. (1995) ζε έκβξπα κέρξη 200 mm. Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ν Ranzi (1932) θαη 

ν Quignard (1971) παξαηήξεζαλ φηη ηα έκβξπα κε πιήξσο απνξξνθεκέλν ιεθηζηθφ ζάθν 

είραλ κήθνο 190 θαη 210–240 mm, αληίζηνηρα. 

ηελ παξνχζα κειέηε ην κηθξφηεξν κήθνο αιίεπζεο ήηαλ 182 θαη 180 mm γηα ηα 

ζειπθά θαη αξζεληθά άηνκα, αληίζηνηρα. Σα άηνκα απηά αιηεχζεθαλ καδί κε αθφκα 31 

άηνκα, ηα νπνία δελ μεπέξαζαλ ηα 229 mm κήθνπο. ην ζχλνιφ ηνπο δελ είραλ εμσηεξηθφ 

ιεθηζηθφ ζάθν, αιιά έθεξαλ εζσηεξηθφ ιεθηζηθφ ζάθν, απφ ηνλ νπνίν εμαξηψληαη γηα ηνπο 

δχν πξψηνπο κήλεο ηεο δσήο ηνπο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ (Wourms 1977). ην Καλάιη 

ηεο ηθειίαο, ην κηθξφηεξν ζειπθφ θαη αξζεληθφ άηνκν πνπ αιηεχζεθαλ ήηαλ 140 θαη 145 

mm, αληίζηνηρα, θαη είραλ εμσηεξηθφ ιεθηζηθφ ζάθν, αλ θαη πηζηεχεηαη φηη απηά ηα άηνκα 

απνβιήζεθαλ απφ ηα ζειπθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αιηείαο (Cannizzaro et al. 1995). ην 

Εφλην, ην κηθξφηεξν κήθνο αιίεπζεο ήηαλ 190 mm θαη επεηδή θαηαγξάθεθε ζε άηνκα ρσξίο 

ιεθηζηθφ ζάθν, ζεσξήζεθε φηη αληηζηνηρεί ζην κήθνο γέλλεζεο (Sion et al. 2003). ηελ 

παξνχζα κειέηε, ιακβάλνληαο ππφςε ην κέγεζνο ηνπ κηθξφηεξνπ λενγέλλεηνπ αηφκνπ (180 

mm) θαη ηνπ κεγαιχηεξνπ εκβξχνπ κε πιήξσο απνξξνθεκέλν ιεθηζηθφ ζάθν (209 mm), 

πηζαλνινγείηαη φηη ην κήθνο γέλλεζεο ηνπ είδνπο θπκαίλεηαη απφ 180 έσο 210 mm. 
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Σν κεγάιν εχξνο κεθψλ ησλ εκβξχσλ ζρεδφλ φιεο ηηο επνρέο απνηειεί έλδεημε φηη ε 

θπνθνξία ζην είδνο Squalus blainville δηαξθεί κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, πηζαλψο >12 κήλεο. 

χκθσλα κε ηνπο Cannizzaro et al. (1995) ε θπνθνξία δηαξθεί 17 κήλεο. Δ καθξά πεξίνδνο 

θπνθνξίαο έρεη αλαθεξζεί θαη ζηα ζθνπαινεηδή Squalus acanthias (Jones & Ugland 2001) 

θαη Centrophorus granulosus (Guallart & Vicent 2001), θηάλνληαο ηα δχν έηε.  

Ώλ θαη ν δηαρσξηζκφο κε βάζε ην κέγεζνο παξαηεξείηαη ζπρλά ζηνπο θαξραξίεο 

(Springer 1967), ε ζπλχπαξμε αλψξηκσλ θαη ψξηκσλ αηφκσλ θαη ησλ δχν θχισλ ζε φια ηα 

βάζε απνθάιπςε ηελ απνπζία δηαρσξηζκνχ ηνπ είδνπο σο πξνο ην βάζνο, εληζρχνληαο ηα 

απνηειέζκαηα πξνεγνχκελσλ κειεηψλ (Cannizzaro et al. 1995, Sion et al. 2003). Παξ’ φια 

απηά, δηαπηζηψζεθε φηη ηα αλψξηκα ζειπθά άηνκα ζπρλάδνπλ θπξίσο ζε βάζε απφ 200 έσο 

300 m, ελψ ηα αλψξηκα αξζεληθά άηνκα ζηε ξερφηεξε δψλε βάζνπο (100–200 m). Φαίλεηαη, 

ινηπφλ, φηη ηα αλψξηκα άηνκα ηνπ είδνπο Scyliorhinus canicula εκθάληζαλ πεξηζζφηεξν 

βαζχβηα θαηαλνκή ζε ζρέζε κε ηα αλψξηκα άηνκα ηνπ Squalus blainville. Ώπφ ηελ άιιε 

πιεπξά ε αιίεπζε ησλ 33 λενγέλλεησλ αηφκσλ ζε βάζε απφ 238 έσο 275 m ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηε ζχιιεςε ησλ πεξηζζφηεξσλ ζειπθψλ πνπ έρνπλ γελλήζεη ζε βάζε κεγαιχηεξα απφ 

200 m, δείρλεη φηη ν ηνθεηφο ιακβάλεη ρψξα θπξίσο ζηελ επεηξσηηθή πιαγηά. εκεηψλεηαη 

φηη ε ηζρπξή παξνπζία ησλ ψξηκσλ ζειπθψλ (ζηάδηα ΕΕΕ–VΕI) θαη αξζεληθψλ αηφκσλ (ζηάδηα 

ΕΕΕ–ΕV) ζε βάζε >500 m, πηζαλψο απνδίδεηαη ζηελ απνθιεηζηηθή αιηεία κε παξαγάδη πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε απηή ηε δψλε, έλα εξγαιείν πνπ θάλεθε φηη αζθεί επηιεθηηθφηεηα ζηα 

κεγαιχηεξα, θαη άξα σξηκφηεξα άηνκα (βι. Τπνθεθ. 3.3.2). 

Οη δείθηεο GSI θαη HSΕ παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή αχμεζε ζηελ πνξεία ηεο σξίκαζεο 

ησλ ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ αηφκσλ, ελψ δείθηεο Κ παξνπζίαζε κηα κηθξή ηάζε αχμεζεο. 

ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο βξέζεθαλ κεηαμχ ησλ ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ 

αηφκσλ ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο σο πξνο ην δείθηε GSI, αιιά φρη σο πξνο ηνπο δείθηεο HSI 

ή Κ. Λακβάλνληαο ππφςε κφλν ηα ψξηκα άηνκα, ηα δχν θχια δηέθεξαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά θαη σο πξνο ηνπο ηξεηο δείθηεο, έλα πξφηππν πνπ δελ παξαηεξήζεθε ζηα αλψξηκα 

άηνκα. Φαίλεηαη, επνκέλσο, φηη ε θαηάζηαζε ηεο γελλεηηθήο σξίκαζεο επεξεάδεη ζεκαληηθά 

ηε θπζηνινγηθή θαηάζηαζε ησλ ζειπθψλ αηφκσλ, αιιά θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ήπαηνο ην 

νπνίν βνεζάεη ηα ζειπθά άηνκα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο πςειέο ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο αλαπαξαγσγήο (Koob & Callard 1999). Πξάγκαηη, ην ήπαξ ήηαλ ζεκαληηθά 

κεγαιχηεξν ζηα ψξηκα ζειπθά άηνκα ζε ζρέζε κε ηα ψξηκα αξζεληθά ζε θάζε επνρή, 

επηβεβαηψλνληαο ην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ παίδεη ζηελ αλαπαξαγσγή ησλ ζειπθψλ, θαζψο 

ζπκκεηέρεη ζηελ παξαγσγή ηεο ιεθηζνγελίλεο, δειαδή ηεο πξφδξνκεο κνξθήο ηεο ιεθίζνπ 

(Koob & Callard 1999). 
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Εδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα ήηαλ ε κείσζε ηνπ δείθηε ΔSI θαη ζηα δχν θχια ηα πξψηα 

πεξίπνπ 5 y, πέξα απφ ηα νπνία άξρηζε λα απμάλεηαη πάιη. Σα βελζηθά ςάξηα, φπσο ηα 

ζαιάρηα, νη ξάγηεο θαη αξθεηά είδε θαξραξηψλ πξέπεη λα θαηαλαιψζνπλ ελέξγεηα γηα λα 

παξακείλνπλ θνληά ζηνλ ππζκέλα (Phleger 1998). Οη Υνλδξηρζχεο δελ δηαζέηνπλ λεθηηθή 

θχζηε, ην φξγαλν πιεπζηφηεηαο ησλ Οζηετρζχσλ, αιιά ήπαξ κε πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε 

ιίπνο πνπ εμππεξεηεί ηνλ ίδην ζθνπφ (Baldridge 1970, Phleger 1998). Εδηαίηεξα ηα είδε πνπ 

αλήθνπλ ζηελ νηθνγέλεηα Squalidae πεξηέρνπλ ηεξάζηηεο πνζφηεηεο ζθνπαιίλεο ζην ήπαξ 

(Nevenzel 1989), ε νπνία ιεηηνπξγεί σο ξπζκηζηήο ηεο πιεπζηφηεηαο (Phleger 1998). 

Πηζαλψο, ην ήπαξ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ησλ αηφκσλ ηνπ 

είδνπο Squalus blainville, κε ηε βνήζεηα ηνπ νπνίνπ ξπζκίδνπλ θαιχηεξα ηηο θηλήζεηο ηνπο, 

γηα λα απνθεχγνπλ πηζαλνχο ζεξεπηέο ή λα βξίζθνπλ ηξνθή. Βπίζεο, ε παξνπζία κεγάινπ 

ήπαηνο ζηα λενγέλλεηα πηζαλψο αληαλαθιά ηελ αλάγθε πνπ έρνπλ γηα επθνιφηεξε πξφζβαζε 

ζε απνζέκαηα ελέξγεηαο. Με βάζε ηα παξαπάλσ, θαίλεηαη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αξρηθψλ 

αλαπηπμηαθψλ ζηαδίσλ ππάξρεη κεγαιχηεξε αλάγθε ζε ελέξγεηα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

επηβίσζεο. Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, νη δείθηεο Κ θαη GSI απμήζεθαλ ζηαδηαθά απφ ηα 

κηθξφηεξα ζηα κεγαιχηεξα άηνκα, κε ηνλ ηειεπηαίν λα εκθαλίδεη απφηνκε αχμεζε πεξίπνπ 

θαηά ηελ ειηθία ηεο πξψηεο γελλεηηθήο σξίκαζεο θαη ησλ δχν θχισλ. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηελ επνρηθή δηαθχκαλζε ησλ ζσκαηηθψλ δεηθηψλ, δηαπηζηψζεθε 

φηη ηφζν ζηα ζειπθά φζν θαη ζηα αξζεληθά άηνκα ν δείθηεο Κ έιαβε ηε ρακειφηεξε κέζε 

ηηκή ην ρεηκψλα φηαλ θαη νη δείθηεο GSI θαη HSΕ εκθάληζαλ ηηο ρακειφηεξεο κέζεο ηηκέο. 

Ώληίζεηα, ην θζηλφπσξν θαη ηα δχν θχια εκθάληζαλ ηηο πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο φισλ ησλ 

δεηθηψλ. Δ δηαθχκαλζε ησλ ζσκαηηθψλ δεηθηψλ ήηαλ ζρεδφλ φκνηα θαη ζε κεληαία βάζε. Σν 

γεγνλφο απηφ απνηειεί έλδεημε ηνπ φηη ν ξπζκφο ηεο αθνκνίσζεο ηνπ ιίπνπο αθνινπζεί ην 

ξπζκφ ηεο αλαπαξαγσγηθήο σξίκαζεο, επεξεάδνληαο καδί ηε θπζηνινγηθή θαηάζηαζε ησλ 

αηφκσλ πνπ αληηθαηνπηξίδεηαη ζην δείθηε Κ. Σέινο, νη πςειέο ηηκέο ησλ δεηθηψλ GSΕ θαη 

HSΕ ζε επνρηθή βάζε ηφζν ζηα ζειπθά φζν θαη ζηα αξζεληθά άηνκα απνηειεί κηα αθφκα 

έλδεημε ηεο παξαηεηακέλεο πεξηφδνπ αλαπαξαγσγήο ηνπ είδνπο.  

πκπεξαζκαηηθά, ε παξαηεηακέλε πεξίνδνο αλαπαξαγσγήο ησλ ππφ κειέηε εηδψλ 

πηζαλψο απνηειεί έλα είδνο ζηξαηεγηθήο πνπ αληηζηαζκίδεη ηε ρακειή γνληκφηεηα θαη ηελ 

θαζπζηεξεκέλε σξίκαζε, ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζηζηνχλ γεληθφηεξα ηνπο Υνλδξηρζχο 

επάισηνπο ζηελ ππεξαιίεπζε (Cortés 2000). Χζηφζν, νη θνηλέο ζπλεπξέζεηο αλψξηκσλ θαη 

ψξηκσλ αηφκσλ ζε κεγάιν εχξνο βαζψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο 

αιηεπηηθήο πξνζπάζεηαο, θαζηζηνχλ αλαγθαία ηε ιήςε δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο ππεξαιίεπζεο ζηα απνζέκαηά ηνπο. 
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Dalatias licha
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Μπξηψν Πέιαγνο, Μάηνο 2008

Oxynotus centrina
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Μάξηηνο 2010
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θχξνο, Μάηνο 2008
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6.1 Δηζαγσγή 

 

 

6.1.1 εκαζία ηεο γλψζεο ηεο δηαηξνθήο ησλ ςαξηψλ 

Δ πνζφηεηα θαη ε ζχλζεζε ηεο ηξνθήο είλαη απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ άκεζα ηελ αχμεζε θαη έκκεζα ηε γελλεηηθή σξίκαζε θαη ηε ζλεζηκφηεηα ησλ 

ςαξηψλ, θαη ζπλεπψο ηελ επξσζηία (Wootton 1990). Οη ηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ ςαξηψλ, νη 

νπνίεο παξαδνζηαθά πεξηγξάθνληαη κέζσ ηεο εμέηαζεο ηνπ ζηνκαρηθνχ πεξηερνκέλνπ 

(Hyslop 1980), παξέρνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε 

θαηάιιεια αιηεπηηθά κνληέια, κε ηα νπνία εθηηκάηαη ε ζπλνιηθή βηνκάδα πνπ 

θαηαλαιψλεηαη απφ ηνπο ζεξεπηέο (Jennings et al. 2001). Σν γεγνλφο απηφ επηηξέπεη αθελφο 

ηελ εθηίκεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο ζλεζηκφηεηαο ιφγσ ζήξεπζεο ζε ζρέζε κε ηε ζλεζηκφηεηα 

ιφγσ αιηείαο γηα ηα εκπνξηθά είδε (Stergiou & Karpouzi 2002), αθεηέξνπ ηε κειέηε ηεο 

δπλακηθήο ησλ ηρζπνπιεζπζκψλ, απμάλνληαο ηελ αθξίβεηα ησλ ζρεηηθψλ πξνβιέςεσλ 

(Ulltang 1996). Βπίζεο, ηα δεδνκέλα δηαηξνθήο παξέρνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε: (α) ηνλ θαηακεξηζκφ ησλ δηαηξνθηθψλ πφξσλ ζε ελδνεηδηθφ θαη δηαεηδηθφ επίπεδν (π.ρ. 

Macpherson 1981, Harmelin-Vivien et al. 1989), (β) ηελ επηινγή ιείαο (π.ρ. Stergiou & 

Fourtouni 1991), (γ) ηηο ζρέζεηο κεγέζνπο ιείαο-ζεξεπηή (π.ρ. Scharf et al. 2000), (δ) ηε 

γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ ηξνθηθψλ ηχπσλ (π.ρ. Pauly 2000), (ε) ηηο νληνγελεηηθέο αιιαγέο 

ζε ζρέζε κε ηε δηαηξνθή (π.ρ. Stergiou & Fourtouni 1991), (ζη) ηελ επηινγή ελδηαηηήκαηνο 

(π.ρ. Labropoulou & Machias 1998), θαη (δ) ηελ εηζβνιή λέσλ εηδψλ (π.ρ. Stergiou 1988). 

Σέινο, ηα ζηνηρεία δηαηξνθήο ησλ ςαξηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηίκεζε ησλ 

θιαζκαηηθψλ ηξνθηθψλ επηπέδσλ (Pauly & Christensen 1995, Pauly & Sa-a 2000), κηα 

ζεκαληηθή πιεξνθνξία γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ (Stergiou & Karpouzi 2002).  

Σν ηξνθηθφ επίπεδν ελφο είδνπο δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηε ζέζε ηνπ ζην ηξνθηθφ πιέγκα 

ελφο νηθνζπζηήκαηνο (Pauly et al. 1998a). Δ εθηίκεζή ηνπ είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηα ηελ 

πνζνηηθνπνίεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο αιηείαο θαη άιισλ αλζξσπνγελψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηα 

ζαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα, γηαηί αληαλαθιά ηελ πνιππινθφηεηα θαη ηε βηνπνηθηιφηεηά ηνπο 

(Stergiou & Polunin 2000) θαη επηηξέπεη: (α) ηελ αθξηβή εθηίκεζε ηεο απαηηνχκελεο 

πξσηνγελνχο παξαγσγήο γηα ηε ζηήξημε ηεο αιηείαο (primary production required, Pauly & 

Christensen 1995), (β) ηελ αλαγλψξηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο «αιηεπηηθήο ηαπείλσζεο» 

(fishing down the food webs, Pauly et al. 1998a), δειαδή ηεο κείσζεο ηνπ κέζνπ ηξνθηθνχ 

επηπέδνπ ησλ αιηεπκάησλ, δεδνκέλνπ φηη ε αιηεία αθαηξεί θπξίσο ηα κεγαιφζσκα άηνκα θαη 
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είδε πνπ ζπλήζσο έρνπλ πςειφηεξν ηξνθηθφ επίπεδν µε απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ην 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ αιηεπηηθή παξαγσγή κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ, (γ) ηε 

ζχγθξηζε ησλ «ηξνθηθψλ απνηππσκάησλ» ησλ νηθνζπζηεκάησλ (Froese et al. 2005), θαη (δ) 

ηε ζχγθξηζε ησλ «ηξνθηθψλ απνηππσκάησλ» ησλ αιηεπηηθψλ εξγαιείσλ (Stergiou et al. 

2007). Σν ηξνθηθφ επίπεδν κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε ρσξηθή ή ρξνληθή 

παξαθνινχζεζε εηδψλ ή νηθνζπζηεκάησλ (Jennings et al. 1997). 

Παξά ηνλ εμέρνληα ξφιν ησλ ηξνθηθψλ επηπέδσλ ζηελ αιηεπηηθή έξεπλα, κφιηο ζηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940 δηαηππψζεθε ε ζεσξία ηνπ ηξνθηθνχ επηπέδνπ ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία ζην πξψην ηξνθηθφ επίπεδν αλήθνπλ ηα θπηά θαη ηα νξγαληθά ζξχκκαηα, ζην 

δεχηεξν επίπεδν νη θπηνθάγνη νξγαληζκνί (θαηαλαισηέο 1
εο

 ηάμεο), ζην ηξίην επίπεδν νη 1
εο

 

ηάμεο ζαξθνθάγνη νξγαληζκνί (θαηαλαισηέο 2
εο

 ηάμεο) θ.ν.θ. (Lindeman 1942). Καζψο, 

σζηφζν, ηα πεξηζζφηεξα είδε ηξέθνληαη κε πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο θαηεγνξίαο ηξνθήο, νη 

Odum & Heald (1975) εηζήγαγαλ ηελ έλλνηα ηνπ θιαζκαηηθνχ ηξνθηθνχ επηπέδνπ πνπ 

ππνινγίδεηαη βάζεη ησλ πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ησλ δηαθνξεηηθψλ ηξνθηθψλ αληηθεηκέλσλ 

ζηε δηαηξνθή ελφο είδνπο. ηνπο ζαιάζζηνπο δσηθνχο νξγαληζκνχο, ην θιαζκαηηθφ ηξνθηθφ 

επίπεδν θπκαίλεηαη απφ 2 κέρξη 5,5, ιακβάλνληαο ζπάληα ηε κέγηζηε ηηκή θαη κφλν ζε 

εμεηδηθεπκέλνπο ζεξεπηέο ζαιάζζησλ ζειαζηηθψλ, φπσο ζηελ φξθα Orcinus orca θαη ζηελ 

πνιηθή αξθνχδα Ursus maritimus (Pauly et al. 1998b). ζν αθνξά ηνπο θαξραξίεο, 

πξφζθαηα ν Cortés (1999) ππνιφγηζε ην θιαζκαηηθφ ηξνθηθφ επίπεδν 149 εηδψλ θαξραξηψλ, 

ζπκπεξαίλνληαο φηη θαηέρνπλ ηξνθηθά επίπεδα παξφκνηα κε εθείλα ησλ ζαιάζζησλ 

ζειαζηηθψλ θαη πςειφηεξα απφ εθείλα ησλ ζαιάζζησλ πηελψλ.  

 

6.1.2 θνπφο παξνχζαο κειέηεο  

Δ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε απνθάιπςε ειάρηζηεο αλαθνξέο ζηε Μεζφγεην πνπ αθνξνχλ 

ζηε δηαηξνθή ηνπ Squalus blainville (Capapé 1975, Kabasakal 2002), ελψ ε δηαηξνθή ηνπ 

Scyliorhinus canicula έρεη κειεηεζεί ζε κεγαιχηεξν βαζκφ (Capapé 1974, Γεσξγίνπ 2008, 

Karachle & Stergiou 2010, Valls et al. 2011, Mnasri et al. 2012, Ńantić et al. 2013). ηελ 

παξνχζα κειέηε, εμεηάζηεθε ε πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζχλζεζε ηεο δηαηξνθήο απηψλ ησλ 

Υνλδξηρζχσλ απφ ηηο Βιιεληθέο Θάιαζζεο ζε ζρέζε κε ην θχιν, ηελ θαηάζηαζε σξίκαζεο 

θαη ηελ επνρή. Βπίζεο, ππνινγίζηεθε ην θιαζκαηηθφ ηξνθηθφ ηνπο επίπεδν βάζεη ηνπ νπνίνπ 

πξνζδηνξίζηεθε ε ιεηηνπξγηθή ηξνθηθή νκάδα ζηελ νπνία αλήθνπλ. Σα είδε ζπγθξίζεθαλ σο 

πξνο ηηο ηξνθηθέο ηνπο ζπλήζεηεο, νη νπνίεο αληηπαξαηέζεθαλ πεξαηηέξσ κε ηα ηξνθηθά 

πξφηππα πνπ παξνπζίαζαλ ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ θαη ηνπ Ώηιαληηθνχ.  
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6.2 Τιηθά θαη κέζνδνη 

 

 

6.2.1 Γείγκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε κειέηε δηαηξνθήο  

Δ ζχλζεζε ηεο δηαηξνθήο ησλ εηδψλ Scyliorhinus canicula θαη Squalus blainville κειεηήζεθε 

ζε έλα ηπραίν ππνδείγκα 432 θαη 211 αηφκσλ, αληίζηνηρα, ηα νπνία ζπιιέρζεθαλ απφ 

δηάθνξεο πεξηνρέο ησλ Βιιεληθψλ Θαιαζζψλ (βφξεην Ώηγαίν, βφξεηνο Βπβντθφο θφιπνο, 

Κπθιάδεο θαη Κξεηηθφ Πέιαγνο) (Πίλαθαο 6.1). 

 

Πίλαθαο 6.1 Οιηθφ κήθνο (TL) θαη νιηθφ βάξνο (TW) ησλ αηφκσλ πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηε 

κειέηε δηαηξνθήο ησλ ππφ κειέηε εηδψλ 

 

Δίδνο Φχιν Ν 
TL (mm)   TW (g) 

Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο   Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο 

S. canicula 

Θ 231 372 58,2 209–482 
 

194 91,1 25–441 

Ώ 201 395 59,0 225–517 
 

216 87,2 30–492 

ζχλνιν 432 382 61,0 209–517 
 

203 91,7 25–492 

S. blainville 

Θ 125 415 141 182–759   473 507 22–2.280 

Ώ 86 418 112 182–589 
 

418 269 21–993 

ζχλνιν 211 416 130 182–759   451 426 21–2.280 

Ν, αξηζκφο αηφκσλ; Θ, ζειπθά; Ώ, αξζεληθά; Μ.Σ., κέζε ηηκή; T.A., ηππηθή απφθιηζε 
 

 

 

6.2.2 Δπεμεξγαζία ζπιιερζέλησλ ζηνκαρηψλ 

Σα άηνκα, έπεηηα απφ ηε ζπιινγή ηνπο, δηαηεξήζεθαλ ζηελ θαηάςπμε (-20 
o
C) κέρξη ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ αλαηνκψλ. Δ ζπληήξεζε νιφθιεξσλ ησλ αηφκσλ κε δηάιπκα 

θνξκφιεο, πνπ επηηπγράλεη άκεζε ζηεξενπνίεζε ηνπ ζηνκαρηθνχ πεξηερνκέλνπ (Bowen 

1996), απνθεχρζεθε, θαζψο ηα δείγκαηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ζε άιιεο αλαιχζεηο φπνπ ε 

ρξήζε ηεο θνξκφιεο είλαη απαγνξεπηηθή (π.ρ. ρεκηθέο αλαιχζεηο βαξέσλ κεηάιισλ).  

Ώπφ θάζε άηνκν αθαηξέζεθε ην ζηνκάρη θαη ηνπνζεηήζεθε ζε δηάιπκα θνξκφιεο 10%. 

Έπεηηα απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ αλαηνκψλ, αθνινχζεζε ε ηνπνζέηεζε θάζε ζηνκαρηνχ γηα 

νξηζκέλα ιεπηά πάλσ ζε δηεζεηηθφ ραξηί γηα λα απνκαθξπλζεί ε πγξαζία, ε εθθέλσζή ηνπ 

θαη ε δχγηζε ηνπ ζπλνιηθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπ. Σν ζηνκαρηθφ πεξηερφκελν εμεηάζηεθε κε ηε 

βνήζεηα ζηεξενζθνπίνπ (Nikon SMZ-2T) θαη νη ιείεο αλαγλσξίζηεθαλ ζην θαηψηεξν δπλαηφ 

ηαμηλνκηθφ επίπεδν. Γηα ηελ πνζνηηθή αλάιπζε ηεο δηαηξνθήο ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο 

ηνπ βάξνπο (Hyslop 1980) θαηά ηελ νπνία θάζε ηξνθηθφ αληηθείκελν δπγίζηεθε μερσξηζηά ζε 

ειεθηξνληθφ δπγφ αλαγλσζηκφηεηαο 0,0001 g (Adventurer, Ohaus). Βπίζεο, θαηαγξάθεθε ν 

αξηζκφο ησλ θελψλ ζηνκαρηψλ θαη ε παξνπζία πιαζηηθψλ αληηθεηκέλσλ.  
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6.2.3 Αλάιπζε ζηνκαρηθνχ πεξηερνκέλνπ 

Γηα ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αλάιπζε ηνπ ζηνκαρηθνχ πεξηερνκέλνπ ησλ αηφκσλ θάζε 

είδνπο εθηηκήζεθαλ νη αθφινπζνη δείθηεο: 

(α) Αείθηεο θελφηεηαο (VI) ζχκθσλα κε ηελ εμίζσζε: VI=(E/T)*100, φπνπ T είλαη ν 

ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ζηνκαρηψλ πνπ εμεηάζηεθαλ θαη Β είλαη ν αξηζκφο ησλ θελψλ 

ζηνκαρηψλ (Hureau 1969).  

(β) Αείθηεο πιεξφηεηαο (FI) ζχκθσλα κε ηελ εμίζσζε: FI=(S/B)*100, φπνπ S είλαη ην 

βάξνο ηνπ ζηνκαρηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ΐ είλαη ην θαζαξφ βάξνο ηνπ ςαξηνχ, γηα λα 

απνθεπρζεί ε επίδξαζε ηεο θαηάζηαζεο σξηκφηεηαο ησλ γνλάδσλ (Hureau 1969).  

(γ) Πνζνζηηαία θαηά βάξνο ζπκκεηνρή (Cw) ζχκθσλα κε ηελ εμίζσζε: 

Cw=(w/w)*100, φπνπ w είλαη ην βάξνο ηνπ ηξνθηθνχ αληηθεηκέλνπ i θαη w είλαη ην 

ζπλνιηθφ βάξνο φισλ ησλ ηξνθηθψλ αληηθεηκέλσλ. Αείρλεη ηε ζπλεηζθνξά θάζε ηξνθηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ζηε ζπλνιηθή βηνκάδα ηνπ ζηνκαρηθνχ πεξηερνκέλνπ (Hyslop 1980). 

(δ) Αείθηεο πνηθηιφηεηαο Shannon–Wiener (H') ζχκθσλα κε ηελ εμίζσζε: H'=-

i=1
n
pi*(logepi), φπνπ pi είλαη ε αλαινγία ηνπ ηξνθηθνχ αληηθεηκέλνπ i θαη n είλαη ν 

ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ηξνθηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ κεηέρνπλ ζηε δηαηξνθή ελφο είδνπο 

(Morato et al. 2003). Ο ππνινγηζκφο ηνπ έγηλε ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλαινγίεο (Cw/100) 

ζπκκεηνρήο ησλ ηξνθηθψλ αληηθεηκέλσλ ζηε δηαηξνθή θάζε είδνπο.  

(ε) Αείθηεο ηξνθηθήο επηθάιπςεο (S) ζχκθσλα κε ηελ εμίζσζε: S=1-0,5*(i=1
n
|pix-

piy|), φπνπ pxi θαη pyi είλαη νη αλαινγίεο (Cw/100) ηνπ ηξνθηθνχ αληηθεηκέλνπ i ζηε 

δηαηξνθή ησλ εηδψλ x θαη y, αληίζηνηρα (Schoener 1970). Λακβάλεη ηηκέο απφ 0 (απνπζία 

ηξνθηθήο επηθάιπςεο) έσο 1 (πιήξεο ηξνθηθή επηθάιπςε). Δ επηθάιπςε ησλ ηξνθηθψλ 

ζψθσλ έρεη ζεκαληηθή βηνινγηθή ζεκαζία φηαλ ε ηηκή ηνπ δείθηε S είλαη κεγαιχηεξε απφ 

0,60. ηελ πεξίπησζε απηή, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δηαεηδηθφ αληαγσληζκφ γηα ηνπο 

δηαζέζηκνπο ηξνθηθνχο πφξνπο εθφζνλ είλαη πεξηνξηζκέλνη (Wallace & Ramsey 1983).  

(ζη) Κιαζκαηηθφ ηξνθηθφ επίπεδν (TROPH) ζχκθσλα κε ηελ εμίζσζε: 

TROPHi=1+j=1
G
DCij*TROPHj, φπνπ TROPHi είλαη ην θιαζκαηηθφ ηξνθηθφ επίπεδν ηνπ 

είδνπο i, DCij είλαη ην πνζνζηφ ηνπ ηξνθηθνχ αληηθεηκέλνπ j ζηε δηαηξνθή ηνπ είδνπο i, 

TROPHj είλαη ην θιαζκαηηθφ ηξνθηθφ επίπεδν ηνπ ηξνθηθνχ αληηθεηκέλνπ j θαη G είλαη ν 

αξηζκφο ησλ ηξνθηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ βξέζεθαλ ζην είδνο i (Pauly et al. 1998b).  

χκθσλα κε ηηο ηηκέο ηνπ δείθηε TROPH εθηηκήζεθε ε ιεηηνπξγηθή ηξνθηθή νκάδα 

(functional trophic group) ζηελ νπνία αλήθεη θάζε είδνο. Οη ιεηηνπξγηθέο ηξνθηθέο νκάδεο 

φπσο νξίζηεθαλ γηα ηε Μεζφγεην απφ ηνπο Stergiou & Karpouzi (2002) είλαη: θπηνθάγα 
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(TROPH=2,0–2,1), πακθάγα κε πξνηίκεζε ζηα θπηά (2,1<TROPH<2,9), πακθάγα κε 

πξνηίκεζε ζηα δψα (2,9<TROPH<3,7), ζαξθνθάγα κε πξνηίκεζε ζηα Αεθάπνδα θαη ζηνπο 

Οζηετρζχο (3,7<TROPH<4,0), θαη ζαξθνθάγα κε πξνηίκεζε ζηνπο Οζηετρζχο θαη ζηα 

Κεθαιφπνδα (4,0<TROPH<4,5).  

 

6.2.4 ηαηηζηηθή επεμεξγαζία 

Δ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αλάιπζε ηνπ ζηνκαρηθνχ πεξηερνκέλνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ην 

ζπλνιηθφ πιεζπζκηαθφ δείγκα θάζε είδνπο, θαζψο ε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ δεηγκάησλ 

ζπιιέρζεθε απφ ην βφξεην Ώηγαίν Πέιαγνο (επξχηεξε πεξηνρή θχξνπ). Χζηφζν, γηα ιφγνπο 

ζχγθξηζεο κε ηε βηβιηνγξαθία ε πνζνζηηαία θαηά βάξνο ζπκκεηνρή θάζε ιείαο ζηε δηαηξνθή 

ησλ εηδψλ, παξνπζηάδεηαη μερσξηζηά γηα θάζε πεξηνρή δεηγκαηνιεςίαο. 

Βηδηθφηεξα, νη δείθηεο (β)–(ζη) (βι. Τπνθεθ. 6.2.3) ππνινγίζηεθαλ βάζεη κφλν ησλ 

ζηνκαρηψλ πνπ πεξηείραλ ηξνθή μερσξηζηά γηα θάζε θχιν γηα ην ζχλνιν ησλ επνρψλ θαη γηα 

ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ αλά επνρή. Βπίζεο, γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ηεο θαηάζηαζεο 

ηεο σξίκαζεο ζηηο ηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ εηδψλ, ηα άηνκα θάζε θχινπ δηαρσξίζηεθαλ ζε 

δχν νκάδεο κε βάζε ην κήθνο ηεο πξψηεο γελλεηηθήο σξίκαζεο L50 (397 θαη 382 mm γηα ηα 

ζειπθά θαη αξζεληθά άηνκα ηνπ Scyliorhinus canicula, αληίζηνηρα; 568 θαη 461 mm γηα ηα 

ζειπθά θαη αξζεληθά άηνκα ηνπ Squalus blainville, αληίζηνηρα, βι. Τπνθεθ. 5.3.5).  

Δ δνθηκαζία ρ
2
 (Chi-square test, Zar 1999) εθαξκφζηεθε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ ηηκψλ 

ηνπ δείθηε θελφηεηαο κεηαμχ ησλ θχισλ, ησλ αλψξηκσλ θαη ψξηκσλ αηφκσλ θαη ησλ 

επνρψλ. Δ δνθηκαζία Mann–Whitney (Wilcoxon 1945, Mann & Whitney 1947) 

εθαξκφζηεθε γηα ηε ζχγθξηζε ηνπ δείθηε πιεξφηεηαο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ θαη ησλ 

αλψξηκσλ θαη ψξηκσλ αηφκσλ. Δ επνρηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ δεηθηψλ θελφηεηαο θαη 

πιεξφηεηαο ειέγρζεθε κε ηε δνθηκαζία Kruskall–Wallis (Kruskal & Wallis 1952). Δ 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ δείθηε TROPH ζε ζρέζε κε ην θχιν, ηελ θαηάζηαζε σξίκαζεο θαη ηελ 

επνρή ειέγρζεθε κε ηε δνθηκαζία t (Student’s t-test, Sokal & Rohlf 1987).  

ιεο νη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο έγηλαλ ζην πξφγξακκα STATGRAPHICS v.16.2, ελψ ν 

ππνινγηζκφο ηνπ δείθηε TROPH ησλ εηδψλ έγηλε ζηε ξνπηίλα γηα πνζνηηθά δεδνκέλα ηεο 

εθαξκνγήο TrophLab (Pauly et al. 2000).  
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6.3 Απνηειέζκαηα 

 

 

6.3.1 Γείθηεο θελφηεηαο  

Δ δνθηκαζία ρ
2
 έδεημε φηη ν δείθηεο θελφηεηαο (VI) δελ δηέθεξε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά σο 

πξνο θαλέλα εμεηαδφκελν παξάγνληα (θχιν, θαηάζηαζε σξίκαζεο θαη επνρή) θαη ζηα δχν 

ππφ κειέηε είδε (Pρ2>0,05 ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο) (Πίλαθαο 6.2). Λακβάλνληαο ππφςε ην 

ζχλνιν ησλ αηφκσλ θάζε είδνπο, δελ βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά σο πξνο ην 

πνζνζηφ ησλ θελψλ ζηνκαρηψλ κεηαμχ ηνπο (Pρ2=0,78, ρ
2
=0,08). 

 

Πίλαθαο 6.2 Μέζε ηηκή ηνπ δείθηε θελφηεηαο (VI%) αλά θχιν, θαηάζηαζε σξίκαζεο θαη επνρή γηα 

ηα ππφ κειέηε είδε. Δ πηζαλφηεηα Pρ2 αληηζηνηρεί ζηε δνθηκαζία ρ
2 

 

Παξάγνληαο 
S. canicula   S. blainville 

T Δ VI Ρρ2   T Δ VI Ρρ2 

Φχιν 
Θ 231 66 28,6 0,7758 

(ρ2=0,081) 
 

125 37 29,6 0,9276 

(ρ2=0,008) Ώ 201 52 25,9 
 

86 27 31,4 

L50 

Θ<L50 136 34 25,0 0,4080 

(ρ2=0,685) 
 

108 33 30,6 0,5056 

(ρ2=0,443) Θ>L50 95 32 33,7 
 

17 4 23,5 

Ώ<L50 63 14 22,2 0,5478 

(ρ2=0,361) 

  52 17 32,7 0,7193 

(ρ2=0,129) Ώ>L50 138 38 27,5   34 10 29,4 

Δπνρή 

Άλνημε 181 46 25,4 

0,3437 

(ρ2=2,136) 

  38 10 26,3 

0,8093* 

(ρ2=0,423) 

Καινθαίξη – – –   5 2 40,0 

Φζηλφπσξν 107 40 37,4   93 27 29,0 

Υεηκψλαο 144 32 22,2   75 25 33,3 

 χλνιν 432 118 27,3     211 64 30,3   
Θ, ζειπθά; A, αξζεληθά; L50, κήθνο πξψηεο γελλεηηθήο σξίκαζεο; T, ζχλνιν εμεηαδφκελσλ ζηνκαρηψλ; Β, αξηζκφο θελψλ ζηνκαρηψλ; 
VI, *ην θαινθαίξη εμαηξέζεθε απφ ηε δνθηκαζία ρ2, εμαηηίαο ηνπ κηθξνχ δείγκαηνο 

 

6.3.2 Γείθηεο πιεξφηεηαο  

χκθσλα κε ηε δνθηκαζία Mann–Whitney, ν δείθηεο πιεξφηεηαο (FI) έιαβε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά πςειφηεξε ηηκή ζηα ζειπθά απφ φ,ηη ζηα αξζεληθά άηνκα ηνπ είδνπο Scyliorhinus 

canicula, ελψ ε πιεξφηεηα ηνπ ζηνκαρηνχ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεγαιχηεξε ζηα 

αλψξηκα απφ φ,ηη ζηα ψξηκα άηνκα, αλεμάξηεηα απφ ην θχιν (PW<0,05 ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο). Σν πξφηππν απηφ δελ παξαηεξήζεθε ζην Squalus blainville φπνπ ν δείθηεο FI 

δηέθεξε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κφλν κεηαμχ ησλ επνρψλ, εμαηηίαο ηεο ζεκαληηθά 

ρακειφηεξεο ηξνθνιεςίαο πνπ παξαηεξήζεθε ην θζηλφπσξν ζε ζρέζε κε ηελ άλνημε θαη ην 

ρεηκψλα (PKW<0,05) (Πίλαθαο 6.3, Βηθφλα 6.1). ε δηαεηδηθφ επίπεδν, δελ βξέζεθε 

ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηελ πιεξφηεηα ησλ ζηνκαρηψλ (PW=0,0944, W=25.310). 
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Πίλαθαο 6.3 Μέζε ηηκή (±Σ.Ώ) ηνπ δείθηε πιεξφηεηαο (FI%) αλά θχιν, θαηάζηαζε σξίκαζεο θαη 

επνρή γηα ηα ππφ κειέηε είδε. Οη πηζαλφηεηεο PW θαη ΡΚW αληηζηνηρνχλ ζηηο δνθηκαζίεο Mann–

Whitney θαη Kruskal–Wallis  

 

Παξάγνληαο 
S. canicula   S. blainville 

N FI ΡW ΡKW   N FI ΡW ΡKW 

Φχιν 
Θ 165 1,97±2,40 0,0151 

(W=10.340) 
– 

  88 1,94±1,77 0,1035 

(W=2.184) 
– 

Ώ 149 1,52±2,12   59 1,71±1,97 

L50 

Θ<L50 102 2,20±2,59 0,0161 

(W=2.496) 
– 

  75 2,03±1,84 0,2953 

(W=398) 
– 

Θ>L50 63 1,60±2,02   13 1,50±1,22 

Ώ<L50 49 2,24±2,94 0,0003 

(W=1.554) 
– 

  35 1,83±2,11 0,3448 

(W=353) 
– 

Ώ>L50 100 1,69±1,46   24 1,54±1,78 

Δπνρή 

Άλνημε 135 1,60±2,02 

–  
0,3125 

(H=2,33) 

  28 1,76±2,02 

–  
0,0399* 

(H=6,44) 

Καινθαίξη – –   3 4,48±4,95 

Φζηλφπσξν 67 1,62±1,99   66 1,55±1,44 

Υεηκψλαο 112 2,03±2,69   50 2,14±1,89 

 χλνιν 314 1,76±2,27       147 1,85±1,85     
Θ, ζειπθά; A, αξζεληθά; L50, κήθνο πξψηεο γελλεηηθήο σξίκαζεο; Ν, ζχλνιν κε θελψλ ζηνκαρηψλ; *ην θαινθαίξη εμαηξέζεθε απφ ηε 
δνθηκαζία Kruskal–Wallis, εμαηηίαο ηνπ κηθξνχ δείγκαηνο; Οη έληνλνη ραξαθηήξεο αληηζηνηρνχλ ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα 

 

 

 
 

 

Δηθφλα 6.1 Θεθνγξάκκαηα ηνπ δείθηε πιεξφηεηαο (FI%) αλά θχιν (♀, ζειπθά; ♂, αξζεληθά), θαηάζηαζε 

σξίκαζεο (Ώ, αλψξηκα; Χ, ψξηκα) θαη επνρή γηα ηα ππφ κειέηε είδε (+, κέζε ηηκή; νξηδφληηα γξακκή, 

δηάκεζνο; γθξη πεξηνρή, 50% ησλ ηηκψλ; γσλία, 95% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο γηα ηε δηάκεζν; θάζεηεο 

γξακκέο, ειάρηζηε θαη κέγηζηε ηηκή) 
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6.3.3 Πνζνζηφ βάξνπο ηξνθηθψλ αληηθεηκέλσλ  

πλνιηθά 17 ηαμηλνκηθέο νκάδεο αλαγλσξίζηεθαλ ζην πεξηερφκελν 314 κε θελψλ ζηνκαρηψλ 

ηνπ είδνπο Scyliorhinus canicula. Οη ζεκαληηθφηεξεο θαηεγνξίεο ιείαο ήηαλ νη Σειεφζηενη 

(42,5%), ηα Μαιάθηα (30,8%) θαη ηα Καξθηλνεηδή (22,1%), ελψ νη ππφινηπεο θαηεγνξίεο 

ηξνθήο είραλ κηθξή ζπλεηζθνξά ζηε δηαηξνθή ηνπ (~5%). Σα ζειπθά άηνκα, αλεμάξηεηα 

απφ ηελ θαηάζηαζε σξίκαζεο, έδεημαλ κεγαιχηεξε πξνηίκεζε ζηνπο Σειεφζηενπο (44,8–

51,43%). Σα αλψξηκα αξζεληθά άηνκα θάλεθε φηη πξνηηκνχλ πεξηζζφηεξν ηα Καξθηλνεηδή 

(45,1%), ελψ ηα ψξηκα ηνπο Σειεφζηενπο (39,3%). Σα Μαιάθηα θαηέιαβαλ πεξίπνπ φκνηα 

πνζνζηά ζηα αλψξηκα θαη ψξηκα άηνκα, αλεμάξηεηα απφ ην θχιν. Οη Σειεφζηενη 

απνηέιεζαλ ηελ πξνηηκψκελε ιεία ηνπ είδνπο ηελ άλνημε (52,8%), νπφηε θαη νη πεξηζζφηεξεο 

θαηεγνξίεο ιείαο θαηαγξάθεθαλ. Σα Μαιάθηα επηθξάηεζαλ ζηε δηαηξνθή ηνπ είδνπο ην 

θζηλφπσξν (54,9%), ελψ νη ηξεηο θχξηεο ηξνθηθέο νκάδεο θαηαγξάθεθαλ ζρεδφλ ζε παξφκνηα 

πνζνζηά ην ρεηκψλα (Πίλαθαο 6.4, Βηθφλα 6.2). 

 

Πίλαθαο 6.4 Πνζνζηφ βάξνπο (Cw%) θάζε θαηεγνξίαο ιείαο ζην ζπλνιηθφ πεξηερφκελν ησλ 

ζηνκαρηψλ ηνπ είδνπο S. canicula αλά θχιν, θαηάζηαζε σξίκαζεο θαη επνρή 

 

 

Καηεγνξία ιείαο Θ Α Θ<L50 Θ>L50 A<L50 A>L50 Άλνημε Καινθαίξη Φζηλφπσξν Υεηκψλαο χλνιν

Teleostei

Lepidorhombus spp. 1,58 3,25 5,07 0,96

Macroramphosus scolopax 0,67 0,58 1,30 0,79 0,93 0,60 0,63

Trachurus mediterraneus 7,16 13,9 9,55 4,34

Triglidae 3,65 4,94 4,03 1,44

Ώπξνζδηφξηζηα είδε 38,7 29,7 36,1 41,5 18,6 33,6 42,3 27,5 30,1 35,2

χλνιν 48,1 33,9 51,3 44,8 18,6 39,3 52,8 32,6 34,7 42,5

Chondrichthyes 1,90 2,57 1,65 0,75

Crustacea

Brachyura  1,25 1,27 0,07 2,50 0,08 1,69 2,32 1,09 1,26

Munida spp. 2,88 2,76 4,50 1,17 6,55 1,43 0,56 7,22 2,84

Natantia 2,81 13,1 3,48 2,10 16,6 11,9 4,07 3,95 12,0 6,87

Reptantia  0,73 2,03 0,28 0,22 0,43 0,31 0,29

Isopoda 0,03 0,002 0,05 0,01 0,03 0,02 0,003 0,02

Ώπξνζδηφξηζηα είδε 9,00 13,7 7,99 10,1 19,8 11,6 13,5 5,03 10,6 10,9

χλνιν 16,0 31,6 16,1 15,9 45,1 26,9 20,7 10,5 30,1 22,1

Mollusca

Cephalopoda 31,4 29,8 28,7 34,2 31,7 29,2 17,5 54,9 34,9 30,8

Annelida

Polychaeta 3,06 0,74 1,09 5,16 0,65 0,77 4,57 0,06 0,17 2,15

Echinodermata

Crinoidea 0,60 1,16 1,92 0,36

Phanerogams 0,85 1,96 1,65 4,04 1,23 2,70 0,01 0,17 1,29

Macroalgae 0,04 0,07 0,05 0,02

Θ, ζειπθά, Ώ, αξζεληθά; L50, κήθνο πξψηεο γελλεηηθήο σξίκαζεο 
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Ληγφηεξεο ηαμηλνκηθέο νκάδεο (Ν=9) αλαγλσξίζηεθαλ ζην πεξηερφκελν 147 κε θελψλ 

ζηνκαρηψλ ηνπ είδνπο Squalus blainville. Δ ζεκαληηθφηεξε ιεία ήηαλ ηα Μαιάθηα (51,2%), 

αθνινχζεζαλ νη Σειεφζηενη (41,7%) θαη ζε ρακειφηεξν πνζνζηφ ηα Καξθηλνεηδή (6,08%). 

Οη ππφινηπεο θαηεγνξίεο ιείαο είραλ ηελ ειάρηζηε ζπλεηζθνξά ζηε δηαηξνθή ηνπ είδνπο 

(~1%). Δ παξαηεξνχκελε δηαθνξά ζηε ζχλζεζε ηεο δηαηξνθήο κεηαμχ ησλ ππφ κειέηε εηδψλ 

απνηππψλεηαη ζηελ Βηθφλα 6.3. Σα αλψξηκα ζειπθά άηνκα θάλεθε φηη πξνηηκνχλ 

πεξηζζφηεξν ηα Μαιάθηα (51,6%), ελψ ηα ψξηκα ηνπο Σειεφζηενπο (51,6%). Σα αξζεληθά 

άηνκα έδεημαλ κεγαιχηεξε πξνηίκεζε ζηνπο Σειεφζηενπο, αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηάζηαζε 

σξίκαζεο. Σα Μαιάθηα επηθξάηεζαλ ζηε δηαηξνθή ηνπ είδνπο ην θαινθαίξη (75,5%) θαη ην 

θζηλφπσξν (63,4%), ελψ νη Σειεφζηενη ηελ άλνημε (69,0%) θαη ην ρεηκψλα (41,8%). Σελ 

άλνημε θαηαγξάθεθαλ νη πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο ιείαο (Πίλαθαο 6.5, Βηθφλα 6.4). 

 

Πίλαθαο 6.5 Πνζνζηφ βάξνπο (Cw%) θάζε θαηεγνξίαο ιείαο ζην ζπλνιηθφ πεξηερφκελν ησλ 

ζηνκαρηψλ ηνπ είδνπο S. blainville αλά θχιν, θαηάζηαζε σξίκαζεο θαη επνρή 

 

 
 

 

 

        

Δηθφλα 6.2 Πνζνζηά βάξνπο (Cw%, βι. Πίλαθεο 6.4, 6.5) ησλ θχξησλ θαηεγνξηψλ ιείαο πνπ κεηέρνπλ 

ζηε δηαηξνθή ησλ ππφ κειέηε εηδψλ 

Καηεγνξία ιείαο Θ Α Θ<L50 Θ>L50 A<L50 A>L50 Άλνημε Καινθαίξη Φζηλφπσξν Υεηκψλαο χλνιν

Teleostei

Conger conger 3,81 3,10 6,24 8,12 2,42

Ώπξνζδηφξηζηα είδε 29,6 56,1 35,4 56,1 46,9 61,1 62,8 11,5 34,1 33,7 39,3

χλνιν 33,4 56,1 38,5 56,1 46,9 61,1 69,0 11,5 34,1 41,8 41,7

Crustacea

Brachyura  1,09 0,81 1,76 0,81 1,25 0,44 0,60 3,82 0,99

Natantia 1,71 2,26 3,02 2,26 6,32 0,05 0,93 13,0 0,88 5,19 1,91

Euphausiacea 0,19 0,33 0,19 0,12

Ώπξνζδηφξηζηα είδε 2,54 3,99 4,48 3,99 9,90 0,76 1,74 0,63 16,8 3,07

χλνιν 5,53 7,06 9,59 7,06 16,2 2,06 3,11 13,0 2,31 25,8 6,08

Mollusca

Cephalopoda 59,7 36,4 51,6 36,4 36,5 36,4 23,7 75,5 63,4 32,0 51,2

Annelida

Polychaeta 0,17 0,46 0,30 0,46 0,39 0,50 0,54 0,19 0,32 0,28

Phanerogams

Posidonia oceanica 1,21 3,66 0,77

Θ, ζειπθά, Ώ, αξζεληθά; L50, κήθνο πξψηεο γελλεηηθήο σξίκαζεο 

S. canicula

Teleostei

Chondrichthyes

Crustacea

Mollusca

Annelida

Echinodermata

Phanerogams

Macroalgae

S. blainville

Teleostei

Crustacea

Mollusca

Annelida

Phanerogams
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Δηθφλα 6.3 Πνζνζηά βάξνπο (Cw%, βι. Πίλαθα 6.4) ησλ θχξησλ θαηεγνξηψλ ιείαο πνπ κεηέρνπλ ζηε 

δηαηξνθή ηνπ είδνπο S. canicula αλά θχιν, θαηάζηαζε σξίκαζεο θαη επνρή 

Θειπθά Αξζεληθά

Θειπθά<L50 Αξζεληθά<L50

Θειπθά>L50 Αξζεληθά>L50

Άλνημε Φζηλφπσξν Υεηκψλαο

S. canicula

Teleostei

Chondrichthyes

Crustacea

Mollusca

Annelida

Echinodermata

Phanerogams

Macroalgae
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Δηθφλα 6.4 Πνζνζηά βάξνπο (Cw%, βι. Πίλαθα 6.5) ησλ θχξησλ θαηεγνξηψλ ιείαο πνπ κεηέρνπλ ζηε 

δηαηξνθή ηνπ είδνπο S. blainville αλά θχιν, θαηάζηαζε σξίκαζεο θαη επνρή 

Θειπθά Αξζεληθά

Θειπθά<L50 Αξζεληθά<L50

Θειπθά>L50 Αξζεληθά>L50

Άλνημε Καινθαίξη Φζηλφπσξν Υεηκψλαο

S. blainville

Teleostei

Crustacea

Mollusca

Annelida

Phanerogams
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Ώπφ ηνλ Πίλαθα 6.6 δηαπηζηψλεηαη φηη ζην βφξεην Ώηγαίν ε ζεκαληηθφηεξε θαηεγνξία 

ιείαο ηνπ είδνπο Scyliorhinus canicula ήηαλ νη Σειεφζηενη (45,2%), ελψ ε δεχηεξε θαη ε 

ηξίηε πην ζεκαληηθή θαηεγνξία ηξνθήο ήηαλ ηα Κεθαιφπνδα (35,5%) θαη ηα Καξθηλνεηδή 

(15,3%), αληίζηνηρα. Παξφκνην πξφηππν παξαηεξήζεθε θαη ζηηο Κπθιάδεο 

(Σειεφζηενη=54,5%, Κεθαιφπνδα=21,0% θαη Καξθηλνεηδή=11,9%). ην Κξεηηθφ Πέιαγνο, 

ε ζεκαληηθφηεξε ιεία ηνπ είδνπο ήηαλ νη Σειεφζηενη (48,9%), ελψ ε δεχηεξε θαη ε ηξίηε πην 

ζεκαληηθή θαηεγνξία ηξνθήο ήηαλ ηα Καξθηλνεηδή (29,6%) θαη ηα Κεθαιφπνδα (21,5%), 

αληίζηνηρα. Ώληίζεηα, ζην βφξεην Βπβντθφ θαη ζην αξσληθφ θφιπν, ε θπξίαξρε ιεία ηνπ 

είδνπο ήηαλ ηα Καξθηλνεηδή (61,3 θαη 42,9%, αληίζηνηρα), έπεηηα ηα Κεθαιφπνδα (30,4 θαη 

13,6%, αληίζηνηρα) θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ νη Σειεφζηενη (6,94 θαη 8,33%, αληίζηνηρα).  

 

Πίλαθαο 6.6 Πνζνζηφ βάξνπο (Cw%) θάζε θαηεγνξίαο ιείαο ζην ζπλνιηθφ πεξηερφκελν ησλ 

ζηνκαρηψλ ησλ ππφ κειέηε εηδψλ αλά πεξηνρή δεηγκαηνιεςίαο 

 

 
 

 

B.Αηγ B.Eπβ Kπθ Κξε αξ B.Αηγ B.Eπβ Kπθ Κξε

Ν=208 Ν=37 Ν=39 Ν=14 Ν=16 Ν=103 Ν=28 Ν=4 Ν=12

Teleostei

Conger conger 1,46 0,00 0,00 13,9

Lepidorhombus spp. 1,51 0,00 0,00 0,00 0,00

Macroramphosus scolopax 0,67 0,00 0,00 2,38 0,00

Trachurus mediterraneus 0,00 0,00 28,2 0,00 0,00

Triglidae 0,00 0,00 0,00 16,0 0,00

Ώπξνζδηφξηζηα είδε 43,0 6,94 26,3 30,5 8,33 39,7 5,08 46,7 41,7

χλνιν 45,2 6,94 54,5 48,9 8,33 41,2 5,08 46,7 55,6

Chondrichthyes 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00

Crustacea

Brachyura  1,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,52 0,00 37,95 2,88

Euphausiacea 0,13 0,00 0,00 0,00

Munida spp. 0,22 27,8 0,00 0,00 9,74

Natantia 2,68 15,0 4,42 28,6 10,1 2,10 1,81 0,00 0,00

Reptantia  0,28 0,00 0,00 0,00 1,15

Isopoda 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00

Ώπξνζδηφξηζηα είδε 10,1 18,5 7,49 0,97 21,9 1,22 62,2 0,00 9,90

χλνιν 15,3 61,3 11,9 29,6 42,9 3,97 64,0 37,9 12,8

Mollusca

Cephalopoda 35,5 30,4 21,0 21,5 13,6 53,8 30,4 0,00 31,6

Annelida

Polychaeta 0,30 0,36 12,6 0,00 0,00 0,17 0,55 15,3 0,00

Echinodermata

Crinoidea 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00

Phanerogams 1,95 0,95 0,00 0,00 0,00 0,86 0,00 0,00 0,00

Macroalgae 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00

S. canicula S. blainville

Καηεγνξία ιείαο

ΐ.Ώηγ, ΐφξεην Ώηγαίν; ΐ.Βπβ, ΐφξεηνο Βπβντθφο θφιπνο; Kπθ, Κπθιάδεο; Κξε, Κξεηηθφ Πέιαγνο; αξ, αξσληθφο θφιπνο
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ζν αθνξά ην είδνο Squalus blainville, ζην βφξεην Ώηγαίν ε ζεκαληηθφηεξε θαηεγνξία 

ιείαο ήηαλ ηα Κεθαιφπνδα (53,8%), ελψ ε δεχηεξε θαη ε ηξίηε πην ζεκαληηθή ιεία ήηαλ νη 

Σειεφζηενη (41,2%) θαη ηα Καξθηλνεηδή (3,97%), αληίζηνηρα. ηηο Κπθιάδεο, νη Σειεφζηενη 

θαη ηα Καξθηλνεηδή ήηαλ νη θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο ηξνθήο ηνπ είδνπο (46,7 θαη 37,9%, 

αληίζηνηρα). ην Κξεηηθφ Πέιαγνο, ε ζεκαληηθφηεξε θαηεγνξία ιείαο ηνπ είδνπο ήηαλ νη 

Σειεφζηενη (55,6%), ελψ ε δεχηεξε θαη ε ηξίηε πην ζεκαληηθή θαηεγνξία ηξνθήο ήηαλ ηα 

Κεθαιφπνδα (31,6%) θαη ηα Καξθηλνεηδή (12,8%), αληίζηνηρα. ην βφξεην Βπβντθφ θφιπν, ε 

θπξίαξρε ιεία ηνπ είδνπο ήηαλ ηα Καξθηλνεηδή (64,0), έπεηηα ηα Κεθαιφπνδα (30,4%) θαη ζε 

κηθξφηεξν βαζκφ νη Σειεφζηενη (5,08%), νκνίσο κε ην Scyliorhinus canicula (Πίλαθαο 6.6).   

 

6.3.4 Γείθηεο πνηθηιφηεηαο     

Ο δείθηεο πνηθηιφηεηαο Shannon–Wiener (H') παξνπζίαζε ηξηπιάζηα ηηκή ζην Scyliorhinus 

canicula απφ φ,ηη ζην Squalus blainville. Βμεηάδνληαο κεκνλσκέλα θάζε είδνο, ν δείθηεο H' 

θπκάλζεθε ζε παξφκνηα επίπεδα ζηα θχια ηνπ Scyliorhinus canicula, ελψ απμήζεθε θαηά ηε 

ζεηξά ησλ επνρψλ θζηλφπσξν<ρεηκψλαο<άλνημε. ην Squalus blainville, ν δείθηεο H' ήηαλ 

πςειφηεξνο ζηα ζειπθά άηνκα απφ φ,ηη ηα αξζεληθά θαη ελψ έιαβε ηε ρακειφηεξε ηηκή ην 

θζηλφπσξν, θπκάλζεθε ζε πςειφηεξα θαη παξφκνηα επίπεδα ηελ άλνημε θαη ην ρεηκψλα (ε 

ηηκή ηνπ δείθηε ην θαινθαίξη δελ ζεσξείηαη αληηπξνζσπεπηηθή, γηαηί ππνινγίζηεθε βάζεη ηνπ 

ζηνκαρηθνχ πεξηερνκέλνπ ηξηψλ αηφκσλ). Καη ζηα δχν είδε, ηα αλψξηκα άηνκα παξνπζίαζαλ 

πςειφηεξε ηξνθηθή πνηθηιφηεηα απφ φ,ηη ηα ψξηκα, αλεμάξηεηα απφ ην θχιν (Πίλαθαο 6.7).  

 

Πίλαθαο 6.7 Αείθηεο πιεξφηεηαο Shannon–Wiener (H') αλά θχιν, θαηάζηαζε σξίκαζεο θαη επνρή 

γηα ηα ππφ κειέηε είδε  

 

 
 

6.3.5 Γείθηεο ηξνθηθήο επηθάιπςεο  

Ο δείθηεο ηξνθηθήο επηθάιπςεο (S) απνθάιπςε φηη ην ηξνθηθφ θάζκα θάζε είδνπο 

δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ην θχιν, ηελ θαηάζηαζε σξίκαζεο θαη ηελ επνρή 

δεδνκέλνπ φηη έιαβε ηηκέο κηθξφηεξεο απφ 0,60 (Πίλαθαο 6.8). Δ ζρεηηθά πςειή ηξνθηθή 

νκνηφηεηα πνπ παξνπζίαζε ην Squalus blainville γηα ηα δεχγε ησλ επνρψλ άλνημε–θαινθαίξη 

Δίδνο Θ Α Θ<L50 Θ>L50 A<L50 A>L50 Άλνημε Καινθαίξη Φζηλφπσξν Υεηκψλαο χλνιν

S. canicula 1,44 1,48 1,44 1,04 1,28 1,25 1,78 – 0,74 1,18 1,59

S. blainville 0,54 0,38 0,59 0,40 0,47 0,22 1,02 0,42 0,16 1,04 0,52

Θ, ζειπθά, Ώ, αξζεληθά; L50, κήθνο πξψηεο γελλεηηθήο σξίκαζεο 
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(S=0,64) θαη θαινθαίξη–ρεηκψλαο (S=0,51) δελ ζεσξείηαη αληηπξνζσπεπηηθή, εμαηηίαο ηνπ 

κηθξνχ αξηζκνχ ζηνκαρηψλ πνπ αλαιχζεθαλ απφ ηε ζεξηλή πεξίνδν. Μηθξφο βαζκφο 

επηθάιπςεο ησλ ηξνθηθψλ ζψθσλ βξέζεθε θαη κεηαμχ ησλ εηδψλ (S=0,21).  

 

Πίλαθαο 6.8 Αείθηεο ηξνθηθήο επηθάιπςεο (S) κεηαμχ ησλ ζειπθψλ–αξζεληθψλ αηφκσλ, αλψξηκσλ–

ψξηκσλ αηφκσλ θαη ησλ επνρψλ γηα ηα ππφ κειέηε είδε  

 

Παξάγνληαο S. canicula S. blainville 

Φχιν Θ Ώ 0,22 0,29 

L50 
Θ<L50 Θ>L50 0,23 0,21 

A<L50 A>L50 0,25 0,16 

Δπνρή 

Άλνημε Καινθαίξη – 0,64 

Άλνημε Φζηλφπσξν 0,45 0,40 

Άλνημε Υεηκψλαο 0,36 0,33 

Καινθαίξη Φζηλφπσξν – 0,24 

Καινθαίξη Υεηκψλαο – 0,51 

Φζηλφπσξν Υεηκψλαο 0,28 0,32 

Θ, ζειπθά, Ώ, αξζεληθά; L50, κήθνο πξψηεο γελλεηηθήο σξίκαζεο  

 

6.3.6 Σξνθηθφ επίπεδν    

Ώπφ ηνλ Πίλαθα 6.9. δηαπηζηψλεηαη φηη ν δείθηεο TROPH δελ δηέθεξε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

κεηαμχ ησλ δχν θχισλ ή ησλ αλψξηκσλ θαη ψξηκσλ αηφκσλ θάζε θχινπ, αλεμάξηεηα απφ ην 

είδνο (Pt>0,05 ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο). Χζηφζν, θαη ζηα δχν είδε, έιαβε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά πςειφηεξε ηηκή ην θζηλφπσξν ζε ζρέζε κε ηελ άλνημε ή ην ρεηκψλα (Pt<0,05 ζε 

φιεο ηηο πεξηπηψζεηο). Βπίζεο, ν δείθηεο TROPH έιαβε ζεκαληηθά πςειφηεξε ηηκή ζην 

Squalus blainville απφ φ,ηη ζην Scyliorhinus canicula (Pt=0,0011, t=-3,2702).    

 

Πίλαθαο 6.9 Κιαζκαηηθφ ηξνθηθφ επίπεδν (TROPH±Σ..)  αλά θχιν, θαηάζηαζε σξίκαζεο θαη 

επνρή ησλ ππφ κειέηε εηδψλ. Δ πηζαλφηεηα Pt αληηζηνηρεί ζηε δνθηκαζία t 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

N TROPH P t N TROPH P t

Θ 165 4,14±0,61 88 4,42±0,66

Ώ 149 4,27±0,63 59 4,41±0,56

Θ<L50 102 4,25±0,62 75 4,40±0,59

Θ>L50 63 4,29±0,62 13 4,43±0,52

Ώ<L50 49 4,02±0,57 35 4,34±0,63

Ώ>L50 100 4,20±0,62 24 4,47±0,67

Άλνημε 135 4,16±0,66 28 4,37±0,70

Καινθαίξη – – 3* 4,38±0,47

Φζηλφπσξν 67 4,38±0,77 66 4,47±0,56

Υεηκψλαο 112 4,21±0,60 50 4,24±0,62

314 4,22±0,62 147 4,42±0,60χλνιν

Θ, ζειπθά; A, αξζεληθά; L50, κήθνο πξψηεο γελλεηηθήο σξίκαζεο; *ην θαινθαίξη εμαηξέζεθε απφ ηε δνθηκαζία t , εμαηηίαο ηνπ κηθξνχ

δείγκαηνο; Οη έληνλνη ραξαθηήξεο αληηζηνηρνχλ ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα

L50

0,6857 (t=-0,4053) 0,8593 (t=-0,1778)

0,0869 (t=-1,7234) 0,4430 (t=-0,7723)

Δπνρή

Aλ–Φζ: 0,0351 (t=-2,1209)                   

Ώλ–Υε: 0,5358 (t=-0,6201)                        

Φζ–Υε: 0,0351 (t=-2,1209)

Aλ–Φζ: 0,4590 (t=-0,7435)                   

Ώλ–Υε: 0,3923 (t=0,8601)                        

Φζ–Υε: 0,0370 (t=2,1099)

Παξάγνληαο
S. canicula S. blainville

Φχιν 0,0635 (t=-1,8626) 0,9234 (t=0,0963)
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6.4 πδήηεζε 

 

 

ηελ παξνχζα κειέηε, εμεηάζηεθαλ νη ηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ Υνλδξηρζχσλ Scyliorhinus 

canicula θαη Squalus blainville απφ ην Ώηγαίν Πέιαγνο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, εθηηκήζεθε ε 

πνζνζηηαία θαηά βάξνο ζπκκεηνρή θάζε θαηεγνξίαο ιείαο ζηε δηαηξνθή ηνπο, θαζψο νκνίσο 

κε ηελ πνζνζηηαία θαη’ φγθν ζπκκεηνρή, αιιά ζε αληίζεζε κε ηα αξηζκεηηθά πνζνζηά ή ηε 

ζπρλφηεηα ζπλάληεζεο, εθθξάδεη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά ηε ζεκαζία θάζε ιείαο ζηε 

δηαηξνθή ελφο είδνπο (Palomares & Sa-a 2000, Stergiou & Karpouzi 2002). Δ αλάιπζε  ηνπ 

ζηνκαρηθνχ πεξηερνκέλνπ επέηξεςε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαηεγνξηψλ ηξνθήο πνπ είραλ 

θαηαλαισζεί ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα (<1 εκέξα) (Hyslop 1980). Σν εμεηαδφκελν δείγκα 

θξίζεθε επαξθέο γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο δηαηξνθήο ησλ εηδψλ, κηα θαη μεπέξαζε ην 

απαηηνχκελν εχξνο ησλ 30–100 αηφκσλ αλάινγα κε ην είδνο (Karachle & Stergiou 2008b). 

ην ζπλνιηθφ εμεηαδφκελν δείγκα (Ν=314) ηνπ είδνπο Scyliorhinus canicula, ε 

θπξίαξρε θαηεγνξία ιείαο ήηαλ νη Σειεφζηενη, φπσο θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ππνπεξηνρέο. 

Βμαίξεζε απνηέιεζαλ ηα άηνκα απφ ην βφξεην Βπβντθφ θαη ην αξσληθφ θφιπν, ησλ νπνίσλ 

ε θπξίαξρε ιεία ήηαλ ηα Καξθηλνεηδή. Ώπφ ηνλ Πίλαθα 6.9 δηαπηζηψλεηαη φηη, νκνίσο κε ηελ 

παξνχζα κειέηε, νη Σειεφζηενη, ηα Κεθαιφπνδα θαη ηα Καξθηλνεηδή απνηέιεζαλ ηηο ηξεηο 

θχξηεο ηξνθηθέο νκάδεο ηνπ είδνπο ζε πξνεγνχκελε κειέηε ζην Ώηγαίν (ππνπεξηνρέο=βφξεην 

Ώηγαίν, βφξεηνο Βπβντθφο θαη Μπξηψν), φπνπ θαηαγξάθεθαλ ζπλνιηθά νθηψ θαηεγνξίεο 

ιείαο απφ ηελ αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 192 γεκάησλ ζηνκαρησλ (Γεσξγίνπ 2008). ην 

βφξεην Ώηγαίν, ε Γεσξγίνπ (2008) θαηέγξαςε ηα Κεθαιφπνδα σο ηελ θπξίαξρε ιεία ηνπ 

είδνπο, ζε αληίζεζε κε ηελ παξνχζα κειέηε, αιιά νκνίσο κε ηνπο Karachle & Stergiou 

(2010). Βπίζεο, νκνίσο κε ηελ παξνχζα κειέηε, ε ζεκαληηθφηεξε θαηεγνξία ιείαο ηνπ 

είδνπο ζην βφξεην Βπβντθφ θφιπν ήηαλ ηα Καξθηλνεηδή (Γεσξγίνπ 2008). ηελ Ώδξηαηηθή, ε 

πξψηε θαη ε δεχηεξε πξνηηκψκελε ιεία ηνπ Scyliorhinus canicula ήηαλ ηα Καξθηλνεηδή θαη 

νη Σειεφζηενη, αληίζηνηρα (Jardas 1972, Ńantić et al. 2013). ηηο αθηέο ηεο Σπλεζίαο, νη 

Σειεφζηενη θαη ηα Καξθηλνεηδή ζπκκεηείραλ ζρεδφλ ζε παξφκνηα πνζνζηά ζηε δηαηξνθή 

ηνπ, ελψ ηα Μαιάθηα ήηαλ ε ηξίηε θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο ιεία ηνπ (Capapé 1974). 

Οκνίσο κε ηελ παξνχζα κειέηε, ζηηο αθηέο ηεο Πνξηνγαιίαο (Martinho et al. 2012) θαη 

ζην ΐηζθατθφ θφιπν (Olaso et al. 1998), νη Σειεφζηενη ήηαλ ε θπξίαξρε ιεία ηνπ είδνπο 

Scyliorhinus canicula, αιιά ζε αληίζεζε κε απηήλ, ηα Καξθηλνεηδή ήηαλ ε δεχηεξε 

πξνηηκψκελε ιεία ηνπ, ελψ ηα Μαιάθηα ζπκκεηείραλ ειάρηζηα ζηε δηαηξνθή ηνπ. ε δχν 
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άιιεο κειέηεο ζην ΐηζθατθφ θφιπν, νη Σειεφζηενη θαη ηα Καξθηλνεηδή θαηέιαβαλ ζρεδφλ 

παξφκνηα θαη πςειά πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζηε δηαηξνθή ηνπ είδνπο ζε αληίζεζε κε ηα 

Μαιάθηα (Serrano et al. 2003, Olaso et al. 2005). Φαίλεηαη φηη ζηηο πεξηνρέο ηνπ Ώηιαληηθνχ, 

νη Σειεφζηενη θαη ηα Καξθηλνεηδή επηθξάηεζαλ ζηηο ηξνθηθέο πξνηηκήζεηο ηνπ Scyliorhinus 

canicula, αλ θαη ζηα βαζηά πεξηβάιινληα ηεο δπηηθήο Πνξηνγαιίαο, νη Πνιχραηηνη ήηαλ ε 

θπξίαξρε ιεία ηνπ (Saldanha et al. 1995). Σέινο, ζηα βαζηά λεξά ησλ ΐαιεαξίδσλ, ηα 

Βπθαπζεψδε ήηαλ ε πξνηηκψκελε ιεία ηνπ είδνπο, ελψ ζηα ξερά ζηξψκαηα ηα Αεθάπνδα 

θπξηάξρεζαλ ζηε δηαηξνθή ηνπ (Valls et al. 2011). Δ παξαηεξνχκελε γεσγξαθηθή 

δηαθνξνπνίεζε ζηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζχλζεζε ηεο δηαηξνθήο ηνπ Scyliorhinus 

canicula (Πίλαθαο 6.9) πηζαλψο αληαλαθιά ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ελδηαηηεκάησλ, φπσο ηε δηαζεζηκφηεηα ηξνθήο θαη ην βάζνο αιίεπζεο (Valls et al. 2011).  

 
Πίλαθαο 6.10 χλζεζε ηεο δηαηξνθήο ηνπ είδνπο S. canicula ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ 

θαη ηνπ Ώηιαληηθνχ 

 

 

 

Αηγαίν
1

B. Ώηγ
1

B. Eπβ
1

Kπθ
1

Κξε
1

αξ
2

Αηγαίν
1

B. Ώηγ
1

B. Eπβ
1

Μπξ
2

Teleostei 42,5 45,2 6,94 54,5 48,9 8,33 50,0 33,7 21,3 65,1

Chondrichthyes 0,75 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 7,21 3,47 – 10,8

Crustacea 22,1 15,3 61,3 11,9 29,6 42,9 10,4 11,6 36,3 6,35

Mollusca 30,8 35,5 30,4 21,0 21,5 13,6 30,3 48,9 25,5 17,6

Annelida 2,15 0,30 0,36 12,6 0,00 0,00 2,08 2,28 16,9 0,14

Echinodermata 0,36 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 – – – –

Phanerogams 1,29 1,95 0,95 0,00 0,00 0,00 – – – –

Macroalgae 0,02 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 – – – –

Λνηπέο – – – – – – – – – –

N 314 208 37 39 14 16 192 121 25 46

Βχξνο TL (mm) 209–517 209–489 225–474 247–517 304–476 264–476 263–485 263–485 365–467 350–471

Καηεγνξία        

ιείαο

Παξνχζα κειέηε Γεσξγίνπ 2008

Μεζφγεηνο

Karachle & 

Stergiou 2010

Šantić         

et al. 2013

Capapé             

1974

Martinho     

et al.  2012

Olaso        

et al.  2005

Serrano    

et al. 2003

Olaso        

et al.  1998

B. Αηγ
1

Αδξηαηηθή
1
Σπλεζία

2
Πνξηνγαιία

1

Teleostei 42,6 30,7 33,7 57,1 46,3 48,2 54,6

Chondrichthyes – – – 0,18 – – –

Crustacea 3,90 59,8 38,5 25,4 42,3 45,6 31,5

Mollusca 50,2 6,20 20,9 2,78 6,10 3,18 6,70

Annelida 3,20 3,30 4,90 1,45 3,20 – 4,20

Echinodermata – – – 2,43 – 0,21 –

Phanerogams – – – – – – –

Macroalgae – – – – – – –

Λνηπέο – – 2,00 10,4 2,10 2,79 0,90

N 34 852 858 4.362 445 943

Βχξνο TL (mm) 241–451 104–460 215–610 140–700 120–680 140–700
1
Cw, πνζνζηηαία θαηά βάξνο ζπκκεηνρή; 

2
ΟΕ, ζπρλφηεηα εκθάληζεο; 

3
Cv, πνζνζηηαία θαη' φγθν ζπκκεηνρή θάζε θαηεγνξίαο ιείαο ζηε δηαηξνθή 

ηνπ είδνπο (Hyslop 1980); ΐ. Ώηγ, ΐφξεην Ώηγαίν; ΐ. Βπβ, ΐφξεηνο Βπβντθφο θφιπνο; Kπθ, Κπθιάδεο; Κξε, Κξεηηθφ Πέιαγνο; αξ, αξσληθφο 

θφιπνο; Μπξ, Μπξηψν Πέιαγνο

Καηεγνξία        

ιείαο Μεζφγεηνο Αηιαληηθφο 

Βηζθατθφο θφιπνο
3

δελ           

δίλεηαη
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Σν Scyliorhinus canicula είλαη έλαο θαηεμνρήλ βελζηθφο θαξραξίαο (Compagno 

1984b), γεγνλφο πνπ απνηππψζεθε θαη ζηε δηαηξνθή ηνπ, δεδνκέλνπ φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ 

παξαηεξνχκελσλ θαηεγνξηψλ ιείαο ηνπ ήηαλ βελζηθνί νξγαληζκνί, φπσο δηαπηζηψζεθε θαη 

ζε πξνεγνχκελεο κειέηεο ζηε Μεζφγεην (π.ρ. Ńantić et al. 2013) θαη ζηνλ Ώηιαληηθφ (π.ρ. 

Martinho et al. 2012). Μάιηζηα, ην είδνο απηφ έρεη πεξηγξαθεί σο ελεξγεηηθφο ζεξεπηήο, ν 

νπνίνο ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο νζθξεηηθνχο ινβνχο θαη ηνπο ειεθηξνππνδνρείο (θχζηγγεο 

Lorenzini) εληνπίδεη επθνιφηεξα ηε ιεία ηνπ (Olaso et al. 2005). Βπίζεο, ε αχμεζε ηεο 

νπηηθήο ηνπ νμχηεηαο κε ηελ ειηθία, ηνπ επηηξέπεη λα εληνπίδεη ηα ζεξάκαηα ζε κεγαιχηεξεο 

απνζηάζεηο (Bozzano et al. 2001). Ώληίζεηα, ν κειαλφζηνκνο θαξραξίαο Galeus melastomus 

δηαζέηεη θαιχηεξε φξαζε, αιιά πην πεξηνξηζκέλε φζθξεζε, κε απνηέιεζκα λα πξνηηκά 

κεζν-πειαγηθνχο βηνθσζθνξίδνληεο νξγαληζκνχο (Olaso et al. 2005). 

 ηελ παξνχζα κειέηε, ε ζχλζεζε ηεο δηαηξνθήο ηνπ είδνπο Scyliorhinus canicula 

απνθάιπςε φηη είλαη έλαο γεληθεπκέλνο ζεξεπηήο πνπ ηξέθεηαη κε κεγάιν εχξνο ηξνθηθψλ 

αληηθεηκέλσλ, εληζρχνληαο ηα απνηειέζκαηα πξνεγνχκελσλ κειεηψλ ζηε Μεζφγεην (π.ρ. 

Valls et al. 2011) θαη ζηνλ Ώηιαληηθφ (π.ρ. Martinho et al. 2012). Σν είδνο έρεη 

ραξαθηεξηζηεί θαη σο επθαηξηαθφο ζεξεπηήο πνπ εθκεηαιιεχεηαη ηα απνξξηπηφκελα 

αιηεχκαηα ηεο αιηείαο κε κεραλφηξαηα (Olaso et al. 1998; 2005). Βπίζεο, ε θαηαγξαθή 

πιαζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ζην ζηνκαρηθφ πεξηερφκελν αηφκσλ, αλ θαη ειάρηζησλ, απνηππψλεη 

ηε ζαξσηηθή ηξνθηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ (scavenging behaviour) (Βηθφλα 6.5). Σέινο, ε 

θαηαγξαθή κηαο εκβξπτθήο ζήθεο ρνλδξηρζχνο ζην ζηνκαρηθφ πεξηερφκελν ελφο αηφκνπ, αλ 

θαη δελ ήηαλ δπλαηφ λα πξνζδηνξηζηεί ην είδνο πξνέιεπζεο, απνηειεί έλδεημε κηαο 

ελδερφκελεο θαληβαιηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ είδνπο, φπσο παξαηεξήζεθε ζε 

πξνεγνχκελεο κειέηεο (Olaso et al. 2005, Γεσξγίνπ 2008).  

 

 
 

 

Δηθφλα 6.5 Βληνπηζκφο ειαζηηθνχ πνιπκεξνχο ζην ζηνκαρηθφ πεξηερφκελν ελφο λενγέλλεηνπ 

ζειπθνχ αηφκνπ (TL=179 mm, TW=169 g) ηνπ είδνπο S. canicula πνπ αιηεχζεθε ζηηο 16.10.2010 ζε 

βάζνο 386–485 m ζην βφξεην Ώηγαίν Πέιαγνο (Φσην. ΐ Κνπζηέλε) 
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ην ζπλνιηθφ εμεηαδφκελν δείγκα (Ν=147) ηνπ Squalus blainville, νη ζεκαληηθφηεξεο 

ιείεο ήηαλ ηα Μαιάθηα θαη νη Σειεφζηενη, έλα πξφηππν πνπ θαηαγξάθεθε ζηηο πεξηζζφηεξεο 

ππνπεξηνρέο. Χζηφζν, ζην βφξεην Βπβντθφ, ην είδνο θάλεθε φηη πξνηηκάεη ηα Καξθηλνεηδή, 

έπεηηα ηα Μαιάθηα θαη ζε κηθξφ βαζκφ ηνπο Σειεφζηενπο, φπσο ην Scyliorhinus canicula 

(παξνχζα κειέηε, Γεσξγίνπ 2008). Σν γεγνλφο απηφ ππνδεηθλχεη φηη νη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο 

ηνπ Βπβντθνχ θφιπνπ κε ηε κεησκέλε βηνδηαζεζηκφηεηα (Nikolaidou & Simboura 2002), 

πηζαλψο αλάγθαζαλ θαη ηα δχν είδε λα αλαδεηνχλ ηξνθή ζε ρακειφηεξα ηξνθηθά επίπεδα. 

Ώπφ ηνλ Πίλαθα 6.11 δηαπηζηψλεηαη φηη ζηηο αθηέο ηεο Σπλεζίαο, ε θπξίαξρε ιεία ηνπ 

Squalus blainville ήηαλ νη Σειεφζηενη, ελψ κηθξφηεξε, αιιά παξφκνηα ζπκκεηνρή ζηε 

δηαηξνθή ηνπ είραλ ηα Μαιάθηα, ηα Καξθηλνεηδή θαη ηα σιελνεηδή (Φχιν: Sipuncula) 

(Capapé 1975). ηηο αθηέο ηεο Πνξηνγαιίαο (Martinho et al. 2012) θαη ζην βνξεηναλαηνιηθφ 

Ώηγαίν (Kabasakal 2002), ηα Καξθηλνεηδή ήηαλ ε θπξίαξρε ιεία ηνπ είδνπο, ελψ νη 

Σειεφζηενη θαη ηα Μαιάθηα ήηαλ ε δεχηεξε θαη ε ηξίηε πξνηηκψκελε ιεία, αληίζηνηρα.  

 
Πίλαθαο 6.11 χλζεζε ηεο δηαηξνθήο ηνπ είδνπο S. blainville ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ 

θαη ηνπ Ώηιαληηθνχ 

 

 
 

 

Ο Kabasakal (2002) θαηέγξαςε ηελ παξνπζία ηνπ Scyliorhinus canicula ζην ζηνκαρηθφ 

πεξηερφκελν ηνπ Squalus blainville. Δ θαηαλάισζε εκβξπτθψλ ζεθψλ ή λενγέλλεησλ 

αηφκσλ σνηφθσλ εηδψλ θαξραξηψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηνπ Scyliorhinus canicula, έρεη 

παξαηεξεζεί θαη ζε άιια ζθνπαινεηδή, φπσο ζηνλ νμχλσην θαξραξία Oxynotus centrina 

(Barrul & Mate 2001) θαη ζην ζθπκλνζθπιφςαξν Dalatias licha (π.ρ. Macpherson 1980, 

Navarro et al. 2014). Μάιηζηα, ζηελ πεξίπησζε ηνπ βαζχβηνπ ρνλδξηρζχνο Dalatias licha ε 

Kabasakal 
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Capapé 

1975

Martinho               

et al.  2012

Αηιαληηθφο

Αηγαίν
1

B. Ώηγ
1

B. Eπβ
1

Kπθ
1

Κξε
1

BA Αηγαίν
1
Σπλεζία

2
Πνξηνγαιία

1

Teleostei 41,7 41,2 5,08 46,7 55,6 28,2 72,0 30,5

Chondrichthyes – – – – – 1,61 – –

Crustacea 6,08 3,97 64,0 37,9 12,8 39,5 32,0 44,3

Mollusca 51,2 53,8 30,4 0,00 31,6 23,0 39,0 13,0

Annelida 0,28 0,17 0,55 15,3 0,00 0,72 – 0,06

Echinodermata – – – – – – – 0,07

Phanerogams 0,77 0,86 0,00 0,00 0,00 – – –

Macroalgae – – – – – – – –

Λνηπέο – – – – – 5,68 42,0 12,0

N 147 103 28 4 12 33 233

Βχξνο TL (mm) 182–759 280–759 182–229 515–527 355–422 350–420 326–796

λεαξά θαη 
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1
Cw, πνζνζηηαία θαηά βάξνο ζπκκεηνρή ;

2
ΟΕ, ζπρλφηεηα εκθάληζεο;

3
Cv, πνζνζηηαία θαη' φγθν ζπκκεηνρή θάζε θαηεγνξίαο ιείαο ζηε δηαηξνθή ηνπ

είδνπο (Hyslop 1980); ΐ. Ώηγ, ΐφξεην Ώηγαίν; ΐ. Βπβ, ΐφξεηνο Βπβντθφο θφιπνο; Kπθ, Κπθιάδεο; Κξε, Κξεηηθφ Πέιαγνο

Καηεγνξία        

ιείαο

Παξνχζα κειέηε

Μεζφγεηνο
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θαηαλάισζε σνηφθσλ, αιιά θαη δσνηφθσλ κηθξψλ θαξραξηψλ απνηειεί κηα ζηξαηεγηθή 

αθελφο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηξνθήο πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ιηπίδηα (κέζσ ηεο 

θαηαλάισζεο ηνπ ήπαηνο άιισλ θαξραξηψλ), πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ξχζκηζε ηεο 

πιεπζηφηεηαο ζηα βαζηά πεξηβάιινληα, αθεηέξνπ γηα ηε κείσζε ηνπ δηαεηδηθνχ 

αληαγσληζκνχ γηα ην δηαζέζηκν ρψξν ή ηα απνζέκαηα ηξνθήο (Navarro et al. 2014). 

Σφζν ην θχιν φζν θαη ην κήθνο σξίκαζεο θάλεθε φηη επεξεάδεη ηηο ηξνθηθέο 

πξνηηκήζεηο ησλ εηδψλ, αλ θαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. ην Scyliorhinus canicula, ε θπξίαξρε 

ιεία ησλ ζειπθψλ αηφκσλ ήηαλ νη Σειεφζηενη, ελψ νη ηξεηο θχξηεο θαηεγνξίεο ηξνθήο 

(Σειεφζηενη, Καξθηλνεηδή θαη Μαιάθηα) ζπκκεηείραλ ζε παξφκνηα πνζνζηά ζηε δηαηξνθή 

ησλ αξζεληθψλ αηφκσλ. Αηαηξνθηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ θχισλ θαηαγξάθεθε θαη απφ ηε 

Γεσξγίνπ (2008), κε ηα ζειπθά λα πξνηηκνχλ ζρεδφλ εμίζνπ ηνπο Σειεφζηενπο θαη ηα 

Μαιάθηα, ελψ ηα αξζεληθά θπξίσο ηνπο Σειεφζηενπο. Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ε πξνηηκψκελε 

ιεία ησλ ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ αηφκσλ ηνπ Squalus blainville ήηαλ ηα Μαιάθηα θαη νη 

Σειεφζηενη, αληίζηνηρα. Ο δείθηεο ηξνθηθήο πνηθηιφηεηαο H' θπκάλζεθε ζε παξφκνηα 

επίπεδα ζηα ζειπθά θαη αξζεληθά άηνκα ηνπ Scyliorhinus canicula. Ώληίζεηα, πςειφηεξε 

ηξνθηθή πνηθηιφηεηα εκθάληζαλ ηα ζειπθά άηνκα ηνπ Squalus blainville απφ φ,ηη ηα 

αξζεληθά, πηζαλψο γηα λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ ηδηαίηεξα ελεξγεηαθά 

θνζηνβφξν δσνηνθία (Carrier et al. 2004).  

ηελ πνξεία γελλεηηθήο σξίκαζεο, κεηψζεθε ε ηξνθηθή πνηθηιφηεηα ησλ εμεηαδφκελσλ 

εηδψλ, ηα νπνία θάλεθε φηη θαηαλαιψλνπλ πεξηζζφηεξνπο Σειεφζηενπο, αιιά ιηγφηεξα 

Καξθηλνεηδή θαη Κεθαιφπνδα. Βμαίξεζε ζε απηφ ην πξφηππν παξνπζίαζαλ ηα ζειπθά άηνκα 

ηνπ Scyliorhinus canicula, ηα νπνία θάλεθε φηη πξνηηκνχλ πεξηζζφηεξν ηα Μαιάθηα θαη 

ιηγφηεξν ηνπο Σειεφζηενπο θαζψο σξηκάδνπλ. Δ θαηαλάισζε ησλ Καξθηλνεηδψλ 

παξνπζίαζε κεγαιχηεξε κείσζε θαηά ηελ σξίκαζε ησλ αξζεληθψλ αηφκσλ θαη ησλ δχν 

εηδψλ. Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ελψ ηα Καξθηλνεηδή ζην ζχλνιφ ηνπο εκθάληζαλ κεησκέλε 

ζπλεηζθνξά ζηε δηαηξνθή ησλ ψξηκσλ αηφκσλ ηνπ Scyliorhinus canicula, ην είδνο 

παξνπζίαζε απμεκέλε θαηαλάισζε ησλ κεγαιφζσκσλ Καξθηλνεηδψλ (Brachyura) θαη 

κεησκέλε θαηαλάισζε ησλ κηθξφζσκσλ Καξθηλνεηδψλ (Natantia θαη Munida spp.) θαηά ηε 

κεηάβαζή ηνπ ζηελ ψξηκε θάζε. Σν γεγνλφο απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απμεκέλε 

θαηαλάισζε ησλ Σειεφζηεσλ, πηζαλψο ππνδειψλεη φηη θαζψο ην είδνο σξηκάδεη εκθαλίδεη 

θάπνην βαζκφ ηξνθηθήο επηιεθηηθφηεηαο, πξνηηκψληαο ηα κεγαιχηεξα ζεξάκαηα.  

ηελ Ώδξηαηηθή, ε ζχλζεζε ηεο δηαηξνθήο ηνπ Scyliorhinus canicula παξνπζίαζε 

ζεκαληηθή αιιαγή ζηελ πνξεία ηεο αχμεζήο ηνπ. Σα κηθξφηεξα άηνκα ηξέθνληαλ θπξίσο κε 

Βπθαζεψδε θαη Μπζηδψδε Καξθηλνεηδή, ελψ ηα κεγαιχηεξα άηνκα κε Σειεφζηενπο θαη 
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Αεθάπνδα Καξθηλνεηδή (Ńantić et al. 2013). Δ θαηαλάισζε κεγαιχηεξσλ ζεξακάησλ 

(Σειεφζηεσλ θαη Αεθάπνδσλ) κε ηελ αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ αηφκσλ θαηαγξάθεθε ζηηο 

αθηέο ηεο Πνξηνγαιίαο (Martinho et al. 2012) θαη ζην ΐηζθατθφ θφιπν (Olaso et al. 1998; 

2005, Rodríguez-Cabello et al. 2007). Μάιηζηα, νη Rodríguez-Cabello et al. (2007) 

παξαηήξεζαλ φηη απηή ε αιιαγή ηεο δηαηξνθήο ζπκπίπηεη κε ηε κεηάβαζε ησλ αηφκσλ απφ 

ηελ αλψξηκε ζηελ ψξηκε θάζε, φπσο παξαηεξήζεθε θαη ζηελ παξνχζα κειέηε, θαη πηζαλψο 

ζρεηίδεηαη κε ηε κεηάβαζε απφ ηνλ πειαγηθφ ζην βελζηθφ ηξφπν δηαβίσζεο (Alonso et al. 

2002), θαζψο θαη κε ηελ πην απνηειεζκαηηθή ζήξεπζε κεγαιχηεξσλ ζεξακάησλ απφ ηα 

ελήιηθα άηνκα (Juanes et al. 2001). Οη κεγαιχηεξεο ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο πνπ έρνπλ ηα 

κεγαιχηεξα, θαη άξα σξηκφηεξα άηνκα ζα κπνξνχζαλ επίζεο ηα εξκελεχζνπλ ηηο 

νληνγελεηηθέο αιιαγέο ζηε δηαηξνθή ηνπ είδνπο (Carlson et al. 2004). 

Σα ππφ κειέηε είδε παξνπζίαζαλ παξφκνηεο επνρηθέο ηξνθηθέο πξνηηκήζεηο. Οη 

Σειεφζηενη ήηαλ ε πξνηηκψκελε ιεία ηνπο ηελ άλνημε, νπφηε θαηαγξάθεθε ε πςειφηεξε 

ηξνθηθή πνηθηιφηεηα, ηα Μαιάθηα πξνηηκήζεθαλ ην θζηλφπσξν, νπφηε παξαηεξήζεθε ε 

ρακειφηεξε ηξνθηθή πνηθηιφηεηα, ελψ νη ηξεηο θχξηεο ηξνθηθέο νκάδεο (Σειεφζηενη, 

Καξθηλνεηδή, Μαιάθηα) θαηαγξάθεθαλ ζε παξφκνηα πνζνζηά ην ρεηκψλα. Δ πεξηγξαθή ηεο 

δηαηξνθήο ησλ εηδψλ ηε ζεξηλή πεξίνδν δελ ήηαλ εθηθηή ιφγσ αλεπαξθψλ δεηγκάησλ. 

ηελ Ώδξηαηηθή, θαηαγξάθεθε κεγάινο βαζκφο επηθάιπςεο ηεο δηαηξνθήο ηνπ είδνπο 

Scyliorhinus canicula κεηαμχ ησλ επνρψλ, κε ηα Καξθηλνεηδή λα θπξηαξρνχλ θαζ’ φιν ην 

έηνο (Ńantić et al. 2013). Ώληίζεηα, ζηηο αθηέο ηεο Σπλεζίαο, παξαηεξήζεθε επνρηθή 

δηαθνξνπνίεζε ζηηο ηξνθηθέο πξνηηκήζεηο ηνπ είδνπο, θαη ηδηαίηεξα ησλ ζειπθψλ αηφκσλ, 

γεγνλφο πνπ απνδφζεθε ζηνλ αλαπαξαγσγηθφ θχθιν (Capapé 1974). ηηο δπηηθέο αθηέο ηεο 

Πνξηνγαιίαο, ηα Καξθηλνεηδή απνηέιεζαλ ηελ θπξίαξρε ιεία ηνπ είδνπο ζε επνρηθή βάζε, 

ελψ ε θαηαλάισζε ησλ Σειεφζηεσλ απμήζεθε ηελ άλνημε θαη ην θαινθαίξη (Martinho et al. 

2012). Έλα παξφκνην πξφηππν παξαηεξήζεθε θαη ζην ΐηζθατθφ θφιπν (Serrano et al. 2003).  

Δ έληαζε ηεο δηαηξνθήο ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ην δείθηε πιεξφηεηαο θαη αξλεηηθά κε ην 

δείθηε θελφηεηαο (Bowman & Bowman 1980). ην είδνο Scyliorhinus canicula, ν βαζκφο 

πιεξφηεηαο ηνπ ζηνκαρηνχ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειφηεξνο ζηα ζειπθά άηνκα απφ 

φ,ηη ζηα αξζεληθά θαη ζηα αλψξηκα άηνκα απφ φ,ηη ζηα ψξηκα θάζε θχινπ. Δ ρακειφηεξε 

έληαζε ηξνθήο πνπ παξνπζίαζε ην Scyliorhinus canicula κε ηελ πξφνδν ηεο σξίκαζεο, 

πηζαλψο ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάγθε εμαζθάιηζεο ρψξνπ ζηε ζπιαρληθή θνηιφηεηα απηνχ ηνπ 

κηθξφζσκνπ ρνλδξηρζχνο γηα λα θηινμελεζνχλ αθελφο ε σνζήθε κε ηα κεγάια σνθχηηαξα 

θαη νη εκβξπτθέο ζήθεο ζηα ζειπθά άηνκα αθεηέξνπ νη φξρεηο ζηα αξζεληθά. Δ κείσζε ηνπ 

βαζκνχ ηξνθνιεςίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνξχθσζεο ηεο αλαπαξαγσγηθήο πεξηφδνπ ηνπ 
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είδνπο παξαηεξήζεθε, επίζεο, ζε πξνεγνχκελεο κειέηεο ζην Ώηγαίν (Γεσξγίνπ 2008), ζηνλ 

θφιπν ηνπ Λένληα (Capapé et al. 2008b) θαη ζηηο αθηέο ηεο Ώγγιίαο (Craik 1978). Σν ίδην 

πξφηππν παξαηεξήζεθε θαη ζην Squalus blainville (παξνχζα κειέηε). ε πνιιά ςάξηα, ε 

έληαζε ηεο δηαηξνθήο επεξεάδεηαη απφ ηηο κεηαβνιέο ηεο θπζηνινγίαο πνπ ζπλδένληαη κε 

ηελ αλαπαξαγσγή (Jardas et al. 2004). Πηζαλψο, γηα ην ιφγν απηφ, ηα ζειπθά άηνκα 

παξνπζίαζαλ πςειφηεξε έληαζε δηαηξνθήο απφ φ,ηη ηα αξζεληθά θάζε είδνπο, κηα θαη ε 

αλαπαξαγσγή είλαη πεξηζζφηεξν ελεξγεηαθά θνζηνβφξνο γηα απηά. Χζηφζν, ζα πξέπεη λα 

ιεθζεί ππφςε φηη ε ηξνθηθή ζπκπεξηθνξά θαζνξίδεηαη θαη απφ ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ 

ησλ θχισλ (Kimber et al. 2009), ηνλ αληαγσληζκφ γηα ηξνθή, ηελ αθζνλία ηεο δηαζέζηκεο 

ιείαο, ηελ θαηάζηαζε πγείαο ηνπ ςαξηνχ θαη ηνπο αβηνηηθνχο παξάγνληεο (Berg 1979).  

Δ έληαζε ηεο δηαηξνθήο ησλ ςαξηψλ κεηαβάιιεηαη θαη επνρηθά, παξνπζηάδνληαο 

ζπλήζσο κείσζε ηνπο ςπρξνχο κήλεο, εμαηηίαο ηεο ιηγφηεξεο δηαζέζηκεο ηξνθήο θαη ηεο 

επηβξάδπλζεο ηνπ κεηαβνιηζκνχ (Jardas et al. 2004). ηελ Ώδξηαηηθή, ε πιεηνλφηεηα ησλ 

θελψλ ζηνκαρηψλ ηνπ Scyliorhinus canicula βξέζεθε ην ρεηκψλα, γεγνλφο πνπ απνδφζεθε 

ζηε κείσζε ηνπ κεηαβνιηθνχ ξπζκνχ, θαη ζπλεπψο ηεο αλάγθεο γηα ζήξεπζε (Ńantić et al. 

2013). Μεγάιν πνζνζηφ θελψλ ζηνκαρηψλ θαηαγξάθεθε θαη ζην Ώηγαίν, γεγνλφο πνπ 

απνδφζεθε ζηελ επνρή αιηείαο (ρεηκψλαο θαη άλνημε) (Γεσξγίνπ 2008). Παξ’ φια απηά, ζηελ 

παξνχζα κειέηε, ε έληαζε ηεο δηαηξνθήο θαη ησλ δχν εηδψλ βάζεη ηνπ δείθηε πιεξφηεηαο 

ήηαλ κεγαιχηεξε ηελ άλνημε θαη ην ρεηκψλα, γεγνλφο πνπ πηζαλψο αληαλαθιά ηε ζεκαληηθή 

παξνπζία αλψξηκσλ (βι. Τπνθεθ. 5.3.3), θαη άξα κε ηαρχηεξν κεηαβνιηζκφ θαη πςειφηεξν 

βαζκφ ηξνθνιεςίαο αηφκσλ (Sims & Davies 1994). Αηαθνξεηηθφ πξφηππν επνρηθήο 

κεηαβνιήο παξνπζίαζε ε έληαζε ηεο δηαηξνθήο βάζεη ηνπ δείθηε θελφηεηαο, γεγνλφο πνπ 

πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί κε επηθχιαμε, εμαηηίαο ηεο ηάζεο ησλ Υνλδξηρζχσλ λα εθθελψλνπλ 

ζπρλά ην ζηνκάρη ηνπο θαηά ηε ζχιιεςή ηνπο (Hyslop 1980).  

πγθξίλνληαο ηηο ηξνθηθέο ζπλήζεηεο κεηαμχ ησλ ππφ κειέηε εηδψλ, ην Scyliorhinus 

canicula παξνπζίαζε πςειφηεξε ηξνθηθή πνηθηιφηεηα απφ φ,ηη ην Squalus blainville, νκνίσο 

κε κηα πξνεγνχκελε ζπγθξηηηθή κειέηε ηεο δηαηξνθήο ηνπο ζηηο αθηέο ηεο Πνξηνγαιίαο 

(Martinho et al. 2012). Σν γεγνλφο απηφ πηζαλψο απνηειεί κηα εμειηθηηθή πξνζαξκνγή γηα 

ηελ θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ ηνπ αλαγθψλ, εμαηηίαο ηεο θηινπαηξηθήο ηνπ ζπκπεξηθνξάο 

(π.ρ. Rodríguez-Cabello et al. 2004). Ώληίζεηα, ην Squalus blainville έρεη κεγαιχηεξν εχξνο 

βαζπκεηξηθήο θαηαλνκήο (π.ρ. Compagno 1984a) θαη κπνξεί λα εμεξεπλήζεη αξθεηά 

απνκαθξπζκέλα πεξηβάιινληα, εμαηηίαο ηεο κεγαιχηεξεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ, φπσο 

δηαπηζηψζεθε θαη απφ ηηο γελεηηθέο αλαιχζεηο (βι. Τπνθεθ. 7.4.2), θαη πηζαλψο δελ έρεη 

ηδηαίηεξε αλάγθε δηεχξπλζεο ηνπ ηξνθηθνχ ηνπ θάζκαηνο.  



ΣΡΟΦΗΚΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ 

237 

 

Δ γλψζε ηνπ ηξνθηθνχ επηπέδνπ ησλ Υνλδξηρζχσλ είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ θαηαλφεζε 

ηνπ νηθνινγηθνχ ξφινπ πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζε ζρέζε κε άιινπο νξγαληζκνχο ζε έλα 

νηθνζχζηεκα (Cortés 1999, Stergiou & Karpouzi 2002). ηελ παξνχζα κειέηε, 

παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο κέζεο ηηκήο ηνπ δείθηε TROPH κφλν κεηαμχ 

ησλ επνρψλ θαη ζηα δχν είδε, απνηππψλνληαο πηζαλψο ηηο επνρηθέο αιιαγέο ηεο παλίδαο ηνπ 

ελδηαηηήκαηνο φπνπ ζπρλάδνπλ. Χζηφζν, ε επνρηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ ηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ 

ησλ εηδψλ δελ κεηέβαιε ηελ ηξνθηθή θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθνπλ. Βπίζεο, αλ θαη ηα δχν 

ππφ κειέηε είδε θαηαηάρηεθαλ ζηα ζαξθνθάγα κε πξνηίκεζε ζηνπο Σειεφζηενπο θαη ζηα 

Κεθαιφπνδα (4,0<TROPH<4,5) ζχκθσλα ηνπο Stergiou θαη Karpouzi (2002), ην Squalus 

blainville εκθάληζε ζεκαληηθά πςειφηεξν ηξνθηθφ επίπεδν ζε ζρέζε κε ην Scyliorhinus 

canicula. Σν γεγνλφο απηφ πηζαλψο αληαλαθιά ηε κεγαιχηεξε πνζνζηηαία θαηά βάξνο 

ζπκκεηνρή πνπ θαηέιαβαλ νη Σειεφζηενη θαη ηα Κεθαιφπνδα ζηε δηαηξνθή ηνπ Squalus 

blainville (92,9%) απφ φ,ηη ζηε δηαηξνθή ηνπ Scyliorhinus canicula (73,3%). 

Δ ηηκή ηνπ δείθηε TROPH πνπ ππνινγίζηεθε απφ ηνλ Cortés (1999) ιακβάλνληαο 

ππφςε ηα δεκνζηεπκέλα πνζνηηθά δεδνκέλα ηεο δηαηξνθήο 7.555 θαη 974 αηφκσλ ησλ εηδψλ 

Scyliorhinus canicula θαη Squalus blainville, αληίζηνηρα, ήηαλ 3,6 θαη 4, αληίζηνηρα, δειαδή 

ρακειφηεξε απφ εθείλε πνπ ππνινγίζηεθε ζηελ παξνχζα κειέηε (TROPH=4,22 θαη 4,42, 

αληίζηνηρα). χκθσλα κε ηνπο Stergiou θαη Karpouzi (2002), ε ηηκή ηνπ δείθηε TROPH γηα 

ην Scyliorhinus canicula απφ ην Ώηγαίν ήηαλ 3,80, ελψ ζχκθσλα κε ηε Γεσξγίνπ (2008) 

θπκάλζεθε απφ 3,95 (βφξεηνο Βπβντθφο), 4,44 (Μπξηψν) έσο 4,37 (βφξεην Ώηγαίν). Ώλ θαη ν 

δείθηεο TROPH ελφο είδνπο κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη ζεκαληηθά ζε ρσξηθή θιίκαθα, είλαη 

δπλαηφ λα θαζνξηζηεί θαη απφ άιινπο παξάγνληεο, φπσο ηε κέζνδν εθηίκεζεο ηεο 

ζπλεηζθνξάο θάζε θαηεγνξίαο ιείαο, ηε ρξνληθή πνηθηιφηεηα ζηε δηαηξνθή θαη ην κέγεζνο 

ησλ εμεηαδφκελσλ αηφκσλ (Stergiou & Karpouzi 2002). Παξ’ φια απηά, ζε θάζε πεξίπησζε 

επηβεβαηψλεηαη ν θξίζηκνο ξφινο πνπ δηαδξακαηίδνπλ ηα ππφ κειέηε είδε ζηε κεηαθνξά ηεο 

ελέξγεηαο απφ ηα ρακειφηεξα πξνο ηα πςειφηεξα ηξνθηθά επίπεδα. Πξφζθαηα, κάιηζηα, νη 

βελζηθνί θαξραξίεο ραξαθηεξίζηεθαλ σο κηα ηξνθηθή νκάδα-θιεηδί (keystone group, sensu 

Power et al. 1996) κε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δνκή ησλ βελζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ ηεο 

Μεζνγείνπ (π.ρ. Hattab et al. 2013, Tecchio et al. 2013). 
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7.1 Δηζαγσγή 

 

 

Σν βαζηθφ εξψηεκα ζε κειέηεο πιεζπζκηαθήο γελεηηθήο είλαη αλ νη βηνινγηθέο νληφηεηεο 

ελφο είδνπο, πξνεξρφκελεο απφ δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, ζπληζηνχλ έλαλ 

πακκηθηηθφ πιεζπζκφ ή αλ αλήθνπλ ζε δηαθξηηέο πιεζπζκηαθέο κνλάδεο (Ward 2000). Δ 

πιεζπζκηαθή γελεηηθή, κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ κνξηαθψλ δεηθηψλ, εξκελεχεη ηα ζχγρξνλα 

πξφηππα ηεο γελεηηθήο πνηθηιφηεηαο ησλ πιεζπζκψλ πνπ δηακνξθψζεθαλ ππφ ηελ επίδξαζε 

ησλ εμειηθηηθψλ δπλάκεσλ ησλ κεηαιιάμεσλ, ηεο κεηαλάζηεπζεο, ηεο ηπραίαο γελεηηθήο 

παξέθθιηζεο θαη ηεο θπζηθήο επηινγήο (Hartl & Clark 1997).  

Οη κνξηαθνί δείθηεο, εθηφο απφ ηε κειέηε ηεο πιεζπζκηαθήο γελεηηθήο δνκήο ησλ 

εηδψλ, ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε θπινγελεηηθή αλαθαηαζθεπή, δειαδή ζηελ εχξεζε ηνπ 

βέιηηζηνπ θπινγελεηηθνχ δέληξνπ πνπ αλαπαξηζηά ηηο γελεαινγηθέο ζρέζεηο κηαο νκάδαο 

αηφκσλ (Sunnucks 2000, Avise 2004). Καζψο νη δηάθνξεο δεκνγξαθηθέο κεηαβνιέο πνπ 

πθίζηαηαη έλαο πιεζπζκφο απνηππψλνληαη ζην γνληδίσκά ηνπ (Slatkin & Hudson 1991, 

Rogers & Harpending 1992), ε θπινγελεηηθή αλαθαηαζθεπή ζπκβάιιεη θαη ζηελ εξκελεία 

ηεο δεκνγξαθηθήο ηνπ ηζηνξίαο (Nee et al. 1995, Emerson et al. 2001, Kuhner 2008).  

Σέινο, κε ηελ αλάιπζε ησλ γεσγξαθηθψλ πξνηχπσλ ησλ γελεαινγηθψλ γξακκψλ εληφο 

ελφο είδνπο, πνπ απνηειεί ηελ θεληξηθή ηδέα ηεο θπινγεσγξαθίαο (Avise 2000), 

θαηαζθεπάδνληαη ππνζεηηθά ζελάξηα γηα ηελ εξκελεία ησλ ζχγρξνλσλ ρσξηθψλ 

δηεπζεηήζεσλ ησλ πιεζπζκψλ ηνπ θαη βγαίλνπλ ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηα κνλνπάηηα 

δηαζπνξάο πνπ αθνινχζεζαλ ζην παξειζφλ (Blackburn & Measay 2009), θαζψο θαη κε ην αλ 

ππέζηεζαλ απνκφλσζε ιφγσ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ βηθαξηαληζκνχ (Shaklee & Bentzen 1998) 

ή ρσξηθή ζπξξίθλσζε ιφγσ ηεο επίδξαζεο ησλ παγεηψλσλ (Provan & Bennett 2008).  

 

7.1.1 Γελεηηθή πνηθηιφηεηα 

Δ γελεηηθή πνηθηιφηεηα ζπληζηά έλα απφ ηα ηξία επίπεδα ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, καδί κε ηελ 

πνηθηιφηεηα ησλ εηδψλ θαη ησλ νηθνζπζηεκάησλ, πνπ ζχκθσλα κε ηελ IUCN ρξήδεη 

πξνζηαζίαο (McNeely et al. 1990). Ο βαζκφο ηεο γελεηηθήο πνηθηιφηεηαο αληηπξνζσπεχεη 

ηελ ηζνξξνπία πνπ έρεη επέιζεη, θπξίσο, έπεηηα απφ ηε δξάζε ησλ κεηαιιάμεσλ, ηεο 

γελεηηθήο παξέθθιηζεο θαη ηεο θπζηθήο επηινγήο (Frankham et al. 2002). Οη βαζηθνί 

παξάγνληεο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν επεξεάδνπλ ηε γελεηηθή πνηθηιφηεηα ελφο πιεζπζκνχ 

παξνπζηάδνληαη ζρεκαηηθά ζηελ Βηθφλα 7.1. 
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Δηθφλα 7.1 ρεκαηηθή απεηθφληζε ησλ θπξηφηεξσλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε γελεηηθή 

πνηθηιφηεηα (απφ Freeland 2005). Δ ηάζε αχμεζεο ή κείσζεο αλαπαξίζηαηαη κε ηα έληνλα βέιε. 

Φ.Β., θπζηθή επηινγή. ηαζεξνπνηνχζα Φ.Β., κεηψλεη ηε ζπρλφηεηα ησλ αθξαίσλ θαηλνηχπσλ θαη 

επλνεί ην κέζν θαηλφηππν. Βμηζνξξνπνχζα Φ.Β., δηαηεξεί ηε γελεηηθή πνηθηιφηεηα, γηαηί ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο επηιέγεη θάπνηα αιιειφκνξθα θαη ζε θάπνηεο άιιεο φρη. Γελεηηθή 

παξέθθιηζε, ηπραίεο αιιαγέο ζηε ζπρλφηεηα ησλ αιιεινκφξθσλ απφ γεληά ζε γεληά, εμαηηίαο ησλ 

δηαθνξψλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηα άηνκα σο πξνο ηελ αξκνζηηθφηεηα (Wright 1931). Βπεξεάδεηαη απφ 

ην δξαζηηθφ κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ (Ne), δειαδή απφ ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ 

επηηπρψο ζηελ αλαπαξαγσγή (Futuyma 1995). Έρεη εληνλφηεξεο ζπλέπεηεο ζηνπο κηθξνχο 

πιεζπζκνχο φπνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ηαρχηεξα είηε ζηελ απψιεηα αιιεινκφξθσλ ή ζηελ 

εγθαζίδξπζε ελφο θαη κνλαδηθνχ αιιεινκφξθνπ γηα έλα γνλίδην, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο 

γελεηηθήο πνηθηιφηεηαο θαη ζε αθξαία πεξίπησζε ηελ πιήξε νκνδπγσηία (Freeland 2005). Σν 

πιεζπζκηαθφ δξαζηηθφ κέγεζνο κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ ηελ αληζφηεηα ηεο αλαινγίαο ησλ θχισλ 

ζε έλα πιεζπζκφ (Futuyma 1995) θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ αλαινγία ησλ επηηπρψο 

αλαπαξαγφκελσλ ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ αηφκσλ (Freeland 2005), θαζψο θαη απφ ηε δεκηνπξγία 

επηθαιππηφκελσλ γελεψλ φπνπ νη απφγνλνη κπνξεί λα δηαζηαπξσζνχλ κε ηνπο πξνγφλνπο ηνπο 

(Felsenstein 1971). Πιεζπζκηαθή ζηελσπφο, απφηνκε κείσζε ηνπ κεγέζνπο ελφο πιεζπζκνχ, εμαηηίαο 

κηαο αζζέλεηαο, κηαο θπζηθήο θαηαζηξνθήο ή ππεξβνιηθήο ζήξεπζεο, πνπ πξνθαιεί άκεζα ή έκκεζα 

(κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ Ne) απψιεηα αιιεινκφξθσλ θαη κείσζε ησλ αιιειηθψλ ζπρλνηήησλ, κε 

απνηέιεζκα λα παξαηεξείηαη κείσζε ηεο αλακελφκελεο εηεξνδπγσηίαο, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή ε 

παξαηεξνχκελε εηεξνδπγσηία κπνξεί λα απμεζεί (Luikart & Cornuet 1998). Δ κείσζε ηνπ δξαζηηθνχ 

κεγέζνπο ηνπ πιεζπζκνχ εληείλεη ηε γελεηηθή παξέθθιηζε, δεκηνπξγψληαο κεγάιε δηαθχκαλζε ζηηο 

αιιειηθέο ζπρλφηεηεο (Luikart et al. 1998). Χζηφζν, έρνπλ παξαηεξεζεί πιεζπζκνί πνπ, ελψ έρνπλ 

κεγάιν κέγεζνο παξνπζηάδνπλ πεξηνξηζκέλε γελεηηθή πνηθηινκνξθία, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα 

απνδνζεί είηε ζηελ επίδξαζε ηεο ζηελσπνχ ή ζηελ ίδξπζή ηνπο απφ κηθξφ αξηζκφ αηφκσλ (θαηλφκελν 

ηδξπηή), φπνπ κφλν νη κεηαιιάμεηο ή ε εηζξνή λέσλ γνληδίσλ απφ κεηαγελέζηεξεο κεηαλαζηεχζεηο 

κπνξνχλ λα ηελ εληζρχζνπλ (Futuyma 1995). Βγγελήο αλαπαξαγσγή, πξνζδίδεη κεγαιχηεξε 

πνηθηινκνξθία ζε ζρέζε κε ηελ αγελή, φπνπ ε γελεηηθή πνηθηιφηεηα δεκηνπξγείηαη ζε βάζνο ρξφλνπ 

κφλν κε κεηαιιάμεηο. ηελ εγγελή αλαπαξαγσγή, ε αχμεζε ηεο γακεηηθήο πνηθηιφηεηαο πξνθαιείηαη 

αθελφο κέζσ ηνπ αλαζπλδπαζκνχ θαη ηεο γνληκνπνίεζεο, πνπ επλννχλ ηελ αξκνζηηθφηεηα ησλ 

απνγφλσλ κέζα απφ ην ζπλδπαζκφ επσθειψλ κεηαιιάμεσλ (Tamarin 2001), αθεηέξνπ κέζσ ηεο 

δεκηνπξγίαο πβξηδίσλ (δηαζηαχξσζε αηφκσλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ), δεκηνπξγψληαο έλαλ πιεζπζκφ 

κε θαηλνηππηθή, θαη άξα γνλνηππηθή πνηθηιφηεηα (Freeland 2005). Βλδνγακία (ή νκνκημία), δελ 

κεηαβάιιεη ηηο αιιειηθέο ζπρλφηεηεο, αιιά απμάλεη ηελ αλαινγία ησλ νκνδπγσηψλ ζε φινπο ηνπ 

γελεηηθνχο ηφπνπο. Έλαο νκνκηθηηθφο πιεζπζκφο ζα παξνπζηάζεη έιιεηκκα ηεο παξαηεξνχκελεο 

εηεξνδπγσηίαο θαη απφθιηζε απφ ηελ ηζνξξνπία Hardy–Weinberg (Freeland 2005). Γνληδηαθή ξνή, 

κεηαθνξά γνληδίσλ αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθνχο πιεζπζκνχο είηε κέζσ ηεο κεηαθίλεζεο αηφκσλ 

κεηαμχ δχν πιεζπζκψλ, ε νπνία κπνξεί λα ζπκβαίλεη θαη πεξηνδηθά (κεηαλαζηεπηηθή ζπκπεξηθνξά), 

ή κέζσ ηεο παζεηηθήο κεηαθνξάο γακεηψλ (π.ρ. πειαγηθέο πξνλχκθεο, γχξε) (Hamilton 2009) 

Γελεηηθή πνηθηιφηεηα

Γελεηηθή πνηθηιφηεηα

Βλδνγακία
Γελεηηθή 

παξέθθιηζε

Γελεηηθή 

παξέθθιηζε

Μηθξφ 

πιεζπζκηαθφ 

κέγεζνο

Ne
Άληζε αλαινγία θχισλ ή αλαπαξαγσγηθά 

επηηπρεκέλσλ ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ αηφκσλ

Ne

Βμηζνξξνπνχζα Φ.Β.

Μεηαιιάμεηο

Πιεζπζκηαθή 

ζηελσπφο

Βγγελήο αλαπαξαγσγή

Γνληδηαθή ξνή                                   

ηαζεξνπνηνχζα Φ.Β. Άκεζε απψιεηα αιιεινκφξθσλ
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Δ δηαηήξεζε ηεο γελεηηθήο πνηθηινκνξθίαο είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο αθελφο γηαηί 

παξέρεη ην «πξσηνγελέο πιηθφ» γηα ηελ εμέιημε ησλ εηδψλ κέζσ ηεο θπζηθήο επηινγήο 

(Fisher 1930), επηηξέπνληαο ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο δηαξθψο κεηαβαιιφκελεο 

πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο πνπ αθνξνχλ ζηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο, ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο (π.ρ. ξχπαλζε, θαηαθεξκαηηζκφο ελδηαηηήκαηνο), ζηελ εκθάληζε λέσλ 

αζζελεηψλ ή παξαζίησλ θαη ζηελ παξνπζία λέσλ ζεξεπηψλ (Frankham et al. 2002) αθεηέξνπ 

ε απψιεηά ηεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο ελδνγακίαο, δειαδή ηεο ζπζηεκαηηθήο 

ηάζεο γηα ζχδεπμε κεηαμχ εγγελψο αλαπαξαγφκελσλ ζπγγεληθψλ αηφκσλ (Futuyma 1995), 

κεηψλνληαο ηελ αξκνζηηθφηεηα (αλαπαξαγσγηθή επηηπρία), θαη θαη’ επέθηαζε ηελ επηβίσζε 

ησλ αηφκσλ θαη ησλ πιεζπζκψλ (Maes & Volckaert 2007).  

ηα ζαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα, ε γελεηηθή ππνβάζκηζε πνπ πθίζηαληαη νη νξγαληζκνί 

απφ ηε δξάζε ηεο «επαγφκελεο απφ ηελ αιηεία επηινγήο» (fisheries-induced selection) 

(Kenchington et al. 2003) ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη ε ππεξαιίεπζε θαη ν 

θαηαθεξκαηηζκφο ησλ ελδηαηηεκάησλ έρνπλ κεηαβάιιεη ζεκαληηθά ηα πιεζπζκηαθά ηνπο 

κεγέζε, θαη ζε κεγάιν βαζκφ ησλ Υνλδξηρζχσλ (Stevens et al. 2000, Simpfendorfer et al. 

2002), έρεη ζέζεη ππφ ακθηζβήηεζε ηε ζπκβαηηθή άπνςε πνπ ππνζηεξίδεη φηη ην κεγάιν 

κέγεζνο ησλ πιεζπζκψλ ησλ ζαιάζζησλ νξγαληζκψλ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

αληηζηαζκηζηηθά ζηελ απψιεηα ηεο γελεηηθήο ηνπο πνηθηιφηεηαο (Hauser et al. 2002). 

Βπνκέλσο, ε πξνζηαζία θαη ε δηαηήξεζε ηεο γελεηηθήο πνηθηιφηεηαο ησλ ζαιάζζησλ 

νξγαληζκψλ εθηζηά ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη πξνηείλεηαη ν εκπινπηηζκφο ηεο γλψζεο ζρεηηθά 

κε ηελ πιεζπζκηαθή δνκή, ηε γελεηηθή πνηθηιφηεηα ζε ελδνπιεζπζκηαθφ επίπεδν θαη ην 

βαζκφ ηεο γελεηηθήο δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ησλ πιεζπζκψλ ηνπο, κε ζθνπφ λα ιεθζνχλ 

απνηειεζκαηηθά κέηξα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ ηνπο (Kenchington et al. 2003). 

 

7.1.2 Μνξηαθνί δείθηεο 

Δ κειέηε ηεο γελεηηθήο πνηθηιφηεηαο ησλ άγξησλ πιεζπζκψλ ησλ ςαξηψλ είλαη πςίζηεο 

ζεκαζίαο γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ ηνπο. Δ 

γελεηηθή πνηθηιφηεηα ζηα ςάξηα έρεη εθηηκεζεί έκκεζα κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, φπσο ηελ 

θιαζζηθή ζπζηεκαηηθή ηαμηλφκεζε βάζεη ησλ θαηλνηππηθψλ, κνξθνκεηξηθψλ ή κεξηζηηθψλ 

γλσξηζκάησλ, ηε κειέηε ησλ ζθιεξψλ ζθειεηηθψλ δνκψλ, ηεο θπζηνινγίαο, ηεο εζνινγίαο 

θαη ηεο παξαζηηηθήο παλίδαο, ηελ επαλαζχιιεςε ρεκηθά εκβνιηαζκέλσλ αηφκσλ, θαζψο θαη 

κε αλνζνγελεηηθέο θαη θπηηαξνγελεηηθέο ηερληθέο (Ihssen et al. 1981).  
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Ώλ θαη νξηζκέλα θαηλνηππηθά γλσξίζκαηα ππφθεηληαη ζε απζηεξφ γελεηηθφ έιεγρν, 

είλαη δπλαηφλ ππφ ηελ επίδξαζε δηαθνξεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ λα πξνθχςνπλ 

δηαθνξεηηθνί θαηλφηππνη απφ έλαλ κνλαδηθφ γνλφηππν, έλα θαηλφκελν γλσζηφ σο 

θαηλνηππηθή πιαζηηθφηεηα. Οη πνιχπινθεο αιιειεπηδξάζεηο αλάκεζα ζην γνλφηππν, ζην 

θαηλφηππν θαη ζην πεξηβάιινλ νδήγεζαλ ζηελ αλαδήηεζε πην αμηφπηζησλ κεζφδσλ γηα ηε 

κειέηε ηεο πνηθηιφηεηαο ζε γελεηηθφ επίπεδν, νη νπνίεο ζα επέηξεπαλ ηελ άκεζε 

πνζνηηθνπνίεζε ηεο γελεηηθήο δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ησλ πιεζπζκψλ (Freeland 2005). Δ 

αλάπηπμε απηψλ ησλ κεζφδσλ επηηεχρζεθε έπεηηα απφ ηελ επαλαζηαηηθή αλαθάιπςε θαη ηελ 

αθξηβή πεξηγξαθή ηεο δηπιήο έιηθαο ηνπ DNA θαηά ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 

(Watson & Crick 1953), νπφηε θαη ε κνξηαθή γελεηηθή αλαγλσξίζηεθε σο έλαο δπλακηθφο 

θιάδνο ηεο επηζηήκεο ηεο γελεηηθήο, ν νπνίνο έρεη σο αληηθείκελν κειέηεο ηε δνκή θαη ηε 

ιεηηνπξγία ησλ γνληδίσλ ζε κνξηαθφ επίπεδν (Hallerman et al. 2003). 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαη κέρξη ηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ε 

ειεθηξνθφξεζε ησλ αιινελδχκσλ (δχν ή πεξηζζφηεξεο κνξθέο ελδχκνπ πνπ 

θσδηθνπνηνχληαη απφ ηνλ ίδην ηφπν) ζε πήθησκα ακχινπ θπξηάξρεζε ζε κνξηαθέο κειέηεο 

γηα ηε δηάθξηζε δηαθνξεηηθψλ εηδψλ κέζσ ηεο αλαγλψξηζεο ησλ δνκηθψλ δηαθνξψλ ησλ 

πξσηετλψλ (Williamson 2001). Χζηφζν, ε εθηίκεζε ηεο ειεθηξνθνξεηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ 

πξσηετλψλ απνηειεί έλαλ έκκεζν ηξφπν εθηίκεζεο ηεο γελεηηθήο πνηθηιφηεηαο θαη 

παξνπζηάδεη κηα ζεηξά απφ κεηνλεθηήκαηα, φπσο ν ρακειφο πνιπκνξθηζκφο, ε αδπλακία 

δηάθξηζεο δηαθνξεηηθψλ αιιεινκφξθσλ κε παξφκνηα ειεθηξνθνξεηηθή θηλεηηθφηεηα, θαζψο 

θαη ην φηη απαηηνχληαη ζρεηηθά κεγάιεο πνζφηεηεο θξέζθνπ ηζηνχ (Ashburner 1991). Ο 

ρακειφο πνιπκνξθηζκφο ησλ αιινελδχκσλ ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο φηη ε πνηθηιφηεηα ησλ 

αιιεινπρηψλ DNA δελ αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ πνηθηιφηεηα ησλ αιιεινπρηψλ ησλ 

ακηλνμέσλ, εμαηηίαο ηνπ εθθπιηζκέλνπ γελεηηθνχ θψδηθα. πλεπψο, νη δηαθνξέο ζε επίπεδν 

DNA γίλνληαη νξαηέο ζηελ πξσηετληθή ειεθηξνθφξεζε απνθιεηζηηθά θαη κφλν φηαλ 

πξνθαινχλ αληηθαηάζηαζε ησλ ακηλνμέσλ (κε ζπλψλπκεο ππνθαηαζηάζεηο). Έλα αθφκα 

κεηνλέθηεκα ησλ αιινελδχκσλ είλαη φηη αληηζηνηρνχλ ζε έλα πνιχ κηθξφ ηκήκα ηεο 

ηεξάζηηαο πιεξνθνξίαο πνπ εκπεξηέρεηαη ζην γνληδίσκα ησλ νξγαληζκψλ (Freeland 2005).  

Δ πξψηε πξνζπάζεηα γηα ηελ άκεζε εθηίκεζε ηεο γελεηηθήο πνηθηιφηεηαο έγηλε κε ηελ 

αλαθάιπςε ησλ ελδχκσλ πεξηνξηζκνχ (ελδνλνπθιεάζεο πεξηνξηζκνχ πνπ απνκνλψλνληαη 

απφ βαθηήξηα θαη θφβνπλ ην DNA ζε ζπγθεθξηκέλεο αιιεινπρίεο) (Meselson & Yuan 1968) 

θαη ηεο πβξηδνπνίεζεο θαηά Southern (Southern 1975). Οη πξψηνη κνξηαθνί δείθηεο πνπ 

βαζίζηεθαλ ζε απηέο ηηο ηερληθέο ήηαλ νη πνιπκνξθηζκνί κεγέζνπο πεξηνξηζηηθψλ ηκεκάησλ 

DNA (Restriction Fragment Length Polymorphisms, RFLPs). Οη δείθηεο RFLPs αξρηθά 
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εθαξκφζηεθαλ ζην κηηνρνλδξηαθφ DNA, θαζψο, ζπγθξηηηθά κε ην ππξεληθφ DNA, έρεη 

κηθξφηεξν κέγεζνο θαη είλαη πην εχθνιν ζηνπο εξγαζηεξηαθνχο ρεηξηζκνχο. Ώληίζηνηρεο 

κειέηεο ζην ππξεληθφ γνληδίσκα αθνξνχζαλ θπξίσο ζηε δηεξεχλεζε ηεο πνηθηιφηεηαο ησλ 

κηληδνξπθνξηθψλ αιιεινπρηψλ, δειαδή ησλ επαλαιακβαλφκελσλ λνπθιενηηδηθψλ 

αιιεινπρηψλ κε ηε κνλάδα επαλάιεςεο λα κελ μεπεξλά ηα 65 δεχγε βάζεσλ (base pairs, 

bp), κηα ηερληθή πνπ είλαη γλσζηή σο κέζνδνο απνηππσκάησλ DNA (DNA fingerprinting) 

θαη αλαπηχρζεθε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 (Ward 2000).  

Σν επφκελν θαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ επηζηεκνληθφ επίηεπγκα ήηαλ ε αλάπηπμε ηεο 

αιπζηδσηήο αληίδξαζεο ηεο πνιπκεξάζεο (Polymerase Chain Reaction, PCR) (Mullis & 

Faloona 1987). Δ ηερληθή PCR επέηξεςε ηνλ ηαρχηαην in vitro πνιιαπιαζηαζκφ 

ζπγθεθξηκέλσλ ηκεκάησλ DNA πνπ κπνξνχζαλ λα αλαιπζνχλ σο πξνο ηελ πξσηνδηάηαμή 

ηνπο κέζσ ηεο αιιεινχρηζήο ηνπο (Sanger et al. 1977) ή ηνλ πνιπκνξθηζκφ ηνπ κεγέζνπο 

ηνπο κέζσ θαηάιιεισλ γελεηηθψλ δεηθηψλ (π.ρ. SSRs, RAPDs, AFLPs) (Hansen 2003). Σν 

γεγνλφο απηφ έδσζε κεγάιε ψζεζε ζηηο γελεηηθέο κειέηεο ζηα ςάξηα (Ferguson et al. 1995). 

 

Μιηοτονδριακό DNA  

 

Γνκή  

Σν κηηνρνλδξηαθφ DNA (mtDNA) ησλ ζπνλδπισηψλ είλαη έλα απινεηδέο, δίθισλν θπθιηθφ 

µφξην πνπ ππάξρεη ζε πνιιά αληίγξαθα (2 έσο 10) κέζα ζε θάζε κηηνρφλδξην. Σν κέγεζνο 

ηνπ θπκαίλεηαη απφ 16.000 έσο 20.000 bp, ελψ ην ππξεληθφ γνληδίσκα απνηειείηαη απφ 10
6
 

έσο 10
9
 bp (Brown 1983, Moritz et al. 1987). Ώπνηειείηαη απφ κία ειαθξηά L (light) θαη κία 

βαξηά H (heavy) αιπζίδα, νη νπνίεο δηαθέξνπλ σο πξνο ην πεξηερφκελν G+T 

(γνπαλίλεο+ζπκίλεο), θαη θαη’ επέθηαζε ζηε ζπκπεξηθνξά θαηά ηε θπγνθέληξεζε ζε 

βαζκίδσζε ππθλφηεηαο ρισξηνχρνπ θαηζίνπ (Clayton 1991). Σα πεξηζζφηεξα γνλίδηα ηνπ 

mtDNA θσδηθνπνηνχληαη απφ ηελ αιπζίδα Δ (Taanman 1999). 

Σν mtDNA ησλ ζπνλδπισηψλ πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά 37 γνλίδηα, ηα νπνία 

θσδηθνπνηνχλ γηα 22 κφξηα κεηαθνξηθνχ RNA (tRNA), 2 κφξηα ξηβνζσκηθνχ RNA (rRNA) 

θαη 13 κφξηα αγγειηαθφξνπ RNA (mRNA) (Avise et al. 1987), ηα νπνία κεηαθξάδνληαη ζηηο 

πξσηετληθέο ππνκνλάδεο ησλ ελδχκσλ πνπ παίξλνπλ κέξνο ζηε κεηαθνξά ησλ ειεθηξνλίσλ 

ηεο αλαπλεπζηηθήο αιπζίδαο θαη ζηελ νμεηδσηηθή θσζθνξπιίσζε, θαη πεξηιακβάλνπλ: κία 

ππνµνλάδα ηνπ θπηνρξψκαηνο b, επηά ππνκνλάδεο ηεο αθπδξνγνλάζεο ηνπ NADH (ND1, 2, 

3, 4, 4L, 5 θαη 6), ηξεηο ππνκνλάδεο ηεο νμεηδάζεο ηνπ θπηνρξψκαηνο c (COI, II θαη III) θαη 
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δχν ππνκνλάδεο ηεο κηηνρνλδξηαθήο ζπλζεηάζεο ηνπ ΏΣΡ (ATPάζε 6 θαη 8) (Moritz et al. 

1987). Δ παξνπζία 22 κνξίσλ tRNA, θαη φρη ησλ 32 πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

θπηηαξνπιαζκαηηθή πξσηετλνζχλζεζε, έδεημε ηελ παξνπζία απνθιίζεσλ απφ ην γεληθεπκέλν 

γελεηηθφ θψδηθα ζηα κηηνρφλδξηα. Δ επάξθεηα ησλ 22 κνξίσλ tRNA γηα ηε ζχλζεζε ησλ 13 

πξσηετλψλ εξκελεχηεθε κε ηελ παξαδνρή ραιαξφηεξσλ θαλφλσλ ζχλδεζεο θσδηθνλίνπ–

αληηθσδηθνλίνπ θαηά ηε κηηνρνλδξηαθή πξσηετλνζχλζεζε (Moritz et al. 1987).  

Σν mtDNA θσδηθνπνηεί έλα κέξνο (5–10%) ηνπ ζπλφινπ ησλ πξσηετλψλ πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα ηελ αληηγξαθή θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ βηνρεκηθψλ κνλνπαηηψλ ησλ 

κηηνρνλδξίσλ. Οη ππφινηπεο κηηνρνλδξηαθέο πξσηεΎλεο θσδηθνπνηνχληαη απφ ην ππξεληθφ 

γνληδίσκα, κεηαθξάδνληαη ζηα θπηηαξνπιαζκαηηθά ξηβνζψκαηα θαη κεηαθέξνληαη ζηα 

κηηνρφλδξηα. Χο απνηέιεζκα, ππάξρεη άκεζε εμάξηεζε κεηαμχ ππξήλα θαη κηηνρνλδξίσλ, 

εληζρχνληαο ηελ άπνςε ηεο ζπλ-εμέιημεο ησλ γνληδησκάησλ ηνπο (Moritz et al. 1987). 

Σo mtDNA πεξηιακβάλεη επίζεο δχν κε-θσδηθνπνηνχζεο πεξηνρέο πνπ ειέγρνπλ ηελ 

αληηγξαθή ηνπ DNA θαη ηε κεηαγξαθή ηνπ RNA ηνπ κηηνρνλδξίνπ (Avise et al. 1987). Δ 

κεγαιχηεξε κε-θσδηθνπνηνχζα πεξηνρή είλαη ε πεξηνρή ειέγρνπ (Control Region, CR) ή 

βξφγρνο εθηφπηζεο (Displacement loop, D-loop), ε νπνία ζηα πεξηζζφηεξα ζπνλδπισηά 

βξίζθεηαη αλάκεζα ζηα γνλίδηα πνπ θσδηθνπνηνχλ γηα ηα κφξηα tRNA ηεο θαηλπιαιαλίλεο 

(Phe) θαη ηεο πξνιίλεο (Pro), θαη πεξηιακβάλεη ηνπο ππνθηλεηέο ηεο κεηαγξαθήο ησλ 

αιπζίδσλ L θαη Δ ηνπ mtDNA (Saccone et al. 1991). H πεξηνρή ειέγρνπ είλαη ππεχζπλε γηα 

ηελ πνηθηιία ηνπ ζπλνιηθνχ κεγέζνπο ηνπ mtDNA ησλ ζπνλδπισηψλ. Σν κέγεζφο ηεο 

θπκαίλεηαη ζπλήζσο απφ 100 έσο 2.000 bp, αλ θαη ζε νξηζκέλα είδε κπνξεί λα θζάζεη έσο 

20.000 bp. Σν κέγεζφο ηεο πνηθίιιεη ζεκαληηθά αθφκα θαη ζε ελδνεηδηθφ επίπεδν. Σν γεγνλφο 

απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηηο επαλαιακβαλφκελεο αιιεινπρίεο πνπ πεξηέρεη, νη νπνίεο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ παξνπζία ζεκεηαθψλ κεηαιιάμεσλ, πξνζζεθψλ ή απσιεηψλ κηθξψλ 

ηκεκάησλ, ηελ θαζηζηνχλ σο ηελ ηαρχηεξα εμειηζζφκελε πεξηνρή ηνπ mtDNA. Χζηφζν, 

κειέηεο έδεημαλ φηη πεξηιακβάλεη θαη απζηεξά ζπληεξεηηθέο αθνινπζίεο, νη νπνίεο 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ αληηγξαθή θαη ζηε κεηαγξαθή (Hoelzel 1993, Lee et al. 1995a; b). Δ 

δεχηεξε κε-θσδηθνπνηνχζα πεξηνρή είλαη πνιχ κηθξφηεξε, απέρεη πεξίπνπ 11.000 bp απφ ηελ 

πεξηνρή ειέγρνπ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο αληηγξαθήο, θαη πεξηιακβάλεη ην ζεκείν έλαξμεο ηεο 

αληηγξαθήο ηεο αιπζίδαο L ηνπ mtDNA (Larizza et al. 2002). 

Σα γνλίδηα ηνπ mtDNA έρνπλ εμαηξεηηθά ζηαζεξή δηάηαμε ηνπιάρηζηνλ εληφο κηαο 

ηάμεο ή θχινπ (Wilson et al. 1985), γεγνλφο πνπ πηζαλψο απνδίδεηαη ζην φηη, ζε αληίζεζε κε 

ην ππξεληθφ DNA, ην mtDNA δελ δηαζέηεη κεηαζεηά ζηνηρεία, ςεπδνγνλίδηα, ηληξφληα θαη 

επαλαιακβαλφκελεο αιιεινπρίεο (Avise et al. 1987).  
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Μηηνρνλδξηαθό DNA σο κνξηαθό εξγαιείν  

Σν mtDNA, εμαηηίαο ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ, έρεη θαζηεξσζεί σο έλα ηζρπξφ 

κνξηαθφ εξγαιείν γηα ηε κειέηε ηεο πιεζπζκηαθήο γελεηηθήο δνκήο θαη ησλ θπινγελεηηθψλ 

ζρέζεσλ ζε ελδνεηδηθφ θαη δηαεηδηθφ επίπεδν. ε ελδνεηδηθφ επίπεδν, εμαηηίαο ησλ ηαρχηεξσλ 

εμειηθηηθψλ ξπζκψλ πνπ παξνπζηάδεη απφ ην ππξεληθφ DNA, ζπκβάιιεη ζηνλ εληνπηζκφ 

δηαπιεζπζκηαθψλ δηαθνξψλ, αθφκα θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ νη πιεζπζκνί δελ δηαθέξνπλ σο 

πξνο ην ππξεληθφ DNA, ελψ ζε δηαεηδηθφ επίπεδν κπνξεί λα ηαπηνπνηήζεη κε αθξίβεηα ηα 

είδε (Wilson et al. 1985, Avise et al. 1987, Moritz et al. 1987, Harrison 1989).  

Σν mtDNA είλαη θαηά θαλφλα κνλνγνληθά-κεηξηθά θιεξνλνκνχκελν, έλαο αθφκα 

παξάγνληαο πνπ ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε ηεο γνληδηαθήο ηνπ δηάηαμεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα εληνπηζηνχλ κφλν νη κεηξηαξρηθέο γελεαινγίεο κέρξη θαη ρηιηάδεο 

ρξφληα πξηλ απφ ζήκεξα θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά θαη ζε κειέηεο θπινγεσγξαθίαο 

(Freeland 2005). Δ παηξηθή θιεξνλφκεζε εκπνδίδεηαη είηε κε ηελ παξεκπφδηζε ησλ 

παηξηθψλ κηηνρνλδξίσλ λα εηζέξζνπλ ζην σάξην ή κε ηελ θαηαζηξνθή ησλ παηξηθψλ 

κηηνρνλδξίσλ ιίγεο ψξεο κεηά ηε γνληκνπνίεζε. Χζηφζν, ε παηξηθή θιεξνλφκεζε έρεη 

θαηαγξαθεί ζε κχδηα (Zouros et al. 1992, Ladoukakis & Zouros 2001, Burzynski et al. 2003), 

Οζηετρζχο (Bentzen et al. 1988), πηελά (Kvist et al. 2003), πνληίθηα (Gyllensten et al. 1991) 

θαη ζηνλ άλζξσπν (Schwartz & Vissing 2002). Ο βαζκφο ηεο παηξηθήο «δηαξξνήο» ηνπ 

mtDNA είλαη κηθξφο ζηνπο πεξηζζφηεξνπο δσηθνχο νξγαληζκνχο, κε εμαίξεζε νξηζκέλα είδε 

κπδηψλ ησλ νηθνγελεηψλ Mytilidae, Veneridae θαη Unionidae, φπνπ βξέζεθε φηη ελψ, ηα 

ζειπθά άηνκα θιεξνλνκνχλ ην mtDNA απφ ηηο κεηέξεο ηνπο, ηα αξζεληθά ην θιεξνλνκνχλ 

θαη απφ ηνπο δχν γνλείο, εκθαλίδνληαο ην θαηλφκελν ηεο εηεξνπιαζκίαο, δειαδή δηαζέηνληαο 

πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο ηχπνπο mtDNA (Zouros et al. 1994, Freeland 2005).  

Έλα αθφκα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ mtDNA είλαη ε απνπζία αλαζπλδπαζκνχ κεηαμχ ησλ 

κνξίσλ ηνπ (Hagelberg 1994). Οη δηαθνξνπνηήζεηο ησλ αιιεινπρηψλ ηνπ πξνέξρνληαη απφ 

κεηαιιάμεηο, νη νπνίεο είλαη ζπλήζσο απιέο θαη αθνξνχλ ζε αληηθαηαζηάζεηο λνπθιενηηδίσλ 

θαη ζε αιιαγέο ηνπ κήθνπο ησλ κε-θσδηθνπνηνπζψλ πεξηνρψλ (Brown 1985, Meyer 1993). 

Γηα ην ιφγν απηφ, αλ θαη ην κηηνρνλδξηαθφ γνληδίσκα πεξηιακβάλεη πάλσ απφ 30 γνλίδηα, 

αληηκεησπίδεηαη σο έλαο εληαίνο γελεηηθφο ηφπνο ζε πιεζπζκηαθέο κειέηεο (Park & Moran 

1994). Χζηφζν, ν αλαζπλδπαζκφο ηνπ mtDNA έρεη παξαηεξεζεί ζε κχδηα (Ladoulakis & 

Zouros 2001), Οζηετρζχο (Hoarau et al. 2002) θαη ζηνλ άλζξσπν (Awadalla et al. 1999). 

Μάιηζηα, θαζψο ηα κηηνρφλδξηα ησλ ζειαζηηθψλ έρνπλ φια ηα απαξαίηεηα έλδπκα γηα 

αλαζπλδπαζκφ (Lakshmipathy & Campbell 1999), πηζηεχεηαη φηη ν αλαζπλδπαζκφο 

ιακβάλεη ρψξα ζε απηά πην ζπρλά απφ φ,ηη κέρξη ζήκεξα ήηαλ γλσζηφ (Rokas et al. 2003).  
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Δ κνλνγνληθή θιεξνλφκεζε ηνπ mtDNA ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνπζία ηνπ 

αλαζπλδπαζκνχ ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηνπ δξαζηηθνχ πιεζπζκηαθνχ κεγέζνπο ηνπ mtDNA 

ζην ¼ ηνπ ππξεληθνχ DNA (γηα θάζε 1 αληίγξαθν ηνπ mtDNA πνπ κεηαβηβάδεηαη ζε θάζε 

γεληά, κεηαβηβάδνληαη παξάιιεια 4 αληίγξαθα ηνπ απηνζσκηθνχ ππξεληθνχ DNA) (Nei & 

Tajima 1981). Βπίζεο, ζε αξθεηνχο νξγαληζκνχο θαίλεηαη φηη ζπζζσξεχνληαη κεηαιιάμεηο 

κε ηαρχηεξν ξπζκφ ζην mtDNA απφ φ,ηη ζην ππξεληθφ DNA (Brown et al. 1979). πλεπψο, 

ην mtDNA παξέρεη γελεηηθνχο δείθηεο κε κεγαιχηεξε πνηθηινκνξθία θαη επηξξέπεηα ζε 

θαηλφκελα γελεηηθήο παξέθθιηζεο, νη νπνίνη απμάλνπλ ηελ πηζαλφηεηα αλίρλεπζεο δηαθνξψλ 

κεηαμχ ησλ εηδψλ ή πιεζπζκψλ. Γηα ην ιφγν απηφ, έρεη θαζηεξσζεί σο έλα «ειθπζηηθφ» 

κνξηαθφ εξγαιείν ζε πιεζπζκηαθέο θαη θπινγελεηηθέο κειέηεο (Park & Moran 1994).  

Σν mtDNA έρεη ηδηαίηεξα πςειφ ξπζκφ κεηαιιαμηγέλεζεο, ζε αληίζεζε κε ην ππξεληθφ 

DNA, κε απνηέιεζκα λα παξνπζηάδεη πςειά επίπεδα πνιπκνξθηζκνχ. Οη πεξηζζφηεξεο 

κεηαιιάμεηο ζπκβαίλνπλ ζηελ ηξίηε ζέζε ηνπ θσδηθνλίνπ, κε απνηέιεζκα λα κελ αιιάδεη ε 

πξσηετληθή αιιεινπρία θαη νη κεηαιιάμεηο λα ζεσξνχληαη νπδέηεξεο. πγθεθξηκέλα, ζην 

mtDNA ησλ ζπνλδπισηψλ ν ξπζκφο ησλ ζπλψλπκσλ ππνθαηαζηάζεσλ ή ζησπεξψλ 

κεηαιιάμεσλ (κεηαπηψζεηο ή κεηαζηξνθέο, νη νπνίεο δελ αιιάδνπλ ην ακηλνμχ) εθηηκάηαη 

πεξίπνπ ζηηο 5,7x10
-8

 ππνθαηαζηάζεηο/ζέζε/έηνο (Brown et al. 1982). Ώπηφο ν ξπζκφο 

θαίλεηαη λα είλαη πεξίπνπ 10 θνξέο πςειφηεξνο απφ ηνλ αληίζηνηρν ηνπ ππξεληθνχ DNA 

(Brown 1983). Μάιηζηα, ε αλάιπζε ηεο πξσηνδηάηαμεο ηνπ mtDNA απνθάιπςε φηη ν 

πςειφο ξπζκφο κεηαιιαμηγέλεζεο, θαη άξα εμέιημήο ηνπ, απνδίδεηαη ζην πςειφ πνζνζηφ ησλ 

κεηαπηψζεσλ (Brown et al. 1982). Μέζα ζην ίδην είδνο, νη κεηαπηψζεηο, δειαδή νη αιιαγέο 

κεηαμχ πνπξηλψλ (Ώ θαη G) ή ππξηκηδηλψλ (C θαη Σ), είλαη 10 έσο 20 θνξέο πεξηζζφηεξεο 

απφ φ,ηη νη κεηαζηξνθέο ζηηο νπνίεο κηα πνπξίλε αληηθαζίζηαηαη απφ ππξηκηδίλε θαη 

αληίζηξνθα. Ώλ θαη νη κεηαπηψζεηο ππεξηζρχνπλ αθφκα θαη ζε ζπγθξίζεηο κεηαμχ ζηελά 

ζπγγεληθψλ εηδψλ, ην πνζνζηφ ηνπο ειαηηψλεηαη φζν απμάλεηαη ε εμειηθηηθή απφζηαζε 

κεηαμχ ησλ εηδψλ (Meyer et al. 1990, Sturmbauer & Meyer 1992), εμαηηίαο ηεο κεζνιάβεζεο 

πνιιψλ αληηθαηαζηάζεσλ ζηελ ίδηα ζέζε ηνπ DNA (Wilson et al. 1985). 

Ο πςειφο ξπζκφο κεηαιιαμηγέλεζεο ηνπ mtDNA έρεη απνδνζεί ζε δχν βαζηθνχο 

ιφγνπο: (α) ζηε κηθξή πηζηφηεηα ηεο αληηγξαθήο ηνπ, δεδνκέλνπ φηη ηα κηηνρνλδξηαθά 

γνλίδηα δελ θσδηθνπνηνχλ ηηο πξσηεΎλεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ αληηγξαθή, κεηαγξαθή θαη 

κεηάθξαζε ηνπ mtDNA, επηηξέπνληαο ιηγφηεξε αθξίβεηα θαηά ηε κεηάθξαζε (Wilson et al. 

1985), θαη (β) ζηελ αδπλακία ηεο πνιπµεξάζεο ηνπ mtDNA (γ-πνιπκεξάζε, έλδπκν 

ππεχζπλν γηα ηελ αληηγξαθή ηνπ mtDNA) λα επηδηνξζψζεη ιάζε θαηά ηελ αληηγξαθή (Brown 

1983). Άιινη ιφγνη πεξηιακβάλνπλ ηε κεγαιχηεξε έθζεζε ηνπ mtDNA ζε νμεηδσηηθνχο 
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παξάγνληεο, φπσο ξίδεο νμπγφλνπ θαη ππεξνμείδηα πνπ ην θαζηζηνχλ επάισην ζηελ επίδξαζε 

κεηαιιαμηγφλσλ παξαγφλησλ (Brown 1983, Meyer 1993), ηελ απνπζία κεραληζκψλ 

απνκάθξπλζεο ησλ δηµεξψλ ππξηµηδίλεο (Wilson et al. 1985) θαη ηελ απνπζία ηζηνλψλ απφ 

ην mtDNA, ζε αληίζεζε κε ην ππξεληθφ DNA ε πξφζδεζε ηνπ νπνίνπ ζε ηζηφλεο ηνπ 

πξνζδίδεη κεγάιε εμειηθηηθή ζπληεξεηηθφηεηα (Wilson et al. 1985, Ώvise 1991). Σέινο, ε 

αζηάζεηα πνπ παξνπζηάδεη ε ηξίηε ζέζε ηνπ αληηθσδηθνλίνπ πνπ κεηαθέξεη ην t-RNA επλνεί 

ηηο ζησπεξέο κεηαιιάμεηο πνπ θαζίζηαληαη αλεθηέο απφ ηνλ νξγαληζκφ (Moritz et al. 1987). 

Οη δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ mtDNA παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο εμέιημεο. 

πγθεθξηκέλα, ε πεξηνρή ειέγρνπ εμειίζζεηαη πεξίπνπ 2 έσο 5 θνξέο ηαρχηεξα ζε ζρέζε κε 

ηα κηηνρνλδξηαθά γνλίδηα πνπ θσδηθνπνηνχλ γηα πξσηεΎλεο (Aquadro & Greenberg 1983). 

Γηα ην ιφγν απηφ, ζεσξείηαη θαηάιιεινο δείθηεο γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ δηαπιεζπζκηαθψλ 

ζρέζεσλ εληφο ηνπ είδνπο ζε θιίκαθα εθαηνληάδσλ ή δεθάδσλ ρηιηάδσλ εηψλ, θαζψο θαη γηα 

ηε δηεξεχλεζε ησλ θπινγελεηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ζηελά ζπγγεληθψλ εηδψλ. Ώληίζεηα, ηα 

γνλίδηα ησλ rRNAs θαη tRNAs, πνπ εμειίζζνληαη κε πνιχ αξγφ ξπζκφ, ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

θπινγελεηηθέο κειέηεο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ. Βλδεηθηηθά, ν ξπζκφο εμέιημεο ηνπ 

γνληδίνπ 16S rRNA είλαη κηζφο απφ ηνλ αληίζηνηρν ησλ γνληδίσλ πνπ θσδηθνπνηνχλ γηα ηηο 

κηηνρνλδξηαθέο πξσηεΎλεο (Brown et al. 1982). Μεηαμχ ησλ ηειεπηαίσλ, ηα γνλίδηα πνπ 

θσδηθνπνηνχλ γηα ην θπηφρξσκα b θαη γηα ηηο ππνκνλάδεο ηεο νμεηδάζεο ηνπ θπηνρξψκαηνο c 

είλαη ηα πεξηζζφηεξν εμειηθηηθά ζηαζεξά θαη ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζε θπινγελεηηθέο 

κειέηεο (Johansen et al. 1990, Meyer 1993). Παξ’ φια απηά, έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί επηηπρψο 

θαη ζε πιεζπζκηαθέο κειέηεο Υνλδξηρζχσλ (Dudgeon et al. 2011 θαη αλαθνξέο εληφο) 

κεηαμχ άιισλ νξγαληζκψλ (π.ρ. Mejri et al. 2012, Sanna et al. 2013, Francuski et al. 2014). 

Σν mtDNA παξνπζηάδεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα σο κνξηαθφ εξγαιείν θαη απφ 

ηερληθήο άπνςεο. Κάζε θχηηαξν ζπνλδπισηψλ πεξηιακβάλεη κεξηθέο δεθάδεο έσο ρηιηάδεο 

κηηνρφλδξηα, κε απνηέιεζκα ην mtDNA λα απαληά ζε εμαηξεηηθά πςειφ αξηζκφ αληηγξάθσλ, 

ζε αληίζεζε κε ην ππξεληθφ DNA πνπ δηαζέηεη έλα αληίγξαθν ζηνπο απινεηδείο νξγαληζκνχο 

θαη δχν αληίγξαθα ζηνπο δηπινεηδείο. Σν γεγνλφο απηφ θαζηζηά εχθνιε ηελ απνκφλσζε ηνπ 

mtDNA αθφκα θαη απφ πνιχ κηθξά θνκκάηηα ηζηψλ, ελψ ν θπζηθφο δηαρσξηζκφο ηνπ απφ ην 

ππξεληθφ DNA δηεπθνιχλεη ηελ απνκφλσζή ηνπ απφ δηζεθαηνκκχξηα άιια λνπθιενηίδηα ηνπ 

γνληδηψκαηνο. Βπίζεο, ην κηθξφ ηνπ κέγεζνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπληεξεκέλε δηεπζέηεζε 

ησλ γνληδίσλ ηνπ, θαζηζηά εθηθηή ηε ρξήζε γεληθεπκέλσλ εθθηλεηψλ (universal primers) γηα 

ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηκεκάησλ ηνπ ζε έλα κεγάιν εχξνο νξγαληζκψλ, ρσξίο λα είλαη 

απαξαίηεηε ε a priori γλψζε φιεο ηεο αιιεινπρίαο ηνπ κηηνρνλδξηαθνχ γνληδηψκαηνο θάζε 

είδνπο (Freeland 2005).  
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Κπηνρξσκηθή c νμεηδάζε σο γξακκσηόο θώδηθαο DNA 

Ώλ θαη εδψ θαη πεξηζζφηεξν απφ 40 ρξφληα ρξεζηκνπνηείηαη ε αλάιπζε ηεο πξσηνδηάηαμεο 

ηνπ DNA γηα ηελ αλαγλψξηζε δηαθνξεηηθψλ εηδψλ νξγαληζκψλ, κε δηαθνξεηηθέο 

αιιεινπρίεο λα αλαιχνληαη απφ δηαθνξεηηθέο νκάδεο ζπζηεκαηηθψλ ηαμηλνκεηψλ (Ward et 

al. 2005), κφιηο ην 2003 κηα νκάδα επηζηεκφλσλ κε επηθεθαιή ηνλ Καζεγεηή Paul Hebert 

ζην Παλεπηζηήκην Guelph ηνπ Καλαδά πξφηεηλε φηη κηα θαη κφλν αιιεινπρία είλαη ηθαλή λα 

δηαρσξίζεη αλ φρη φια, ηνπιάρηζηνλ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ δσηθψλ εηδψλ. Πξάγκαηη, ε 

δηαζεζηκφηεηα πιεζψξαο εθθηλεηψλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ππνκνλάδαο Ε ηεο θπηνρξσκηθήο c 

νμεηδάζεο ηνπ mtDNA (COI) κεγέζνπο 655 bp ζε δηαθνξεηηθά θχια (Folmer et al. 1994), 

θαζηέξσζε ην γνλίδην πνπ θσδηθνπνηεί γηα απηή ηελ ππνµνλάδα σο έλα ηδηαίηεξα ππνζρφκελν 

κνξηαθφ δείθηε γηα ηελ ηαμηλνκηθή δηάθξηζε ησλ εηδψλ. Σν γνλίδην COI ηνπ mtDNA 

ηαπηίζηεθε κε έλαλ γξακκσηφ γελεηηθφ θψδηθα (DNA barcode) πνπ κπνξεί λα δηαρσξίζεη ηα 

είδε θαη απνηέιεζε ηε βάζε ελφο παγθφζκηνπ ζπζηήκαηνο αλαγλψξηζεο θαη γελεηηθήο 

ηαμηλφκεζεο ησλ εηδψλ, ην ιεγφκελν «Barcoding of Life Data Systems» (BOLD Systems, 

http://www.barcodinglife.org) (Hebert et al. 2003). 

Δ επηηπρεκέλε αλαγλψξηζε δηαθνξεηηθψλ εηδψλ ςαξηψλ κε ηε βνήζεηα ηνπ γνληδίνπ 

COI ηνπ mtDNA (π.ρ. Savolainen et al. 2005, Ward et al. 2005) πηζηνπνίεζε φηη ην 

ζπγθεθξηκέλν γνλίδην κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο γξακκσηφο θψδηθαο θαη ζηελ πεξίπησζε 

ησλ ςαξηψλ (Ward et al. 2009). Σν γεγνλφο απηφ απνηέιεζε ηελ αθνξκή γηα ηε δεκηνπξγία 

ηεο παγθφζκηαο βάζεο γελεηηθήο ηαμηλφκεζεο εηδηθά γηα ηα ςάξηα, ηε ιεγφκελε «Fish 

Barcode of Life» (FISH-BOL, http://www.fishbol.org), ε νπνία ιεηηνπξγεί σο δηθηπαθή πχιε 

ηεο ειεθηξνληθήο βάζεο BOLD. Πξφθεηηαη γηα κηα πξνζπάζεηα πνπ ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία 

κηαο γελεηηθήο βηβιηνζήθεο κε ηνπο γξακκσηνχο θψδηθεο φισλ ησλ εηδψλ ησλ ςαξηψλ, ελψ 

παξάιιεια ζπκπιεξψλεη ηηο ήδε ππάξρνπζεο βάζεηο γηα ηα ςάξηα Catalog of Fishes 

(http://www.research.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatmain.asp,Eschmey

er 2014) θαη FishBase (http://www.fishbase.org, Froese & Pauly 2014) (Ward et al. 2009). 

Μέρξη ζήκεξα, ζηε βάζε FISH-BOL έρνπλ θαηαρσξεζεί ζπλνιηθά 10.185 είδε ςαξηψλ 

(94.836 άηνκα), απφ ηα νπνία ηα 630 είδε αλήθνπλ ζηνπο Βιαζκαηνβξάγρηνπο Υνλδξηρζχο 

(θαξραξίεο θαη βαηνεηδή κε ζχλνιν εηδψλ=1.178) θαη ηα 31 ζηνπο Οινθέθαινπο Υνλδξηρζχο 

(ρίκαηξεο κε ζχλνιν εηδψλ=50). ηελ ίδηα βάζε έρνπλ θαηαρσξεζεί 4 απφ ηα 15 είδε ηνπ 

γέλνπο Scyliorhinus (κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ην είδνο Scyliorhinus canicula) θαη 21 απφ ηα 30 

είδε ηνπ γέλνπο Squalus (κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ην είδνο Squalus blainville). 

 

http://www.barcodinglife.org/
http://www.fishbol.org/
http://www.fishbase.org/
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Μικροδορσθορικό DNA  

 

Γνκή  

Οη κηθξνδνξπθνξηθνί ηφπνη (microsatellite loci ή Simple Sequence Repeats, SSRs ή Variable 

Number Tandem Repeats, VNTRs ή Short Tandem Repeats, STRs) είλαη κηθξέο, δηαδνρηθά 

επαλαιακβαλφκελεο λνπθιενηηδηθέο αιιεινπρίεο πνπ απαληνχλ ζε πςειή ζπρλφηεηα ζην 

ππξεληθφ γνληδίσκα ησλ πεξηζζφηεξσλ επθαξπσηηθψλ νξγαληζκψλ (Li et al. 2002, Ellegren 

2004). Σν επαλαιακβαλφκελν κνηίβν ελφο κηθξνδνξπθνξηθνχ ηφπνπ θπκαίλεηαη ζπλήζσο 

απφ 5 έσο 40 επαλαιήςεηο (Li et al. 2002), ελψ ζπάληα ππεξβαίλεη ηηο 70 (Schlötterer 1998). 

Οη κηθξνδνξπθνξηθνί ηφπνη ραξαθηεξίδνληαη απφ επαλαιήςεηο κφλν-, δη-, ηξη- θαη ηεηξα-

λνπθιενηηδίσλ (Wright 1992). Οη δη-λνπθιενηηδηθέο αιιεινπρίεο είλαη ζπρλφηεξεο απφ ηηο 

ηξη- θαη ηέηξα-λνπθιενηηδηθέο (Schlötterer 1998), κε εμαίξεζε ηα πξσηεχνληα φπνπ πην 

ζπρλά απαληνχλ νη κφλν-λνπθιενηηδηθέο αιιεινπρίεο (Toth et al. 2000). Οη 

κηθξνδνξπθνξηθνί ηφπνη απνηεινχλ κε-θσδηθνπνηνχζεο πεξηνρέο ηνπ ππξεληθνχ 

γνληδηψκαηνο, κε απνηέιεζκα λα ζεσξνχληαη νπδέηεξνη δείθηεο θαη λα κελ ππφθεηληαη ζηελ 

εμειηθηηθή πίεζε ηεο θπζηθήο επηινγήο, αιιά λα αθνινπζνχλ δηθνχο ηνπο λφκνπο φζν αθνξά 

ηελ εμειηθηηθή ηνπο πνξεία (Wren et al. 2000). Δ θαηαλνκή ηνπο ζην ππξεληθφ γνληδίσκα 

δελ είλαη ηπραία, γηαηί ζπκκεηέρνπλ ζηε ξχζκηζε ησλ κεηαβνιηθψλ δηεξγαζηψλ ηνπ DNA θαη 

ηεο γνληδηαθήο δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο θαη ζηελ νξγάλσζε ηεο ρξσκαηίλεο (Li et al. 2002).  

 

Μηθξνδνξπθνξηθό DNA σο κνξηαθό εξγαιείν  

Οη κηθξνδνξπθνξηθνί ηφπνη ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ελδνεηδηθήο 

πνηθηιφηεηαο θαη ηε κειέηε ηεο γελεηηθήο δνκήο ησλ πιεζπζκψλ (Haig 1998, Hedrick 1999), 

εμαηηίαο ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. Κχξην γλψξηζκά ηνπο είλαη ν πςειφο 

κεηαιιαθηηθφο ξπζκφο (10
-6

–10
-2

 κεηαιιαγέο/ηφπν/γεληά), ν νπνίνο ηνπο πξνζδίδεη πςειά 

επίπεδα πνιπκνξθηζκνχ (Schlötterer 2000). Ο ηαρχηαηνο κεηαιιαθηηθφο ξπζκφο απνδίδεηαη 

ζην «γιίζηξεκα» (slippage) ηεο αιπζίδαο DNA θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αληηγξαθήο ηνπ 

(Tachida & Iizuka 1992), ην νπνίν κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ πξνζζήθε ή απψιεηα κηαο 

κνλάδαο επαλάιεςεο (Stepwise Mutation Model, SMM) (Ohta & Kimura 1973). Δ εξκελεία 

ηνπ πςεινχ κεηαιιαθηηθνχ ξπζκνχ ησλ κηθξνδνξπθνξηθψλ ηφπσλ έρεη ελαιιαθηηθά 

βαζηζηεί ζην εμειηθηηθφ κνληέιν πνπ επηηξέπεη κεηαιιαγέο θαηά ηηο νπνίεο ράλνληαη ή 

δεκηνπξγνχληαη ηαπηφρξνλα πνιιέο επαλαιήςεηο, ελψ παξάιιεια ππνζέηεη φηη θάζε λέν ζε 

κέγεζνο αιιειφκνξθν δελ έρεη μαλαεκθαληζηεί ζηνλ πιεζπζκφ (Infinite Alleles Model, 
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ΕΏΜ) (Kimura & Crow 1964). Μηα αθφκα εξκελεία βαζίδεηαη ζην γελεηηθφ αλαζπλδπαζκφ 

κεηαμχ ησλ αιπζίδσλ ηνπ DNA θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κείσζεο (Harding et al. 1992).  

Ο πςειφο ξπζκφο κεηαιιαμηγέλεζεο ηνπ κηθξνδνξπθνξηθνχ DNA, ην θαζηζηά σο 

θαηάιιειν κνξηαθφ δείθηε γηα ηελ εξκελεία πιεζπζκηαθψλ γεγνλφησλ πνπ ζπλέβεζαλ ζην 

ζρεηηθά πξφζθαην, αιιά φρη ζην καθξηλφ παξειζφλ (Freeland 2005). Μηα αξγή 

κεηαιιαθηηθή δηαδηθαζία δηαηεξεί ην γελεηηθφ απνηχπσκα ησλ πνιχ παιαηνηέξσλ 

ζπκβάλησλ ζε έλαλ πιεζπζκφ γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. Γηα παξάδεηγκα, αλ 

δηεξεπλάηαη ε επαλαπνίθηζε κηαο πεξηνρήο απφ έλα είδνο έπεηηα απφ ηελ ηειεπηαία παγεηψδε 

πεξίνδν, πεξηζζφηεξε πιεξνθνξία ζα δψζνπλ νη βξαδέσο εμειηζζφκελνη γελεηηθνί δείθηεο, 

ελψ ζηελ πεξίπησζε πιεζπζκψλ πνπ έρνπλ κηθξφ κέγεζνο ή έρνπλ δηέιζεη πξφζθαηα απφ 

ζηελσπφ, κφλν νη ηαρχηαηα εμειηζζφκελνη γελεηηθνί ηφπνη ζα είλαη πιεξνθνξηαθνί (Hedrick 

1999). Βπίζεο, ζε κειέηεο πιεζπζκηαθήο δνκήο ή κεηαλαζηεπηηθψλ πξνηχπσλ, ηα 

πνιπάξηζκα αιιειφκνξθα ησλ πνιπκνξθηθψλ κηθξνδνξπθνξηθψλ ηφπσλ ζπκβάιινπλ ζηε 

δηάθξηζε δηαθνξεηηθψλ πιεζπζκψλ (Kalinowski 2002, Wilson & Rannala 2003). 

Μηα αθφκα ζεκαληηθή ηδηφηεηα ηνπ κηθξνδνξπθνξηθνχ DNA είλαη φηη, επεηδή αλήθεη 

ζηνπο ζπγθπξίαξρνπο Μελδειηθνχο γελεηηθνχο δείθηεο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα δηάθξηζεο ηεο 

νκφδπγεο απφ ηελ εηεξφδπγε θαηάζηαζε ελφο αιιεινκφξθνπ, επηηξέπνληαο ηνλ ππνινγηζκφ 

ηεο ζπρλφηεηαο ησλ αιιεινκφξθσλ ζε έλα πιεζπζκηαθφ δείγκα. Ώληίζεηα, νη θπξίαξρνη 

γελεηηθνί δείθηεο (π.ρ. AFLPs, RAPDs) κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ κφλν έλα αιιειφκνξθν ζε 

θάζε γελεηηθφ ηφπν θαη ηα εηεξφδπγα άηνκα δελ κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ απφ ηα νκφδπγα. Σν 

γεγνλφο απηφ έρεη θαζηεξψζεη ηνπο κηθξνδνξπθνξηθνχο ηφπνπο σο δεκνθηιείο κνξηαθνχο 

δείθηεο ζε πιεζπζκηαθέο κειέηεο (Freeland 2005). 

Ώπφ ηερληθήο άπνςεο, ε ελίζρπζε ησλ κηθξνδνξπθνξηθψλ αιιεινπρηψλ επηηπγράλεηαη 

εχθνια κε ηε κέζνδν PCR, ρξεζηκνπνηψληαο ειάρηζηε πνζφηεηα ηζηνχ. Βπεηδή ζπλήζσο νη 

κηθξνδνξπθνξηθνί ηφπνη είλαη κηθξφηεξνη ζε κέγεζνο απφ φ, ηη νη γνληδηαθνί ηφπνη 

αιιεινχρηζεο (100–300 bp έλαληη 500–1.500 bp) κπνξνχλ λα εληζρπζνχλ αθφκα θαη ζηελ 

πεξίπησζε κηθξήο απνδφκεζεο ηνπ DNA (Taberlet et al. 1999). Καζψο ην DNA 

ζξπκκαηίδεηαη, ε πηζαλφηεηα επηηπρνχο ελίζρπζεο ελφο γνληδηαθνχ ηκήκαηνο είλαη αλάινγε 

κε ην κέγεζφο ηνπ (Frantzen et al. 1998). Γηα ην ιφγν απηφ, γηα ηελ ελίζρπζε ησλ 

κηθξνδνξπθνξηθψλ ηφπσλ, ε εμαγσγή ηνπ DNA επηηπγράλεηαη κε γξήγνξεο θαη θζελέο 

κεζφδνπο αθφκα θαη απφ δείγκαηα ηζηψλ θαθήο πνηφηεηαο (Taberlet et al. 1999). Σέινο, 

θαζψο ηα αιιειφκνξθα δηαθέξνπλ σο πξνο ην κήθνο ηνπο, κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ κέζσ 

ηεο ειεθηξνθφξεζεο, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ηελ ηαρχηαηε θαη κηθξνχ θφζηνπο γνλνηχπεζε 

ελφο κεγάινπ αξηζκνχ αηφκσλ ζε πνιινχο γελεηηθνχο ηφπνπο (Schlötterer 2000). 
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7.1.3 Γελεηηθέο κειέηεο ζε Υνλδξηρζχο 

 

Ιζηορική αναδρομή 

Έπεηηα απφ ηελ αλάπηπμε ηεο ειεθηξνθφξεζεο ησλ αιινελδχκσλ, ε κειέηε ηεο γελεηηθήο 

πνηθηιφηεηαο ζε ελδνεηδηθφ θαη δηαεηδηθφ επίπεδν άξρηζε λα επεθηείλεηαη θαη ζηνπο 

Υνλδξηρζχο (Utter 1991). Δ αλάπηπμε λέσλ κνξηαθψλ ηερληθψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

επηηαθηηθή αλάγθε, εμαηηίαο ηεο ππεξαιίεπζεο ησλ θαξραξηψλ (FAO 1999, 2000, 2010a), λα 

δηεξεπλεζνχλ θξίζηκα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαηήξεζε θαη δηαρείξηζε ησλ 

πιεζπζκψλ ηνπο, φπσο είλαη ε πιεζπζκηαθή δνκή θαη ε δεκνγξαθία, δεκηνχξγεζε κηα 

ψζεζε ζηηο γελεηηθέο κειέηεο ζηνπο Υνλδξηρζχο (Dudgeon et al. 2012). 

Δ πξψηε γελεηηθή κειέηε ζε Υνλδξηρζχο (Smith 1986) αθνξά ζηε κειέηε ηεο 

γελεηηθήο πνηθηιφηεηαο ηνπ γαιένπ Mustelus lenticulatus θαη ηνπ γαιάδηνπ θαξραξία 

Prionace glauca κε ηε ρξήζε αιινελδχκσλ. Δ έξεπλα κε αιινέλδπκα ζε Υνλδξηρζχο 

θπξηάξρεζε πεξηζζφηεξν απφ κηα δεθαεηία κε ζηφρν λα δηαιεπθάλεη εξσηήκαηα ζρεηηθά κε 

ηε γελεηηθή πνηθηιφηεηα, ηελ πιεζπζκηαθή δνκή θαη ηε θπινγέλεζε (π.ρ. McDonald 1988, 

Heist et al. 1995, Gaida 1997, Gardner & Ward 1998; 2002). Ώξγφηεξα, κε ηελ αλαθάιπςε 

ηεο κεζφδνπ PCR (Mullis & Faloona 1987) έγηλε εθηθηή ε άκεζε αλάιπζε ζπγθεθξηκέλσλ 

πεξηνρψλ ηνπ γνληδηψκαηνο ησλ Υνλδξηρζχσλ, κε ηηο πξψηεο κειέηεο λα εζηηάδνπλ ζε ζέκαηα 

θπινγέλεζεο θαη λα εμεηάδνπλ πςειά ζπληεξεκέλα γνλίδηα γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο 

πξνέιεπζεο ησλ ζπνλδπισηψλ (Bernardi & Powers 1992, Stock 1992, Le et al. 1993). 

Πεξηζζφηεξν πνηθηιφκνξθα γνλίδηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε κειέηε ησλ θπινγελεηηθψλ 

ζρέζεσλ εληφο ηεο νκνηαμίαο ησλ Υνλδξηρζχσλ κέρξη ην επίπεδν ηεο ηάμεο (Lavery 1992, 

Douady et al. 2003, Corrigan et al. 2008, Velez-Zuazo & Argnarsson 2011), ελψ νη 

θπινγελεηηθέο ζρέζεηο ζε πςειφηεξν ηαμηλνκηθφ επίπεδν εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ 

αληηθείκελν έληνλσλ αληηπαξαζέζεσλ (Douady et al. 2003, Naylor et al. 2005). 

Δ ζρεηηθά πξφζθαηε δηεξεχλεζε ησλ θπινγεσγξαθηθψλ πξνηχπσλ δηάθνξσλ εηδψλ 

Υνλδξηρζχσλ, ζπλέβαιε ζηελ θαηαλφεζε φισλ εθείλσλ ησλ ηζηνξηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ 

δηακφξθσζαλ ηε ζεκεξηλή γεσγξαθηθή θαηαλνκή θαη πιεζπζκηαθή δνκή ηνπο (Dudgeon et 

al. 2012). Οη γελεηηθέο κειέηεο ζηνπο Υνλδξηρζχο, εθηφο απφ ηε ζπκβνιή ηνπο ζηε 

δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ ηνπο κέζσ ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ πιεζπζκηαθψλ ηνπο κνλάδσλ 

(Keeney et al. 2003, Ovenden et al. 2010), είραλ άκεζε εθαξκνγή ζε ζέκαηα δηαηήξεζεο ηεο 

βηνπνηθηιφηεηάο ηνπο κέζσ ηεο αθξηβέζηεξεο παξαθνινχζεζεο ηνπ εκπνξίνπ πηεξπγίσλ 

θαξραξηψλ βάζεη ηεο γελεηηθήο ηνπο ηαπηνπνίεζεο (Shivji et al. 2002, Holmes et al. 2009).  
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Δ γελεηηθή πνηθηιφηεηα ησλ Υνλδξηρζχσλ έρεη κειεηεζεί ζε κηθξφηεξν βαζκφ απφ φ,ηη 

ησλ Οζηετρζχσλ (Beheregaray 2008). Χζηφζν, νη γελεηηθέο κειέηεο ζε Υνλδξηρζχο αθνξνχλ 

ζε είδε πνπ εθπξνζσπνχλ ηηο βαζηθέο θαηεγνξίεο ελδηαηηεκάησλ (βελζηθφ, βελζνπειαγηθφ, 

πειαγηθφ, παξάθηην, σθεάλην θαη βαζχαιν) (Πίλαθαο 7.1) θαη έρνπλ απνθαιχςεη πνηθίια 

πξφηππα γελεηηθήο δηαθνξνπνίεζεο ησλ πιεζπζκψλ ηνπο (Musick et al. 2004). 

Καζψο ην ππξεληθφ γνληδίσκα ησλ ζπνλδπισηψλ είλαη πνιχ κεγαιχηεξν θαη 

πνιππινθφηεξν απφ ην mtDNA, κε ηα πεξηζζφηεξα γνλίδηα λα εμειίζζνληαη κε αξγφ ξπζκφ, 

απνθαιχπηνληαο κηθξή ελδνεηδηθή ή δηαεηδηθή πνηθηιφηεηα, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αξρηθέο 

κειέηεο πιεζπζκηαθήο γελεηηθήο ζηνπο Υνλδξηρζχο ρξεζηκνπνηνχζαλ κηηνρνλδξηαθνχο 

κνξηαθνχο δείθηεο. Με ηελ αχμεζε ηεο γλψζεο ζρεηηθά κε ηε δνκή ηνπ ππξεληθνχ DNA ησλ 

ζπνλδπισηψλ θαη κε ην ραξαθηεξηζκφ ππξεληθψλ δεηθηψλ πςεινχ πνιπκνξθηζκνχ, νινέλα 

θαη πεξηζζφηεξεο γελεηηθέο κειέηεο ζε Υνλδξηρζχο πεξηειάκβαλαλ κνξηαθνχο δείθηεο ηνπ 

ππξεληθνχ γνληδηψκαηνο, φπσο είλαη νη κηθξνδνξπθνξηθνί ηφπνη (Heist 2004) (Βηθφλα 7.2). 

Μέρξη ζήκεξα, έρνπλ ραξαθηεξηζηεί κηθξνδνξπθνξηθνί ηφπνη γηα 34 είδε θαξραξηψλ 

θαη βαηνεηδψλ (Πίλαθαο 7.2). Ο ζρεδηαζκφο εθθηλεηψλ γηα ην ζθνπφ απηφ είλαη κηα δχζθνιε 

θαη ρξνλνβφξνο δηαδηθαζία κε κεγάιν θφζηνο. Παξ’ φια απηά, απφ ηε ζηηγκή πνπ έλα δεχγνο 

εθθηλεηψλ αλαπηπρζεί ζε έλα είδνο ζπρλά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζηα ζπγγεληθά ηνπ 

είδε (δηα-εηδηθή ελίζρπζε κνξηαθψλ δεηθηψλ). Γηα παξάδεηγκα, απφ ηνπο 5 

κηθξνδνξπθνξηθνχο ηφπνπο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηνλ νμχξξπγρν θαξραξία Isurus oxyrinchus, 

φινη ήηαλ πνιπκνξθηθνί ζηνλ θαξραξία ιάκλα Lamna nasus θαη ζηε ιάκλα ηνπ Βηξεληθνχ 

Lamna ditropis, αιιά κφλν δχν ήηαλ πνιπκνξθηθνί ζην ιεπθφ θαξραξία Carcharodon 

carcharias θαη ζηνλ αιεπφζθπιν Alopias vulpinus (Schrey & Heist 2002). 

 

Δηθφλα 7.2 Πξφνδνο ησλ δεκνζηεχζεσλ ζε δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά πνπ αθνξνχλ ζε ζέκαηα 

πιεζπζκηαθήο γελεηηθήο/θπινγεσγξαθίαο θαη αλάπηπμεο κηθξνδνξπθνξηθψλ δεηθηψλ ζε Υνλδξηρζχο 

(βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε έσο Μάξηην 2015) 
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Πίλαθαο 7.1 Αεκνζηεχζεηο αλά ηάμε Υνλδξηρζχσλ πνπ αθνξνχλ ζε ζέκαηα πιεζπζκηαθήο γελεηηθήο θαη θπινγεσγξαθίαο. Γηα θάζε είδνο αλαθέξεηαη ην 

θνηλφ φλνκα, ε γεσγξαθηθή εμάπισζε, ην ελδηαίηεκα πνπ ζπρλάδεη, ν κνξηαθφο δείθηεο κε βάζε ηνλ νπνίν έρεη κειεηεζεί θαη ε βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά. Ώ, 

Ώηιαληηθφο; Μ, Μεζφγεηνο; Μα, Μαχξε Θάιαζζα; Ε; Ελδηθφο; Β, Βηξεληθφο; α, αλαηνιηθφο; δ, δπηηθφο; β, βφξεηνο; λ, λφηηνο; θ, θεληξηθφο; CR, πεξηνρή 

ειέγρνπ; COI, ππνκνλάδα Ε ηεο νμεηδάζεο ηνπ θπηνρξψκαηνο c; cytb, ππνκνλάδα ηνπ θπηνρξψκαηνο b; ND4, 4
ε
 ππνκνλάδα ηεο αθπδξνγνλάζεο NADH; 

SSRs, κηθξνδνξπθνξηθνί ηφπνη (αξηζκφο ηφπσλ); RFLPs, πνιπκνξθηζκνί κεγέζνπο πεξηνξηζηηθψλ ηκεκάησλ, AFLPs (Amplified Fragment Length 

Polymorphisms), πνιπκνξθηζκνί κεγέζνπο εληζρπκέλσλ ζξαπζκάησλ; RAG1 (Recombination Activating Gene 1), γνλίδην ελεξγνπνίεζεο αλαζπλδπαζκνχ 1 

θαηά ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ ιεκθνθπηηάξσλ; ISSRs (Inter Simple Sequence Repeats), πνιπκνξθηζκνί κεηαμχ επαλαιακβαλφκελσλ αιιεινπρηψλ; ITS-2 

(Internal Transcribed Spacer), πεξηνρή ππξεληθνχ ξηβνζσκηθνχ DNA (βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε έσο Μάξηην 2015; πεξηιακβάλνληαη νη εξγαζίεο Kousteni 

et al. 2014; 2015 πνπ αθνξνχλ ζηα ππφ κειέηε είδε) 

 

Δίδνο  Κνηλφ φλνκα 
Γεσγξαθηθή 

εμάπισζε 
Δλδηαίηεκα Μνξηαθφο δείθηεο Αλαθνξά 

Σάμε: Carcharhiniformes (ground sharks) 

Carcharhinus amboinensis θαξραξίαο (pigeye shark) αΏ, Μ, Ε, δΒ παξάθηην, βελζνπειαγηθφ 
CR, ND4, SSRs (5), 

RAG1 
Tillett et al. 2012b 

Carcharhinus brachyurus βξαρχνπξνο θαξραξίαο (copper shark) παγθφζκηα (Ώ, Μ, δΕ, Β) παξάθηην, βελζνπειαγηθφ CR Benavides et al. 2011a 

Carcharhinus brevipinna θνληφθηεξνο θαξραξίαο (spinner shark) παγθφζκηα (Ώ, Μ, Ε, δΒ) παξάθηην, βελζνπειαγηθφ ND4 Geraghty et al. 2013 

Carcharhinus falciformis ιείνο θαξραξίαο (silky shark) παγθφζκηα (Ώ, Ε, Β) σθεάλην, πειαγηθφ 
CR Galván-Tirado et al. 2013 

CR Clarke et al. 2015 

Carcharhinus leucas ηαπξνθαξραξίαο (bull shark ) παγθφζκηα (Ώ, Ε, Β) παξάθηην, βελζνπειαγηθφ 
CR, SSRs (5) Karl et al. 2011 

CR, ND4, SSRs (3) Tillett et al. 2012a 

Carcharhinus limbatus 
καπξνπηέξπγνο θαξραξίαο  

(blacktip shark) 
παγθφζκηα (Ώ, Μ, Ε, Β) παξάθηην, βελζνπειαγηθφ 

CR Keeney et al. 2003 

CR, SSRs (8) Keeney et al. 2005 

CR Keeney & Heist 2006 

COI, CR, ND4, SSRs (5) Ovenden et al. 2010 

CR Sodré et al. 2012 

Carcharhinus melanopterus 
καπξνπηέξπγνο πθαινθαξραξίαο 

(blacktip reef shark) 
αΜ., Ε, δθΒ παξάθηην, βελζνπειαγηθφ 

SSRs (17) Mourier & Planes 2013 

SSRs (11) Vignaud et al. 2013 

CR, cytb, SSRs (14) Vignaud et al. 2014a 

Carcharhinus obscurus 
ζθνπξφρξσκνο θαξραξίαο  

(dusky shark) 
παγθφζκηα (Ώ, Μ, Ε, Β) παξάθηην, βελζνπειαγηθφ 

CR, SSRs (4) Ovenden et al. 2009 

CR Benavides et al. 2011b 

Carcharhinus plumbeus ζηαρηνθαξραξίαο (sandbar shark) παγθφζκηα (Ώ, Μ, Ε, Β) παξάθηην, βελζνπειαγηθφ 

RFLPs, αιινέλδπκα Heist et al.1995 

SSRs (3) Heist & Gold 1999 

CR, SSRs (8) Portnoy et al. 2010 

Carcharhinus sorrah θαξραξίαο (spot-tail shark) Ε, δΒ παξάθηην, βελζνπειαγηθφ 
αιινέλδπκα Lavery & Shaklee 1989 

CR, SSRs (5) Ovenden et al. 2009 
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Δίδνο  Κνηλφ φλνκα 
Γεσγξαθηθή 

εμάπισζε 
Δλδηαίηεκα Μνξηαθφο δείθηεο Αλαθνξά 

Carcharhinus tilstoni 
Ώπζηξαιηαλφο καπξνπηέξπγνο 

θαξραξίαο (Australian blacktip shark) 
Ε, δΒ παξάθηην, βελζνπειαγηθφ 

αιινέλδπκα Lavery & Shaklee 1989 

COI, CR, ND4, SSRs (5) Ovenden et al. 2010 

Galeorhinus galeus 
δνληάο, δξνζίηεο, γάηνο, ζθχινο, 

ζθπιφςαξν ή ζθπινγαιένο (tope shark) 
παγθφζκηα (Ώ, Μ, δΕ, Β) παξάθηην, βελζνπειαγηθφ 

RFLPs, αιινέλδπκα Ward & Gardner 1997 

CR Chabot & Allen 2009 

CR, SSRs (8) Hernández et al. 2015 

Mustelus antarcticus γαιένο (gummy shark) αΕ, δλ.Β παξάθηην, βελζνπειαγηθφ 

αιινέλδπκα McDonald 1988 

RFLPs, αιινέλδπκα Ward & Gardner 1997 

RFLPs, αιινέλδπκα Gardner & Ward 1998 

Mustelus lenticulatus γαιένο (spotted estuary smoothhound) λδΒ παξάθηην, βελζνπειαγηθφ αιινέλδπκα Smith 1986 

Mustelus manazo γαιένο (starspotted smoothhound) δΕ, δΒ παξάθηην, βελζνπειαγηθφ αιινέλδπκα Chen et al. 2001 

Mustelus schmitti γαιένο (narrownose smoothhound) δΏ παξάθηην, βελζνπειαγηθφ cytb Pereyra et al. 2010 

Negaprion acutidens  
θίηξηλνο θαξραξίαο  

(sharptooth lemon shark) 
Ε, δθΒ παξάθηην, βελζνπειαγηθφ CR, SSRs (6) Schultz et al. 2008 

Negaprion brevirostris θίηξηλνο θαξραξίαο (lemon shark) Ώ, αΒ παξάθηην, βελζνπειαγηθφ 

SSRs (4) Feldheim et al. 2001a 

SSRs (9) Feldheim et al. 2002 

CR, SSRs (9) Schultz et al. 2008 

mtDNA (2), SSRs (9) Ashe et al. 2015 

Prionace glauca 
γαιάδηνο θαξραξίαο ή 

γιαπθνθαξραξίαο (blue shark) 
παγθφζκηα (Ώ, Μ, Ε, Β) σθεάλην, πειαγηθφ 

αιινέλδπκα Smith 1986 

CR, SSRs (5) Ovenden et al. 2009 

cytb Taguchi et al. 2015 

Rhizoprionodon acutus πξηνλνδνληνθαξραξίαο (milk shark) Ώ, Ε, δΒ παξάθηην, βελζνπειαγηθφ ND4, SSRs (6) Ovenden et al. 2011 

Rhizoprionodon lalandii θαξραξίαο (Brazilian sharpnose shark) δΏ παξάθηην, βελζνπειαγηθφ 
CR Mendonҫa et al. 2009 

CR Mendonҫa et al. 2013 

Rhizoprionodon porosus θαξραξίαο (Caribbean sharpnose shark) δΏ παξάθηην, βελζνπειαγηθφ CR Mendonҫa et al. 2011 

Rhizoprionodon terraenovae θαξραξίαο (Atlantic sharpnose shark) δΏ παξάθηην, βελζνπειαγηθφ RFLPs Heist et al. 1996a 

Scyliorhinus canicula 
γάηνο, θαηζνπιίλη ή ζθπιφςαξν  

(small-spotted catshark) 
βαΏ, Μ παξάθηην, βελζηθφ COI, SSRs (12) Kousteni et al. 2014 

Sphyrna lewini 
θηελνδχγαηλα ή ζθπξνθέθαινο 

(scalloped hammerhead shark) 
παγθφζκηα (Ώ, Μ, Ε, Β) 

παξάθηην, εκη-σθεάλην, 

πειαγηθφ 

CR Duncan et al. 2006a 

CR Chapman et al. 2009 

CR, SSRs (3) Ovenden et al. 2009 

CR, SSRs (15) Nance et al. 2011 



 

 

 

Πίλαθαο 7.1 (ζπλέρεηα) 
     

Δίδνο  Κνηλφ φλνκα 
Γεσγξαθηθή 

εμάπισζε 
Δλδηαίηεκα Μνξηαθφο δείθηεο Αλαθνξά 

Sphyrna lewini 
θηελνδχγαηλα ή ζθπξνθέθαινο 

(scalloped hammerhead shark) 
παγθφζκηα (Ώ, Μ, Ε, Β) 

παξάθηην, εκη-σθεάλην, 

πειαγηθφ 

ND4, SSRs (8) Ovenden et al. 2011 

CR, SSRs (5) Castillo-Olguín et al. 2012 

SSRs (13) Daly-Engel et al. 2012 

Triaenodon obesus 
ιεπθνπηέξπγνο πθαινθαξραξίαο 

(whitetip reef shark) 
Ε, Β παξάθηην, βελζηθφ CR Whitney et al. 2012 

Triakis semifasciata θαξραξίαο ιενπάξδαιε (leopard shark) αΒ παξάθηην, βελζνπειαγηθφ CR, ISSRs Lewallen et al. 2007 

Σάμε: Hexanchiformes (frill & cow sharks)  

Hexanchus griseus εμαθαξραξίαο (bluntnose sixgill shark) παγθφζκηα (Ώ, Μ, Ε, Β) βελζνπειαγηθφ, βαζχβην SSRs (10) Larson et al. 2011 

Σάμε: Squaliformes (dogfish sharks) 

Centrophorous squamosus θεληξνθφξνο (leafscale gulper) αΏ, δΕ, δΒ βελζνπειαγηθφ, βαζχβην ND2, SSRs (6) Veríssimo et al. 2012 

Centroscymnus coelolepis θεληξνζθχκλνο (portuguese dogfish) 
παγθφζκηα (Ώ, δΜ, δΒ, 

δΕ) 
βελζνπειαγηθφ, βαζχβην CR, SSRs (8) Veríssimo et al. 2011a 

Centroscymnus crepidater 
θεληξνζθχκλνο  

(longnose velvet dogfish) 
αΏ, Ε, Β βελζνπειαγηθφ, βαζχβην CR, SSRs (7) Cunha et al. 2012 

Etmopterus granulosus καπξαγθαζίηεο (southern lantern shark) λδΏ, λαΒ  βελζνπειαγηθφ, βαζχβην  COI, AFLPs Straube et al. 2011 

Squalus acanthias 
θεληξφλη, ζηηθηνθεληξφλη ή θνθθαιάο                 

(spiny dogfish) 

παγθφζκηα (Ώ, Μ, Μα, 

Ε, Β) 
σθεάλην, βελζνπειαγηθφ 

CR, SSRs (8)/COI Franks 2006, Ward et al. 2007, 

CR/ND2, SSRs (8) Hauser 2009, Veríssimo et al. 2010 

Squalus blainville 
θεληξφλη, γθξηδνθεληξφλη ή θνθθαιάο           

(longnose spurgod) 
αΏ, Μ, Μα, Ε(?), Β(?) βελζνπειαγηθφ COI, SSRs (6) Kousteni et al. 2015 

Squalus mitsukurii θεληξφλη (shortspine spurdog) παγθφζκηα (λδΏ, Ε, Β) σθεάλην, βελζνπειαγηθφ CR, SSRs (8) Daly-Engel et al. 2010 

Σάμε: Squatiniformes (angelsharks) 

Squatina californica θαξραξίαο άγγεινο (pacific angel shark) αΒ παξάθηην, βελζηθφ αιινέλδπκα Gaida 1997 

Squatina guggenheim 
θαξραξίαο άγγεινο  

(angular angel shark) 
λδΏ, παξάθηην, βελζηθφ cytb, ITS-2  Garcia et al. 2015 

Σάμε: Orectolobiformes (carpet sharks) 

Ginglymostoma cirratum θαξραξίαο ηξνθφο (nurse shark) Ώ, αΒ παξάθηην, βελζηθφ 
cytb έσο CR Castro 2009 

CR, SSRs (8) Karl et al. 2012 

Rhincodon typus θαιαηλνθαξραξίαο (whale shark) παγθφζκηα (Ώ, Ε, Β) σθεάλην, πειαγηθφ 

CR Castro et al. 2007 

CR Ramirez-Macías et al. 2007 

SSRs (8) Schmidt et al. 2009 

CR, SSRs (14) Vignaud et al. 2014b 

Stegostoma fasciatum θαξραξίαο δέβξα (zebra shark) Ε, δΒ παξάθηην, βελζηθφ ND4, SSRs (13) Dudgeon et al. 2009 



 

 

 

Πίλαθαο 7.1 (ηέινο) 
     

Δίδνο  Κνηλφ φλνκα 
Γεσγξαθηθή 

εμάπισζε 
Δλδηαίηεκα Μνξηαθφο δείθηεο Αλαθνξά 

Σάμε: Lamniformes (mackerel sharks) 

Alopias pelagicus αιεπνθαξραξίαο   (pelagic thresher shark) IE, αΒ σθεάλην, πειαγηθφ CR, SSRs (7) Cardeñosa et al. 2014 

Carcharias taurus ηαπξνθαξραξίαο (sand tiger shark) παγθφζκηα (Ώ, Μ, Ε, δΒ) παξάθηην, βελζνπειαγηθφ 
CR, AFLPs Stow et al. 2006 

CR, SSRs (6) Ahonen et al. 2009 

Carcharodon carcharias 
ιεπθφο θαξραξίαο ή κεγάιεπθνο  

(white shark) 
παγθφζκηα (Ώ, Μ, Ε, Β) παξάθηην, σθεάλην, πειαγηθφ 

CR, SSRs (5) Pardini et al. 2001 

CR Jorgensen et al. 2010 

CR Gubili et al. 2011 

CR, SSRs (6) Blower et al. 2012  

Cetorhinus maximus ζαπνπλάο (basking shark) 
παγθφζκηα (Ώ, Μ, Μα, 

δΕ, Β) 
παξάθηην, σθεάλην, πειαγηθφ CR Hoelzel et al. 2006 

Isurus oxyrinchus 
νμχξξπγρνο θαξραξίαο ή 

ξπγρνθαξραξίαο (shortfin mako) 
παγθφζκηα (Ώ, Μ, Ε, Β) παξάθηην, σθεάλην, πειαγηθφ 

RFLPs Heist et al. 1996b 

SSRs (4) Schrey & Heist 2003 

Lamna nasus ιάκλα ή ιάκηα (porbeagle shark) παγθφζκηα (Ώ, Μ, Ε, Β) σθεάλην, πειαγηθφ CR Kitamura & Matsunaga 2010 

Σάμε: Pristiformes (sawfishes)  

Pristis clavata πξηνλφςαξν λάλνο (dwarf sawfish) Ε, δΒ παξάθηην, βελζηθφ CR Phillips et al. 2011 

Pristis microdon κηθξφδνλην (smalltooth sawfish) Ε, δΒ παξάθηην, βελζηθφ CR Phillips et al. 2011 

Pristis zijsron καθξχξπγρν (longcomb sawfish) Ε, δΒ παξάθηην, βελζηθφ CR Phillips et al. 2011 

Σάμε: Myliobatiformes (stingrays) 

Aetobatus narinari θειηδναεηφβαηνο (spotted eagle ray) παγθφζκηα (Ώ, Ε, Β) παξάθηην, βελζνπειαγηθφ cytb, ND4 Schluessel et al. 2010 

Gymnura marmorata ξάγηα (Californian butterfly ray ) αΒ παξάθηην, βελζνπειαγηθφ cytb Smith et al. 2009 

Rhinoptera steindachneri ξάγηα (golden cownose ray) αΒ παξάθηην, βελζνπειαγηθφ RFLPs 
Sandoval-Castillo & Rocha-

Olivares 2011 

Urobatis halleri ηξπγφλα (round stingray) αΒ παξάθηην, βελζηθφ SSRs (7) Plank et al. 2010 

Σάμε: Rajiformes (skates & rays)  

Amblyraja radiata αθαλζψδεο ζαιάρη (thorny skate) βΏ παξάθηην, βελζηθφ cytb Chevolot et al. 2007 

Dipturus batis ξάγηα ή γθξηδφβαηνο (blue skate) αΏ, Μ παξάθηην, βελζηθφ CR, SSRs (6) Griffiths et al. 2010 

Dipturus oxyrinchus ξάγηα, αεηφο ή ζαιάρη (longnosed skate) αΏ, Μ παξάθηην, βελζηθφ CR Griffiths et al. 2011a 

Raja clavata 
ξάγηα, ξίλα, ξάηζα, θαιθαλφβαηνο ή 

θαξθαβάθα (thornback ray) 
αΏ, Μ, Μα παξάθηην, βελζηθφ 

cytb, SSRs (5) Chevolot et al. 2006 

CR, AFLPs Pasolini et al. 2011 

Raja straeleni ζαιάρη (biscuit skate) αΏ παξάθηην, βελζηθφ CR, AFLPs Pasolini et al. 2011 

Rhinobatos productus ξηλφβαηνο (shovelnose guitarfish) αΒ παξάθηην, βελζηθφ RFLPs Sandoval-Castillo et al. 2004 
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Πίλαθαο 7.2 Αεκνζηεπκέλεο κειέηεο αλά ηάμε Υνλδξηρζχσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε 

κηθξνδνξπθνξηθψλ δεηθηψλ. Γηα θάζε είδνο αλαθέξεηαη ην θνηλφ φλνκα, ν αξηζκφο (Ν) ησλ δεηθηψλ 

πνπ αλαπηχρζεθαλ θαη ε βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά (βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε έσο Μάξηην 2015) 

 

Δίδνο  Κνηλφ φλνκα N Αλαθνξά 

Σάμε: Carcharhiniformes (ground sharks) 

Carcharhinus acronotus καπξφξπγρνο θαξραξίαο (blacknose shark) 23 Giresi et al. 2011a 

Carcharhinus leucas ηαπξνθαξραξίαο (bull shark ) 20 Pirog et al. 2014 

Carcharhinus limbatus καπξνπηέξπγνο θαξραξίαο (blacktip shark) 16 Keeney & Heist 2003 

Carcharhinusamblyrhynchos γθξίδνο πθαινθαξραξίαο (grey reef shark) 15 Momigliano et al. 2014 

Carcharhinus plumbeus ζηαρηνθαξραξίαο (sandbar shark) 
3  

5 

Heist & Gold 1999       

Portnoy et al. 2006 

Carcharhinus sorrah θαξραξίαο (spot-tail shark) 12 Ovenden et al. 2006 

Carcharhinus tilstoni καπξνπηέξπγνο (Australian blacktip shark) 9 Ovenden et al. 2006 

Galeorhinus galeus δνληάο, δξνζίηεο ή ζθπινγαιένο (tope shark) 13 Chabot & Nigenda 2011 

Mustelus antarcticus γαιένο (gummy shark) 12 Boomer & Stow 2010 

Mustelus canis γαιένο (dusky smoothhound shark) 15 Giresi et al. 2011b 

Mustelus henlei γαιένο (brown smoothhound shark) 11 Chabot 2012 

Negaprion brevirostris θίηξηλνο θαξραξίαο (lemon shark) 4, 3 Feldheim et al. 2001a; b 

Prionace glauca γαιάδηνο θαξραξίαο ή γιαπθνθαξραξίαο (blue shark) 

10   

15  

12 

Fitzpatrick et al. 2011 

Mendonҫa et al. 2012 

Taguchi et al. 2013 

Scyliorhinus canicula 
γάηνο, θαηζνπιίλη ή ζθπιφςαξν 

 (small-spotted catshark) 
17 Griffiths et al. 2011b 

Sphyrna lewini θηελνδχγαηλα ή ζθπξνθέθαινο (scalloped hammerhead) 15 Nance et al. 2009 

Sphyrna tiburo ζθπξνθέθαινο (bonnethead shark) 
3 Chapman et al. 2004 

22 Price et al. 2014 

Σάμε: Hexanchiformes (frill & cow sharks)  

Hexanchus griseus εμαθαξραξίαο (bluntnose sixgill shark) 14 Larson et al. 2009 

Σάμε: Squaliformes (dogfish sharks) 

Centroscymnus coelolepis θεληξνζθχκλνο (portuguese dogfish) 10 Veríssimo et al. 2011b 

Centroselachus crepidater θεληξνζθχκλνο (longnose velvet dogfish) 7 Helyar et al. 2011 

Squalus acanthias θεληξφλη ή ζηηθηνθεληξφλη (spiny dogfish) 
8       

4 

McCauley et al. 2004 

Veríssimo et al. 2010 

Squalus mitsukurii θεληξφλη (shortspine spurdog) 6 Daly-Engel et al. 2010 

Σάμε: Orectolobiformes (carpet sharks) 

Chiloscyllium plagiosum θαξραξίαο κπακπνχ (whitespotted bamboo shark) 12 Ding et al. 2009 

Ginglymostoma cirratum θαξραξίαο ηξνθφο (nurse shark) 9 Heist et al. 2003 

Rhincodon typus θαιαηλνθαξραξίαο (whale shark) 9 Ramírez-Macías et al. 2009 

Stegostoma fasciatum θαξραξίαο δέβξα (zebra shark) 14 Dudgeon et al. 2006 

Σάμε: Lamniformes (mackerel sharks) 

Carcharias taurus ηαπξνθαξραξίαο (sand tiger shark) 
8 

5 

Feldheim et al. 2007                   

O’Leary et al. 2013 

Carcharodon carcharias ιεπθφο θαξραξίαο ή κεγάιεπθνο (white shark) 
5 

10 

Pardini et al. 2000           

O’Leary et al. 2013 

Isurus oxyrinchus νμχξξπγρνο ή ξπγρνθαξραξίαο (shortfin mako) 5 Schrey & Heist 2002 

Σάμε: Pristiformes (sawfishes)  

Pristis pectinata κηθξφδνλην πξηνλφςαξν (smalltooth sawfish) 11 Feldheim et al. 2010 

Σάμε: Myliobatiformes (stingrays) 

Aetobatus flagellum καθξπθέθαινο αεηφβαηνο (longheaded eagle ray) 8 Yagishita & Yamaguchi 2009 

Aetobatus narinari θειηδναεηφβαηνο (spotted eagle ray) 10 Sellas et al. 2011 

Manta alfredi ζαιάρη κάληα (alfred manta) 10 Kashiwagi et al. 2012 

Σάμε: Rajiformes (skates & rays)  

Leucoraja erinacea κηθξφ ζαιάρη (little skate) 13 El Nagar et al. 2010 

Raja clavata ξάγηα, ξάζα ή θαιθαλφβαηνο (thornback ray) 5 Chevolot et al. 2005 
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Επίπεδα πληθσζμιακής γενεηικής διαθοροποίηζης Χονδριτθύφν  

Ο βαζκφο ηεο ελδνεηδηθήο γελεηηθήο εηεξνγέλεηαο ησλ Υνλδξηρζχσλ ζρεηίδεηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ κε ηελ ηθαλφηεηα κεηαθίλεζήο ηνπο, ε νπνία εμαξηάηαη απφ ην κέγηζην κέγεζνο ζην 

νπνίν θηάλνπλ θαη ην ελδηαίηεκα φπνπ ζπρλάδνπλ. Καζψο, επίζεο, δελ δηαζέηνπλ πειαγηθέο 

πξνλχκθεο, ε δηαζπνξά ηνπο εμαξηάηαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ελεξγψλ θνιπκβεηψλ θαη 

κεγεζχλεηαη ζηα κεγαιφζσκα, πειαγηθά θαη σθεαλφδξνκα είδε (Musick et al. 2004). 

Γηα παξάδεηγκα, ρακειά επίπεδα γελεηηθήο δηαθνξνπνίεζεο βξέζεθαλ κεηαμχ 

πιεζπζκψλ κεγάισλ, κεηαλαζηεπηηθψλ εηδψλ κε παγθφζκηα γεσγξαθηθή εμάπισζε, φπσο 

ηνπ νμχξξπγρνπ θαξραξία Isurus oxyrinchus (Schrey & Heist 2003), ηνπ ζαπνπλά Cetorhinus 

maximus (Hoelzel et al. 2006), ηνπ γαιάδηνπ θαξραξία Prionace glauca (Ovenden et al. 

2009) θαη ηνπ ιείνπ θαξραξία Carcharhinus falciformis (Galván-Tirado et al. 2013). 

Ώληίζεηα, πςειφο βαζκφο γελεηηθήο δηαθνξνπνίεζεο βξέζεθε κεηαμχ πιεζπζκψλ 

βελζηθψλ εηδψλ κε κηθξφηεξε ηθαλφηεηα κεηαθίλεζεο θαη πεξηνξηζκέλε γεσγξαθηθή 

εμάπισζε, φπσο ηνπ θαξραξία άγγεινπ Squatina californica (Gaida 1997), ηνπ 

ιεπθνπηέξπγνπ πθαινθαξραξία Triaenodon obesus (Whitney et al. 2012), ηνπ θαξραξία 

ιενπάξδαιε Triakis semifasciata (Lewallen et al. 2007), ηνπ ηξνθνχ Ginglymostoma 

cirratum (Karl et al. 2012), ηνπ θαξραξία δέβξα Stegostoma fasciatum (Dudgeon et al. 2009) 

θαη ηνπ ξηλφβαηνπ Rhinobatos productus (Sandoval-Castillo et al. 2004).  

ΐέβαηα, πςειά επίπεδα δηαπιεζπζκηαθήο δηαθνξνπνίεζεο παξαηεξήζεθαλ αθφκα θαη 

ζε ηδηαίηεξα κεηαλαζηεπηηθά είδε κε παγθφζκηα γεσγξαθηθή εμάπισζε. Σν γεγνλφο απηφ 

απνδφζεθε είηε ζην θαηλφκελν ηεο θηινπαηξίαο, φπσο ζηνλ ηαπξνθαξραξία Carcharhinus 

leucas (Tillett et al. 2012a), ζην καπξνπηέξπγν θαξραξία Carcharhinus limbatus (Sodré et al. 

2012), ζην ζηαρηνθαξραξία Carcharhinus plumbeus (Portnoy et al. 2010), ζην ιεπθφ 

θαξραξία Carcharodon carcharias (Blower et al. 2012) θαη ζηελ θηελνδχγαηλα Sphyrna 

lewini (Daly-Engel et al. 2012), ή ζε πεξηβαιινληηθνχο θξαγκνχο, φπσο ζηνλ ηαπξνθαξραξία 

Carcharias taurus (Ahonen et al. 2009), ζην δνληά Galeorhinus galeus (Chabot & Allen 

2009) θαη ζην θεληξφλη Squalus acanthias (Veríssimo et al. 2010).  

Αηαπηζηψλεηαη φηη νη πιεζπζκηαθέο γελεηηθέο κειέηεο Υνλδξηρζχσλ έρνπλ 

επηθεληξσζεί πεξηζζφηεξν ζε είδε κε παγθφζκηα εμάπισζε θαη κεγάιε ηθαλφηεηα 

κεηαθίλεζεο απφ φ,ηη ζε είδε κε πεξηνξηζκέλε θαηαλνκή θαη θηλεηηθφηεηα (Πίλαθαο 7.1). 

Βπηπξφζζεηα, είδε πνπ εκθαλίδνπλ ηελ ηππηθή Ώηιαλην-Μεζνγεηαθή θαηαλνκή δελ έρνπλ 

κειεηεζεί σο πξνο ηε γελεηηθή ηνπο δνκή, κε εμαίξεζε ηνλ θαιθαλφβαην Raja clavata 

(Chevolot et al. 2006) θαη ην ζαιάρη Dipturus oxyrinchus (Griffiths et al. 2011a). 



ΓΔΝΔΣΗΚΖ ΠΛΖΘΤΜΧΝ ΚΑΗ ΦΤΛΟΓΔΧΓΡΑΦΗΑ 

 

260 

 

7.1.4 θνπφο παξνχζαο κειέηεο 

Παξάθηηα, βελζηθά θαη κηθξφζσκα είδε Υνλδξηρζχσλ, φπσο ν γάηνο Scyliorhinus canicula 

θαη ην γθξηδνθεληξφλη Squalus blainville, αλακέλεηαη λα παξνπζηάζνπλ έληνλε 

δηαπιεζπζκηαθή δηαθνξνπνίεζε, ηδηαίηεξα ζε πεξηνρέο κε πνιχπινθε γεσκνξθνινγία ζαλ 

ηε Μεζφγεην. Χζηφζν, νη Chevolot et al. (2006) έδεημαλ φηη νη πιεζπζκνί ηεο ξάγηαο Raja 

clavata απφ δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ ζρεκαηίδνπλ έλα εληαίν γελεηηθφ απφζεκα, 

παξά ην γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα έλα παξνκνίσο βελζηθφ θαη κηθξνχ κεγέζνπο είδνο. 

Πξνεγνχκελεο πξνζπάζεηεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πιεζπζκηαθψλ απνζεκάησλ ηνπ 

είδνπο Scyliorhinus canicula βαζίζηεθαλ ζηε κειέηε ηεο ρσξηθήο πνηθηιφηεηαο θπζηθψλ 

δεηθηψλ. Αηαθνξεηηθά είδε λεκαησδψλ παξαζίησλ αλαγλσξίζηεθαλ ζε άηνκα πξνεξρφκελα 

απφ ηηο αθηέο ηεο λφηηαο Ώγγιίαο θαη ηεο Οπαιίαο (Moore 2001), ελψ δηαθνξεηηθά επίπεδα 

Hg πξνζδηνξίζηεθαλ ζε άηνκα απφ δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο Θάιαζζαο ηεο Εξιαλδίαο 

(Leah et al. 1991a; b), πξνηείλνληαο ζε θάζε πεξίπησζε ηελ παξνπζία ηνπηθψλ πιεζπζκψλ. 

Βπίζεο, ε αχμεζε ηνπ κέγηζηνπ κήθνπο ζψκαηνο (π.ρ. Leloup & Olivereau 1951) θαη ηνπ 

κήθνπο σξίκαζεο (π.ρ. Kousteni et al. 2010) ηνπ είδνπο απφ ηε Μεζφγεην ζηνλ Ώηιαληηθφ, 

ήηαλ ελδεηθηηθή ηεο παξνπζίαο δηαθξηηψλ απνζεκάησλ ζε απηέο ηηο πεξηνρέο. Σέινο, κειέηεο 

καξθαξίζκαηνο έδεημαλ φηη ην είδνο εθηειεί πεξηνξηζκέλεο κεηαθηλήζεηο ζην ΐηζθατθφ θφιπν 

φπνπ ζρεκαηίδεη έλαλ πιεζπζκφ (Rodríguez-Cabello et al. 1998; 2004).  

Δ πιεζπζκηαθή δνκή θαη δηαθνξνπνίεζε ησλ εμεηαδφκελσλ εηδψλ δελ έρεη κειεηεζεί 

ζε κνξηαθφ επίπεδν, ελψ γελεηηθέο κειέηεο δηαθνξεηηθήο ζεκαηηθήο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 

κφλν γηα ην Scyliorhinus canicula θαη αθνξνχλ είηε ζηελ πνιιαπιή παηξφηεηα (Griffiths et 

al. 2011c) ή ζηε γνληδηαθή έθθξαζε (π.ρ. Coolen et al. 2009, Oulion et al. 2010).  

ηελ παξνχζα κειέηε, κειεηήζεθε ε γελεηηθή πνηθηιφηεηα ησλ θπζηθψλ πιεζπζκψλ 

ησλ εηδψλ Scyliorhinus canicula θαη Squalus blainville θαη δηεξεπλήζεθε ε παξνπζία 

γεσγξαθηθψλ πξνηχπσλ δηαθνξνπνίεζήο ηεο θπξίσο ζηε Μεζφγεην Θάιαζζα. Γηα ην ζθνπφ 

απηφ, άηνκα πξνεξρφκελα απφ δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο αλαηνιηθήο (Βιιεληθέο Θάιαζζεο) 

θαη ηεο δπηηθήο Μεζνγείνπ (Ώιγεξία θαη ΐαιεαξίδεο) αιιεινπρήζεθαλ σο πξνο ηελ 

ππνκνλάδα Ε ηεο θπηνρξσκηθήο c νμεηδάζεο ηνπ κηηνρνλδξηαθνχ DNA θαη γνλνηππήζεθαλ 

ζε κηθξνδνξπθνξηθνχο ηφπνπο ηνπ ππξεληθνχ DNA. Γηα ηηο αλαιχζεηο ηνπ κηηνρνλδξηαθνχ 

DNA αλαθηήζεθαλ επηπιένλ δεκφζηεο αιιεινπρίεο. Βπίζεο, έγηλε πξνζπάζεηα λα 

εξκελεπηνχλ ηα ζχγρξνλα θπινγεσγξαθηθά πξφηππα ησλ εηδψλ θαη δηεξεπλήζεθε ε ηζηνξηθή 

ηνπο δεκνγξαθία. Σέινο, ζπδεηήζεθε ε πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ επξεκάησλ γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πιεζπζκψλ ηνπο.    
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7.2 Τιηθά θαη Μέζνδνη  

 

 

7.2.1 πιινγή δεηγκάησλ 

Αείγκαηα πηεξπγίσλ (πεξίπνπ 1 cm
2
) ηνπνζεηήζεθαλ ζε πιαζηηθά ζσιελάθηα (eppendorfs) 

φγθνπ 2 ml θαη δηαηεξήζεθαλ ζε δηάιπκα αηζαλφιεο 95% ζηνπο 4 
o
C κέρξη ηελ εμαγσγή ηνπ 

νιηθνχ γελσκηθνχ DNA. Δ δηαηήξεζε ηζηψλ ζε αηζαλφιε είλαη κηα νηθνλνκηθή κέζνδνο πνπ 

εμαζθαιίδεη ηελ εχθνιε κεηαθνξά ησλ δεηγκάησλ θαη επηηξέπεη ηε δίρσο ηδηαίηεξα 

πξνβιήκαηα εμαγσγή γελεηηθνχ πιηθνχ (Kilpatrick 2002).  

 

7.2.2 Δμαγσγή νιηθνχ γελσκηθνχ DNA 

Δ εμαγσγή ηνπ DNA έγηλε απφ πεξίπνπ 25 mg δείγκαηνο πηεξπγίνπ ζχκθσλα κε ην 

πξσηφθνιιν ησλ Miller et al. (1988) κε νξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο: 

 Σεκαρηζκφο δεηγκάησλ θαη ηνπνζέηεζε ζε πιαζηηθά ζσιελάθηα φγθνπ 1.500 κl 

 Σνπνζέηεζε ησλ πιαζηηθψλ ζσιήλσλ κε αλνηρηά θαπάθηα ζε θιίβαλν ζηαζεξήο 

ζεξκνθξαζίαο (37 
o
C) γηα πεξίπνπ 60 min γηα λα εμαηκηζηεί ε αηζαλφιε 

 Πξνζζήθε ζε θάζε δείγκα: (α) 700 κl δηαιχκαηνο EDTA 0,1 M, Tris-HCl 0,05 M pH 8 

θαη NaCl 0,35 M πνπ εκπνδίδεη ηε δξάζε ησλ λνπθιεαζψλ, (β) 87,5 κl δηαιχκαηνο 

SDS (10% w/v) γηα ηελ θπηηαξηθή ιχζε θαη ηελ απειεπζέξσζε ηεο ρξσκαηίλεο, θαη (γ) 

6–10 κl πξσηετλάζεο K (20 mg/ml) γηα ηε δηάζπαζε ησλ πξσηετλψλ 

 Ήπηα, ρεηξνθίλεηε αλάδεπζε  

 Βπψαζε δεηγκάησλ ζε πδαηφινπηξν (55 
o
C) γηα 5 h ή θαζ’ φιε ηε λχρηα 

 Ήπηα, ρεηξνθίλεηε αλάδεπζε  

 Πξνζζήθε ζε θάζε δείγκα 210 κl δηαιχκαηνο άιαηνο (NaCl) γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ 

δεηγκάησλ απφ ηηο πξσηεΎλεο θαη άιια ζπζηαηηθά πνπ κπνξεί λα δξάζνπλ αλαζηαιηηθά 

ζηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ επηζπκεηνχ ηκήκαηνο DNA  

 Ώλάδεπζε κε vortex ζε κέηξηα ηαρχηεηα γηα 10 min 

 Φπγνθέληξεζε ζε κέγηζηε ηαρχηεηα (13.000 rpm) γηα 30 min ζηνπο 4 
o
C γηα ην 

δηαρσξηζκφ ηνπ θαζαξνχ DNA απφ ην πξσηετληθφ ίδεκα 

 Μεηαθνξά ππεξθείκελνπ δηαιχκαηνο (θαζαξφ DNA φγθνπ 1.000 κl) ζε θαζαξφ 

πιαζηηθφ ζσιελάθη φγθνπ 2.000 κl 

 Πξνζζήθε ίζνπ φγθνπ (1.000 κl) παγσκέλεο ηζνπξνπαλφιεο  
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 Ήπηα, ρεηξνθίλεηε αλάδεπζε γηα λα πξνθιεζεί θαηαβχζηζε ηνπ DNA 

 Βπψαζε δεηγκάησλ γηα ηνπιάρηζηνλ 60 min ζηνπο -20 
o
C  

 Φπγνθέληξεζε (13.000 rpm) γηα 20 min ζηνπο 4 
o
C γηα λα ζρεκαηηζηεί ε πειέηα DNA 

 Άκεζε απνκάθξπλζε ηνπ ππεξθείκελνπ δηαιχκαηνο ηζνπξνπαλφιεο  

 Πξνζζήθε ζε θάζε δείγκα 500 κl παγσκέλεο αηζαλφιεο 70% 

 Φπγνθέληξεζε (13.000 rpm) γηα 10 min ζηνπο 4 
o
C γηα λα απνκαθξπλζνχλ ηα 

ππνιείκκαηα άιαηνο  

 Ώπνκάθξπλζε ππεξθείκελνπ δηαιχκαηνο αηζαλφιεο  

 Παξακνλή δεηγκάησλ γηα 15–20 h ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ ή γηα 4–5 h ζε θιίβαλν 

ζηαζεξήο ζεξκνθξαζίαο (37 
o
C) γηα λα εμαηκηζηεί ε αηζαλφιε 

 Βπαλαδηάιπζε ηεο πειέηαο DNA θάζε δείγκαηνο ζε 100 κl θαηάιιεινπ ξπζκηζηηθνχ 

δηαιχκαηνο 1x ΣΒ (Tris-HCl 0,01 Μ pH 7,5, EDTA 0,001 M)  

 Σνπνζέηεζε δεηγκάησλ ζηνπο 4 
o
C (γηα πξνζσξηλή θχιαμε) ή ζηνπο -20 

o
C (γηα 

θχιαμε κεγαιχηεξνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο) 

 

7.2.3 Πνζνηηθνπνίεζε νιηθνχ γελσκηθνχ DNA  

Δ πνζνηηθνπνίεζε ηνπ νιηθνχ γελσκηθνχ DNA πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηαπηφρξνλε 

ειεθηξνθφξεζε 2 κl απφ θάζε δείγκα DNA θαη 4–5 κl ελφο κάξηπξα (ladder pUK19/TaqI) 

γλσζηνχ κήθνπο ζξαπζκάησλ. Δ ειεθηξνθφξεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε πήθησκα αγαξφδεο 

(1% w/v), ην νπνίν πεξηείρε 3–4 κl βξσκηνχρνπ αηζηδίνπ (EtBr 0,5 κg/ml) αλά 100 ml, εληφο 

ξπζκηζηηθνχ δηαιχκαηνο 1x ΣΏΒ θαη δηνρεηεχνληαο ειεθηξηθφ ξεχκα ηάζεο 90 V γηα 45 min. 

Σν EtBr είλαη κηα θζνξίδνπζα ρξσζηηθή πνπ δεζκεχεηαη ζην DNA ζε πνζφηεηα αλάινγε κε 

ηε ζπγθέληξσζή ηνπ θαη ην θαζηζηά νξαηφ ζε ππεξηψδεο θσο.  

Ώθνινχζεζε ε έθζεζε ηνπ πεθηψκαηνο ζε ππεξηψδεο θσο (Βηθφλα 7.3) θαη ε ζχγθξηζε 

κεηαμχ ησλ δσλψλ θζνξηζκνχ ηνπ DNA ησλ δεηγκάησλ θαη ηνπ κάξηπξα σο πξνο ην κέγεζνο 

θαη ηελ έληαζε. Δ παξνπζία αζζελψλ δσλψλ ή ε απνπζία θζνξηζκνχ ήηαλ ελδεηθηηθή ηεο 

αλεπηηπρνχο εμαγσγήο DNA, ελψ ε παξνπζία κεγάιεο έθηαζεο θζνξηδνπζψλ πεξηνρψλ 

(smears) ήηαλ ελδεηθηηθή ηεο παξνπζίαο αλεπηζχκεησλ ζπζηαηηθψλ.  

H πνζνηηθνπνίεζε ηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ είλαη κηα απαξαίηεηε δηαδηθαζία, γηαηί νη 

πνιχ κηθξέο ή κεγάιεο ζπγθεληξψζεηο ηνπ κπνξνχλ λα αλαζηείινπλ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ 

ηνπ επηζπκεηνχ πξντφληνο. Γηα ην ιφγν απηφ, αθνχ νινθιεξψζεθε ε πνζνηηθνπνίεζε φισλ 

ησλ δεηγκάησλ DNA, πξνεηνηκάζηεθαλ θαηάιιεια νη αξαηψζεηο ηνπο κε απνζηεηξσκέλν 

ddH2O, ελψ φπνπ θξίζεθε απαξαίηεην επαλαιήθζεθε ε εμαγσγή ηνπ DNA.  
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Δηθφλα 7.3 Φσηνγξαθία πεθηψκαηνο αγαξφδεο έπεηηα απφ ειεθηξνθφξεζε απνκνλσκέλνπ DNA απφ 

δείγκαηα πηεξπγίσλ ηνπ είδνπο S. canicula θαη έθζεζε ζε ππεξηψδεο θσο. Σν θφθθηλν βέινο 

ππνδεηθλχεη ηε ζέζε φπνπ «έηξεμε» ν κάξηπξαο (Α); Μάξηπξαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 

πνζνηηθνπνίεζε ηνπ απνκνλσκέλνπ DNA (B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αιπζηδσηή αληίδξαζε πνιπκεξάζεο (Polymerase Chain Reaction, PCR) 

Πξφθεηηαη γηα κηα in vitro κέζνδν πνπ επηηξέπεη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ζπγθεθξηκέλεο αιιεινπρίαο 

DNA ζε πνιιά αληίγξαθα απφ ειάρηζηε αξρηθή πνζφηεηα DNA εθκαγείνπ (Saiki et al. 1988). Σν 

φλνκα ηεο κεζφδνπ απνδίδεηαη ζην γεγνλφο φηη επηηπγράλεη ηε δηαδνρηθή παξαγσγή πνιπάξηζκσλ 

κνξίσλ DNA κε ηε βνήζεηα ηεο DNA πνιπκεξάζεο. Δ ηερληθή PCR εθεπξέζεθε απφ ηνλ Kary 

Mullis (Mullis & Faloona 1987) γηα ηελ νπνία ηηκήζεθε κε βξαβείν Νφκπει Υεκείαο ην 1993.  

Δ PCR πξαγκαηνπνηείηαη ζε απηφκαην ζεξκηθφ θπθινπνηεηή (thermal cycler). ηεξίδεηαη ζηε 

ζπλερή επαλάιεςε ελφο θχθινπ πνπ ιακβάλεη ρψξα ζε ηξία ζηάδηα, ζε θαζέλα απφ ηα νπνία 

γίλεηαη επψαζε ηνπ δείγκαηνο ζε δηαθνξεηηθή ζεξκνθξαζία.  

ην πξψην ζηάδην πξαγκαηνπνηείηαη ε απνδηάηαμε (denaturation) ηνπ δίθισλνπ DNA εθκαγείνπ 

ζε ζεξκνθξαζία 93–95 
ν
C. ε απηή ηε ζεξκνθξαζία ζπάλε νη δεζκνί πδξνγφλνπ κεηαμχ ησλ 

ζπκπιεξσκαηηθψλ βάζεσλ, ε δίθισλε έιηθα ηνπ DNA απνδηαηάζζεηαη θαη ζρεκαηίδνληαη δχν 

κνλφθισλεο αιπζίδεο ζηηο νπνίεο ζα ζπλδεζνχλ ηα νιηγνλνπθιενηίδηα έλαξμεο (εθθηλεηέο ή 

primers). ην δεχηεξν ζηάδην πξαγκαηνπνηείηαη ε πβξηδνπνίεζε (annealing) ησλ εθθηλεηψλ ζηηο 

ζπκπιεξσκαηηθέο αθνινπζίεο ηνπ απνδηαηεηαγκέλνπ DNA ζε ζεξκνθξαζία 37–60 
ν
C. ην ηξίην 

ζηάδην γίλεηαη ε επηκήθπλζε (extension) ησλ εθθηλεηψλ ζε ζεξκνθξαζία 72 
ν
C. ε απηή ηε 

ζεξκνθξαζία θαη κε ηε βνήζεηα ελφο ελδχκνπ (Taq πνιπκεξάζε) πξαγκαηνπνηείηαη κε 

ζπκπιεξσκαηηθφ ηξφπν ε πξνζζήθε ησλ βάζεσλ ησλ ηξηθσζθνξηθψλ δενμπξηβνλνπθιενηηδίσλ 

(deoxyriboNucleoside-TriPhosphates, ddNTPs) ζην 3ʹ άθξν ησλ εθθηλεηψλ θαη επηηπγράλεηαη ε 

ζχλζεζε κηαο αιπζίδαο DNA ζπκπιεξσκαηηθήο πξνο ηελ αιπζίδα-κήηξα. ην ηέινο ηνπ ηξίηνπ 

ζηαδίνπ νινθιεξψλεηαη ν πξψηνο θχθινο ηεο PCR θαηά ηνλ νπνίν απφ ηελ αξρηθή δίθισλε 

αιπζίδα ηνπ DNA δεκηνπξγνχληαη de novo δχν ζπγαηξηθέο δίθισλεο αιπζίδεο DNA.  

πλήζσο, κηα αληίδξαζε PCR νινθιεξψλεηαη ζε 35 θχθινπο, νη νπνίνη είλαη αξθεηνί γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ 68 δηζεθαηνκκχξηα πηζηά αληίγξαθα ηνπ αξρηθνχ δίθισλνπ DNA εθκαγείνπ, 

γεγνλφο πνπ απνδίδεηαη ζηελ εθζεηηθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αληηγξάθσλ (Freeland 2005). 

A Β 
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7.2.4 Πνιιαπιαζηαζκφο ηεο ππνκνλάδαο Η ηεο θπηνρξσκηθήο c νμεηδάζεο  

Δ ελίζρπζε ηεο πεξηνρήο ηνπ mtDNA πνπ θσδηθνπνηεί γηα ηελ ππνκνλάδα I ηεο 

θπηνρξσκηθήο c νμεηδάζεο (738 bp) πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηεο PCR ρξεζηκνπνηψληαο 

ηνπο γεληθεπκέλνπο εθθηλεηέο FishF2_t1 θαη FishR2_t1 (Messing 1983, Ward et al. 2005, 

Ivanova et al. 2007). Οη αληηδξάζεηο PCR έγηλαλ ζην ζεξκηθφ θπθινπνηεηή T100 (Biorad). 

Σα αληηδξαζηήξηα, νη εθθηλεηέο θαη νη βέιηηζηεο ζπλζήθεο ηεο αληίδξαζεο PCR ήηαλ θνηλά 

γηα ηα ππφ κειέηε είδε θαη παξνπζηάδνληαη ζηνπο Πίλαθεο 7.3, 7.4 θαη 7.5, αληίζηνηρα.. 

 

Πίλαθαο 7.3 ΐέιηηζηε ζπγθέληξσζε, φγθνο θαη ξφινο ησλ αληηδξαζηεξίσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

γηα ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ γνληδίνπ COI (mtDNA) ζηα ππφ κειέηε είδε  

 

Αληηδξαζηήξην πγθέληξσζε Όγθνο (κl) Ρφινο 

Σξεραιφδε  10% w/v 5 

Μεηψλεη ηε ζεξκνθξαζία ηήμεο ηνπ DNA θαη 

ζεξκνζηαζεξνπνηεί ηελ Taq πνιπκεξάζε, 

δηεπθνιχλνληαο ηελ PCR (Spiess et al. 2004). 

Ρπζκηζηηθφ δηάιπκα  10x  1 Βπλνεί ηε δξάζε ηεο Taq πνιπκεξάζεο. 

MgCl2  2,5 mM 0,5 

Παξέρεη ηφληα Mg
+2

, ηα νπνία δξνπλ σο 

ζπλέλδπκν ηεο DNA πνιπκεξάζεο. 

Βπεξεάδνπλ ηελ απνδηάηαμε ηνπ DNA, ηελ 

πξφζδεζε ησλ εθθηλεηψλ θαη ηε δεκηνπξγία 

δηκεξψλ απφ ηνπο εθθηλεηέο. ε πςειή 

ζπγθέληξσζε Mg
+2

 νη εθθηλεηέο κπνξεί λα 

πξνζδεζνχλ ζε κε-νκφινγα ηκήκαηα ηνπ 

DNA θαη λα παξαρζνχλ πξντφληα πνπ δελ 

αληηζηνηρνχλ ζηελ αιιεινπρία-ζηφρν. ε 

ρακειή ζπγθέληξσζή Mg
+2 

κεηψλεηαη ε 

απφδνζε ηεο αληίδξαζεο (Williams 1989). 

dNTPs  10 mM 0,2 

5' ηξηθσζθνξηθά δενμπξηβνλνπθιενηίδηα θαη 

ησλ ηεζζάξσλ αδσηνχρσλ βάζεσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ηζνκνξηαθέο 

ζπγθεληξψζεηο γηα ηε ζχλζεζε ησλ λέσλ 

αιπζίδσλ ηνπ DNA (Oste 1988). 

FishF2_t1  10 κM 0,15 
Καζνξίδνπλ ην ζεκείν έλαξμεο ηεο in vitro 

ζχλζεζεο ηνπ DNA θαη νξηνζεηνχλ ηα άθξα 

ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. Σν ζχλεζεο κήθνο ηνπο 

είλαη 15–20 bp (Oste 1988). FishR2_t1  10 κM 0,15 

DNA εθκαγείν 10–100 ng/κl 1 Πεξηιακβάλεη ηελ αιιεινπρία ζηφρν.  

Taq DNA 

πνιπκεξάζε 
0,5 U 0,1 

Ώπνκνλψζεθε απφ ην βαθηήξην Thermus 

aquaticus. πκβάιιεη ζηελ παξαηεηακέλε 

επψαζε ηνπ δείγκαηνο ζε πνιχ πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο, κε ζθνπφ ηε ζχλζεζε ησλ λέσλ 

αιπζίδσλ ηνπ DNA. Βπεηδή είλαη αλζεθηηθή 

ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο, πξνζηίζεηαη κφλν 

κηα θνξά ζηελ αξρή ηεο αληίδξαζεο PCR 

(Saiki et al. 1988). 

Ώπνζηεηξσκέλν ddH2O 1,9 πκπιεξψλεη ηνλ φγθν ηεο αληίδξαζεο 

πλνιηθφο φγθνο αληίδξαζεο 10 
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Πίλαθαο 7.4 λνκα θαη αιιεινπρία ησλ εθθηλεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ 

ηνπ γνληδίνπ COI (mtDNA) ζηα ππφ κειέηε είδε  

 

Δθθηλεηήο Αιιεινπρία (5ʹ→3ʹ) Αλαθνξά 

FishF2_t1 tgtaaaacgacggccagTCGACTAATCATAAAGATATCGGCAC Ward et al. 2005, 

Ivanova et al. 2007                 FishR2_t1 caggaaacagctatgacACTTCAGGGTGACCGAAGAATCAGAA 

M13F tgtaaaacgacggccag 
Messing 1983 

M13R caggaaacagctatgac 

 

Πίλαθαο 7.5 ΐέιηηζηεο ζπλζήθεο ηεο αληίδξαζεο PCR πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ 

πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ γνληδίνπ COI (mtDNA) ζηα ππφ κειέηε είδε  

 

ηάδηα PCR Θεξκνθξαζία (
o
C) Υξφλνο (s) Κχθινη 

Ώξρηθή απνδηάηαμε (Initial denaturation) 95 120 1 

Ώπνδηάηαμε (Denaturation) 94 30 

35 χλδεζε εθθηλεηψλ (Annealing) 51 45 

Βπηκήθπλζε (Extension) 72 45 

Σειηθή επηκήθπλζε (Final extension) 72 600 1 

 

 

Οξηζκέλνο φγθνο (2 κl) ησλ πξντφλησλ ηεο αληίδξαζεο PCR ειεθηξνθνξήζεθε γηα λα 

εθηηκεζεί ην κέγεζνο (bp), ε πνζφηεηα θαη πνηφηεηά ηνπο (Βηθφλα 7.4). Ώθνινχζεζε ν 

θαζαξηζκφο ηνπ ελαπνκείλαληνο φγθνπ (8 κl) κφλν εθείλσλ ησλ πξντφλησλ πνπ 

αληηπξνζσπεχνληαλ απφ έληνλεο δψλεο θζνξηζκνχ, γηα λα απνκαθξπλζνχλ ηα θαηάινηπα 

νπζηψλ πνπ απέκεηλαλ θαηά ηελ απνκφλσζε ηνπ DNA ή ηελ αληίδξαζε PCR. Ο θαζαξηζκφο 

ησλ πξντφλησλ έγηλε κέζσ θαηαθξήκληζεο κε αηζαλφιε ζχκθσλα κε ηα αθφινπζα βήκαηα: 

 Πξνζζήθε ζε θάζε δείγκα 19,2 κl δηαιχκαηνο πνπ πεξηέρεη 0,8 κl CH3COONa (3 M, 

pH 4,6) θαη 18,4 κl EtOH (99%), θαη αλάδεπζε κε vortex ζε κέηξηα ηαρχηεηα γηα 10 s  

 Παξακνλή δεηγκάησλ ζε πάγν γηα 20–30 min  

 Φπγνθέληξεζε (3.700 rpm) γηα 30–45 min ζηνπο 4 
o
C  

 Ώλάπνδε θπγνθέληξεζε (500 rpm) γηα 15 s πάλσ ζε δηεζεηηθφ ραξηί  

 Πξνζζήθε 70 κl αηζαλφιεο 70% (ζεξκνθξαζίαο δσκαηίνπ)  

 Ώλάδεπζε κε vortex ζε κέηξηα ηαρχηεηα γηα 10 s  

 Φπγνθέληξεζε (3.700 rpm) γηα 20 min ζηνπο 4 
o
C 

 Ώλάπνδε θπγνθέληξεζε (500 rpm) γηα 15 s πάλσ ζε δηεζεηηθφ ραξηί  

 Ξήξαλζε δεηγκάησλ γηα 30–40 min ζε θιίβαλν ζηαζεξήο ζεξκνθξαζίαο (37 
o
C) 

 Πξνζζήθε 10 κl απνζηεηξσκέλνπ ddH2O  

 Σνπνζέηεζε δεηγκάησλ ζηνπο 4 
o
C (γηα πξνζσξηλή θχιαμε) ή ζηνπο -20 

o
C (γηα 

θχιαμε κεγαιχηεξνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο) 
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Δηθφλα 7.4 Φσηνγξαθία πεθηψκαηνο αγαξφδεο έπεηηα απφ ηελ ειεθηξνθφξεζε ησλ πξντφλησλ 

ελίζρπζεο ηνπ γνληδίνπ COI (mtDNA) ζην είδνο S. canicula θαη έθζεζε ζε ππεξηψδεο θσο. Σν 

θφθθηλν βέινο ππνδεηθλχεη ηε ζέζε φπνπ «έηξεμε» ν κάξηπξαο θαη ην θίηξηλν βέινο ππνδεηθλχεη ηε 

ζέζε φπνπ «έηξεμε» έλα ηπθιφ δείγκα γηα ηνλ έιεγρν πηζαλψλ επηκνιχλζεσλ (Α); Μάξηπξαο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ πξντφλησλ ηεο αληίδξαζεο PCR (B) 

 

Ώθνινχζεζε ε ειεθηξνθφξεζε φισλ ησλ θαζαξηζκέλσλ πξντφλησλ γηα λα επηιερζνχλ 

ηα θαιχηεξα σο πξνο ηελ έληαζε θζνξηζκνχ θαη ηελ θαζαξφηεηα. Βπεηδή ζε απηφ ην ζηάδην 

θξίζεθε απαξαίηεηε ε πνζνηηθνπνίεζε ηνπ DNA κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα, ρξεζηκνπνηήζεθε 

ν κάξηπξαο Nippon θιηκαθνχκελνπ βήκαηνο 100 bp (Nippon Genetics Europe). 

 

7.2.5 Πξνζδηνξηζκφο ηεο αιιεινπρίαο ηεο ππνκνλάδαο Η ηεο θπηνρξσκηθήο c νμεηδάζεο 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αιιεινπρίαο ζηφρνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε αληίδξαζε 

αιιεινχρηζεο κέζσ κηαο ηξνπνπνηεκέλεο αληίδξαζεο PCR ζχκθσλα κε ηε κέζνδν ησλ 

«δηδενμπαλαιφγσλ» πνπ βαζίδεηαη ζηε ρξήζε ησλ ηξηθσζθνξηθψλ 

δηδενμπξηβνκνπθιενηηδψλ (dideoxyriboNucleoside-TriPhosphates, ddNTPs) (Sanger et al. 

1977). ηελ αληίδξαζε αιιεινχρηζεο ε δίθισλε αιπζίδα ηνπ DNA αλαδηαηάζζεηαη θαη 

δεκηνπξγνχληαη δχν κνλφθισλα κφξηα. Κάζε κνλφθισλν κφξην ιεηηνπξγεί σο εθκαγείν γηα 

ηε δεκηνπξγία ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ αληηγξάθνπ ηνπ κε ηε ζπκκεηνρή κηαο εμεηδηθεπκέλεο 

Taq DNA πνιπκεξάζεο (Big Dye), ελφο εθθηλεηή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ αξρηθή 

αληίδξαζε PCR θαη ηεζζάξσλ ηξνπνπνηεκέλσλ λνπθιενηηδίσλ (ddATP, ddTTP, ddCTP, 

ddGTP), θάζε έλα απφ ηα νπνία έρεη ζεκαλζεί κε δηαθνξεηηθή θζνξίδνπζα ρξσζηηθή, νπφηε 

θαη εθπέκπεη ζε δηαθνξεηηθφ κήθνο θχκαηνο. Δ αιιεινχρηζε εθκεηαιιεχεηαη ηε δηαθνξεηηθή 

ρξψζε ησλ ηεζζάξσλ ddNTPs θαη γίλεηαη ζε κηα αληίδξαζε αληί γηα ηέζζεξηο, θαηά ηελ 

νπνία φηαλ αληί ησλ dNTPs, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε, ελζσκαησζεί 

ζηε λενζπληηζέκελε πνιπλνπθιενηηδηθή αιπζίδα έλα δηδενμπαλάινγν (ddNTP), πξνθαιείηαη 

πξφσξνο ηεξκαηηζκφο ζηε ζχλζεζή ηεο (ηα ddNTPs είλαη απαιιαγκέλα απφ ηελ νκάδα 3ʹ-

ΟΔ, ε νπνία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πξνζζήθε λένπ λνπθιενηηδίνπ) (Hamilton 2009). 

Δ αληίδξαζε αιιεινχρηζεο πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ζεξκηθφ θπθινπνηεηή T100 

(Biorad) κε ηε ρξήζε ηεο ζεηξάο αληηδξαζηεξίσλ BigDye Terminator Cycle Sequencing Kit 

A Β 
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v.3.1 (Applied Biosystems) πνπ πεξηιακβάλεη ηελ DNA πνιπκεξάζε θαη ηα ζεζεκαζκέλα 

ddNTPs. Δ αληίδξαζε αιιεινχρηζεο έγηλε ζε ηειηθφ φγθν 6 κl θαη πεξηειάκβαλε: 0,3 κl Big 

Dye, 0,096 κl εθθηλεηή (10 κΜ), 1,05 κl 5x Big Dye buffer, 10–20 ng DNA. Ο 

ππνιεηπφκελνο φγθνο ηεο αληίδξαζεο ζπκπιεξψζεθε κε απνζηεηξσκέλν/δηο απνζηαγκέλν 

λεξφ (ddH2O). Ώπφ ηνπο εθθηλεηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ αξρηθή αληίδξαζε PCR, 

επηιέρζεθε ν πξφζζηνο F (Forward) θαη φπνπ θξίζεθε αλαγθαίν θαη ν αλάζηξνθνο R 

(Reverse). Οη ζπλζήθεο ηεο αληίδξαζεο αιιεινχρηζεο ήηαλ θνηλέο γηα ηα ππφ κειέηε είδε 

(Πίλαθαο 7.6). Δ κεηάβαζε απφ ηε κηα ζεξκνθξαζία ζηελ άιιε έγηλε κε ξπζκφ 1 °C/sec. 

 

Πίλαθαο 7.6 ΐέιηηζηεο ζπλζήθεο ηεο αληίδξαζεο αιιεινχρηζεο (cycle sequencing) ηνπ γνληδίνπ COI 

(mtDNA) ζηα ππφ κειέηε είδε  

 

ηάδηα PCR Θεξκνθξαζία (
o
C) Υξφλνο (s) Κχθινη 

Ώξρηθή απνδηάηαμε (Initial denaturation) 96 180 1 

Ώπνδηάηαμε (Denaturation) 96 20 

40 χλδεζε εθθηλεηψλ (Annealing) 55 15 

Βπηκήθπλζε (Extension) 60 240 

Σειηθή επηκήθπλζε (Final extension) 4 ∞ 1 

 

Σα πξντφληα ηεο αληίδξαζεο αιιεινχρηζεο θαζαξίζηεθαλ απφ ηα κε ελζσκαησκέλα 

ddNTPs κέζσ θαηαθξήκληζεο κε αηζαλφιε ζχκθσλα κε ηα αθφινπζα βήκαηα: 

 Πξνεηνηκαζία δηαιχκαηνο πνπ πεξηέρεη 0,06 κl EDTA (0,5 M), 0,12 κl CH3COONa (3 

M, pH 4,6) θαη 14,4 κl αηζαλφιεο (100%). Μεηαθνξά δεηγκάησλ ζε πιάθα ABI. 

Πξνζζήθε 14,58 κl ηνπ δηαιχκαηνο ζε θάζε δείγκα  

 Ώλάδεπζε κε vortex ζε κέηξηα ηαρχηεηα γηα 10 s  

 Παξακνλή δεηγκάησλ γηα 20 min ζην ζθνηάδη  

 Φπγνθέληξεζε (3.700 rpm) γηα 35 min ζηνπο 4 
o
C  

 Ώλάπνδε θπγνθέληξεζε (800 rpm) πάλσ ζε δηεζεηηθφ ραξηί γηα 10 s 

 Πξνζζήθε 50 κl αηζαλφιεο 70% (ζεξκνθξαζίαο δσκαηίνπ)  

 Ώλάδεπζε κε vortex ζε κέηξηα ηαρχηεηα γηα 10 s  

 Φπγνθέληξεζε (3.700 rpm) γηα 15 min ζηνπο 4
o
C 

 Ώλάπνδε θπγνθέληξεζε (800 rpm) πάλσ ζε δηεζεηηθφ ραξηί γηα 30 s 

 Ξήξαλζε δεηγκάησλ γηα 30–40 min ζε θιίβαλν ζηαζεξήο ζεξκνθξαζίαο (37 
o
C) 

 Σνπνζέηεζε δεηγκάησλ ζηνπο 4 
o
C ή ζηνπο -20 

o
C ζην ζθνηάδη 
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Σειηθά, θάζε πξντφλ δηαιχζεθε ζε 10 κl θνξκακηδίνπ πςειήο θαζαξφηεηαο (HiDi 

formamide), απνδηαηάρηεθε γηα 7 min κε ζέξκαλζε ζηνπο 95 °C θαη απφηνκε ςχμε ζην 

ζεξκηθφ θπθινπνηεηή T100 (Biorad), θαη ειεθηξνθνξήζεθε ζηνλ απηφκαην αλαιπηή 

αιιεινπρηψλ (sequencer) ΏΐΕ 3700 (Applied Biosystems). Βθεί, ε ειεθηξνθνξεηηθή εηθφλα 

απνηππψλεηαη κε ηε βνήζεηα δέζκεο ιέηδεξ θαη ε αιιεινπρία ησλ βάζεσλ θαηαγξάθεηαη σο 

ρξσκαηνγξάθεκα, δειαδή σο ζχλνιν έγρξσκσλ ειεθηξνθνξεηηθψλ ηαηληψλ, θάζε κηα απφ 

ηηο νπνίεο ππνδειψλεη ηελ παξνπζία κηαο βάζεο ζηελ αιπζίδα (Βηθφλα 7.5) (Hamilton 2009).  

ια ηα ρξσκαηνγξαθήκαηα ειέγρζεθαλ πνηνηηθά ζην πξφγξακκα BioEdit v.7.2 (Ibis 

Therapeutics, CA, USA) θαη κφλν εθείλα πνπ εκθάληζαλ επδηάθξηηεο, κνλαδηθέο, κε 

επηθαιππηφκελεο θνξπθέο, θαζψο θαη έλαλ ηθαλνπνηεηηθά κεγάιν αξηζκφ βάζεσλ (bp) ζε 

ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ κήθνο ηεο αιιεινπρίαο ζηφρνπ, ζπκπεξηιήθζεζαλ ζηηο αλαιχζεηο. 

Έπεηηα, έγηλε ε αλάθηεζε ησλ ζρεηηθψλ αιιεινπρηψλ κε ηηο ππφ εμέηαζε αιιεινπρίεο ζην 

δηαδηθηπαθφ πξφγξακκα BLAST (Basic Local Alignment Search Tool, Altschul et al. 1990), 

ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: http://www.blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ, επηβεβαηψζεθε φηη νη ππφ εμέηαζε αιιεινπρίεο πξνέξρνληαλ απφ ην ίδην 

είδνο θαη απνθιείζηεθε ην ελδερφκελν κφιπλζεο ησλ δεηγκάησλ απφ «μέλν» γελεηηθφ πιηθφ.  

Ώθνινχζεζε ν νπηηθφο έιεγρνο ησλ αιιεινπρηψλ βάζε πξνο βάζε ζην πξφγξακκα 

BioEdit v.7.2. (Ibis Therapeutics) θαηά ηνλ νπνίν εμαηξέζεθαλ ηα ζεκεία, φπνπ νη θνξπθέο 

δελ ήηαλ ζαθείο (ζηελ αξρή ησλ αιιεινπρηψλ) ή έθζηλαλ απφηνκα (ζην ηέινο ησλ 

αιιεινπρηψλ). ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ήηαλ απαξαίηεηε ε επέκβαζε ζε ζεκεία θαηά κήθνο 

ηεο αιιεινπρίαο γηα ηε ζσζηή αληηζηνίρηζε ηεο εθάζηνηε βάζεο κε ηελ θνξπθή. Σειηθά, νη 

πςειήο πνηφηεηαο αιιεινπρίεο ζηνηρήζεθαλ κε ηνλ αιγφξηζκν CLUSTAL W (Higgings et 

al. 1994) ζην πξφγξακκα MEGA v.5.1 (Kumar et al. 2008) γηα λα πξνζδηνξηζηεί ην κέγηζην 

δπλαηφ νκφινγν ηκήκα ηνπο, ην νπνίν είρε κήθνο 590 bp θαη ζηα δχν είδε.  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Δηθφλα 7.5 Υξσκαηνγξάθεκα ελφο ηκήκαηνο ηεο αιιεινπρίαο ηνπ γνληδίνπ COI (mtDNA) ηνπ 

είδνπο S. blainville. Κάζε ρξψκα αληηζηνηρεί ζε κηα δηαθνξεηηθή βάζε 

BIO
TRACE
BioEdit v ersion 7.1.11 (1/29/2013)

Model 3730

KB.bcp

6258000-03 6258002-03 6258003-02 6258005-00

File: aa

Sequencing

F2t1_Scan_724_nAEG

Lane 5

Signal G:247 A:264 T:337 C:282

KB_3730_POP7_BDTv3.mob

?? no 'MTXF' field

Points 1704 to 9761

Page 1 of 1

11/23/2012

Spacing: 9.94681930541992

CT TA AG TGA

10

ACT T A G C T G T

20

T T C C T G ATT C

30

G C CT AG T C C C

40

G AAC AG C GG T

50

A A T C C T TG T T

60

ATCT GG AG C T

70

G AAT T AG G T C

80

AG C CG G G T T C

90

AC T T T T AG G G

100

G ATG AT C AG A

110

T T T AT A AT G T

120

A AT CG T A AC T

130

G C CC A TG C T T

140

T CG T A AT A AT

150

C T T CT T T AT A

160

G T T AT G C CAG

170

T A AT A AT T G G

180

CG G AT T T

G G G

190

A AT TG A CT AG

200

T A C C C C T A AT

210

G AT TG G AG C A

220

C C AG A T A T A G

230

C C T T C C C T CG

240

A AT A A AT A A C

250

A T A AG C T T CT

260

G AC T C C T T C C

270

AC C CT C C T T T

280

C T C CT C C TA T

290

T AG C T T C AG C

300

AGG G G T AG A A

310

GC T G G AG C AG

320

GG AC T G G A TG

330

A AC AG T C T AC

340

C C C C C A T T AG

350

C T GG T AA T AT

360

AG C T CA TG CG

370

GG AG C

A T C C G

380

T TG AT T T A AC

390

T A T C T T C T C T

400

C T C C AC C T AG

410

C T GG T A T T T C

420

A T C A A T T T T A

430

G C T T C A A T T A

440

A T T T T A T CA C

450

A A C T A T T A T T

460

A A T A T A A A A C

470

C C C C AG C TG T

480

AT CA CA A T A C

490

C A A A C A C C A T

500

T A T T TG T G TG

510

A T CA A T T C T C

520

G T G A C T A C CG

530

T C C T T C T TC T

540

T C T A T C C C T C

550

C C TG T C CT T G

560

C AG

C CGG A A T

570

T A C A A T A T T G

580

T T A A C AG A T C

590

G A A AT C T T A A

600

T A C A A C A T T C

610

T T T G A C C CA G

620

CA GG A GG AG G

630

A G A T C C T A T T

640

C T T T A T CA G C

650

A C T T A T T CT G

660

A T T C T T CG G T

670

C A C C C TG AA G

680

TG T C A TAG C T

690

G TT T T C C T G A

700

CG AGA TT TT T

710

T T A T T AT A T C

720

T TA A AT T C TT

730

TT AC TGTGT A

740

AC T C T AT T A A

750

C A GA

GCT CG G

760

A C AG C AG G A A

770

T G
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7.2.6 Πνιιαπιαζηαζκφο ησλ κηθξνδνξπθνξηθψλ ηφπσλ  

Κάζε είδνο γνλνηππήζεθε αξρηθά ζε 12 κηθξνδνξπθνξηθνχο ηφπνπο (Πίλαθαο 7.7). 

Αεδνκέλνπ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ δεηγκάησλ θαη πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε ελίζρπζε ησλ 

ηφπσλ κε φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξε αμηνπηζηία θαη επαλαιεςηκφηεηα, νη αληηδξάζεηο PCR 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηε ρξήζε ηεο ζεηξάο αληηδξαζηεξίσλ Multiplex PCR Plus Kit 

(Qiagen), ε νπνία παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο ελίζρπζεο πεξηζζνηέξσλ ηνπο ελφο 

ηφπνπ ζε κφλν κηα αληίδξαζε PCR (πνιιαπιή ή multiplex PCR).  

ε πξψηε θάζε έγηλαλ δνθηκαζηηθέο αληηδξάζεηο PCR ζε κηθξφ αξηζκφ (10–15) 

δεηγκάησλ απφ θάζε πεξηνρή δεηγκαηνιεςίαο αλά είδνο, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί αλ νη 

κηθξνδνξπθνξηθνί ηφπνη εληζρχνληαη επηηπρψο θαη λα θαηαγξαθεί ην εχξνο ησλ κεγεζψλ πνπ 

αλακέλεηαη ζε θαζέλα απφ απηνχο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, απνθαζίζηεθε ν αξηζκφο θαη ην είδνο 

ησλ ηφπσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εληζρπζνχλ ζε κηα πνιιαπιή αληίδξαζε PCR. Έλαο αθφκα 

ζηφρνο ησλ δνθηκψλ ήηαλ λα βειηηζηνπνηεζνχλ νη ζπλζήθεο ηεο PCR (κφλν σο πξνο ηε 

ζεξκνθξαζία ζχλδεζεο εθθηλεηψλ, ιφγσ ηεο ρξήζεο ηνπ kit) γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ φζν ην 

δπλαηφ πεξηζζφηεξνη ηφπνη πςειήο απφδνζεο θαη επαλαιεςηκφηεηαο ζηηο γνλνηππήζεηο.  

Οη αληηδξάζεηο PCR πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην ζεξκηθφ θπθινπνηεηή T100 (Biorad). 

Κάζε πξντφλ αθνχ δηαιχζεθε ζε 10 κl θνξκακηδίνπ πςειήο θαζαξφηεηαο (HiDi formamide), 

ην νπνίν αλά 550 κl πεξηείρε 8 κl απφ ην ζεζεκαζκέλν πξφηππν κεγέζνπο (size standard) 

GeneScan 500 LIZ (Applied Biosystems), απνδηαηάρηεθε γηα 7 min κε ζέξκαλζε ζηνπο 95 

°C θαη απφηνκε ςχμε ζην ζεξκηθφ θπθινπνηεηή T100 (Biorad), θαη ειεθηξνθνξήζεθε ζηνλ 

απηφκαην αλαιπηή αιιεινπρηψλ (sequencer) ΏΐΕ 3700 (Applied Biosystems). Σειηθά, ην 

κέγεζνο ησλ αιιεινκφξθσλ εθηηκήζεθε απφ ηα ρξσκαηνγξαθήκαηα (Βηθφλα 7.6) πνπ 

παξήρζεζαλ γηα θάζε άηνκν κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο STRand v.2.4.59 (Veterinary 

Genetics Laboratory, University of California, Davis).  

Οη ζπλζήθεο θαη νη ζπγθεληξψζεηο ησλ αληηδξαζηεξίσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

ελίζρπζε ησλ κηθξνδνξπθνξηθψλ ηφπσλ ήηαλ θνηλέο γηα ηα ππφ κειέηε είδε (Πίλαθεο 7.8, 

7.9). Σειηθά, ζηελ πεξίπησζε ηνπ είδνπο Scyliorhinus canicula πξαγκαηνπνηήζεθε επηηπρψο 

ε ελίζρπζε θαη ησλ 12 αξρηθά επηιεγκέλσλ κηθξνδνξπθνξηθψλ ηφπσλ απνθιεηζηηθά ζε κηα 

πνιιαπιή αληίδξαζε PCR. Ώληίζεηα, ζην είδνο Squalus blainville εληζρχζεθαλ επηηπρψο νη 7 

απφ ηνπο 12 αξρηθά επηιεγκέλνπο ηφπνπο, παξά ηηο πξνζπάζεηεο βειηηζηνπνίεζεο ησλ 

ζπλζεθψλ ηεο αληίδξαζεο PCR. πγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ηφπνη: DFH429, 

DFH434, DFT289, DFU285, Saca3853, Saca6396 and SacaGA11, νη νπνίνη, εμαηηίαο ησλ 

παξαπιήζησλ κεγεζψλ (bp) ηνπο, εληζρχζεθαλ ζε δχν πνιιαπιέο αληηδξάζεηο PCR.  
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Πίλαθαο 7.7 λνκα, αιιεινπρία, θζνξίδνπζα ρξσζηηθή θαη ζχλζεζε επαλαιήςεσλ ησλ εθθηλεηψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ κηθξνδνξπθνξηθψλ ηφπσλ ζηα ππφ κειέηε είδε 

 

Όλνκα Αιιεινπρία 5΄-3΄ ήκαλζε χλζεζε Αλαθνξά 

Scyliorhinus canicula 

Scan02 
F: TGCAGCTTCGCTATCTTATGC 

TET (TG)9 

Griffiths            

et al. 2011b 

R: AAATCTGCTGCTCGCTTCAT 

Scan03 
F: TGGATAATTGACAGAATCGGC 

FAM (AT)9 
R: TGCGATTGTAATAATGGACACA 

Scan04 
F: ACCAAAGATCAAGCCAGGAA 

HEX (AC)9 R: TGTGAATGGTGCGATGTTTT 

Scan06 
F: GGCAGTGATTGCATTCTTGA 

FAM (TG)9 R: CAGAAACTGTGCAGAAATCACA 

Scan09 
F: GAGAATTGTTTCCCAGTGGC 

HEX (AT)9 
R: ACCTGCCCAGCTCTTGAGTA 

Scan10 
F: CGGTACGACCTGGATCAACT 

TET (TC)9 R: TTCACACGAACACTCTTGGC 

Scan11 
F: TAGCTTTTCCCGGCCTAAGT 

FAM 
(GA)11  

R: AGCAGCTTCTCGCTCAGGTA CGA(CA)6 

Scan12 
F: GCCAGTGGCTATAACGGAAC 

FAM (AG)9 
R: TCCCACACAGTCCTGTTGAA 

Scan13 
F: CGCCCTCCCCTAAAATAGAC 

HEX (TG)11 R: TGAACACAAGCGAACGAAAC 

Scan14 
F: AACCATCCTCCGCAAATAAA 

TET (CA)9 R: GAACAGTGCCCCAAGTTCAT 

Scan15 
F: TCATCATCATCACCACCAGAA 

FAM (CA)15 
R: GAGCTATGCTGGCAATTCGT 

Scan16 
F: CCGACTCCTTTGGATGTGTT 

HEX (TG)9 R: GGACGCTCTCGTTCTTATGC 

Squalus blainville 

DF H429 
F: GCGCACCTTACAGGGAACAGT 

FAM (TC)12 

McCauley         

et al. 2004 

R: GACTGGGAGCGAGAGAGAGAC 

DF H434 
F: AGTCTTGCTGCTGTTCCTCTGC 

FAM (CTT)9 R: CACGTACGGGCGTGCCCGAC 

DF J445 
F: ACACTCACTCGCTCACACAAA 

FAM (AC)10 R: TCCATTGCGGCAAACTCACT 

DF J451 
F: CCAAACTGAAAAGGAGTGAGTGACC 

HEX (AC)10 
R: TCCACTTACGTATCAATGATA 

DF T289 
F: GGGCGTCTGTGAACGCAGAC 

ROX (TCC)7 R: ATAGTCCAGTAACATAACCTG 

DF U273 
F: CAGCTCAAACACAGAAAACT 

FAM (AG)2AC(AG)8 R: GAGCTGTGTTTCTGTGTGAGG 

DF U285 
F: CTGTCCATGGTCACTTTT 

ROX (CT)11 
R: GATACTTTTGTTCAGAGC 

DF V296 
F: TGTTACAATCAGCTGGGCAG 

ROX 
(AT)7T(GA)4CA  

R: CTCTGTCTCTATCTGTCG (GA)2(AT)7 

Saca 3853 
F: GCAAGTCTTTTGTTTCATTGTTGTA 

TAMRA (TC)9GC(TC)2 

Veríssimo         

et al. 2010 

R: GATCTTTTATTTCCACATGAACAGG 

Saca 4234 
F: CAGGGGTCAGGCTGTTTCTCC 

TAMRA (TG)14 
R: ACGGTGCTGGTGTAACCTTCC 

Saca 6396 
F: CCCTCCTCTCCCTTCCCG 

HEX (CA)19 
R: GCTGCTCCGCACCGTTAGATAC 

Saca GAll 
F: TTCAAGCTCCTCACAGATTTACGGTGC 

FAM (TG)9C(TG) 
R: AACACCACAACACACGAAAGCTCCTGC 

F (Forward), πξφζζηνο; R (Reverse), αλάζηξνθνο; FAM, κπιε ρξψκα; HEX, πξάζηλν ρξψκα; ROX, θφθθηλν ρξψκα; TAMRA, καχξν 

ρξψκα; Δ θζνξίδνπζα ρξσζηηθή επηιέρζεθε γηα ηνλ πξφζζην εθθηλεηή θάζε δεχγνπο; Οη εθθηλεηέο ησλ Griffiths et al. (2011b) 
αλαπηχρζεθαλ ζην είδνο Scyliorhinus canicula, ελψ νη εθθηλεηέο ησλ McCauley et al. (2004) θαη Veríssimo et al. (2010) αλαπηχρζεθαλ 

ζην είδνο Squalus acanthias 
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Πίλαθαο 7.8 ΐέιηηζηεο ζπλζήθεο ηεο αληίδξαζεο PCR πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ 

κηθξνδνξπθνξηθψλ ηφπσλ ζηα ππφ κειέηε είδε 

 

ηάδηα PCR Θεξκνθξαζία (
o
C) Υξφλνο (s) Κχθινη 

Ώξρηθή απνδηάηαμε (Initial denaturation) 95 300 1 

Ώπνδηάηαμε (Denaturation) 95 30 

35 χλδεζε εθθηλεηψλ (Annealing) 60 90 

Βπηκήθπλζε (Extension) 72 90 

Σειηθή επηκήθπλζε (Final extension) 68 600 1 

 

Πίλαθαο 7.9 ΐέιηηζηε ζπγθέληξσζε, φγθνο θαη ξφινο ησλ αληηδξαζηεξίσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

γηα ηελ ελίζρπζε ησλ κηθξνδνξπθνξηθψλ ηφπσλ ζηα ππφ κειέηε είδε 

 

Αληηδξαζηήξην πγθέληξσζε Όγθνο (κl) Ρφινο 

Multiplex PCR 

MasterMix* 
2x 4,5 

Πεξηιακβάλεη (α) κηα ηξνπνπνηεκέλε Taq 

DNA πνιπκεξάζε πνπ παξακέλεη αλελεξγή 

ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ παξεκπνδίδνληαο 

θαη’ απηφ ηνλ ηξφπν ηε δεκηνπξγία δηκεξψλ 

θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ή ηελ αξρή ηεο 

αληίδξαζεο PCR, θαη (β) έλα ξπζκηζηηθφ 

δηάιπκα πνπ ζπκβάιιεη ζηελ ηαπηφρξνλε 

ελίζρπζε πνιιψλ γελεηηθψλ ηφπσλ ζε κηα 

κφλν αληίδξαζε PCR (multiplex PCR). 

Q-Solution* 5x 0,5 
ΐνεζάεη ζηελ ελίζρπζε ησλ «δχζθνισλ» 

γελεηηθψλ ηφπσλ. 

Μείγκα εθθηλεηψλ** 10 κM 3 

Καζνξίδνπλ ην ζεκείν έλαξμεο ηεο ζχλζεζεο 

ηνπ DNA θαη νξηνζεηνχλ ηα άθξα ηνπ ηειηθνχ 

πξντφληνο. 

DNA εθκαγείν 10–100 ng/κl 1 
Πεξηιακβάλεη ηελ αιιεινπρία ζηφρν πνπ ζα 

πνιιαπιαζηαζηεί.  

πλνιηθφο φγθνο αληίδξαζεο 9 
 

*εκπεξηέρνληαη ζην QIAGEN Multiplex PCR Plus Kit; **κείγκα εθθηλεηψλ ζπγθέληξσζεο 10 κΜ έθαζηνο θαη ζε αλαινγία 1:1 

 

 
 

Δηθφλα 7.6 Υξσκαηνγξάθεκα κηθξνδνξπθνξηθψλ ηφπσλ πνπ εληζρχζεθαλ ζην είδνο S. blainville. 

Κάζε έλα απφ ηα ηέζζεξα ρξψκαηα αληηζηνηρεί ζε έλα δηαθνξεηηθφ ηφπν; Κφθθηλν ρξψκα, ηφπνο 

DFT289; Πξάζηλν ρξψκα, ηφπνο DFJ451; Μπιε ρξψκα, ηφπνο DFH434 (1 αιιειφκνξθν) θαη ηφπνο 

SacaGA11 (2 αιιειφκνξθα); Μαχξν ρξψκα, ηφπνο Saca4234 
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Πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζνχλ ηα ζθάικαηα θαηά ηε απηνκαηνπνηεκέλε 

ζηξνγγπινπνίεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ αιιεινκφξθσλ πνπ γίλεηαη κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

STRand, ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξφγξακκα FLEXIBIN v.2 (Amos et al. 2007). Σν 

ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ιακβάλεη ππφςε ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ αιιεινκφξθσλ αλά νκάδα 

ειεθηξνθφξεζεο θαη εθηηκά φιεο ηηο πηζαλέο θαηεγνξηνπνηήζεηο κεγεζψλ (binnings) 

πξνθεηκέλνπ λα επηιερζεί εθείλε κε ηε κηθξφηεξε απφθιηζε απφ ην πξαγκαηηθφ κέγεζνο.  

Ο πνηνηηθφο έιεγρνο ησλ γνλνηππήζεσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πξφγξακκα 

MICROCHECKER v.2.2.3 (Van Oosterhout et al. 2004) πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ πηζαλά 

κεδεληθά αιιειφκνξθα (null alleles) θαη ςεπδείο θνξπθέο (stutter peaks). Αείγκαηα ζηα 

νπνία δελ ήηαλ επηηπρήο ε γνλνηχπεζε ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ εμεηαδφκελσλ 

κηθξνδνξπθνξηθψλ ηφπσλ, παξά ηελ πνιιαπιή επαλάιεςε ηεο ελίζρπζήο ηνπο, εμαηξέζεθαλ 

απφ ηηο κεηέπεηηα αλαιχζεηο. 

 

7.2.7 Γείγκαηα πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηηο κνξηαθέο αλαιχζεηο 

 

Scyliorhinus canicula 

Οη αλαιχζεηο ηνπ κηηνρνλδξηαθνχ DNA (mtDNA) πεξηειάκβαλαλ 431 αιιεινπρίεο ελφο 

ηκήκαηνο (590 bp) ηνπ γνληδίνπ COI, απφ ηηο νπνίεο νη 391 εληζρχζεθαλ ζηελ παξνχζα 

κειέηε (291 απφ ηηο Βιιεληθέο Θάιαζζεο, 51 απφ ηηο ΐαιεαξίδεο θαη 50 απφ ηελ Ώιγεξία) 

θαη νη ππφινηπεο 39 αλαθηήζεθαλ απφ ηε δηαδηθηπαθή βάζε κνξηαθψλ δεδνκέλσλ GenBank 

(National Center of Biotechnology Information, NCBI, Benson et al. 2013). Ώπφ ηηο 

αλαθηεκέλεο αιιεινπρίεο, νη 17 αλήθαλ ζε άηνκα Ώηιαληηθήο πξνέιεπζεο (Κσδηθνί 

GenBank: JQ774728–JQ774732, JQ774911–JQ774914, JQ775119–JQ775126 απφ ηνπο 

Costa et al. 2012) θαη νη 22 αλήθαλ ζε άηνκα πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηε Θάιαζζα ηεο 

Λεβαληίλεο (Κσδηθνί GenBank: JN641222–JN641233, JN641234–JN641243 απφ ηνπο 

Moftah et al. 2011). Σα άηνκα νκαδνπνηήζεθαλ ζε 11 πιεζπζκηαθά δείγκαηα αλάινγα κε ηε 

γεσγξαθηθή ηνπο πξνέιεπζε.  

Οη αλαιχζεηο ηνπ ππξεληθνχ DNA (nDNA) πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλνιηθά ζε 834 

άηνκα, ηα νπνία γνλνηππήζεθαλ ζε 12 κηθξνδνξπθνξηθνχο ηφπνπο. Σα άηνκα 

νκαδνπνηήζεθαλ ζε 10 πιεζπζκηαθά δείγκαηα αλάινγα κε ηε γεσγξαθηθή ηνπο πξνέιεπζε.  

Δ γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ αηφκσλ πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηηο κνξηαθέο αλαιχζεηο 

παξνπζηάδεηαη ζηελ Βηθφλα 7.7, ελψ ζηνλ Πίλαθα 7.10 παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία ησλ 

δεηγκαηνιεςηψλ θαη ν αξηζκφο ησλ δεηγκάησλ αλά πεξηνρή θαη κνξηαθφ δείθηε. 
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Δηθφλα 7.7 Υάξηεο ηεο Μεζνγείνπ κε ηνπο ζηαζκνχο δεηγκαηνιεςίαο ησλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. 

canicula, ηα νπνία ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηηο κνξηαθέο αλαιχζεηο (θφθθηλνη θχθινη, άηνκα πνπ 

ζπιιέρζεθαλ ζηελ παξνχζα κειέηε; κπιε θχθινη, άηνκα ησλ νπνίσλ νη αιιεινπρίεο αλαθηήζεθαλ 

απφ ηελ GenBank). Γηα ηελ απεηθφληζε ησλ ζηαζκψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην κέζν γεσγξαθηθφ ζηίγκα  

 

Πίλαθαο 7.10 Πεξηνρή, ζχκβνιν πιεζπζκηαθψλ δεηγκάησλ, γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο (ι θαη θ) 

θαη έηνο ζπιινγήο ησλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. canicula, ηα νπνία ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηηο αλαιχζεηο ηνπ 

κηηνρνλδξηαθνχ (mtDNA) θαη ππξεληθνχ DNA (nDNA)  

 

Πεξηνρή χκβνιν ι θ Έηνο 
Ν        

mtDNA 

N            

nDNA  

Αηιαληηθφο 
   

  

ΐνξεηνδπηηθή Πνξηνγαιία 
ATL 

9,08–9,98 W 38,58–40,18 N 2005, 2006 12*   

Νφηηα Πνξηνγαιία δ.α. δ.α. 2005, 2006 5*   

Γπηηθή Μεζφγεηνο 
   

  

ΐαιεαξίδεο BAL 2,49–4,41 E 39,02–39,96 N 2012 51 128 

Ώιγεξία ALG 3,71–4,72 E 36,93–36,94 N 2011, 2012 50 65 

Αλαηνιηθή Μεζφγεηνο 
   

  

Εφλην πέιαγνο ION 20,34–20,45 E 39,15–39,23 N 2012 46 82 

Κνξηλζηαθφο θφιπνο COR 22,86–22,92 E 38,15–38,17 N 2007, 2010 12 18 

Κξεηηθφ πέιαγνο CRE 25,44 E 35,66 N 2011 51 103 

Μπξηψν πέιαγνο MYR 22,80–23,13 E 36,80–37,41 N 2009 
 

58 

αξσληθφο θφιπνο SAR 23,82–24,22 E 37,59–37,61 N 2009 14 62 

Κπθιάδεο CYC 25,08–25,38 E 36,26–36,77 N 2006, 2010 46 76 

ΐφξεην Ώηγαίν πέιαγνο nAEG 24,28–25,48 E 38,24–39,40 N 2007, 2008, 2010 93 203 

ΐφξεηνο Βπβντθφο θφιπνο nEVO 23,12–23,26 E 38,73–38,74 N 2005, 2007 29 39 

Ώιεμάλδξεηα, Ώίγππηνο LEV 29,40–30,20 E δ.α. 2008 22*   

χλνιν δεηγκάησλ 431 834 

ι, γεσγξαθηθφ κήθνο; θ, γεσγξαθηθφ πιάηνο ζε δεθαδηθνχο βαζκνχο (DD); δ.α., δελ αλαθέξεηαη; N, αξηζκφο δεηγκάησλ; *νη 

αιιεινπρίεο αλαθηήζεθαλ απφ ηελ GenBank 

 

 

Squalus blainville 

Οη αλαιχζεηο ηνπ mtDNA πεξηειάκβαλαλ 112 αιιεινπρίεο ελφο ηκήκαηνο (590 bp) ηνπ 

γνληδίνπ COI, απφ ηηο νπνίεο νη 107 εληζρχζεθαλ ζηελ παξνχζα κειέηε (102 απφ ηηο 

Βιιεληθέο Θάιαζζεο θαη 5 απφ ηηο ΐαιεαξίδεο) θαη νη ππφινηπεο 5 (κε δεκνζηεπκέλεο 

αιιεινπρίεο) αλαθηήζεθαλ απφ ηελ GenBank. Ώπφ ηηο αλαθηεκέλεο αιιεινπρίεο, νη 3 
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αλήθαλ ζε άηνκα πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηηο αθηέο ηεο Ν. Ώθξηθήο (Κσδηθνί GenBank: 

JF494583–JF494585) θαη νη 2 ζε άηνκα πνπ πξνέξρνληαλ απφ ην Ώηγαίν Πέιαγνο (Κσδηθνί 

GenBank: HQ603895–HQ603896).  

Οη αλαιχζεηο ηνπ nDNA πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε 577 άηνκα, ηα νπνία γνλνηππήζεθαλ 

ζε 7 κηθξνδνξπθνξηθνχο ηφπνπο. Γηα  θάζε ηχπν κνξηαθνχ δείθηε, ηα άηνκα νκαδνπνηήζεθαλ 

ζε 7 πιεζπζκηαθά δείγκαηα αλάινγα κε ηε γεσγξαθηθή ηνπο πξνέιεπζε.  

Δ γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ αηφκσλ πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηηο κνξηαθέο αλαιχζεηο 

παξνπζηάδεηαη ζηελ Βηθφλα 7.8, ελψ ζηνλ Πίλαθα 7.11 παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία ησλ 

δεηγκαηνιεςηψλ θαη ν αξηζκφο ησλ δεηγκάησλ αλά πεξηνρή θαη κνξηαθφ δείθηε. 

 

 
 

Δηθφλα 7.8 Υάξηεο ηεο Μεζνγείνπ κε ηνπο ζηαζκνχο δεηγκαηνιεςίαο (θφθθηλνη θχθινη) ησλ αηφκσλ 

ηνπ είδνπο S. blainville, ηα νπνία ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηηο κνξηαθέο αλαιχζεηο (δελ απεηθνλίδνληαη νη 

ζηαζκνί ησλ δεηγκάησλ απφ ηελ GenBank, γηα ιφγνπο ειιηπνχο πιεξνθνξίαο γηα ηα δείγκαηα ηνπ 

Ώηγαίνπ θαη νηθνλνκίαο ρψξνπ γηα ηα δείγκαηα ηεο Ν. Ώθξηθήο). Γηα ηελ απεηθφληζε ησλ ζηαζκψλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην κέζν γεσγξαθηθφ ζηίγκα  

 
Πίλαθαο 7.11 Πεξηνρή, ζχκβνιν πιεζπζκηαθψλ δεηγκάησλ, γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο (ι θαη θ) 

θαη έηνο ζπιινγήο ησλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. blainville, ηα νπνία ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηηο αλαιχζεηο 

ηνπ κηηνρνλδξηαθνχ (mtDNA) θαη ππξεληθνχ DNA (nDNA) 
 

Πεξηνρή χκβνιν ι θ Έηνο 
Ν        

mtDNA 

N            

nDNA  

Γπηηθή Μεζφγεηνο Θάιαζζα 
   

  

ΐαιεαξίδεο BAL 
   

5 5 

Αλαηνιηθή Μεζφγεηνο Θάιαζζα 
   

  

Εφλην πέιαγνο ION 20,27–20,45 E 37,99–39,23 N 2010, 2012 32 135 

Ληβπθφ πέιαγνο LIB 23,76–24,27 E 34,82–35,09 N 2004, 2005 22 37 

Κξεηηθφ πέιαγνο CRE 25,44–27,67 E 35,66–35,89 N 2011 18 31 *** 

Κπθιάδεο CYC 24,22–26,31 E 36,77–37,69 N 
2005, 2006, 2009, 

2010 
2 136 

Μπξηψν πέιαγνο MYR 22,64–23,13 E 36,77–37,44 N 2005, 2006 
 

50 

ΐφξεην Ώηγαίν πέιαγνο nAEG 23,91–25,48 E 38,24–39,07 N 2005–2010 30 ** 183 

Αηιαλην-Ηλδηθφο Χθεαλφο   

Νφηηα Ώθξηθή (Agulhas) 
 

21,00 Β 36,00 S 2006 3*   

χλνιν δεηγκάησλ 112 577 

ι, γεσγξαθηθφ κήθνο; θ, γεσγξαθηθφ πιάηνο ζε δεθαδηθνχο βαζκνχο (DD);  N, αξηζκφο δεηγκάησλ; *νη αιιεινπρίεο αλαθηήζεθαλ απφ 
ηελ GenBank; **2 αιιεινπρίεο αλαθηήζεθαλ απφ ηελ GenBank; ***πεξηιακβάλνληαη 8 δείγκαηα απφ ηε Ρφδν 
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7.2.8 Αλαιχζεηο κηηνρνλδξηαθνχ DNA  

 

Γενεηική ποικιλόηηηα  

Γηα θάζε πιεζπζκφ θαη γηα ην ζχλνιφ ηνπο ππνινγίζηεθαλ νη ηππηθνί δείθηεο ηεο γελεηηθήο 

πνηθηιφηεηαο ζην πξφγξακκα ARLEQUIN v.3.5.1.2 (Excoffier et al. 2005a) εθαξκφδνληαο 

κηα bootstrap πξνζέγγηζε κε 1.000 ηπραίεο αληηκεηαζέζεηο: (α) ν αξηζκφο ησλ πνιπκνξθηθψλ 

ζέζεσλ (segregating sites, Ss), (β) ν αξηζκφο ησλ απινηχπσλ (H) θαη ησλ ηδησηηθψλ 

απινηχπσλ (private haplotypes, HP), δειαδή ησλ απινηχπσλ πνπ έρνπλ απνθιεηζηηθή 

παξνπζία ζε έλαλ πιεζπζκφ, (γ) ε απινηππηθή πνηθηιφηεηα (haplotype diversity, h) βάζεη 

ηνπ αξηζκνχ θαη ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ απινηχπσλ ζε έλαλ πιεζπζκφ 

(Nei 1987), (δ) ε λνπθιενηηδηθή πνηθηιφηεηα (nucleotide diversity, π), ε νπνία εθθξάδεη ηε 

κέζε ηηκή ησλ λνπθιενηηδηθψλ δηαθνξψλ αλά ζέζε κεηαμχ ησλ απινηχπσλ (Nei 1987), θαη 

(ε) ε κέζε ηηκή ησλ δηαθνξψλ αλά δεχγνο απινηχπσλ (mean number of pairwise differences, 

k), ε νπνία εθθξάδεη ηελ απφθιηζε κεηαμχ ησλ αιιεινπρηψλ κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ 

κεηαιιάμεσλ πνπ έρνπλ ζπζζσξεπηεί απφ ηε ζηηγκή ηεο απφθιηζήο ηνπο θαη ζπλδέεηαη κε ην 

δείθηε π κε ηε ζρέζε: k=π*m, φπνπ m είλαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ λνπθιενηηδίσλ ησλ 

ζπγθξηλφκελσλ αιιεινπρηψλ (Tajima 1983). Λφγσ ηεο ρακειήο γελεηηθήο πνηθηιφηεηαο, 

εθαξκφζηεθε ην δηπαξακεηξηθφ κνληέιν Κ2Ρ (Kimura 2-parameter model, Kimura 1980) 

πνπ ππνζέηεη δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο ππνθαηαζηάζεσλ γηα ηηο κεηαπηψζεηο θαη ηηο 

κεηαζηξνθέο, νη νπνίνη δελ πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηε λνπθιενηηδηθή βάζε. 

 

Γενεηικές αποζηάζεις  

Δ γελεηηθή απφζηαζε κεηαμχ ησλ αιιεινπρηψλ (απφζηαζε p, p-distance) απνηππψζεθε 

αξρηθά κε ηνλ πην απιφ ηξφπν, βάζεη ηνπ πνζνζηνχ ησλ λνπθιενηηδηθψλ ζέζεσλ ζηηο νπνίεο 

νη αιιεινπρίεο δηαθέξνπλ, αγλνψληαο ην ελδερφκελν ηεο νκνπιαζίαο, δειαδή ην γεγνλφο λα 

έρνπλ ζπκβεί πεξηζζφηεξεο απφ κηα κεηαιιαγέο ζηελ ίδηα λνπθιενηηδηθή ζέζε πνπ 

απνθξχπηεη ην βαζκφ δηαθνξνπνίεζεο ησλ πιεζπζκψλ θαη επηζθηάδεη ηηο εμειηθηηθέο ηνπο 

ζρέζεηο (Freeland 2005). Χζηφζν, θαζψο απμάλεηαη ε δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ 

αιιεινπρηψλ, είλαη δπλαηφ ε ίδηα λνπθιενηηδηθή ζέζε λα έρεη ππνζηεί πνιιαπιέο κεηαιιαγέο 

θαη λα παξακέλεη θξπθφο ν πξαγκαηηθφο αξηζκφο αιιαγψλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε (Kumar 

et al. 2004). Γηα ην ιφγν απηφ, εθαξκφζηεθε σο ηερληθή «δηφξζσζεο» ηεο παξαηεξνχκελεο 

γελεηηθήο απφζηαζεο p ην κνληέιν λνπθιενηηδηθήο ππνθαηάζηαζεο Κ2Ρ (Kimura 1980). 
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Οη γελεηηθέο απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ απινηχπσλ, ησλ πιεζπζκψλ θαη ε 

ελδνπιεζπζκηαθή γελεηηθή απφζηαζε εθηηκήζεθαλ θαη κε ηηο δχν πξναλαθεξζείζεο 

κεζφδνπο ζην πξφγξακκα MEGA v.5.1 (Kumar et al. 2008). ην ίδην πξφγξακκα 

ππνινγίζηεθε ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ κεηαιιαγψλ πνπ εκθαλίζηεθαλ ζηηο αιιεινπρίεο 

κφλν κηα θνξά (singletons, S) θαη ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζέζεσλ θεηδσιφηεηαο (parsimony 

informative sites, Ps), δειαδή ησλ ζέζεσλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν δηαθνξεηηθά 

λνπθιενηίδηα πνπ αληηπξνζσπεχνληαη δχν θνξέο κεηαμχ ησλ εμεηαδφκελσλ αιιεινπρηψλ. 

  

Γενεηική δομή 

Γηα ηε κειέηε ηεο πιεζπζκηαθήο δνκήο θαη δηαθνξνπνίεζεο ησλ ππφ κειέηε εηδψλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζηαηηζηηθή Φ (Φ-Statistics, Excoffier et al. 1992) πνπ είλαη κνξηαθά 

αλάινγε κε ηελ παξαδνζηαθή ζηαηηζηηθή F (F-Statistics, Wright 1965). πγθεθξηκέλα, 

ππνινγίζηεθε ν δείθηεο ΦST απφ ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο απινηχπνπο αλά δεχγνο 

πιεζπζκψλ. Ο δείθηεο ΦST απνηειεί ην κέηξν ηεο δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ησλ πιεζπζκψλ 

θαη ε ηηκή ηνπ θπκαίλεηαη απφ κεδέλ (απνπζία δηαθνξνπνίεζεο) έσο ηε κνλάδα (κέγηζηε 

δηαθνξνπνίεζε). Ο ππνινγηζκφο ηνπ δείθηε ΦST έγηλε ζην πξφγξακκα ARLEQUIN v.3.5.1.2 

(Excoffier et al. 2005a) εθαξκφδνληαο 1.000 ηπραίεο αληηκεηαζέζεηο. Σν επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο δηνξζψζεθε κε ηε δηαδηθαζία Bonferroni (Rice 1989). Αεδνκέλνπ φηη ε 

δηφξζσζε Bonferroni είλαη αξθεηά απζηεξή κέζνδνο θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ςεπδψο 

ζεηηθά ζθάικαηα (false positives), δειαδή ζε ςεπδψο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα, 

εθαξκφζηεθε ζπκπιεξσκαηηθά ε ιηγφηεξν απζηεξή δηφξζσζε ησλ Benjamini & Hochberg 

(1995). Δ ηειεπηαία παξέρεη κηα θαιή ηζνξξνπία αλάκεζα ζηνλ εληνπηζκφ ησλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ςεπδψο ζεηηθψλ ζθαικάησλ. χκθσλα 

κε ηηο ηηκέο ΦST αλά δεχγνο πιεζπζκψλ θαηαζθεπάζηεθε ν πίλαθαο γελεηηθψλ απνζηάζεσλ.  

Ώθνινχζεζε ε ηεξαξρηθή αλάιπζε κνξηαθήο δηαθχκαλζεο (Analysis of Molecular 

Variance, AMOVA, Excoffier et al. 1992), κε βάζε ηελ νπνία ε ζπλνιηθή παξαηεξνχκελε 

δηαθχκαλζε ηεο γελεηηθήο πνηθηιφηεηαο δηαηξείηαη ζε ζπληζηψζεο ζπλδηαθχκαλζεο 

(covariance components) πνπ νθείινληαη ζε δηαθνξέο ηφζν εληφο φζν θαη αλάκεζα ζηηο εθ 

ησλ πξνηέξσλ ππνζεηηθέο νκαδνπνηήζεηο ησλ πιεζπζκψλ (Excoffier et al. 2005a). Οη 

πιεζπζκνί νκαδνπνηήζεθαλ ιακβάλνληαο ππφςε ηφζν ηνλ πίλαθα ησλ γελεηηθψλ 

απνζηάζεσλ (ΦST) φζν θαη ηε γεσγξαθηθή ηνπο πξνέιεπζε. Πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε 

παξνπζία ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πξνηχπνπ δνκήο γηα θάζε ππνζεηηθή νκαδνπνίεζε, 

ππνινγίζηεθε ν δείθηεο ΦCT πνπ δείρλεη ηε γελεηηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ νκάδσλ ησλ 
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πιεζπζκψλ θαη ν δείθηεο ΦSC πνπ δείρλεη ηε γελεηηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ 

πιεζπζκψλ εληφο θάζε νκάδαο. Ο ππνινγηζκφο ησλ δεηθηψλ έγηλε ζην πξφγξακκα 

ARLEQUIN v.3.5.1.2 (Excoffier et al. 2005a) εθαξκφδνληαο 1.000 ηπραίεο αληηκεηαζέζεηο.  

Δ ΏMOVA δηαθέξεη αθελφο απφ ηελ θιαζηθή αλάιπζε δηαθχκαλζεο (ANOVA) ζην 

φηη ν έιεγρνο ησλ ππνζέζεσλ ησλ νκαδνπνηήζεσλ γίλεηαη κε κεζφδνπο αληηκεηάζεζεο θαη 

παξαθάκπηεηαη ε ππφζεζε ηεο θαλνληθήο θαηαλνκήο πνπ δελ ηζρχεη γηα κνξηαθά δεδνκέλα 

αθεηέξνπ απφ ηελ ηεξαξρηθή αλάιπζε ησλ Weir & Cockerham (1984), γηαηί βαζίδεηαη ηφζν 

ζηηο γνληδηαθέο ζπρλφηεηεο φζν θαη ζηε γελεηηθή απφζηαζε κεηαμχ ησλ δεηγκάησλ. 

Δ γελεηηθή απνκφλσζε ιφγσ απφζηαζεο (Isolation By Distance, IBD, Wright 1938) 

είλαη έλα θαηλφκελν ζχκθσλα κε ην νπνίν ε γελεηηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ δχν πιεζπζκψλ 

αλακέλεηαη λα απμάλεηαη φζν απμάλεηαη ε κεηαμχ ηνπο γεσγξαθηθή απφζηαζε. Δ παξνπζία 

απηνχ ηνπ πξνηχπνπ ειέγρζεθε ζηαηηζηηθά κε ηε ζπζρέηηζε Mantel (1967) ηνπ πίλαθα ησλ 

γελεηηθψλ απνζηάζεσλ θαη ηνπ πίλαθα ησλ γεσγξαθηθψλ απνζηάζεσλ αλά δεχγνο 

πιεζπζκψλ ζην πξφγξακκα ΕBDWS v.3.23 (Jensen et al. 2005) πνπ είλαη δηαζέζηκν ζηελ 

ηζηνζειίδα: http://www.ibdws.sdsu.edu/~ibdws/. Σν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο εθηηκήζεθε κε 

30.000 ηπραίεο αληηκεηαζέζεηο. Χο κέηξν ηεο γελεηηθήο απφζηαζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ν 

δείθηεο ΦST/1-ΦST ηνπ Rousset (1997) (θαη FST/1-FST γηα ην nDNA), ελψ γηα ηελ θαηαζθεπή 

ηνπ πίλαθα ησλ γεσγξαθηθψλ απνζηάζεσλ ππνινγίζηεθε: (α) ε ζπληνκφηεξε παξάθηηα 

δηαδξνκή πνπ ζπλδέεη ηα γεσγξαθηθά θέληξα ησλ πιεζπζκψλ αθνινπζψληαο ηελ ηζνβαζή 

ησλ 500 m (παξάθηηα απφζηαζε), θαη (β) ε ζπληνκφηεξε απφζηαζε κεηαμχ ησλ γεσγξαθηθψλ 

θέληξσλ ησλ πιεζπζκψλ δηαζρίδνληαο ηηο ηζνβαζείο (σθεάληα απφζηαζε). Δ ηζνβαζήο ησλ 

500 m επηιέρζεθε, γηαηί θαη ηα δχν ππφ κειέηε είδε ζπρλάδνπλ θπξίσο ζε βάζε <500 m (π.ρ. 

Compagno 1984a; b). Οη γεσγξαθηθέο απνζηάζεηο ππνινγίζηεθαλ ζε ζχζηεκα γεσαλαθνξάο 

WGS84 ζην πξφγξακκα GIS ArcView v.10 (ESRI, Redlands, CA, USA).  

Ώθνινχζεζε ε πνιπδηάζηαηε αλάιπζε απεηθφληζεο (Multi Dimensional Scaling, 

MDS), ε νπνία απνζθνπεί ζηελ εχξεζε «θπζηθψλ» νκαδνπνηήζεσλ, ψζηε ηα δείγκαηα ζε 

θάζε νκάδα λα παξνπζηάδνπλ γεληθά κεγαιχηεξε νκνηφηεηα κεηαμχ ηνπο απ’ φ,ηη ηα δείγκαηα 

πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο (Clarke & Warwick 1994). Με βάζε ηνλ πίλαθα ησλ 

γελεηηθψλ απνζηάζεσλ (ΦST) πξαγκαηνπνηήζεθε ε δηζδηάζηαηε απεηθφληζε ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ησλ πιεζπζκψλ ζην πξφγξακκα PRIMER v.6 (Clarke & Gorley 

2006), έηζη ψζηε νη απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθέο ησλ γελεηηθψλ ηνπο 

δηαθνξψλ. Δ αμηνιφγεζε ηνπ δηζδηάζηαηνπ γξαθήκαηνο έγηλε κε βάζε ην ζπληειεζηή 

ζπκπίεζεο (stress value), ν νπνίνο φζν κηθξφηεξε ηηκή ιακβάλεη ηφζν πεξηζζφηεξν 

ηθαλνπνηεηηθή είλαη ε αλαπαξάζηαζε ησλ ζρέζεσλ (Clarke & Warwick 1994). 

http://www.ibdws.sdsu.edu/~ibdws/
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Φσλογεφγραθία  

Γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ ελδνεηδηθψλ θπινγελεηηθψλ ζρέζεσλ πξνηηκήζεθε ε θαηαζθεπή 

δηθηχνπ (network) έλαληη ησλ παξαδνζηαθψλ θπινγελεηηθψλ κεζφδσλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ 

θαηαζθεπή δηραισηψλ δέληξσλ (bifurcating trees) γηα ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο.  

Δ κηθξή γελεηηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ απινηχπσλ ζε ελδνεηδηθφ επίπεδν, ζε 

ζρέζε κε ην δηαεηδηθφ, παξέρεη ειάρηζηε πιεξνθνξία, θαη ζπλεπψο κεηψλεη ηε ζηαηηζηηθή 

ηζρχ ησλ παξαδνζηαθψλ θπινγελεηηθψλ κεζφδσλ ηεο Μέγηζηεο Πηζαλνθάλεηαο (Maximum 

Likelihood), ηεο Μέγηζηεο Φεηδσιφηεηαο (Maximum Parsimony) θαη ηεο Βιάρηζηεο 

Βμέιημεο (Minimum Evolution) (Posada & Crandall 2001).  

Σα δίθηπα απνηππψλνπλ θαηλφκελα πνπ ζπκβαίλνπλ ζην επίπεδν ηνπ πιεζπζκνχ, φπσο 

είλαη ν αλαζπλδπαζκφο θαη ε νκνπιαζία, ηα νπνία νδεγνχλ ζε πνιχπινθεο ζρέζεηο κεηαμχ 

ησλ απινηχπσλ πνπ εκθαλίδνληαη κε ηε κνξθή βξφγρσλ ή αθηηλσηψλ ζπλδέζεσλ. Ώληίζεηα, 

απηά ηα θαηλφκελα δελ απνηππψλνληαη ζηα δηραισηά δέληξα. Βλδεηθηηθά, θαηά ηελ αξρή ηεο 

Μέγηζηεο Φεηδσιφηεηαο νη αζάθεηεο πνπ πξνθχπηνπλ ιφγσ νκνπιαζίαο αληηκεησπίδνληαη 

επηιέγνληαο ην δέληξν πνπ ειαρηζηνπνηεί ηνλ αξηζκφ ησλ ππνζέζεσλ παξάιιειεο, 

ζπγθιίλνπζαο ή αληίζηξνθεο κεηάιιαμεο πνπ νδεγεί ζε νκνπιαζία, ρσξίο λα απνθαιχπηνπλ 

ηε ζέζε φπνπ κπνξεί λα έγηλαλ απηέο νη κεηαιιάμεηο (Posada & Crandall 2001). 

Σέινο, ζηα δίθηπα νη πξνγνληθνί απιφηππνη ζπλππάξρνπλ κε ηνπο απινηχπνπο ησλ 

απνγφλσλ θαη επηηξέπνπλ ηελ θαιχηεξε απεηθφληζε ησλ κεηαμχ ηνπο ζρέζεσλ, θαζψο θαη ηε 

δηαηχπσζε πξνβιέςεσλ κε βάζε ηε Θεσξία χκθπζεο ησλ Γελεαινγηθψλ Γξακκψλ 

(Coalescence Theory). ζν πην παιηφο είλαη έλαο απιφηππνο ηφζν πεξηζζφηεξνη απιφηππνη 

ζα ζπλδένληαη καδί ηνπ, ηφζν πεξηζζφηεξν εζσηεξηθή ζέζε ζα θαηαιακβάλεη, θαζψο θαη ζα 

έρεη κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα εκθάληζεο θαη κεγαιχηεξν εχξνο εμάπισζεο. Ώληίζεηα, ζηα 

δηραισηά δέληξα νη απιφηππνη θαηαιακβάλνπλ ηα άθξα ησλ θιάδσλ θαη δελ απνηππψλνληαη 

νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ πξνγνληθψλ θαη απνγνληθψλ απινηχπσλ (Posada & Crandall 2001). 

Σν δίθηπν δηάκεζεο ζχλδεζεο (Median-Joining network, Bandelt et al. 1999) 

θαηαζθεπάζηεθε ζην πξφγξακκα NETWORK v.4.5.1.6 (Fluxus Technology Ltd, Suffolk, 

UK). Ώξρηθά, ζε έλα δίθηπν ελψζεθαλ φια ηα δέληξα ειάρηζηεο αλάπηπμεο (minimum-

spanning trees), ηα νπνία ζπλδένπλ ηνπο απινηχπνπο ρσξίο ηε δεκηνπξγία θπθιηθψλ ζρέζεσλ 

ή ππνζεηηθψλ θφκβσλ, ειαρηζηνπνηψληαο ην άζξνηζκα ησλ κεηαμχ ηνπο απνζηάζεσλ. 

Έπεηηα, κε βάζε ηνλ αιγφξηζκν ηεο ζηαηηζηηθήο θεηδσιφηεηαο, πξνζηέζεθαλ ζην δίθηπν ηα 

ελδηάκεζα ζεκεία πνπ αληηπξνζσπεχνπλ είηε εμαθαληζκέλνπο πξνγνληθνχο απινηχπνπο ή 

απινηχπνπο πνπ δελ αληρλεχζεθαλ ιφγσ ειιηπνχο δεηγκαηνιεςίαο (Bandelt et al. 1999).  
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Θεσξία χκθπζεο ησλ Γελεαινγηθψλ Γξακκψλ (Coalescence Theory) 

Θεσξία ηεο πιεζπζκηαθήο γελεηηθήο κε βάζε ηελ νπνία απφ ηα γελεηηθά δεδνκέλα ηνπ παξφληνο 

δηεξεπλάηαη ε παξειζνχζα θπινγεσγξαθηθή/δεκνγξαθηθή ηζηνξία ελφο πιεζπζκνχ (π.ρ. κέγεζνο 

πιεζπζκνχ, ρξφλνο απφζρηζεο) κέρξη ην ζεκείν ηνπ πην πξφζθαηνπ θνηλνχ πξνγφλνπ φισλ ησλ 

αιιεινπρηψλ (Most Recent Common Ancestor, MRCA) (Freeland 2005, Wakeley 2008). 

ηαηηζηηθή Φεηδσιφηεηα (Statistical Parsimony) 

Μέζνδνο πξνζδηνξηζκνχ ησλ εμειηθηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ αιιεινπρηψλ. ΐαζίδεηαη ζε έλαλ 

αιγφξηζκν ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν θαηαζθεπάδνληαη φιεο νη πηζαλέο θπινγελεηηθέο ηνπνινγίεο. 

Σειηθά επηιέγεηαη ην πην θεηδσιφ δίθηπν, δειαδή ην δίθηπν πνπ πξνθχπηεη κε ηα ιηγφηεξα 

εμειηθηηθά βήκαηα (θεηδσιφ φξην). ηελ αλάιπζε ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν νη πιεξνθνξηαθέο 

ζέζεηο θεηδσιφηεηαο, ελψ νη ζηαζεξέο λνπθιενηηδηθέο ζέζεηο εμαηξνχληαη (Fitch 1971).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ώθνινχζσο πξαγκαηνπνηήζεθε ε έλζεηε θιαδηζηηθή αλάιπζε (Nested Clade 

Analysis, NCA), πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί αλ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ηεο απινηππηθήο πνηθηιφηεηαο θαη ηεο γεσγξαθηθήο πξνέιεπζεο ησλ απινηχπσλ 

(Templeton 1998). Πξψην βήκα ηεο αλάιπζεο είλαη ε έλζεηε νκαδνπνίεζε ησλ απινηχπσλ 

ηνπ θπινγελεηηθνχ δηθηχνπ ζε θιάδνπο κε βάζε ηνπο θαλφλεο ηνπ Templeton et al. (1995). 

πγθεθξηκέλα, κε θαηεχζπλζε απφ ηελ πεξηθέξεηα πξνο ην εζσηεξηθφ ηνπ δηθηχνπ, νη 

κεδεληθνί θιάδνη (zero-step clades), δειαδή νη απιφηππνη πνπ δηαθέξνπλ θαηά κηα 

κεηάιιαμε ζπγθξνηνχλ ηνλ θιάδν ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ (one-step clade), νη θιάδνη ηνπ 

πξψηνπ ζηαδίνπ πνπ δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο θαηά κηα κεηάιιαμε ζπγθξνηνχλ ηνπο θιάδνπο 

ηνπ δεπηέξνπ ζηαδίνπ (two-step clade) θ.ν.θ., κέρξη έλαο θιάδνο λα πεξηθιείζεη νιφθιεξν ην 

δίθηπν. ηε ζπλέρεηα, κε βάζε ηε γεσγξαθηθή απφζηαζε κεηαμχ ησλ πιεζπζκψλ, γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο νπνίαο ιήθζεθε ππφςε ην κέζν γεσγξαθηθφ ζηίγκα θάζε πιεζπζκηαθνχ 

δείγκαηνο, ππνινγίζηεθαλ νη ηξεηο αθφινπζεο απνζηάζεηο: (α) ε κέζε απφζηαζε ησλ θιάδσλ 

(average clade distance, Dc) γηα ηελ εθηίκεζε ηεο γεσγξαθηθήο εμάπισζεο ελφο θιάδνπ, (β) 

ε έλζεηε απφζηαζε ησλ θιάδσλ (nested clade distance, Dn) γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ 

γεσγξαθηθήο εμάπισζεο ελφο θιάδνπ ζπγθξηηηθά κε ηνπο άιινπο θιάδνπο πνπ αλήθνπλ ζηελ 

ίδηα έλζεηε νκαδνπνίεζε, θαη (γ) ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ εζσηεξηθψλ ζεκείσλ (interiors) 

θαη ησλ θνξπθψλ (tips) (interior-tip distance, I-T), ε νπνία δείρλεη πφζν εμαπισκέλεο είλαη νη 

θνξπθέο (λεφηεξνη ή ζπάληνη απιφηππνη) ζε ζρέζε κε ηα εζσηεξηθά ζεκεία (παιαηφηεξνη ή 

θνηλνί απιφηππνη) εληφο ελφο θιάδνπ (I-Tc) ή ηεο ίδηαο έλζεηεο νκαδνπνίεζεο (I-Tn).  

Δ έλζεηε θιαδηζηηθή αλάιπζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πξφγξακκα GEODIS v.2.6 

(Posada et al. 2000) εθαξκφδνληαο 10.000 ηπραίεο αληηκεηαζέζεηο. Δ βηνινγηθή εξκελεία 

ησλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ απνηειεζκάησλ έγηλε κε βάζε ηελ θιείδα ηνπ Templeton (2004). 
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Δημογραθική ιζηορία 

Γηα ηε κειέηε ηεο δεκνγξαθηθήο ηζηνξίαο ησλ παξαηεξνχκελσλ δηαθξηηψλ γελεηηθψλ 

δεμακελψλ ησλ ππφ κειέηε εηδψλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηξεηο επξέσο εθαξκνδφκελεο κέζνδνη 

πνπ βαζίζηεθαλ ζηα κνξηαθά δεδνκέλα ηνπ mtDNA. 

Ώξρηθά, πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη δνθηκαζίεο ησλ δεκνγξαθηθψλ κεηαβνιψλ θαη 

νπδεηεξφηεηαο ησλ Tajima (1989) θαη Fu (1997). Καηά ηε δνθηκαζία Tajima (1989) 

εθηηκάηαη ε πιεζπζκηαθή παξάκεηξνο ζ=4Nem, φπνπ Ne είλαη ην δξαζηηθφ κέγεζνο ηνπ 

πιεζπζκνχ θαη m είλαη ν κεηαιιαθηηθφο ξπζκφο αλά γεληά, κε βάζε: 

 ηνλ αξηζκφ ησλ λνπθιενηηδηθψλ ζέζεσλ πνπ εκθαλίδνπλ πνιπκνξθηζκφ (number of 

segregating sites, Ss) θαη ζπκβνιίδεηαη σο ζSs, θαη  

 ηε κέζε ηηκή ησλ λνπθιενηηδηθψλ δηαθνξψλ αλά ζέζε κεηαμχ ησλ απινηχπσλ 

(λνπθιενηηδηθή πνηθηιφηεηα, π) θαη ζπκβνιίδεηαη σο ζπ. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη λνπθιενηηδηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ απινηχπσλ είλαη 

νπδέηεξεο (δελ ππφθεηληαη ζηε θπζηθή επηινγή θαη δελ επεξεάδνπλ ηελ αξκνζηηθφηεηα ησλ 

αηφκσλ) θαη ππάξρεη ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ κεηαιιάμεσλ θαη ηεο γελεηηθήο παξέθθιηζεο, νη 

παξάκεηξνη ζSs θαη ζπ δελ δηαθέξνπλ, θαη ζπλεπψο ν δείθηεο D ηνπ Tajima πνπ πξνθχπηεη 

απφ ηε δηαθνξά ηνπο (D=ζπ-ζSs) είλαη κεδεληθφο θαη ελδεηθηηθφο ηνπ ζηαζεξνχ πιεζπζκηαθνχ 

κεγέζνπο. Ώλ, σζηφζν, ιάβεη ζεηηθή ή αξλεηηθή ηηκή, ζεκαίλεη φηη ε ηζνξξνπία 

κεηαιιάμεσλ-γελεηηθήο παξέθθιηζεο έρεη δηαηαξαρζεί (Tajima 1989). Δ ζεηηθή ηηκή ηνπ 

δείθηε D ηνπ Tajima δείρλεη φηη ππάξρεη πιεφλαζκα ησλ απινηχπσλ ελδηάκεζεο ζπρλφηεηαο 

θαη πξνθχπηεη είηε αλ ν πιεζπζκφο έρεη δηέιζεη πξφζθαηα απφ ζηελσπφ, θαηά ηελ νπνία ν 

αξηζκφο ησλ λνπθιενηηδηθψλ ζέζεσλ πνπ εκθαλίδνπλ πνιπκνξθηζκφ (Ss) κεηψλεηαη 

δξακαηηθά, ή αλ έρεη δξάζεη ε επηινγή ηεο ππεξθπξηαξρίαο (overdominant selection), ε νπνία 

απμάλεη ηνλ αξηζκφ ησλ εηεξνδπγσηψλ θαη εκπνδίδεη ηελ έθθξαζε ησλ επηβιαβψλ 

ππνιεηπφκελσλ γνληδίσλ ρσξίο λα επεξεάδεη ηνλ αξηζκφ ησλ λνπθιενηηδηθψλ ζέζεσλ πνπ 

εκθαλίδνπλ πνιπκνξθηζκφ (Ss). Δ αξλεηηθή ηηκή ηνπ δείθηε D δείρλεη φηη επηθξαηνχλ νη 

ζπάληνη απιφηππνη θαη κπνξεί λα πξνθχςεη είηε αλ ν πιεζπζκφο έρεη μεθηλήζεη λα 

εμαπιψλεηαη πξφζθαηα, νπφηε νη κεηαιιάμεηο πνπ ζπκβαίλνπλ είλαη απίζαλν λα ραζνχλ, ή αλ 

έρεη δξάζεη ε αξλεηηθή επηινγή (negative ή purifying selection) θαηά ηελ νπνία 

ζπζζσξεχνληαη ζησπεξέο κεηαιιάμεηο (κεηαπηψζεηο ή κεηαζηξνθέο πνπ δελ αιιάδνπλ ην 

ακηλνμχ). Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ πνιπκνξθηθψλ λνπθιενηηδηθψλ 

ζέζεσλ (Ss), αιιά δελ κεηαβάιιεηαη ηδηαίηεξα ε κέζε ηηκή ησλ λνπθιενηηδηθψλ δηαθνξψλ 

αλά ζέζε κεηαμχ ησλ απινηχπσλ (π), θαη ζπλεπψο ε εηεξνδπγσηία ζπ (Tajima 1989). 
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Καηά ηε δνθηκαζία Fu (1997) ππνινγίζηεθε ν δείθηεο Fs κε βάζε ην κνληέιν εμέιημεο 

«Infinite Sites Model, ISM» (Kimura & Crow 1964, Watterson 1975), ζχκθσλα κε ην νπνίν 

θάζε θνξά πνπ γίλεηαη κεηάιιαμε αθνξά ζε λέα λνπθιενηηδηθή ζέζε. Ο δείθηεο Fs εθηηκάεη 

ηελ πηζαλφηεηα λα παξαηεξεζεί ζε έλα ηπραίν δείγκα έλαο νξηζκέλνο αξηζκφο απινηχπσλ, 

δεδνκέλνπ ηνπ παξαηεξνχκελνπ αξηζκνχ απινηχπσλ θαη ηεο παξαηεξνχκελεο 

λνπθιενηηδηθήο πνηθηιφηεηαο (π). ηαλ ν δείθηεο Fs ιάβεη ζεηηθή ηηκή, ζεκαίλεη φηη ππάξρεη 

έιιεηκκα απινηχπσλ πνπ νθείιεηαη ζηελ επίδξαζε είηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζηελσπνχ ή ηεο 

επηινγήο ηεο ππεξθπξηαξρίαο. ηαλ ν δείθηεο Fs ιάβεη αξλεηηθή ηηκή, ζεκαίλεη φηη ππάξρεη 

πιεφλαζκα ζπάλησλ απινηχπσλ πνπ νθείιεηαη είηε ζηελ πξφζθαηε εμάπισζε ηνπ 

πιεζπζκνχ ή ζηε δξάζε ηεο αξλεηηθήο επηινγήο (Fu 1997). ηελ παξνχζα κειέηε νη δείθηεο 

D (Tajima 1989) θαη Fs (Fu 1997) θαη ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηάο ηνπο εθηηκήζεθαλ ζην 

πξφγξακκα ARLEQUIN v.3.5.1.2 (Excoffier et al. 2005a) κε 1.000 ηπραίεο αληηκεηαζέζεηο.  

ηo ίδην πξφγξακκα πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ε δνθηκαζία θαηαλνκήο αλαληηζηνηρίαο 

(mismatch distribution) ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη ε αχμεζε ή ε κείσζε ηνπ 

κεγέζνπο ελφο πιεζπζκνχ απνηππψλεηαη ζηηο DNA αιιεινπρίεο (Rogers & Harpending 

1992). Ώπφ απηή ηε δνθηκαζία θαηαζθεπάδεηαη έλα γξάθεκα ζην νπνίν ζπγθξίλεηαη ε 

παξαηεξνχκελε θαηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ λνπθιενηηδηθψλ δηαθνξψλ αλά δεχγνο 

απινηχπσλ κε ηελ αλακελφκελε βάζεη ηνπ κνληέινπ ηεο μαθληθήο πιεζπζκηαθήο εμάπισζεο 

(Schneider & Excoffier 1999, Excoffier et al. 2005b). Δ θαηαλνκή αλαληηζηνηρίαο 

ραξαθηεξίδεηαη σο κνλφηξνπε (unimodal) ζε πιεζπζκνχο πνπ έρνπλ εμαπισζεί πξφζθαηα 

θαη σο πνιχηξνπε (multimodal) ζε ζηαζεξνχο πιεζπζκνχο (Slatkin & Hudson 1991, Rogers 

& Harpending 1992). Δ νκαιφηεηα ηεο παξαηεξνχκελεο θαηαλνκήο θαη ν βαζκφο 

πξνζαξκνγήο ηεο ζηε κνλφηξνπε θαηαλνκή εθηηκήζεθαλ βάζεη ηνπ δείθηε r ηνπ Harpending 

(1994). ηαλ ν δείθηεο r παξνπζηάζεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ηηκή, απνηειεί έλδεημε γηα ηελ 

απφξξηςε ηνπ κνληέινπ πιεζπζκηαθήο αχμεζεο (Schneider & Excoffier 1999). 

Βπίζεο, εθηηκήζεθε ν ρξφλνο εμάπισζεο ηνπ πιεζπζκνχ (t) κε βάζε ηε ζρέζε: η=2κt, 

φπνπ η είλαη ν εθηηκεηήο (tau) ηνπ ρξφλνπ απφθιηζεο κεηαμχ αληζνκεγεζψλ πιεζπζκψλ θαη 

ππνινγίδεηαη απφ ηε δνθηκαζία θαηαλνκήο αλαληηζηνηρίαο (Gaggioti & Excoffier 2000), θαη 

κ είλαη ν κεηαιιαθηηθφο ξπζκφο ηεο αιιεινπρίαο πνπ ηζνχηαη κε: κ=ku, φπνπ k είλαη ν 

ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ λνπθιενηηδίσλ κηαο αιιεινπρίαο θαη u είλαη ν κεηαιιαθηηθφο ξπζκφο 

γηα θάζε λνπθιενηίδην (Rogers & Harpending 1992). Καζψο δελ ππάξρεη πιεξνθνξία 

ζρεηηθά κε ην κεηαιιαθηηθφ ξπζκφ ηνπ γνληδίνπ COI γηα ηα ππφ κειέηε είδε, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ν ξπζκφο ππνθαηαζηάζεσλ (2,38x10
-9

 ππνθαηαζηάζεηο/ζέζε/έηνο) πνπ 

αθνξά ζην αληίζηνηρν γνλίδην ζηνπο θαξραξίεο ηνπ γέλνπο Squatina (Stelbrink et al. 2010).  
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Σέινο, γηα ηελ αλαθαηαζθεπή ηεο δεκνγξαθηθήο ηζηνξίαο ησλ δηαθξηηψλ γελεηηθψλ 

δεμακελψλ ησλ ππφ κειέηε εηδψλ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ κνξηαθψλ 

δεδνκέλσλ, πξαγκαηνπνηήζεθε ε αλάιπζε «Bayesian Skyline» ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο 

Μπευδηαλήο πκπεξαζκαηνινγίαο (Bayesian Inference, ΐΕ). Γηα ην ζθνπφ απηφ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην «cross-platform» πξφγξακκα BEAST v.1.7.5 (Bayesian Evolutionary 

Analysis Sampling Trees, Drummond et al. 2012), ην νπνίν έηξεμε ζε ζχζηεκα ζπζηνηρίαο 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (Computer Cluster). Σν αξρείν εηζφδνπ (input file) γηα ην 

BEAST δεκηνπξγήζεθε ζην πξφγξακκα BEAUti v.1.7.5 (Drummond et al. 2012).  

Πξηλ απφ φια, εθηηκήζεθε ην θαηαιιειφηεξν κνληέιν λνπθιενηηδηθψλ 

ππνθαηαζηάζεσλ γηα ην γνλίδην COI ηνπ mtDNA ζην πξφγξακκα jMODELTEST v.2.1.4 

(Darriba et al. 2012) ρξεζηκνπνηψληαο ην θξηηήξην ηνπ Bayes (Bayesian Information 

Criterion, BIC, Schwarz 1978), ην νπνίν έρεη πξνηαζεί σο ην πην θαηάιιειν, εμαηηίαο ηεο 

πςειήο ηνπ αθξίβεηαο (Luo et al. 2010). Χο θαιχηεξν κνληέιν λνπθιενηηδηθψλ 

ππνθαηαζηάζεσλ θαη γηα ηα δχν ππφ κειέηε είδε πξνηάζεθε ην HKY+I (Hasehawa-Kishino-

Yano plus Invariant sites, Hasegawa et al. 1985), ην νπνίν ππνζέηεη αθελφο ηε κε 

νκνηφκνξθε εθ ησλ πξνηέξσλ θαηαλνκή ησλ ηεζζάξσλ λνπθιενηηδηθψλ βάζεσλ αθεηέξνπ 

δηαθνξεηηθφ ξπζκφ κεηαπηψζεσλ θαη κεηαζηξνθψλ θαηά ηηο νπνίεο παξακέλεη ακεηάβιεηνο 

έλαο κεγάινο αξηζκφο λνπθιενηηδηθψλ βάζεσλ.  

Σειηθά, ε Μπευδηαλή αλάιπζε ζηεξίρηεθε ζηελ θαηαζθεπή ελφο θπινγελεηηθνχ 

δέληξνπ απφ ηηο αιιεινπρίεο ηνπ γνληδίνπ COI ηνπ mtDNA ζχκθσλα κε ηε κέζνδν ηεο 

Οκαδνπνίεζεο Ώζηάζκηησλ Γεπγψλ κε Ώξηζκεηηθνχο Μέζνπο φξνπο (Unweighted Pair 

Group Method with Arithmetic means, UPGMA, Sneath & Sokal 1973) θαη βάζεη ηνπ 

κεηαιιαθηηθνχ ξπζκνχ 2,38x10
-9

 ππνθαηαζηάζεηο/ζέζε/έηνο (Stelbrink et al. 2010). Δ 

αλάιπζε πξαγκαηνπνηήζεθε ηξεηο αλεμάξηεηεο θνξέο γηα θάζε ζεη δεδνκέλσλ. Ο 

ζηαηηζηηθφο έιεγρνο πεξηειάκβαλε 100 εθαηνκκχξηα επαλαιήςεηο MCMC κε 10 

εθαηνκκχξηα επαλαιήςεηο σο πεξίνδν αζηάζεηαο (burn-in period) ησλ ηηκψλ πηζαλνθάλεηαο 

θαη δεηγκαηνιεςία γηα θάζε 1.000 επαλαιήςεηο.  

Γηα ηελ νπηηθνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξφγξακκα TRACER 

v.1.5 (Rambaut & Drummond 2007) φπνπ αλαπαξάρζεθαλ ηα γξαθήκαηα «Bayesian Skyline 

plots», ηα νπνία απνηππψλνπλ ηελ παξειζνχζα πιεζπζκηαθή δπλακηθή, θαη ζπγθεθξηκέλα 

ηελ εθ ησλ πζηέξσλ θαηαλνκή ηνπ δξαζηηθνχ πιεζπζκηαθνχ κεγέζνπο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηαζηεκάησλ εκπηζηνζχλεο ηνπ, ζε ζρέζε κε ην ρξφλν. ην 

ίδην πξφγξακκα εθηηκήζεθε επίζεο ν ρξφλνο έσο ηνλ πην πξφζθαην θνηλφ πξφγνλν (time to 

Most Recent Common Ancestor, tMRCA) (Drummond et al. 2005).  
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Μπευδηαλή πκπεξαζκαηνινγία, Μ (Bayesian Inference, ΒΗ) 

Μέζνδνο ζηαηηζηηθήο ζπκπεξαζκαηνινγίαο πνπ βαζίδεηαη ζην ζεψξεκα ηνπ Bayes θαηά ην νπνίν 

εθηηκάηαη ε f(ζ|x), δειαδή ε πηζαλφηεηα θαηαλνκήο ηεο άγλσζηεο παξακέηξνπ ζ δεδνκέλεο ηεο x. 

Αηαθέξεη απφ ηελ θιαζζηθή ζηαηηζηηθή ζην φηη επεηδή θάζε άγλσζηε παξάκεηξνο ζεσξείηαη σο 

ηπραία κεηαβιεηή, αξρηθά θαζνξίδεηαη ε εθ ησλ πξνηέξσλ θαηαλνκή f(ζ) (prior probability 

distribution), ε νπνία αληηπξνζσπεχεη ηελ πξφηεξε γλψζε καο γηα ηελ θαηαλνκή ηεο παξακέηξνπ 

ζ. ηαλ ιεθζνχλ ππφςε ηα δεδνκέλα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπλάξηεζε πηζαλνθάλεηαο f(x|ζ) 

(likelihood function), πξνθχπηεη ε εθ ησλ πζηέξσλ θαηαλνκή ηεο παξακέηξνπ f(ζ|x) (posterior 

probability distribution), ε νπνία απνηειεί ηελ νινθιεξσκέλε Μ.  

Δ Μ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα αλάιπζεο πνιππαξακεηξηθψλ πξνβιεκάησλ. Χζηφζν, φζν 

κεγαιχηεξνο είλαη ν αξηζκφο ησλ παξακέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη ππφςε αθελφο ηφζν πην δχζθνια 

νινθιεξψκαηα πξέπεη λα επηιπζνχλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εθ ησλ πζηέξσλ θαηαλνκήο, ε νπνία 

έρεη ηφζεο δηαζηάζεηο φζεο θαη ε παξάκεηξνο ζ, αθεηέξνπ ηφζν θαιχηεξε ππνδνκή ρξεηάδεηαη γηα 

λα δνζεί έκθαζε ζηηο πην ζεκαληηθέο ζρέζεηο πνπ πεξηιακβάλεη ε εθ ησλ πζηέξσλ θαηαλνκή 

(Αειιαπφξηαο & Σζηακπξηδήο 2004). ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηείηαη ν αιγφξηζκνο 

Markov Chain Monte Carlo (MCMC), δειαδή κηα κέζνδνο ζηαηηζηηθήο δεηγκαηνιεςίαο πνπ 

πξνζνκνηψλεη ηηο ηηκέο ησλ ηπραίσλ κεηαβιεηψλ απφ ηελ εθ ησλ πζηέξσλ θαηαλνκή, ε νπνία 

πθίζηαηαη δηαδνρηθέο βειηηψζεηο κέρξη λα ζπγθιίλεη πξνο ην επηζπκεηφ ζεκείν. Δ ηερληθή MCMC 

απαηηεί πςειή ππνινγηζηηθή ηζρχ θαη παξέρεη εμαηξεηηθά πςειή αθξίβεηα ζηελ εθηίκεζε ηεο εθ 

ησλ πζηέξσλ θαηαλνκήο (Huelsenbeck et al. 2002)*. 

Έλα πεδίν εθαξκνγήο ηεο Μ είλαη ε θπινγέλεζε, φπνπ ε εθ ησλ πζηέξσλ πηζαλφηεηα 

αληηπξνζσπεχεη ηελ πηζαλφηεηα πνπ έρεη θάζε δέληξν λα είλαη ην «πξαγκαηηθφ» θαη πξνθχπηεη 

απφ ηελ αλαζεψξεζε ηεο εθ ησλ πξνηέξσλ πηζαλφηεηαο (θαηά ηελ νπνία φια ηα δέληξα 

ζεσξνχληαη ηζνπίζαλα), αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη ζηνηρηζκέλεο αιιεινπρίεο (κνξηαθά δεδνκέλα) 

θαη εθαξκνζηεί έλα κνληέιν εμέιημεο (παξάκεηξνη ππφζεζεο). Σν δέληξν πνπ παξνπζηάδεη ηελ 

πςειφηεξε ηηκή ηεο εθ ησλ πζηέξσλ πηζαλφηεηαο αληηπξνζσπεχεη ην δέληξν κε ηε κεγαιχηεξε 

αμηνπηζηία γηα ηελ εθηίκεζε ησλ θπινγελεηηθψλ ζρέζεσλ (Huelsenbeck et al. 2002). Ώλ θαη ε Μ 

θαηαιήγεη ζε πηζαλά θπινγελεηηθά δέληξα, φπσο θαη ε κέζνδνο ηεο Μέγηζηεο Πηζαλνθάλεηαο, ΜΠ 

(Maximum Likelihood, ML), νη παξάκεηξνη ππφζεζεο αληηκεησπίδνληαη ζηελ πξψηε πεξίπησζε 

σο ηπραίεο κεηαβιεηέο, ελψ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε σο ζηαζεξέο. Δ Μ αλαδεηάεη ην δέληξν πνπ 

έρεη ηε κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα κε βάζε ηα κνξηαθά δεδνκέλα θαη ην εμειηθηηθφ κνληέιν 

Pr[Tree|Data] (Huelsenbeck & Ronquist 2001), ελψ ε ΜΠ αλαδεηάεη, βάζεη ελφο εμειηθηηθνχ 

κνληέινπ, ην δέληξν πνπ κεγηζηνπνηεί ηελ πηζαλφηεηα λα παξαηεξεζνχλ ηα κνξηαθά δεδνκέλα 

Pr[Data|Tree] (Felsenstein 1981).  

*Γηα ηνπο ππνινγηζκνχο πςειήο απφδνζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζχζηεκα ζπζηνηρίαο ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ (Computer Cluster) πνπ δηαζέηεη ην ΒΛ.ΚΒ.Θ.Β. Δξαθιείνπ Κξήηεο 
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7.2.9 Αλαιχζεηο κηθξνδνξπθνξηθνχ DNA  

 

Έλεγτος για ιζορροπία Hardy–Weinberg  

Σν 1908 νη G.H. Hardy θαη W. Weinberg δηαηχπσζαλ, ν έλαο αλεμάξηεηα απφ ηνλ άιινλ, ηελ 

εμίζσζε: p
2
+2pq+q

2
=1, φπνπ p θαη q είλαη νη ζπρλφηεηεο ησλ αιιεινκφξθσλ Ώ θαη ΐ ζε έλα 

γελεηηθφ ηφπν ελφο δηπινεηδνχο, εγγελψο αλαπαξαγφκελνπ νξγαληζκνχ, ησλ νπνίσλ ην 

άζξνηζκά ηζνχηαη κε ηε κνλάδα (p+q=1). χκθσλα κε απηή ηελ εμίζσζε, αλ ζε έλα θπζηθφ 

πιεζπζκφ ε αλαινγία ησλ γνλνηχπσλ AA:AB:BB είλαη p
2
:2pq:q

2
, ηφηε νη γνλνηππηθέο θαη νη 

αιιειηθέο ζπρλφηεηεο ησλ απηνζσκηθψλ γνληδίσλ παξακέλνπλ ζηαζεξέο απφ γεληά ζε γεληά 

θαη ν πιεζπζκφο βξίζθεηαη ζε ηζνξξνπία Hardy–Weinberg (Hardy 1908, Weinberg 1908).  

χκθσλα κε ην ζεψξεκα Hardy–Weinberg νη γνλνηππηθέο ζπρλφηεηεο κπνξνχλ λα 

πξνβιεθζνχλ απφ ηηο αιιειηθέο ζπρλφηεηεο θαη ην αληίζηξνθν, εθφζνλ πιεξνχληαη νη 

αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ είλαη άπεηξν, ππάξρεη πακκημία, δειαδή 

ιακβάλεη ρψξα ηπραία δηαζηαχξσζε κεηαμχ ησλ αηφκσλ θαη δελ ππάξρεη γελεηηθή δνκή, δελ 

δξα ε θπζηθή επηινγή, ε ζπρλφηεηα ησλ κεηαιιάμεσλ είλαη ακειεηέα θαη δελ ππάξρεη 

γνληδηαθή ξνή πξνο θαη απφ ηνλ πιεζπζκφ, δειαδή ηα άηνκα δελ εθηεινχλ εθηελείο 

κεηαθηλήζεηο ή κεηαλαζηεχζεηο (Page & Holmes 1998). Ώλ ζε έλα θπζηθφ πιεζπζκφ 

παξαηεξεζεί απφθιηζε απφ ηελ ηζνξξνπία Hardy–Weinberg, ηφηε ειέγρνληαη ππνζέζεηο 

ζρεηηθά κε ηηο δπλάκεηο πνπ έδξαζαλ ζηηο αιιειηθέο ζπρλφηεηεο θαη ηηο ηξνπνπνίεζαλ.  

ηα ππφ κειέηε είδε, ε απφθιηζε απφ ηελ ηζνξξνπία Hardy–Weinberg ειέγρζεθε 

μερσξηζηά γηα θάζε ηφπν θαη γηα θάζε πιεζπζκφ, θαζψο θαη γηα ην ζχλνιν ησλ ηφπσλ θαη ην 

ζχλνιν ησλ πιεζπζκψλ ζην πξφγξακκα GENEPOP v.4.2 (Raymond & Rousset 1995) 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ αιγφξηζκν αιιεινπρηψλ Markov (Guo & Thompson 1992) θαη ηνπο 

αθξηβείο ειέγρνπο ηνπ Fisher (Fisher’s exact tests) (Fisher 1922). Ώλαιπηηθφηεξα, γηα ηελ 

εθηίκεζε ησλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ απνθιίζεσλ απφ ηελ ηζνξξνπία Hardy–Weinberg 

πξαγκαηνπνηήζεθε ν έιεγρνο ειιείκκαηνο εηεξνδπγσηίαο (heterozygote deficit) κε ηηο 

αθφινπζεο ξπζκίζεηο: dememorization number=10.000, number of batches=100, number of 

iterations per batch=5.000. Ο έιεγρνο ηνπ ειιείκκαηνο εηεξνδπγσηίαο πξνηηκήζεθε έλαληη 

ηνπ ειέγρνπ πηζαλφηεηαο (probability test), εμαηηίαο ηεο κεγαιχηεξεο ζηαηηζηηθήο ηζρχνο ηνπ 

(Rousset & Raymond 1995). Σν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο γηα ηνλ έιεγρν ηεο απφθιηζεο απφ 

ηελ ηζνξξνπία Hardy–Weinberg δηνξζψζεθε κε ηε δηαδηθαζία Bonferroni (Rice 1989). Σν 

αξρείν εηζφδνπ (input file) γηα ην πξφγξακκα GENEPOP δεκηνπξγήζεθε ζην πξφγξακκα 

GENALEX v.6.5 (Peakall & Smouse 2006). 
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Έλεγτος για ανιζορροπία ζύνδεζης ηφν γενεηικών ηόπφν  

Δ αληζνξξνπία ζχλδεζεο ησλ γελεηηθψλ ηφπσλ (Linkage Disequilibrium, LD) είλαη ην 

θαηλφκελν κε ηπραίαο ζχλδεζεο ησλ αιιεινκφξθσλ ζε δχν ή πεξηζζφηεξνπο γελεηηθνχο 

ηφπνπο πνπ νδεγεί ζε απνθιίζεηο απφ ηηο αλακελφκελεο αιιειηθέο ζπρλφηεηεο ηζνξξνπίαο 

(Hamilton 2009). Μπνξεί λα πξνθχςεη φηαλ δχν γελεηηθνί ηφπνη βξίζθνληαη πνιχ θνληά 

πάλσ ζην ρξσκφζσκα (θπζηθή ζχλδεζε) ή ζπλδένληαη ιεηηνπξγηθά ή φηαλ δξα ε θπζηθή 

επηινγή. Χο απνηέιεζκα, νη ζπλδεδεκέλνη γελεηηθνί ηφπνη κεηαθέξνληαη ζηνπο απνγφλνπο σο 

έλα δεπγάξη θαη δεκηνπξγνχλ ςεπδείο επαλαιήςεηο ζε αλαιχζεηο πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο 

γελεηηθνχο ηφπνπο σο αλεμάξηεηα ηκήκαηα ηνπ γνληδηψκαηνο (Selkoe & Toonen 2006). 

Βπίζεο, θαηά ηε δηεξεχλεζε ηεο πιεζπζκηαθήο δνκήο ελφο είδνπο νδεγνχλ ζε ππεξεθηίκεζε 

ηνπ αξηζκνχ ησλ γελεηηθψλ νκάδσλ (Falush et al. 2003).  

Ο βαζκφο ζχλδεζεο ησλ γελεηηθψλ ηφπσλ εθηηκήζεθε ζην πξφγξακκα GENEPOP v.4.2 

(Raymond & Rousset 1995). Ο ζηαηηζηηθφο έιεγρνο ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν ηα αιιειφκνξθα 

ελφο ηφπνπ είλαη αλεμάξηεηα απφ ηα αιιειφκνξθα ελφο άιινπ ηφπνπ (κεδεληθή ππφζεζε) 

πξαγκαηνπνηήζεθε γηα θάζε πηζαλφ ζπλδπαζκφ αιιεινκφξθσλ ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ 

αιγφξηζκν αιιεινπρηψλ Markov (Guo & Thompson 1992) θαη ηηο αθξηβείο δνθηκαζίεο Fisher 

(Fisher’s exact tests) (Fisher 1922) κε ηηο αθφινπζεο ξπζκίζεηο: dememorization 

number=10.000, number of batches=100, number of iterations per batch=5.000. 

 

Γενεηική ποικιλόηηηα 

Γηα θάζε κηθξνδνξπθνξηθφ ηφπν θαη γηα θάζε πιεζπζκφ, θαζψο θαη γηα ην ζχλνιν ησλ ηφπσλ 

θαη ην ζχλνιν ησλ πιεζπζκψλ θάζε είδνπο ππνινγίζηεθαλ νη αθφινπζνη ηππηθνί δείθηεο 

γελεηηθήο πνηθηιφηεηαο:  

 ν αξηζκφο ησλ αιιεινκφξθσλ (number of alleles, A), ε παξαηεξνχκελε εηεξνδπγσηία 

(observed heterozygosity, HO) θαη ε αλακελφκελε εηεξνδπγσηία (expected 

heterozygosity, HE) ζην πξφγξακκα ARLEQUIN v.3.5.1.2 (Excoffier et al. 2005a) 

φπνπ ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο εθηηκήζεθε εθαξκφδνληαο 1.000 ηπραίεο 

αληηκεηαζέζεηο, 

 ε αιιειηθή πνηθηιφηεηα (allelic richness, AR), δειαδή ν κέζνο αξηζκφο αιιεινκφξθσλ 

αλά γελεηηθφ ηφπν, ζην πξφγξακκα FSTAT v.2.9.3.2 (Goudet 2001), θαη  

 ν αξηζκφο ησλ ηδησηηθψλ αιιεινκφξθσλ (private alleles, ΑP), δειαδή εθείλσλ πνπ 

εκθαλίδνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε έλαλ απφ ηνπο εμεηαδφκελνπο πιεζπζκνχο, 

ζην πξφγξακκα GENALEX v.6.5 (Peakall & Smouse 2006). 
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Γενεηική δομή 

Ο βαζκφο γελεηηθήο δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ησλ πιεζπζκηαθψλ δεηγκάησλ θαη ε γελεηηθή 

δνκή ησλ ππφ κειέηε εηδψλ δηεξεπλήζεθαλ πνηθηινηξφπσο. 

Ώξρηθά εθαξκφζηεθε ε ζηαηηζηηθή F (F-Statistics, Wright 1965) βάζεη ηεο νπνίαο 

εθηηκήζεθε ε γνληδηαθή ξνή εληφο ή κεηαμχ ησλ πιεζπζκψλ. Ώλαιπηηθφηεξα, ππνινγίζηεθε 

ν δείθηεο ελδνγακίαο ή νκνκημίαο FIS (inbreeding coefficient), ν νπνίνο εθηηκά ηε κείσζε ηεο 

εηεξνδπγσηίαο ζε έλαλ πιεζπζκφ, εμαηηίαο ηεο κε ηπραίαο δηαζηαχξσζεο ησλ αηφκσλ, ζε 

ζρέζε κε ηελ εηεξνδπγσηία πνπ ζα αλακελφηαλ αλ ν πιεζπζκφο βξηζθφηαλ ζε ηζνξξνπία 

Hardy–Weinberg. Δ ηηκή ηνπ θπκαίλεηαη απφ -1 φηαλ φια ηα άηνκα ηνπ πιεζπζκνχ είλαη 

εηεξφδπγα έσο +1 φηαλ φια ηα άηνκα ηνπ πιεζπζκνχ είλαη νκφδπγα. Ο δείθηεο FIS 

ππνινγίζηεθε απφ ηελ αλάιπζε ηεο δηαθχκαλζεο ησλ αιιειηθψλ ζπρλνηήησλ κεηαμχ ησλ 

αηφκσλ γηα θάζε γελεηηθφ ηφπν θαη γηα θάζε πιεζπζκφ, θαζψο θαη γηα ηα ζχλνιά ηνπο ζην 

πξφγξακκα GENEPOP v.4.2 (Raymond & Rousset 1995). Βπίζεο, ππνινγίζηεθε ν δείθηεο 

εγθαζίδξπζεο FST (fixation index), ν νπνίνο εθθξάδεη ηε κείσζε ηεο εηεξνδπγσηίαο εληφο 

ησλ πιεζπζκψλ ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ, εμαηηίαο ηεο ηπραίαο γελεηηθήο 

παξέθθιηζεο. Δ ηηκή ηνπ θπκαίλεηαη απφ κεδέλ φηαλ ηα άηνκα κεηαμχ ησλ πιεζπζκψλ 

δηαζηαπξψλνληαη ηπραία (παξνπζία πακκημίαο) έσο +1 ζε πεξηπηψζεηο πιήξνπο απνπζίαο 

γνληδηαθήο ξνήο κεηαμχ ησλ πιεζπζκψλ (παξνπζία πιεζπζκηαθήο δνκήο). Ο δείθηεο FST 

ππνινγίζηεθε απφ ηελ αλάιπζε ηεο δηαθχκαλζεο ησλ αιιειηθψλ ζπρλνηήησλ αλά δεχγνο 

πιεζπζκψλ ζην πξφγξακκα FSTAT v.2.9.3.2 (Goudet 2001). Σν επίπεδν ζεκαληηθφηεηάο 

ησλ δεηθηψλ FIS θαη FST δηνξζψζεθε κε ηε δηαδηθαζία Bonferroni (Rice 1989) θαη ηε κέζνδν 

ησλ Benjamini & Hochberg (1995). 

Δ ηεξαξρηθή θαηαλνκή ηεο γελεηηθήο δηαθνξνπνίεζεο εληφο θαη αλάκεζα ησλ εθ ησλ 

πξνηέξσλ θαζνξηζκέλσλ νκάδσλ ησλ πιεζπζκψλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ αλάιπζε 

κνξηαθήο δηαθχκαλζεο (AMOVA, Excoffier et al. 1992). πσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

mtDNA, νη πιεζπζκνί νκαδνπνηήζεθαλ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηηκέο ηνπ δείθηε FST αλά 

δεχγνο πιεζπζκψλ θαη ηε γεσγξαθηθή ηνπο πξνέιεπζε. Γηα θάζε ππνζεηηθή νκαδνπνίεζε 

ππνινγίζηεθε ν δείθηεο FCT πνπ δείρλεη ηε γελεηηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ νκάδσλ ησλ 

πιεζπζκψλ θαη ν δείθηεο FSC πνπ δείρλεη ηε γελεηηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ 

πιεζπζκψλ εληφο θάζε νκάδαο. Ο ππνινγηζκφο ησλ δεηθηψλ έγηλε ζην πξφγξακκα 

ARLEQUIN v.3.5.1.2 (Excoffier et al. 2005a) εθαξκφδνληαο 1.000 ηπραίεο αληηκεηαζέζεηο.  

ηε ζπλέρεηα, βάζεη ησλ ηηκψλ ηνπ δείθηε FST αλά δεχγνο πιεζπζκψλ αθελφο 

ειέγρζεθε αλ νη πιεζπζκνί παξνπζηάδνπλ γελεηηθή απνκφλσζε ιφγσ απφζηαζεο (IBD) 
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Μέζνδνο χλδεζεο Γεηηφλσλ (Neighbour-Joining tree, NJ) 

Μέζνδνο θαηαζθεπήο θπινγελεηηθνχ δέληξνπ πνπ βαζίδεηαη, φπσο θαη ε UPGMA κέζνδνο, ζε 

έλαλ αιγφξηζκν πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα ησλ γελεηηθψλ απνζηάζεσλ κεηαμχ ησλ 

αιιεινπρηψλ. Ώξρηθά, ην δέληξν είλαη αθηηλσηφ. Έπεηηα νη θφκβνη «γείηνλεο» (ιεηηνπξγηθέο 

ηαμηλνκηθέο κνλάδεο ή OTUs), νη νπνίνη έρνπλ ηε κηθξφηεξε γελεηηθή απφζηαζε θαη ην άζξνηζκα 

ησλ θιάδσλ ηνπο έρεη ηε ρακειφηεξε ηηκή, ελψλνληαη ζε έλαλ θαηλνχξγην εζσηεξηθφ θφκβν πνπ 

πξνζηίζεηαη ζην δέληξν, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή νη ελσκέλνη θφκβνη θαη νη αληίζηνηρνη θιάδνη ηνπο 

απνκαθξχλνληαη. Έπεηηα ππνινγίδεηαη μαλά ε απφζηαζε κεηαμχ ηνπ λένπ θφκβνπ θαη ησλ θφκβσλ 

πνπ απνκέλνπλ θαη ελψλνληαη πάιη νη πην θνληηλνί θφκβνη «γείηνλεο». θνπφο είλαη ζε θάζε βήκα 

λα ειαρηζηνπνηείηαη ην ζπλνιηθφ κήθνο ησλ θιάδσλ γηα λα πξνθχςεη ην βξαρχηεξν εμειηθηηθά 

δέληξν, ην νπνίν δελ θέξεη ξίδα, αιιά κπνξεί κε ηε ρξήζε κηαο εμσνκάδαο (outgroup) λα 

απνθηήζεη ξίδα, θαη άξα πνιηθφηεηα (Saitou & Nei 1987). Αεδνκέλνπ φηη ην κήθνο ησλ θιάδσλ 

αληηπξνζσπεχεη ηε γεηηθή απφζηαζε κεηαμχ ησλ θφκβσλ, νη θφκβνη «γείηνλεο» αληηζηνηρνχλ ζε 

γελεαινγίεο πνπ έρνπλ απνθιίλεη πξφζθαηα απφ έλαλ θνηλφ πξφγνλν (Freeland 2005).   

Μέζνδνο Οκαδνπνίεζεο Αζηάζκηησλ Εεπγψλ κε Αξηζκεηηθνχο Μέζνπο φξνπο                                

(Unweighted Pair Group Method with Arithmetic means, UPGMA) 
 

Μέζνδνο θαηαζθεπήο θπινγελεηηθνχ δέληξνπ πνπ αξρηθά πξνηάζεθε γηα ηελ ηαμηλφκεζε εηδψλ 

βάζεη ηεο κνξθνινγίαο ηνπο (Sneath & Sokal 1973). Πιένλ εθαξκφδεηαη γηα ηελ θαηαζθεπή 

θπινγελεηηθψλ δέληξσλ απφ κνξηαθά δεδνκέλα. ΐαζίδεηαη ζε έλαλ αιγφξηζκν πνπ πξνθχπηεη απφ 

ηνλ ππνινγηζκφ ησλ γελεηηθψλ απνζηάζεσλ γηα φια ηα πηζαλά δεχγε ησλ OTUs, δειαδή ησλ 

αιιεινπρηψλ. Ώξρηθά, νη αιιεινπρίεο κε ηε κηθξφηεξε γελεηηθή απφζηαζε ηνπνζεηνχληαη ζην 

δέληξν θαη ζπληζηνχλ ηελ πξψηε ζχλζεηε OTU. Σν ζεκείν ζην νπνίν ζπλδένληαη νη αιιεινπρίεο 

πξνθχπηεη απφ ην κέζν φξν ησλ απνζηάζεψλ ηνπο. ηε ζπλέρεηα ππνινγίδνληαη εθ λένπ νη 

γελεηηθέο απνζηάζεηο αλάκεζα ζηε ζχλζεηε OTU θαη ηηο ππφινηπεο αιιεινπρίεο, θαη πξνζηίζεηαη 

ζην δέληξν ην επφκελν δεχγνο κε ηε κηθξφηεξε απφζηαζε. Δ δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κέρξη ηειηθά 

λα πξνζηεζνχλ φιεο νη αιιεινπρίεο ζην δέληξν, ην νπνίν έρεη πάληα ξίδα (ηα δέληξα κε ξίδα 

παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηε ρξνληθή ζεηξά ησλ γεγνλφησλ δηαρσξηζκνχ). Πξνυπνζέηεη ηελ 

παξνπζία ζηαζεξνχ ξπζκνχ εμέιημεο κεηαμχ φισλ ησλ θιάδσλ ηνπ δέληξνπ έηζη ψζηε νη γελεηηθέο 

απνζηάζεηο λα ζρεηίδνληαη γξακκηθά κε ηνπο ρξφλνπο δηαρσξηζκνχ (Nei 1975). 

 

αθεηέξνπ αλαπαξαζηάζεθε ε κεηαμχ ηνπο γελεηηθή δηαθνξνπνίεζε κε ηελ πνιπδηάζηαηε 

αλάιπζε απεηθφληζεο (MDS), κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ mtDNA.  

Γηα ηε κειέηε ηεο γελεηηθήο δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ησλ πιεζπζκψλ θαηαζθεπάζηεθε 

επίζεο έλα δελδξφγξακκα βάζεη ησλ αιιειηθψλ ζπρλνηήησλ ησλ ηφπσλ κε ηε κέζνδν 

ζχλδεζεο γεηηφλσλ (Neighbour-Joining tree, NJ, Saitou & Nei 1987) ζην πξφγξακκα 

POPTREE v.2.0 (Takezaki et al. 2010) εθαξκφδνληαο 1.000 ηπραίεο αληηκεηαζέζεηο.  
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Σν αξρείν εηζφδνπ γηα ην πξφγξακκα POPTREE πεξηειάκβαλε ηηο ζπρλφηεηεο (Afreq) 

ησλ αιιεινκφξθσλ αλά γελεηηθφ ηφπν θαη πιεζπζκφ, νη νπνίεο ππνινγίζηεθαλ ζην 

πξφγξακκα GENETIX v.4.05 (Belkhir et al. 2004). Με βάζε ηηο αιιειηθέο ζπρλφηεηεο 

ππνινγίζηεθε ε γελεηηθή απφζηαζε DA ηνπ Nei (Nei 1972) θαη θαηαζθεπάζηεθε ν πίλαθαο 

ησλ γελεηηθψλ απνζηάζεσλ κεηαμχ ησλ πιεζπζκψλ. Δ απφζηαζε DA ππνινγίζηεθε 

ζχκθσλα κε ην κνληέιν εμέιημεο ησλ κηθξνδνξπθνξηθψλ ηφπσλ «Infinite Alleles Model, 

IAM» (Kimura & Crow 1964), ην νπνίν ππνζέηεη φηη θάζε λέα κεηάιιαμε δεκηνπξγεί έλα λέν 

αιιειφκνξθν θαη φηη ράλνληαη ή δεκηνπξγνχληαη ηαπηφρξνλα πνιιέο επαλαιήςεηο απφ ηηο 

κεηαιιάμεηο. Δ ηηκή ηεο απφζηαζεο DA θπκαίλεηαη απφ κεδέλ φηαλ δχν πιεζπζκνί έρνπλ ηηο 

ίδηεο γνληδηαθέο ζπρλφηεηεο ζε φινπο ηνπο ηφπνπο έσο άπεηξν φηαλ δελ ππάξρεη θαλέλα θνηλφ 

αιιειφκνξθν κεηαμχ ησλ πιεζπζκψλ (Nei 1987). 

Σέινο, ε παξνπζία πιεζπζκηαθήο γελεηηθήο δνκήο δηεξεπλήζεθε ζην πξφγξακκα 

STRUCTURE v.2.3 (Pritchard et al. 2000), ην νπνίν κε βάζε ηηο αξρέο ηεο Μπευδηαλήο 

πκπεξαζκαηνινγίαο θαηαηάζζεη ηα φκνηα γελεηηθά άηνκα ζε έλαλ πξνθαζνξηζκέλν αξηζκφ 

νκάδσλ Κ (clusters). Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο κεζφδνπ απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε θαηάηαμε 

ησλ αηφκσλ γίλεηαη ρσξίο πξφηεξε γλψζε ηεο γεσγξαθηθήο ηνπο πξνέιεπζεο. Δ 

αληηζηνίρεζε ησλ αηφκσλ ζηηο νκάδεο επηηπγράλεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ αιγφξηζκνπ 

MCMC θαη κε ρξήζε ελφο κνληέινπ γελεαινγίαο (ancestry model), θαζψο θαη ελφο κνληέινπ 

αιιειηθψλ ζπρλνηήησλ (allele frequency model), κε απψηεξν ζθνπφ λα επηηεπρζεί ε 

ηζνξξνπία Hardy–Weinberg θαη ε ηζνξξνπία ζχλδεζεο αιιεινκφξθσλ εληφο ησλ νκάδσλ 

πνπ νξίδνληαη. Γηα θάζε δεδνκέλν αξηζκφ νκάδσλ Κ θαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν δείγκα αηφκσλ 

(Υ) ππνινγίδεηαη κηα ηηκή πηζαλνθάλεηαο (posterior probability) Pr(X│K). Ο αξηζκφο ησλ 

νκάδσλ (Κ) ζηνλ νπνίν επηηπγράλεηαη ε κέγηζηε ηηκή πηζαλνθάλεηαο απνηππψλεη ηε κέγηζηε 

γελεηηθή δνκή ζην ζχλνιν ησλ δεηγκάησλ (Pritchard et al. 2000). 

ηελ παξνχζα κειέηε σο κνληέιν γελεαινγίαο επηιέρζεθε ην κνληέιν αλάκημεο 

(admixture model), ην νπνίν ππνζέηεη φηη θάζε άηνκν κπνξεί λα έρεη κηθηή θαηαγσγή θαη λα 

αλήθεη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα γελεηηθέο νκάδεο. Με βάζε απηφ ην κνληέιν, αθνχ γίλεη 

αληηζηνίρηζε ησλ αηφκσλ ζε θάζε νκάδα, ππνινγίδεηαη γηα θαζέλα απφ απηά ε παξάκεηξνο q 

ή ζπληειεζηήο ζπκκεηνρήο (membership coefficient) πνπ εθθξάδεη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 

θάζε νκάδαο ζην γνλφηππν θάζε αηφκνπ. Χο κνληέιν αιιειηθψλ ζπρλνηήησλ επηιέρζεθε 

εθείλν πνπ ππνζέηεη φηη νη αιιειηθέο ζπρλφηεηεο κεηαμχ ησλ νκάδσλ δελ είλαη αλεμάξηεηεο, 

αιιά κπνξεί λα κνηάδνπλ, ιφγσ ηεο κεηαλάζηεπζεο ή ηεο θνηλήο θαηαγσγήο. Σν κνληέιν ησλ 

εμαξηεκέλσλ αιιειηθψλ ζπρλνηήησλ (correlated allele frequencies model, Falush et al. 

2003) πξνθχπηεη απφ κηα θαηαλνκή πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ παξάκεηξν ι. Μηθξέο ηηκέο 
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γηα ηελ παξάκεηξν ι απνηεινχλ έλδεημε φηη ηα πεξηζζφηεξα άηνκα πξνέξρνληαη απφ ηνλ έλαλ 

πιεζπζκφ ή ηνλ άιινλ, ελψ ηηκέο κεγαιχηεξεο ηεο κνλάδαο δείρλνπλ φηη ηα πεξηζζφηεξα 

άηνκα αλακεηγλχνληαη (Pritchard et al. 2000). Δ ηηκή γηα ηελ παξάκεηξν ι εθηηκήζεθε 

μερσξηζηά γηα ηα είδε Scyliorhinus canicula θαη Squalus blainville ζέηνληαο φπνπ Κ=1 

ζχκθσλα κε ηνπο Falush et al. (2003), θαη ήηαλ ίζε κε 0,38 θαη 0,72, αληίζηνηρα. Δ ηηκή ηεο 

πηζαλνθάλεηαο ππνινγίζηεθε γηα θάζε κηα απφ ηηο αλακελφκελεο νκάδεο πνπ θπκαίλνληαλ 

απφ Κ=1 έσο Κ=5. Πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε ζπλέπεηα ησλ απνηειεζκάησλ, γηα θάζε ηηκή 

ηνπ Κ, ε αλάιπζε επαλαιήθζεθε 5 θνξέο θαη θάζε θνξά πεξηειάκβαλε 1.000.000 

επαλαιήςεηο MCMC, απφ ηηο νπνίεο νη πξψηεο 250.000 αγλνήζεθαλ, γηαηί ζεσξήζεθαλ σο 

πεξίνδνο αζηάζεηαο ησλ ηηκψλ πηζαλνθάλεηαο (burn-in period).  

Σειηθά, ε επηινγή ηνπ πην πηζαλνχ αξηζκνχ νκάδσλ (Κ) έγηλε κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

δείθηε ΑΚ (ad-hoc statistic), ν νπνίνο πξνηάζεθε απφ ηνπο Evanno et al. (2005) σο έλαο 

αμηφπηζηνο θαη ακεξφιεπηνο ηξφπνο πνπ ιακβάλεη ππφςε ηφζν ηελ ηηκή ηεο πηζαλνθάλεηαο 

φζν θαη ηε δηαθχκαλζή ηεο κεηαμχ ησλ δηαδνρηθψλ ηηκψλ ηνπ Κ. Ο ππνινγηζκφο ηνπ ΑΚ 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ ζπκπηεζκέλνπ αξρείνπ εμφδνπ (output file) ηνπ 

πξνγξάκκαηνο STRUCTURE ζην πξφγξακκα STRUCTURE HARVESTER v.0.6.94 

(δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: http://www.taylor0.biology.ucla.edu/structureHarvester/ Earl & 

von Holdt 2012). Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο STRUCTURE ζπλνςίδνληαη ζε 

ηζηνγξάκκαηα φπνπ θάζε άηνκν αληηπξνζσπεχεηαη απφ κηα θάζεηε ζηήιε δηαηξεκέλε ζε K 

ρξσκαηηζκέλα ηκήκαηα κε κήθνο αλάινγν ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο θαζεκίαο απφ ηηο K 

αλαγλσξηζκέλεο νκάδεο (Pritchard et al. 2000).  

 

Διερεύνηζη ζηενφπών 

Δ πιεζπζκηαθή ζηελσπφο (bottleneck), είλαη έλα θαηλφκελν θαηά ην νπνίν ππφ ηελ επίδξαζε 

πεξηβαιινληηθήο πίεζεο, έλαο πιεζπζκφο πθίζηαηαη απφηνκε κείσζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ 

(επνκέλσο θαη ηνπ δξαζηηθνχ πιεζπζκηαθνχ κεγέζνπο Ne) θαη νδεγείηαη ζε ζεκαληηθή 

απψιεηα ηεο γελεηηθήο ηνπ πνηθηιφηεηαο. Δ έθηαζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο γελεηηθήο ζηελσπνχ 

εμαξηάηαη ηφζν απφ ην ηειηθφ κέγεζνο ζην νπνίν θηάλεη ν πιεζπζκφο φζν θαη απφ ην ξπζκφ 

ηεο αλάθακςήο ηνπ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ απνκείλεη άηνκα πνπ δελ κπνξνχλ λα 

αλαπαξαρζνχλ επηηπρψο ή ιίγα άηνκα πνπ επλννχλ ηα θαηλφκελν ηεο ελδνγακίαο 

(inbreeding) θαη ηεο εγθαζίδξπζεο ζλεζηγφλσλ αιιεινκφξθσλ, ν πιεζπζκφο δελ κπνξεί λα 

αλαθάκςεη κε θίλδπλν εμαθάληζεο. Βπίζεο, φζν πεξηζζφηεξν θαζπζηεξεί ε αλάθακςε ελφο 

πιεζπζκνχ ηφζν κεγαιχηεξε κείσζε ηεο γελεηηθήο πνηθηιφηεηαο πθίζηαηαη (Freeland 2005).  

http://www.taylor0.biology.ucla.edu/structureHarvester/
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H δηεξεχλεζε ηεο γελεηηθήο ζηελσπνχ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πξφγξακκα 

BOTTLENECK v.1.2.02 (Cornuet & Luikart 1996) επηιέγνληαο σο κνληέιν εμέιημεο ησλ 

κηθξνδνξπθνξηθψλ ηφπσλ ην κνληέιν ησλ δχν θάζεσλ (Two Phase Model, TPM) κε 95% 

πηζαλφηεηα κεηάιιαμεο ελφο βήκαηνο (Single Step Mutation, SSM). Σν ζπγθεθξηκέλν 

κνληέιν πξνηείλεηαη σο ην πην θαηάιιειν γηα ηνπο κηθξνδνξπθνξηθνχο δείθηεο (Di Rienzo et 

al. 1994). Σν κνληέιν TPM απνηειεί κηα πξνέθηαζε ηνπ «κνληέινπ ηεο ζηαδηαθήο, βήκα 

πξνο βήκα, κεηάιιαμεο» θαηά ην νπνίν θάζε λέα κεηάιιαμε νδεγεί ζε λέν αιιειφκνξθν, ην 

νπνίν πξνθχπηεη απφ ηελ απψιεηα ή ηελ πξνζζήθε κηαο κφλν επαλαιεπηηθήο κνλάδαο απφ ην 

πξνγνληθφ αιιειφκνξθν (Stepwise Mutation Model, SMM, Ohta & Kimura 1973). 

Βπηπιένλ, ππνζέηεη φηη κηα κεηάιιαμε κπνξεί λα αθνξά ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κηα 

επαλαιεπηηθέο κνλάδεο. Με βάζε απηφ ην κνληέιν θαη γλσξίδνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ 

αιιεινκφξθσλ θαη ησλ δεηγκάησλ, εθηηκήζεθε ε εηεξνδπγσηία ηζνξξνπίαο HΒQ πνπ 

αλακέλεηαη γηα θάζε ηφπν ζε θάζε πιεζπζκφ ζηαζεξνχ κεγέζνπο πνπ βξίζθεηαη ζε ηζνξξνπία 

κεηάιιαμεο-γελεηηθήο παξέθθιηζεο (Luikart et al. 1998). 

ε ζηαζεξνχο πιεζπζκνχο, ε αλακελφκελε εηεξνδπγσηία HΒQ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ 

αξηζκφ ησλ αιιεινκφξθσλ ππφ ζπλζήθε ηζνξξνπίαο κεηάιιαμεο-γελεηηθήο παξέθθιηζεο ζα 

ηζνχηαη κε ηελ αλακελφκελε εηεξνδπγσηία HΒ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπρλφηεηεο ησλ 

αιιεινκφξθσλ ππφ ηε ζπλζήθε ηεο ηζνξξνπίαο Hardy–Weinberg. Ώλ θάπνηνο πιεζπζκφο 

έρεη δηέιζεη πξφζθαηα απφ γελεηηθή ζηελσπφ, ε εηεξνδπγσηία HΒ ζα είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά κεγαιχηεξε απφ ηελ εηεξνδπγσηία HΒQ, γηαηί ε ηαρχηεηα κε ηελ νπνία κεηψλεηαη ν 

αξηζκφο ησλ αιιεινκφξθσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζηελσπνχ είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ 

ηαρχηεηα κε ηελ νπνία κεηψλεηαη ε εηεξνδπγσηία HΒQ (Luikart et al. 1998).  

Ο ζηαηηζηηθφο έιεγρνο ησλ απνηειεζκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε δνθηκαζία 

Wilcoxon εθαξκφδνληαο 10.000 αληηκεηαζέζεηο, ε νπνία πξνηείλεηαη φηαλ αλαιχνληαη 

ιηγφηεξνη απφ 20 κηθξνδνξπθνξηθνί ηφπνη. Γηα ηελ επίηεπμε ηεο κέγηζηεο ζηαηηζηηθήο ηζρχνο 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο δνθηκαζίαο πξνηείλεηαη ε γνλνηχπεζε 15–40 αηφκσλ αλά πιεζπζκφ ζε 

10–15 πνιπκνξθηθνχο ηφπνπο (Cornuet & Luikart 1996). Γηα ηελ πνηνηηθή δηάθξηζε ησλ 

πιεζπζκψλ πνπ έρνπλ δηέιζεη απφ ζηελσπφ απφ ηνπο πιεζπζκνχο ζηαζεξνχ κεγέζνπο, 

θαηαζθεπάζηεθαλ ηζηνγξάκκαηα κε ηηο θαηαλνκέο ησλ αιιειηθψλ ζπρλνηήησλ ζην ζχλνιν 

ησλ ηφπσλ ζε δηαθνξεηηθέο θιάζεηο (0–10% έσο 90–100%). ε ζηαζεξνχο πιεζπζκνχο πνπ 

βξίζθνληαη ζε ηζνξξνπία κεηάιιαμεο-γελεηηθήο παξέθθιηζεο, ην ηζηφγξακκα θαηαλνκήο έρεη 

ζρήκα L, ελψ ζε πιεζπζκνχο πνπ έρνπλ ππνζηεί απφηνκε κείσζε ηνπ κεγέζνπο ηνπο 

παξαηεξείηαη παξακφξθσζε ηνπ ζρήκαηνο L, επεηδή ε ζπρλφηεηα ησλ αιιεινκφξθσλ ζηηο 

κηθξέο θιάζεηο είλαη κηθξφηεξε απφ απηή ησλ ελδηάκεζσλ θιάζεσλ (Luikart et al. 1998). 



ΓΔΝΔΣΗΚΖ ΠΛΖΘΤΜΧΝ ΚΑΗ ΦΤΛΟΓΔΧΓΡΑΦΗΑ 

291 

 

7.3 Απνηειέζκαηα 

 

 

7.3.1 Μηηνρνλδξηαθφ DNA 

 

Γενεηική ποικιλόηηηα 

 

Scyliorhinus canicula 

ην ζχλνιν ησλ 431 αιιεινπρηψλ ελφο ηκήκαηνο κήθνπο 590 bp ηνπ γνληδίνπ COI, ε κέζε 

λνπθιενηηδηθή ζχζηαζε ήηαλ: ζπκίλε (Σ) 32,0%, αδελίλε (Ώ) 26,8%, θπηνζίλε (C) 24,0% 

θαη γνπαλίλε (G) 17,3%. πλνιηθά εληνπίζηεθαλ 32 πνιπκνξθηθέο ζέζεηο (Ss) κε 21 

πιεξνθνξηαθέο ζέζεηο θεηδσιφηεηαο (Ps) θαη 11 κνλαδηθέο κεηαιιάμεηο (S). Οη αιιεινπρίεο 

αληηπξνζσπεχνληαλ απφ 37 δηαθνξεηηθνχο απινηχπνπο (H) απφ ηνπο νπνίνπο νη 25 ήηαλ 

ηδησηηθνί (HP). Δ πιεηνλφηεηα ησλ ηδησηηθψλ απινηχπσλ (HP=7) εληνπίζηεθε ζηνλ πιεζπζκφ 

απφ ηηο ΐαιεαξίδεο (BAL), ελψ πιήξεο απνπζία ηδησηηθψλ απινηχπσλ παξαηεξήζεθε ζηνπο 

πιεζπζκνχο απφ ηνλ Κνξηλζηαθφ θφιπν (COR), ην Κξεηηθφ Πέιαγνο (CRE), ην αξσληθφ 

θφιπν (SAR), ηηο Κπθιάδεο (CYC) θαη ην βφξεην Βπβντθφ θφιπν (nEVO). ηνπο ππφινηπνπο 

πιεζπζκνχο απφ ηνλ Ώηιαληηθφ (ATL), ηελ Ώιγεξία (ALG), ην Εφλην (ION), ην βφξεην 

Ώηγαίν Πέιαγνο (nAEG) θαη ηε Λεβαληίλε (LEV), ν αξηζκφο ησλ ηδησηηθψλ απινηχπσλ 

θπκάλζεθε απφ 1 έσο 6. Ώπφ ην ζχλνιν ησλ 37 απινηχπσλ, νη απιφηππνη: hap1, 4, 5, 7, 8 θαη 

14 είραλ αληρλεπηεί ζε πξνεγνχκελε κειέηε ζηνλ Ώηιαληηθφ (Costa et al. 2012) θαη νη 

απιφηππνη: hap1, 2, 4, 6, 12 θαη 13 ζε πξνεγνχκελε κειέηε ζηε Λεβαληίλε (Moftah et al. 

2011). Σα πξσηνγελή απνηειέζκαηα ηεο ζηνίρηζεο ησλ αιιεινπρηψλ ηνπ γνληδίνπ COI (590 

bp) παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 7.12. 

ην ζχλνιν ησλ πιεζπζκψλ ε απινηππηθή πνηθηιφηεηα (h) ήηαλ πςειή (0,808), ελψ ε 

λνπθιενηηδηθή πνηθηιφηεηα (π) ήηαλ ρακειή (0,0032). Βμεηάδνληαο ηνπο δείθηεο μερσξηζηά 

ζε θάζε πιεζπζκφ, παξαηεξήζεθε φηη ε απινηππηθή πνηθηιφηεηα παξνπζίαζε πςειή ηηκή 

ζηνπο πιεζπζκνχο ηεο δπηηθήο Μεζνγείνπ (ΐαιεαξίδεο θαη Ώιγεξία), ηνπ Ώηιαληηθνχ, ηνπ 

Ενλίνπ θαη ηεο Λεβαληίλεο, ρακειή ηηκή εκθάληζε ζηνλ Κνξηλζηαθφ θφιπν θαη κέηξηα ηηκή 

ζηνπο ππφινηπνπο πιεζπζκνχο. Ώληίζεηα, ε λνπθιενηηδηθή πνηθηιφηεηα είρε ρακειή ηηκή ζε 

θάζε εμεηαδφκελν πιεζπζκφ. Δ απινηππηθή θαη ε λνπθιενηηδηθή πνηθηιφηεηα, θαζψο θαη ε 

κέζε ηηκή ησλ δηαθνξψλ ησλ δεπγψλ ησλ απινηχπσλ (k) παξνπζίαζαλ ηε ρακειφηεξε ηηκή 

ζηνλ Κνξηλζηαθφ θφιπν θαη ηελ πςειφηεξε ηηκή ζηε Λεβαληίλε (Πίλαθαο 7.13). 



 

 

 

Πίλαθαο 7.12 Ώπιφηππνη ελφο ηκήκαηνο (590 bp) ηνπ γνληδίνπ COI (mtDNA) πνπ αλαγλσξίζηεθαλ γηα ην είδνο S. canicula. Με θίηξηλν ρξψκα ηνλίδνληαη νη 

ζέζεηο ησλ κνλαδηθψλ κεηαιιάμεσλ (S) θαη ρσξίο ρξψκα παξακέλνπλ νη πιεξνθνξηαθέο ζέζεηο θεηδσιφηεηαο (Ps). Σα ζχκβνια ησλ πιεζπζκψλ εμεγνχληαη 

ζηνλ Πίλαθα 7.10 

 

  Πιεζπζκφο Ννπθιενηηδηθή ζέζε 
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1 5 5 5 14 9 23 6 19 44 13 5 148 G A G G C T A G T A T T A A G G G T T G T T T A A C C T T A A G 

2 

   

18 1 16 1 15 25 12 3 91 A . . . . . . . . . . . . . . A . . . . . . . . . . . . . . . . 

3 

   

1 

 

11 6 11 19 3 

 

51 . . . . . . . . . . . . . . . . . C . . . . . . . . . . . . . . 

4 6 21 17 

       

4 48 . . . . . . . . C . . . . G . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5 1 15 10 

        

26 . . . . . . . . . . . . . G . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6 

      

1 1 4 

 

3 9 A . . . . . . . . . . . . . . A . . . . . . . . G . . . . . . . 

7 1 

 

6 

        

7 . . . A . . . . . . . . . G . . . . . . . . . . . . . . . . G . 

8 1 

 

4 

        

5 . . . . . . . . . . . . . G . . . . . . . . . . . . . C . . . . 

9 

   

5 

       

5 . . . . . . . . . . . . . . A . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10 

    

2 1 

   

1 

 

4 . . . . . . . . . . C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11 

 

3 

         

3 . . . . . . . A C . . . . G . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12 

  

2 

       

1 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C . . . . . . . . . . 

13 

   

1 

      

2 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . C . . . . . . . . . . . . . 

14 1 

 

1 

        

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 

15 

 

2 

         

2 . . . . . . . . . . . . G . . . . . . . . . . . . . . . . G . . 

16 

   

2 

       

2 . . . . . . . . . . . . . . . A . . . . . . . . . . . . . . . . 

17 

   

2 

       

2 . . . A . . G . . . . . . . . . . . C . . . . . . . T . . . . . 

18 1 

          

1 . . . . . . . . C . . . . G . . . . C . . . . . . . . . . . . . 

19 1 

          

1 . . . . . . . . C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20 

 

1 

         

1 . . . . . . . . C . . C . G . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21 

 

1 

         

1 . . . . . . . . C . . . . G . . . . . A . . . . . . . . . . . . 

22 

 

1 

         

1 . . . . . . . . . . . . . G . . A . . . . . C . . . . . . . . . 

23 

 

1 

         

1 . . . . . . . . . . . . . G . . A . . . . . . . . . . . . . . . 

24 

 

1 

         

1 . . . . . . . . . . . . . G . . . . . . . . . . . . . . C . . . 

25 

  

1 

        

1 A . . . . . . . C . . . . G . . . . . . . . . . . T . . . . . . 

26 

  

1 

        

1 . . . . T . . . C . . . . G . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27 

  

1 

        

1 . . . . . C . . . . . . . . . . . . . . . C . . . . . . . . . . 

28 

  

1 

        

1 . . . . . . . . . . . . . G . . . . . . . . . . . . . . . . G . 

29 

  

1 

        

1 . . . . . . . . . . . . . G . . . . . . . . . . . . . . . . . A 

30 

   

1 

       

1 . . . . . . G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31 

   

1 

       

1 . . . . . . . . . . . . . . . A . . . . . . G . G . . . . . . . 

32 

   

1 

       

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A C . . . . . . . . . . . 

33 

        

1 

  

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . C . A . . . . . . . . . . . . 

34 

          

1 1 A . . . . . . . . . . . . . . A . . . . . . . G . . . . . . . . 

35 

          

1 1 . G . . . . . . C . . . . G . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36 

          

1 1 . . A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37 

          

1 1 . . . . . . . . . G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Hap, αχμνληαο αξηζκφο απινηχπσλ; N, αξηζκφο αηφκσλ. Σν αθξηβέο λνπθιενηίδην ζε θάζε ζέζε δίλεηαη κφλν γηα ηνλ απιφηππν 1. Γηα ηνπο ππφινηπνπο απινηχπνπο παξνπζηάδνληαη κφλν ηα δηαθνξεηηθά λνπθιενηίδηα 

απφ ηνλ απιφηππν 1, ελψ νη ηειείεο (.) αθνξνχλ ζηα φκνηα λνπθιενηίδηα κεηαμχ ησλ απινηχπσλ 
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Πίλαθαο 7.13 Αείθηεο γελεηηθήο πνηθηιφηεηαο αλά πιεζπζκφ ηνπ είδνπο S. canicula βάζεη ελφο 

ηκήκαηνο (590 bp) ηνπ γνληδίνπ COI (mtDNA). Σα ζχκβνια ησλ πιεζπζκψλ εμεγνχληαη ζηνλ 

Πίλαθα 7.10 

 

Πιεζπζκφο N H HP Ss   h ± SD   π  ± SD   k  ± SD 

ATL 17 8 2 7 
 

0,816 ± 0,071 
 

0,0028 ± 0,0019 
 

1,63 ± 1,01 

BAL 51 10 7 10 
 

0,742 ± 0,043 
 

0,0021 ± 0,0015 
 

1,25 ± 0,80 

ALG 50 12 5 11 
 

0,826 ± 0,035 
 

0,0030 ± 0,0019 
 

1,75 ± 1,03 

ION 46 10 6 12 
 

0,753 ± 0,044 
 

0,0031 ± 0,0020 
 

1,83 ± 1,07 

COR 12 3 0 3 
 

0,439 ± 0,158 
 

0,0011 ± 0,0010 
 

0,64 ± 0,53 

CRE 51 4 0 4 
 

0,664 ± 0,032 
 

0,0021 ± 0,0015 
 

1,26 ± 0,81 

SAR 14 4 0 4 
 

0,670 ± 0,082 
 

0,0020 ± 0,0015 
 

1,20 ± 0,81 

CYC 46 4 0 4 
 

0,680 ± 0,028 
 

0,0023 ± 0,0016 
 

1,34 ± 0,85 

nAEG 93 5 1 5 
 

0,667 ± 0,029 
 

0,0022 ± 0,0016 
 

1,31 ± 0,83 

nEVO 29 4 0 4 
 

0,638 ± 0,050 
 

0,0021 ± 0,0015 
 

1,27 ± 0,82 

LEV 22 10 4 11 
 

0,900 ± 0,036 
 

0,0043 ± 0,0027 
 

2,52 ± 1,41 

χλνιν 431 37 25 32   0,808 ± 0,012   0,0032 ± 0,0020   1,91 ± 1,09 

N, αξηζκφο αηφκσλ; H, αξηζκφο απινηχπσλ; HP, αξηζκφο ηδησηηθψλ απινηχπσλ; Ss, αξηζκφο πνιπκνξθηθψλ ζέζεσλ; h, απινηππηθή 
πνηθηιφηεηα; π, λνπθιενηηδηθή πνηθηιφηεηα; k, κέζε ηηκή λνπθιενηηδηθψλ δηαθνξψλ αλά δεχγνο απινηχπσλ; SD, ηππηθή απφθιηζε  

 

Squalus blainville 

ην ζχλνιν ησλ 112 αιιεινπρηψλ ελφο ηκήκαηνο κήθνπο 590 bp ηνπ γνληδίνπ COI ε κέζε 

λνπθιενηηδηθή ζχζηαζε ήηαλ: ζπκίλε (Σ) 31,6%, αδελίλε (Ώ) 25,8%, θπηνζίλε (C) 26,4% θαη 

γνπαλίλε (G) 16,2%. πλνιηθά εληνπίζηεθαλ 25 πνιπκνξθηθέο ζέζεηο (Ss) κε 9 

πιεξνθνξηαθέο ζέζεηο θεηδσιφηεηαο (Ps) θαη 16 κνλαδηθέο κεηαιιάμεηο (S). Οη αιιεινπρίεο 

αληηπξνζσπεχνληαλ απφ 27 δηαθνξεηηθνχο απινηχπνπο (H) απφ ηνπο νπνίνπο νη 20 ήηαλ 

«ηδησηηθνί» (HP). Οη ηδησηηθνί απιφηππνη εληνπίζηεθαλ ζε φινπο ηνπο πιεζπζκνχο, κε 

εμαίξεζε ηηο Κπθιάδεο. Σα πξσηνγελή απνηειέζκαηα ηεο ζηνίρηζεο ησλ αιιεινπρηψλ ηνπ 

γνληδίνπ COI (590 bp) παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 7.14. 

ην ζχλνιν ησλ πιεζπζκψλ ε απινηππηθή (h) θαη ε λνπθιενηηδηθή (π) πνηθηιφηεηα 

ήηαλ 0,761 θαη 0,0029, αληίζηνηρα. Βμεηάδνληαο κεκνλσκέλα ηνπο πιεζπζκνχο, 

δηαπηζηψζεθε φηη ε λνπθιενηηδηθή πνηθηιφηεηα ήηαλ ρακειή ζε θαζέλαλ απφ απηνχο, ελψ ε 

απινηππηθή πνηθηιφηεηα παξνπζίαζε πςειή ηηκή ζην Εφλην, ζην Κξεηηθφ θαη ζην βφξεην 

Ώηγαίν, θαη ρακειή ηηκή κφλν ζην Ληβπθφ. Δ απινηππηθή θαη ε λνπθιενηηδηθή πνηθηιφηεηα, 

θαζψο θαη ε κέζε ηηκή ησλ δηαθνξψλ ησλ δεπγψλ ησλ απινηχπσλ (k) παξνπζίαζαλ ηε 

ρακειφηεξε ηηκή ζην Ληβπθφ θαη ηελ πςειφηεξε ηηκή ζην βφξεην Ώηγαίν. Οη ηηκέο ησλ 

δεηθηψλ γελεηηθήο πνηθηιφηεηαο μερσξηζηά γηα θάζε πιεζπζκφ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 

7.15. εκεηψλεηαη φηη επεηδή ν πιεζπζκφο ησλ Κπθιάδσλ αληηπξνζσπεχηεθε κφλν απφ 2 

άηνκα, ζε φιεο ηηο επφκελεο αλαιχζεηο ελζσκαηψζεθε ζηνλ πιεζπζκφ ηνπ βφξεηνπ Ώηγαίνπ. 
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Πίλαθαο 7.14 Ώπιφηππνη ελφο ηκήκαηνο (590 bp) ηνπ γνληδίνπ COI (mtDNA) πνπ αλαγλσξίζηεθαλ 

γηα ην είδνο S. blainville. Με θίηξηλν ρξψκα ηνλίδνληαη νη ζέζεηο ησλ κνλαδηθψλ κεηαιιάμεσλ (S) θαη 

ρσξίο ρξψκα παξακέλνπλ νη πιεξνθνξηαθέο ζέζεηο θεηδσιφηεηαο (Ps). Σα ζχκβνια ησλ πιεζπζκψλ 

εμεγνχληαη ζηνλ Πίλαθα 7.11 

 

 
 

Πίλαθαο 7.15 Αείθηεο γελεηηθήο πνηθηιφηεηαο αλά πιεζπζκφ ηνπ είδνπο S. blainville βάζεη ελφο 

ηκήκαηνο (590 bp) ηνπ γνληδίνπ COI (mtDNA). Με γθξη ρξψκα ππνγξακκίδνληαη νη πιεζπζκνί κε 

πεξηνξηζκέλν αξηζκφ δεηγκάησλ. Σα ζχκβνια ησλ πιεζπζκψλ εμεγνχληαη ζηνλ Πίλαθα 7.11  

 

Πιεζπζκφο N H HP Ss   h ± SD   π  ± SD   k  ± SD 

BAL 5 3 1 3   0,700 ± 0,218   0,0027 ± 0,002   1,60 ± 1,13 

ION 32 10 4 9 
 

0,796 ± 0,051 
 

0,0028 ± 0,002 
 

1,65 ± 1,00 

LIB 22 7 2 7 
 

0,434 ± 0,117 
 

0,0022 ± 0,002 
 

1,30 ± 0,84 

CRE 18 7 3 8 
 

0,726 ± 0,096 
 

0,0027 ± 0,002 
 

1,57 ± 0,98 

CYC 2 2 0 2   1,000 ± 0,500   0,0034 ± 0,004   2,01 ± 1,74 

nAEG 30 13 7 13 
 

0,848 ± 0,055 
 

0,0034 ± 0,002 
 

1,99 ± 1,16 

sAFR 3 3 3 6   1,000 ± 0,272   0,0068 ± 0,006   4,00 ± 2,73 

χλνιν 112 27 20 25   0,761 ± 0,036   0,0029 ± 0,002   1,69 ± 1,00 

N, αξηζκφο αηφκσλ; H, αξηζκφο απινηχπσλ; HP, αξηζκφο ηδησηηθψλ απινηχπσλ; Ss, αξηζκφο πνιπκνξθηθψλ ζέζεσλ; h, απινηππηθή 
πνηθηιφηεηα; π, λνπθιενηηδηθή πνηθηιφηεηα; k, κέζε ηηκή λνπθιενηηδηθψλ δηαθνξψλ αλά δεχγνο απινηχπσλ; SD, ηππηθή απφθιηζε  

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

2 3 6 4 0 0 3 5 7 7 9 9 1 4 8 8 1 2 3 9 1 1 4 6

8 3 2 5 9 0 9 0 7 2 5 6 9 7 4 0 6 6 2 4 4 3 7 3 0

1 3 12 14 9 1 11 50 A A G T T G A C A T C A C A A T A C G A C C T T A

2 1 8 3 4 1 4 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . T . . . . . . G

3 4 1 1 3 9 . . . . . . C . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 2 1 1 4 . . . . . . . . . . T . . . . . . T . . . . . . G

5 1 2 3 . . . . . . . . . . . G . . . . . T . . . . . . G

6 1 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T . . . .

7 1 1 2 . . . . C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G

8 2 2 . . . . . . . T . . . . . . . . . . . . . . . . .

9 1 1 . . . . . . . . . . . . T . . . . T . . . . . . G

10 1 1 . . . . . A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T . . .

12 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . T . . . . . . T

13 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G . . . . .

14 1 1 . . . . C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 1 1 . . . . C . C . . . . . . . G . . . . . . . . . G

16 1 1 G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G .

18 1 1 . . . . . . . . . C . G . . . . . T . . . . . . G

19 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G

20 1 1 . . . . . . . . . . . . . G . . . T . . . . . . G

21 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . G T . . . . . . G

22 1 1 . . T . . . . . . . . . . . . . . T . . . . . . G

23 1 1 . . . . . A . . G . . . . . . . . . . . . . . . .

24 1 1 . . . . . . G . . . . . . . . . . . . . . . G . .

25 1 1 . . . C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . C . . A . . . . . .

27 1 1 . C . . . . . . . . . . . . . . . T . . . . . . G

N

Hap, αχμνληαο αξηζκφο απινηχπσλ; N, αξηζκφο αηφκσλ. Σν αθξηβέο λνπθιενηίδην ζε θάζε ζέζε δίλεηαη κφλν γηα ηνλ απιφηππν 

1. Γηα ηνπο ππφινηπνπο απινηχπνπο παξνπζηάδνληαη κφλν ηα δηαθνξεηηθά λνπθιενηίδηα απφ ηνλ απιφηππν 1, ελψ νη ηειείεο (.) 

αθνξνχλ ζηα φκνηα λνπθιενηίδηα κεηαμχ ησλ απινηχπσλ

Πιεζπζκφο Ννπθιενηηδηθή ζέζε

Hap

B         

A       

L

I         

O          

N

L      

I       

B

C              

R      

E

C      

Y            

C

n  

A  

E  

G

s   

A  

F  

R
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Γενεηικές αποζηάζεις  

 

Scyliorhinus canicula 

ηνλ Πίλαθα Π1 ηνπ Παξαξηήκαηνο δίλνληαη νη αλά δεχγνο γελεηηθέο απνζηάζεηο p κεηαμχ 

ησλ 37 αλαγλσξηζκέλσλ απινηχπσλ. ηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ ε δηαθνξά κεηαμχ 

ησλ δχν γελεηηθψλ απνζηάζεσλ (p θαη Κ2Ρ) ήηαλ κεδεληθή, ελψ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

ήηαλ ~0,01. Δ ζπλνιηθή κέζε γελεηηθή απφζηαζε p κεηαμχ ησλ απινηχπσλ ήηαλ 0,59% 

(0,60% ππφ ην κνληέιν Κ2Ρ) κε εχξνο 0,17–1,36% (0,17–1,38% ππφ ην κνληέιν Κ2Ρ). 

Ώπφ ηνλ Πίλαθα 7.16 δηαπηζηψλεηαη φηη ε κέζε γελεηηθή απφζηαζε p θπκάλζεθε απφ 

0,18% (ίδηα ηηκή ππφ ην κνληέιν Κ2Ρ) ζε δχν δεχγε πιεζπζκψλ (Κνξηλζηαθνχ/αξσληθνχ 

θαη Κνξηλζηαθνχ/Κξεηηθνχ) έσο 0,50% (0,51% ππφ ην κνληέιν Κ2Ρ) κεηαμχ ησλ πιεζπζκψλ 

ηεο Ώιγεξίαο θαη ηνπ Ενλίνπ. Ο πιεζπζκφο ηεο Ώιγεξίαο παξνπζίαζε ηε κεγαιχηεξε κέζε 

γελεηηθή απφζηαζε p (0,41% θαη 0,42% ππφ ην κνληέιν Κ2Ρ) απφ φινπο ηνπο ππφινηπνπο 

πιεζπζκνχο. Δ ελδνπιεζπζκηαθή δηαθνξνπνίεζε θπκάλζεθε ζηα ίδηα επίπεδα κε βάζε θαη ηηο δχν 

πξνζεγγίζεηο (p θαη Κ2Ρ), παξνπζηάδνληαο ηελ ειάρηζηε ηηκή (0,11%) ζηνλ πιεζπζκφ ηνπ 

Κνξηλζηαθνχ θαη ηε κέγηζηε ηηκή (0,43%) ζηνλ πιεζπζκφ ηεο Λεβαληίλεο.  

 

Πίλαθαο 7.16 Μέζε γελεηηθή απφζηαζε (%p) αλά δεχγνο πιεζπζκψλ (Ν=11) ηνπ είδνπο S. canicula. 

Μέζα ζε παξέλζεζε δίλνληαη νη αληίζηνηρεο απνζηάζεηο ππφ ην κνληέιν Κ2Ρ κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ βξέζεθε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν πξνζεγγίζεσλ. ηε δηαγψλην παξνπζηάδεηαη ε 

ελδνπιεζπζκηαθή δηαθνξνπνίεζε, δειαδή ε κέζε γελεηηθή απφζηαζε κεηαμχ ησλ αηφκσλ εληφο θάζε 

πιεζπζκνχ. Αίλεηαη ε κέζε ηηκή ηεο γελεηηθήο απφζηαζεο p (Μ.T.
α
) θαη ηεο δηνξζσκέλεο γελεηηθήο 

απφζηαζεο Κ2Ρ (Μ.T.
β
) θάζε πιεζπζκνχ απφ ηνπο ππφινηπνπο. Οη έληνλνη ραξαθηήξεο αληηζηνηρνχλ 

ζηηο κέγηζηεο ηηκέο. Σα ζχκβνια ησλ πιεζπζκψλ εμεγνχληαη ζηνλ Πίλαθα 7.10 
 

%p ATL BAL ALG ION COR CRE SAR CYC nAEG nEVO LEV 

ATL 0,28                     

BAL 0,25 0,21 
        

  

ALG 0,29 0,26 0,30 
       

  

ION 
0,44 

(0,45) 

0,49 

(0,50) 
0,50 

(0,51) 
0,31 

      
  

COR 0,29 0,33 0,35 0,25 0,11 
     

  

CRE 0,38 0,42 0,44 0,27 0,18 0,21 
    

  

SAR 0,36 0,41 
0,42 

(0,43) 
0,31 0,18 0,22 0,20 

   
  

CYC 0,39 0,44 0,45 0,28 0,20 0,22 0,23 0,23 
  

  

nAEG 0,38 0,43 0,44 0,28 0,19 0,22 0,22 0,22 0,22 
 

  

nEVO 
0,39 

(0,40) 
0,44 0,45 0,26 

0,19 

(0,20) 
0,21 0,24 0,22 0,22 

0,21 

(0,22) 
  

LEV 0,41 0,43 0,46 
0,38 

(0,39) 
0,30 0,34 0,36 0,35 

0,34 

(0,35) 
0,34 0,43 

Μ.T.
α
 0,36 0,39  0,41  0,35  0,25  0,29  0,30  0,30  0,29 0,30  0,37 

Μ.T.
β
 0,36 0,41 0,42 0,34 0,24 0,28 0,29 0,29 0,29 0,29 0,37 
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Squalus blainville 

ηνλ Πίλαθα Π2 ηνπ Παξαξηήκαηνο παξαηίζεληαη νη αλά δεχγνο γελεηηθέο απνζηάζεηο p 

κεηαμχ ησλ 27 αλαγλσξηζκέλσλ απινηχπσλ. Οκνίσο κε ην πξνεγνχκελν είδνο, παξφκνηα 

απνηειέζκαηα πξνέθπςαλ απφ ηνπο δχν ηξφπνπο ππνινγηζκνχ ηεο γελεηηθήο απφζηαζεο 

κεηαμχ ησλ απινηχπσλ (p θαη Κ2Ρ). ηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ ε δηαθνξά κεηαμχ 

ησλ δχν δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ήηαλ κεδεληθή, ελψ ζε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο ήηαλ ηεο 

ηάμεο ~0,01. Δ ζπλνιηθή κέζε γελεηηθή απφζηαζε p κεηαμχ ησλ απινηχπσλ ήηαλ 0,53% 

(0,54% ππφ ην κνληέιν Κ2Ρ) κε εχξνο 0,17–1,02% (ίδην εχξνο ππφ ην κνληέιν Κ2Ρ). 

ηνλ Πίλαθα 7.17 παξνπζηάδνληαη νη αλά δεχγνο γελεηηθέο απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ 6 

πιεζπζκψλ θαη ην πνζνζηφ ηεο ελδνπιεζπζκηαθήο δηαθνξνπνίεζεο ζε θαζέλα απφ απηνχο. 

Δ γελεηηθή απφζηαζε p θπκάλζεθε απφ 0,24% (ίδηα ηηκή ππφ ην κνληέιν Κ2Ρ) κεηαμχ ησλ 

πιεζπζκψλ ηνπ Ληβπθνχ θαη ησλ ΐαιεαξίδσλ έσο 0,46% (ίδηα ηηκή ππφ ην κνληέιν Κ2Ρ) 

κεηαμχ ησλ πιεζπζκψλ ηνπ βφξεηνπ Ώηγαίνπ θαη ηεο Νφηηαο Ώθξηθήο. Ο πιεζπζκφο ηεο 

Νφηηαο Ώθξηθήο παξνπζίαζε ηε κεγαιχηεξε γελεηηθή απφζηαζε p (0,43% θαη 0,44% ππφ ην 

κνληέιν Κ2Ρ) απφ φινπο ηνπο ππφινηπνπο πιεζπζκνχο. Ο βαζκφο ηεο ελδνπιεζπζκηαθήο 

δηαθνξνπνίεζεο γηα θάζε πιεζπζκφ θπκάλζεθε ζηα ίδηα αθξηβψο επίπεδα κε βάζε ηνλ 

ππνινγηζκφ θαη ησλ δχν ηχπσλ γελεηηθψλ απνζηάζεσλ (p θαη Κ2Ρ). Ο πιεζπζκφο ηνπ 

Ληβπθνχ παξνπζίαζε ηε κηθξφηεξε ελδνπιεζπζκηαθή δηαθνξνπνίεζε (0,22%), ελψ ν 

πιεζπζκφο ηεο Νφηηαο Ώθξηθήο παξνπζίαζε ηε κεγαιχηεξε (0,68%). 

 

Πίλαθαο 7.17 Μέζε γελεηηθή απφζηαζε (%p) αλά δεχγνο πιεζπζκψλ (Ν=6) ηνπ είδνπο S. blainville. 

Μέζα ζε παξέλζεζε δίλνληαη νη αληίζηνηρεο απνζηάζεηο ππφ ην κνληέιν Κ2Ρ κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ βξέζεθε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν πξνζεγγίζεσλ. ηε δηαγψλην παξνπζηάδεηαη ε 

ελδνπιεζπζκηαθή δηαθνξνπνίεζε, δειαδή ε κέζε γελεηηθή απφζηαζε κεηαμχ ησλ αηφκσλ εληφο θάζε 

πιεζπζκνχ. Αίλεηαη ε κέζε ηηκή ηεο γελεηηθήο απφζηαζεο p (Μ.T.
α
) θαη ηεο δηνξζσκέλεο γελεηηθήο 

απφζηαζεο Κ2Ρ (Μ.T.
β
) θάζε πιεζπζκνχ απφ ηνπο ππφινηπνπο. Οη έληνλνη ραξαθηήξεο αληηζηνηρνχλ 

ζηηο κέγηζηεο ηηκέο. Σα ζχκβνια ησλ πιεζπζκψλ εμεγνχληαη ζηνλ Πίλαθα 7.11 

 

%p BAL ION LIB CRE nAEG sAFR 

BAL 0,27           

ION 0,26 0,28 
   

  

LIB 0,24 0,25 0,22 
  

  

CRE 0,25 0,27 0,25 0,28 
 

  

nAEG 0,28 
0,29 

(0,30) 
0,27 0,29 0,32   

sAFR 0,42 0,44 0,42 0,44 0,46 0,68 

Μ.T.
α
 0,29 0,30 0,29 0,31 0,32 0,43 

Μ.T.
β
 0,29 0,32 0,30 0,31 0,33 0,44 
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Γενεηική δομή 

 

Scyliorhinus canicula 

Ο δείθηεο γελεηηθήο απφζηαζεο ΦST παξνπζίαζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ηηκή, έπεηηα απφ ηηο 

δηνξζψζεηο Bonferroni θαη Benjamini/Hochberg, γηα φια ηα δεχγε πιεζπζκψλ κεηαμχ ηεο 

πεξηνρήο ηεο δπηηθήο Μεζνγείνπ/Ώηιαληηθνχ (BAL, ALG, ATL) θαη ησλ ππφινηπσλ 

πεξηνρψλ ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ (ION, COR, CRE, SAR, nAEG, nEVO), κε εμαίξεζε ην 

δεχγνο ATL–LEV. Ο πιεζπζκφο ηεο Λεβαληίλεο παξνπζίαζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξνπνίεζε απφ ηνλ πιεζπζκφ ηνπ Ώηιαληηθνχ κφλν έπεηηα απφ ηε δηφξζσζε 

Benjamini/Hochberg. Βληφο ηεο πεξηνρήο ηεο δπηηθήο Μεζνγείνπ/Ώηιαληηθνχ δελ βξέζεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ πιεζπζκψλ, ελψ ζε 9 δεχγε πιεζπζκψλ 

εληφο ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ηηκέο ΦST κφλν έπεηηα 

απφ ηε δηφξζσζε Benjamini/Hochberg (Πίλαθαο 7.18).  

 

Πίλαθαο 7.18 Σηκέο ΦST αλά δεχγνο πιεζπζκψλ ηνπ είδνπο S. canicula. Οη έληνλνη ραξαθηήξεο 

αληηζηνηρνχλ ζηηο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ηηκέο κε βάζε ηφζν ηε δηαδηθαζία Bonferroni (P<0,001) φζν 

θαη ηε κέζνδν Benjamini/Hochberg (P<0,05). Οη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ηηκέο κε βάζε κφλν ηε 

δηφξζσζε Benjamini/Hochberg ζπκβνιίδνληαη κε αζηεξίζθν (*). Σα ζχκβνια ησλ πιεζπζκψλ 

εμεγνχληαη ζηνλ Πίλαθα 7.10 
 

ΦST ATL BAL ALG ION COR CRE SAR CYC nAEG nEVO LEV 

ATL – 
         

  

BAL 0,037 – 
        

  

ALG 0,008 0,030 – 
       

  

ION 0,334 0,474 0,400 – 
      

  

COR 0,306 0,467 0,348 0,113* – 
     

  

CRE 0,365 0,496 0,416 0,037 0,091 – 
    

  

SAR 0,335 0,490 0,384 0,140* 0,138* 0,040 – 
   

  

CYC 0,369 0,499 0,419 0,032 0,119* -0,018 0,045 – 
  

  

nAEG 0,365 0,490 0,423 0,043* 0,089* -0,014 0,037 -0,014 – 
 

  

nEVO 0,385 0,516 0,425 -0,006 0,144 -0,001 0,134 -0,006 0,005 –   

LEV 0,132* 0,296 0,227 0,049 0,077 0,076* 0,112* 0,073 0,080* 0,052 – 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο ηεξαξρηθήο αλάιπζεο κνξηαθήο δηαθχκαλζεο (AMOVA) 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 7.19. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο γελεηηθέο απνζηάζεηο (ΦST) αλά 

δεχγνο πιεζπζκψλ θαη ηε γεσγξαθηθή πξνέιεπζε ησλ δεηγκάησλ, εμεηάζηεθαλ ηξία 

ππνζεηηθά ζελάξηα πιεζπζκηαθψλ νκαδνπνηήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε παξνπζία ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ πξνηχπνπ γελεηηθήο δνκήο. Ώξρηθά, εμεηάζηεθε ε κεδεληθή ππφζεζε ηεο 
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παξνπζίαο ελφο πακκηθηηθνχ πιεζπζκνχ, ε νπνία απνξξίθζεθε, εμαηηίαο ηεο γελεηηθήο 

εηεξνγέλεηαο ησλ πιεζπζκψλ. Έπεηηα, εμεηάζηεθε ην ελδερφκελν ηεο γελεηηθήο 

δηαθνξνπνίεζεο ησλ πιεζπζκηαθψλ δεηγκάησλ ζε δχν (δπηηθή Μεζφγεηνο/Ώηιαληηθφο θαη 

αλαηνιηθή Μεζφγεηνο) ή ηξεηο γελεηηθέο νκάδεο (δπηηθή Μεζφγεηνο/Ώηιαληηθφο, 

Εφλην/Κνξηλζηαθφο θαη αλαηνιηθή Μεζφγεηνο). Σειηθά, ε κεγαιχηεξε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ νκάδσλ (ΦCT=0,409) εληνπίζηεθε ζην δεχηεξν ζελάξην.  

 

Πίλαθαο 7.19 Ώπνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο κνξηαθήο δηαθχκαλζεο (AMOVA) γηα ηξεηο ππνζεηηθέο 

νκαδνπνηήζεηο ησλ πιεζπζκψλ ηνπ είδνπο S. canicula. Οη έληνλνη ραξαθηήξεο αληηζηνηρνχλ ζηηο 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ηηκέο ησλ δεηθηψλ γελεηηθήο δηαθνξνπνίεζεο ΦST, ΦCT θαη ΦSC. Οη 

ππνινγηζκνί έγηλαλ κε βάζε ηηο γνληδηαθέο ζπρλφηεηεο θαη ηε γελεηηθή απφζηαζε κεηαμχ ησλ 

δεηγκάησλ (αξηζκφο λνπθιενηηδηθψλ δηαθνξψλ). Σα ζχκβνια ησλ πιεζπζκψλ εμεγνχληαη ζηνλ 

Πίλαθα 7.10 

 

Τπνζεηηθέο νκαδνπνηήζεηο πιεζπζκψλ Γείθηεο  Σηκή (P) 

1 νκάδα Πακκημία [φινη νη πιεζπζκνί] ΦST  
0,263              

(0) 

2 νκάδεο 
1. Απηηθή Μεζφγεηνο/Ώηιαληηθφο [BAL, ALG/ATL]                                                   

2. Ώλαηνιηθή Μεζφγεηνο [ION, COR, CRE, SAR, CYC, nAEG, nEVO, LEV] 

ΦCT 
0,409 

(0,007) 

ΦSC 
0,032             

(0) 

3 νκάδεο 
1. Απηηθή Μεζφγεηνο/Ώηιαληηθφο [BAL, ALG/ATL]                                                  

2. Εφλην, Κνξηλζηαθφο [ION, COR]                                                                                  

3. Ώηγαίν, Λεβαληίλε [CRE, SAR, CYC, nAEG, nEVO, LEV] 

ΦCT 
0,334 

(0,001) 

ΦSC 
0,029 

(0,004) 

ΦST, δείθηεο γελεηηθήο δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ησλ πιεζπζκψλ; ΦCT, κεηαμχ ησλ νκάδσλ; ΦSC, κεηαμχ ησλ πιεζπζκψλ εληφο θάζε 
νκάδαο 

 

Δ ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε Mantel (1967) ηνπ πίλαθα ησλ γελεηηθψλ απνζηάζεσλ (ΦST) 

θαη ηνπ πίλαθα ησλ γεσγξαθηθψλ απνζηάζεσλ αλά δεχγνο πιεζπζκψλ απνθάιπςε ηελ 

παξνπζία ηνπ πξνηχπνπ ηεο γελεηηθήο απνκφλσζεο ιφγσ απφζηαζεο (IBD) ζηνπο 

εμεηαδφκελνπο πιεζπζκνχο. Μάιηζηα, δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη κεγαιχηεξε ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ησλ εμεηαδφκελσλ παξακέηξσλ φηαλ ιακβάλεηαη ππφςε ε παξάθηηα γεσγξαθηθή 

απφζηαζε αλά δεχγνο πιεζπζκψλ (mtDNA: R
2
=0,64, P=0,003) παξά ε ζπληνκφηεξε 

σθεάληα απφζηαζε (mtDNA: R
2
=0,48, P=0,005). Σν γεγνλφο απηφ απνηειεί ηζρπξή έλδεημε 

ηεο αχμεζεο ηεο γελεηηθήο δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ησλ πιεζπζκψλ θαζψο απνκαθξχλνληαη 

γεσγξαθηθά. Δ ζπζρέηηζε ηεο γελεηηθήο θαη ηεο γεσγξαθηθήο απφζηαζεο αλά δεχγνο 

πιεζπζκψλ ηνπ είδνπο Scyliorhinus canicula παξνπζηάδεηαη ζηελ Βηθφλα 7.9. 

Με ηελ πνιπδηάζηαηε αλάιπζε απεηθφληζεο (MDS), ε νπνία βαζίζηεθε ζηνλ πίλαθα 

ησλ γελεηηθψλ απνζηάζεσλ (ΦST), αλαπαξαζηάζεθε ε γελεηηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ 

11 πιεζπζκψλ ηνπ είδνπο Scyliorhinus canicula. Ώπφ ηελ Βηθφλα 7.10 δηαπηζηψλεηαη ε 

παξνπζία δχν δηαθξηηψλ νκαδνπνηήζεσλ απφ ηηο νπνίεο ε κηα πεξηιακβάλεη ηνπο 
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πιεζπζκνχο ηεο δπηηθήο Μεζνγείνπ/Ώηιαληηθνχ θαη ε άιιε φινπο ηνπο πιεζπζκνχο απφ ηελ 

αλαηνιηθή Μεζφγεην. Ο ζπληειεζηήο ζπκπίεζεο (stress value) είλαη 0,05, δείρλνληαο φηη ε 

αλαπαξάζηαζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ πιεζπζκψλ είλαη ηθαλνπνηεηηθή. 

 

 
 

Δηθφλα 7.9 Γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο γελεηηθήο θαη γεσγξαθηθήο απφζηαζεο (παξάθηηαο θαη 

σθεάληαο) αλά δεχγνο πιεζπζκψλ ηνπ είδνπο S. canicula. Χο κέηξν ηεο γελεηηθήο απφζηαζεο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ν δείθηεο ΦST/1-ΦST ηνπ Rousset (1997) 

 

 
 

Δηθφλα 7.10 Αηζδηάζηαηε απεηθφληζε (MDS) ησλ 11 πιεζπζκψλ ηνπ είδνπο S. canicula βάζεη ησλ 

ηηκψλ ΦST αλά δεχγνο πιεζπζκψλ. Σα ζχκβνια ησλ πιεζπζκψλ εμεγνχληαη ζηνλ Πίλαθα 7.10 
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Squalus blainville 

Δ ρακειή ηηκή ηνπ δείθηε ΦST ζε φια ηα πηζαλά δεχγε πιεζπζκψλ απνηειεί έλδεημε ηεο 

παξνπζίαο γελεηηθήο νκνηνγέλεηαο ζην ζχλνιν ησλ δεηγκάησλ (Πίλαθαο 7.20). Βμαηηίαο ηεο 

απνπζίαο γελεηηθήο δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ησλ πιεζπζκψλ, δελ πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

αλάιπζε κνξηαθήο δηαθχκαλζεο (AMOVA) θαη δελ ειέγρζεθε αλ ππάξρεη απνκφλσζε ιφγσ 

απφζηαζεο (IBD). Δ απνπζία θάπνηνπ ηδηαίηεξνπ πξνηχπνπ γελεηηθήο δνκήο απνηππψζεθε 

θαη κε ηελ πνιπδηάζηαηε αλάιπζε απεηθφληζεο (MDS) (Βηθφλα 7.11).  

 

Πίλαθαο 7.20 Σηκέο ΦST αλά δεχγνο πιεζπζκψλ ηνπ είδνπο S. blainville. Σα ζχκβνια ησλ πιεζπζκψλ 

εμεγνχληαη ζηνλ Πίλαθα 7.11 
  

ΦST BAL ION LIB CRE nAEG sAFR 

BAL –           

ION -0,081 – 
   

  

LIB -0,019 0,009 – 
  

  

CRE -0,088 -0,022 -0,013 – 
 

  

nAEG -0,084 -0,021 0,006 -0,026 –   

sAFR -0,066 0,075 0,120 0,065 0,041 – 

 

 
 

Δηθφλα 7.11 Αηζδηάζηαηε απεηθφληζε (MDS) ησλ 6 πιεζπζκψλ ηνπ είδνπο S. blainville βάζεη ησλ 

ηηκψλ ΦST αλά δεχγνο πιεζπζκψλ. Σα ζχκβνια ησλ πιεζπζκψλ εμεγνχληαη ζηνλ Πίλαθα 7.11 

 

Φσλογεφγραθία 

 

Scyliorhinus canicula 

Σν δίθηπν δηάκεζεο ζχλδεζεο (MJ network) θαηαζθεπάζηεθε απφ 431 ζηνηρηζκέλεο 

αιιεινπρίεο ελφο ηκήκαηνο 590 bp ηνπ γνληδίνπ COI (mtDNA) παξνπζηάδνληαο αθηηλσηφ 

stress 0,05 

s 
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ζρήκα (star-like shape). Οη 37 απιφηππνη παξνπζίαζαλ κηα ζαθή γεσγξαθηθή θαηαλνκή είηε 

ζηελ πεξηνρή ηεο δπηηθήο Μεζφγεηνπ/Ώηιαληηθνχ ή ζηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην. Βμαίξεζε ζε 

απηφ ην πξφηππν νκαδνπνίεζεο απνηέιεζε ε Λεβαληίλε ζηελ νπνία βξέζεθαλ απιφηππνη πνπ 

πξνέξρνληαλ ηφζν απφ ηε δπηηθή Μεζφγεην/Ώηιαληηθφ φζν θαη απφ ηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην. 

Ο θεληξηθφο απιφηππνο (hap1) παξνπζίαζε ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα εκθάληζεο (34%) ζην 

ζχλνιν ησλ δεηγκάησλ θαη ήηαλ ν κνλαδηθφο απιφηππνο πνπ εληνπίζηεθε ζε φιεο ηηο 

πεξηνρέο δεηγκαηνιεςίαο. Βθηφο απφ ηνλ θεληξηθφ απιφηππν (hap1), βξέζεθαλ θαη άιινη 

ηέζζεξηο άθζνλνη απιφηππνη κε ζπρλφηεηα εκθάληζεο κεγαιχηεξε απφ 5%: νη απιφηππνη 

hap2 θαη hap3 ζηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην, θαη νη απιφηππνη hap4 θαη hap5 ζηελ πεξηνρή ηεο 

δπηηθήο Μεζνγείνπ/Ώηιαληηθνχ. Οη απιφηππνη hap2 θαη hap4 βξέζεθαλ επίζεο ζηε 

Λεβαληίλε. πλνιηθά, 12 απιφηππνη βξέζεθαλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα πεξηνρέο θαη 25 

απιφηππνη (απφ ηνπο νπνίνπο νη 20 αληηπξνζσπεχνληαλ απφ έλα άηνκν) εληνπίζηεθαλ 

απνθιεηζηηθά ζε κηα πεξηνρή (Βηθφλα 7.12).   

 

 

Δηθφλα 7.12 Υάξηεο κε ηνπο ζηαζκνχο δεηγκαηνιεςίαο ησλ πιεζπζκηαθψλ δεηγκάησλ ηνπ είδνπο S. 

canicula πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηηο αλαιχζεηο ηνπ mtDNA θαη ην δίθηπν δηάκεζεο ζχλδεζεο ησλ 37 

αλαγλσξηζκέλσλ απινηχπσλ ελφο ηκήκαηνο (590 bp) ηνπ γνληδίνπ COI. Κάζε θχθινο αληηζηνηρεί ζε 

έλαλ δηαθνξεηηθφ απιφηππν θαη έρεη κέγεζνο αλάινγν κε ηε ζπρλφηεηα εκθάληζήο ηνπ ζε φιν ην 

δείγκα. Κάζε αξηζκφο αληηζηνηρεί ζε έλαλ απιφηππν. Κάζε ζπλερφκελε γξακκή αληηπξνζσπεχεη κηα 

κεηαιιαγή. Οη καχξνη θχθινη αληηπξνζσπεχνπλ «ρακέλνπο» απινηχπνπο, ιφγσ ειιηπνχο 

δεηγκαηνιεςίαο ή ηεο εμαθάληζήο ηνπο. Σα ζχκβνια ησλ πιεζπζκψλ εμεγνχληαη ζηνλ Πίλαθα 7.10 
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Βμαηηίαο ηεο παξνπζίαο γεσγξαθηθνχ πξνηχπνπ δηαθνξνπνίεζεο ησλ απινηχπσλ 

κεηαμχ ηεο πεξηνρήο ηεο δπηηθήο Μεζνγείνπ/Ώηιαληηθνχ θαη ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε έλζεηε θιαδηζηηθή αλάιπζε (NCA) πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί αλ 

ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ απινηχπσλ θαη ηεο γεσγξαθηθήο ηνπο 

πξνέιεπζεο. Δ αλάιπζε NCA βαζίζηεθε ζε 431 απινηχπνπο ή κεδεληθνχο θιάδνπο (zero-

step clades), 13 θιάδνπο ελφο βήκαηνο (1-1 έσο 1-12, one-step clades), 4 θιάδνπο δχν 

βεκάησλ (2-1 έσο 2-4, two-step clades) θαη 2 θιάδνπο ηξηψλ βεκάησλ (3-1 έσο 3-2, three-

step clades). Δ έλζεηε νκαδνπνίεζε ησλ θιάδσλ θαίλεηαη ζηελ Βηθφλα 7.13.  

ηνλ Πίλαθα 7.21 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έλζεηεο θιαδηζηηθήο αλάιπζεο 

κφλν γηα ηνπο θιάδνπο ζηνπο νπνίνπο βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο 

απινηππηθήο πνηθηιφηεηαο θαη ηεο γεσγξαθηθήο πξνέιεπζεο ησλ απινηχπσλ (θιάδνη: 1-12, 

2-2, 2-3, 3-1, 3-2). Δ βηνινγηθή εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ έγηλε κε βάζε ηελ θιείδα ηνπ 

Templeton (2004). Γηα ηνπο θιάδνπο 1-12 (ION, COR, AEG, LEV) θαη 3-1 (ATL, BAL, 

ALG, LEV) πξνηάζεθε ην πξφηππν ηεο επέθηαζεο ζε ζπλερφκελε θιίκαθα (contiguous range 

expansion). Γηα ηνπο θιάδνπο 2-2 (ATL, BAL, ALG) θαη 3-2 (φινη νη πιεζπζκνί) πξνηάζεθε 

πεξηνξηζκέλε γνληδηαθή ξνή θαη γελεηηθή απνκφλσζε ιφγσ απφζηαζεο (restricted gene flow 

with isolation by distance). Γηα ηνλ θιάδν 2-3 (φινη νη πιεζπζκνί) ν ζρεδηαζκφο ηεο 

δεηγκαηνιεςίαο ραξαθηεξίζηεθε σο αλεπαξθήο γηα λα εμαθξηβψζεη αλ νη παξαηεξνχκελεο 

απινηππηθέο δηαθνξέο νθείινληαη ζην θαηλφκελν ηεο απνκφλσζεο ιφγσ απφζηαζεο ή ζηε 

δηαζπνξά θαηά κήθνο κεγάιεο γεσγξαθηθήο απφζηαζεο (sampling design was inadequate to 

discriminate between isolation by distance versus long distance dispersal). Σν γεγνλφο απηφ 

πηζαλψο απνδίδεηαη ζηελ έιιεηςε δεηγκάησλ απφ ηελ αθηή ηεο Λεβαληίλεο, θαζψο θαη απφ ηε 

βφξεηα αθηή ηεο Ώθξηθήο. 
 

 

 
 

 

Δηθφλα 7.13 Έλζεηε νκαδνπνίεζε ησλ απινηχπσλ ηνπ δηθηχνπ δηάκεζεο ζχλδεζεο ηνπ S. canicula κε 

βάζε ηνπο θαλφλεο ηνπ Templeton et al. (1995). Σα απιά, δηαθεθνκκέλα θαη έληνλα πιαίζηα 

αληηζηνηρνχλ ζηνπο θιάδνπο 1, 2 θαη 3 βεκάησλ, αληίζηνηρα. Γηα εξκελεία ρξσκάησλ βι. Βηθφλα 7.12 
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Πίλαθαο 7.21 ηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ηεο έλζεηεο θιαδηζηηθήο αλάιπζεο  

 

Κιάδνη ηαηηζηηθφο έιεγρνs x
2
 Απφζηαζε P-value 

1-12                                  
θιάδνο ελφο 

βήκαηνο                       

2 εζσηεξηθή ζέζε 

ρ2=26,2                                                  

(P=0,0124) 

Dc 564 0,0018S 

Dn 621 0,0018S 

6 θνξπθή 
Dc 1348 ns 

Dn 886 ns 

34 θνξπθή 
Dc 0 ns 

Dn 2025 ns 

2, 6, 34: κεδεληθνί θιάδνη  
(I-T)c -649 0,0111S 

(I-T)n -379 0,0021S 

2-2                                 

θιάδνο δχν 

βεκάησλ 

1-3 θνξπθή 

ρ2=13,1                                               

(P=0,0405) 

Dc 0 ns 

Dn 1108 ns 

1-4 θνξπθή 
Dc 0 0,0070S 

Dn 1108 ns 

1-5 εζσηεξηθή ζέζε 
Dc 1280 ns 

Dn 1199 ns 

1-14 θνξπθή 
Dc 1153 ns 

Dn 1051 ns 

1-3 έσο 1-14: θιάδνη 1 βήκαηνο 
(I-T)c 659 0,0056L 

(I-T)n 170 ns 

2-3                          

θιάδνο δχν 

βεκάησλ 

1-6 θνξπθή 

ρ2=173                                                        

(P=0) 

Dc 0 ns 

Dn 4160 0,0010L 

1-7 θνξπθή 
Dc 0 ns 

Dn 951 ns 

1-8 θνξπθή 
Dc 1984 ns 

Dn 2410 0,0050L 

1-9 θνξπθή 
Dc 58 0S 

Dn 630 0S 

1-10 εζσηεξηθή ζέζε 
Dc 1357 ns 

Dn 1198 ns 

1-11 θνξπθή 
Dc 0 ns 

Dn 953 ns 

1-6 έσο 1-11: θιάδνη 1 βήκαηνο 
(I-T)c 1178 0L 

(I-T)n 320 ns 

3-1                                         
θιάδνο ηξηψλ 

βεκάησλ 

2-1 θνξπθή 

ρ2=6,90                                                                  

(P=0,0075) 

Dc 1819 0,0020L 

Dn 1560 0,0044L 

2-2 εζσηεξηθή ζέζε 
Dc 1272 0,0123S 

Dn 1272 0,0027S 

2-1 θαη 2-2 θιάδνη 2 βεκάησλ 
(I-T)c -547 0,0040S 

(I-T)n -288 0,0030S 

3-2                         
θιάδνο ηξηψλ 

βεκάησλ 

2-3 εζσηεξηθή ζέζε 

ρ2=18,2                                                                 

(P=0,0060) 

Dc 1324 0,0023L 

Dn 1112 0,0019L 

2-4 θνξπθή 
Dc 720 0,0031S 

Dn 757 0,0037S 

2-3 θαη 2-4: θιάδνη 2 βεκάησλ 
(I-T)c 605 0,0031L 

(I-T)n 355 0,0033L 

Οιηθφ θιαδφγξακκα 

3-1 θνξπθή 
ρ2=320                                                          

(P=0) 

Dc 1590 0,0002S 

Dn 3004 0L 

3-2 θνξπθή 
Dc 1113 0S 

Dn 1788 0S 

Dc, κέζε απφζηαζε ησλ θιάδσλ (average clade distance); Dn, έλζεηε απφζηαζε ησλ θιάδσλ (nested clade distance); I-Tc, απφζηαζε 

(interior-tip distance) κεηαμχ ησλ εζσηεξηθψλ ζεκείσλ (interior) θαη ησλ θνξπθψλ (tip) ελφο θιάδνπ, ή ηεο ίδηαο έλζεηεο νκαδνπνίεζεο 

(I-Tn); L, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειή ηηκή; S, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ρακειή ηηκή; ns, κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ηηκή 

 

 

Squalus blainville 

Σν δίθηπν δηάκεζεο ζχλδεζεο θαηαζθεπάζηεθε απφ 112 ζηνηρηζκέλεο αιιεινπρίεο ελφο 

ηκήκαηνο ηνπ γνληδίνπ COI ηνπ mtDNA κήθνπο 590 bp (Βηθφλα 7.14). Βίρε αθηηλσηφ ζρήκα 

θαη απνηεινχηαλ απφ δχν θεληξηθνχο απινηχπνπο, hap1 θαη hap2, πνπ δηακνηξάδνληαλ απφ ην 
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44,6% θαη 18,8% ησλ αηφκσλ, αληίζηνηρα, θαη εληνπίδνληαλ ζε φιεο ηηο πεξηνρέο 

δεηγκαηνιεςίαο εθηφο ηεο Νφηηαο Ώθξηθήο. Ο ηξίηνο πην άθζνλνο απιφηππνο (hap3), κε 

ζπρλφηεηα εκθάληζεο 8%, δηέθεξε απφ ηνπο δχν θεληξηθνχο απινηχπνπο θαηά έλα 

κεηαιιαθηηθφ βήκα θαη εληνπίζηεθε ζην Εφλην, ην Ληβπθφ, ην Κξεηηθφ θαη ην βφξεην Ώηγαίν. 

Οη ππφινηπνη απιφηππνη παξνπζίαζαλ κηθξφηεξε ζπρλφηεηα εκθάληζεο (<4%). πλνιηθά, 7 

απιφηππνη εληνπίζηεθαλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα πεξηνρέο θαη 20 απιφηππνη (απφ ηνπο 

νπνίνπο νη 19 αληηπξνζσπεχνληαλ απφ έλα άηνκν) εληνπίζηεθαλ απνθιεηζηηθά ζε κηα 

πεξηνρή. ην βφξεην Ώηγαίν εληνπίζηεθε ε πιεηνλφηεηα ησλ ηδησηηθψλ απινηχπσλ.  

Λακβάλνληαο ππφςε ηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηνπ ζπλφινπ ησλ απινηχπσλ δελ 

παξαηεξήζεθε θάπνην ζπγθεθξηκέλν πξφηππν νκαδνπνίεζεο ζην δίθηπν. Γηα απηφ ην ιφγν 

δελ θξίζεθε απαξαίηεην λα ειεγρζεί αλ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ 

απινηχπσλ θαη ηεο γεσγξαθηθήο ηνπο πξνέιεπζεο θαη θαηά ζπλέπεηα παξαιήθζεθε ε έλζεηε 

θιαδηζηηθή αλάιπζε (NCA) γηα ην ζπγθεθξηκέλν είδνο. 

 
 

Δηθφλα 7.14 Υάξηεο κε ηνπο ζηαζκνχο δεηγκαηνιεςίαο ησλ πιεζπζκηαθψλ δεηγκάησλ ηνπ είδνπο S. 

blainville πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηηο αλαιχζεηο ηνπ mtDNA θαη ην δίθηπν δηάκεζεο ζχλδεζεο ησλ 27 

αλαγλσξηζκέλσλ απινηχπσλ ελφο ηκήκαηνο (590 bp) ηνπ γνληδίνπ COI. Κάζε θχθινο αληηζηνηρεί ζε 

έλαλ δηαθνξεηηθφ απιφηππν θαη έρεη κέγεζνο αλάινγν κε ηε ζπρλφηεηα εκθάληζήο ηνπ ζε φιν ην 

δείγκα. Κάζε αξηζκφο αληηζηνηρεί ζε έλαλ απιφηππν. Κάζε ζπλερφκελε γξακκή αληηπξνζσπεχεη κηα 

κεηαιιαγή. Οη καχξνη θχθινη αληηπξνζσπεχνπλ «ρακέλνπο» απινηχπνπο, ιφγσ ειιηπνχο 

δεηγκαηνιεςίαο ή ηεο εμαθάληζήο ηνπο. ηνλ πιεζπζκφ ηνπ Ώηγαίνπ (AEG) έρνπλ ζπγρσλεπζεί 

άηνκα απφ ην Κξεηηθφ, ηηο Κπθιάδεο, ην Μπξηψν θαη ην βφξεην Ώηγαίν. Σα ζχκβνια ησλ πιεζπζκψλ 

εμεγνχληαη ζηνλ Πίλαθα 7.11 
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Δημογραθική ιζηορία 

 

Scyliorhinus canicula 

Οη δεκνγξαθηθέο αλαιχζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηφζν γηα ην ζπλνιηθφ πιεζπζκηαθφ δείγκα 

φζν θαη γηα ηηο ηξεηο θχξηεο γελεηηθέο δεμακελέο (δπηηθή Μεζφγεηνο/Ώηιαληηθφο, Εφλην θαη 

Ώηγαίν) πνπ αλαγλσξίζηεθαλ βάζεη θαη ησλ δχν ηχπσλ κνξηαθψλ δεηθηψλ.  

Οη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο αξλεηηθέο ηηκέο ησλ δεκνγξαθηθψλ δεηθηψλ D θαη Fs γηα ην 

ζχλνιν ησλ δεηγκάησλ, θαζψο θαη γηα ηνλ πιεζπζκφ ηεο δπηηθήο Μεζνγείνπ/Ώηιαληηθνχ, 

απνθάιπςαλ ηελ ππεξνρή ησλ ζπάλησλ κεηαιιάμεσλ θαη ηελ πξφζθαηε δεκνγξαθηθή 

εμάπισζε ηνπ είδνπο ζε απηή ηελ πεξηνρή. ην Εφλην, νη δείθηεο D θαη Fs παξνπζίαζαλ 

αξλεηηθέο ηηκέο αιιά, φρη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο, ελψ ζην Ώηγαίν νη ηηκέο ηνπο ήηαλ ζεηηθέο, 

απνηειψληαο έλδεημε ηεο απνπζίαο πιεζπζκηαθήο εμάπισζεο. Σν απμεηηθφ πξφηππν γηα ηνλ 

πιεζπζκφ ηεο δπηηθήο Μεζνγείνπ/Ώηιαληηθνχ επηβεβαηψζεθε θαη απφ ην δείθηε r. Ώλ θαη 

φηαλ ν δείθηεο r ιακβάλεη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ηηκή απνηειεί έλδεημε γηα ηελ απνδνρή 

ηνπ κνληέινπ πιεζπζκηαθήο αχμεζεο (Schneider & Excoffier 1999), δελ ελδείθλπηαη λα 

ιεθζεί ππφςε κφλνο ηνπ γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηε ηζηνξηθή 

πιεζπζκηαθή δεκνγξαθία. Εζρπξή έλδεημε ηεο επηθξάηεζεο ηνπ πξνηχπνπ ηεο μαθληθήο 

πιεζπζκηαθήο εμάπισζεο (sudden population expansion) ζεσξείηαη ν ζπλδπαζκφο ησλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ αξλεηηθψλ ηηκψλ ησλ δεηθηψλ D θαη Fs κε ην κε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ δείθηε r πνπ θάλεθε φηη ηζρχεη κφλν γηα ηνλ πιεζπζκφ ηεο δπηηθήο 

Μεζνγείνπ/Ώηιαληηθνχ (Πίλαθαο 7.22) 

 

Πίλαθαο 7.22 Αεκνγξαθηθνί δείθηεο θαη ειηθία ησλ πιεζπζκψλ ηεο δπηηθήο Μεζνγείνπ/Ώηιαληηθνχ 

(BAL, ALG/ATL), ηνπ Ενλίνπ (ΕΟΝ) θαη ηνπ Ώηγαίνπ (AEG) ηνπ είδνπο S. canicula βάζεη ηεο 

αλάιπζεο θαηαλνκήο αλαληηζηνηρίαο. Ο πιεζπζκφο ηνπ Ώηγαίνπ πεξηιακβάλεη άηνκα απφ ην Κξεηηθφ, 

ην αξσληθφ, ηηο Κπθιάδεο, ην βφξεην Ώηγαίν θαη ην βφξεην Βπβντθφ 

 

Πιεζπζκφο D PD Fs PFs r Pr η 
Ζιηθία πιεζπζκνχ 

y BP 95% Γ.Δ. 

BAL, ALG/ATL (N=118) -1,67 0,02 -14,3 0 0,04 0,58 1,61 574.348 463.965–734.226 

ION (N=46) -0,99 0,18 -2,50 0,12 0,05 0,49 2,44 869.178 89.019–1.563.524 

AEG (N=233) 0,60 0,77 1,23 0,75 0,05 0,71 2,11 750.399 0–1.708.0990 

χλνιν πιεζπζκψλ (N=431) -1,61 0,02 -26,3 0 0,03 0,59 2,36 840.810 148.839–1.515.454 

D, δείθηεο Tajima; PD, ηηκή P ηνπ δείθηε D; FS, δείθηεο Fu; PFS, ηηκή P ηνπ δείθηε FS; r, δείθηεο Raggedness; Pr, ηηκή P ηνπ δείθηε r; η, 
πιεζπζκηαθή παξάκεηξνο tau;Α.Β., δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 
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Σν γξάθεκα ζπρλνηήησλ ησλ παξαηεξνχκελσλ θαη αλακελφκελσλ δηαθνξψλ αλά 

δεχγνο απινηχπσλ επηβεβαίσζε ην ζελάξην ηεο κνλφηξνπεο θαηαλνκήο αλαληηζηνηρίαο 

(unimodal mismatch distribution), ζχκθσλα κε ην κνληέιν ηεο μαθληθήο πιεζπζκηαθήο 

εμάπισζεο (sudden population expansion model), κφλν γηα ηνλ πιεζπζκφ ηεο δπηηθήο 

Μεζνγείνπ/Ώηιαληηθνχ (Βηθφλα 7.15Ώ). Σν γεγνλφο απηφ επηβεβαίσζε ηελ πξφζθαηε 

πιεζπζκηαθή εμάπισζε ηνπ είδνπο ζε απηή ηελ πεξηνρή, φπσο εμάιινπ δηαπηζηψζεθε θαη 

απφ ηελ εθηίκεζε ησλ δεκνγξαθηθψλ δεηθηψλ. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο ηηκέο ηνπ εθηηκεηή η (tau) πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε δνθηκαζία 

θαηαλνκήο αλαληηζηνηρίαο θαη ηνλ ππνηηζέκελν κεηαιιαθηηθφ ξπζκφ γηα ην γνλίδην COI 

(2,38x10
-9

 ππνθαηαζηάζεηο/ζέζε/έηνο, Stelbrink et al. 2010), εθηηκήζεθε φηη ε εμάπισζε ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο δπηηθήο Μεζνγείνπ/Ώηιαληηθνχ μεθίλεζε πεξίπνπ 574.000 y πξηλ απφ 

ζήκεξα (Before Present, ΐΡ). Πξφθεηηαη, γηα κηα γεληθεπκέλε εθηίκεζε, ε νπνία σζηφζν 

ππνζηεξίδεη φηη ε εμάπισζε ηνπ είδνπο ζηε δπηηθή Μεζφγεην έιαβε ρψξα θαηά ην Μέζν 

Πιεηζηφθαηλν (781.000–126.000 y BP) (Πίλαθαο 7.22) 

Σέινο ε αλαθαηαζθεπή ηεο δεκνγξαθηθήο ηζηνξίαο ησλ πιεζπζκψλ κε βάζε ηηο αξρέο 

ηεο Μπευδηαλήο πκπεξαζκαηνινγίαο ππνζηήξημε ην πξφηππν ηεο μαθληθήο πιεζπζκηαθήο 

αχμεζεο ηνπ είδνπο κφλν γηα ηνλ πιεζπζκφ ηεο δπηηθήο Μεζνγείνπ/Ώηιαληηθνχ. χκθσλα κε 

ηελ αλάιπζε «Bayesian Skyline» ην είδνο άξρηζε λα εμαπιψλεηαη ζε απηή ηελ πεξηνρή 

πεξίπνπ 450.000 y BP, δειαδή ιίγν αξγφηεξα απφ φ,ηη πξνηάζεθε απφ ηελ αλάιπζε ηεο 

θαηαλνκήο αλαληηζηνηρίαο αιιά, ππνζηεξίδνληαο πάιη φηη θαηά ην Μέζν Πιεηζηφθαηλν 

ζεκεηψζεθε ην θαηλφκελν ηεο εμάπισζεο. Ώληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε ηνπ Ενλίνπ θαη ηνπ 

Ώηγαίνπ ε Μπευδηαλή αλάιπζε απνθάιπςε έλα ζηαζεξφ πιεζπζκηαθφ κέγεζνο, κε κηθξή 

ηάζε αχμεζεο γηα ηνλ πιεζπζκφ ηνπ Ενλίνπ θαη κηθξή ηάζε κείσζεο γηα ηνλ πιεζπζκφ ηνπ 

Ώηγαίνπ. Σα γξαθήκαηα «Bayesian Skyline» ηα νπνία απνηππψλνπλ ηελ εθ ησλ πζηέξσλ 

θαηαλνκή ηνπ δξαζηηθνχ κεγέζνπο ησλ πιεζπζκψλ ζε ζρέζε κε ην ρξφλν παξνπζηάδνληαη 

ζηελ Βηθφλα 7.15ΐ θαη αθνξνχλ ζηνπο πιεζπζκνχο ηεο δπηηθήο Μεζνγείνπ/Ώηιαληηθνχ, ηνπ 

Ενλίνπ, ηνπ Ώηγαίνπ θαη ζην ζπλνιηθφ πιεζπζκηαθφ δείγκα.  
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Δηθφλα 7.15 Καηαλνκή αλαληηζηνηρίαο (mismatch distribution) ηνπ παξαηεξνχκελνπ ζε ζρέζε κε ηνλ 

αλακελφκελν αξηζκφ ησλ λνπθιενηηδηθψλ δηαθνξψλ αλά δεχγνο απινηχπσλ ησλ πιεζπζκψλ ηνπ 

είδνπο S. canicula ζχκθσλα κε ην κνληέιν ηεο μαθληθήο πιεζπζκηαθήο εμάπισζεο (Α); Γξαθήκαηα 

«Bayesian Skyline» πνπ απνηππψλνπλ ηελ παξειζνχζα πιεζπζκηαθή δπλακηθή θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ 

εθ ησλ πζηέξσλ θαηαλνκή ηνπ δξαζηηθνχ κεγέζνπο ησλ πιεζπζκψλ ηνπ είδνπο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηαζηεκάησλ εκπηζηνζχλεο ηνπ, ζε ζρέζε κε ην ρξφλν. Ο x-άμνλαο 

αληηζηνηρεί ζην ρξφλν πξηλ απφ ζήκεξα (Before Present, BP) θαη ν y-άμνλαο ζην εθηηκψκελν 

δξαζηηθφ πιεζπζκηαθφ κέγεζνο πνιιαπιαζηαζκέλν κε ην ρξφλν γεληάο [δηάκεζνο: έληνλε καχξε 

γξακκή, 95% ΑΒ: δηαθεθνκκέλεο γξακκέο κε ηειείεο]. Δ θάζεηε δηαθεθνκκέλε γξακκή 

αληηπξνζσπεχεη ην ρξφλνο έσο ηνλ πην πξφζθαην θνηλφ πξφγνλν (time to Most Recent Common 

Ancestor, tMRCA) (Β). Σα ζχκβνια ησλ πιεζπζκψλ εμεγνχληαη ζηνλ Πίλαθα 7.10 
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Squalus blainville 

Οη δεκνγξαθηθέο αλαιχζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ην ζχλνιν ησλ πιεζπζκψλ, γηαηί δελ 

παξαηεξήζεθε γελεηηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ηνπο κε βάζε ηηο αλαιχζεηο ησλ κνξηαθψλ 

δεδνκέλσλ. Οκνίσο κε ην πξνεγνχκελν είδνο, ν ζπλδπαζκφο ησλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ 

αξλεηηθψλ ηηκψλ ησλ δεηθηψλ ηνπ Tajima (D=-1,90, PD=0,004), ηνπ Fu (Fs=-23,7, PFs=0) κε 

ηε κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ηηκή ηνπ δείθηε ηνπ Harpending (r=0,027, Pr=0,92) γηα ην 

ζπλνιηθφ πιεζπζκηαθφ δείγκα ηνπ είδνπο Squalus blainville, απνηέιεζε ηζρπξή έλδεημε ηεο 

πξφζθαηεο μαθληθήο εμάπισζήο ηνπ. Σν πξνηεηλφκελν πξφηππν εμάπισζεο ηνπ είδνπο κε 

βάζε ηνπο δεκνγξαθηθνχο δείθηεο επηβεβαηψζεθε θαη απφ ηελ αλάιπζε θαηαλνκήο 

αλαληηζηνηρίαο, ε νπνία παξνπζίαζε πςειφ βαζκφ πξνζαξκνγήο ζηε κνλφηξνπε θαηαλνκή 

(unimodal mismatch distribution) (Βηθφλα 7.16Ώ). 

Λακβάλνληαο ππφςε ηελ ηηκή ηνπ εθηηκεηή η πνπ πξνέθπςε απφ ηε δνθηκαζία 

θαηαλνκήο αλαληηζηνηρίαο (η=2,13) θαη ηνλ ππνηηζέκελν κεηαιιαθηηθφ ξπζκφ γηα ην γνλίδην 

COI (2,38x10
-9

 ππνθαηαζηάζεηο/ζέζε/έηνο, Stelbrink et al. 2010), ν ρξφλνο ηεο 

πιεζπζκηαθήο εμάπισζεο ηνπ είδνπο εθηηκήζεθε γχξσ ζηα 757.000 y ΐΡ (318.519–

1.290.771 y ζε 95% Α.Β.). Ο αληίζηνηρνο ρξφλνο ζχκθσλα κε ηελ Μπευδηαλή δεκνγξαθηθή 

αλάιπζε εθηηκήζεθε γχξσ ζηα 986.000 y ΐΡ. Καη νη δχν ππνινγηζκνί ππνζηεξίδνπλ φηη θαηά 

ην Μέζν Πιεηζηφθαηλν ζεκεηψζεθε ην θαηλφκελν ηεο απφηνκεο πιεζπζκηαθήο αχμεζεο ηνπ 

είδνπο. Δ εθ ησλ πζηέξσλ θαηαλνκή ηνπ δξαζηηθνχ πιεζπζκηαθνχ κεγέζνπο ηνπ είδνπο ζε 

ζρέζε κε ην ρξφλν απνηππψλεηαη ζηελ Βηθφλα 7.16ΐ.  

 
 

Δηθφλα 7.16 Καηαλνκή αλαληηζηνηρίαο (mismatch distribution) ηνπ παξαηεξνχκελνπ ζε ζρέζε κε ηνλ 

αλακελφκελν αξηζκφ ησλ λνπθιενηηδηθψλ δηαθνξψλ αλά δεχγνο απινηχπσλ ηνπ ζπλφινπ ησλ 

πιεζπζκψλ ηνπ είδνπο S. blainville ζχκθσλα κε ην κνληέιν ηεο μαθληθήο πιεζπζκηαθήο εμάπισζεο 

(Α); Γξαθήκαηα «Bayesian Skyline» πνπ απνηππψλνπλ ηελ παξειζνχζα πιεζπζκηαθή δπλακηθή θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηελ εθ ησλ πζηέξσλ θαηαλνκή ηνπ δξαζηηθνχ κεγέζνπο ηνπ ζπλφινπ ησλ πιεζπζκψλ 

ηνπ είδνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηαζηεκάησλ εκπηζηνζχλεο ηνπ, ζε ζρέζε κε ην ρξφλν. Ο 

x-άμνλαο αληηζηνηρεί ζην ρξφλν πξηλ απφ ζήκεξα (Before Present, BP) θαη ν y-άμνλαο ζην εθηηκψκελν 

δξαζηηθφ πιεζπζκηαθφ κέγεζνο πνιιαπιαζηαζκέλν κε ην ρξφλν γεληάο [δηάκεζνο: έληνλε καχξε 

γξακκή, 95% ΑΒ: δηαθεθνκκέλεο γξακκέο κε ηειείεο]. Δ θάζεηε δηαθεθνκκέλε γξακκή 

αληηπξνζσπεχεη ην ρξφλνο έσο ηνλ πην πξφζθαην θνηλφ πξφγνλν (time to Most Recent Common 

Ancestor, tMRCA) (Β). Σα ζχκβνια ησλ πιεζπζκψλ εμεγνχληαη ζηνλ Πίλαθα 7.11 
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7.3.2 Μηθξνδνξπθνξηθφ DNA 

ην είδνο Scyliorhinus canicula φινη νη κηθξνδνξπθνξηθνί ηφπνη ήηαλ πνιπκνξθηθνί ζε φιεο 

ηηο πεξηνρέο, κε εμαίξεζε ηνλ Κνξηλζηαθφ, φπνπ 3 ηφπνη ήηαλ κνλνκνξθηθνί. Μεδεληθά 

αιιειφκνξθα ή ςεπδείο θνξπθέο δελ εληνπίζηεθαλ ζε θαλέλαλ ηφπν. Σειηθά, θαη νη 12 

αξρηθά επηιεγκέλνη κηθξνδνξπθνξηθνί ηφπνη ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηηο αλαιχζεηο.  

ην είδνο Squalus blainville ν κηθξνδνξπθνξηθφο ηφπνο DFU285 εκθάληζε κεδεληθά 

αιιειφκνξθα θαη ςεπδείο θνξπθέο ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ δεηγκάησλ, γεγνλφο πνπ νδήγεζε 

ζηελ εμαίξεζε ηνπ απφ ηηο αλαιχζεηο. Σειηθά, ζηηο κνξηαθέο αλαιχζεηο ζπκπεξηιήθζεθαλ 6 

απφ ηνπο 12 αξρηθά επηιεγκέλνπο κηθξνδνξπθνξηθνχο ηφπνπο (ππελζπκίδεηαη φηη δελ ήηαλ 

εθηθηή ε επηηπρήο ελίζρπζε 5 γελεηηθψλ ηφπσλ). 

 

Έλεγτος για ιζορροπία Hardy–Weinberg  

 

Scyliorhinus canicula 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απφθιηζεο απφ ηελ ηζνξξνπία Hardy–Weinberg 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 7.23, φπνπ δίλνληαη νη ηηκέο ηνπ δείθηε ελδνγακίαο (FIS), θαζψο 

θαη ηεο παξαηεξνχκελεο (ΖΟ) θαη αλακελφκελεο εηεξνδπγσηίαο (ΖE) αλά ηφπν θαη 

πιεζπζκφ. ην ζχλνιν ησλ γελεηηθψλ ηφπσλ θαη ησλ πιεζπζκψλ δελ παξαηεξήζεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή απφθιηζε απφ ηελ ηζνξξνπία Hardy–Weinberg. Ώληίζεηα, εμεηάδνληαο 

κεκνλσκέλα ηνπο γελεηηθνχο ηφπνπο αλά πιεζπζκφ παξαηεξήζεθε απφθιηζε θαη, κφλν 

έπεηηα απφ ηε δηφξζσζε Bonferroni, ζηνπο ηφπνπο Scan02 γηα ην Εφλην, Scan03 γηα ην Εφλην, 

ην Κξεηηθφ θαη ηηο Κπθιάδεο θαη Scan10 γηα ην Κξεηηθφ.  

 

Squalus blainville 

χκθσλα κε ηηο ηηκέο ησλ δεηθηψλ FIS, ΖΟ θαη ΖE (Πίλαθαο 7.24), ζεκαληηθή απφθιηζε απφ 

ηελ ηζνξξνπία Hardy–Weinberg, θαη κφλν έπεηηα απφ ηε δηφξζσζε Bonferroni, βξέζεθε κφλν 

ζηνπο ηφπνπο DFH429 (nAEG), Saca6396 (CYC) θαη DFU285 (ION, MYR θαη nAEG). 

 

Έλεγτος για ανιζορροπία ζύνδεζης ηφν γενεηικών ηόπφν 

Καη ζηα δχν ππφ κειέηε είδε, ν έιεγρνο γηα ηελ χπαξμε αληζνξξνπίαο ζχλδεζεο αλά δεχγνο 

γελεηηθψλ ηφπσλ έδεημε φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ησλ γνλφηππσλ ζε 

έλαλ ηφπν κε ηνπο γνλφηππνπο ζε νπνηνλδήπνηε άιιν ηφπν. πλεπψο, απνθιείζηεθε ην 

ελδερφκελν θάπνηνη απφ ηνπο ηφπνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ λα είλαη ζπλδεδεκέλνη.  



ΓΔΝΔΣΗΚΖ ΠΛΖΘΤΜΧΝ ΚΑΗ ΦΤΛΟΓΔΧΓΡΑΦΗΑ 

 

310 

 

Γενεηική ποικιλόηηηα 

 

Scyliorhinus canicula 

Δ γνλνηχπεζε 834 αηφκσλ ζε 12 κηθξνδνξπθνξηθνχο ηφπνπο απνθάιπςε ηελ χπαξμε 

πςειψλ επηπέδσλ πνιπκνξθηζκνχ. Ο αξηζκφο ησλ αιιεινκφξθσλ (Α) θπκάλζεθε απφ 5 ζηνλ 

ηφπν Scan09 έσο 18 ζηνλ ηφπν Scan14. πλνιηθά, εληνπίζηεθαλ 124 αιιειφκνξθα, απφ ηα 

νπνία ηα 21 (17%) ήηαλ ηδησηηθά (AP). πγθεθξηκέλα, βξέζεθαλ 3 ηδησηηθά αιιειφκνξθα 

ζηελ Ώιγεξία (ζηνπο ηφπνπο Scan02: 106, Scan06: 204 θαη Scan13: 188), 3 ζηηο ΐαιεαξίδεο 

(ζηνπο ηφπνπο Scan03: 186, Scan14: 283 θαη Scan16: 254), 3 ζην Κξεηηθφ (ζηνπο ηφπνπο 

Scan11: 231, Scan14: 266 θαη Scan15: 233), 4 ζην Εφλην (ζηνπο ηφπνπο Scan02: 110, Scan10: 

243 θαη Scan12: 95, 97), 1 ζην Μπξηψν (ζηνλ ηφπν Scan11: 235), 6 ζην βφξεην Ώηγαίν (ζηνπο 

ηφπνπο Scan03: 196, Scan04: 251, Scan06: 226, Scan12: 111, Scan13: 178 θαη Scan14: 269) 

θαη 1 ζην αξσληθφ θφιπν (ζηνλ ηφπν Scan14: 263). Δ νιηθή αιιειηθή πνηθηιφηεηα (AR) 

ήηαλ 5,30, παξνπζηάδνληαο ηε ρακειφηεξε ηηκή ζηνλ Κνξηλζηαθφ θφιπν (4,62) θαη ηελ 

πςειφηεξε ζηελ Ώιγεξία (5,63). Βπίζεο, παξνπζίαζε ρακειέο ηηκέο ζηνπο ηφπνπο Scan04 

(2,38) θαη Scan09 (2,93), ελψ κέηξηεο πξνο πςειέο ηηκέο (4,51–8,08) ζηνπο ππφινηπνπο 

ηφπνπο. Οη δείθηεο γελεηηθήο πνηθηιφηεηαο γηα θάζε κηθξνδνξπθνξηθφ ηφπν θαη πιεζπζκφ, 

θαζψο θαη γηα ηα ζχλνιά ηνπο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 7.23.  

 

Squalus blainville 

Δ γνλνηχπεζε 577 αηφκσλ ζε 6 κηθξνδνξπθνξηθνχο ηφπνπο απνθάιπςε ηελ χπαξμε πςειψλ 

επηπέδσλ πνιπκνξθηζκνχ. Ο αξηζκφο ησλ αιιεινκφξθσλ (Α) θπκάλζεθε απφ 5 ζηνλ ηφπν 

DFT289 έσο 39 ζηνλ ηφπν SacaGA11. πλνιηθά, εληνπίζηεθαλ 103 αιιειφκνξθα, απφ ηα 

νπνία ηα 5 ήηαλ ηδησηηθά (AP). πγθεθξηκέλα, 3 ηδησηηθά αιιειφκνξθα εληνπίζηεθαλ ζην 

Εφλην (ζηνπο ηφπνπο DFH434: 230 θαη SacaGA11: 293, 295) θαη 2 ζην βφξεην Ώηγαίν (ζηνπο 

ηφπνπο DFH429: 201 θαη SacaGA11: 307). Γηα ην ζχλνιν ησλ 7 πιεζπζκψλ θαη ησλ 6 

κηθξνδνξπθνξηθψλ ηφπσλ, ε αιιειηθή πνηθηιφηεηα (AR) ήηαλ 5,21 αιιειφκνξθα αλά 

γελεηηθφ ηφπν. Δ αιιειηθή πνηθηιφηεηα παξνπζίαζε ηε ρακειφηεξε ηηκή ζην Ληβπθφ (5,05) 

θαη ηελ πςειφηεξε ζην Μπξηψν (5,33). Βμεηάδνληαο κεκνλσκέλα ηνπο ηφπνπο, ε αιιειηθή 

πνηθηιφηεηα παξνπζίαζε ρακειέο ηηκέο ζηνπο ηφπνπο DFT289 (1,39) θαη DFH434 (2,77), 

ελψ κέηξηεο πξνο πςειέο ηηκέο (εχξνο=4,80–8,10) ζηνπο ππφινηπνπο ηφπνπο. Οη δείθηεο 

γελεηηθήο πνηθηιφηεηαο γηα θάζε κηθξνδνξπθνξηθφ ηφπν θαη πιεζπζκφ, θαζψο θαη γηα ηα 

ζχλνιά ηνπο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 7.24.  



ΓΔΝΔΣΗΚΖ ΠΛΖΘΤΜΧΝ ΚΑΗ ΦΤΛΟΓΔΧΓΡΑΦΗΑ 

311 

 

Πίλαθαο 7.23 Αείθηεο γελεηηθήο πνηθηιφηεηαο αλά ηφπν θαη πιεζπζκφ ηνπ είδνπο S. canicula. Σα 

ζχκβνια ησλ πιεζπζκψλ εμεγνχληαη ζηνλ Πίλαθα 7.10 

 

 

BAL ALG ION COR CRE MYR SAR CYC nAEG nEVO

N= 128 N= 65 N= 82 N= 18 N= 103 N= 58 N= 62 N= 76 N= 203 N= 39

A 8 9 9 6 9 9 7 8 9 7 8,1 (12)

A R 6,05 7,38 7,30 5,89 5,91 6,71 5,93 5,73 5,90 5,80 6,78

H O 0,76 0,77 0,56 0,78 0,63 0,79 0,79 0,64 0,69 0,79 0,72

H E 0,76 0,83 0,72 0,70 0,66 0,71 0,74 0,69 0,69 0,72 0,72

F IS -0,002 0,070 0,2313* -0,123 0,040 -0,111 -0,062 0,069 -0,005 -0,107 0,018

A 10 11 9 6 10 7 11 9 12 10 9,5 (15)

A R 6,47 7,74 6,83 6,00 5,71 5,37 7,56 7,07 7,58 7,47 7,08

H O 0,55 0,63 0,41 0,24 0,32 0,38 0,55 0,41 0,54 0,56 0,46

H E 0,63 0,72 0,67 0,32 0,46 0,46 0,64 0,63 0,65 0,58 0,57

F IS 0,124 0,121 0,391* 0,281 0,299* 0,178 0,142 0,3419* 0,168 0,021 0,203

A 4 4 3 2 2 4 3 4 3 3 3,2 (6)

A R 3,20 3,19 2,37 2,00 2,00 3,75 2,48 3,12 2,08 2,44 2,93

H O 0,54 0,55 0,52 0,50 0,52 0,57 0,53 0,46 0,45 0,51 0,52

H E 0,58 0,49 0,46 0,44 0,43 0,58 0,47 0,46 0,41 0,43 0,47

F IS 0,063 -0,121 -0,130 -0,150 -0,213 0,024 -0,140 0,001 -0,093 -0,200 -0,073

A 7 10 8 7 9 7 8 7 9 7 7,9 (11)

A R 6,15 7,31 7,19 6,89 6,36 6,23 6,03 6,26 6,59 5,80 6,72

H O 0,72 0,75 0,84 0,89 0,74 0,60 0,73 0,75 0,67 0,67 0,74

H E 0,76 0,81 0,83 0,81 0,71 0,66 0,64 0,72 0,72 0,65 0,73

F IS 0,044 0,069 -0,019 -0,101 -0,040 0,080 -0,129 -0,035 0,060 -0,027 0,011

A 2 3 3 2 5 3 3 4 4 3 3,2 (5)

A R 2,00 2,26 2,61 2,00 2,50 2,50 2,48 2,45 2,39 2,44 2,38

H O 0,37 0,23 0,25 0,22 0,48 0,53 0,37 0,49 0,48 0,41 0,38

H E 0,32 0,21 0,26 0,20 0,49 0,46 0,44 0,50 0,50 0,44 0,38

F IS -0,147 -0,116 0,051 -0,097 0,011 -0,160 0,154 0,020 0,049 0,067 0,002

A 7 7 7 3 5 5 5 6 5 5 5,5 (8)

A R 4,42 5,16 4,91 3,00 4,66 4,12 4,52 4,82 4,47 4,36 4,77

H O 0,40 0,66 0,49 0,47 0,57 0,66 0,61 0,62 0,55 0,56 0,56

H E 0,48 0,65 0,60 0,54 0,59 0,59 0,62 0,60 0,58 0,60 0,59

F IS 0,162 -0,011 0,193 0,132 0,028* -0,111 0,006 -0,026 0,055 0,060 0,052

A 7 5 7 5 9 8 6 6 7 6 6,6 (10)

A R 3,92 4,14 4,37 4,89 4,97 5,07 4,76 4,63 4,90 5,38 4,87

H O 0,45 0,54 0,48 0,50 0,34 0,40 0,35 0,33 0,43 0,36 0,42

H E 0,51 0,62 0,51 0,67 0,43 0,43 0,45 0,42 0,49 0,50 0,50

F IS 0,116 0,132 0,074 0,263 0,203 0,082 0,215 0,218 0,123 0,289 0,149

A 5 5 6 4 5 5 4 5 7 4 5,0 (9)

A R 4,03 4,18 3,92 3,94 4,39 4,73 3,47 4,17 4,56 3,44 4,51

H O 0,62 0,69 0,50 0,56 0,52 0,69 0,68 0,63 0,66 0,68 0,62

H E 0,62 0,65 0,58 0,55 0,63 0,65 0,62 0,63 0,63 0,62 0,62

F IS 0,004 -0,056 0,140 -0,009 0,167 -0,054 -0,096 0,005 -0,044 -0,113 0,003

A 5 6 6 5 6 4 4 5 8 6 5,5 (10)

A R 3,32 4,31 5,01 4,94 4,68 3,82 3,67 4,50 4,28 4,21 4,70

H O 0,28 0,62 0,57 0,67 0,56 0,40 0,34 0,43 0,50 0,49 0,49

H E 0,28 0,60 0,54 0,58 0,51 0,39 0,38 0,45 0,50 0,41 0,46

F IS -0,009 -0,024 -0,067 -0,149 -0,099 -0,005 0,084 0,029 -0,015 -0,202 -0,034

A 9 12 9 6 13 11 12 11 14 12 10,9 (18)

A R 6,76 8,08 6,66 5,94 8,40 7,03 7,98 7,63 8,13 9,42 8,08

H O 0,72 0,78 0,57 0,72 0,65 0,55 0,74 0,62 0,66 0,72 0,67

H E 0,77 0,84 0,73 0,71 0,73 0,59 0,70 0,69 0,75 0,74 0,72

F IS 0,055 0,063 0,227 -0,011 0,116 0,079 -0,054 0,100 0,127 0,027 0,093

A 7 7 6 5 8 7 7 7 8 6 6,8 (9)

A R 5,31 6,51 4,86 4,94 5,18 5,21 5,36 5,45 5,01 5,44 5,92

H O 0,65 0,74 0,63 0,67 0,53 0,57 0,55 0,59 0,55 0,62 0,61

H E 0,66 0,78 0,64 0,72 0,56 0,55 0,58 0,61 0,55 0,62 0,63

F IS 0,008 0,058 0,012 0,077 0,054 -0,029 0,059 0,031 0,001 0,008 0,022

A 9 8 7 5 7 7 7 7 7 8 7,2 (11)

A R 6,85 7,34 5,78 5,00 5,71 5,48 5,66 5,64 5,36 6,41 6,35

H O 0,79 0,77 0,74 0,65 0,67 0,70 0,66 0,62 0,74 0,62 0,70

H E 0,82 0,84 0,68 0,55 0,66 0,69 0,66 0,68 0,70 0,73 0,70

F IS 0,038 0,087 -0,101 -0,173 -0,009 -0,010 0,002 0,087 -0,061 0,154 0,001

A 6,67 7,25 6,67 4,67 7,33 6,42 6,42 6,58 7,75 6,42 10,3 (124)

A R 4,87 5,63 5,15 4,62 5,04 5,00 4,99 5,12 5,11 5,22 5,30

H O 0,57 0,64 0,55 0,57 0,54 0,57 0,58 0,55 0,58 0,58 0,57

H E 0,60 0,67 0,60 0,57 0,57 0,57 0,58 0,59 0,60 0,59 0,59

F IS 0,044 0,039 0,093 -0,007 0,046 -0,007 0,005 0,069 0,034 0,004 0,039

Scan13

Σφπνο Γείθηεο
χλνιν 

πιεζπζκψλ

Scan02

Scan03

Scan04

Scan06

Scan09

Scan10

Scan11

Scan12

Scan14

Scan15

Scan16

χλνιν 

ηφπσλ

N, αξηζκφο αηφκσλ; A , αξηζκφο αιιεινκφξθσλ; A R, αιιειηθή πνηθηιφηεηα; H O, παξαηεξνχκελε εηεξνδπγσηία; H E, αλακελφκελε

εηεξνδπγσηία; F IS, δείθηεο ελδνγακίαο; *απφθιηζε απφ ηελ ηζνξξνπία Hardy-Weinberg έπεηηα απφ δηφξζσζε Bonferonni ( P <0,005)
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Πίλαθαο 7.24 Αείθηεο γελεηηθήο πνηθηιφηεηαο αλά ηφπν θαη πιεζπζκφ ηνπ είδνπο S. blainville. Σα 

ζχκβνια ησλ πιεζπζκψλ εμεγνχληαη ζηνλ Πίλαθα 7.11 

 

Σφπνο Γείθηεο 
BAL ION LIB CRE CYC MYR nAEG χλνιν 

πιεζπζκψλ N=5 N=135 N=37 N=31 N=136 N=50 N=183 

DFH429 

A 4 11 6 7 11 8 10 8,14 (12) 

AR 4,00 4,91 4,30 4,68 4,81 5,00 4,79 4,80 

HO 0,20 0,75 0,72 0,87 0,74 0,78 0,77 0,69 

HE 0,78 0,81 0,77 0,80 0,80 0,82 0,80 0,80 

FIS 0,765 0,072 0,070 -0,083 0,070 0,058 0,043* 0,059 

DFH434 

A 2 6 6 4 7 6 7 5,43 (8) 

AR 2,00 2,50 3,09 2,57 2,77 3,00 2,89 2,77 

HO 0,20 0,53 0,57 0,55 0,51 0,52 0,56 0,49 

HE 0,20 0,49 0,54 0,54 0,52 0,56 0,55 0,49 

FIS 0 -0,076 -0,043* -0,025 0,003 0,075 -0,022 -0,020 

DFT289 

A 2 4 3 3 4 4 4 3,43 (5) 

AR 2,00 1,25 1,80 1,71 1,28 1,47 1,38 1,39 

HO 0,20 0,05 0,19 0,16 0,06 0,10 0,08 0,12 

HE 0,20 0,05 0,18 0,15 0,06 0,10 0,08 0,12 

FIS 0 -0,014 -0,070 -0,049 -0,017 -0,027 -0,028 -0,031 

Saca3853 

A 5 9 9 9 10 9 10 8,71 (10) 

AR 5,00 5,29 5,48 5,52 5,31 5,58 5,39 5,39 

HO 1,00 0,80 0,84 0,87 0,86 0,94 0,79 0,87 

HE 0,84 0,84 0,84 0,85 0,84 0,86 0,84 0,85 

FIS 0,212 0,049 0,008 -0,023 -0,025 -0,097 0,057 0,012 

Saca6396 

A 8 27 15 20 25 24 29 21,1 (29) 

AR 8,00 7,57 6,17 7,56 7,06 7,66 7,31 7,34 

HO 1,00 0,87 0,81 1,00 0,88 0,90 0,92 0,91 

HE 0,96 0,93 0,88 0,93 0,91 0,93 0,91 0,92 

FIS 0,053 0,060 0,075 -0,075 0,036 0,036 -0,004 0,025 

SacaGA11 

A 7 34 26 25 34 26 35 26,7 (39) 

AR 7,00 8,00 8,31 8,20 8,21 7,98 8,07 8,10 

HO 1,00 0,92 0,97 0,87 0,99 0,92 0,95 0,94 

HE 0,93 0,95 0,96 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

FIS 0,081 0,030 -0,017 0,087 -0,033 0,028 0,005 0,005 

χλνιν 

ηφπσλ 

A 5,14 15,4 10,9 11,7 15,4 13,1 16,4 12,6 (103) 

AR 5,14 5,14 5,05 5,28 5,13 5,33 5,23 5,21 

HO 0,66 0,66 0,72 0,74 0,69 0,70 0,69 0,69 

HE 0,70 0,71 0,72 0,73 0,71 0,73 0,72 0,72 

FIS 0,061 0,071 0,001 -0,005 0,031 0,049 0,038* 0,035 

N, αξηζκφο αηφκσλ; A, αξηζκφο αιιεινκφξθσλ; AR, αιιειηθή πνηθηιφηεηα; HO, παξαηεξνχκελε εηεξνδπγσηία; HE, αλακελφκελε 

εηεξνδπγσηία; FIS, δείθηεο ελδνγακίαο; *απφθιηζε απφ ηελ ηζνξξνπία Hardy–Weinberg έπεηηα απφ δηφξζσζε Bonferroni (P<0,005) 

 

 

Γενεηική δομή 

 

Scyliorhinus canicula 

Βμεηάδνληαο ηηο ηηκέο ηνπ δείθηε γελεηηθήο απφζηαζεο FST αλά δεχγνο πιεζπζκψλ, 

δηαπηζηψζεθε φηη παξνπζίαζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ηηκή, έπεηηα απφ ηε δηφξζσζε 

Bonferroni, γηα φια ηα πηζαλά δεχγε πιεζπζκψλ κεηαμχ ησλ ΐαιεαξίδσλ, ηεο Ώιγεξίαο, ηνπ 

Ενλίνπ θαη ηνπ Κνξηλζηαθνχ, θαζψο θαη κεηαμχ φισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ πιεζπζκψλ θαη 
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ησλ ππφινηπσλ πιεζπζκψλ ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο επξχηεξεο 

πεξηνρήο ηνπ Ώηγαίνπ (Κξεηηθφ, Μπξηψν, αξσληθφο, Κπθιάδεο, βφξεην Ώηγαίν θαη βφξεηνο 

Βπβντθφο). Βμαίξεζε ζε απηφ ην πξφηππν απνηέιεζε ην δεχγνο Ενλίνπ–Κνξηλζηαθνχ πνπ 

παξνπζίαζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειή ηηκή ηνπ δείθηε FST κφλν έπεηηα απφ ηε δηφξζσζε 

Benjamini/Hochberg. Βληφο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ Ώηγαίνπ, νη ηηκέο FST αλά δεχγνο 

πιεζπζκψλ θπκάλζεθαλ απφ 0 έσο 0,009 θαη δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο, εθηφο απφ ην 

δεχγνο βφξεηνπ Ώηγαίνπ–Μπξηψνπ (έπεηηα απφ ηε δηφξζσζε Bonferroni) θαη εθηφο απφ ηα 

δεχγε Κξεηηθνχ–αξσληθνχ, βφξεηνπ Ώηγαίνπ–Κξεηηθνχ θαη βφξεηνπ Ώηγαίνπ–αξσληθνχ 

(έπεηηα απφ ηε δηφξζσζε Benjamini/Hochberg ζε θάζε πεξίπησζε) (Πίλαθαο 7.25). 

 

Πίλαθαο 7.25 Σηκέο FST αλά δεχγνο πιεζπζκψλ ηνπ είδνπο S. canicula. Οη έληνλνη ραξαθηήξεο 

αληηζηνηρνχλ ζηηο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ηηκέο κε βάζε ηφζν ηε δηαδηθαζία Bonferroni (P<0,001) φζν 

θαη ηε κέζνδν Benjamini/Hochberg (P<0,05). Οη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ηηκέο κε βάζε κφλν ηε 

δηφξζσζε Benjamini/Hochberg ζπκβνιίδνληαη κε αζηεξίζθν (*). Σα ζχκβνια ησλ πιεζπζκψλ 

εμεγνχληαη ζηνλ Πίλαθα 7.10 

 

FST BAL ALG ION COR CRE MYR SAR CYC nAEG nEVO 

BAL – 
         

ALG 0,032 – 
        

ION 0,079 0,040 – 
       

COR 0,099 0,045 0,010* – 
      

CRE 0,100 0,065 0,025 0,035 – 
     

MYR 0,091 0,062 0,033 0,051 0,004 – 
    

SAR 0,090 0,053 0,020 0,033 0,005* 0,004 – 
   

CYC 0,094 0,058 0,024 0,037 0 0,003 0 – 
  

nAEG 0,089 0,055 0,024 0,039 0,002* 0,009 0,004* 0 – 
 

nEVO 0,080 0,044 0,022 0,033 0 0 -0,002 -0,002 0,001 – 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο ηεξαξρηθήο αλάιπζεο κνξηαθήο δηαθχκαλζεο (AMOVA) γηα ηξία 

δηαθνξεηηθά ζελάξηα νκαδνπνηήζεσλ ησλ πιεζπζκψλ ηνπ είδνπο Scyliorhinus canicula 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 7.26. πσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ κηηνρνλδξηαθνχ DNA έηζη 

θαη ζηνπο κηθξνδνξπθνξηθνχο δείθηεο, ε κειέηε ηεο παξαηεξνχκελεο δηαθχκαλζεο ηεο 

πνηθηιφηεηαο έδεημε φηη νη εμεηαδφκελνη πιεζπζκνί ηνπ είδνπο δελ ζπληζηνχλ έλαλ 

πακκηθηηθφ πιεζπζκφ (απφξξηςε πξψηνπ ζελαξίνπ), αιιά παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή γελεηηθή 

εηεξνγέλεηα. ην ζπλνιηθφ πιεζπζκηαθφ δείγκα, ν δείθηεο γελεηηθήο απφζηαζεο FST έιαβε 

ηελ ηηκή 0,040, δείρλνληαο φηη ην 4% ηεο παξαηεξνχκελεο γελεηηθήο πνηθηιφηεηαο νθείιεηαη 

ζηε δηαπιεζπζκηαθή πνηθηιφηεηα. H κεγαιχηεξε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε 

κεηαμχ ησλ νκάδσλ (FCT=0,064) εληνπίζηεθε ζηελ πεξίπησζε ηνπ δεχηεξνπ ππνζεηηθνχ 
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ζελαξίνπ θαηά ην νπνίν ε κηα νκάδα πεξηειάκβαλε ηνπο πιεζπζκνχο πνπ πξνέξρνληαλ απφ 

ηε δπηηθή Μεζφγεην θαη ε άιιε νκάδα πεξηειάκβαλε φινπο ηνπο πιεζπζκνχο ηεο αλαηνιηθήο 

Μεζνγείνπ. Ο δείθηεο FCT παξνπζίαζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειή ηηκή θαη ζηελ 

πεξίπησζε ησλ ηξηψλ ππνζεηηθψλ νκάδσλ (ηξίην ζελάξην), αλαδεηθλχνληαο ηε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ πιεζπζκψλ ηνπ Ενλίνπ θαη ηνπ Κνξηλζηαθνχ απφ ηνπο ππφινηπνπο 

πιεζπζκνχο ηεο δπηηθήο θαη αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ.  

 

Πίλαθαο 7.26 Ώπνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο κνξηαθήο δηαθχκαλζεο (AMOVA) γηα ηξεηο ππνζεηηθέο 

νκαδνπνηήζεηο ησλ πιεζπζκψλ ηνπ είδνπο S. canicula. Οη έληνλνη ραξαθηήξεο αληηζηνηρνχλ ζηηο 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ηηκέο ησλ δεηθηψλ γελεηηθήο δηαθνξνπνίεζεο FST, FCT θαη FSC. Οη ππνινγηζκνί 

έγηλαλ κε βάζε ηηο αιιειηθέο ζπρλφηεηεο θαη ηε γελεηηθή απφζηαζε κεηαμχ ησλ δεηγκάησλ (αξηζκφο 

δηαθνξεηηθψλ αιιεινκφξθσλ). Σα ζχκβνια ησλ πιεζπζκψλ εμεγνχληαη ζηνλ Πίλαθα 7.10 

 

Τπνζεηηθέο νκαδνπνηήζεηο πιεζπζκψλ Γείθηεο  Σηκή (P) 

1 νκάδα Πακκημία [φινη νη πιεζπζκνί] FST  
0,040             

(0) 

2 νκάδεο 
1. Απηηθή Μεζφγεηνο [BAL, ALG]                                                                                   

2. Ώλαηνιηθή Μεζφγεηνο [ION, COR, CRE, MYR, SAR, CYC, nAEG,    nEVO] 

FCT 
0,064 

(0,019) 

FSC 
0,014                

(0) 

3 νκάδεο 
1. Απηηθή Μεζφγεηνο [BAL, ALG]                                                                                 

2. Εφλην, Κνξηλζηαθφο [ION, COR]                                                                                  

3. Ώηγαίν [CRE, MYR, SAR, CYC, nAEG, nEVO] 

FCT 
0,054 

(0,003) 

FSC 
0,008               

(0) 

FST, δείθηεο γελεηηθήο δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ησλ πιεζπζκψλ; FCT, κεηαμχ ησλ νκάδσλ; FSC, κεηαμχ ησλ πιεζπζκψλ εληφο θάζε 
νκάδαο 

 

Δ παξνπζία ηνπ πξνηχπνπ ηεο απνκφλσζεο ιφγσ απφζηαζεο (IBD) ζηνπο πιεζπζκνχο 

ηνπ είδνπο Scyliorhinus canicula επηβεβαηψζεθε θαη απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ απφ 

ηνπο κηθξνδνξπθνξηθνχο ηφπνπο. πσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ κηηνρνλδξηαθνχ DNA, ε 

ζπζρέηηζε Mantel (1967) ηνπ πίλαθα ησλ γελεηηθψλ απνζηάζεσλ (FST) θαη ηνπ πίλαθα ησλ 

γεσγξαθηθψλ απνζηάζεσλ αλά δεχγνο πιεζπζκψλ (Βηθφλα 7.17) ήηαλ κεγαιχηεξε φηαλ 

ιήθζεθε ππφςε ε παξάθηηα απφζηαζε αλά δεχγνο πιεζπζκψλ (nDNA: R
2
=0,897, P=0,0004) 

παξά ε σθεάληα απφζηαζε (nDNA: R
2
=0,794, P=0,0004).  

H πνιπδηάζηαηε αλάιπζε απεηθφληζεο (MDS) ησλ 10 πιεζπζκψλ ηνπ είδνπο 

Scyliorhinus canicula βαζηζκέλε ζην δείθηε γελεηηθήο απφζηαζεο FST παξνπζηάδεηαη ζηελ 

Βηθφλα 7.18. Βίλαη εκθαλέο φηη ηφζν νη πιεζπζκνί ηεο δπηηθήο Μεζνγείνπ (ΐαιεαξίδεο θαη 

Ώιγεξία) φζν θαη νη πιεζπζκνί ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ Ώηγαίνπ ζπληζηνχλ δηαθξηηέο 

γελεηηθά νκάδεο, ελψ νη πιεζπζκνί ηνπ Ενλίνπ θαη ηνπ Κνξηλζηαθνχ θαηαιακβάλνπλ 

ελδηάκεζεο ζέζεηο. Δ ρακειή ηηκή ηνπ ζπληειεζηή ζπκπίεζεο (stress value=0,01) δείρλεη φηη 

ε γελεηηθή απφζηαζε κεηαμχ ησλ πιεζπζκψλ αλαπαξαζηάζεθε ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ.  
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Δηθφλα 7.17 Γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο γελεηηθήο θαη γεσγξαθηθήο απφζηαζεο (παξάθηηαο θαη 

σθεάληαο) αλά δεχγνο πιεζπζκψλ ηνπ είδνπο S. canicula. Χο κέηξν ηεο γελεηηθήο απφζηαζεο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ν δείθηεο FST/1-FST ηνπ Rousset (1997) 

 

 
 

Δηθφλα 7.18 Αηζδηάζηαηε απεηθφληζε (MDS) ησλ 11 πιεζπζκψλ ηνπ είδνπο S. canicula βάζεη ησλ 

ηηκψλ FST αλά δεχγνο πιεζπζκψλ. Σα ζχκβνια ησλ πιεζπζκψλ εμεγνχληαη ζηνλ Πίλαθα 7.10 
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stress 0,01 
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Αηγαίν Πέιαγνο 
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Δ θαηαζθεπή δελδξνγξάκκαηνο κε ηε κέζνδν ηεο ζχλδεζεο γεηηφλσλ (Neighbour-

Joining tree) πνπ βαζίζηεθε ζηηο αιιειηθέο ζπρλφηεηεο ησλ κηθξνδνξπθνξηθψλ ηφπσλ 

παξνπζηάδεηαη ζηελ Βηθφλα 7.19. Αηαπηζηψλεηαη φηη νη πιεζπζκνί ηεο δπηηθήο Μεζνγείνπ 

(ΐαιεαξίδεο θαη Ώιγεξία) ζρεκαηίδνπλ κηα νκάδα (ηηκή bootstrap 100%). Μηα δεχηεξε 

νκάδα ζρεκαηίδεηαη απφ φινπο ηνπο πιεζπζκνχο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ Ώηγαίνπ (ηηκή 

bootstrap 90%), ελψ ην Εφλην θαη ν Κνξηλζηαθφο θαηαιακβάλνπλ ελδηάκεζε ζέζε κεηαμχ ησλ 

δχν πξναλαθεξζέλησλ νκάδσλ (ηηκή bootstrap 60%).  

 

 
 
Δηθφλα 7.19 Άξξηδν αθηηλσηφ δελδξφγξακκα µε ηε κέζνδν ζχλδεζεο γεηηφλσλ (Neighbour-Joining) 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε γελεηηθή απφζηαζε DA (Nei 1972), ε νπνία πξνέθπςε απφ ηηο αιιειηθέο 

ζπρλφηεηεο ησλ 12 κηθξνδνξπθνξηθψλ ηφπσλ ζηνπο πιεζπζκνχο ηνπ είδνπο S. canicula. Οη αξηζκνί 

ζηνπο θφκβνπο αληηπξνζσπεχνπλ ηηο ηηκέο bootstrap πνπ εθηηκήζεθαλ έπεηηα απφ 1.000 ηπραίεο 

αληηκεηαζέζεηο. Σα ζχκβνια ησλ πιεζπζκψλ εμεγνχληαη ζηνλ Πίλαθα 7.10 
 

 

 

 

Αηγαίν Πέιαγνο

Γπηηθή Μεζφγεηνο Θάιαζζα

Αλαηνιηθή Μεζφγεηνο Θάιαζζα
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χκθσλα κε ηνλ έιεγρν νκαδνπνίεζεο ησλ αηφκσλ ζην πξφγξακκα STRUCTURE, ε 

ρακειφηεξε ηηκή πηζαλνθάλεηαο (LnP(D)) βξέζεθε γηα Κ=2. Ίδηνο αξηζκφο νκάδσλ 

αλαγλσξίζηεθε θαη κε ηελ πην αμηφπηζηε κέζνδν ησλ Evanno et al. (2005), θαζψο ε ηηκή ηνπ 

ΑΚ κεγηζηνπνηήζεθε γηα Κ=2. Με βάζε ηα κνξηαθά δεδνκέλα ηεο παξνχζαο κειέηεο 

απνθιείεηαη ε παξνπζία ελφο εληαίνπ πακκηθηηθνχ πιεζπζκνχ (Πίλαθαο 7.27, Βηθφλα 7.20).  

 

Πίλαθαο 7.27 Μέζε ηηκή πηζαλνθάλεηαο (LnP(D)), ηππηθή απφθιηζε (SD) θαη ηηκέο ΑΚ έπεηηα απφ 5 

επαλαιεπηηθέο αλαιχζεηο γηα θάζε ππνηηζέκελν αξηζκφ νκαδνπνηήζεσλ (Κ=1–5) 

 

K LnP(D) SD ΓK 

1 -25.978,63 0,32 – 

2 -25.191,43 1,23 713,2 

3 -25.278,42 27,02 3,31 

4 -25.275,94 18,55 1,39 

5 -25.299,33 25,14 – 

 

 
Δηθφλα 7.20 Πιεζπζκηαθή γελεηηθή δνκή ηνπ είδνπο S. canicula βάζεη ηνπ πξνγξάκκαηνο 

STRUCTURE. Μέζε ηηκή πηζαλνθάλεηαο L(K) (±SD) (Α); ηηκέο ΑK πνπ εθηηκήζεθαλ ζχκθσλα κε ηε 

κέζνδν ησλ Evanno et al. (2005) (B) 

Α 

Β 
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Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε αλαγλσξηδφκελεο γελεηηθήο νκάδαο (Κ=2) ζην γνλφηππν 

θάζε αηφκνπ αλά πιεζπζκφ θαίλεηαη ζηελ Βηθφλα 7.21Ώ. Καη νη δχν γελεηηθέο νκάδεο 

αληηπξνζσπεχηεθαλ κε δηαθνξεηηθέο αλαινγίεο ζηνπο 10 εμεηαδφκελνπο πιεζπζκνχο. Οη 

πιεζπζκνί απφ ηηο ΐαιεαξίδεο θαη ηελ Ώιγεξία (δπηηθή Μεζφγεηνο) παξνπζίαζαλ πςειή 

γελεηηθή νκνηνγέλεηα κε ρακειφηεξν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο απφ ηελ νκάδα 1 (3% θαη 12%, 

αληίζηνηρα). Ώληίζεηα, νη πιεζπζκνί απφ ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Ώηγαίνπ παξνπζίαζαλ ην 

πςειφηεξν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο απφ ηελ νκάδα 1 (απφ 79% έσο 90%). Οη δχν νκάδεο 

ζπκκεηείραλ ζρεδφλ ηζφπνζα ζηνλ πιεζπζκφ ηνπ Ενλίνπ (πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο νκάδαο 

1=55%). Σέινο, ν πιεζπζκφο απφ ηνλ Κνξηλζηαθφ είρε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 

απφ ηελ νκάδα 1 (74%) (Βηθφλα 7.21ΐ). 

 

 
 

 

Δηθφλα 7.21 Πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε νκάδαο (K=2) ζην γνλφηππν θάζε αηφκνπ. Κάζε θάζεηε 

ζηήιε αληηπξνζσπεχεη έλα μερσξηζηφ άηνκν θαη θάζε ρξψκα ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε νκάδαο 

ζην γνλφηππν θάζε αηφκνπ. Οη θάζεηεο καχξεο γξακκέο θαζνξίδνπλ ηα φξηα κεηαμχ ησλ πιεζπζκψλ 

(Α); Πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε νκάδαο (K=2) ζηε γελεηηθή δεμακελή θάζε πιεζπζκνχ. Κάζε θάζεηε 

ζηήιε αληηζηνηρεί ζε έλαλ πιεζπζκφ θαη θάζε ρξψκα ζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε νκάδαο ζηε 

γελεηηθή ζχζηαζε θάζε πιεζπζκνχ (Β). Σα ζχκβνια ησλ πιεζπζκψλ εμεγνχληαη ζηνλ Πίλαθα 7.10 
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Squalus blainville 

ηνλ Πίλαθα 7.28 παξνπζηάδνληαη νη ηηκέο ηνπ δείθηε γελεηηθήο απφζηαζεο FST αλά δεχγνο 

πιεζπζκψλ, ν νπνίνο έιαβε κεδεληθή ηηκή γηα φια ηα πηζαλά δεχγε πιεζπζκψλ, 

απνθαιχπηνληαο ηελ παξνπζία ελφο πακκηθηηθνχ πιεζπζκνχ. Δ απνπζία γελεηηθήο δνκήο 

απνηππψζεθε θαη κέζσ ηεο πνιπδηάζηαηεο αλάιπζεο απεηθφληζεο (MDS) φπνπ δελ 

δηαθξίζεθε θακία νκαδνπνίεζε (Βηθφλα 7.22).  

 

Πίλαθαο 7.28 Σηκέο FST αλά δεχγνο πιεζπζκψλ ηνπ είδνπο S. blainville. Σα ζχκβνια ησλ πιεζπζκψλ 

εμεγνχληαη ζηνλ Πίλαθα 7.11 
 

FST BAL ION LIB CRE CYC MYR nAEG 

BAL –             

ION -0,005 – 
    

  

LIB -0,009 0 – 
   

  

CRE -0,013 -0,002 -0,002 – 
  

  

CYC -0,007 -0,002 0,001 -0,002 – 
 

  

MYR -0,014 -0,002 -0,006 -0,004 -0,001 –   

nAEG -0,009 -0,001 -0,003 0 0 -0,003 – 

 

 
 

Δηθφλα 7.22 Αηζδηάζηαηε απεηθφληζε (MDS) ησλ 6 πιεζπζκψλ ηνπ είδνπο S. blainville βάζεη ησλ 

ηηκψλ FST αλά δεχγνο πιεζπζκψλ. Σα ζχκβνια ησλ πιεζπζκψλ εμεγνχληαη ζηνλ Πίλαθα 7.11 

 
 

 

 

 

 

 

stress 0,01 
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Μία αθφκα έλδεημε απνπζίαο γελεηηθήο δνκήο ζηνπο εμεηαδφκελνπο πιεζπζκνχο ηνπ 

είδνπο Squalus blainville πξνέθπςε απφ ην πξφγξακκα STRUCTURE. Ώλ θαη ν πην πηζαλφο 

αξηζκφο νκαδνπνηήζεσλ ησλ αηφκσλ κε βάζε ηελ εθηίκεζε ΑΚ ησλ Evanno et al. (2005) 

βξέζεθε λα ηζνχηαη κε Κ=4 (Πίλαθαο 7.29), ήηαλ ζηαηηζηηθά «αζζελήο» θαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα δελ πθίζηαην (Pritchard et al. 2000). Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε 

γελεηηθήο δεμακελήο ζε θάζε πιεζπζκφ ήηαλ ζπκκεηξηθφ (Βηθφλα 7.23).  

 

Πίλαθαο 7.29 Μέζε ηηκή πηζαλνθάλεηαο [LnP(D)], ηππηθή απφθιηζε (SD) θαη ΑΚ έπεηηα απφ 10 

επαλαιεπηηθέο αλαιχζεηο γηα θάζε ππνηηζέκελν αξηζκφ νκαδνπνηήζεσλ Κ. Με θίηξηλε ππνγξάκκηζε 

επηζεκαίλεηαη ν αξηζκφο ησλ Κ, φπνπ κεγηζηνπνηήζεθε ην ΓΚ 

 

K LnP(D) SD ΓK 

1 -12.687,31 0,13 – 

2 -12.936,60 124,10 0,25 

3 -13.154,32 250,28 0,73 

4 -13.188,10 179,85 2,07 

5 -13.594,81 319,67 – 

 

 
 

Δηθφλα 7.23 Πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε νκάδαο (K=4) ζην γνλφηππν θάζε αηφκνπ. Κάζε θάζεηε 

ζηήιε αληηπξνζσπεχεη έλα μερσξηζηφ άηνκν θαη θάζε ρξψκα ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε νκάδαο 

ζην γνλφηππν θάζε αηφκνπ. Οη θάζεηεο καχξεο γξακκέο θαζνξίδνπλ ηα φξηα κεηαμχ ησλ πιεζπζκψλ. 

Σα ζχκβνια ησλ πιεζπζκψλ εμεγνχληαη ζηνλ Πίλαθα 7.11 
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Διερεύνηζη ζηενφπών 

ε θαλέλαλ απφ ηνπο εμεηαδφκελνπο πιεζπζκνχο θαη ησλ δχν ππφ κειέηε εηδψλ, ε 

εηεξνδπγσηία HΒ δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεγαιχηεξε απφ ηελ εηεξνδπγσηία HΒQ θαη 

θαη’ επέθηαζε θαλέλαο πιεζπζκφο δελ θάλεθε λα έρεη δηέιζεη πξφζθαηα απφ γελεηηθή 

ζηελσπφ (Πίλαθαο 7.30). πλεπψο, ηα ηζηνγξάκκαηα θαηαλνκήο ησλ αιιειηθψλ ζπρλνηήησλ 

ζε δηαθνξεηηθέο θιάζεηο είραλ ζρήκα L ζε θάζε εμεηαδφκελν πιεζπζκφ (Βηθφλα 7.24). 

 

Πίλαθαο 7.30 Ώπνηειέζκαηα ειέγρνπ γηα πιεζπζκηαθέο ζηελσπνχο ησλ εηδψλ S. canicula θαη S. 

blainville. Σα ζχκβνια ησλ πιεζπζκψλ εμεγνχληαη ζηνπο Πίλαθεο 7.10 θαη 7.11, αληίζηνηρα 

 

 
 

 
 

 
 

Δηθφλα 7.24 Πνηνηηθφο έιεγρνο θαηαλνκήο αιιειηθψλ ζπρλνηήησλ ζε θάζε πιεζπζκφ ησλ εηδψλ S. 

canicula (Α) θαη S. blainville (Β). Σα ζχκβνια ησλ πιεζπζκψλ εμεγνχληαη ζηνπο Πίλαθεο 7.10 θαη 

7.11, αληίζηνηρα. Κάζε δηαβάζκηζε ηνπ γθξη αληηζηνηρεί ζε κηα απφ ηηο 10 θιάζεηο ζπρλνηήησλ 

Πιεζπζκφο

ηαηηζηηθφο έιεγρνο 

Wilcoxon                                 

(P)

Πνηνηηθφο έιεγρνο

θαηαλνκήο αιιειηθψλ

ζπρλνηήησλ

Πιεζπζκφο

ηαηηζηηθφο έιεγρνο 

Wilcoxon                                 

(P)

Πνηνηηθφο έιεγρνο

θαηαλνκήο αιιειηθψλ

ζπρλνηήησλ

BAL 0,9353 L-ζρήκα BAL** – –

ALG 0,9680 L-ζρήκα ION 0,9727 L-ζρήκα

ION 0,9994 L-ζρήκα LIB 0,9609 L-ζρήκα

COR 0,9539 L-ζρήκα CRE 0,6563 L-ζρήκα

CRE 0,9994 L-ζρήκα CYC 0,9883 L-ζρήκα

MYR 0,9988 L-ζρήκα MYR 0,7656 L-ζρήκα

SAR 0,9977 L-ζρήκα nAEG 0,9883 L-ζρήκα

CYC 1 L-ζρήκα AEG* 0,9883 L-ζρήκα

nAEG 0,9999 L-ζρήκα

nEVO 0,9996 L-ζρήκα

AEG* 1 L-ζρήκα

Scyliorhinus canicula Squalus blainville

*Πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο πιεζπζκνχο απφ ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Ώηγαίνπ; **εμαηξέζεθε, ιφγσ ηνπ κηθξνχ δείγκαηνο (Ν=5)
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7.4 πδήηεζε 

 

 

7.4.1 Γελεηηθή πνηθηιφηεηα  

 

Scyliorhinus canicula  

Δ γελεηηθή πνηθηιφηεηα δελ ήηαλ νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλε ζηα πιεζπζκηαθά δείγκαηα ηνπ 

είδνπο (Βηθφλα 7.25). Χο πξνο ην κηηνρνλδξηαθφ DNA, ν πιεζπζκφο ηνπ Κνξηλζηαθνχ 

παξνπζίαζε ηε ρακειφηεξε γελεηηθή πνηθηιφηεηα, ελψ ν πιεζπζκφο ηεο Λεβαληίλεο ηελ 

πςειφηεξε. Ο πιεζπζκφο ηνπ Ενλίνπ παξνπζίαζε πςειφηεξε γελεηηθή πνηθηιφηεηα απφ ηνπο 

πιεζπζκνχο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ Ώηγαίνπ θαη παξφκνηα κε εθείλε ησλ πιεζπζκψλ 

ηεο δπηηθήο Μεζνγείνπ (ΐαιεαξίδεο θαη Ώιγεξία) θαη ηνπ Ώηιαληηθνχ.  

ην ζχλνιν ησλ 431 αιιεινπρηψλ (590 bp) ηνπ γνληδίνπ COI, αλαγλσξίζηεθαλ 32 

πνιπκνξθηθέο ζέζεηο, ππεχζπλεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ 37 απινηχπσλ. Οη ηδησηηθνί απιφηππνη 

(Ν=25) εκθαλίζηεθαλ ζε πςειφ πνζνζηφ ζηηο ΐαιεαξίδεο (70%) θαη ζην Εφλην (60%), 

καξηπξψληαο ηελ παξνπζία πςειήο πνηθηιφηεηαο ζηε γελεηηθή δεμακελή ηνπ είδνπο ζε απηέο 

ηηο πεξηνρέο. Σν πνζνζηφ ησλ ηδησηηθψλ απινηχπσλ ήηαλ ρακειφηεξν ζηελ Ώιγεξία (42%), 

ζηε Λεβαληίλε (40%) θαη ζηνλ Ώηιαληηθφ (25%), ελψ απφ ηνπο ππφινηπνπο πιεζπζκνχο ηνπ 

Ώηγαίνπ θαη ηνπ Κνξηλζηαθνχ, βξέζεθε κφλν έλαο ηδησηηθφο απιφηππνο ζην βφξεην Ώηγαίν.  

Δ λνπθιενηηδηθή θαη απινηππηθή πνηθηιφηεηα εληάζζνληαη ζην εχξνο ησλ ηηκψλ πνπ 

έρνπλ δεκνζηεπζεί ζε άιια είδε Υνλδξηρζχσλ (Πίλαθαο 7.31). Δ λνπθιενηηδηθή πνηθηιφηεηα 

(π) ήηαλ ρακειή ζε θάζε πιεζπζκφ (εχξνο=0,0011–0,0043) θαη ζην ζχλνιφ ηνπο (0,0032). 

Ώληίζεηα, ε νιηθή απινηππηθή πνηθηιφηεηα (h) έιαβε πςειή ηηκή (0,808), καξηπξψληαο έλα 

ηζηνξηθά κεγάιν δξαζηηθφ κέγεζνο ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ (Avise 2000). Δ απινηππηθή 

πνηθηιφηεηα εκθάληζε πςειέο ηηκέο ζηε Λεβαληίλε (0,900), ζηελ Ώιγεξία (0,826), ζηνλ 

Ώηιαληηθφ (0,816), ζηηο ΐαιεαξίδεο (0,742) θαη ζην Εφλην (0,753), κέηξηεο ηηκέο ζην Ώηγαίν 

(εχξνο=0,638–0,680) θαη ρακειή ηηκή ζηνλ Κνξηλζηαθφ (0,439). Δ ζπλχπαξμε πςειήο 

απινηππηθήο θαη ρακειήο λνπθιενηηδηθήο πνηθηιφηεηαο αληαλαθιά ηηο κηθξέο λνπθιενηηδηθέο 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ αιιεινπρηψλ, δείρλνληαο φηη ζηηο ππφ κειέηε πεξηνρέο εμειίρζεθαλ 

δηάθνξεο γελεαινγηθέο γξακκέο γηα ην κηηνρνλδξηαθφ DNA, νη νπνίεο φκσο έρνπλ πξφζθαηε 

θνηλή θαηαγσγή («ξερή» γελεαινγία, Avise 2000). Πξάγκαηη, ε γελεηηθή απφζηαζε p κεηαμχ 

ησλ απινηχπσλ ήηαλ ρακειή (εχξνο=0,17–1,36% θαη 0,17–1,37% ππφ ην κνληέιν Κ2Ρ), 

φπσο απνηππψζεθε θαη ζην δίθηπν δηάκεζεο ζχλδεζεο (βι. Βηθφλα 7.12).  
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Δηθφλα 7.25 Γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ απινηχπσλ ελφο ηκήκαηνο (590 bp) ηνπ γνληδίνπ COI 

(mtDNA) ηνπ είδνπο S. canicula; ζηε Μεζφγεην Θάιαζζα θαη ζηνλ Ώηιαληηθφ φπνπ νη πιεζπζκνί 

απφ ην Εφλην θαη ηνλ Κνξηλζηαθφ ζπγρσλεχηεθαλ ζε κηα νκάδα (ION & COR) θαη νη πιεζπζκνί απφ 

ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Ώηγαίνπ (CRE, SAR, CYC, nAEG, nEVO) ζπγρσλεχηεθαλ ζε δεχηεξε 

νκάδα (AEG) (Α); ζηηο Βιιεληθέο Θάιαζζεο (B). Κάζε θχθινο έρεη κέγεζνο αλάινγν κε ηνλ αξηζκφ 

ησλ αηφκσλ πνπ αιιεινπρήζεθαλ. Κάζε ρξψκα αληηζηνηρεί ζε έλα δηαθνξεηηθφ απιφηππν (Hap). Σα 

ζχκβνια ησλ πιεζπζκψλ εμεγνχληαη ζηνλ Πίλαθα 7.10 

 

ηελ παξνχζα κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε ε γνλνηχπεζε 834 αηφκσλ ηνπ είδνπο 

Scyliorhinus canicula ζε 12 πνιπκνξθηθνχο κηθξνδνξπθνξηθνχο ηφπνπο πνπ αλαπηχρζεθαλ 

ζην ίδην είδνο απφ ηνπο Griffiths et al. (2011b). πλνιηθά, θαηαγξάθεθαλ 124 αιιειφκνξθα 

πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 10,3 αιιειφκνξθα αλά γελεηηθφ ηφπν, θαζψο θαη 21 ηδησηηθά 
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αιιειφκνξθα: 6 ζηελ πεξηνρή ηεο δπηηθήο Μεζνγείνπ (ΐαιεαξίδεο θαη Ώιγεξία), 4 ζην Εφλην 

θαη ηα ππφινηπα 11 ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Ώηγαίνπ. Ώλά γελεηηθφ ηφπν, ε αιιειηθή 

πνηθηιφηεηα (AR) θπκάλζεθε απφ ρακειά έσο πςειά επίπεδα (εχξνο=2,38–8,08). Ώλά 

πιεζπζκφ, ε αιιειηθή πνηθηιφηεηα παξνπζίαζε ηε ρακειφηεξε ηηκή ζηνλ πιεζπζκφ ηνπ 

Κνξηλζηαθνχ (4,67) θαη ηελ πςειφηεξε ηηκή ζηνλ πιεζπζκφ ηεο Ώιγεξίαο (5,63), πιεζπζκνί 

φπνπ ε απινηππηθή πνηθηιφηεηα παξνπζίαζε ηελ ειάρηζηε θαη ηε δεχηεξε πςειφηεξε ηηκή, 

αληίζηνηρα. Ο πιεζπζκφο ηνπ Ενλίνπ παξνπζίαζε παξφκνηα επίπεδα αιιειηθήο πνηθηιφηεηαο 

(5,15) κε ηνπο πιεζπζκνχο ηφζν ηεο δπηηθήο Μεζνγείνπ (εχξνο=4,87–5,63) φζν θαη ηεο 

επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ Ώηγαίνπ (εχξνο=4,99–5,22). 

 

Squalus blainville 

Δ γελεηηθή πνηθηιφηεηα ηνπ γθξηδνθεληξνληνχ Squalus blainville ήηαλ ζρεδφλ νκνηφκνξθα 

θαηαλεκεκέλε ζηα πιεζπζκηαθά δείγκαηα βάζεη θαη ησλ δχν ηχπσλ κνξηαθψλ δεηθηψλ. ην 

ζχλνιν ησλ 112 αιιεινπρηψλ (590 bp) ηνπ γνληδίνπ COI, αλαγλσξίζηεθαλ 25 πνιπκνξθηθέο 

ζέζεηο, ππεχζπλεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ 27 απινηχπσλ απφ ηνπο νπνίνπο νη 20 ήηαλ ηδησηηθνί. 

Σν πνζνζηφ ησλ ηδησηηθψλ απινηχπσλ ήηαλ ρακειφ (29%) ζηνλ πιεζπζκφ ηνπ Ληβπθνχ, ελψ 

έιαβε πςειφηεξεο ηηκέο (εχξνο=40–54%) ζηνπο πιεζπζκνχο ηνπ Ενλίνπ, ηνπ Κξεηηθνχ θαη 

ηνπ βφξεηνπ Ώηγαίνπ. Οη πιεζπζκνί απφ ηηο ΐαιεαξίδεο, ηηο Κπθιάδεο θαη ηε Νφηηα Ώθξηθή 

αληηπξνζσπεχνληαλ απφ ειάρηζηα άηνκα (<4). Παξ’ φια απηά, ζηηο ΐαιεαξίδεο έλαο απφ 

ηνπο ηξεηο απινηχπνπο ήηαλ ηδησηηθφο, ζηε Νφηηα Ώθξηθή θαη νη ηξεηο απιφηππνη πνπ 

εληνπίζηεθαλ ήηαλ ηδησηηθνί, ελψ ζηηο Κπθιάδεο δελ βξέζεθε θαλέλαο ηδησηηθφο απιφηππνο. 

Δ παξνπζία ηδησηηθψλ απινηχπσλ αθφκα θαη ζε πεξηνρέο φπνπ ζπιιέρζεθαλ ειάρηζηα 

δείγκαηα καξηπξά ηελ παξνπζία πςειήο πνηθηιφηεηαο ζηε γελεηηθή δεμακελή ηνπ είδνπο ζε 

απηέο ηηο πεξηνρέο. Δ γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ απινηχπσλ θαίλεηαη ζηελ Βηθφλα 7.26. 

Δ λνπθιενηηδηθή πνηθηιφηεηα (π) θπκάλζεθε ζε ρακειά επίπεδα (εχξνο=0,0022–

0,0034) ζε θάζε εμεηαδφκελν πιεζπζκφ. Ώληίζεηα, ε απινηππηθή πνηθηιφηεηα (h) θπκάλζεθε 

ζε πςειφηεξα επίπεδα, παξνπζηάδνληαο ηηο ηξεηο πςειφηεξεο ηηκέο ζηνπο πιεζπζκνχο ηνπ 

βφξεηνπ Ώηγαίνπ (0,848), ηνπ Ενλίνπ (0,796) θαη ηνπ Κξεηηθνχ (0,726), θαη ηε ρακειφηεξε 

ηηκή ζηνλ πιεζπζκφ ηνπ Ληβπθνχ (0,434). Δ παξνπζία ρακειήο λνπθιενηηδηθήο θαη πςειήο 

απινηππηθήο πνηθηιφηεηαο παξαηεξείηαη ζπρλά ζηνπο Υνλδξηρζχο (π.ρ. Hoelzel et al. 2006, 

Karl et al. 2011). ηελ παξνχζα κειέηε αληαλαθιά ηε κηθξή γελεηηθή απφζηαζε κεηαμχ ησλ 

απινηχπσλ (εχξνο γελεηηθψλ απνζηάζεσλ p θαη Κ2Ρ=0,17–1,02%), ε νπνία απνηππψζεθε 

θαη ζην δίθηπν δηάκεζεο ζχλδεζεο (βι. Βηθφλα 7.14) φπνπ θπξίσο έλα κεηαιιαθηηθφ βήκα 

δηαρσξίδεη ηνπο δχν θεληξηθνχο απινηχπνπο απφ ηνπο πξνθχπηνληεο. 
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Eηθφλα 7.26 Γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ απινηχπσλ ελφο ηκήκαηνο (590 bp) ηνπ γνληδίνπ COI 

(mtDNA) ηνπ είδνπο S. blainville ζηε Μεζφγεην Θάιαζζα. Οη απιφηππνη ηεο Νφηηαο Ώθξηθήο 

θαίλνληαη ζην αξηζηεξφ κέξνο ηνπ ράξηε. Κάζε θχθινο έρεη κέγεζνο αλάινγν κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

αηφκσλ πνπ αιιεινπρήζεθαλ. Κάζε ρξψκα αληηζηνηρεί ζε έλα δηαθνξεηηθφ απιφηππν (Hap). Σα 

ζχκβνια ησλ πιεζπζκψλ εμεγνχληαη ζηνλ Πίλαθα 7.11 

 

ηελ παξνχζα κειέηε εμεηάζζεθε ε πηζαλφηεηα δηα-εηδηθήο ελίζρπζεο (cross-species 

amplification) 12 κηθξνδνξπθνξηθψλ ηφπσλ ζην Squalus blainville πνπ είραλ πξνεγνχκελα 

ραξαθηεξηζηεί ζην ζπγγεληθφ ηνπ είδνο Squalus acanthias απφ ηνπο McCauley et al. (2004) 

θαη Veríssimo et al. (2010). Έλα ππνζχλνιν απηψλ ησλ ηφπσλ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε 

πιεζπζκηαθέο κειέηεο άιισλ ζθνπαινεηδψλ (είδε θαξραξηψλ ηεο ηάμεο Squaliformes): 

Centrophorous squamosus (Veríssimo et al. 2012), Centroscymnus coelolepis (Veríssimo et 

al. 2011a), Squalus acanthias (Franks 2006, Veríssimo et al. 2010) θαη Squalus mitsukurii 

(Daly-Engel et al. 2010). Σειηθά, κφλν νη κηζνί απφ ηνπο αξρηθά επηιεγκέλνπο 

κηθξνδνξπθνξηθνχο ηφπνπο εληζρχζεθαλ επηηπρψο ζην Squalus blainville, θαη ζπγθεθξηκέλα 

νη DFH429, DFH434, DFT289 ησλ McCauley et al. (2004) θαη νη Saca3853, Saca6396, 

SacaGA11 ησλ Veríssimo et al. (2010). 

ην ζχλνιν ησλ 577 αηφκσλ ηνπ είδνπο Squalus blainville πνπ γνλνηππήζεθαλ, 

βξέζεθαλ 103 αιιειφκνξθα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 17,2 αιιειφκνξθα αλά γελεηηθφ ηφπν. 

Μφιηο 5 αιιειφκνξθα ήηαλ ηδησηηθά απφ ηα νπνία 3 εληνπίζηεθαλ ζηνλ πιεζπζκφ ηνπ 

Ενλίνπ θαη 2 ζηνλ πιεζπζκφ ηνπ βφξεηνπ Ώηγαίνπ. Καλέλα ηδησηηθφ αιιειφκνξθν δελ 

βξέζεθε ζηνλ πιεζπζκφ ησλ ΐαιεαξίδσλ, παξά ηε κεγάιε γεσγξαθηθή ηνπ απφζηαζε απφ 

ηνπο ππφινηπνπο πιεζπζκνχο, πηζαλψο εμαηηίαο ηνπ κηθξνχ αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο 

(Ν=5). Δ αιιειηθή πνηθηιφηεηα (AR) αλά γελεηηθφ ηφπν παξνπζίαζε ρακειέο έσο πςειέο 

ηηκέο (εχξνο=1,39–8,10), ελψ θπκάλζεθε ζε παξφκνηα επίπεδα (εχξνο=5,05–5,33) ζε φινπο 

ηνπο πιεζπζκνχο, απνθαιχπηνληαο κηθξφ βαζκφ γελεηηθήο εηεξνγέλεηαο.  
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Πίλαθαο 7.31 Βλδεηθηηθέο ηηκέο ησλ δεηθηψλ γελεηηθήο πνηθηιφηεηαο (h, π, HO θαη ΖΒ) πνπ αθνξνχλ 

ζε πιεζπζκνχο άιισλ εηδψλ Υνλδξηρζχσλ. Οη εξγαζίεο ζηηο νπνίεο εληζρχζεθαλ θνηλνί 

κηθξνδνξπθνξηθνί ηφπνη κε ηo είδνο S. blainville ηνλίδνληαη κε γθξη ρξψκα 

 

Δίδνο h π ΗΟ  ΗΔ  Αλαθνξά 

Scyliorhinus canicula 
0,44–0,90     

(0,81) 

0,0010–0,0043         

(0,0032) 

0,54–0,64      

(0,57) 

0,57–0,67 

(0,59) 
παξνχζα κειέηε 

Squalus blainville 
0,43–1,00 

(0,76) 

0,0022–0,0068 

(0,0029) 

0,65–0,70           

(0,69) 

0,60–0,72 

(0,67) 
παξνχζα κειέηε 

Carcharhinus leucas 
0,25–0,77 

(0,76) 

0,0006–0,0017 

(0,0028) 

0,79–0,90 

(0,83) 

0,82–0,87 

(0,84) 
Karl et al. 2011 

Carcharhinus limbatus 
0,37–0,81  

(0,81) 

0,0004–0,0028 

(0,0021) 

0,47–0,56 

(0,50) 

0,48–0,56 

(0,50) 
Keeney et al. 2005 

Carcharhinus obscurus 
0,28–0,86               

(0,60) 

0,0016–0,0104                 

(0,0050) 

0,14–1,00           

(0,62) 

0,52–0,90                

(0,73) 
Ovenden et al. 2009 

Carcharhinus sorrah 
0,25–0,78                 

(0,60) 

0,0067–0,0535           

(0,0030) 

0,03–0,98                    

(0,53) 

0,03–0,95                    

(0,54) 
Ovenden et al. 2009 

Carcharias taurus 
0–0,61                      

(0,73) 

0–0,0021                     

(0,0040) 

0,21–0,83 

(0,65) 

0,16–0,74 

(0,74) 
Ahonen et al. 2009 

Centrophorous squamosus 
0,40–0,50 

(0,57) 

0,0011–0,0020 

(0,0018) 

0,73–0,77 

(0,75) 

0,53–0,92 

(0,74) 

Veríssimo et al. 2012              

(1 θνηλφο ηφπνο) 

Centroscymnus coelolepis 
0,57–0,74 

(0,65) 

0,0014–0,0022 

(0,0018) 

0,76–0,78 

(0,77) 

0,61–0,95                   

(0,77) 

Veríssimo et al. 2011a                

(2 θνηλνί ηφπνη) 

Centroscymnus crepidater 
0–1,00                    

(0,95) 

0–0,018                        

(0,0110) 

0,23–0,58 

(0,48) 

0,30–0,67 

(0,49) 
Cunha et al. 2012 

Dipturus batis 
0,19–0,727 

(0,79) 

0,0003–0,0016 

(0,0177) 

0,34–0,36 

(0,38) 

0,35–0,37 

(0,59) 
Griffiths et al. 2010 

Ginglymostoma cirratum 
0,16–0,56 

(0,48) 

0,0001–0,0005 

(0,0008) 

0,52–0,63 

(0,58) 

0,56–0,61 

(0,58) 
Karl et al. 2012 

Negaprion acutidens  
0,33–1,00 

(0,28) 

0,0006–0,0019 

(0,0006) 

0,33–0,63 

(0,58) 

0,33–0,69 

(0,67) 
Schultz et al. 2008 

Negaprion brevirostris 
0,34–0,54 

(0,78) 

0,0004–0,0010 

(0,0059) 

0,56–0,81 

(0,73) 

0,53–0,77 

(0,81) 
Schultz et al. 2008 

Prionace glauca 
0,89–1,00           

(0,92) 

0,0074–0,0088          

(0,0078) 

0,00–0,95             

(0,48) 

0,19–0,88                   

(0,57) 
Ovenden et al. 2009 

Raja clavata 
0–0,72                 

(0,50) 

0–0,007                          

(0,0060) 

0,55–0,75                                 

(δ.α.) 
δ.α. Chevolot et al. 2006 

Sphyrna lewini 0,50–0,74 0,0020–0,0163 
0–0,80            

(0,63) 

0,17–0,87             

(0,70) 
Ovenden et al. 2009 

Sphyrna lewini 
0,38–0,44 

(0,49) 

0,0020–0,0070 

(0,0110) 

0,30–0,76 

(0,62) 

0,37–0,65 

(0,53) 

Castillo-Olguín  

et al. 2012 

Squalus acanthias 
δ.α.                             

(1,00) 

δ.α.                             

(0,0103) 

0,56–0,66 

(0,61) 

0,57–0,71 

(0,62) 

Franks 2006                                     

(4 θνηλνί ηφπνη) 

Squalus acanthias 
0,56–0,93 

(0,84) 

0,0015–0,0054 

(0,0086) 

0,54–0,62                

(δ.α.) 

0,55–0,65                       

(δ.α.) 

Veríssimo et al. 2010                    

(5 θνηλνί ηφπνη) 

Squalus mitsukurii 
δ.α.                             

(0,54) 

δ.α.                             

(0,0010) 

0,31–0,85                

(δ.α.) 

0,35–0,87               

(δ.α.) 

Daly-Engel et al. 2010              

(1 θνηλφο ηφπνο) 

h, απινηππηθή πνηθηιφηεηα; π, λνπθιενηηδηθή πνηθηιφηεηα; ΖΟ, παξαηεξνχκελε εηεξνδπγσηία; HE, αλακελφκελε εηεξνδπγσηία; δ.α., δελ 
αλαθέξεηαη 
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ηνλ Πίλαθα 7.31 παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά ηα απνηειέζκαηα κειεηψλ ηεο γελεηηθήο 

πνηθηιφηεηαο εηδψλ Υνλδξηρζχσλ βάζεη ηφζν ηνπ κηηνρνλδξηαθνχ φζν θαη ηνπ ππξεληθνχ 

DNA. Ώλ θαη νη κειέηεο δηαθέξνπλ σο πξνο ηνπο κνξηαθνχο δείθηεο πνπ αλαιχζεθαλ, ηε 

δεηγκαηνιεπηηθή κεζνδνινγία θαη ηα ζηνηρεία βηνινγίαο θαη νηθνινγίαο ζε επίπεδν είδνπο 

(βι. Πίλαθα 7.1), ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο παξνπζίαζαλ, νκνίσο κε ηα ππφ κειέηε είδε, ην 

πξφηππν ζπλχπαξμεο πςειήο απινηππηθήο θαη ρακειήο λνπθιενηηδηθήο πνηθηιφηεηαο, 

καξηπξψληαο ρακεινχο κεηαιιαθηηθνχο ξπζκνχο (Avise 2000). Πξφζθαηε κειέηε έδεημε φηη 

απηή ε πεξηνξηζκέλε πνηθηιφηεηα επεξεάδεηαη έληνλα απφ ηελ Κ-ζηξαηεγηθή πιεζπζκηαθήο 

αχμεζεο (Romiguier et al. 2014), έλα θνηλφ γλψξηζκα ησλ Υνλδξηρζχσλ (Stevens et al. 

2000). Βπίζεο, θαίλεηαη φηη νη ηηκέο ηεο παξαηεξνχκελεο θαη αλακελφκελεο εηεξνδπγσηίαο 

ησλ ππφ κειέηε εηδψλ εληάζζνληαη ζην εχξνο ησλ δεκνζηεπκέλσλ ηηκψλ (ΖΟ=0,38–0,83, 

ΖΒ=0,49–0,84) γηα άιινπο Υνλδξηρζχο, θαη ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ηνπ είδνπο Squalus 

blainville πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ ησλ πςειφηεξσλ ηηκψλ. 

 

7.4.2 Γελεηηθή δνκή 

 

Scyliorhinus canicula  

Δ αλνκνηφκνξθε θαηαλνκή ησλ απινηχπσλ ηνπ κηηνρνλδξηαθνχ DNA θαη ησλ 

αιιεινκφξθσλ ησλ κηθξνδνξπθνξηθψλ ηφπσλ ζηνπο θπζηθνχο γεσγξαθηθνχο πιεζπζκνχο 

ηνπ είδνπο απνηειεί ηζρπξή έλδεημε ηεο παξνπζίαο πιεζπζκηαθήο γελεηηθήο δνκήο, γεγνλφο 

πνπ επηβεβαηψζεθε απφ φιεο ηηο ζρεηηθέο αλαιχζεηο ησλ κνξηαθψλ δεδνκέλσλ. 

Οη δείθηεο γελεηηθήο απφζηαζεο ΦST (γηα ην κηηνρνλδξηαθφ DNA) θαη FST (γηα ηνπο 

κηθξνδνξπθνξηθνχο ηφπνπο) παξνπζίαζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ηηκέο γηα φια ηα πηζαλά 

δεχγε πιεζπζκψλ κεηαμχ ηεο αλαηνιηθήο θαη δπηηθήο Μεζνγείνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη 

ηνπ Ώηιαληηθνχ ζηελ πεξίπησζε ηνπ κηηνρνλδξηαθνχ DNA). Δ γελεηηθή απφζηαζε ΦST ηνπ 

πιεζπζκνχ ησλ ΐαιεαξίδσλ απφ ηνπο άιινπο πιεζπζκνχο ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ 

θπκάλζεθε απφ 0,296 (Λεβαληίλε) έσο 0,516 (βφξεηνο Βπβντθφο), ηεο Ώιγεξίαο απφ 0,227 

(Λεβαληίλε) έσο 0,425 (βφξεηνο Βπβντθφο) θαη ηνπ Ώηιαληηθνχ απφ 0,132 (Λεβαληίλε) έσο 

0,385 (βφξεηνο Βπβντθφο). Δ γελεηηθή απφζηαζε FST ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ΐαιεαξίδσλ απφ 

ηνπο άιινπο πιεζπζκνχο ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ θπκάλζεθε απφ 0,079 (Εφλην) έσο 0,10 

(Κξεηηθφ) θαη ηεο Ώιγεξίαο απφ 0,04 (Εφλην) έσο 0,065 (Κξεηηθφ). 

Πεξαηηέξσ γελεηηθή δηαπιεζπζκηαθή δηαθνξνπνίεζε παξαηεξήζεθε εληφο ηεο δπηηθήο 

θαη αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, αιιά κφλν σο πξνο ην κηθξνδνξπθνξηθφ DNA. Ώθελφο 
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ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή γελεηηθή εηεξνγέλεηα παξνπζίαζαλ νη πιεζπζκνί απφ ηηο ΐαιεαξίδεο 

θαη ηελ Ώιγεξία (FST=0,032, P<0,001) αθεηέξνπ νη πιεζπζκνί ηνπ Ενλίνπ θαη ηνπ 

Κνξηλζηαθνχ δηέθεξαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά (P<0,001) απφ φινπο ηνπο πιεζπζκνχο ηνπ 

Ώηγαίνπ, κε ηηο ηηκέο FST λα θπκαίλνληαη απφ 0,02 έσο 0,033 θαη απφ 0,033 έσο 0,051, 

αληίζηνηρα. Οη πιεζπζκνί ηνπ Ενλίνπ θαη ηνπ Κνξηλζηαθνχ θαηέιαβαλ ελδηάκεζε ζέζε 

κεηαμχ ησλ πιεζπζκψλ ηεο δπηηθήο Μεζνγείνπ θαη ηνπ Ώηγαίνπ σο πξνο ην 

κηθξνδνξπθνξηθφ DNA, αιιά φρη σο πξνο ην κηηνρνλδξηαθφ, κηα θαη δηακνηξάδνληαλ θνηλνχο 

απινηχπνπο (εθηφο απφ ηνλ θεληξηθφ hap1) κφλν κε ηνλ πιεζπζκφ ηνπ Ώηγαίνπ. Μηθξφηεξε, 

αλ θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε εληνπίζηεθε κεηαμχ ησλ πιεζπζκψλ ηνπ Ενλίνπ 

θαη ηνπ Κνξηλζηαθνχ (FST=0,01 θαη ΦST=0,111, P<0,05), ε νπνία πηζαλψο απνδίδεηαη ζηε 

ζαιάζζηα ζχλδεζε απηψλ ησλ πεξηνρψλ κέζσ ηνπ ζρεηηθά αβαζή Παηξατθνχ θφιπνπ. 

Ο δείθηεο γελεηηθήο απφζηαζεο πνπ ππνινγίζηεθε κε βάζε ην κηηνρνλδξηαθφ DNA 

(ΦST) ήηαλ αξθεηά πςειφηεξνο ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν δείθηε πνπ ππνινγίζηεθε κε 

βάζε ηνπο κηθξνδνξπθνξηθνχο ηφπνπο (FST), εληζρχνληαο ηα απνηειέζκαηα πξνεγνχκελσλ 

κειεηψλ φπνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη νη δχν ηχπνη κνξηαθψλ δεηθηψλ γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο 

γελεηηθήο δνκήο άιισλ εηδψλ Υνλδξηρζχσλ (π.ρ. Veríssimo et al. 2010, Karl et al. 2012). Δ 

δηαθνξεηηθή δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα ησλ κνξηαθψλ δεηθηψλ ζηελ πεξηγξαθή ηεο γελεηηθήο 

πνηθηιφηεηαο ησλ εηδψλ αληαλαθιά ην δηαθνξεηηθφ ηξφπν θιεξνλφκεζήο ηνπο (κεηξηθή 

θιεξνλφκεζε γηα ην κηηνρνλδξηαθφ DNA θαη δηγνλετθή γηα ηνπο κηθξνδνξπθνξηθνχο 

ηφπνπο), ν νπνίνο κεηψλεη θαηά ηέζζεξηο θνξέο ην δξαζηηθφ κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ γηα ην 

κηηνρνλδξηαθφ DNA (Nei & Tajima 1981). Χο απνηέιεζκα, ε ηπραία γελεηηθή παξέθθιηζε 

πξνθαιεί ηαρχηεξε εμαθάληζε ησλ απινηχπσλ ηνπ κηηνρνλδξηαθνχ DNA έλαληη ησλ 

αιιεινκφξθσλ ησλ κηθξνδνξπθνξηθψλ ηφπσλ (Park & Moran 1994), παξέρνληαο κε ηνλ 

ηξφπν απηφ ηζρπξφηεξν «ζήκα» δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ησλ πιεζπζκψλ. 

Ο κεγαιχηεξνο βαζκφο γελεηηθήο δηαθνξνπνίεζεο πνπ κπνξεί λα απνθαιχςεη ην 

κεηξηθά θιεξνλνκνχκελν κηηνρνλδξηαθφ DNA ζε ζρέζε κε ηνπο κηθξνδνξπθνξηθνχο ηφπνπο 

κπνξεί επίζεο λα απνδνζεί ζηελ αλαπαξαγσγηθή θηινπαηξία, δειαδή ζηελ ηάζε πνπ έρνπλ 

ηα ζειπθά άηνκα λα παξακείλνπλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηηο πεξηνρέο σνηνθίαο 

πξνθεηκέλνπ λα αλαπαξαρζνχλ (Dudgeon et al. 2012). Πξφθεηηαη γηα έλα θαηλφκελν πνπ έρεη 

παξαηεξεζεί ζε αξθεηά είδε Υνλδξηρζχσλ (Feldheim et al. 2002, Keeney et al. 2003, Hueter 

et al. 2005, Schultz et al. 2008, Ovenden et al. 2010, Portnoy et al. 2010, Karl et al. 2011, 

Daly-Engel et al. 2012, Sodré et al. 2012, Tillett et al. 2012a). Δ αλαπαξαγσγηθή θηινπαηξία 

ζηνπο Υνλδξηρζχο, αλ θαη ρξήδεη πεξηζζφηεξεο δηεξεχλεζεο, είλαη πην πηζαλφ λα 

παξαηεξεζεί ζε είδε δσνηφθα θαη κεγαιφζσκα (Dudgeon et al. 2012). Καηά ηε δσνηνθία ηα 
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ζειπθά άηνκα επελδχνπλ ηεξάζηηα πνζά ελέξγεηαο γηα ηελ αλαπαξαγσγή ιίγσλ θαη θαιά 

αλαπηπγκέλσλ εκβξχσλ θαη πξνηηκνχλ λα παξακέλνπλ ζε «επηηπρεκέλεο» πεξηνρέο σνηνθίαο 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ επηβίσζε φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξσλ λενγλψλ (Wourms 

& Demski 1993, Last & Stevens 2009). Βπίζεο, ε αλαπαξαγσγηθή θηινπαηξία είλαη 

πηζαλφηεξν λα παξαηεξεζεί ζε κεγάινπ κεγέζνπο Υνλδξηρζχο πνπ νκαδνπνηνχληαη θαηά 

κεγέζε θαη δαπαλνχλ επηπιένλ ελέξγεηα πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ηελ επηβίσζε ησλ 

λενγλψλ κέζσ ηεο παξακνλήο ζηηο πεξηνρέο σνηνθίαο (Dudgeon et al. 2012). ηελ παξνχζα 

κειέηε δελ εληνπίζηεθε θάπνην θπινεμαξηψκελν πξφηππν δηαζπνξάο γηα ην είδνο 

Scyliorhinus canicula, φπσο θαη δελ αλακέλεηαη γηα ηνπο κηθξφζσκνπο, σνηφθνπο θαξραξίεο.  

χκθσλα κε ηελ ηεξαξρηθή αλάιπζε κνξηαθήο δηαθχκαλζεο (AMOVA), ε κεγαιχηεξε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ ππνζεηηθψλ νκαδνπνηήζεσλ ησλ 

πιεζπζκψλ, βάζεη ηφζν ηεο γεσγξαθηθήο φζν θαη ηεο γελεηηθήο ηνπο απφζηαζεο (ηηκέο ΦST 

θαη FST), εληνπίζηεθε φηαλ ε κηα νκάδα πεξηειάκβαλε ηνπο πιεζπζκνχο απφ ηε δπηηθή 

Μεζφγεην (θαη ηνλ Ώηιαληηθφ ζηελ πεξίπησζε ηνπ κηηνρνλδξηαθνχ DNA) θαη ε άιιε φινπο 

ηνπο πιεζπζκνχο ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ (ΦCT=0,409 γηα ην κηθξνδνξπθνξηθφ DNA θαη 

FCT=0,064 γηα ηνπο κηθξνδνξπθνξηθνχο ηφπνπο, P<0,01). Δ δεχηεξε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφηεξε δηαθνξνπνίεζε βξέζεθε κεηαμχ ηξηψλ ππνζεηηθψλ νκάδσλ, ηεο δπηηθήο 

Μεζνγείνπ (θαη ηνπ Ώηιαληηθνχ ζηελ πεξίπησζε ηνπ κηηνρνλδξηαθνχ DNA), ηνπ Ενλίνπ κε 

ηνλ Κνξηλζηαθφ, θαη ηνπ Ώηγαίνπ (κε ηε Λεβαληίλε ζηελ πεξίπησζε ηνπ κηηνρνλδξηαθνχ 

DNA) (ΦCT=0,334 γηα ην κηθξνδνξπθνξηθφ DNA θαη FCT=0,054 γηα ηνπο 

κηθξνδνξπθνξηθνχο ηφπνπο, P<0,01), αλαδεηθλχνληαο ηε γελεηηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ 

πιεζπζκψλ ηνπ Ενλίνπ θαη ηνπ Κνξηλζηαθνχ απφ φινπο ηνπο ππφινηπνπο πιεζπζκνχο. 

Δ ζεκαληηθφηεξε πηζαλψο έλδεημε παξνπζίαο γελεηηθήο δνκήο ζην είδνο Scyliorhinus 

canicula πξνέθπςε απφ ηελ Μπευδηαλή αλάιπζε νκαδνπνίεζεο (STRUCTURE) ησλ 

ζπιιερζέλησλ αηφκσλ, κε ιακβάλνληαο ππφςε ηε γεσγξαθηθή ηνπο πξνέιεπζε. Με βάζε ηηο 

αιιειηθέο ζπρλφηεηεο ησλ 12 πνιπκνξθηθψλ κηθξνδνξπθνξηθψλ ηφπσλ, 834 άηνκα 

πξνεξρφκελα απφ δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ (ΐαιεαξίδεο, Ώιγεξία, Εφλην, 

Κνξηλζηαθφο, Κξεηηθφ, Μπξηψν, αξσληθφο, Κπθιάδεο, βφξεην Ώηγαίν θαη βφξεηνο 

Βπβντθφο) αληηζηνηρήζεθαλ ζε δχν δηαθξηηέο γελεηηθέο νκάδεο κε κηθξφ βαζκφ αλάκημεο, θαη 

ζπλεπψο κε ρακειά επίπεδα γνληδηαθήο ξνήο κεηαμχ ηνπο. Δ πξψηε νκάδα πεξηειάκβαλε 

άηνκα θπξίσο απφ ηε δπηηθή Μεζφγεην θαη ε δεχηεξε άηνκα θπξίσο απφ ην Ώηγαίν. Ο 

πιεζπζκφο ηνπ Ενλίνπ θαηείρε ελδηάκεζε ζέζε κε ηε γελεηηθή νκάδα ηνπ Ώηγαίνπ λα 

ζπκκεηέρεη θαηά 55% ζηε γελεηηθή δεμακελή ηνπ, αλ θαη ε αλάιπζε ηνπ κηηνρνλδξηαθνχ 

DNA έδεημε φηη παξνπζηάδεη θνηλνχο απινηχπνπο κφλν κε ηνπο πιεζπζκνχο ηεο αλαηνιηθήο 
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Μεζνγείνπ (Ώηγαίνπ θαη Λεβαληίλεο). πλεπψο, ε εθ ησλ πξνηέξσλ νκαδνπνίεζε ησλ 

αηφκσλ βάζεη ηεο γεσγξαθηθήο ηνπο πξνέιεπζεο θαη ηεο γελεηηθήο ηνπο απφζηαζεο πνπ έγηλε 

ζηελ αλάιπζε κνξηαθήο δηαθχκαλζεο ηαπηίζηεθε κε ηελ Μπευδηαλή νκαδνπνίεζε ησλ ίδησλ 

αηφκσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε βάζεη απνθιεηζηηθά ηεο γελεηηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο.  

Γελεηηθή δνκή παξαηεξείηαη φηαλ νη πιεζπζκνί ελφο είδνπο είλαη απνκνλσκέλνη 

κεηαμχ ηνπο, κε απνηέιεζκα λα πεξηνξίδεηαη ε γνληδηαθή ξνή θαη λα εγθαζηδξχνληαη 

δηαθνξεηηθνί απιφηππνη ζε θάζε απνκνλσκέλε πεξηνρή (Avise 2000). πλεπψο, έλαο 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ νδεγεί ζε αλαπαξαγσγηθή, θαη άξα ζε γελεηηθή απνκφλσζε ησλ 

πιεζπζκψλ είλαη ε γεσγξαθηθή απφζηαζε (Wright 1943). ηελ παξνχζα κειέηε ην πξφηππν 

ηεο γελεηηθήο δνκήο ηνπ είδνπο Scyliorhinus canicula κπνξεί λα εξκελεπηεί κε βάζε ην 

κνληέιν απνκφλσζεο ιφγσ απφζηαζεο (IBD), ζχκθσλα κε ην νπνίν νη γεσγξαθηθά 

απνκαθξπζκέλνη πιεζπζκνί δηαθνξνπνηνχληαη γελεηηθά πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε ηνπο 

γεηηνληθνχο ηνπο πιεζπζκνχο, εμαηηίαο ηεο πεξηνξηζκέλεο γνληδηαθήο ξνήο κεηαμχ ηνπο 

(Wright 1938). Πξάγκαηη, ε αλάιπζε θαη ησλ δχν ηχπσλ κνξηαθψλ δεηθηψλ απνθάιπςε ηελ 

παξνπζία ελφο ηζρπξνχ πξνηχπνπ γελεηηθήο απνκφλσζεο ιφγσ απφζηαζεο ζηνπο θπζηθνχο 

γεσγξαθηθνχο πιεζπζκνχο ηνπ είδνπο, γεγνλφο πνπ πηζαλψο ζρεηίδεηαη κε ηελ πεξηνξηζκέλε 

ηθαλφηεηα δηαζπνξάο ηνπ, ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ζηνηρείσλ βηνινγίαο θαη νηθνινγίαο ηνπ.  

πγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα έλα σνηφθν είδνο πνπ απνζέηεη ηα έκβξπα ζην πεξηβάιινλ 

εγθιεηζκέλα ζε πξνζηαηεπηηθέο ζήθεο, νη νπνίεο κε ηε βνήζεηα ειαζκάησλ αγθηζηξψλνληαη 

ζε καθξνθχθε θαη άιιεο ζηέξεεο δνκέο ηνπ ππζκέλα (Wheeler 1978). Χο απνηέιεζκα, ε 

ηθαλφηεηα κεηαθίλεζήο ηνπ εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνπο ελεξγνχο θνιπκβεηέο, έλα 

θνηλφ γλψξηζκα ησλ Υνλδξηρζχσλ, εμαηηίαο ηεο απνπζίαο πειαγηθψλ πξνλπκθψλ απφ απηή 

ηελ θιάζε (Musick et al. 2004). Βπίζεο, θαηαηάζζεηαη ζηνπο κηθξφζσκνπο θαξραξίεο, κε 

κέγηζην κήθνο λα μεπεξλά ζπάληα ηα 600 mm ζηε Μεζφγεην ή ηα 800 mm ζηνλ Ώηιαληηθφ 

(βι. Τπνθεθ. 3.3.2), κηα παξάκεηξνο πνπ θαίλεηαη φηη ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ηελ 

πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα κεηαθίλεζήο ηνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ηχπν ηνπ πξνηηκψκελνπ 

ελδηαηηήκαηνο. πλήζσο, νη κεγάινη πειαγηθνί θαξραξίεο επηδεηθλχνπλ κεγαιχηεξε 

ηθαλφηεηα κεηαθίλεζεο (Musick et al. 2004) αθφκα θαη κεηαμχ σθεάλησλ ιεθαλψλ (π.ρ. 

Schrey & Heist 2003, Hoelzel et al. 2006, Ovenden et al. 2009).  

Ο βελζηθφο θαη παξάθηηνο ηξφπνο δσήο ηνπ είδνπο Scyliorhinus canicula (Compagno 

1984b) ππνδεηθλχεη φηη ηα βαζηά λεξά πηζαλψο απνηεινχλ θξαγκφ ζηε κεηαθίλεζή ηνπ. Ώπηή 

ε άπνςε εληζρχζεθε απφ ην γεγνλφο φηη δηαθνξεηηθά επίπεδα γελεηηθήο δηαθνξνπνίεζεο 

βξέζεθαλ κεηαμχ πεξηνρψλ πνπ, ελψ απέρνπλ παξφκνηα απφζηαζε, δηαρσξίδνληαη απφ 

δηαθνξεηηθά βάζε. Ώλαιπηηθφηεξα, ζηε δπηηθή Μεζφγεην βξέζεθε ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε 
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κεηαμχ ησλ ΐαιεαξίδσλ θαη ηεο Ώιγεξίαο (FST=0,032, P<0,001), πνπ απέρνπλ ιηγφηεξν απφ 

300 km, αιιά δηαρσξίδνληαη απφ ηελ αβπζζηθή ιεθάλε Ώιγεξίαο–ΐαιεαξίδσλ (Acosta et al. 

2002). Ώληίζεηα, ζρεδφλ κεδεληθή δηαθνξνπνίεζε (κέγηζηε ηηκή FST=0,009) βξέζεθε εληφο 

ηεο ίδηαο απφζηαζεο ζην Ώηγαίν, ζε κηα ζαιάζζηα έθηαζε κεγάιν κέξνο ηεο νπνίαο δελ 

μεπεξλά ηα 200 m βάζνπο. Σν γεγνλφο φηη ηα βαζηά λεξά κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο 

θξαγκφο ζηε κεηαθίλεζε ησλ Υνλδξηρζχσλ δηαπηζηψζεθε θαη ζε άιια είδε κε παξφκνην 

βελζηθφ θαη παξάθηην ηξφπν δσήο, φπσο ζηνλ θαιθαλφβαην Raja clavata πνπ παξνπζίαζε 

ζεκαληηθή γελεηηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ηνπ λεζησηηθνχ ζπκπιέγκαηνο ζηηο Ώδφξεο θαη 

ηεο Βπξσπατθήο πθαινθξεπίδαο ζηνλ Ώηιαληηθφ (Chevolot et al. 2006) θαη ζηνλ θαξραξία 

ηξνθφ Ginglymostoma cirratum πνπ εκθάληζε δηαθξηηέο γελεηηθέο δεμακελέο κεηαμχ ησλ 

αθηψλ ηεο ΐξαδηιίαο θαη ησλ απνκαθξπζκέλσλ απφ απηέο λεζηψλ (Karl et al. 2012). Βπίζεο, 

ν θαξραξίαο άγγεινο Squatina californica παξνπζίαζε ηζρπξή γελεηηθή δνκή ζηε κηθξφηεξε 

γεσγξαθηθή θιίκαθα πνπ έρεη αλαθεξζεί κέρξη ζήκεξα γηα Υνλδξηρζχο, ε νπνία απνδφζεθε 

ζηε βελζηθή, θηινπαηξηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη ζηα κεγάια βάζε πνπ ρσξίδνπλ ηα λεζηά ηνπ 

Καλαιηνχ ηεο Καιηθφξληα ζηνλ Βηξεληθφ Χθεαλφ (Gaida 1997).  

Δ πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα δηαζπνξάο ηνπ Scyliorhinus canicula επηβεβαηψζεθε απφ 

κηα κειέηε καξθαξίζκαηνο, ε νπνία έδεημε φηη ηα πεξηζζφηεξα ρεκηθά εκβνιηαζκέλα άηνκα 

δελ είραλ απνκαθξπλζεί πεξηζζφηεξν απφ 30 km απφ ην αξρηθφ ζεκείν ζχιιεςήο ηνπο. Σν 

70% ησλ αηφκσλ επαλαζπιιέρζεθε ζε απφζηαζε κηθξφηεξε απφ 24 km, ην 56% ησλ αηφκσλ 

ζε απφζηαζε κηθξφηεξε απφ 16 km, ελψ ε κεγαιχηεξε απφζηαζε φπνπ επαλαζπιιέρζεθε 

ρεκηθά εκβνιηαζκέλν άηνκν ήηαλ 256 km (Rodríguez-Cabello et al. 2004).  

Βληφο ηεο Μεζνγείνπ, ην είδνο Scyliorhinus canicula παξνπζίαζε ηζρπξή γελεηηθή 

δνκή, ζε αληίζεζε κε ηνλ θαιθαλφβαην Raja clavata (Chevolot et al.2006), αλ θαη πξφθεηηαη 

γηα Υνλδξηρζχο πνπ έρνπλ παξφκνηα γεσγξαθηθή εμάπισζε θαη βηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

(Compagno 1984b), θαη παξνπζηάδνπλ έληνλε θηινπαηξία (Rodríguez-Cabello et al. 1998; 

2004, Hunter et al. 2005). Έλαο κνλαδηθφο κηηνρνλδξηαθφο απιφηππνο εληνπίζηεθε ζηνπο 

πιεζπζκνχο ηεο Raja clavata ζηε Μεζφγεην (Κνξζηθή, Ώδξηαηηθή θαη Μαχξε Θάιαζζα), 

γεγνλφο πνπ απνδφζεθε ζηε ζρεηηθά πξφζθαηε εμάπισζε ηνπ είδνπο, αθνχ δηήιζε απφ 

ζηελσπφ, θαη ζηε ζπλερφκελε κείσζε ηεο γνληδηαθήο ξνήο κεηαμχ ησλ πιεζπζκψλ ηεο 

Μεζνγείνπ θαη ηνπ Ώηιαληηθνχ (Ώδφξεο, ΐφξεηα Θάιαζζα, Μάγρε, Εξιαλδηθή Θάιαζζα, 

ΐηζθατθφο θφιπνο θαη Πνξηνγαιία) (Chevolot et al. 2006). Έλα παξφκνην ζπκβάλ, πηζαλψο 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ζην Scyliorhinus canicula πνιχ λσξίηεξα ζην παξειζφλ, φπσο 

ππνδειψλεη ε παξνπζία ελφο θνηλνχ πξνγνληθνχ απινηχπνπ ζε πςειή ζπρλφηεηα ζε φινπο 

ηνπο πιεζπζκνχο (ραξαθηεξηζηηθφ ηεο επίδξαζεο ηεο ζηελσπνχ αθνινπζνχκελν απφ 
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πιεζπζκηαθή εμάπισζε, Avise 2000). Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα ζπλέβε είηε θαηά ηε 

δηάξθεηα κηαο παγεηψδνπο πεξηφδνπ ηνπ Πιεηζηφθαηλνπ κε ηε δεκηνπξγία ελφο θαηαθπγηθνχ 

πιεζπζκνχ, ν νπνίνο εμαπιψζεθε ζηε Μεζφγεην ζε κηα επφκελε κεζνπαγεηψδε πεξίνδν, ή 

θαηά ηνλ απνηθηζκφ ηεο Μεζνγείνπ απφ άηνκα Ώηιαληηθήο πξνέιεπζεο. Έπεηηα απφ ηελ 

εμάπισζε ηνπ είδνπο, ε επίδξαζε πεξηβαιινληηθψλ θξαγκψλ ζηε γνληδηαθή ξνή ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, παξήγαγε ην ζεκεξηλφ πξφηππν δνκήο. 

πλεπψο, ηα δηαθνξεηηθά γελεηηθά πξφηππα ησλ εηδψλ Scyliorhinus canicula θαη Raja clavata 

ζηε Μεζφγεην πηζαλψο αληαλαθινχλ παξφκνηα θπινγεσγξαθηθά γεγνλφηα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο, κηα ππφζεζε πνπ ζα κπνξνχζε λα 

επηβεβαησζεί κε ηε κνξηαθή αλάιπζε πεξηζζφηεξσλ δεηγκάησλ θαη ησλ δχν εηδψλ.  

Δ απνπζία ζεκαληηθήο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ είδνπο Scyliorhinus canicula σο πξνο ην 

κηηνρνλδξηαθφ DNA κεηαμχ ηεο Μεζνγείνπ θαη ηνπ Ώηιαληηθνχ, αληηθξνχεη ηε ζεκαληηθή 

γελεηηθή εηεξνγέλεηα πνπ εκθάληζαλ νη πιεζπζκνί ηνπ ζαιαρηνχ Dipturus oxyrinchus ζε 

απηέο ηηο πεξηνρέο (Griffiths et al. 2011a). Οη Griffiths et al. (2011a) δελ βξήθαλ θαλέλαλ 

θνηλφ απιφηππν κεηαμχ ησλ πιεζπζκψλ ηεο Μεζνγείνπ (Μαγηφξθα θαη Μηλφξθα) θαη ηνπ 

Ώηιαληηθνχ (Ννξβεγία θαη Λεθάλε «Rockall»), πηζαλψο εμαηηίαο ηεο κεγάιεο γεσγξαθηθήο 

ηνπο απφζηαζεο. Χζηφζν, ε αλάιπζε πεξηζζφηεξσλ κνξηαθψλ δεηθηψλ (π.ρ. 

κηθξνδνξπθνξηθψλ) θαη πεξηζζφηεξσλ δεηγκάησλ ζα κπνξνχζε λα δηαιεπθάλεη ην βαζκφ ηεο 

πιεζπζκηαθήο δηαθνξνπνίεζεο θαη ησλ δχν εηδψλ κεηαμχ απηψλ ησλ ζαιάζζησλ πεξηνρψλ. 

 

Squalus blainville 

Οη αλαιχζεηο ησλ κνξηαθψλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ ηφζν απφ ην κηηνρνλδξηαθφ DNA 

φζν θαη απφ ηνπο κηθξνδνξπθνξηθνχο ηφπνπο απνθάιπςαλ ηελ παξνπζία ελφο πακκηθηηθνχ 

πιεζπζκνχ, ηνπιάρηζηνλ ζηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην φπνπ ε δεηγκαηνιεςία ήηαλ επαξθήο. Δ 

γελεηηθή πνηθηιφηεηα ηνπ είδνπο δελ εκθάληζε έλα ζαθέο γεσγξαθηθφ πξφηππν, εληζρχνληαο 

ηα απνηειέζκαηα πξνεγνχκελσλ κειεηψλ ζε άιια ζθνπαινεηδή. 

Γηα παξάδεηγκα, δελ βξέζεθε γελεηηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ πιεζπζκψλ ηνπ 

θεληξνληνχ Squalus acanthias απφ ην λφηην Βηξεληθφ θαη Ώηιαληηθφ Χθεαλφ (Veríssimo et al. 

2010), γεγνλφο πνπ απνδφζεθε ζηε κεηαλαζηεπηηθή, σθεαλφδξνκε ζπκπεξηθνξά ηνπ είδνπο 

(π.ρ. Holden 1967, Templeman 1976, McFarlane & King 2003). Πιήξεο απνπζία γελεηηθήο 

δνκήο παξνπζίαζε θαη ην θεληξφλη Squalus mitsukurii, κέζα ζε απφζηαζε 2.000 km ζην 

αξρηπέιαγνο ηεο Υαβάεο. Σν γεγνλφο απηφ απνδφζεθε αθελφο ζηελ πςειή ηθαλφηεηα 

δηαζπνξάο ηνπ είδνπο αθεηέξνπ ζην ζπλερφκελν ελδηαίηεκα πνπ ζρεκαηίδνπλ νη χθαινη ζε 

απηή ηε ζαιάζζηα πεξηνρή, ην νπνίν επλνεί ηε κεηαθίλεζε ησλ αηφκσλ, θαη ζπλεπψο ηε 
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γνληδηαθή ξνή αθφκα θαη κεηαμχ πνιχ απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ. Μάιηζηα, ν εληνπηζκφο 

κεηξηθήο γνληδηαθήο ξνήο ζε πεξηβάιινληα πνπ μεπεξλνχλ ην κέγηζην βάζνο (954 m) ηεο 

θαηαλνκήο ηνπ είδνπο απνηέιεζε ηζρπξή έλδεημε ηεο κεγάιεο θηλεηηθφηεηάο ηνπ (Daly-Engel 

et al. 2010). Βπίζεο, νη θεληξνζθχκλνη Centroscymnus coelolepis θαη Centrophorus 

squamosus παξνπζίαζαλ γελεηηθή νκνηνγέλεηα, θαη κάιηζηα ζην κεγαιχηεξν εχξνο ηεο 

θαηαλνκήο ηνπο (ζηνλ αλαηνιηθφ Ώηιαληηθφ θαη ζηνλ αλαηνιηθφ Ώηιαληηθφ/δπηηθφ Ελδηθφ 

σθεαλφ, αληίζηνηρα), ε νπνία απνδφζεθε ζηελ πςειή ηθαλφηεηα δηαζπνξάο ηνπο θαη ζηελ 

απνπζία πεξηβαιινληηθψλ θξαγκψλ ζηε κεηαθίλεζή ηνπο (Veríssimo et al. 2011a; 2012). 

Σέινο, ε γελεηηθή νκνηνγέλεηα πνπ παξνπζίαζε ν καπξναγθαζίηεο Etmopterus granulosus ζε 

απφζηαζε πεξίπνπ 7.000 km, κεηαμχ ηεο Υηιήο θαη ηεο Νέαο Γειαλδίαο, απνθάιπςε ηελ 

εμαηξεηηθή κεηαλαζηεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ είδνπο (Straube et al. 2011). 

Ώλ θαη ειάρηζηεο κειέηεο πιεζπζκηαθήο γελεηηθήο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηα 

ζθνπαινεηδή (βι. Πίλαθα 7.1), παξφιν πνπ ζπληζηνχλ ην 23% ησλ δψλησλ θαξραξηψλ 

(Compagno 1990), κε κηα πξψηε καηηά θαίλεηαη φηη ηα κεγάια βάζε θαη νη κεγάιεο 

γεσγξαθηθέο απνζηάζεηο δελ απνηεινχλ θξαγκνχο ζηε κεηαθίλεζή ηνπο, θαη άξα ζηε 

γνληδηαθή ξνή κεηαμχ ησλ πιεζπζκψλ ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ αλαδεηθλχεη ηελ ηδηαίηεξε 

ηθαλφηεηα δηαζπνξάο πνπ δηαζέηεη απηή ε νκάδα θαξραξηψλ, ηδηαίηεξα αλ ζθεθηεί θαλείο φηη 

ε δηαζπνξά ζηνπο Υνλδξηρζχο εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνπο ελεξγνχο θνιπκβεηέο 

(Musick et al. 2004). Παξ’ φια απηά, έρνπλ παξαηεξεζεί θαη πεξηπηψζεηο πιεζπζκηαθήο 

γελεηηθήο δνκήο ζε ζθνπαινεηδή πνπ απνδφζεθαλ ζε πεξηβαιινληηθνχο θξαγκνχο. 

Σν θεληξφλη Squalus acanthias παξνπζίαζε ζεκαληηθή γελεηηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ 

ηνπ βφξεηνπ Βηξεληθνχ θαη ηνπ λφηηνπ Βηξεληθνχ/Ώηιαληηθνχ Χθεαλνχ (Franks 2006, Ward 

et al. 2007, Hauser 2009, Veríssimo et al. 2010). Σν γεγνλφο απηφ θάλεθε φηη αληαλαθιά 

αληίζηνηρεο ηνπηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηα βηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είδνπο (Veríssimo et 

al. 2010), κηα θαη ζην βφξεην Βηξεληθφ θηάλεη ζε κεγαιχηεξν κήθνο θαη σξηκάδεη γελλεηηθά 

ζε πξνρσξεκέλε ειηθία (Ketchen 1972; 1975, Jones & Geen 1977c, Saunders & McFarlane 

1993), ελψ πέξα απφ ηνλ Βηξεληθφ παξνπζηάδεη ην αληίζεην πξφηππν (Templeman 1944, 

Holden & Meadows 1964, Holden 1965, Nammack et al. 1985, Hanchet 1988, Campana et 

al. 2007, Ellis & Keable 2008). Ώπηή ε καθξφρξνλε απνκφλσζε ησλ πιεζπζκψλ ηνπ Squalus 

acanthias θαηά κήθνο ηεο ηζεκεξηλήο πεξηνρήο ηνπ Βηξεληθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ζπκπίπηεη κε 

ηελ παξνπζία ελφο πεξηβαιινληηθνχ θξαγκνχ πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηα ζεξκά-εχθξαηα θαη 

ηξνπηθά χδαηα ζηα ρακειά γεσγξαθηθά πιάηε (Veríssimo et al. 2010).  

εκαληηθή γελεηηθή δηαθνξνπνίεζε παξνπζίαζε θαη ν θεληξνζθχκλνο Centroscymnus 

crepidater κεηαμχ ηνπ Ώηιαληηθνχ θαη Βηξεληθνχ Χθεαλνχ. Σν γεγνλφο απηφ απνδφζεθε ζε 
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πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο, θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ξεχκα Agulhas (Cunha et al. 2012). Σν 

ξεχκα Agulhas είλαη έλα απφ ηα ηζρπξφηεξα σθεάληα ξεχκαηα λνηηνδπηηθήο θαηεχζπλζεο πνπ 

δεκηνπξγείηαη αλαηνιηθά ηεο Ώθξηθαληθήο αθηήο θαη ζην ζεκείν πνπ ζπλαληά ηηο σθεάληεο 

κάδεο Ώηιαληηθήο πξνέιεπζεο αλαζηξέθεηαη θαζψο επηζηξέθεη ζηνλ Ελδηθφ Χθεαλφ (Ivanova 

2009). Καηά κήθνο ηεο αθηνγξακκήο ηεο Νφηηαο Ώθξηθήο εληνπίζηεθαλ δηαθξηηέο γελεηηθέο 

δεμακελέο ζε παξάθηηνπο νξγαληζκνχο, φπσο ζην κχδη Perna perna, νη νπνίεο απνδφζεθαλ 

ζην θξάγκα πνπ δεκηνπξγεί ην ξεχκα ζηε δηαζπνξά ηνπο (Zardi et al. 2011 θαη αλαθνξέο 

εληφο). Σν ξεχκα Agulhas ζεσξήζεθε φηη επεξεάδεη έκκεζα ηε κεηαθίλεζε ηνπ 

Centroscymnus crepidater, θαζψο δελ δηαζέηεη πειαγηθέο πξνλχκθεο, κέζσ ηνπ θπζηθνχ 

εκπνδίνπ πνπ πξνβάιιεη ζηε κεηαηφπηζε ηεο ιείαο ηνπ κεηαμχ ησλ σθεάλησλ ιεθαλψλ, 

ζπλεηζθέξνληαο ζηε γελεηηθή ηνπ εηεξνγέλεηα (Cunha et al. 2012). Χζηφζν, ην παξαπάλσ 

ζπκπέξαζκα ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί κε επηθχιαμε, θαζψο ε γελεηηθή δηαθνξνπνίεζε 

ηνπ είδνπο κεηαμχ ηνπ Ώηιαληηθνχ θαη Βηξεληθνχ Χθεαλνχ ππνζηεξίρζεθε αλαιχνληαο κφιηο 

7 κηθξνδνξπθνξηθνχο ηφπνπο, ελψ ε αλάιπζε ηνπ κηηνρνλδξηαθνχ DNA απνθάιπςε ηελ 

παξνπζία γνληδηαθήο ξνήο κεηαμχ απηψλ ησλ πεξηνρψλ. Καζψο πξφθεηηαη γηα έλα βαζχβην, 

βελζνπειαγηθφ θαξραξία πνπ θηάλεη κέρξη πεξίπνπ ηα 1.700 m βάζνπο (Musick et al. 2004), 

δελ απνθιείεηαη λα κεηαθηλείηαη κεηαμχ ησλ γεηηνληθψλ σθεαλψλ κέζσ ησλ αβπζηθψλ πεδίσλ 

φπνπ ε επίδξαζε ησλ σθεάλησλ ξεπκάησλ εμαζζελεί. Χζηφζν, ε αιίεπζε ηνπ είδνπο ζε βάζε 

1.250 m ζε αλνηρηά σθεάληα πεξηβάιινληα πνπ μεπεξλνχλ ηα 4.000 m βάζνπο (Last & 

Stevens 2009) αλέδεημε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ είδνπο λα εθηειεί θαη σθεάληεο κεηαθηλήζεηο. 

Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη ε δηαβίσζε ζηα πνιχ βαζηά ζηξψκαηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

βελζνπειαγηθή ζπκπεξηθνξά, κπνξεί λα επλνήζεη ηε γνληδηαθή ξνή αθφκα θαη κεηαμχ ησλ 

σθεάλησλ ιεθαλψλ. Πηζαλψο, γηα ηνλ ίδην ιφγν ν βελζνπειαγηθφο θεληξνθφξνο Centrophorus 

squamosus, πνπ θηάλεη ζηα αβπζζηθά βάζε ησλ 2.500 m (Last & Stevens 2009), παξνπζίαζε 

γελεηηθή νκνηνγέλεηα σο πξνο ην κηηνρνλδξηαθφ θαη ην κηθξνδνξπθνξηθφ DNA ζηηο 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ηνπ Ώηιαληηθνχ (Εξιαλδία, Πνξηνγαιία θαη Ώδφξεο) θαη Ελδηθνχ 

Χθεαλνχ (αλαηνιηθέο αθηέο ηεο Νφηηαο Ώθξηθήο) (Veríssimo et al. 2012).  

ηελ παξνχζα κειέηε, ε γελεηηθή νκνηνγέλεηα ησλ πιεζπζκψλ ηνπ Squalus blainville 

θαίλεηαη φηη ζρεηίδεηαη κε ηα ηδηαίηεξα ζηνηρεία ηεο βηνινγίαο θαη νηθνινγίαο ηνπ, πνπ 

πηζαλψο ηνπ πξνζδίδνπλ κεγάιε ηθαλφηεηα δηαζπνξάο. πγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα έλα 

είδνο πνπ δεη θνληά ζηνλ ππζκέλα ηεο επεηξσηηθήο πθαινθξεπίδαο θαη ησλ αλψηεξσλ 

πιαγηψλ πνπ πξνζθέξνπλ έλα ζπλερφκελν ελδηαίηεκα ζηε κεηαθίλεζή ηνπ, γεγνλφο πνπ 

πηζαλψο επλνεί ηε γνληδηαθή ξνή κεηαμχ ησλ απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ. Δ παξνπζία ελφο 

ζπλερνχο ελδηαηηήκαηνο θάλεθε λα δηεπθνιχλεη ηε γνληδηαθή ξνή θαη ζε άιια είδε 
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ζθνπαινεηδψλ (π.ρ. Daly-Engel et al. 2010) αθφκα θαη κεηαμχ σθεάλησλ ιεθαλψλ (Veríssimo 

et al. 2012). Βπίζεο, είλαη δσνηφθν είδνο θαη παξάγεη απεπζείαο ελεξγά θνιπκβεηηθά άηνκα 

(Compagno 1984a), ζε αληίζεζε κε ην Scyliorhinus canicula πνπ απνζέηεη ηα έκβξπα εληφο 

ζεθψλ ζην πεξηβάιινλ (Wheeler 1978). Σν γεγνλφο απηφ πηζαλψο απνηειεί έλαλ αθφκα 

παξάγνληα πνπ επλνεί ηε δηαζπνξά ηνπ, αιιά ηαπηφρξνλα θαη κηα απφ ηηο αηηίεο πνπ ηα δχν 

ππφ κειέηε είδε παξνπζίαζαλ δηαθνξεηηθά πξφηππα γελεηηθήο δνκήο. 

εκαληηθή γελεηηθή δηαθνξνπνίεζε, αλ θαη κφλν σο πξνο ην κηθξνδνξπθνξηθφ DNA, 

παξνπζίαζαλ νη πιεζπζκνί ηνπ Scyliorhinus canicula κεηαμχ ηνπ Ενλίνπ θαη ηνπ Ώηγαίνπ, έλα 

πξφηππν πνπ δελ εκθάληζε ην Squalus blainville σο πξνο θαλέλα κνξηαθφ δείθηε. Καζψο ε 

βαζπκεηξηθή θαηαλνκή ηνπ Scyliorhinus canicula μεθηλάεη απφ κφιηο νξηζκέλα κέηξα βάζνπο 

(π.ρ. Sims et al. 2001; 2006), ελψ ηνπ Squalus blainville απφ νξηζκέλεο δεθάδεο κέηξα 

βάζνπο (π.ρ. Cannizzaro et al. 1995, Massutí & Moranta 2003), είλαη πηζαλφ ε πηψζε ηεο 

ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο θαηά ηηο παγεηψδνπο πεξηφδνπο ηνπ Πιεηζηφθαηλνπ λα επεξέαζε 

πεξηζζφηεξν ηε βησζηκφηεηά ηνπ πξψηνπ. Σν ζηελφηεξν εχξνο θαηαλνκήο ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηε ρξήζε ησλ ξερψλ, παξάθηησλ πεξηνρψλ γηα ηελ σνηνθία θαη ην κεγάιν βαζκφ εμάξηεζεο 

πνπ έρνπλ ηα έκβξπα θαηά ηα πξψηα αλαπηπμηαθά ηνπο ζηάδηα απφ ην ζαιάζζην ππζκέλα 

(Wheeler 1978, Dodd 1983, Rodríquez-Cabello et al. 2004), πηζαλψο επλφεζαλ ηε γελεηηθή 

εηεξνγέλεηα ησλ πιεζπζκψλ ηνπ Scyliorhinus canicula κεηαμχ ηνπ Ώηγαίνπ θαη ηνπ Ενλίνπ. 

Σέινο, ην Squalus blainville είλαη πεξηζζφηεξν βαζχβην είδνο, θαη κάιηζηα ε ζπρλή ηνπ 

παξνπζία ζε πεξηνρέο πέξα ηνπ επεηξσηηθνχ ρείινπο (πνπ παξνπζηάδεη κεγαιχηεξε 

αζπλέρεηα ζε ζρέζε κε ηελ πθαινθξεπίδα) δείρλεη φηη κπνξεί λα ρξεηάδεηαη ζπρλά λα 

δηαζρίζεη σθεάληεο κάδεο. Δ βελζνπειαγηθή ζπκπεξηθνξά πνπ επηδεηθλχεη ην Squalus 

blainville πηζαλψο επλνεί πεξηζζφηεξν ηε γνληδηαθή ξνή κεηαμχ απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ 

ζε ζρέζε κε ηελ απνθιεηζηηθά βελζηθή ζπκπεξηθνξά πνπ παξνπζηάδεη ην Scyliorhinus 

canicula. Δ κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα δηαζπνξάο ηνπ Squalus blainville πηζαλψο απνηππψλεηαη 

θαη ζηελ πην επξεία γεσγξαθηθή εμάπισζε πνπ έρεη (αλ θαη ρξήδεη πεξηζζφηεξεο 

δηεξεχλεζεο, Compagno 1984a) ζε ζρέζε κε ην Scyliorhinus canicula πνπ παξνπζηάδεη ηελ 

ηππηθή Ώηιαλην-Μεζνγεηαθή θαηαλνκή (Compagno 1984b).  

Δ απνπζία γελεηηθήο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ Squalus blainville κεηαμχ ηνπ Ώηγαίνπ θαη 

ηνπ Ενλίνπ καξηπξά ηε κεγάιε ηθαλφηεηαο δηαζπνξάο ηνπ, νκνίσο κε άιια ζθνπαινεηδή, 

αιιά ζε αληίζεζε κε ην Scyliorhinus canicula πνπ εκθαλίδεη θηινπαηξηθή ζπκπεξηθνξά 

(Rodríguez-Cabello et al. 1998; 2004). Σν Scyliorhinus canicula παξνπζίαse ζεκαληηθή 

εηεξνγέλεηα κεηαμχ θαη ησλ δχν ιεθαλψλ ηεο Μεζνγείνπ, αιιά δελ κπνξεί λα γίλεη ζχγθξηζε 

κε ην Squalus blainville, εμαηηίαο ησλ ειάρηζησλ δεηγκάησλ (N=5) ηνπ απφ ηηο ΐαιεαξίδεο. 
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7.4.3 Φπινγεσγξαθία 

Δ ζχγρξνλε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ νξγαληζκψλ ηνπ βφξεηνπ εκηζθαηξίνπ επεξεάζηεθε 

δξαζηηθά απφ ηηο ελαιιαγέο ησλ ζεξκψλ θαη ςπρξψλ πεξηφδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

Πιεηζηφθαηλνπ (2.588–11,7 ky BP) (Hewitt 2000), νη νπνίεο νδήγεζαλ πνιιά είδε ζε 

ζπζπείξσζε θαη άιια ζηελ ηαρεία εμάπισζή ηνπο (Hewitt 1996). Εδηαίηεξα ην κέγηζην ηεο 

ηειεπηαίαο παγεηψδνπο πεξηφδνπ (Last Glacial Maximum, 22–18 ky BP) έπαημε θαζνξηζηηθφ 

ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο ζχγρξνλεο θπινγεσγξαθίαο ησλ νξγαληζκψλ ηφζν ζηα ρεξζαία 

(Hewitt 1999) φζν θαη ζηα πδάηηλα νηθνζπζηήκαηα (Cunningham & Collins 1998). Με ηε 

κείσζε ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο θαη ηε κεηαβνιή ηεο έθηαζεο ησλ ζαιάζζησλ πεξηνρψλ 

θαη ησλ κεηαμχ ηνπο ζπλδέζεσλ, ηα ζαιάζζηα είδε είηε εμαθαλίζηεθαλ απφ κεγάιν κέξνο ηεο 

θαηαλνκήο ηνπο ή απνίθεζαλ λέεο πεξηνρέο, ελψ άιια επηβίσζαλ ζε έλα ή πεξηζζφηεξα 

πιεηζηνθαηληθά θαηαθχγηα, φπσο ηα λεζηά ηνπ Ώηιαληηθνχ (Ώδφξεο, Καλάξηα), ηε 

βνξεηνδπηηθή αθηή ηεο Ώθξηθήο, ηελ Εβεξηθή Υεξζφλεζν θαη ηε Μεζφγεην (Maggs et al. 

2008). ηε Μεζφγεην ηα θαηλφκελα ηεο εμαθάληζεο θαη επαλαπνίθηζεο ήηαλ ηδηαίηεξα έληνλα 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο θαη ππνρψξεζεο ησλ παγεηηθψλ θαιπκκάησλ, θαζψο νη 

νξγαληζκνί δελ κπνξνχζαλ λα αθνινπζήζνπλ ηα επλντθά γηα απηνχο ηζνζεξκή (Patarnello et 

al. 2007). Βληφο ηεο Μεζνγείνπ ηα ρακειφηεξα επίπεδα ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο 

θπκάλζεθαλ απφ -110 έσο -150 m (Lambeck & Purcell 2005), ρσξίο, σζηφζν, λα δηαθνπεί 

πνηέ ε ζαιάζζηα επηθνηλσλία κε ηνλ Ώηιαληηθφ (Flores et al. 1997).  

Ο βαζκφο επίδξαζεο πνπ είραλ νη παγεηψδεηο–κεζνπαγεηψδεηο πεξίνδνη ηνπ 

Πιεηζηφθαηλνπ ζηα ζαιάζζηα είδε εμαξηήζεθε ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηα ηδηαίηεξα ζηνηρεία 

ηεο βηνινγίαο θαη νηθνινγίαο ηνπο. Βλδεηθηηθά, νη εδξαίνη νξγαληζκνί πνπ ζπρλάδνπλ ζηα 

ξερά, παξάθηηα νηθνζπζηήκαηα ππέζηεζαλ ζεκαληηθφ θαηαθεξκαηηζκφ ηνπ ελδηαηηήκαηφο 

ηνπο θαη ηνπηθή εμαθάληζε ησλ πιεζπζκψλ ηνπο, κε απνηέιεζκα λα παξνπζηάδνπλ ηζρπξή 

γελεηηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ απνκνλσκέλσλ πεξηνρψλ. Ώληίζεηα, νη νξγαληζκνί 

πςειήο ηθαλφηεηαο ελεξγεηηθήο (π.ρ. κέζσ κεηαλάζηεπζεο) ή παζεηηθήο δηαζπνξάο (π.ρ. 

κέζσ πειαγηθψλ απγψλ) απέθπγαλ ηελ ηνπηθή εμαθάληζε θαη επαλαπνίθηζαλ ηηο πξφηεξα 

απνθιεηζκέλεο πεξηνρέο, κε απνηέιεζκα λα κελ εκθαλίδνπλ πιεζπζκηαθή δνκή (Chevolot et 

al. 2006). Ώθνινχζσο, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα εξκελείαο ησλ ζχγρξνλσλ θπινγεσγξαθηθψλ 

πξνηχπσλ ησλ ππφ κειέηε εηδψλ, Scyliorhinus canicula θαη Squalus blainville, ηα νπνία 

θαηέρνπλ ελδηάκεζε ζέζε αλάκεζα ζηηο θαηεγνξίεο νξγαληζκψλ πνπ αλαθέξζεθαλ, 

δεδνκέλνπ φηη δελ παξάγνπλ πειαγηθέο πξνλχκθεο. 
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Δηθφλα 7.27 Παιαηνγεσγξαθηθνί ράξηεο πνπ απεηθνλίδνπλ ηηο 6 θπξηφηεξεο θάζεηο ζηε γεσινγηθή 

ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ ζηεξηδφκελνη ζηε ζεκεξηλή γεσγξαθία ηεο πεξηνρήο. Δ ρέξζνο θαη ε ζάιαζζα 

απεηθνλίδνληαη κε ιεπθφ θαη γθξη ρξψκα, αληίζηνηρα (απφ Bianchi & Morri 2000). Σξηαδηθφ (220 my 

BP): ε ζάιαζζα ηεο Σεζχνο ππφ κνξθή ελφο ηεξάζηηνπ θφιπνπ ρσξίδεη κεξηθψο ην βφξεην 

(Λαπξαζία) απφ ην λφηην ηκήκα ηεο Παγγαίαο (Γθνληβάλα) (Α); Κξεηηδηθφ (120 my BP): ν θφιπνο 

ηεο Σεζχνο επεθηείλεηαη θαη ζρεκαηίδεηαη ν Χθεαλφο ηεο Σεζχνο πνπ δηαρσξίδεη πιήξσο ηελ 

Παγγαία, ζπλδένληαο ηνλ Ώηιαληηθφ κε ηνλ Ελδν-Βηξεληθφ Χθεαλφ (Β); Οιηγφθαηλν (30 my BP): κε 

ηε ζχγθιηζε ησλ ηεθηνληθψλ πιαθψλ ηεο Ώθξηθήο θαη ηεο Βπξψπεο, ν Χθεαλφο ηεο Σεζχνο 

εμαθαλίδεηαη θαη ην αθξαίν δπηηθφ ηκήκα ηνπ ζρεκαηίδεη ηε Μεζφγεην Θάιαζζα. Δ κείσζε ηεο 

ζεξκηθήο επηξξνήο ηεο Σεζχνο ζηνπο παγθφζκηνπο σθεαλνχο επλνεί ηε δεκηνπξγία ςπρξψλ πδάηηλσλ 

καδψλ, γεγνλφο πνπ νδεγεί ηνπο νξγαληζκνχο ζε ηαρείο ξπζκνχο εμαθάληζεο πεξηζζφηεξν ζε πεξηνρέο 

εθηφο παξά εληφο ηεο Μεζνγείνπ θαη ηνπ Ελδν-Βηξεληθνχ Χθεαλνχ (Γ); Μεηφθαηλν (10 my BP): 

έληνλε νξνγελεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζρεκαηίδεη ηνλ Εζζκφ ηνπ νπέδ πνπ ρσξίδεη ηε Μεζφγεην 

Θάιαζζα απφ ηνλ Ελδν-Βηξεληθφ Χθεαλφ (Γ); Καηψηεξν Μεηφθαηλν ή Μεζζήλην (6 my BP): ε 

Ώθξηθαληθή πιάθα ζπγθξνχεηαη κε ηελ Βπξαζηαηηθή, ηα ζηελά ηνπ Γηβξαιηάξ θιείλνπλ, εκπνδίδεηαη 

ε επηθνηλσλία ηεο Μεζνγείνπ κε ηνλ Ώηιαληηθφ, ε Μεζφγεηνο Θάιαζζα εμαηκίδεηαη θαη 

δεκηνπξγνχληαη εβαπνξηηηθέο ιίκλεο εληφο ηεο ιεθάλεο ηεο Μεζνγείνπ (θξίζε αικπξφηεηαο ηνπ 

Μεζζελίνπ). Δ βηνπνηθηιφηεηα πιήηηεηαη ζεκαληηθά κέρξη ηηο αξρέο ηνπ Πιεηφθαηλνπ (5 my BP), 

νπφηε αξρίδεη ε δηάλνημε ηνπ ζηελνχ ηνπ Γηβξαιηάξ, επαλαπιεκκπξίδεηαη ε Μεζφγεηνο θαη 

επαλαπνηθίδεηαη απφ είδε Ώηιαληηθήο πξνέιεπζεο (Δ); Καηψηεξν Πιεηζηφθαηλν ή ΐνχξκην (20 ky 

BP): ε ελαιιαγή ησλ ςπρξψλ παγεησδψλ κε ηηο ζεξκέο κεζνπαγεηψδεηο πεξηφδνπο θαηά ηε δηάξθεηα 

φινπ ηνπ Σεηαξηνγελνχο (Πιεηζηφθαηλν, Οιφθαηλν) πξνθαιεί δηαθνξεηηθά κεηαλαζηεπηηθά θχκαηα 

ηεο Ώηιαληηθήο παλίδαο, αξθηηθήο ή ππνηξνπηθήο πξνέιεπζεο (Ε) (Bianchi & Morri 2000)  
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Scyliorhinus canicula  

Δ θπινγεσγξαθηθή αλάιπζε ηνπ γάηνπ Scyliorhinus canicula ζηεξίρηεθε ζηε ζπλδπαζηηθή 

ρξήζε 431 αιιεινπρηψλ ελφο ηκήκαηνο (590 bp) ηνπ γνληδίνπ COI ηνπ κηηνρνλδξηαθνχ DNA 

πνπ εληζρχζεθαλ ζηελ παξνχζα κειέηε θαη πξνέξρνληαλ απφ ηηο Βιιεληθέο Θάιαζζεο, ηηο 

ΐαιεαξίδεο θαη ηελ Ώιγεξία θαη 39 δεκνζηεπκέλσλ αληίζηνηρσλ αιιεινπρηψλ πνπ 

πξνέξρνληαλ απφ Ώηιαληηθφ θαη ηε Λεβαληίλε (Moftah et al. 2011, Costa et al. 2012).  

Δ γελεηηθή εηεξνγέλεηα ησλ πιεζπζκψλ ηνπ είδνπο απνηππψζεθε κε ηδηαίηεξε έκθαζε 

ζην θπινγεσγξαθηθφ δίθηπν ησλ κηηνρνλδξηαθψλ απινηχπσλ (βι. Βηθφλα 7.12) φπνπ έλαο 

θεληξηθφο πξνγνληθφο απιφηππνο ήηαλ παξφλ ζε φια ηα πιεζπζκηαθά δείγκαηα, ελψ νη 

ππφινηπνη απιφηππνη θαηαλεκήζεθαλ είηε ζηελ πεξηνρή ηεο δπηηθήο Μεζνγείνπ (ΐαιεαξίδεο, 

Ώιγεξία)/Ώηιαληηθνχ ή ζηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην. Βμαίξεζε ζε απηφ ην πξφηππν απνηέιεζε 

ν πιεζπζκφο ηεο Λεβαληίλεο, ν νπνίνο, εθηφο απφ ηνπο ηδησηηθνχο απινηχπνπο (hap34–37) 

θαη ηνλ θεληξηθφ απιφηππν (hap1), παξνπζίαζε θνηλνχο απινηχπνπο ηφζν κε ηελ πεξηνρή ηεο 

δπηηθήο Μεζνγείνπ/Ώηιαληηθνχ (hap4, 12) φζν θαη κε ηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην (hap2, 6, 13). 

Μάιηζηα, ε αζχλδεηε ηνπνζέηεζε απηψλ ησλ θνηλψλ απινηχπσλ ζην δίθηπν δηάκεζεο 

ζχλδεζεο (πξνέιεπζε απφ ηξεηο δηαθνξεηηθνχο απινηχπνπο, hap1, 2, 4) δείρλεη φηη ε 

απνίθεζε θαη ε εμάπισζε ηνπ είδνπο ζηε Λεβαληίλε έγηλε ζην ηζηνξηθφ παξειζφλ.  

Λακβάλνληαο ππφςε ην δίθηπν απινηχπσλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έλζεηεο 

θιαδηζηηθήο αλάιπζεο (NCA) (βι. Βηθφλεο 7.12, 7.13) ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη ηα 

βαζηά λεξά απνηεινχλ εκπφδην ζηε κεηαθίλεζε ηνπ είδνπο, πηζαλνινγείηαη φηη ε απνίθεζε 

ηεο Λεβαληίλεο ζπλέβε κέζσ ησλ παξάθηησλ δηαδξνκψλ: απφ ην Ώηγαίν θαηά κήθνο ηεο 

αθηήο ηεο Λεβαληίλεο (θιάδνο 1-12 θαη hap6), απφ ηε δπηηθή Μεζφγεην θαηά κήθνο ηεο 

βφξεηαο Ώθξηθαληθήο αθηήο (hap4, 12) θαη απφ ην Εφλην (hap13) κέζσ ησλ δπηηθψλ αθηψλ 

ηνπ Ενλίνπ θαη ησλ βφξεησλ αθηψλ ηεο Ώθξηθήο. Σν πξφηππν ηεο εμάπισζεο ζε ζπλερφκελε 

θιίκαθα (continuous range expansion) πνπ πξνηάζεθε γηα ηνλ θιάδν 1-12 πηζαλψο εληζρχεη 

απηή ηελ ππφζεζε. Χζηφζν, ε έιιεηςε δεηγκάησλ απφ ηε βφξεηα Ώθξηθαληθή αθηή θαη 

επαξθψλ δεηγκάησλ απφ ηελ αθηή ηεο Λεβαληίλεο δελ επηηξέπνπλ ηελ εμαγσγή αζθαιψλ 

ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ θαηεχζπλζε πνπ αθνινχζεζε απηή ε εμάπισζε. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ θαίλεηαη φηη ην Καλάιη ηθειίαο–Σπλεζίαο δελ απνηειεί έλαλ 

αλππέξβιεην θξαγκφ γηα ην είδνο Scyliorhinus canicula, αλ θαη ε ζηέλσζή ηνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ παγεησδψλ πεξηφδσλ ηνπ Πιεηζηφθαηλνπ πηζαλψο επλφεζε ηε γελεηηθή 

δηαθνξνπνίεζή ηνπ κεηαμχ ηεο δπηηθήο θαη αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ.  

χκθσλα κε ηελ έλζεηε θιαδηζηηθή αλάιπζε (βι. Βηθφλα 7.13, Πίλαθα 7.21), ζηελ 

πεξηνρή ηεο δπηηθήο Μεζνγείνπ/Ώηιαληηθνχ επηθξαηεί ν θιάδνο 3-1 πνπ παξνπζίαζε ην 
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πξφηππν ηεο εμάπισζεο ζε ζπλερφκελε θιίκαθα (contiguous range expansion). Ο εμσηεξηθφο 

ηνπ θιάδνο 2-1 πεξηιακβάλεη κφλν ηδησηηθνχο απινηχπνπο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο 

ΐαιεαξίδεο, ηελ Ώιγεξία, ηνλ Ώηιαληηθφ θαη ηε Λεβαληίλε, γεγνλφο πνπ πηζαλψο καξηπξά 

πεξηνξηζκέλε γνληδηαθή ξνή κεηαμχ απηψλ ησλ πεξηνρψλ ζε πην πξφζθαηε πεξίνδν. Ο 

θιάδνο 2-2, ν νπνίνο θαηέρεη εζσηεξηθή ζέζε ζηνλ θιάδν 3-1, θαη άξα είλαη παιαηφηεξνο ηνπ 

θιάδνπ 2-1, πεξηιακβάλεη ηξεηο απινηχπνπο (hap7, 8, 14) πνπ απαληνχλ ζηελ Ώιγεξία θαη 

ζηνλ Ώηιαληηθφ, δχν απινηχπνπο (hap28, 29) πνπ απαληνχλ κφλν ζηελ Ώιγεξία θαη ηξεηο 

απινηχπνπο (hap22, 23, 24) πνπ απαληνχλ κφλν ζηηο ΐαιεαξίδεο. Γηα ηνλ θιάδν 2-2 

πξνηάζεθε πεξηνξηζκέλε γνληδηαθή ξνή θαη απνκφλσζε ιφγσ απφζηαζεο (restricted gene 

flow with isolation by distance). ην δίθηπν απινηχπσλ απνηππψλεηαη πεξηζζφηεξε 

γνληδηαθή ξνή κεηαμχ ηεο Ώιγεξίαο θαη ηνπ Ώηιαληηθνχ παξά κεηαμχ απηψλ ησλ πεξηνρψλ 

θαη ησλ ΐαιεαξίδσλ, πηζαλψο εμαηηίαο ηεο γεσγξαθηθήο απνκφλσζεο ησλ ηειεπηαίσλ. 

Οη ΐαιεαξίδεο ζπγθξνηνχλ έλα ζχκπιεγκα λεζηψλ ζηε δπηηθή Μεζφγεην, ην νπνίν 

απέρεη πεξίπνπ 200 km απφ ηηο αλαηνιηθέο αθηνγξακκέο ηεο Εβεξηθήο Υεξζνλήζνπ (Acosta 

et al. 2004) θαη ιεηηνπξγεί σο θπζηθφ εκπφδην αλάκεζα ζηε ιεθάλε ησλ ΐαιεαξίδσλ πξνο ηα 

βφξεηα θαη ηε ιεθάλε Ώιγεξίαο–ΐαιεαξίδσλ πξνο ηα λφηηα (Acosta et al. 2002). Δ ρεξζαία 

επηθνηλσλία απηνχ ηνπ λεζησηηθνχ ζπκπιέγκαηνο κε ηελ Βπξσπατθή ήπεηξν δηαθφπεθε απφ 

ην Πιεηζηφθαηλν, αλ θαη ε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο κεηψζεθε ζεκαληηθά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

πεξηφδσλ κέγηζηεο αλάπηπμεο παγεηψλσλ. Πξάγκαηη, ην ζηελφ ζαιάζζην πέξαζκα (92 km) 

αλάκεζα ζηε λήζν Ίκπηζα (ην πιεζηέζηεξν λεζί ησλ ΐαιεαξίδσλ ζηελ Εβεξηθή Υεξζφλεζν) 

θαη ηε λνηηναλαηνιηθή Εζπαληθή αθηή είλαη πνιχ βαζχ γηα λα έρεη απνθαιπθζεί απφ ηελ 

πηψζε ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ παγεησδψλ πεξηφδσλ ηνπ 

Πιεηζηφθαηλνπ (Schüle 1993), ελψ ζηε Θάιαζζα ησλ ΐαιεαξίδσλ ην κέγηζην βάζνο θηάλεη 

ηα 3.000 m (Acosta et al. 2002). Βπνκέλσο, κφιηο ηα άηνκα Ώηιαληηθήο πξνέιεπζεο 

δηαπεξάζνπλ ην ζηελφ ηνπ Γηβξαιηάξ, πηζαλψο πξνζεγγίδνπλ κε κεγαιχηεξε επθνιία ηηο 

αθηέο ηεο Ώιγεξίαο παξά ηα πεξηζζφηεξν απνκνλσκέλα λεζηά ησλ ΐαιεαξίδσλ. 

Σν ζηελφ ηνπ Γηβξαιηάξ (ζεκεξηλφ κέγηζην βάζνο 280 m) έρεη ραξαθηεξηζηεί σο 

θχξηνο θπζηθφο θξαγκφο γηα ηνλ απνηθηζκφ ηεο Μεζνγείνπ απφ ηελ πινχζηα παλίδα ησλ 

βαζηψλ λεξψλ ηνπ Ώηιαληηθνχ (Bouchet & Taviani 1992), κε απνηέιεζκα ηα ςάξηα ησλ 

νπνίσλ ην εχξνο θαηαλνκήο μεθηλάεη θάησ απφ ηα 300 m λα απνηθίδνπλ ηε Μεζφγεην κφλν 

ζηελ πεξίπησζε πνπ παξάγνπλ πειαγηθέο πξνλχκθεο (Moranta et al. 1998). Ώλ θαη ην είδνο 

Scyliorhinus canicula δελ δηαζέηεη πειαγηθέο πξνλχκθεο, κπνξεί λα εηζέιζεη κε ζρεηηθή 

επθνιία ζηε Μεζφγεην. Δ βαζηθή αηηία είλαη φηη πξφθεηηαη γηα έλα βελζηθφ, παξάθηην είδνο 

θαξραξία πνπ ζπρλάδεη θπξίσο ζηελ επεηξσηηθή πθαινθξεπίδα θαη ην βάζνο θαηαλνκήο ηνπ 
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θπκαίλεηαη ζπλήζσο απφ νξηζκέλα κέηξα έσο 500 m (π.ρ. Capapé et al. 1991, Sims et al. 

2001; 2006, Massutí & Montana 2003, Rodríguez-Cabello et al. 2004). 

ηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην, ε θπινγεσγξαθηθή αλάιπζε απνθάιπςε πεξηνξηζκέλε 

γνληδηαθή ξνή κεηαμχ ηνπ Ενλίνπ θαη ηνπ Ώηγαίνπ, κε πεξηζηαζηαθά θαηλφκελα δηαζπνξάο 

απφ ηε κηα πεξηνρή ζηελ άιιε. Ο απιφηππνο hap3, πνπ πξνέθπςε κε έλα κεηαιιαθηηθφ βήκα 

απφ ηνλ θνηλφ πξνγνληθφ απιφηππν hap1, βξέζεθε ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζην Ώηγαίν θαη ζε 

ρακειή ζπρλφηεηα ζην Εφλην, απνθαιχπηνληαο έλα πηζαλφ θαηλφκελν δηαζπνξάο ηνπ είδνπο 

απφ ηελ πξψηε ζηε δεχηεξε πεξηνρή. Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ν απιφηππνο hap2 βξέζεθε ζε 

πςειή ζπρλφηεηα θαη ζηηο δχν πεξηνρέο, ελψ παξάιιεια ζπλδεφηαλ κε ηνλ θνηλφ πξνγνληθφ 

απιφηππν hap1 κέζσ ηνπ hap16, ν νπνίνο βξέζεθε απνθιεηζηηθά ζην Εφλην. Σν γεγνλφο απηφ, 

πηζαλψο καξηπξά έλα θαηλφκελν δηαζπνξάο απφ ην Εφλην πξνο ην Ώηγαίν. Ώπηά ηα θαηλφκελα 

δηαζπνξάο είλαη πηζαλφ λα επλνήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεζνπαγεησληθψλ πεξηφδσλ κε 

ηελ επαλάθακςε ησλ ζαιάζζησλ ελδηαηηεκάησλ θαη ηελ αχμεζε ηνπ βαζκνχ επηθνηλσλίαο 

ηνπο (Zazo 1999). Χζηφζν, απηφ ην πξφηππν ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί θαη ζηελ επίδξαζε 

ηεο ηπραίαο γελεηηθήο παξέθθιηζεο πνπ πξνέθπςε έπεηηα απφ έλαλ πηζαλφ θαηαθεξκαηηζκφ 

ηνπ ελδηαηηήκαηνο ηνπ είδνπο θαηά ηηο παγεηψδεηο πεξηφδνπο ηνπ Πιεηζηφθαηλνπ.  

Οη πιεζπζκνί ηνπ Scyliorhinus canicula απφ ην Εφλην (θαη ηνλ Κνξηλζηαθφ) 

παξνπζίαζαλ κεγαιχηεξε γελεηηθή νκνηφηεηα κε ηνπο πιεζπζκνχο ηνπ Ώηγαίνπ παξά κε ηνπο 

πιεζπζκνχο ηεο δπηηθήο Μεζνγείνπ. Δ γελεηηθή απνκφλσζε ησλ πιεζπζκψλ ηνπ Ενλίνπ θαη 

ηνπ Ώηγαίνπ απφ ηνπο πιεζπζκνχο ηεο δπηηθήο Μεζνγείνπ ζπκπίπηεη κε ηε γεσγξαθηθή ηνπο 

απνκφλσζε κέζσ ηεο Βιιεληθήο Σάθξνπ, ελφο ζπκπιέγκαηνο ηνπνγξαθηθψλ βαζψλ 

(κέγηζηνπ βάζνπο>4.000 m) πνπ εμαπιψλνληαη πάλσ ζε έλα κήθνο 1.000 km ζην φξην ηεο 

πιάθαο ηνπ Ώηγαίνπ, πεξηβάιινληαο απφ ηα εμσηεξηθά ην ηδεκαηνγελέο ηφμν, απφ ην Εφλην 

Πέιαγνο κέρξη λφηηα ηεο Κξήηεο θαη ηεο Ρφδνπ (Le Pinchon & Angelier 1979). ε αξθεηνχο 

ζαιάζζηνπο νξγαληζκνχο ε παξαηεξνχκελε γελεηηθή εηεξνγέλεηα κεηαμχ ηεο δπηηθήο θαη 

αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ απνδφζεθε ζηε γεσγξαθηθή απνκφλσζε ηνπ Ενλίνπ θαη ηνπ Ώηγαίνπ, 

θαη φρη ζηε γεσγξαθηθή ππνδηαίξεζε ηεο ιεθάλεο ηεο Μεζνγείνπ κέζσ ηνπ Καλαιηνχ ηεο 

ηθειίαο–Σπλεζίαο (Borrero-Pérez et al. 2011 θαη αλαθνξέο εληφο).  

Σέινο, ν Κνξηλζηαθφο θφιπνο, ν νπνίνο απνηειεί ζήκεξα κηα βαζηά (935 m) θαη 

θιεηζηή ζαιάζζηα ιεθάλε, ππήξμε σο απνκνλσκέλε ιίκλε θαηά ην κέγηζην ηεο ηειεπηαίαο 

παγεηψδνπο πεξηφδνπ (22–18 ky BP), φηαλ ε ζαιάζζηα ζηάζκε βξηζθφηαλ πνιιέο δεθάδεο 

κέηξα θάησ απφ ηε ζεκεξηλή (Sakellariou et al. 2010). Δ κέγηζηε πηψζε ηεο ζηάζκεο ηεο 

ζάιαζζαο (πεξίπνπ ζηα -120 m) ηνπνζεηείηαη ρξνληθά γχξσ ζηα 21,5 ky BP θαη ζεσξείηαη φηη 

άιιαμε ηε κνξθνινγία ησλ παξάθηησλ πεξηνρψλ ηεο Βιιάδαο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο 
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εθηεηακέλσλ επεηξσηηθψλ θξεπίδσλ, ηεο ζχλδεζεο ησλ λεζηψλ κεηαμχ ηνπο ή κε ηε ρέξζν 

θαη ηνπ απνθιεηζκνχ ησλ ζεκεξηλψλ εκίθιεηζησλ θφιπσλ (Παγαζεηηθφο, βφξεηνο θαη λφηηνο 

Βπβντθφο, δπηηθφο αξσληθφο, Κνξηλζηαθφο θαη Παηξατθφο), νη νπνίνη ιεηηνπξγνχζαλ σο 

παιαηνιίκλεο (Perissoratis & Conispoliatis 2003). Ραδηνρξνλνινγηθά δεδνκέλα έδεημαλ φηη νη 

ζαιάζζηεο κάδεο εηζήξζαλ μαλά ζηελ παιαηνιίκλε ηνπ Κνξηλζηαθνχ κέζσ ζηελψλ 

πεξαζκάησλ πεξίπνπ 13–14 ky BP (Sakellariou et al. 2010). πλεπψο, ην Scyliorhinus 

canicula πηζαλψο εγθαζηδξχζεθε ζηνλ Κνξηλζηαθφ, πξνεξρφκελν απφ ην Εφλην, ην Οιφθαηλν 

(11,7 ky BP) φηαλ απηέο νη πεξηνρέο επηθνηλψλεζαλ κέζσ ηνπ Παηξατθνχ θφιπνπ. ην 

γεγνλφο απηφ ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί ε κεγαιχηεξε γελεηηθή νκνηφηεηα πνπ παξνπζίαζε ν 

πιεζπζκφο ηνπ Κνξηλζηαθνχ κε εθείλνλ ηνπ Ενλίνπ, ηδηαίηεξα σο πξνο ην κηθξνδνξπθνξηθφ 

DNA. Πξνο ηα αλαηνιηθά, ν Κνξηλζηαθφο θφιπνο νξηνζεηνχληαλ απφ ην Ώηγαίν απφ ηνλ 

νκψλπκν Εζζκφ κέρξη ην 1893 νπφηε έγηλε ε δηάλνημε ηνπ θαλαιηνχ. ηνλ πιεζπζκφ ηνπ 

Κνξηλζηαθνχ, εθηφο απφ ηνλ θνηλφ πξνγνληθφ απιφηππν (hap1) φισλ ησλ δεηγκάησλ, βξέζεθε 

έλαο απιφηππνο (hap2) πνπ απαληά ζην Εφλην, ζην Ώηγαίν θαη ζηε Λεβαληίλε, θαη ν 

απιφηππνο hap10 πνπ απαληά κφλν ζηνλ Κνξηλζηαθφ θαη ζην Ώηγαίν. Σν γεγνλφο απηφ 

πηζαλψο ππνδεηθλχεη κηα πνιχ πξφζθαηε γνληδηαθή ξνή απφ ην Ώηγαίν πξνο ηνλ Κνξηλζηαθφ, 

κηα άπνςε πνπ εληζρχεηαη πεξαηηέξσ απφ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο πνπ είρε ην 

Ώηγαίν ζηε γελεηηθή δεμακελή ηνπ Κνξηλζηαθνχ απφ φ,ηη ηνπ Ενλίνπ βάζεη ηεο αλάιπζεο 

STRUCTURE. Παξ’ φια απηά, ην κηθξφ πιεζπζκηαθφ δείγκα απφ ηνλ Κνξηλζηαθφ δελ 

επηηξέπεη ηελ εμαγσγή αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ.  

 

Squalus blainville 

Δ θπινγεσγξαθηθή αλάιπζε ηνπ είδνπο πεξηειάκβαλε 112 αιιεινπρίεο ελφο ηκήκαηνο (590 

bp) ηνπ γνληδίνπ COI ηνπ κηηνρνλδξηαθνχ DNA, απφ ηηο νπνίεο νη 107 εληζρχζεθαλ ζηελ 

παξνχζα κειέηε θαη πξνέξρνληαλ απφ ηηο Βιιεληθέο Θάιαζζεο (Εφλην, Ληβπθφ, Ώηγαίν) θαη 

ηηο ΐαιεαξίδεο, ελψ νη ππφινηπεο 5 κε δεκνζηεπκέλεο αιιεινπρίεο αλαθηήζεθαλ απφ ηε 

βάζε γελεηηθψλ δεδνκέλσλ GenBank θαη πξνέξρνληαλ απφ ηε Νφηηα Ώθξηθή θαη ην Ώηγαίν.  

ην δίθηπν δηάκεζεο ζχλδεζεο (βι. Βηθφλα 7.14) δελ απνηππψζεθε θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ απινηχπσλ. Σν βαζηθφ πξφηππν πνπ πξνέθπςε 

ραξαθηεξίζηεθε απφ ηελ παξνπζία δχν θεληξηθψλ απινηχπσλ (hap1, 2) ζε φιεο ηηο πεξηνρέο 

δεηγκαηνιεςίαο (κε εμαίξεζε ηε Νφηηα Ώθξηθή, πηζαλψο εμαηηίαο ηνπ κηθξνχ 

αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο), γεγνλφο πνπ καξηπξά πςειά επίπεδα κεηξηθήο γνληδηαθήο 

ξνήο ζε φιε ηελ πεξηνρή κειέηεο. Δ αθηηλσηή δηάηαμε ησλ απινηχπσλ, νη νπνίνη 

δηαρσξίδνληαη θπξίσο θαηά έλα κεηαιιαθηηθφ βήκα απφ ηνπο θεληξηθνχο απινηχπνπο, ζε 



ΓΔΝΔΣΗΚΖ ΠΛΖΘΤΜΧΝ ΚΑΗ ΦΤΛΟΓΔΧΓΡΑΦΗΑ 

 

342 

 

ζπλδπαζκφ κε ηελ παξνπζία ηδησηηθψλ απινηχπσλ ζρεδφλ ζε φιεο ηηο πεξηνρέο 

δεηγκαηνιεςίαο, είλαη ελδεηθηηθή ηεο πξφζθαηεο πιεζπζκηαθήο εμάπισζεο ηνπ είδνπο πνπ 

πηζαλψο επλνήζεθε θαηά ηηο κεζνπαγεηψδεηο πεξηφδνπο ηνπ Πιεηζηφθαηλνπ. Βμάιινπ, ν 

ρξφλνο απφζρηζεο ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκηαθνχ δείγκαηνο ηνπνζεηήζεθε ρξνλνινγηθά ζην 

Μέζν Πιεηζηφθαηλν. Αεδνκέλνπ φηη νη δηαζέζηκνη απιφηππνη πξνέξρνληαη απφ πεξηνξηζκέλν 

εχξνο ηεο θαηαλνκήο ηνπ Squalus blainville, δελ ήηαλ δπλαηή ε απνζαθήληζε ησλ ηζηνξηθψλ 

δηεξγαζηψλ πνπ δηακφξθσζαλ ηε ζχγρξνλε θπινγεσγξαθία ηνπ.   

 

7.4.4 Γεκνγξαθηθή ηζηνξία 

 

Scyliorhinus canicula  

Αηαθνξεηηθά πξφηππα δεκνγξαθηθήο ηζηνξίαο παξνπζίαζε ην είδνο αλάινγα κε ηελ πεξηνρή 

πξνέιεπζήο ηνπ. ηελ πεξηνρή ηεο δπηηθήο Μεζνγείνπ/Ώηιαληηθνχ, εκθάληζε ην πξφηππν ηεο 

πιεζπζκηαθήο εμάπισζεο βάζεη ησλ δεκνγξαθηθψλ δεηθηψλ D, Fs θαη r, θαη ηεο δνθηκαζίαο 

θαηαλνκήο αλαληηζηνηρίαο (mismatch distribution). Σν πξφηππν απηφ, πνπ επηβεβαηψζεθε θαη 

απφ ηελ έλζεηε θιαδηζηηθή αλάιπζε (NCA), ηνπνζεηήζεθε ρξνλνινγηθά, ζχκθσλα κε ηνλ 

εθηηκεηή η θαη ηελ Μπευδηαλή αλαθαηαζθεπή ηεο δεκνγξαθηθήο ηζηνξίαο (Skyline), ζην 

Μέζν Πιεηζηφθαηλν (425–250 ky BP), δειαδή αξθεηέο ρηιηάδεο ρξφληα πξηλ απφ ην κέγηζην 

ηεο ηειεπηαίαο παγεηψδνπο πεξηφδνπ (22–18 ky BP), εληζρχνληαο ηα απνηειέζκαηα 

πξνεγνχκελσλ κειεηψλ ζε άιια είδε Υνλδξηρζχσλ (π.ρ. Chevolot et al. 2006, Duncan et al. 

2006a, Portnoy et al. 2010, Mendonҫa et al. 2011, Tillett et al. 2012a). Δ αχμεζε ηνπ 

πιεζπζκηαθνχ κεγέζνπο πξηλ απφ ηελ ηειεπηαία παγεηψδε πεξίνδν απνηειεί γεληθή ηάζε 

ζηνπο ζαιάζζηνπο νξγαληζκνχο, ζε αληίζεζε κε ηνπο ρεξζαίνπο πνπ παξνπζίαζαλ ηελ 

αληίζηνηρε δεκνγξαθηθή κεηαβνιή κεηά απφ απηή ηελ πεξίνδν. πλεπψο, θαίλεηαη φηη ε 

ηειεπηαία παγεηψδεο πεξίνδνο επεξέαζε πεξηζζφηεξν ηελ θαηαλνκή παξά ην κέγεζνο ησλ 

πιεζπζκψλ ησλ Υνλδξηρζχσλ (Chevolot et al. 2006). Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηηο πεξηνρέο 

ηνπ Ενλίνπ θαη ηνπ Ώηγαίνπ, ην Scyliorhinus canicula παξνπζίαζε ζρεηηθά ζηαζεξφ 

πιεζπζκηαθφ κέγεζνο κε κηθξή ηάζε αχμεζεο θαη κείσζεο, αληίζηνηρα. 

Σα δηαθνξεηηθά δεκνγξαθηθά πξφηππα πνπ εκθάληζε ην Scyliorhinus canicula ζηηο 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ, πηζαλψο απνδίδνληαη ζην δηαθνξεηηθφ βαζκφ κε 

ηνλ νπνίν επεξεάζηεθαλ απηέο νη πεξηνρέο ην Πιεηζηφθαηλν, φηαλ νη θχθινη ησλ παγεηψλσλ 

κεηέβαιαλ δξαζηηθά ηελ Βπξσπατθή αθηνγξακκή (Svendsen et al. 2004) κε ζεκαληηθή 

επίδξαζε ζηε θπινγεσγξαθία ηδηαίηεξα ησλ παξάθηησλ εηδψλ (Wilson & Veraguth 2010).  
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Ώλ θαη ε λφηηα Βπξψπε παξέκεηλε αθάιππηε απφ ηνπο παγεηψλεο θαηά ηε δηάξθεηα 

φινπ ηνπ Πιεηζηφθαηλνπ, ε εμάπισζε ησλ παγεηηθψλ θαιπκκάησλ ζηηο βνξεηφηεξεο πεξηνρέο 

κε ηελ επαθφινπζε πηψζε ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο, νδήγεζε ζηελ απνθάιπςε ησλ ξερψλ 

πεξηνρψλ εληφο ηεο Μεζνγείνπ (Mudie et al. 2002) θαη ίζσο ζε κεγαιχηεξε έθηαζε ζην 

Ώηγαίν. Σν Ώηγαίν απνηειεί κηα εκίθιεηζηε ζαιάζζηα ιεθάλε πνπ είλαη «θαηαθεξκαηηζκέλε» 

ζε ρηιηάδεο λεζηά. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ παγεησδψλ πεξηφδσλ ηνπ Μέζνπ Πιεηζηφθαηλνπ, 

ζρεδφλ ην 50–60% ηεο ζεκεξηλήο ηνπ έθηαζεο κεηαηξάπεθε ζε μεξά κε εθηεηακέλα 

ζπζηήκαηα απνξξνήο, δειηατθέο πεδηάδεο θαη κεγάιεο ιίκλεο ζηα θεληξηθά θαη βφξεηα 

(Lykousis 2009). Χο απνηέιεζκα, εθηεηακέλεο πεξηνρέο ηεο επεηξσηηθήο πθαινθξεπίδαο, 

φπνπ ην Scyliorhinus canicula δεη θαη αλαπαξάγεηαη, κεηαηξάπεθαλ ζε μεξά. πλεπψο, δελ 

απνθιείεηαη ην ελδερφκελν ε βησζηκφηεηα ηνπ είδνπο λα επεξεάζηεθε δξακαηηθά θαηά ηε 

δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ, ηδηαίηεξα αλ ιεθζεί ππφςε αθελφο φηη πξφθεηηαη γηα έλα 

σνηφθν είδνο πνπ απνζέηεη ηα έκβξπα εληφο πξσηετληθψλ ζεθψλ ζηα ξερά, παξάθηηα 

ελδηαηηήκαηα (Wheeler 1978, Dodd 1983, Rodríquez-Cabello et al. 2004) αθεηέξνπ φηη ε 

ρξνληθή δηάξθεηα παξακνλήο ησλ εκβξχσλ εληφο ησλ ζεθψλ, θαη ζπλεπψο ζηα ξερά 

ζηξψκαηα, θπκαίλεηαη απφ 5 έσο 11 κήλεο (αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο) 

γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο αλάπηπμήο ηνπο (Compagno 1984b, Ellis & Shackley 1997). Ώπφ 

ηελ άιιε πιεπξά, είλαη πηζαλφ ε πιεζπζκηαθή αλάθακςε ηνπ είδνπο έπεηηα απφ ηηο 

παγεηψδεηο πεξηφδνπο λα κελ ήηαλ αξθεηά έληνλε ζην Ώηγαίν (ιφγσ ηνπ εκίθιεηζηνπ 

ραξαθηήξα ηεο ιεθάλεο) γηα λα αθήζεη έλα γελεηηθφ «απνηχπσκα» δεκνγξαθηθήο 

εμάπισζεο. Πηζαλψο γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ην είδνο εκθάληζε κηθξή ηάζε πιεζπζκηαθήο 

αχμεζεο ζην Ώηγαίν, ε νπνία αληαλαθιάηαη θαη ζηε ρακειή απινηππηθή πνηθηιφηεηα πνπ 

παξαηεξήζεθε ζε απηή ηελ πεξηνρή (κφιηο 6 απιφηππνη αληρλεχζεθαλ ζε 233 άηνκα). 

Οη παγεηψδεηο–κεζνπαγεηψδεηο πεξίνδνη ηνπ Πιεηζηφθαηλνπ πηζαλψο επεξέαζαλ θαη ην 

Εφλην Πέιαγνο, έλαλ επηκήθε εγθνιπηζκφ ηεο Μεζνγείνπ, πνπ πεξηβξέρεη ηε ζηελή 

πθαινθξεπίδα θαηά κήθνο ηεο δπηηθήο αθηνγξακκήο ηεο Βιιάδαο (Perissoratis & 

Conispoliatis 2003). Χζηφζν, θαζψο πεξηθιείεη ζεκαληηθά ιηγφηεξα λεζηά ζπγθξηηηθά κε ην 

Ώηγαίν θαη επηθνηλσλεί κε ηα ξερά πεξηβάιινληα ηεο λφηηαο Ώδξηαηηθήο θαη ηεο λφηηαο 

Εηαιίαο, παξέρεη επθνιφηεξε πξφζβαζε ζε λέα πεξηβάιινληα γηα απνίθηζε. πλεπψο, δελ 

απνθιείεηαη νη επηπηψζεηο ησλ παγεηψλσλ ζην ελδηαίηεκα θαη ζηνπο πιεζπζκνχο ηνπ 

Scyliorhinus canicula ζε απηή ηε ζαιάζζηα πεξηνρή λα ήηαλ ιηγφηεξν έληνλεο.  

Δ ρακειή απινηππηθή πνηθηιφηεηα (κφιηο 6 απιφηππνη αληρλεχζεθαλ ζε 233 άηνκα), ε 

απνπζία ηδησηηθψλ απινηχπσλ (κε εμαίξεζε ηνλ hap33 πνπ βξέζεθε ζην βφξεην Ώηγαίν) θαη ε 

κέηξηα αιιειηθή πνηθηιφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ απφ ην Ώηγαίν, ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ 



ΓΔΝΔΣΗΚΖ ΠΛΖΘΤΜΧΝ ΚΑΗ ΦΤΛΟΓΔΧΓΡΑΦΗΑ 

 

344 

 

ελδείμεηο ηεο επίδξαζεο ηνπ Πιεηζηφθαηλνπ ζε απηφλ ηνλ πιεζπζκφ πηζαλψο κέζσ ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο ζηελσπνχ (Nei et al. 1975). Χζηφζν, ν πιεζπζκφο ηνπ Ώηγαίνπ, νκνίσο κε 

ηνπο ππφινηπνπο πιεζπζκνχο, δελ έδεημε ζεκαληηθφ πιεφλαζκα εηεξνδπγσηίαο θαη επνκέλσο 

απνθιείζηεθε ην ελδερφκελν δηέιεπζήο ηνπ απφ ζηελσπφ. ΐέβαηα, δελ απνθιείεηαη, ε κείσζε 

ηνπ δξαζηηθνχ κεγέζνπο ηνπ πιεζπζκνχ λα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηαδηαθά θαη φρη απφηνκα, 

νδεγψληαο ζε ζεκαληηθή απψιεηα απινηχπσλ θαη αιιεινκφξθσλ ή θαη ην ελδερφκελν ε 

ζηελσπφο λα έγηλε αξθεηά παιαηφηεξα θαη φρη πξφζθαηα (Luikart & Cornuet 1998). Δ πην 

αζθαιήο κέζνδνο γηα ηνλ έιεγρν ζηελσπψλ απνηειεί ε ζχγθξηζε ηεο γελεηηθήο πνηθηιφηεηαο 

κεηαμχ «ηζηνξηθψλ» (π.ρ. παιαηνληνινγηθψλ) δεηγκάησλ αηφκσλ απφ πιεζπζκνχο πνπ 

έδεζαλ πξηλ απφ ηελ πηζαλή δξάζε ηεο ζηελσπνχ θαη πξφζθαηα ζπιιερζέλησλ αηφκσλ 

(Ólafsdóttir et al. 2014). Παξ’ φια απηά, ε εθαξκνγή ηεο είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιε έσο 

αδχλαηε, ιφγσ ηεο αδπλακίαο ζπιινγήο ηζηνξηθψλ δεηγκάησλ.  

ηε δπηηθή Μεζφγεην, ε πιεζπζκηαθή εμάπισζε ηνπ είδνπο κε ηελ επαθφινπζε 

αχμεζε ηεο απινηππηθήο πνηθηιφηεηαο (19 απιφηππνη αληρλεχζεθαλ ζε 101 άηνκα) ζα 

κπνξνχζε λα απνδνζεί ζην ιηγφηεξν «θαηαθεξκαηηζκέλν» πεξηβάιινλ πνπ πηζαλψο 

επεξεάζηεθε ιηγφηεξν απφ ηηο παγεηψδεηο πεξηφδνπο ηνπ Πιεηζηφθαηλνπ θαη/ή ζηε ζαιάζζηα 

επηθνηλσλία κε ηνλ Ώηιαληηθφ. Ο Ώηιαληηθφο πηζαλψο ιεηηνχξγεζε είηε σο λέα πεξηνρή 

απνηθηζκνχ θαηά ηηο κεζνπαγεηψδεηο πεξηφδνπο ή σο θαηαθχγην θαηά ηηο παγεηψδεηο 

πεξηφδνπο. Μάιηζηα, ε πςειή απινηππηθή πνηθηιφηεηα πνπ βξέζεθε ζηνλ Ώηιαληηθφ ζα 

κπνξνχζε λα απνδνζεί ζηελ παξνπζία ελφο Πιεηζηνθαηληθνχ θαηαθπγίνπ ζηηο αθηέο ηεο 

Εβεξηθήο Υεξζνλήζνπ, φπσο δηαπηζηψζεθε ζηε ξάγηα Raja clavata (Chevolot et al. 2006). 

Χζηφζν, πεξηζζφηεξα δείγκαηα ρξεηάδνληαη γηα ηνλ έιεγρν απηήο ηεο ππφζεζεο. 

 

Squalus blainville 

Δ δεκνγξαθηθή ηζηνξία ηνπ είδνπο κειεηήζεθε ιακβάλνληαο ππφςε ην ζχλνιν ησλ 

πιεζπζκηαθψλ δεηγκάησλ, εμαηηίαο ηεο απνπζίαο γελεηηθήο δνκήο. ΐάζεη φισλ ησλ 

δεκνγξαθηθψλ δεηθηψλ D, Fs θαη r, θαη ηεο δνθηκαζίαο θαηαλνκήο αλαληηζηνηρίαο (mismatch 

distribution), ην ζπλνιηθφ πιεζπζκηαθφ δείγκα εκθάληζε ην πξφηππν ηεο πιεζπζκηαθήο 

εμάπισζεο, ην νπνίν ηνπνζεηήζεθε ρξνλνινγηθά θαηά πξνζέγγηζε ζην Μέζν Πιεηζηφθαηλν, 

κε βάζε αθελφο ηε δνθηκαζία θαηαλνκήο αλαληηζηνηρίαο (757 ky ΐΡ) αθεηέξνπ ηελ 

Μπευδηαλή αλάιπζε «Skyline» (986 ky ΐΡ). Σν γεγνλφο απηφ ελίζρπζε ηε γεληθή άπνςε πνπ 

ππνζηεξίδεη φηη ηα ζχγρξνλα θπινγεσγξαθηθά πξφηππα ησλ εηδψλ ηνπ βφξεηνπ εκηζθαηξίνπ 

θαζνξίζηεθαλ απφ ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηηο παγεηψδεηο–

κεζνπαγεηψδεηο πεξηφδνπο ηνπ Πιεηζηφθαηλνπ (Hewitt 2000). 
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7.4.5 Γηαρεηξηζηηθέο πξνηάζεηο 

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ηνπ κηηνρνλδξηαθνχ DNA θαη 

ησλ κηθξνδνξπθνξηθψλ ηφπσλ, δηαπηζηψζεθε φηη ην είδνο Scyliorhinus canicula ζρεκαηίδεη 

δηαθξηηέο γελεηηθέο δεμακελέο εληφο ηεο Μεζνγείνπ, αλ θαη πεξηζζφηεξα δείγκαηα 

ρξεηάδνληαη γηα ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ θαη ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ ηνπο. Σα 

δηαζέζηκα κνξηαθά δεδνκέλα ππνζηεξίδνπλ ηελ παξνπζία ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ γελεηηθψλ 

απνζεκάησλ: ζηηο ΐαιεαξίδεο, ζηελ Ώιγεξία, ζην Εφλην θαη ζην Ώηγαίν Πέιαγνο, ηα νπνία 

πξνηείλεηαη λα ιεθζνχλ ππφςε σο αλεμάξηεηεο δηαρεηξηζηηθέο κνλάδεο (sensu Moritz 1994). 

Σν γεγνλφο φηη ηα βαζηά λεξά απνηεινχλ ζεκαληηθφ θξαγκφ ζηε γνληδηαθή ξνή ηνπ είδνπο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ έληνλε θηινπαηξηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ, πξνηείλεηαη επίζεο λα ιεθζεί 

ππφςε ζηε ζέζπηζε κέηξσλ γηα ηε δηαρείξηζε θαη δηαηήξεζε ησλ απνζεκάησλ ηνπ είδνπο, 

θαζψο νη πιεζπζκνί ζε εκίθιεηζηεο πεξηνρέο, φπσο ην Ώηγαίν, αλακέλεηαη λα παξνπζηάζνπλ 

κηθξφηεξε ηθαλφηεηα αλάθακςεο έπεηηα απφ ηελ ππεξαιίεπζή ηνπο.  

Ώπφ ηελ άιιε κεξηά ε απνπζία γελεηηθήο δνκήο, βάζεη ηφζν ηνπ κηηνρνλδξηαθνχ φζν 

θαη ηνπ κηθξνδνξπθνξηθνχ DNA, ζηελ πεξίπησζε ηνπ είδνπο Squalus blainville δελ ζεκαίλεη 

απαξαίηεηα φηη νη θπζηθνί γεσγξαθηθνί πιεζπζκνί ηνπ πξέπεη λα απνηειέζνπλ κηα εληαία 

δηαρεηξηζηηθή κνλάδα γηα δχν ιφγνπο. Πξψηνλ, πιεζπζκηαθή δνκή κπνξεί λα ππάξρεη, αιιά 

ε αλάιπζε κφιηο έμη κηθξνδνξπθνξηθψλ ηφπσλ δελ ήηαλ επαξθήο γηα ηελ αλίρλεπζή ηεο. 

Αεχηεξνλ, νξηζκέλα είδε, ελψ κπνξεί λα δηαρσξίδνληαη ζε πιεζπζκνχο πνπ παξνπζηάδνπλ 

αλαπαξαγσγηθή αθεξαηφηεηα θαη αληαπνθξίλνληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζηηο εθάζηνηε 

πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, ζπληζηνχλ κηα εληαία γελεηηθή δεμακελή, εμαηηίαο ηεο 

δηαπιεζπζκηαθήο γνληδηαθήο ξνήο πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηε δεκηνπξγία γελεηηθήο 

νκνηνγέλεηαο (Pawson & Ellis 2005). Βμάιινπ, ζην πιαίζην ηνπ νιηζηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ 

ησλ ηρζπαπνζεκάησλ ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε ζπλδπαζκέλε ρξήζε ησλ κνξηαθψλ εξγαιείσλ 

κε άιιεο κεζφδνπο, φπσο ηε κειέηε ηεο δηαπιεζπζκηαθήο εηεξνγέλεηαο σο πξνο ηα βηνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ηε ρσξηθή πνηθηιφηεηα θπζηθψλ δεηθηψλ θαη ηελ επαλαζχιιεςε ρεκηθά ή 

ηερλεηά καξθαξηζκέλσλ αηφκσλ (Begg & Waldman 1999). 

πκπεξαζκαηηθά, ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο ζα κπνξνχζαλ λα 

απνηειέζνπλ αθελφο ζεκαληηθή επηζηεκνληθή βάζε γηα ηελ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηεο 

γελεηηθήο πνηθηιφηεηαο ησλ θαξραξηψλ Scyliorhinus canicula θαη Squalus blainville ζε 

επξχηεξε γεσγξαθηθή θιίκαθα αθεηέξνπ ζεκείν αλαθνξάο γηα ηε κειινληηθή ρξνληθή 

παξαθνινχζεζε ησλ απνζεκάησλ ηνπο ζε ζρέζε κε ελδερφκελεο πιεζπζκηαθέο κεηαβνιέο 

ιφγσ αιηεπηηθήο πίεζεο, θιηκαηηθψλ αιιαγψλ ή άιισλ αιιαγψλ ζην νηθνζχζηεκα.  
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8.1 Δηζαγσγή 

 

 

εκαληηθή ηάζε βηνζπζζψξεπζεο ηφζν αλφξγαλσλ φζν θαη νξγαληθψλ ξχπσλ έρεη 

παξαηεξεζεί ζε αξθεηά είδε Υνλδξηρζχσλ (Gelsleichter & Walker 2010). Σν γεγνλφο απηφ 

απνδίδεηαη ζηελ θνξπθαία ζέζε πνπ θαηέρνπλ ζηα ηξνθηθά πιέγκαηα, ζηελ αξγή αχμεζε, 

ζην ρακειφ κεηαβνιηθφ ξπζκφ θαη ζηε κεγάιε δηάξθεηα δσήο ηνπο (Hueter et al. 1995, Van 

der Oost et al. 2003, Endo et al. 2008). Σα ελδνγελή ραξαθηεξηζηηθά ησλ Υνλδξηρζχσλ 

(Worm et al. 2013) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηάζε πνπ έρνπλ νη ρεκηθνί ξχπνη λα απμάλνπλ ηε 

ζπγθέληξσζή ηνπο ζηνπο βηνινγηθνχο ηζηνχο ζε ζρέζε είηε κε ην πεξηβάιινλ κέζν 

(βηνζπζζψξεπζε) ή κε ηελ αχμεζε ησλ ηξνθηθψλ επηπέδσλ (βηνκεγέζπλζε) (Sweet & 

Zelikoff 2001), ζπρλά νδεγνχλ αξθεηνχο ξχπνπο ζε εμαηξεηηθά πςειέο ζπγθεληξψζεηο ζε 

απηήλ ηελ νκάδα νξγαληζκψλ (Gelsleichter & Walker 2010). Εδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ησλ 

Υνλδξηρζχσλ, νη νπνίνη έρνπλ πςειφ ηξνθηθφ επίπεδν (Cortés 1999), θαη κάιηζηα παξφκνην 

κε εθείλν ησλ ζαιάζζησλ ζειαζηηθψλ (Pauly et al. 1998b), ην θαηλφκελν ηεο βηνκεγέζπλζεο 

είλαη ηδηαίηεξα έληνλν (Domi et al. 2005). Βπίζεο, ε ρξήζε ησλ παξάθηησλ πεξηνρψλ γηα ηελ 

αλαπαξαγσγή θαη/ή ηελ αλαηξνθή ησλ λενγέλλεησλ νξηζκέλσλ εηδψλ, θαζψο θαη νη εθηελείο 

κεηαλαζηεχζεηο άιισλ πειαγηθψλ εηδψλ απμάλνπλ ηελ έθζεζε ζε ξππνγφλεο νπζίεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ ελψ απαγνξεχηεθαλ ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο, 

εμαθνινπζνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο αλαπηπζζφκελεο (Gelsleichter & Walker 2010).  

Φαίλεηαη φηη νη ρεκηθνί ξχπνη απνηεινχλ ζεκαληηθή απεηιή γηα ηνπο Υνλδξηρζχο, θαη 

πηζαλψο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ γηα ηα είδε πνπ έρνπλ ππεξαιηεπζεί ή έρνπλ ππνζηεί 

ππνβάζκηζε ησλ ελδηαηηεκάησλ ηνπο. πρλά, κάιηζηα, νη ζπγθεληξψζεηο ηνπο ππεξβαίλνπλ 

ηφζν ηα θαηψηεξα φξηα πέξα απφ ηα νπνία εκθαλίδνληαη ηνμηθά ζπκπηψκαηα ζηνπο 

Οζηετρζχο (Adams et al. 2010) φζν θαη ηα αζθαιή επίπεδα, ζεζπηζκέλα απφ δηεζλείο 

νξγαληζκνχο, πνπ επηηξέπνπλ ηελ θαηαλάισζή ηνπο (Turoczy et al. 2000, Davis et al. 2002). 

Χο ζπλέπεηα, ε ζπζζψξεπζε ησλ ξχπσλ ζηνπο Υνλδξηρζχο ζέηεη πεξαηηέξσ ζε θίλδπλν ηηο 

θνηλσλίεο πνπ θαηαλαιψλνπλ πξντφληα πξνεξρφκελα απφ απηνχο ηνπο νξγαληζκνχο, 

δεδνκέλνπ φηη αξθεηνί ξχπνη απνξξνθψληαη εχθνια απφ ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ θαη 

δηαπεξλνχλ αθφκα θαη ηνλ πιαθνχληα επεξεάδνληαο ηελ εκβξπτθή αλάπηπμε (Gelsleichter & 

Walker 2010). Ώξθεηέο, εμάιινπ, είλαη νη κειέηεο πνπ επηβεβαίσζαλ φηη ηα ςάξηα απνηεινχλ 

ηελ θχξηα πεγή έθζεζεο ηνπ αλζξψπνπ ζε βαξέα κέηαιια, πνιπρισξησκέλα δηθαηλχιηα θαη 

νξγαλνρισξησκέλα θπηνθάξκαθα (π.ρ. Dakeba et al. 1993, Cuadrado et al. 1995, Alcock et 
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al. 1998). Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα καδηθήο δειεηεξίαζεο απφ ηελ θαηαλάισζε ςαξηψλ 

κε πςειφ ηνμηθφ θνξηίν είλαη ε πεξίπησζε ηεο ηαπσληθήο παξαζαιάζζηαο πφιεο Minamata, 

φπνπ ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '50 θαηαγξάθεθαλ ρηιηάδεο πεξηζηαηηθά νμείαο πξνζβνιήο 

απφ κεζπιπδξάξγπξν (Thurman & Trujillo 2002) θαη πεξηζζφηεξνη απφ εθαηφ ζάλαηνη 

αλζξψπσλ (Clevenger et al. 1997). Σν γεγνλφο απηφ απνηέιεζε κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο 

πεξηβαιινληηθέο θαηαζηξνθέο ησλ λεφηεξσλ ρξφλσλ (Κνπτκηδήο θ.α. 1998) θαη ηαπηφρξνλα 

ηελ θπξηφηεξε αθνξκή γηα ηελ παγθφζκηα επαγξχπλεζε ζρεηηθά κε ηα επίπεδα ησλ ηνμηθψλ 

νπζηψλ ζηα ςάξηα (Ruelas-Inzunza & Páez-Osuna 2005). 

 

8.1.1 Βαξέα κέηαιια: γεληθά ζηνηρεία–είζνδνο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ 

Σα βαξέα κέηαιια, γλσζηά θαη σο ηρλεκέηαιια, πεξηιακβάλνπλ κηα κεγάιε νκάδα 

ζηνηρείσλ, κεηάιισλ θαη κεηαιινεηδψλ, κε ππθλφηεηα κεγαιχηεξε απφ 6 g/cm
3
 (Alloway 

1995). χκθσλα κε ηνπο Saxena θαη Misra (2010) ηα βαξέα κέηαιια θηάλνπλ πεξίπνπ ηα 65 

ζε αξηζκφ. Ώλ θαη ν φξνο ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα ηα ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα 

ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνμηθήο δξάζεο ζηα βηνινγηθά ζπζηήκαηα (Alloway 1995), 

νδεγψληαο ζπρλά ζε παξεξκελείεο (Duffus 2002, Hodson 2004), ηα βαξέα κέηαιια 

απνηεινχλ κηα ζεκαληηθή θαηεγνξία ζηνηρείσλ απφ άπνςε φρη κφλν ηνμηθφηεηαο αιιά θαη 

βηνινγηθήο ρξεζηκφηεηαο (Bhat & Khan 2011).  

Γηα παξάδεηγκα, ην βφξην (ΐ) γηα ηνπο θπηηθνχο νξγαληζκνχο, ην θνβάιηην (Co) θαη ην 

ζειήλην (Se) γηα ηνπο δσηθνχο νξγαληζκνχο, ν ραιθφο (Cu), ην καγγάλην (Mn), ην 

κνιπβδαίλην (Μν), ην ληθέιην (Ni), ν ζίδεξνο (Fe) θαη ν ςεπδάξγπξνο (Zn) ηφζν γηα ηνπο 

θπηηθνχο φζν θαη γηα ηνπο δσηθνχο νξγαληζκνχο, είλαη απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ νκαιή 

αλάπηπμε θαη επηβίσζή ηνπο. Καζψο ζπκκεηέρνπλ ζε δηάθνξεο θπζηνινγηθέο δηεξγαζίεο, ζε 

έιιεηςή ηνπο πξνθαινχληαη κεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο, ελψ ζε πςειέο ζπγθεληξψζεηο δξνπλ 

ηνμηθά (Alloway 1995). Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη απφ ηα 30 απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηε δσή, 

17 είλαη κέηαιια θαη 4 κεηαιινεηδή (Cotton & Wilkinson 1988). Ώληίζεηα, ηα κε απαξαίηεηα 

κέηαιια, φπσο ην αξζεληθφ (As), ην βάξην (Ba), ην θάδκην (Cd), ν πδξάξγπξνο (Hg), ν 

κφιπβδνο (Pb), ην πινπηψλην (Pu), ην αληηκφλην (Sb), ην ζάιην (Tl), ην ζφξην (Th) θαη ην 

νπξάλην (U), δελ έρνπλ θάπνηα γλσζηή βηνινγηθή ιεηηνπξγία. πλεπψο, ε έιιεηςή ηνπο δελ 

πξνθαιεί θακία δηαηαξαρή, αιιά φηαλ ππεξβνχλ ηα αλεθηά απφ ηνπο νξγαληζκνχο φξηα, 

πξνθαινχλ ηνμηθφηεηα (Alloway 1995). πλεπψο, ν φξνο «βαξέα κέηαιια» πεξηιακβάλεη 

ηφζν απαξαίηεηα φζν θαη κε απαξαίηεηα ζηνηρεία, ηα νπνία κπνξνχλ λα δξάζνπλ ηνμηθά 

αλάινγα κε ηε ζπγθέληξσζή ηνπο ζηνπο ηζηνχο (Bhat & Khan 2011).  
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ε αληίζεζε κε ηνπο νξγαληθνχο ξχπνπο, ηα βαξέα κέηαιια ππάξρνπλ θπζηθά ζην 

πεξηβάιινλ. Δ είζνδφο ηνπο ζην ζαιάζζην νηθνζχζηεκα γίλεηαη κέζσ θπζηθψλ δηεξγαζηψλ, 

φπσο είλαη ε εθαηζηεηαθή δξαζηεξηφηεηα, ε απνζάζξσζε θαη ε δηάβξσζε ησλ εδαθψλ, νη 

πνηάκηεο απνξξνέο θαη νη αηκνζθαηξηθέο θαηαθξεκλίζεηο, ελψ εληείλεηαη απφ πιεζψξα 

αλζξσπνγελψλ δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο απμάλνπλ ηε δηαθίλεζή ηνπο κεηαμχ ηεο 

αηκφζθαηξαο, ηεο πδξφζθαηξαο, ηεο ιηζφζθαηξαο θαη ηεο βηφζθαηξαο. Σειηθά, κε κηα ζεηξά 

πνιχπινθσλ δηεξγαζηψλ εηζέξρνληαη ζηελ ηξνθηθή αιπζίδα, θηάλνληαο έσο ηνλ άλζξσπν 

(Alloway 1995).  

Ώθνινχζσο, δίλνληαη ζπλνπηηθά, γηα θάζε δηεξεπλψκελν ζηνηρείν, πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηηο πεγέο πξνέιεπζεο, ηηο θπξηφηεξεο ρξήζεηο, ηε ζεκαζία απφ άπνςε 

ρξεζηκφηεηαο ή ηνμηθφηεηαο ζηνπο νξγαληζκνχο, κε έκθαζε ζηα ςάξηα, θαζψο θαη ηνπο 

βαζηθνχο κεραληζκνχο αληηζηάζκηζεο ηεο ηνμηθήο ηνπο δξάζεο.  

 

8.1.2 ηνηρεία γηα ηα δηεξεπλψκελα βαξέα κέηαιια 

 

Τδξάξγπξνο (Hg) 

Βίλαη ηζρπξά ραιθφθηινο θαη απνηειεί ην κνλαδηθφ κεηαιιηθφ ζηνηρείν πνπ παξακέλεη πγξφ 

ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. Με δηάθνξα κέηαιια ζρεκαηίδεη θξάκαηα, γλσζηά σο 

ακαγάικαηα (Cox 1995). Χο πγξφ ζηνηρείν κε πςειή ζεξκηθή αγσγηκφηεηα, ρξεζηκνπνηείηαη 

ζε πεξηζζφηεξεο απφ 3.000 βηνκεραληθέο εθαξκνγέο (Clevenger et al. 1997), φπσο ε εμφξπμε 

ηνπ ρξπζνχ θαη άιισλ πνιχηηκσλ κεηάιισλ, ε θαηαζθεπή ζεξκφκεηξσλ, βαξφκεηξσλ, 

ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη πιαζηηθψλ, ε παξαγσγή ρξσκάησλ θαη ραξηνπνιηνχ, θαη ε 

παξαζθεπή νδνληηαηξηθψλ ακαιγακάησλ θαη θαξκάθσλ (Cox 1995, USΒΡΏ 1999). 

Βίλαη έλα ζπάλην ζηνηρείν ηνπ θινηνχ ηεο γεο, φπνπ απαληά θπξίσο κε ηε κνξθή ηνπ 

ζεηνχρνπ άιαηνο ηεο θηλλάβαξεο (HgS). Σα νξπθηά ηνπ εληνπίδνληαη θπξίσο ζηε 

Μεζνγεηαθή-Εκαιατθή δψλε θαη ηε δψλε ηνπ Βηξεληθνχ. Μάιηζηα, ην 65% ησλ παγθφζκησλ 

νξπθηψλ ηνπ εληνπίδεηαη ζηε Μεζφγεην, αλ θαη απηή ε ιεθάλε θαηαιακβάλεη κφιηο ην 1% 

ηεο επηθάλεηαο ηεο γεο (UNEP/FAO/WHO 1987). Δ αηκνζθαηξηθή θαηαθξήκληζε 

αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ απνηειεί ην θχξην κνλνπάηη εηζφδνπ ηνπ Hg ζηνπο σθεαλνχο. 

Βμαίξεζε απνηεινχλ νη εκίθιεηζηεο ιεθάλεο, φπσο ε Μεζφγεηνο, φπνπ νη πνηάκηεο απνξξνέο 

θαη ε δηάβξσζε ησλ παξάθηησλ εδαθψλ επζχλνληαη πεξίπνπ γηα ην 50% ησλ εηζξνψλ Hg 

(UNEP 2013). Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ε Μεζφγεηνο είλαη ε πην πινχζηα θπζηθή δεμακελή 

Hg, φπνπ επίζεο βηνκεγεζχλεηαη κέζσ ησλ βελζηθψλ ηξνθηθψλ δηθηχσλ (Bacci 1989). 
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Βθηφο απφ ηελ εθαηζηεηαθή δξαζηεξηφηεηα, ε κεζπιίσζε απνηειεί κηα αθφκα θπζηθή 

δηεξγαζία πνπ απμάλεη ηε δηαθίλεζε ηνπ Hg ζην πεξηβάιινλ (Cox 1995). Δ κεζπιίσζε 

επηηειείηαη ζε ηδήκαηα θαη λεξά ππνμηθψλ ζπλζεθψλ απφ βαθηήξηα πνπ κεηαηξέπνπλ ηνλ 

αλφξγαλν Hg ζηελ πην ηνμηθή ηνπ νξγαληθή κνξθή, ην κνλνκεζπιπδξάξγπξν (CH3Hg
+ 

ή 

mmHg) (Bloom 1992, Benoit et al. 2003). Δ ηζρπξή ηνμηθφηεηα ηνπ mmHg νθείιεηαη ζηελ 

πςειή δηαπεξαηφηεηά ηνπ κέζσ ησλ θπηηαξηθψλ κεκβξαλψλ θαη ζηνλ πςειφ βαζκφ 

ζπγγέλεηάο ηνπ κε ηηο ζνπιθπδξπινκάδεο (–SH) ησλ πξσηετλψλ (Thompson et al. 1990). Χο 

απνηέιεζκα, ν mmHg πξνζιακβάλεηαη ηαρχηαηα απφ ηνπο ζαιάζζηνπο νξγαληζκνχο θαη 

βηνζπζζσξεχεηαη κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο (Boudou & Ribeyre 1997). Βπίζεο, νη αξγνί 

κεραληζκνί απνκάθξπλζήο ηνπ πξνθαινχλ ηε βηνκεγέλζπλζή ηνπ κέζσ ησλ ηξνθηθψλ 

επηπέδσλ (Boudou & Ribeyre 1997). Με ηνλ ηξφπν απηφ ν mmHg, ελψ ζπληζηά ιηγφηεξν απφ 

ην 10% ηνπ νιηθνχ Hg ζην λεξφ (Cossa & Coquery 2005), θηάλεη ζε πνζνζηά >90–95% 

ζηνπο αλψηεξνπο ζεξεπηέο (Grieb et al. 1990, Bloom 1992).  

Σα ςάξηα πξνζιακβάλνπλ Hg θπξίσο κέζσ ηεο δηαηξνθήο (Hall et al. 1997). Ώλάινγα 

κε ην βαζκφ έθζεζεο παξνπζηάδνπλ πνηθίια ζπκπηψκαηα, φπσο βιάβε ηνπ αλαπαξαγσγηθνχ 

ζπζηήκαηνο, αξγή αχμεζε, θαξδηναλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα, λεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο 

(απψιεηα ηζνξξνπίαο, κείσζε θνιπκβεηηθήο ηθαλφηεηαο, απψιεηα φξαζεο θ.ιπ.), ζθειεηηθέο 

θαη θξαληαθέο δπζκνξθίεο, ηεξαηνγελέζεηο θαη ζάλαην (Heisinger & Green 1975, Armstrong 

1979, Weis et al. 1981, Wiener & Spry 1996, Smith & Weis 1997, Sweet & Zelikoff 2001). 

Ο Hg κπνξεί λα εθηνπίζεη άιια απαξαίηεηα κέηαιια, φπσο ηνλ Zn, εηδηθά απφ ηηο πεξηνρέο 

δέζκεπζεο πξσηετλψλ πνπ πεξηέρνπλ θπζηεΎλε, αδξαλνπνηψληαο ηηο πξσηεΎλεο πνπ 

ρξεηάδνληαη Zn (Fraústo da Silva & Williams 2001). Καζψο, επίζεο, δελ ζπκκεηέρεη ζε 

αληηδξάζεηο νμεηδναλαγσγήο, αληηδξά κε ηηο νκάδεο –SH ησλ αληηνμεηδσηηθψλ ελδχκσλ, 

αλαζηέιινληαο ηε δξάζε ηνπο θαη επάγνληαο ην νμεηδσηηθφ ζηξεο (Stohs & Bagchi 1995). 

Δ αληηζηάζκηζε ηεο ηνμηθφηεηαο ηνπ Hg γίλεηαη κέζσ ηεο δέζκεπζήο ηνπ απφ ηηο 

κεηαιινζεηνλίλεο (Sweet & Zelikoff 2001). Οη κεηαιινζεηνλίλεο είλαη πξσηεΎλεο ρακεινχ 

κνξηαθνχ βάξνπο, πινχζηεο ζε θπζηεΎλε πνπ πεξηέρνπλ ζείν, ρσξίο αξσκαηηθά ή 

εηεξνθπθιηθά ακηλνμέα ή ηζηηδίλεο (Nordberg 1998). Έρνπλ πεξηγξαθεί σο θπζηθά 

ζπζηαηηθά ησλ ηζηψλ ησλ ςαξηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Υνλδξηρζχσλ (Bonwick et 

al. 1990, Cho et al. 2005, Company et al. 2010). Οη θχξηεο ιεηηνπξγίεο ηνπο πεξηιακβάλνπλ 

ηε ξχζκηζε ηνπ κεηαβνιηζκνχ ησλ απαξαίηεησλ κεηάιισλ, ηελ πξφζδεζε ησλ ηνμηθψλ 

κεηάιισλ κε ζθνπφ ηελ απνηνμίλσζε, θαζψο θαη ηελ πξνζηαζία έλαληη ηνπ νμεηδσηηθνχ 

ζηξεο (Cosson et al. 1991, Bauman et al. 1993, Viarengo et al. 2000, Baird et al. 2006). Έλαο 

αθφκα κεραληζκφο κείσζεο ηεο ηνμηθφηεηαο ηνπ Hg πεξηιακβάλεη ηελ αληίδξαζή ηνπ κε ην 
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Se θαη έρεη παξαηεξεζεί ηφζν ζε Οζηετρζχο (Ganther et al. 1972, Ohi et al. 1976) φζν θαη ζε 

Υνλδξηρζχο (Storelli & Marcotrigianno 2002, Branco et al. 2007, Escobar-Sánchez et al. 

2011). Δ ελεξγνπνίεζε ησλ αληηνμεηδσηηθψλ ελδχκσλ, θαζψο θαη νη αληηδξάζεηο 

νμεηδναλαγσγήο ή πδξφιπζεο απνηεινχλ επηπιένλ ηξφπνπο απνκάθξπλζεο ησλ βαξέσλ 

κεηάιισλ (Lushchak 2011). Βπίζεο, ζηνπο Υνλδξηρζχο, ε νπξία θαη ην νμείδην ηεο 

ηξηκεζπιακίλεο δξνπλ σο αληηνμεηδσηηθνί παξάγνληεο, δεζκεχνληαο θαη απνκαθξχλνληαο ηηο 

ππεξνμπιηθέο ξίδεο απφ ηνλ νξγαληζκφ (Gorbi et al. 2004). Σέινο, ηα παξάζηηα κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ σο θίιηξα ησλ ηνμηθψλ κεηάιισλ ηφζν ζε Οζηετρζχο (Sures & Taraschewski 

1999) φζν θαη ζε Υνλδξηρζχο (Malek et al. 2007).  

 

Κάδκην (Cd) 

Βίλαη έλα ηζρπξά ραιθφθηιν ζηνηρείν πνπ απαληά ζπάληα ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ζπλήζσο 

ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζείν. Βληνπίδεηαη ζε ρακειέο ζπγθεληξψζεηο, θπξίσο ζε νξπθηά Zn απφ 

ηα νπνία παξαιακβάλεηαη σο παξαπξντφλ (Cox 1995). ηα επηθαλεηαθά εδάθε ε 

ζπγθέληξσζή ηνπ έρεη απμεζεί, εμαηηίαο ηεο ρξήζεο ηνπ ζε εληνκνθηφλα, κπθεηνθηφλα θαη 

ιηπάζκαηα (Kumar & Singh 2010). Υξεζηκνπνηείηαη, ζε επηκεηαιιψζεηο, ζηε βηνκεραλία 

απηνθηλήησλ, ζε κπαηαξίεο θαη ρξψκαηα (Cox 1995, Kumar & Singh 2010). Καζψο ε 

θπξηφηεξε αλζξσπνγελήο πεγή ηνπ είλαη ε επεμεξγαζία νξπθηψλ γηα ηελ παξαιαβή Zn θαη 

άιισλ ραιθφθηισλ κεηάιισλ, απαληά ζε εμαηξεηηθά πςειά επίπεδά ζε πνηάκηα θαη εθβνιέο 

θνληά ζε θέληξα εμφξπμεο (Cox 1995). Δ εθαηζηεηαθή δξαζηεξηφηεηα ζπλεηζθέξεη πεξίπνπ 

θαηά 62% ζηηο θπζηθέο εθπνκπέο ηνπ Cd, ελψ άιιεο θπζηθέο πεγέο ηνπ είλαη ε απνζχλζεζε 

ηεο βιάζηεζεο (25%), ηα αησξνχκελα ζσκαηίδηα (12%) θαη νη δαζηθέο ππξθαγηέο (2%) 

(Kumar & Singh 2010). πλνιηθά, ην 10% ηνπ Cd ζην πεξηβάιινλ πξνέξρεηαη απφ θπζηθέο 

δηεξγαζίεο θαη ην 90% απφ αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο (Okada et al. 1997). 

Σν Cd πξνζιακβάλεηαη απφ ηα ςάξηα κέζσ ησλ βξαγρίσλ (αλαπλεπζηηθή νδφο), ηνπ 

εληέξνπ (πεπηηθή νδφο) θαη ηνπ δέξκαηνο (δηαδεξκηθή απνξξφθεζε). Βλδνθπηηαξηθά 

αιιειεπηδξά κε ηα έλδπκα πξνθαιψληαο ηνμηθφηεηα θαη κε ηηο κεηαιινζεηνλίλεο (Kumar & 

Singh 2010), νη νπνίεο πξνζδέλνληαο κέρξη εθηά άηνκα Cd αλά κφξην, αληηζηαζκίδνπλ ηελ 

ηνμηθφηεηά ηνπ (Duncan et al. 2006b). ηα ςάξηα έλαο αθφκα κεραληζκφο κείσζεο ηεο 

ηνμηθφηεηαο ηνπ Cd, φπσο θαη άιισλ κεηάιισλ, πεξηιακβάλεη ηε δξάζε ηεο ππεξνμεηδάζεο 

ηεο γινπηαζεηφλεο, ελφο ηζρπξνχ αληηνμεηδσηηθνχ παξάγνληα (Martínez-Álvarez et al. 2005). 

Ώλ θαη ε απνξξφθεζε ηνπ Cd απφ ην βξαγρηαθφ επηζήιην επάγεη ηε ζχλζεζε ησλ 

κεηαιινζεηνληλψλ, ηα βξάγρηα δελ ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ απνηνμίλσζε απφ ην 

ζηνηρείν απηφ (Olsson & Hogstrand 1987). Σν γεγνλφο απηφ απνδίδεηαη ζηελ αληαγσληζηηθή 
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ζρέζε κεηαμχ ησλ ηφλησλ Cd θαη Ca γηα ηηο ίδηεο ζέζεηο πξφζδεζεο ζηα βξάγρηα (Flick et al. 

1987). Ώληίζεηα, ην ήπαξ απνζεθεχεη ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ Cd (Sumet & Blust 2001), ελψ ν 

λεθξφο απνηειεί ην θχξην φξγαλν-ζηφρν ηνπ (Olsson & Hogstrand 1987). ε πεξηπηψζεηο 

πςειήο έθζεζεο ησλ ςαξηψλ ζε Cd, νη κεηαιινζεηνλίλεο αδπλαηνχλ λα δεζκεχζνπλ φια ηα 

δηαζέζηκα ηφληα ηνπ θαη εκθαλίδνληαη ζπκπηψκαηα ηνμηθφηεηαο, φπσο δνκηθέο θαη 

ιεηηνπξγηθέο βιάβεο ζε δσηηθά φξγαλα, εμαζζέληζε ηεο άκπλαο, επαγσγή νμεηδσηηθνχ ζηξεο 

(Kumar & Singh 2010 θαη αλαθνξέο εληφο), δηαηάξαμε ηνπ ελδνθξηληθνχ ζπζηήκαηνο 

(Garcia-Santos et al. 2013, Sassi et al. 2013), απφπησζε ησλ γελλεηηθψλ θπηηάξσλ θαη 

ζπεξκαηνθηφλνο δξάζε (McClusky et al. 1996, Migliarini et al. 2005), δπζκνξθίεο θαη 

ηεξαηνγελέζεηο θαηά ηελ εκβξπτθή αλάπηπμε, πξψηκε ή θαζπζηεξεκέλε εθθφιαςε απγψλ θαη 

θαξδηναλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα (Jezierska et al. 2009).  

Σν Cd αληαγσλίδεηαη κε αξθεηά απαξαίηεηα κέηαιια (π.ρ. Ca, Cu, Fe θαη Zn), 

παξεκβαίλνληαο ζην κεηαβνιηζκφ ηνπο (Cox 1995). Πεηξάκαηα ζε Οζηετρζχο έδεημαλ φηη ηα 

ηφληα Cd κηκνχληαη ζε θάπνην βαζκφ ηα ηφληα Ca (Baldisserotto et al. 2004), 

αληηθαζηζηψληαο ην Ca ζηα νζηά θαη ζε πξσηεΎλεο πνπ θπζηνινγηθά δεζκεχνπλ Ca (π.ρ. ζηελ 

θαικνληνπιίλε, ε νπνία ξπζκίδεη ην δηαζέζηκν Ca θαη επεξεάδεη επξχ θάζκα θπηηαξηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ) (Behra 1993). Σν Cd δηαηαξάζζεη ηελ πξφζιεςε ηνπ Ca απφ ηνπο Οζηετρζχο 

κέζσ ηεο αλαζηνιήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Ca-ATPάζεο (Reddy et al. 1988, Wong & 

Wong 2000), θαη ζπλεπψο κεηψλεη ηα επίπεδά ηνπ (Verbost et al. 1989). Βπίζεο, ελψλεηαη κε 

ηηο νκάδεο –SH ηεο θπζηεΎλεο θαη ηεο γινπηαζεηφλεο, αλαζηέιινληαο ηε ιεηηνπξγία αξθεηψλ 

βηνκνξίσλ (Jezierska et al. 2009). Σν γεγνλφο απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ εθηνπηζκφ θαη ηελ 

αχμεζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ κεηάιισλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε αληηδξάζεηο νμεηδναλαγσγήο 

(π.ρ. Cu θαη Fe), επάγεη ην νμεηδσηηθφ ζηξεο (Ercal et al. 2001). 

 

Xαιθόο (Cu) 

Βίλαη ζηδεξφθηιν ζηνηρείν. Βκθαλίδεη κεγαιχηεξε αθζνλία ζηνλ ππξήλα ηεο γεο θαη κέζε 

αθζνλία ζην θινηφ, φπνπ απαληά θπξίσο ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζείν ζε νξπθηά, φπσο ν 

ραιθνππξίηεο (CuFeS2). Δ νμείδσζε ησλ επηθαλεηαθψλ νξπθηψλ νδεγεί ζηελ απειεπζέξσζή 

ηνπ. Ώπαληά επίζεο ζε αλζξαθηθά θαη άιια νμείδηα, ελψ έλα κέξνο ηνπ βξίζθεηαη θαη ζε 

κεηαιιηθή κνξθή (Cox 1995). Οη θχξηεο αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπκβάιινπλ 

ζηε ξχπαλζε απφ Cu είλαη ε εμφξπμε κεηαιιεπκάησλ, ε παξαγσγή κπξνχηδνπ, νη 

επηκεηαιιψζεηο θαη ε εθηεηακέλε ρξήζε γεσξγηθψλ θαξκάθσλ (Alloway 1995). 

Ο Cu είλαη κηθξνζξεπηηθφ ζηνηρείν, απαξαίηεην γηα ηε δσή θαη απνηειεί ζπζηαηηθφ 

πνιιψλ ελδχκσλ θαη άιισλ πξσηετλψλ. ηα αξζξφπνδα, ε αηκνθπαλίλε, κηα πξσηεΎλε πνπ 
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πεξηέρεη Cu, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθνξά ηνπ νμπγφλνπ, δειαδή έρεη ηνλ ίδην ξφιν κε 

ηελ αηκνγινβίλε πνπ πεξηέρεη Fe θαη κεηαθέξεη νμπγφλν ζηα ζπνλδπισηά. Ο Cu, νκνίσο κε 

ην Fe, απνηειεί ζπζηαηηθφ ελδχκσλ πνπ θαηαιχνπλ αληηδξάζεηο νμεηδναλαγσγήο, ελψ ζε 

αληίζεζε κε απηφλ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο εμσθπηηαξηθά. Σα έλδπκα πνπ θέξνπλ Cu 

θαηαιχνπλ επίζεο ζεκαληηθέο αληηδξάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπλδεηηθνχ ηζηνχ. ε 

εμαηξεηηθά πςειέο ζπγθεληξψζεηο Cu, νη κεηαιινζεηνλίλεο δεζκεχνπλ ηα ηφληα ηνπ θαη 

κεηψλνπλ ηελ ηνμηθφηεηά ηνπ (Cox 1995). Κάζε κφξην κεηαιινζεηνλίλεο κπνξεί λα 

πξνζδέζεη έσο θαη 10 άηνκα Cu (Nielson & Winge 1985). Πεηξάκαηα ζε Οζηετρζχο έδεημαλ 

φηη θαη ην Ca κεηψλεη ηελ ηνμηθή ηνπ δξάζε (Abdel-Tawwab et al. 2007).  

ηνπο Οζηετρζχο, ν Cu ζε πςειέο ζπγθεληξψζεηο δηαηαξάζζεη ηε θπζηνινγηθή 

εκβξπτθή αλάπηπμε (Jezierska et al. 2009), νδεγψληαο αθφκα θαη ζε ζάλαην (Ługowska 

2005), κεηψλεη ηε γνληκφηεηα (Jezierska et al. 1995), παξεκπνδίδεη ηελ εθθφιαςε ησλ απγψλ 

(Dave & Xiu 1991), θαη επάγεη ην νμεηδσηηθφ ζηξεο κέζσ είηε ηεο παξαγσγήο ειεχζεξσλ 

ξηδψλ (Gravato et al. 2006) ή ηεο αλαζηνιήο ηεο δξάζεο ηεο γινπηαζεηφλεο (Sanchez et al. 

2005). Βπίζεο, επεξεάδεη ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο Na/K-ATPάζεο, δηαηαξάζζνληαο ηελ 

θπηηαξηθή σζκσξχζκηζε (Pelgrom et al. 1995, Sloman 2003, Grosell et al. 2004). 

 

ίδεξνο (Fe) 

Βίλαη ην πην άθζνλν ζηνηρείν ηεο γεο θαη ζπληζηά ην 30% ηεο ζπλνιηθήο ηεο κάδαο. Ώπνηειεί 

πεξηζζφηεξν απφ ην 80% ηνπ ππξήλα θαη είλαη ην ηέηαξην αθζνλφηεξν ζηνηρείν ηνπ θινηνχ. 

Βκθαλίδεη ελδηάκεζεο ιηζφθηιεο θαη ραιθφθηιεο ηδηφηεηεο κε ζπρλή παξνπζία ζε ζεηνχρα 

νξπθηά, φπσο ν ζηδεξνππξίηεο (FeS2), θαη ζε νμείδηα, φπσο ν αηκαηίηεο (Fe2O3). ην θινηφ 

απαληά θπξίσο σο Fe
2+

, αιιά ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο νμεηδψλεηαη γξήγνξα πξνο Fe
3+

. ηελ 

ηειεπηαία κνξθή εκθαλίδεη κηθξή δηαιπηφηεηα. ηηο παξάθηηεο πεξηνρέο πξνέξρεηαη απφ 

ηδεκαηνγελείο απνζέζεηο, ελψ ζηνλ αλνηρηφ σθεαλφ απφ αηκνζθαηξηθέο θαηαθξεκλίζεηο (Cox 

1995). εκαληηθή πεγή ξχπαλζεο ησλ ζαιαζζψλ απφ Fe απνηειεί ε δηάζεζε ηεο εξπζξάο 

ηιχνο απφ ηε βηνκεραλία παξαγσγήο αινπκίλαο απφ βσμίηε. Σν θφθθηλν ρξψκα ηεο ηιχνο 

νθείιεηαη ζηελ πςειή πεξηεθηηθφηεηά ηεο ζε νμείδηα ηνπ Fe, θηάλνληαο κέρξη θαη 60% 

(Schmitz 2006). Βθηηκάηαη φηη ε παγθφζκηα παξαγσγή εξπζξάο ηιχνο είλαη 70–120 

εθαηνκκχξηα κεηξηθνί ηφλνη ην ρξφλν (Renforth et al. 2012). 

Σα ηξηζζελή νμείδηα ηνπ Fe είλαη έγρξσκα θαη ην ρξψκα ηνπο πνηθίιιεη απφ θίηξηλν έσο 

θαθέ, ελψ ηα κείγκαηα ησλ δηζζελψλ θαη ηξηζζελψλ νμεηδίσλ ηνπ είλαη ζρεδφλ καχξα. Γηα ην 

ιφγν απηφ, ηα ζηδεξνχρα νξπθηά έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο σο πεγέο ρξσζηηθψλ θαη 

ζκάιησλ θεξακηθήο. Οξηζκέλα ζηδεξνχρα νξπθηά απνηεινχλ ζεκαληηθέο πεγέο άιισλ 
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κεηάιισλ, φπσο ν ραιθνππξίηεο γηα ην ραιθφ, ν ηικελίηεο γηα ην ηηηάλην, θαη ν ρξσκίηεο γηα 

ην ρξψκην (Cox 1995). Ο ζηδεξνππξίηεο απνηειεί ην πην θνηλφ ζπζηαηηθφ ησλ ζεηνχρσλ 

κεηαιιεπκάησλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ κε 

εθαξκνγέο ζηε βηνκεραλία ράξηνπ θαη ζηελ παξαζθεπή ηνπ ζεηηθνχ νμένο (Liu et al. 2014). 

Ο Fe είλαη έλα απαξαίηεην ζηνηρείν πνπ ζπκκεηέρεη ζε πνιιέο θπζηνινγηθέο 

ιεηηνπξγίεο. ηα βηνινγηθά ζπζηήκαηα απαληά ζε ηξεηο νμεηδσηηθέο θαηαζηάζεηο (ΕΕ, ΕΕΕ θαη 

IV). Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πξνζδέλεηαη ζηελ αηκνγινβίλε, ζηελ ηξαλζθεξίλε θαη ζηε 

θεξηηίλε, θαζψο θαη ζε δηάθνξα έλδπκα (Valko et al. 2005). ε πςειέο ζπγθεληξψζεηο 

πξνθαιεί ηνμηθφηεηα, γεγνλφο πνπ απνδίδεηαη ζηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα θαηαιχεη ην 

ζρεκαηηζκφ ειεχζεξσλ ξηδψλ (Stohs & Bagchi 1995). Μέηαιια πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε 

αληηδξάζεηο νμεηδναλαγσγήο, φπσο ν Fe θαη ν Cu, παξάγνπλ επηβιαβείο δξαζηηθέο κνξθέο 

νμπγφλνπ (Reactive Oxygen Species, ROS) θαη επάγνπλ ην νμεηδσηηθφ ζηξεο (Stohs & 

Bagchi 1995), εθφζνλ δηαηαξαρζεί ε ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο παξαγσγήο ROS θαη ησλ 

αληηνμεηδσηηθψλ κεραληζκψλ (Nishida 2011). Έλαο αθφκα κεραληζκφο παξαγσγήο 

ειεχζεξσλ ξηδψλ είλαη ε αληίδξαζε Fenton, θαηά ηελ νπνία ν δηζζελήο Fe νμεηδψλεηαη απφ 

ην ππεξνμείδην ηνπ πδξνγφλνπ θαη πξνθχπηεη ν ηξηζζελήο Fe, κία ειεχζεξε πδξνμπιηθή ξίδα 

θαη έλα πδξνμπιηθφ αληφλ (Valko et al. 2005). Ο ραιθφο, ην ρξψκην, ην βαλάδην, ην ηηηάλην 

θαη ην θνβάιηην ζπκκεηέρνπλ επίζεο ζηελ αληίδξαζε Fenton (Lushchak 2011). Οη 

δειεηεξηψδεηο επηπηψζεηο ηνπ Fe ζε Οζηετρζχο πεξηιακβάλνπλ ηελ ππεξνμείδσζε ησλ 

ιηπηδίσλ (Baker et al. 1997) θαη ηελ νμείδσζε ησλ πξσηετλψλ (Bagnyukova et al. 2006). 

 

Φεπδάξγπξνο (Zn) 

Παξνπζηάδεη κέηξηα αθζνλία ζην θινηφ ηεο γεο. Βίλαη ραιθφθηιν ζηνηρείν θαη απαληά ζε 

ζεηνχρα νξπθηά, θπξίσο ζην ζθαιεξίηε (ZnS) απφ ηελ επεμεξγαζία ηνπ νπνίνπ πξνθχπηεη ην 

Cd σο παξαπξντφλ. Δ επηθαλεηαθή νμείδσζε απειεπζεξψλεη ηα επδηάιπηα ηφληα Zn, ηα νπνία 

ζρεκαηίδνπλ αλζξαθηθά θαη ππξηηηθά νξπθηά. Υξεζηκνπνηείηαη ζε επηκεηαιιψζεηο, θξάκαηα, 

κπαηαξίεο θαη ζθεπέο. Δ θπζηθή ηνπ ζπγθέληξσζε ζην λεξφ είλαη ρακειή (Cox 1995). 

Ο Zn είλαη απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηε θπζηνινγηθή αλάπηπμε ησλ νξγαληζκψλ. 

Λεηηνπξγεί σο ζπκπαξάγνληαο ζε έλδπκα θαη άιιεο πξσηεΎλεο. Αελ παξνπζηάδεη 

νμεηδναλαγσγηθή δξάζε, γηαηί απαληά ζε κία νμεηδσηηθή θαηάζηαζε. ηηο πξσηεΎλεο 

ζπλδέεηαη κε νκάδεο πνπ πεξηέρνπλ άδσην ή ζείν θαη ππνβνεζά ηηο αληηδξάζεηο νμέσλ-

βάζεσλ. Βπίζεο, ζπκκεηέρεη ζηε ζχλζεζε ησλ λνπθιετθψλ νμέσλ θαη ζηελ πδξφιπζε ησλ 

πνιπκεξψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πέςεο (Cox 1995). 
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Μειέηεο ζε Οζηετρζχο έδεημαλ φηη ν Zn κέζσ ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ κεηαγξαθηθνχ 

παξάγνληα MTF-1 πξνθαιεί ηελ έθθξαζε ησλ κεηαιινζεηνληλψλ, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο 

δεζκεχνπλ ηα ηφληα Cd θαη άιισλ κεηάιισλ (Di Giulio & Meyer 2008, Hahn & Hestermann 

2008). Ώπηή ε αληαγσληζηηθή ζρέζε ηνπ Zn κε ην Cd επηβεβαηψζεθε θαη ζην ήπαξ ησλ 

Υνλδξηρζχσλ (Hidalgo et al. 1985, Heath, 1995). Βπίζεο, ν επαηηθφο Zn πνπ είλαη ήδε 

ζπλδεδεκέλνο κε κεηαιινζεηνλίλεο κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί απφ ην Cd, γεγνλφο πνπ 

αληηζηαζκίδεη ηελ ηνμηθή δξάζε ηνπ Cd (Nordberg 1998). 

Ο Zn ζε ζπλζήθεο πεξίζζεηαο πξνθαιεί ηνμηθφηεηα, αιιά ζε πνιχ κηθξφηεξν βαζκφ 

απφ φ,ηη ηα ππφινηπα κέηαιια (Cox 1995). Οζηετρζχεο έπεηηα απφ έθζεζε ζε Zn, εκθάληζαλ 

αιινηψζεηο ηνπ βξαγρηαθνχ επηζειίνπ (Skidmore & Tovell 1972), αζθπμία (Wong et al. 

1977), σζκσξπζκηζηηθά πξνβιήκαηα (Skidmore 1970), παξεκπφδηζε ηεο αχμεζεο θαη ηεο 

γελλεηηθήο σξίκαζεο, ηζηνινγηθέο αιινηψζεηο ζε δσηηθά φξγαλα (Crandall & Goodnight 

1963), δπζκνξθίεο θαη ηεξαηνγελέζεηο θαηά ηελ εκβξπτθή αλάπηπμε (Speranza et al. 1977), 

πξψηκε εθθφιαςε απγψλ (Brungs 1969) θαη κείσζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ ζπεξκαηφδσσλ 

(Chyb et al. 2000). Δ ρξφληα ηνμηθφηεηα απφ Zn ζε Υνλδξηρζχο εθδειψζεθε κε βιάβεο ζην 

ήπαξ, ζην πάγθξεαο θαη ζην ζπιήλα, κε ην ήπαξ λα παξνπζηάδεη ζεκαληηθά ηαρχηεξν ξπζκφ 

απνξξφθεζεο ηνπ κεηάιινπ ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα φξγαλα (Flos et al. 1979).  

 

8.1.3 Μειέηεο νηθνηνμηθνινγίαο ζε Υνλδξηρζχο  

Δ νινέλα θαη απμαλφκελε αλεζπρία ζρεηηθά κε ηελ έθζεζε ηνπ αλζξψπνπ ζε ρεκηθνχο 

ξχπνπο κέζσ ηεο θαηαλάισζεο ςαξηψλ (Gelsleichter & Walker 2010) ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

γεγνλφο φηη νη Υνλδξηρζχεο απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο αιηεπηηθνχο πφξνπο 

(FAO 2014), πξνψζεζε ηελ έξεπλα πάλσ ζηελ νηθνηνμηθνινγία ησλ Υνλδξηρζχσλ, 

πξνζαλαηνιίδνληάο ηεο θπξίσο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ βαξέσλ κεηάιισλ 

ζηνλ εδψδηκν ηζηφ ηνπο (Gelsleichter & Walker 2010). Δ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε 

απνθάιπςε ηε ζηαδηαθή αχμεζε ηνπ επηζηεκνληθνχ ελδηαθέξνληνο πάλσ ζε απηήλ ηε 

ζεκαηηθή (Βηθφλα 8.1). πλνιηθά, θαηαγξάθεθαλ 123 δεκνζηεπκέλεο εξγαζίεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζε 102 δηαθνξεηηθά είδε Υνλδξηρζχσλ. Ώπφ ην ζχλνιφ ηνπο, ην 58,8% (Ν=65) 

αθνξά ζηα επίπεδα δηαθφξσλ κεηάιισλ ζηνπο ηζηνχο, ελψ ην 47,2% (Ν=58) αθνξά 

απνθιεηζηηθά ζην πδξαξγπξηθφ πεξηερφκελν ηνπ κπτθνχ ηζηνχ (Πίλαθαο 8.1). Σν απμαλφκελν 

επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ ζρεηηθά κε ηα επίπεδα ηνπ Hg ζηνπο Υνλδξηρζχο απνδίδεηαη ζηελ 

ηζρπξή ηνμηθή δξάζε ηνπ κεηάιινπ (Boening 2000) θαη εζηηάδεηαη θπξίσο ζην κπτθφ ηζηφ σο 
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ην ζχλεζεο εδψδηκν ηκήκα ηνπο, νπφηε είλαη ζεκαληηθφ λα εθηηκεζεί θαηά πφζν ην 

κεηαιιηθφ ηνπ θνξηίν επηηξέπεη ηελ αζθαιή θαηαλάισζε (Company et.al. 2010).  

Ληγφηεξεο κειέηεο (Ν=52) αλαθέξνληαη ζηα επίπεδα ησλ νξγαληθψλ ξχπσλ ζηνπο 

Υνλδξηρζχο, απφ ηηο νπνίεο ην 76,9% πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ ηειεπηαία δεθαεηία (π.ρ. Silva 

et al. 1992, Gelsleichter et al. 2005; 2006; 2007; 2008, Strid et al. 2007, Zhou et al. 2013, 

Cascaes et al. 2014, Corsolini et al. 2014) θαη εθηά κειέηεο αθνξνχλ ζηε Μεζφγεην (Storelli 

& Marcotrigiano 2001, Storelli et al. 2003a; b; 2004; 2005a; 2006; 2011a; b). Βπίζεο, αξθεηά 

πεηξάκαηα έρνπλ δηεμαρζεί γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ηνμηθήο δξάζεο ησλ κεηάιισλ ζηνπο 

Υνλδξηρζχο, κε ην είδνο Scyliorhinus canicula λα θαηέρεη πξσηαγσληζηηθή ζέζε (Crespo et 

al. 1979, Flos et al. 1979, Jeffree et al. 2006a; b; 2008, Mathews & Fisher 2009, De Boeck et 

al. 2010), πηζαλψο ιφγσ ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ δηαζέηεη έλαληη άιισλ εηδψλ, ηα νπνία 

θαζηέξσζαλ ην είδνο σο κνληέιν-θαξραξία (Coolen et al. 2009). Σέινο, πεηξάκαηα κε 

ξαδηελεξγά ηζφηνπα απνθάιπςαλ φηη νη Υνλδξηρζχεο είλαη πεξηζζφηεξν επηξξεπείο ζηε 

βηνζπζζψξεπζε ησλ βαξέσλ κεηάιισλ απφ φ,ηη νη Οζηετρζχεο, εκθαλίδνληαο ηαρχηεξνπο 

ξπζκνχο απνξξφθεζήο ηνπο (Jeffree et al. 2006a; 2010). 

 

 
 

Δηθφλα 8.1 Πξφνδνο ησλ δεκνζηεχζεσλ ζε δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά πνπ αθνξνχλ ζηα επίπεδα 

βαξέσλ κεηάιισλ ζε Υνλδξηρζχο απφ ηε Μεζφγεην Θάιαζζα (Ν=16) θαη απφ άιιεο ζαιάζζηεο 

πεξηνρέο: ηνλ Ώξθηηθφ (Ν=2), ηνλ Ώηιαληηθφ (Ν=50), θαη ηνλ Βηξεληθφ Χθεαλφ (Ν=30), ηελ Βξπζξά 

Θάιαζζα (Ν=1), ηνλ Ελδηθφ Χθεαλφ (Ν=1), ηνλ θφιπν ηνπ Μεμηθνχ (Ν=3), ηε Νφηηα Ώθξηθή (Ν=3), 

ηνλ Πεξζηθφ θφιπν (Ν=3) θαη ηελ Χθεαλία (Ν=17). Οη εξγαζίεο ησλ Olmedo et al. (2013a; b) 

αλαθέξνληαη ηφζν ζηε Μεζφγεην φζν θαη ζηνλ Ώηιαληηθφ, θαη ε εξγαζία ησλ McMeans et al. (2007) 

αλαθέξεηαη ηφζν ζηνλ Βηξεληθφ φζν θαη ζηνλ Ώξθηηθφ Χθεαλφ, κε απνηέιεζκα 16 εξγαζίεο λα 

αθνξνχλ ζηε Μεζφγεην θαη 110 ζηηο ππφινηπεο ζαιάζζηεο πεξηνρέο (βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε έσο 

Μάξηην 2015) 
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Πίλαθαο 8.1 Αεκνζηεχζεηο πνπ αθνξνχλ ζηα επίπεδα βαξέσλ κεηάιισλ ζε Υνλδξηρζχο. Γηα θάζε 

κειέηε δίλεηαη ε πεξηνρή έξεπλαο, ν αξηζκφο ησλ εμεηαδφκελσλ εηδψλ (Ν), ηα κέηαιια πνπ 

πξνζδηνξίζηεθαλ θαη ην είδνο ησλ εμεηαδφκελσλ ηζηψλ (Ώ, άθαλζα; ΐ, βξάγρηα; Γ
1
, γλάζνο; Γ

2
, 

γνλάδα; Α
1
, δέξκα; Α

2
, δφληηα; Β

1
, εγθέθαινο; E

2
, έληεξν; ΒΟ, επηγνλαδηθφ φξγαλν; H, ήπαξ; Κ, 

θαξδηά; Λ, ιηπψδεο ηζηφο; M, κπτθφο ηζηφο; Ν, λεθξφο; Ο, νθζαικφο; Π
1
, πάγθξεαο; Π

2
, πηεξχγην; 

1
, 

ζπιήλαο; 
2
, ηζηφο ζηνκάρνπ; Υ, ρφλδξνο; Χ, σνθχηηαξα). Ο αζηεξίζθνο (*) αθνξά ζηηο πεξηπηψζεηο 

φπνπ δελ ήηαλ εθηθηή ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ (βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε έσο Μάξηην 2015) 

 

Πεξηνρή Ν Βαξέα κέηαιια Ηζηφο Αλαθνξά 

Α
ξ
θ
η
ηθ
φ
ο 

Χ
θ
εα
λ
φ
ο Γξνηιαλδία 1 Hg, Cd, Pb, Se 

Γ2, Α1, Β1,   Δ, 

Λ, Μ, Π1, 1 
Corsolini et al. 2014 

Καλαδάο             

(Cumberland Sound)                      
1 

Ag, As, Ba, Cd, Co, Cr, 

Cu, Ga, Hg, La, Li, Mn, 

Mo, Ni, Pb, Pt, Rb, Sb, 

Se, Sr, Tl, U, V, Zn 

H McMeans et al. 2007 

Α
η
ι
α
λ
η
ηθ
φ
ο 
Χ
θ
εα
λ
φ
ο 

Ώδφξεο, Καλάξηα Νεζηά 1 Hg M Branco et al. 2004 

Ώδφξεο, Εζεκεξηλφο 1 Hg, Se H, M Branco et al. 2007 

Ώξγεληηλή 

1 Hg M Marcovecchio et al. 1986 

1 Hg M Pérez et al. 1986 

2 Hg, Cd, Zn M Marcovecchio et al. 1988a 

2 Hg M Marcovecchio et al. 1988b 

3 Hg, Cd, Zn H, M Marcovecchio et al. 1991 

2 Hg M Scapini et al. 1993 

ΐΑ Ώηιαληηθφο 

4 Hg M Cumont et al. 1972 

1 Hg M Windom 1972 

1 Hg M Greig et al. 1977 

ΐφξεηα Θάιαζζα 

1 Hg M Krüger et al. 1975 

* Hg M Krüger & Nieper 1978 

* Hg M Guns et al. 1985 

ΐξαδηιία 

1 Hg M De Pinho 1998 

6 Hg M Morales-Aizpurúa et al. 1999 

3 Hg M Lacerda et al. 2000 

5 Hg M De Pinho et al. 2002 

1 Hg M Ferreira et al. 2004 

3 Hg M Mársico et al. 2007 

1 Hg M Dias et al. 2008 

1 Hg M De Carvalho et al. 2014 

Εξιαλδηθή Θάιαζζα 
1 

Cd, Cu, Fe, Mn, Ni, 

Pb, Zn 

ΐ, Γ2, Α1, Δ, Κ, 

Μ, Ν, 1, Υ 
Vas 1987 

1 Hg M Leah et al. 1991a; b 

Εζεκεξηλφο 1 Hg M Ferreira et al. 2004 

Καλάξηα Νεζηά 1 Cd, Pb H, Α1, M Lozano et al. 2009 

Κέιηηθε Θάιαζζα 

5 Cd, Cu, Fe, Hg, Se, Zn M, N Domi et al. 2005 

1 

Ag, As, Cd, Cr, Cu, 

Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, 

Se, Zn  

H Bendal et al. 2014 

Κνξλνπάιιε 2 Cu, Cd, Pb, Zn Γ2, ΒΟ, Δ, Μ Stevens & Brown 1974 

Μεζν-σθεάληα ξάρε 

(Ώδφξεο) 
3 

Ag, Cd, Cr, Cu, Fe, 

Mn, Ni 
B, H, M Company et al. 2010 

Νέα Ώγγιία 4 Hg M Taylor et al. 2014 

New Jersey 1 Hg, Se M Burger et al. 2011 

Ννξβεγηθή Θάιαζζα 1 Hg M D' Aubert et al. 1975 

Πνξηνγαιία 
1 Hg B, H, Κ, M, Π1 Coelho et al. 2010 

1 Cd, Pb, Zn M Raimundo et al. 2011 
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Πίλαθαο 8.1 (ζπλέρεηα) 

Πεξηνρή Ν Βαξέα κέηαιια Ηζηφο Αλαθνξά 
Α
η
ι
α
λ
η
ηθ
φ
ο 
Χ
θ
εα
λ
φ
ο 

Rockall Trough 

2 Cd, Cu, Fe, Mn, Ni 
ΐ, Γ2, Α1, Δ, Κ, 

Μ, Ν, 1, Υ 
Vas & Gordon 1988 

8 Cd, Mn, Ni 
Ώ, B, Α1, Δ, M, 

1, Υ 
Vas & Gordon 1993 

1 
Cd, Cr, Cu, Hg, Ni,           

Pb, Zn 
B, H, M Mormede & Davies 2001 

Rockall Trough, Μάγρε, 

Εξιαλδηθή Θάιαζζα 
10 

Cd, Cu, Fe, Mn, Ni, 

Pb, Zn 

ΐ, Γ2, Α1, Δ, Κ, 

Μ, Ν, 1, Υ 
Vas 1991 

Φιφξηδα 

9 mHg H Hueter et al. 1995 

4 Hg M Adams & McMichael 1999 

1 Hg M Strom & Graves 2001 

5 Hg Μ Adams et al. 2003 

3 Hg M Evers et al. 2008 

1 Hg, Se E1, Δ, Μ, N Nam et al. 2011 

7 Hg M Rumbold et al. 2014 

Υψξα ησλ ΐάζθσλ 

(Εζπαλία) 

1 Cu, Mn, Se, Zn M Olmedo et al. 2013a 

1 As, Cd, Hg, Pb, Sn M Olmedo et al. 2013b 

Δ
ηξ
ε
λ
ηθ
φ
ο 
Χ
θ
εα
λ
φ
ο 

Ώιάζθα                

(Prince William Sound) 
1 

Ag, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Ga, 

Hg, La, Li, Mn, Mo, Ni, Pb, Pt, 

Rb, Sb, Se, Sr, Tl, U, V, Zn 
Δ McMeans et al. 2007 

ΐξεηαληθή Κνινκβία  1 Hg M Forrester et al. 1972 

ΐΏ Βηξεληθφο 
1 Hg M Childs & Gaffke 1973 

1 Hg M Hall et al. 1977 

Εαπσλία (αγνξά Chiba) 1 Cd, Cu, Fe, Hg, Zn M Taguchi et al. 1979 

Εαπσλία (Νεζί Εζηγθάθη) 4 Cu, Hg, Zn H, M Endo et al. 2008 

Εαπσλία (βφξεηα αθηή) 1 Hg M Endo et al. 2009 

Εαπσλία (βφξεηα αθηή) 1 Hg H, M Endo et al. 2013 

Καιηθφξληα 
1 Hg H, M Lyons & Lowe 2013 

4 Hg H, M Lyons et al. 2013 

Καλαδάο 1 As M Le Blanc & Jackson 1973 

Κίλα 1 
As, Cd, Cu, Hg, Pb, 

Zn 
B, Α1, H, M Wang et al. 2014 

Λνο Άληδειεο 2 Hg M Suk et al. 2009 

Μεμηθφ 

2 Hg B, E1, H, M Ruelas-Inzuzna & Páez-Osuna  '05 

20 Hg M García-Hernández et al. 2007 

2 
Cd, Cu, Fe, Mn, Pb, 

Zn 
B, E1, H, M Ruelas-Inzuzna & Páez-Osuna  '07 

1 As, Hg H, M Gutiérrez-Mejía et al. 2009 

1 Hg, Se M, Π2 Escobar-Sánchez et al. 2010 

1 Hg, Se M Escobar-Sánchez et al. 2011 

1 Hg M Barrera-García et al. 2012 

2 Hg H, M Hurtado-Banda et al. 2012 

4 Hg M Maz-Courrau et al. 2012 

1 As, Cd, Hg, Pb, Zn H, N Barrera-García et al. 2013 

4 Hg H, M Escobar-Sánchez et al. 2014 

Νέα Γειαλδία 2 
As, B, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, 

Hg, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, 

Pb, S, Se, Sn, Sr, Zn 
M Vlieg et al. 1993 

ξεγθνλ 1 Hg M Cutshall & Holton 1972 

αλ Φξαλζίζθν 1 Hg M Fairey et al. 1997 

Υηιή 2 Hg, Pb Δ, Μ, 2 Lopez et al. 2013 

Υαβάε 
2 Hg M Boush & Thieleke 1983 

2 Hg, Se M Kaneko & Ralston 2007 

Υνλγθ Κνλγθ 1 
Ag, Cd, Cr, Cu, Mn, 

Ni, Pb, Zn 
Δ, Μ, 1 Cornish et al. 2007 
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Πίλαθαο 8.1 (ηέινο) 

Πεξηνρή Ν Βαξέα κέηαιια Ηζηφο Αλαθνξά 

Δξπζξά Θάιαζζα 1 
Co, Cr, Cu, Fe, Mn,         

Ni, Pb, Zn 

B, Γ1, H, M, 

Ν, Χ 
Khalaf et al. 2013 

Ηλδηθφο Χθεαλφο (Ώληακάλ) 4 Hg M Menasveta & Siriyong 1977 

Κφιπνο ηνπ Μεμηθνχ 

1 Hg M Ache et al. 2000 

1 Hg M Cai et al. 2007 

1 Ώs, Cd, Cr, Δg, Pb H Mendoza-Díaz et al. 2013 

Μ
εζ
φ
γ
εη
ν
ο 
Θ
ά
ι
α
ζ
ζ
α

 

ΐαιέλζηα 
1 Cu, Mn, Se, Zn M Olmedo et al. 2013a 

1 As, Cd, Hg, Pb, Sn M Olmedo et al. 2013b 

Ώδξηαηηθή Θάιαζζα 

1 Cd, Cr, Hg, Pb Α1, Δ, Μ Storelli et al. 1998a 

5 Hg M Storelli et al. 1998b 

1 Hg M Storelli et al. 2001 

12 Hg M Storelli et al. 2002a 

3 Hg, mHg M Storelli et al. 2002b 

1 As, Hg M Storelli et al. 2005b 

1 
Cd, Cr, Cu, Hg, Ni,               

Pb, Zn 
Γ2, Α1, Β1, Μ Storelli et al. 2011c 

Ώδξηαηηθή, Εφλην, Ώηγαίν  1 Hg, Se H Storelli & Marcotrigiano 2002 

Ώηηάιεηα 1 
Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, 

Ni, Pb, Zn 
Μ, Δ Türkmen et al. 2009 

Εφλην Πέιαγνο 1 
As, Cd, Cr, Cu, Hg,          

Pb, Se, Zn 
H, M Storelli et al. 2003a 

Εζξαήι 5 
Cd, Cu, Fe, Hg, Mn,           

Pb, Zn 

Γ2,  Α1, Β1,  Β2, 

Δ, Κ, Μ, Ν  
Hornung et al. 1993 

Κξήηε, Κχζεξα 2 Hg M Kousteni et al. 2006 

Μεζφγεηνο Θάιαζζα * Hg M Attuci et al. 1986 

Πξνπνληίδα 1 Al, Cd, Fe, Pb, Zn Μ, Δ, Υ Berik & Kahraman 2012 

Ν
φ
η
ηα

  
 

Α
θ
ξ
ηθ
ή

 Ληκλνζάιαζζα 

Langebaan 
1 

Al, B, Ca, Cu, Fe, Hg,     

K, Mg, Mn, Na, P, Zn 
M Bosch et al. 2013 

Ναηάι 

4 Hg M Watling et al. 1981 

* 
Cd, Cu, Co, Cr, Fe,        

Hg, Mn, Ni, Pb, Zn 

Β1, Δ, Κ, Μ, 

N, Ο, 1, Υ  
Watling et al. 1982 

Πεξζηθφο θφιπνο (Εξάλ)  

1 Cd, Pb Γ2, Β2, Δ, Μ Malek et al. 2007 

1 Hg Δ, M, Π2 Delshad et al. 2012 

1 Hg, Se H, M Tarassoli et al. 2012 

Χ
θ
εα
λ
ία

 

Ώπζηξαιία 

2 Cd, Cu, Mn, Zn M Estace 1974 

2 Hg M Walker 1976 

4 Hg M Caputi et al. 1979 

2 
As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, 

Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Zn  
M Glover 1979 

6 Hg M Denton & Breck 1981 

7 Hg M Lyle 1984 

4 Hg M Thompson 1985 

3 Hg M Walker 1988 

18 Hg, Se M Lyle 1986 

2 Cd, Mn, Zn Υ Vas et al. 1990 

5 Hg M Davenport 1995 

1 Ag, Cd, Cr, Cu, Pb, Zn M Gibbs & Miskiewicz 1995 

3 
As, Ca, Cd, Cu, Fe, Hg, 

K, Mg, Μn, Na, Sr, Zn 
M Turoczy et al. 2000 

2 
As, Ca, Cu, Fe, Hg, K, 

Mg, Μn, Na, Sr, Zn 
Υ Allinson et al. 2002 

16 Hg M, H, Α1, N Pethybridge et al. 2010 

Παπνχα-Νέα Γνπηλέα 
3 As, Cd, Cu, Hg, Pb, Zn M Powell et al. 1981 

3 As, Cd, Cu, Hg, Pb, Zn H, M, N Powell & Powell 2001 
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8.1.4 θνπφο παξνχζαο κειέηεο   

Δ Μεζφγεηνο Θάιαζζα δηαηξέρεη απμεκέλν θίλδπλν ξχπαλζεο εμαηηίαο ησλ ηδηαίηεξσλ 

γεσγξαθηθψλ θαη σθεαλνγξαθηθψλ ηεο ραξαθηεξηζηηθψλ (UNEP 1989), θαζψο θαη ηνπ 

έληνλνπ θνξηίνπ ξχπαλζεο πνπ δέρεηαη απφ ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηεινχληαη 

θαηά κήθνο ησλ αθηψλ ηεο (Storelli et al. 2011a). Παξ’ φια απηά, αλ θαη νη Υνλδξηρζχεο 

απνηεινχλ ηδαληθνχο δείθηεο ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο (Vas 1991), κφιηο 16 εξγαζίεο έρνπλ 

δεκνζηεπζεί ζρεηηθά κε ηα επίπεδα ησλ βαξέσλ κεηάιισλ ζε απηνχο ηνπο νξγαληζκνχο ζηε 

Μεζφγεην, κε κφλν κηα αλαθνξά ζηηο Βιιεληθέο Θάιαζζεο (Kousteni et al. 2006) (Πίλαθαο 

8.1). Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη πεξηζζφηεξεο κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο ξχπαλζεο 

απφ βαξέα κέηαιια ζηνλ Βιιαδηθφ ρψξν αθνξνχλ ζηα πδάηηλα νηθνζπζηήκαηα (Farmaki & 

Thomaidis 2008), απφ ηηο νπνίεο νη αλαθεξφκελεο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ εζηηάδνπλ ζε 

θνηλά είδε Οζηετρζχσλ (Tsoukali‐Papadopoulou et al. 1989, Catsiki & Strogyloudi 1999; 

2000), ζε δίζπξα καιάθηα (Tsangaris et al. 2011, Strogyloudi et al. 2012, Sakellari et al. 

2013), ζε λεξά (NCMR 2000, Scoullos et al. 2007, Paraskevopoulou et al. 2014) θαη ηδήκαηα 

(Voutsinou-Taliadouri & Satsmadjis 1983, Dassenakis et al. 2003, Sakellari et al. 2011).  

ζν αθνξά ηα ππφ κειέηε είδε, αξθεηά εξγαζηεξηαθά πεηξάκαηα ηνμηθφηεηαο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην είδνο Scyliorhinus canicula, επηβεβαηψλνληαο ηελ πξφζιεςε 

βαξέσλ κεηάιισλ ηφζν απφ ελήιηθα άηνκα (Jeffree et al. 2006a) φζν θαη απφ έκβξπα 

(Jeffree et al. 2006b; 2008). Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ζρεηηθά κε ηα επίπεδα βαξέσλ κεηάιισλ 

ζηνπο θπζηθνχο πιεζπζκνχο ησλ εμεηαδφκελσλ εηδψλ, κφιηο κηα κειέηε αλαθέξεη ην 

πδξαξγπξηθφ πεξηερφκελν ζην κπτθφ ηζηφ 20 αηφκσλ ηνπ είδνπο Squalus blainville απφ ηελ 

Ώδξηαηηθή (Storelli et al. 2002a), ελψ γηα ην είδνο Scyliorhinus canicula έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί έμη κειέηεο ζηνλ Ώηιαληηθφ θαη ηξεηο ζηε Μεζφγεην (Πίλαθαο 8.1): νη Leah 

et al. (1991a; b) κειέηεζαλ ηε γεσγξαθηθή δηαθχκαλζε ησλ επηπέδσλ ηνπ Hg ζην κπτθφ ηζηφ 

ηνπ είδνπο, ηελ νπνία ζπζρέηηζαλ κε ην κέγεζφο ηνπ. Ο Vas (1991) ζχγθξηλε ηηο 

ζπγθεληξψζεηο εθηά κεηάιισλ ζε δηαθνξεηηθνχο ηζηνχο κεηαμχ 46 εηδψλ θαξραξηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Scyliorhinus canicula. Οη Srorelli et al. (2002a) πξνζδηφξηζαλ 

κφλν ην πδξαξγπξηθφ πεξηερφκελν ηνπ κπτθνχ ηζηνχ, ην νπνίν ζπζρέηηζαλ κε ην κέγεζνο ησλ 

αηφκσλ. Παξφκνηα κειέηε πξαγκαηνπνίεζαλ θαη νη Storelli et al. (2005b), 

ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ην As ζηηο αλαιχζεηο. Οη Domi et al. (2005) αλέιπζαλ ηα επίπεδα 

έμη κεηάιισλ ζην κπτθφ ηζηφ θαη ζην λεθξφ, αιιά δελ εμέηαζαλ ηε κεηαβνιή ηνπο ζε ζρέζε 

κε ην κέγεζνο ή ην θχιν ησλ αηφκσλ. Οη Türkmen et al. (2009) αλαθέξνπλ ηα επίπεδα 8 

κεηάιισλ ζην κπτθφ ηζηφ θαη ζην ήπαξ κφιηο ηεζζάξσλ αηφκσλ ηνπ είδνπο, κεηαμχ άιισλ 
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εηδψλ. Οη Coelho et al. (2010) ήηαλ νη πξψηνη πνπ ζχγθξηλαλ ηα επίπεδα ηνπ Hg κεηαμχ 

πέληε δηαθνξεηηθψλ ηζηψλ θαη κεηαμχ ησλ θχισλ, ηα νπνία ζπζρέηηζαλ κε ην κέγεζνο θαη 

ηελ ειηθία ησλ αηφκσλ. Σέινο, νη Raimundo et al. (2011) αλαθέξνπλ ηα επίπεδα Cd, Pb θαη 

Zn απφ ην κπτθφ ηζηφ ηνπ είδνπο, κεηαμχ άιισλ εηδψλ.  

Έρεη απνδεηρζεί φηη ηo πξφηππν βηνζπζζψξεπζεο ησλ βαξέσλ κεηάιισλ κπνξεί λα 

κεηαβιεζεί ζε ζρέζε κε ην είδνο, ην θχιν, ην κέγεζνο (ή ηελ ειηθία), ηελ θαηάζηαζε 

σξίκαζεο, ηηο ηξνθηθέο ζπλήζεηεο, ην ελδηαίηεκα, ηελ επνρή, αθφκα θαη ζε ζρέζε κε ηα 

δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηνπ ίδηνπ ηζηνχ (Stevens & Brown 1974, Walker 1976, Hornug et al. 

1993, Lacerda et al. 2000, De Pinho et al. 2002, Branco et al. 2007, McMeans et al. 2007, 

Endo et al. 2009; 2013, Staudinger 2011, Barrera-Garcia et al. 2012, Hurtado-Banda et al. 

2012, Bendall et al. 2014). Βπίζεο, δεδνκέλνπ φηη νη ηζηνί ησλ ςαξηψλ επεξεάδνπλ κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηνπο κεραληζκνχο απνξξφθεζεο, απνζήθεπζεο θαη ξχζκηζεο ησλ βαξέσλ 

κεηάιισλ, θαη θαη’ επέθηαζε εκθαλίδνπλ δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο ζπζζψξεπζεο, ε αλάιπζε 

ηνπ κεηαιιηθνχ πεξηερνκέλνπ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηζηψλ κπνξεί λα αλαδείμεη ηδηαίηεξα 

ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα (Catsiki & Strogyloudi 1999). Ώπηφο ν πνιππαξαγνληηθφο 

θαζνξηζκφο ηνπ κεηαιιηθνχ θνξηίνπ ησλ ηζηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο απμεκέλεο εθθνξηψζεηο 

ησλ αιηεπκάησλ Υνλδξηρζχσλ ζηελ Βπξψπε (Biessi 1994), θαζηζηά αλαγθαία ηε ζπιινγή 

ιεπηνκεξέζηεξσλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα επίπεδα ησλ βαξέσλ κεηάιισλ ηδηαίηεξα ζε 

είδε πνπ πξννξίδνληαη γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε, φπσο είλαη ηα ππφ κειέηε είδε.   

Κχξηνο ζθνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ λα εκπινπηίζεη ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία κε 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζπζζσξεπηηθφ πξφηππν ηφζν ησλ κε απαξαίηεησλ φζν θαη ησλ 

απαξαίηεησλ βαξέσλ κεηάιισλ ζε δχν ειάρηζηα κειεηεκέλα είδε θαξραξηψλ απφ ηηο 

Βιιεληθέο Θάιαζζεο, εμεηάδνληαο ηαπηφρξνλα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηφ θαζνξίδεηαη απφ 

δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο. Γηα ην ιφγν απηφ, έπεηηα απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

ζπγθέληξσζεο ηνπ νιηθνχ Hg, Cd, Cu, Fe θαη Zn ζην κπτθφ ηζηφ, ζην ήπαξ, ζηηο γνλάδεο θαη 

ζηα βξάγρηα ησλ εηδψλ Scyliorhinus canicula θαη Squalus blainville απφ δηαθνξεηηθέο 

πεξηνρέο ησλ Βιιεληθψλ Θαιαζζψλ πξαγκαηνπνηήζεθε: (α) ε κειέηε ηνπ θαηακεξηζκνχ ησλ 

ζηνηρείσλ ζηνπο ηζηνχο ζε ζρέζε κε ην θχιν, ηελ θαηάζηαζε ηεο γελλεηηθήο σξίκαζεο, ην 

κήθνο, ηελ ειηθία θαη ηελ πεξηνρή αιίεπζεο, (β) ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ επηπέδσλ ησλ 

βαξέσλ κεηάιισλ αλά ηζηφ, (γ) ε ζχγθξηζε ησλ επηπέδσλ ησλ βαξέσλ κεηάιισλ κεηαμχ ησλ 

ππφ κειέηε εηδψλ, (δ) ε ζχγθξηζε κε ηα απνηειέζκαηα πξνεγνχκελσλ κειεηψλ πνπ αθνξνχλ 

ζηα ίδηα ή ζε άιια είδε Υνλδξηρζχσλ, θαη (ε) ε δηεξεχλεζε ηφζν ησλ ζξεπηηθψλ νθειψλ φζν 

θαη ηνπ θηλδχλνπ πνπ δηαηξέρεη ην ειιεληθφ θνηλφ απφ ηελ θαηαλάισζε ησλ εμεηαδφκελσλ 

εηδψλ, ηα νπνία ζπλήζσο πξνσζνχληαη ζηηο ηρζπαγνξέο σο «γαιένη». 
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8.2 Yιηθά θαη Μέζνδνη  

 

 

8.2.1 Παξαιαβή θαη πξνθαηεξγαζία δεηγκάησλ 

Αείγκαηα βηνινγηθψλ ηζηψλ (κπτθφο ηζηφο, ήπαξ, βξάγρηα θαη γνλάδεο) ζπιιέρζεθαλ κε ηε 

βνήζεηα πιαζηηθνχ καραηξηνχ θαη ιαβίδαο πξνο απνθπγή επηκνιχλζεσλ κε κέηαιια (Batley 

1989). Πεξίπνπ 5 g απφ θάζε λσπφ ηζηφ ηνπνζεηήζεθαλ ζε πξνδπγηζκέλα θηαιίδηα 

πνιππξνππιελίνπ (Sarstedt). Δ δχγηζε ησλ θηαιηδίσλ πξηλ θαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ 

ηζηνχ έγηλε κε ειεθηξνληθφ δπγφ αλαγλσζηκφηεηαο ηεζζάξσλ δεθαδηθψλ (Adventurer, 

Ohuaus). Σα δείγκαηα δηαηεξήζεθαλ ζηελ θαηάςπμε (-20 
o
C). 

Ώθνινχζεζε ε ιπνθηιίσζε ησλ δεηγκάησλ ζην ιπνθηιησηή Freeze Dry 

System/Freezone 4,5 (Labonco). Με ηε ιπνθηιίσζε επηηπγράλεηαη ε απνκάθξπλζε ηνπ λεξνχ 

ή άιινπ δηαιχηε απφ έλαλ θαηεςπγκέλν ηζηφ κε εμάρλσζε, δειαδή κε απεπζείαο κεηάβαζε 

απφ ηε ζηεξεή ζηελ αέξηα θάζε. Γηα ην ιφγν απηφ, ην πξνο θαηεξγαζία δείγκα πξέπεη λα 

είλαη επαξθψο παγσκέλν. εκαληηθφ πιενλέθηεκα ηεο κεζφδνπ είλαη φηη επηηξέπεη ηελ 

μήξαλζε ησλ δεηγκάησλ ρσξίο απψιεηα ζηνηρείσλ ή επηκνιχλζεηο θαη είλαη ηδαληθή αθφκα 

θαη γηα πνιχ πηεηηθά ζηνηρεία ζαλ ηνλ Hg (Batley 1989). ηε ζπλέρεηα ηα ιπνθηιησκέλα 

δείγκαηα νκνγελνπνηήζεθαλ ζε πνξζειάληλν ηγδίν θαη δηαιπηνπνηήζεθαλ κε φμηλε ρψλεπζε 

ζχκθσλα κε ηε κέζνδν USEPA 245.6 (1991a): ζε δνρεία Teflon κε βηδσηφ πψκα 

ηνπνζεηήζεθαλ 0,3–0,5 g ηζηνχ θαη 10 ml HNO3 65% v/v (Merck). Σα δνρεία ζθξαγίζηεθαλ 

θαη ηνπνζεηήζεθαλ γηα 2 h πάλσ ζε ζεξκαληηθή πιάθα (Sybron Thermolyne 92603, Bioblock 

Scientific) κε ζηαζεξνπνηεκέλε ζεξκνθξαζία ζηνπο 80 
o
C. Μεηά ηε ρψλεπζε, ηα δείγκαηα 

αθέζεθαλ λα ςπρζνχλ γηα πεξίπνπ κηα ψξα θαη έγηλε ε παξαιαβή ηνπο ζε δηαβαζκηζκέλα 

θηαιίδηα πνιππξνππιελίνπ (Sarstedt), φπνπ θαη αξαηψζεθαλ κε ππεξθάζαξν λεξφ Milli-Q 

έσο ηα 30 ml. Ώθνινχζεζε ν δηαρσξηζκφο θάζε δείγκαηνο ζε δχν ππνδείγκαηα ίζνπ φγθνπ 

(15 ml), απφ ηα νπνία ην έλα ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ Hg, νπφηε θαη 

ζπληεξήζεθε κε 1–3 ml K2Cr2O7 5% w/v (Merck) γηα ηε δηαηήξεζε ησλ ελψζεσλ ηνπ Hg 

ζηε κέγηζηε νμεηδσηηθή ηνπο θαηάζηαζε, θαη ην άιιν ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ ππφινηπσλ κεηάιισλ. Γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ επηκνιχλζεσλ θαη ησλ 

αξαηψζεσλ ησλ δεηγκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηξήζεσλ, ν ηειηθφο φγθνο αξαίσζεο ησλ 

δεηγκάησλ ηνπ ήπαηνο θαη ησλ βξαγρίσλ ήηαλ 50 ml, αλεμάξηεηα απφ ην πξνζδηνξηδφκελν 

κέηαιιν, ελψ ζηνπο ππφινηπνπο ηζηνχο παξέκεηλε ζηα 15 ml. Σα δείγκαηα δηαηεξήζεθαλ 

ζηνπο 4 
o
C κέρξη ην θαζκαηνθσηνκεηξηθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ κεηάιισλ.  
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Γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ επηκφιπλζεο, φια ηα εξγαζηεξηαθά ζθεχε 

(πνξζειάληλα, γπάιηλα θαη πιαζηηθά) παιαηψλνληαλ κε δηάιπκα ΔΝΟ3 10% v/v (Merck) γηα 

κηα εβδνκάδα θαη μεπιέλνληαλ κε ππεξθάζαξν λεξφ Milli-Q έπεηηα απφ θάζε ρξήζε. ια ηα 

αληηδξαζηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ αλαιπηηθνχ βαζκνχ (analytical grade). 

 

8.2.2 Πξνζδηνξηζκφο ζπγθέληξσζεο βαξέσλ κεηάιισλ 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ βαξέσλ κεηάιισλ ζηα δηαιπηνπνηεκέλα δείγκαηα 

ηζηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε εθαξκφδνληαο ηξεηο αλαιπηηθέο κεζφδνπο πνπ βαζίδνληαη ζηε 

γεληθή αξρή ηεο θαζκαηνκεηξίαο αηνκηθήο απνξξφθεζεο, δειαδή ζηε κέηξεζε ηεο 

απνξξφθεζεο αθηηλνβνιίαο ραξαθηεξηζηηθνχ κήθνπο θχκαηνο απφ ηα ειεχζεξα νπδέηεξα 

άηνκα ελφο ζηνηρείνπ, ηα νπνία βξίζθνληαη ζηε ζεκειηψδε θαηάζηαζε (Chatwal & Anand 

1979), αιιά δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ ηερληθή αηνκνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ.  

Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ Hg έγηλε εθαξκφδνληαο ηε θαζκαηνκεηξία αηνκηθήο 

απνξξφθεζεο ςπρξνχ αηκνχ (Cold Vapour Atomic Absorption Spectroscopy, CVAAS), ε 

νπνία απνηειεί ηελ πην εχρξεζηε θαη επξέσο δηαδεδνκέλε κέζνδν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

απηνχ ηνπ ζηνηρείνπ (Clevenger et al. 1997). Δ κέζνδνο πεξηιακβάλεη ηξία ζηάδηα: (α) ηε 

κεηαηξνπή φισλ ησλ κνξθψλ ηνπ Hg πνπ εκπεξηέρνληαη ζε έλα πγξφ δείγκα ζε δηζζελή 

ηφληα (Hg
2+

) κε ηελ επίδξαζε θαηάιιεινπ νμεηδσηηθνχ, (β) ηελ αλαγσγή ησλ ηφλησλ Hg ζε 

ζηνηρεηαθφ πδξάξγπξν (Hg
0
) κε ηε ρξήζε θαηάιιεινπ αλαγσγηθνχ, θαη (γ) ηελ έθινπζε ηνπ 

ζηνηρεηαθνχ Hg κε απαέξσζε ηνπ δηαιχκαηνο (αηνκνπνίεζε) (Hatch & Ott 1968).  

Δ αλαγσγή ησλ Hg
2+ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε ζπζθεπή ςπρξνχ αηκνχ VGA 77 

(Varian), ε νπνία ήηαλ θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλε ζην θαζκαηνθσηφκεηξν αηνκηθήο 

απνξξφθεζεο θιφγαο SpectraAA 200 (Varian). ε απηή ηε ζπζθεπή, αξρηθά αλακηγλχεηαη ην 

πγξφ δείγκα κε ην νμεηδσηηθφ, ζηε ζπλέρεηα πξνζηίζεηαη ην αλαγσγηθφ θαη ηειηθά εηζάγεηαη 

ην θέξνλ αέξην. Με πεξηζηαιηηθή αληιία εμαζθαιίδεηαη ε ζπλερήο ξνή θαη αλάκεημε ηνπ 

δείγκαηνο θαη ησλ αληηδξαζηεξίσλ. Σειηθά, ην κείγκα νδεγείηαη ζην δηαρσξηζηή 

αέξηαο/πγξήο θάζεο, φπνπ ηα πγξά απνκαθξχλνληαη σο απφβιεηα, ελψ ην ελαπνκείλαλ 

αηνκνπνηεκέλν λέθνο Hg κεηαθέξεηαη κε ξεχκα αξγνχ ή αδψηνπ ζηελ θπςειίδα. Δ κέζνδνο 

απηή εθαξκφδεηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη άιισλ ζηνηρείσλ (As, Se θ.α.) πνπ ζρεκαηίδνπλ 

πηεηηθά πδξίδηα (Ward & Gray 1996). ηελ παξνχζα κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθε ππεξθάζαξν 

λεξφ Milli-Q σο νμεηδσηηθφ, δηάιπκα δηρισξηνχρνπ θαζζίηεξνπ (SnCl2 15% w/v, Merck) σο 

αλαγσγηθφ, δηάιπκα ληηξηθνχ νμένο (ΔΝΟ3 10% v/v, Merck) γηα ηελ έθπιπζε ηνπ 

δεηγκαηνιεπηηθνχ ζσιελαξίνπ κεηαμχ ησλ δηαδνρηθψλ κεηξήζεσλ θαη αξγφ σο θέξνλ αέξην. 
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Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ Cd θαη ηνπ Cu έγηλε κε ηε θαζκαηνκεηξία αηνκηθήο 

απνξξφθεζεο κε θνχξλν γξαθίηε (Graphite Furnace Atomic Absorption Spectroscopy, 

GFAAS) ζην θαζκαηνθσηφκεηξν SpectraAA 640Z (Varian). ε απηήλ ηε κέζνδν ηα 

ζηνηρεία ελφο πγξνχ δείγκαηνο αηνκνπνηνχληαη ρσξίο θιφγα, ζε ζσιήλα γξαθίηε πνπ 

ιεηηνπξγεί σο θπςειίδα. Ο ζσιήλαο ηνπνζεηείηαη κεηαμχ ησλ ςπρνκέλσλ απφ λεξφ 

ειεθηξνδίσλ. Γηα ηελ απνθπγή ηεο νμείδσζήο ηνπ, δηαβηβάδεηαη ζπλερψο αδξαλέο αέξην 

ηφζν ζηελ εζσηεξηθή φζν θαη ζηελ εμσηεξηθή ηνπ επηθάλεηα, ελψ κεηαθηλνχκελα παξάζπξα 

απφ ραιαδία εκπνδίδνπλ ηελ είζνδν νμπγφλνπ δηακέζνπ ηνπ νπηηθνχ κνλνπαηηνχ. Μηθξή 

πνζφηεηα πγξνχ δείγκαηνο εηζέξρεηαη κέζσ απηφκαηνπ δεηγκαηνιήπηε ζην εζσηεξηθφ ηνπ. 

ηαλ εηζάγεηαη ην δείγκα, ν ζσιήλαο γξαθίηε ζεξκαίλεηαη ζηαδηαθά κέζσ ηεο εθαξκνγήο 

ηάζεο ζηα ειεθηξφδηα θαη ην δείγκα πθίζηαηαη ηηο αθφινπζεο κεηαβνιέο: (α) μήξαλζε ζηνπο 

100–150 
ν
C γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ δηαιχηε, (β) ππξφιπζε ζηνπο 300–1.500 

ν
C γηα ηε 

δηάζπαζε θαη απνκάθξπλζε ησλ νξγαληθψλ θαη άιισλ πηεηηθψλ ελψζεσλ, θαη (γ) 

αηνκνπνίεζε ζηνπο 1.600–2.700 
ν
C θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ηα κεηαιιηθά ζπζηαηηθά 

κεηαηξέπνληαη ζε άηνκα θαη δηαθφπηεηαη ε ξνή ηνπ αδξαλνχο αεξίνπ γηα λα κελ 

παξαζπξζνχλ ηα άηνκα ηνπ πξνζδηνξηδφκελνπ κεηάιινπ εθηφο ηνπ ζσιήλα. Δ ζεξκνθξαζία 

αηνκνπνίεζεο εμαξηάηαη απφ ηε θχζε φρη κφλν ηνπ πξνζδηνξηδφκελνπ ζηνηρείνπ, αιιά θαη 

ηνπ δείγκαηνο. Σειηθά, ζηνπο 2.500–2.700 
ν
C απνθαζίζηαηαη ε ξνή ηνπ αεξίνπ θαη ν ρψξνο 

θαζαξίδεηαη απφ ηπρφλ ππνιείκκαηα, πξηλ ηελ εηζαγσγή ηνπ επφκελνπ δείγκαηνο (Butcher & 

Sneddon 1998). ηελ παξνχζα κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζσιήλεο γξαθίηε κε ππξνιπηηθή 

επίζηξσζε (VPTU12EL, Best Buy Analytical) θαη αξγφ σο αδξαλέο αέξην. 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ Fe θαη ηνπ Zn έγηλε κε ηε θαζκαηνκεηξία αηνκηθήο 

απνξξφθεζεο κε θιφγα (Flame Atomic Absorption Spectroscopy, FAAS) ζην 

θαζκαηνθσηφκεηξν SpectraAA 200 (Varian), φπνπ ε αηνκνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ γίλεηαη κε 

θιφγα ζε ξφιν θπςειίδαο. ε θαπζηήξα πξναλάκεημεο, αλακεηγλχνληαη ην θαχζηκν, ην 

νμεηδσηηθφ θαη ην πγξφ δείγκα πξηλ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηε θιφγα κε ηε κνξθή αεξνιχκαηνο. 

Σν δείγκα δηαζπάηαη ζε ζηαγνλίδηα κέζα ζηνλ εθλεθσηή θαη ηε θιφγα, ηα νπνία 

εμαηκίδνληαη ή θαίγνληαη θαη ην ππφιεηκκά ηνπο κεηαηξέπεηαη ζε ζηνηρεηαθά άηνκα (Chatwal 

& Anand 1979). ηελ παξνχζα κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθε ν ζπλδπαζκφο αθεηπιελίνπ 

(θαχζηκν) θαη αέξα (νμεηδσηηθφ) γηα ηελ παξαγσγή θιφγαο.  

Δ θαζκαηνκεηξία GFAAS παξνπζηάδεη ρακειφηεξα φξηα αλίρλεπζεο θαη ελδείθλπηαη 

γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ζηνηρείσλ κε ηδηαίηεξα ρακειέο ζπγθεληξψζεηο, φπσο είλαη ην Cd. Σν 

γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζην φηη ν θνχξλνο γξαθίηε παξέρεη έλα ζρεδφλ θιεηζηφ ζχζηεκα, κε 

απνηέιεζκα ε αθηηλνβνιία λα δηέξρεηαη απφ κεγάιν αξηζκφ αηφκσλ, δίλνληαο ηζρπξφ ζήκα 
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απνξξφθεζεο. Άιια πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ είλαη φηη απαηηεί κηθξή πνζφηεηα 

δείγκαηνο θαη αλαιχεη αθφκα θαη ζηεξεά δείγκαηα. Χζηφζν, ραξαθηεξίδεηαη σο κηα αξγή θαη 

πςεινχ θφζηνπο ηερληθή. Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ε θαζκαηνκεηξία FAAS είλαη κηα γξήγνξε, 

εχρξεζηε θαη ρακεινχ θφζηνπο ηερληθή, ε νπνία παξνπζηάδεη κηθξφηεξε επαηζζεζία, 

ρξεηάδεηαη κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο δείγκαηνο, δεδνκέλνπ φηη αηνκνπνηεί πεξίπνπ 1% απφ 

απηφ, θαη αλαιχεη κφλν πγξά δείγκαηα (Butcher & Sneddon 1998, Levinson 2001). 

ε θαζεκία απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο κεζφδνπο (CVAAS, FAAS θαη GFAAS) 

ρξεζηκνπνηείηαη κηα πεγή κνλνρξσκαηηθήο αθηηλνβνιίαο. Ώλ ζηελ εθάζηνηε θπςειίδα 

ππάξρνπλ άηνκα ηνπ πξνζδηνξηδφκελνπ ζηνηρείνπ, ηφηε απηά απνξξνθνχλ ηελ αθηηλνβνιία 

πνπ απαηηείηαη γηα ηε κεηάπησζή ηνπο απφ ηε ζεκειηψδε θαηάζηαζε ζηε δηεγεξκέλε. Χο 

απνηέιεζκα, ε εθπεκπφκελε αθηηλνβνιία έρεη κηθξφηεξε έληαζε απφ ηελ εηζεξρφκελε. Ο 

ιφγνο ηεο εθπεκπφκελεο πξνο ηελ εηζεξρφκελε αθηηλνβνιία νξίδεηαη σο δηαπεξαηφηεηα (Σ) 

θαη ιακβάλεη ηηκέο απφ κεδέλ, φηαλ δελ κπνξεί λα δηέιζεη αθηηλνβνιία δηακέζνπ ηεο 

θπςειίδαο, εμαηηίαο ηεο πνιχ πςειήο ζπγθέληξσζεο ησλ ζηνηρεηαθψλ αηφκσλ, έσο ηε 

κνλάδα ζηελ πεξίπησζε πιήξνπο απνπζίαο αηφκσλ εληφο ηεο θπςειίδαο. Καζψο δελ ππάξρεη 

γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο δηαπεξαηφηεηαο θαη ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ 

πξνζδηνξηδφκελνπ ζηνηρείνπ, ππνινγίδεηαη ε απνξξφθεζε (Ώ), ε νπνία ηζνχηαη κε ηνλ 

αξλεηηθφ ινγάξηζκν ηεο δηαπεξαηφηεηαο (Ώ=-logΣ). Δ απνξξφθεζε έρεη γξακκηθή ζρέζε κε 

ηε ζπγθέληξσζε ηνπ πξνζδηνξηδφκελνπ ζηνηρείνπ, ε νπνία πεξηγξάθεηαη απφ ην λφκν Beer-

Lambert θαηά ηνλ νπνίν: A=abc, φπνπ a είλαη κηα ζηαζεξά κε κνλάδεο L/gcm, b είλαη ην 

κήθνο ηεο θπςειίδαο ζε cm θαη c είλαη ε ζπγθέληξσζε ζε g/l (Butcher & Sneddon 1998). 

ηελ παξνχζα κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ιπρλίεο θνίιεο θαζφδνπ γηα ηελ παξαγσγή 

αθηηλνβνιηψλ ραξαθηεξηζηηθνχ κήθνπο θχκαηνο ζηα θαζκαηνθσηφκεηξα SpectraAA 200 θαη 

640Γ (Varian). Δ ιπρλία θνίιεο θαζφδνπ απνηειείηαη απφ έλα γπάιηλν ζσιήλα, ν νπνίνο 

πεξηέρεη επγελέο αέξην (αξγφ ή μέλν) ππφ ρακειή πίεζε (1–5 Torr) θαη θέξεη δχν ειεθηξφδηα, 

ηελ άλνδν θαη ηελ θάζνδν. Δ θάζνδνο έρεη ηε κνξθή θππέινπ θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ 

ην πξνζδηνξηδφκελν ζηνηρείν. Βθαξκφδνληαο ηάζε πεξίπνπ 300 V κεηαμχ ησλ ειεθηξνδίσλ, 

ην επγελέο αέξην ηνλίδεηαη θαη ηα ζεηηθά ηφληα ηνπ πξνζπίπηνπλ ζηελ θάζνδν, πξνθαιψληαο 

ηελ εμαέξσζε θαη ηελ αηνκνπνίεζε κέξνπο ηεο. Σα άηνκα ηνπ ζηνηρείνπ πνπ παξάγνληαη 

εληφο ηεο θνίιεο θαζφδνπ δηεγείξνληαη θαη εθπέκπνπλ ηελ επηζπκεηή αθηηλνβνιία ηνπ 

πξνζδηνξηδφκελνπ ζηνηρείνπ. Ώπέλαληη απφ ηελ θάζνδν ππάξρεη ραιαδίαο γηα ηε δίνδν ηεο 

ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο (Chatwal & Anand 1979).  

Μεηά απφ ηελ θπςειίδα ππάξρεη ν κνλνρξσκάηνξαο πνπ επηιέγεη ζπγθεθξηκέλε 

θαζκαηηθή γξακκή απφ απηέο πνπ εθπέκπνληαη απφ ηε ιπρλία θαη πεξλνχλ κέζα απφ ηελ 
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θπςειίδα. Μεηά ην κνλνρξσκάηνξα ηνπνζεηείηαη ν αληρλεπηήο, ν νπνίνο είλαη ζπλήζσο 

θσηνπνιιαπιαζηαζηήο πνπ πεξηέρεη κηα θσηνθάζνδν, κηα ζεηξά απφ δπλφδνπο, θαη κηα 

άλνδν. ηαλ έλα θσηφλην πξνζπίπηεη ζηε θσηνθάζνδν απνζπάηαη έλα ειεθηξφλην θαη ην 

θσηφλην επηηαρχλεηαη ζηηο δπλφδνπο. Ώπφ ηε κηα δχλνδν ζηελ άιιε απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ 

ειεθηξνλίσλ πνπ απειεπζεξψλνληαη. Χο απνηέιεζκα, ν αξηζκφο ησλ ειεθηξνλίσλ 

πνιιαπιαζηάδεηαη ζηηο δπλφδνπο θαη ην ηειηθφ ξεχκα πνπ ιακβάλεηαη ζηελ άλνδν κπνξεί λα 

κεηαθεξζεί ζε εληζρπηή θαη έπεηηα ζην ζχζηεκα θαηαγξαθήο (Chatwal & Anand 1979). 

Δ δηφξζσζε ηνπ ππφβαζξνπ, ην νπνίν νθείιεηαη ζε κνξηαθή απνξξφθεζε ή δηάρπζε 

ηεο αθηηλνβνιίαο, απνηειεί ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ επίηεπμε κεηξήζεσλ πςειήο αθξίβεηαο. 

Πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο αθαίξεζεο ηνπ ζήκαηνο ηνπ ππφβαζξνπ απφ ην ζπλνιηθφ ζήκα. 

ηηο κεζφδνπο CVAAS θαη FAAS,  ε δηφξζσζε ηνπ ππφβαζξνπ έγηλε ρξεζηκνπνηψληαο ιπρλία 

δεπηεξίνπ (D2) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθάζηνηε ιπρλία θνίιεο θαζφδνπ, νη νπνίεο εθπέκπνπλ 

ζε επξχ θαη ζηελφ θάζκα αθηηλνβνιίαο, αληίζηνηρα. Δ εθπνκπή ηεο αθηηλνβνιίαο γίλεηαη 

ελαιιάμ απφ ηηο δχν ιπρλίεο. Σν πξνζδηνξηδφκελν ζηνηρείν απνξξνθά ειάρηζηε αθηηλνβνιία 

απφ ηε ιπρλία D2, ελψ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο (99%) απνξξνθάηαη απφ ην ππφβαζξν. Σν 

ζήκα απφ ηε ιπρλία θνίιεο θαζφδνπ πξνθχπηεη απφ ηελ απνξξφθεζε ηεο αθηηλνβνιίαο ηφζν 

απφ ην πξνζδηνξηδφκελν ζηνηρείν φζν θαη απφ ην ππφβαζξν. Ώπφ απηφ ην ζήκα αθαηξείηαη 

ειεθηξνληθά ην ζήκα απνξξφθεζεο ηεο αθηηλνβνιίαο απφ ηε ιπρλία D2 πνπ νθείιεηαη κφλν 

ζην ππφβαζξν θαη πξνθχπηεη ην δηνξζσκέλν ζήκα (Butcher & Sneddon 1998). 

ηε GFAAS, ε δηφξζσζε ηνπ ππφβαζξνπ έγηλε ζχκθσλα κε ην θαηλφκελν Zeeman 

θαηά ην νπνίν εληφο καγλεηηθνχ πεδίνπ πξνθαιείηαη δηαρσξηζκφο ησλ θαζκαηηθψλ γξακκψλ 

πνπ εθπέκπνπλ ηα άηνκα (Zeeman 1897). ηαλ ην καγλεηηθφ πεδίν δελ ιεηηνπξγεί, ε 

αθηηλνβνιία πνπ εθπέκπεηαη απφ ηε ιπρλία θνίιεο θαζφδνπ απνξξνθάηαη απφ ην 

πξνζδηνξηδφκελν ζηνηρείν θαη ην ππφβαζξν. ηαλ ην καγλεηηθφ πεδίν ιεηηνπξγεί, νη 

θαζκαηηθέο γξακκέο ησλ αηφκσλ εληφο ηνπ ζσιήλα γξαθίηε δηαζπψληαη ζε ζπζηαηηθά, ηα 

νπνία απέρνπλ απφ ην κήθνο θχκαηνο ζην νπνίν γίλεηαη ε κέηξεζε, ελψ ην ππφβαζξν δελ 

επεξεάδεηαη. Ώθαηξψληαο ην ζήκα πνπ πξνθχπηεη κε αλνηρηφ καγλεηηθφ πεδίν απφ ην ζήκα 

πνπ πξνθχπηεη κε θιεηζηφ καγλεηηθφ πεδίν, πξνθχπηεη ην ζήκα δηνξζσκέλν σο πξνο ην 

ππφβαζξν. ηε GFAAS, ε δηφξζσζε ηνπ ππφβαζξνπ έγηλε θαη κε ηελ πξνζζήθε ρεκηθψλ 

ηξνπνπνηεηψλ ζην ζσιήλα γξαθίηε μερσξηζηά γηα ηε κέηξεζε θάζε δείγκαηνο. Οη ρεκηθνί 

ηξνπνπνηεηέο ζπκβάιινπλ ζπλήζσο ζηε κείσζε ηεο πηεηηθφηεηαο ηνπ πξνζδηνξηδφκελνπ 

ζηνηρείνπ, επηηξέπνληαο ηελ εθαξκνγή κεγαιχηεξεο ζεξκνθξαζίαο ππξφιπζεο θαη θαη’ 

επέθηαζε ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εμάηκηζε ησλ νπζηψλ πνπ πξνθαινχλ «ζφξπβν» (Butcher 

& Sneddon 1998). Χο ρεκηθνί ηξνπνπνηεηέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα δηαιχκαηα H2NH4PO4 
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0,4% w/v (Merck) θαη Mg(NO3)2⋅6H2O 0,02% w/v (Merck) γηα ην Cd, θαη ηα δηαιχκαηα 

Pd(NO3)2 0,03% w/v (Merck) θαη Mg(NO3)2⋅6H2O 0,02% w/v (Merck) γηα ην Cu.  

 

8.2.3 Βαζκνλφκεζε νξγάλσλ–Έιεγρνο αμηνπηζηίαο κεηξήζεσλ 

Πηζηνπνηεκέλα πξφηππα δηαιχκαηα κεηάιισλ γλσζηήο ζπγθέληξσζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

γηα ηε βαζκνλφκεζε ησλ θαζκαηνθσηφκεηξσλ. ηε βαζκνλφκεζε θάζε γλσζηή 

ζπγθέληξσζε κεηάιινπ αληηζηνηρείηαη ζε κηα ηηκή απνξξφθεζεο θαη πξνθχπηεη κηα πξφηππε 

θακπχιε αλαθνξάο, ηεο νπνίαο ε θιίζε απνηειεί έλα αμηφπηζην θξηηήξην γηα ηε ζσζηή 

ιεηηνπξγία ηνπ αλαιπηηθνχ νξγάλνπ (Buther & Sneddon 1998). Δ βαζκνλφκεζε ησλ 

νξγάλσλ γηλφηαλ ζηελ αξρή θάζε κέηξεζεο, ελψ αλά δέθα δηαιπηνπνηεκέλα δείγκαηα ηζηψλ 

αλαιπφηαλ έλα δηάιπκα πξνηχπνπ γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεηαβνιήο ηνπ ζήκαηνο απνξξφθεζεο. 

Δ πξφηππε θακπχιε ήηαλ έμη ζεκείσλ γηα ηνλ Hg (0, 5, 10, 10, 10 θαη 50 κg/l), ηεζζάξσλ 

ζεκείσλ γηα ην Cd (0, 0,5, 1, 2 κg/l), ην Fe (0, 0,5, 1 θαη 2 mg/l) θαη ην Cu (0, 10, 20 θαη 40 

κg/l), θαη πέληε ζεκείσλ γηα ηνλ Zn (0, 0,4, 0,8, 1 θαη 2 mg/l). Σειηθά, ε γξακκηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ηεο ζπγθέληξσζεο θάζε κεηάιινπ θαη ηεο απνξξφθεζεο επέηξεςε ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε αμηφπηζησλ κεηξήζεσλ (Buther & Sneddon 1998).  

Γηα ηνλ έιεγρν πηζαλήο επηκφιπλζεο, ρξεζηκνπνηήζεθε έλα ηπθιφ δείγκα ζε θάζε 

ρψλεπζε δέθα δεηγκάησλ ηζηψλ. Οη ζπγθεληξψζεηο ησλ κεηάιισλ ζηα ηπθιά δείγκαηα ήηαλ 

κεδεληθέο ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ ρσλεχζεσλ. ηηο πεξηπηψζεηο, σζηφζν, πνπ αληρλεχνληαλ 

έζησ θαη κεδακηλέο ζπγθεληξψζεηο κεηάιισλ ε ρψλεπζε επαλαιακβαλφηαλ. Γηα ηνλ έιεγρν 

ηεο νξζφηεηαο ησλ κεηξήζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην πηζηνπνηεκέλν πιηθφ αλαθνξάο 

(Certified Reference Material, CRM) κπτθνχ ηζηνχ θαξραξία DORM-2 (National Research 

Council of Canada, NRCC) απφ ην νπνίν ρσλεχνληαλ 0,1 g αλά δέθα δείγκαηα ηζηψλ. ΐάζεη 

ηεο εθαηνζηηαίαο ηηκήο ηνπ ιφγνπ ησλ πεηξακαηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ ησλ κεηάιισλ ζην 

CRM πξνο ηηο ζεσξεηηθέο, ππνινγίζηεθε ν ζπληειεζηήο αλάθηεζεο (R%), νη ηηκέο ηνπ 

νπνίνπ αλαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα. Σα δείγκαηα ησλ ηπθιψλ θαη ηνπ CRM 

ππνβιήζεθαλ ζηελ ίδηα δηαδηθαζία φμηλεο ρψλεπζεο κε ηα δείγκαηα ησλ ηζηψλ. 

 

8.2.4 Όξηα αλίρλεπζεο 

Σα φξηα αλίρλεπζεο (Limits Of Detection, LOD) ησλ βαξέσλ κεηάιισλ εθηηκήζεθαλ 

ηξηπιαζηάδνληαο ηελ ηππηθή απφθιηζε ησλ ηπθιψλ δεηγκάησλ θαη ήηαλ: 10
-4

 (Hg), 0,002 

(Cd), 4,00 (Fe), 0,18 (Cu) θαη 2,00 (Zn), φια ζε mg/kg. Ώλ θαη είρε ζπκπεξηιεθζεί αξρηθά 

θαη ην καγγάλην (Mn) ζηηο αλαιχζεηο, ε ζπγθέληξσζή ηνπ ήηαλ ρακειφηεξε απφ ην φξην 
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αλίρλεπζεο (LODΜn=0,65 mg/kg) ζην 90% ησλ πξνθαηαξθηηθψλ κεηξήζεσλ 300 δεηγκάησλ 

(75 δείγκαηα αλά ηζηφ θαη ησλ δχν εηδψλ). πλεπψο, εμαηξέζεθε απφ ηελ παξνχζα κειέηε, 

φπσο πξνηείλεη ε USEPA (1991b). ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη κφλν νη 

ζπγθεληξψζεηο ησλ κεηάιισλ πνπ βξέζεθαλ πάλσ απφ ηα LOD εθθξαζκέλεο σο mg/kg 

λσπνχ βάξνπο (wet weight, w.w.), γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. Βπίζεο, 

δίλεηαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε πγξαζία αλά ηζηφ, ε νπνία ππνινγίζηεθε κε βάζε ηελ εμίζσζε: 

πγξαζία(%)=[λσπφ βάξνο ηζηνχ (g)-μεξφ βάξνο ηζηνχ(g)/λσπφ βάξνο ηζηνχ(g)]x100. 

 

8.2.5 Γείγκαηα πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηηο ρεκηθέο αλαιχζεηο 

ηηο ρεκηθέο αλαιχζεηο ζπκπεξηιήθζεθαλ άηνκα ησλ εηδψλ Scyliorhinus canicula θαη 

Squalus blainville πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ησλ Βιιεληθψλ Θαιαζζψλ. 

Δ γεσγξαθηθή πξνέιεπζε ησλ αηφκσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζηαηηζηηθή πξν-επεμεξγαζία ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ ρεκηθψλ αλαιχζεσλ γηα ηνλ έιεγρν ελδερφκελσλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ 

πεξηνρψλ σο πξνο ηα επίπεδα ησλ βαξέσλ κεηάιισλ αλά ηζηφ θαη είδνο απνηέιεζε ην βαζηθφ 

θξηηήξην γηα ηελ νκαδνπνίεζε ησλ ζηαζκψλ δεηγκαηνιεςίαο, φπσο απνηππψλεηαη ζηελ 

Βηθφλα 8.2. θνπφο ήηαλ λα αλαδεηρζεί ε γεσγξαθηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ αηφκσλ σο πξνο 

ην κεηαιιηθφ ηνπο θνξηίν, ε νπνία δηαπηζηψζεθε φηη ζα απνθξπβφηαλ κε ηελ νκαδνπνίεζή 

ηνπο, ηδηαίηεξα απφ ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Ώηγαίνπ.  

Σειηθά, ηα άηνκα ηνπ είδνπο Scyliorhinus canicula νκαδνπνηήζεθαλ ζε εθηά 

πιεζπζκηαθά δείγκαηα πξνεξρφκελα απφ ηηο πεξηνρέο: βφξεην Ώηγαίν Πέιαγνο (nAEG), 

βφξεην Βπβντθφ θφιπν (nEVO), Κπθιάδεο (CYC), Μπξηψν (MYR), Κξεηηθφ (CRE) θαη 

Εφλην (ION) Πέιαγνο, θαη Κνξηλζηαθφ θφιπν (COR). Ώληίζηνηρα, ηα άηνκα ηνπ είδνπο 

Squalus blainville νκαδνπνηήζεθαλ ζε εθηά πιεζπζκηαθά δείγκαηα πξνεξρφκελα απφ ηηο 

πεξηνρέο: nAEG, CYC, MYR, CRE, Ληβπθφ Πέιαγνο (LIB), ION θαη COR. 

Σα ζηνηρεία ησλ δεηγκαηνιεςηψλ απηψλ ησλ αηφκσλ (εκεξνκελία, γεσγξαθηθέο 

ζπληεηαγκέλεο, βάζνο θαη εξγαιείν αιίεπζεο) παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζην Κεθάιαην 2, 

ελψ ζηνπο Πίλαθεο 8.2 θαη 8.3, αληίζηνηρα, δίλνληαη ζπλνπηηθά πιεξνθνξίεο γηα ηα 

βηνινγηθά ηνπο ζηνηρεία (θχιν, νιηθφ κήθνο, νιηθφ βάξνο θαη ειηθία).   
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Δηθφλα 8.2 Υάξηεο ηεο Βιιάδαο κε ηνπο ζηαζκνχο δεηγκαηνιεςίαο ησλ αηφκσλ ησλ εηδψλ S. 

canicula (Α) θαη S. blainville (Β), ηα νπνία ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηηο ρεκηθέο αλαιχζεηο. Οη 

νκαδνπνηήζεηο ησλ ζηαζκψλ αληηπξνζσπεχνληαη απφ δηαθνξεηηθφ ρξψκα 

A

B



ΒΑΡΔΑ ΜΔΣΑΛΛΑ 

371 

 

Πίλαθαο 8.2 Οιηθφ κήθνο (TL) θαη νιηθφ βάξνο (TW) ησλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. canicula αλά θχιν 

θαη πεξηνρή δεηγκαηνιεςίαο πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηηο ρεκηθέο αλαιχζεηο  

 

Πεξηνρή Φχιν Ν 
TL (mm)   TW (g) 

Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο   Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο 

nAEG 

Θ 222 373 50,1 229–466 

 
193 78,8 28–383 

Ώ 247 393 54,8 196–513 

 
210 82,4 23–488 

ζχλνιν 469 384 53,5 196–513 

 
202 81,1 23–488 

nEVO 

Θ 18 416 32,0 352–461 

 
269 71,2 149–381 

Ώ 14 438 25,2 377–472 

 
286 45,4 183–353 

ζχλνιν 32 426 30,9 352–472 

 
276 61,0 149–381 

CYC 

Θ 80 376 57,9 234–482 

 
197 90,3 34–441 

Ώ 68 371 77,3 194–517 

 
184 110 20–492 

ζχλνιν 148 374 67,3 194–517 

 
191 100 20–492 

MYR 

Θ 10 390 21,7 357–416 

 
227 44,9 152–277 

Ώ 33 415 24,9 350–471 

 
239 45,0 150–346 

ζχλνιν 43 409 26,3 350–471 

 
236 44,7 150–346 

CRE 

Θ 18 375 43,5 304–455 

 
170 57,6 79–300 

Ώ 15 400 50,1 337–486 

 
199 75,0 105–337 

ζχλνιν 33 387 47,5 304–486 

 
183 66,5 79–337 

ION 

Θ 10 412 39,7 325–462 

 
226 65,8 74–293 

Ώ 10 397 51,8 300–462 

 
197 83,1 79–327 

ζχλνιν 20 404 45,5 300–462 

 
211 74,4 74–327 

COR 

Θ 14 386 84,8 227–480 

 
217 120 31–361 

Ώ 11 342 93,0 198–487 

 
147 114 19–375 

ζχλνιν 25 367 89,4 198–487 

 
186 120 19–375 

χλνιν 770 385 56,8 194–517   204 85,3 19–492 

Ν, αξηζκφο αηφκσλ; Θ, ζειπθά; Ώ, αξζεληθά; Μ.Σ., κέζε ηηκή; T.A., ηππηθή απφθιηζε 

 

Πίλαθαο 8.3 Οιηθφ κήθνο (TL), νιηθφ βάξνο (TW) θαη ειηθία ησλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. blainville 

αλά θχιν θαη πεξηνρή δεηγκαηνιεςίαο πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηηο ρεκηθέο αλαιχζεηο 

 

Πεξηνρή Φχιν Ν 
TL (mm)   TW (g)   Ζιηθία (y)* 

Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο   Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο   Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο 

nAEG 

Θ 119 502 118 308–759 

 

742 569 115–2.355 

 

85 12,7 4,34 3–27 

Ώ 89 473 77,3 253–589 

 

533 228 78–993 

 

65 12,1 3,64 2–20 

ζχλνιν 208 490 104 253–759 

 

653 467 78–2.355 

 

150 12,4 4,05 2–27 

CYC 

Θ 52 384 187 182–779 

 

538 682 22–2.900 

 

43 8,14 8,15 1–23 

Ώ 42 379 132 180–570 

 

338 278 21–890 

 

36 7,67 5,93 1–19 

ζχλνιν 94 382 164 180–779 

 

449 547 21–2.900 

 

79 7,92 7,19 1–23 

MYR 

Θ 18 545 100 420–712 

 

965 669 325–2.550 

 

10 13,2 4,05 8–23 

Ώ 20 493 41,6 410–551 

 

587 145 303–788 

 

14 13,7 2,97 9–17 

ζχλνιν 38 518 78,3 410–712 

 

766 503 303–2.550 

 

24 13,5 3,39 8–23 

CRE 

Θ 22 456 93,0 355–680 

 

538 420 199–1.590 

 

19 11,4 4,66 6–22 

Ώ 14 418 20,7 373–456 

 

351 48,2 286–452 

 

12 10,4 1,83 8–13 

ζχλνιν 36 442 75,5 355–680 

 

465 340 199–1.590 

 

31 11,0 3,80 6–22 

LIB 

Θ 24 571 47,1 461–666 

 

1.047 342 390–1.800 

 

9 17,0 2,78 13–21 

Ώ 10 480 22,7 438–507 

 

429 113 290–600 

 

5 13,4 3,29 10–17 

ζχλνιν 34 544 58,6 438–666 

 

865 408 290–1.800 

 

14 15,7 3,36 10–21 

ION 

Θ 25 515 179 280–767 

 

1.020 933 102–2.596 

 

17 10,2 6,61 3–25 

Ώ 39 483 88,0 268–576 

 

559 241 85–947 

 

31 12,5 4,75 3–20 

ζχλνιν 64 495 131 268–767 

 

739 646 85–2.596 

 

48 11,7 5,52 3–25 

COR Θ 1 565 – 565 

 

769 – 769 

 

– – – – 

χλνιν 475 472 126 180–779   634 515 21–2.900   346 11,4 5,45 1–27 

Ν, αξηζκφο αηφκσλ; Θ, ζειπθά; Ώ, αξζεληθά; Μ.Σ., κέζε ηηκή; T.A., ηππηθή απφθιηζε; *ε ειηθία εθηηκήζεθε ζε ππνζχλνιν ησλ 

ζπιιερζέλησλ αηφκσλ (βι. Τπνθεθ. 3.3.6) 
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8.2.6 ηαηηζηηθή επεμεξγαζία 

Σα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ ζπγθεληξψζεσλ (mg/kg w.w.) ησλ βαξέσλ 

κεηάιισλ ππνινγίζηεθαλ αλά βηνινγηθφ ηζηφ, μερσξηζηά γηα ηα ζειπθά θαη αξζεληθά άηνκα, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ θαηάζηαζε ηεο γελλεηηθήο ηνπο σξίκαζεο, θαη παξνπζηάδνληαη 

μερσξηζηά γηα θάζε πεξηνρή δεηγκαηνιεςίαο θαη γηα ην ζχλνιν ησλ πεξηνρψλ. Με βάζε ηηο 

κέζεο ζπγθεληξψζεηο ησλ βαξέσλ κεηάιισλ, εθηηκήζεθε ε ζεηξά κε ηελ νπνία ηα 

ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ζπγθεληξψλνληαη ζε θάζε ηζηφ ησλ εηδψλ ζε θάζε πεξηνρή 

δεηγκαηνιεςίαο θαη ζην ζχλνιν ησλ πεξηνρψλ. 

Έπεηηα απφ θαηάιιειν ζηαηηζηηθφ έιεγρν, θξίζεθε απαξαίηεηνο ν ινγαξηζκηθφο 

κεηαζρεκαηηζκφο (log10) ησλ ζπγθεληξψζεσλ ησλ βαξέσλ κεηάιισλ γηα λα ηθαλνπνηεζνχλ 

νη πξνυπνζέζεηο ηεο θαλνληθήο θαηαλνκήο θαη λα εθαξκνζηνχλ νη αθφινπζεο αλαιχζεηο.  

Δ παξακεηξηθή κνλφδξνκε αλάιπζε δηαθχκαλζεο (One-way Analysis of Variance, 

ANOVA) (Zar 1999) εθαξκφζηεθε γηα ηελ εχξεζε ζηαηηζηηθψλ ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ ζηηο 

κέζεο ζπγθεληξψζεηο (log10) ησλ βαξέσλ κεηάιισλ αλάκεζα ζηνπο δηαθνξεηηθνχο ηζηνχο ή 

ζηηο πεξηνρέο δεηγκαηνιεςίαο. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο, πξαγκαηνπνηήζεθε ν έιεγρνο πνιιαπιψλ ζπγθξίζεσλ (multiple range tests) κε 

βάζε ην θξηηήξην ηεο ειάρηζηεο ζεκαληηθήο δηαθνξάο (Least Significant Difference, LSD) 

(Sokal & Rohlf 1987) γηα λα εληνπηζηνχλ νη επηκέξνπο δηαθνξέο.  

Δ ζχγθξηζε ησλ γεσκεηξηθψλ κέζσλ φξσλ ησλ ζπγθεληξψζεσλ (log10) ησλ βαξέσλ 

κεηάιισλ κεηαμχ ησλ ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ αηφκσλ αλά είδνο, κεηαμχ ησλ αλψξηκσλ θαη 

ψξηκσλ αηφκσλ αλά θχιν θαη είδνο, θαζψο θαη κεηαμχ ησλ δχν εηδψλ έγηλε κε ηελ 

παξακεηξηθή δνθηκαζία t (Student’s t-test) (Sokal & Rohlf 1987).  

Δ ζπλεξγηζηηθή ή αληαγσληζηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ ζπγθεληξψζεσλ (log10) ησλ 

βαξέσλ κεηάιισλ αλά ηζηφ ειέγρζεθε εθαξκφδνληαο ηελ πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε 

θαηά ηελ νπνία ππνινγίζηεθε ν ζπληειεζηήο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο r ηνπ Pearson. Ο 

ζπληειεζηήο r θπκαίλεηαη απφ -1 έσο +1. Ώπμαλνκέλεο ηεο απφιπηεο ηηκήο ηνπ, απμάλεηαη ν 

βαζκφο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ εμεηαδφκελσλ κεηαβιεηψλ, ελψ ην πξφζεκφ ηνπ θαζνξίδεη 

ην είδνο ηεο ζπζρέηηζεο (αξλεηηθή ή ζεηηθή).  

Πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί αλ ην κεηαιιηθφ θνξηίν ησλ ηζηψλ ζρεηίδεηαη κε ην νιηθφ 

κήθνο (TL) θαη ηελ ειηθία ησλ αηφκσλ (κφλν ζηελ πεξίπησζε ηνπ είδνπο Squalus blainville 

φπνπ ήηαλ δπλαηή ε εθηίκεζεο ηεο ειηθίαο), εθαξκφζηεθε ε απιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε 

αλάκεζα ζε θάζε παξάγνληα θαη ηε ζπγθέληξσζε (log10) θάζε κεηάιινπ ζηνπο ηζηνχο. 

Βπίζεο, αθνχ εμεηάζηεθε ν βαζκφο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηνπ TL θαη ηνπ κεηαιιηθνχ θνξηίνπ 
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θάζε ηζηνχ, ζπγθξίζεθε ν ζπληειεζηήο b κεηαμχ ησλ ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ αηφκσλ, θαζψο 

θαη κεηαμχ ησλ δχν εμεηαδφκελσλ εηδψλ εθαξκφδνληαο ηελ αλάιπζε ζπλδηαθχκαλζεο 

(Analysis of Covariance, ANCOVA) (Zar 1999).  

Οη πξναλαθεξφκελεο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα θάζε πεξηνρή 

δεηγκαηνιεςίαο θαη γηα ην ζχλνιν ησλ πεξηνρψλ αλά είδνο. Δ ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ εηδψλ 

(δνθηκαζίεο t θαη ANCOVA) έγηλε αθελφο ζηηο θνηλέο πεξηνρέο αιίεπζήο ηνπο (nAEG, CYC, 

MYR, CRE, θαη ION, κε εμαίξεζε ηνλ COR, εμαηηίαο ησλ αληζνκεγεζψλ δεηγκάησλ ησλ 

εηδψλ) αθεηέξνπ ιακβάλνληαο ππφςε ηα άηνκα παξφκνηνπ κεγέζνπο απφ θάζε είδνο, γηα 

απηφ θαη εμαηξέζεθαλ ηα άηνκα ηνπ Squalus blainville >530 mm (TL).  

Ο ππνινγηζκφο ησλ πεξηγξαθηθψλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ κεηαβιεηψλ θαη φιεο νη 

ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο έγηλαλ ζην πξφγξακκα STATGRAPHICS v.16.2. ε θάζε ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο (Ρ) νξίζηεθε σο 0,05. Δ γξαθηθή απεηθφληζε ησλ 

απνηειεζκάησλ έγηλε κε ηελ θαηαζθεπή ζεθνγξακκάησλ ζην STATGRAPHICS v.16.2 ή 

γξαθεκάησλ ζην ππνινγηζηηθφ θχιν MS EXCEL 2007. 

 

8.2.7 Δπηθηλδπλφηεηα απφ ηελ θαηαλάισζε ησλ ππφ κειέηε εηδψλ 

Ο θίλδπλνο πνπ δηαηξέρεη ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ απφ ηελ θαηαλάισζε ηνπ γάηνπ 

Scyliorhinus canicula θαη ηνπ γθξηδνθεληξνληνχ Squalus blainville εθηηκήζεθε ζπγθξίλνληαο 

ηελ παξαηεξνχκελε ζπγθέληξσζε ησλ κεηάιισλ ζην κπτθφ ηζηφ ησλ αηφκσλ κε ηα 

ζπληζηψκελα κέγηζηα επηηξεπφκελα επίπεδα κεηάιισλ ζε ςάξηα: 1, 0,05, 30, 30 θαη 100 

mg/kg w.w. γηα ηα κέηαιια Hg θαη Cd ζχκθσλα κε ηελ Βπξσπατθή Οδεγία 629/2008 (EU 

2008a), Cu θαη Zn ζχκθσλα κε ην Αηεζλή Οξγαληζκφ Σξνθίκσλ θαη Γεσξγίαο (FAO 1983), 

θαη Fe ζχκθσλα κε ην Αηεζλή Οξγαληζκφ Τγείαο (WHO 1989), αληίζηνηρα. 

Βπίζεο, εθηηκήζεθε ε εκεξήζηα πξφζιεςε ησλ κεηάιισλ (Estimated Daily Intake, 

EDI) κέζσ ηεο θαηαλάισζεο ησλ ππφ κειέηε εηδψλ, ιακβάλνληαο ππφςε έλα κέζν βάξνο 

ζψκαηνο (body weight, bw) ελήιηθα ίζν κε 70 kg θαη κηα κέζε εκεξήζηα θαηαλάισζε 

ςαξηψλ 0,068 kg πνπ έρεη θαηαγξαθεί ζηελ Βιιάδα (FAO 2010b). Ο δείθηεο EDI (κg/70 kg 

bw/d) εθηηκήζεθε ζχκθσλα κε ηελ εμίζσζε: EDI=Μέζε ζπγθέληξσζε κεηάιινπ (κg/kg 

w.w.)xΜέζε θαηαλάισζε ςαξηψλ αλά 70 kg βάξνο ζψκαηνο αλά εκέξα (kg/70 kg bw/d). 

Ώθνινχζσο, ν δείθηεο EDI ζπγθξίζεθε κε ηα δηεζλή θαζηεξσκέλα πξφηππα αζθαιείαο, 

θαη εηδηθφηεξα αθελφο κε ηελ πξνζσξηλή αλεθηή εκεξήζηα πξφζιεςε ησλ κεηάιισλ 

(Provisional Tolerable Daily Intake, PTDI), ε νπνία ζεζπίζηεθε απφ ηελ θνηλή επηηξνπή 

FAO/WHO (JECFA 2003) αθεηέξνπ κε ηε ζπληζηψκελε εκεξήζηα δφζε αλαθνξάο ησλ 
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κεηάιισλ (Reference Dose, RfD), ε νπνία ζεζπίζηεθε απφ ηελ Τπεξεζία Πξνζηαζίαο ηνπ 

Πεξηβάιινληνο ησλ Δ.Π.Ώ. (USEPA 2014), γηα έλα κέζν βάξνο ζψκαηνο ελήιηθα ίζν κε 70 

kg θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο. Με ηνλ ίδην ηξφπν, εθηηκήζεθε θαη ε εβδνκαδηαία πξφζιεςε 

ησλ κεηάιισλ (Estimated Weekly Intake, EWI), ε νπνία ζπγθξίζεθε κε ηελ πξνζσξηλή 

αλεθηή εβδνκαδηαία πξφζιεςε ησλ κεηάιισλ (Provisional Tolerable Weekly Intake, PTWI) 

θαη ηε ζπληζηψκελε εβδνκαδηαία δφζε αλαθνξάο ηνπο (RfD) (Türkmen et al. 2009). 

Βπίζεο, εθηηκήζεθε ν δείθηεο θηλδχλνπ (Hazard Index, HI) πνπ δηαηξέρεη ην ειιεληθφ 

θνηλφ απφ ηελ πξφζιεςε θάζε ζηνηρείνπ κέζσ ηεο θαηαλάισζεο ησλ ππφ κειέηε εηδψλ, 

βάζεη ηνπ ιφγνπ ησλ δεηθηψλ EWI/PTWI. Ο ππνινγηζκφο ηνπ δείθηε HI έγηλε μερσξηζηά γηα 

θάζε κέηαιιν. Ώπφ ηελ άζξνηζε ησλ δεηθηψλ ΔΕ φισλ ησλ κεηάιισλ πξνέθπςε ν νιηθφο 

δείθηεο θηλδχλνπ (ΔΕT) (Antonijevic et al. 2011). ηαλ ν δείθηεο θηλδχλνπ ιάβεη ηηκέο >1 

ζεσξείηαη κε απνδεθηφο θαη ε θαηαλάισζε ησλ ςαξηψλ δελ είλαη αζθαιήο γηα ηελ 

αλζξψπηλε πγεία (USEPA 2014). Σέινο, δηαηξψληαο ην δείθηε PTWI κε ηε κέζε 

ζπγθέληξσζε θάζε κεηάιινπ ππνινγίζηεθε ε κέγηζηε πηζαλή εβδνκαδηαία θαηαλάισζε ηνπ 

εδψδηκνπ ηζηνχ ησλ ππφ κειέηε εηδψλ (Maximum Possible Consumption of Fish, MPCF) ζε 

kg γηα έλα κέζν βάξνο ζψκαηνο 70 kg (Escobar-Sánchez et al. 2014).  

ινη νη παξαπάλσ ππνινγηζκνί πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα θάζε πεξηνρή δεηγκαηνιεςίαο 

θαη γηα ην ζχλνιν ησλ πεξηνρψλ αλά είδνο. 

 

8.2.8 Δθηίκεζε ηεο ζξεπηηθήο αμίαο ησλ ππφ κειέηε εηδψλ 

Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ζξεπηηθήο αμίαο ησλ ππφ κειέηε εηδψλ, αξρηθά ππνινγίζηεθε ν δείθηεο 

EDI ησλ απαξαίηεησλ κεηάιισλ Cu, Fe θαη Zn απφ ηελ θαηαλάισζε 100 g κπτθνχ ηζηνχ γηα 

έλα κέζν βάξνο ζψκαηνο 70 kg. Έπεηηα εθηηκήζεθε ε εκεξήζηα πξφζιεςε απηψλ ησλ 

ηρλνζηνηρείσλ (Daily Mineral Intake, DMI=EDI/RDI*100) (Ruelas-Inzunza & Páez-Osuna 

2007), δειαδή ν βαζκφο (%) ζηνλ νπνίν θαιχπηνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα είδε ηε ζπληζηψκελε 

εκεξήζηα πξφζιεςε (Recommended Daily Intake, RDI ή daily allowances) ησλ κεηάιισλ 

Cu, Fe θαη Zn, φπσο απηή ζεζπίζηεθε απφ ηελ Βπξσπατθή Βπηηξνπή: Cu=1, Fe=14 θαη 

Zn=10 κg/100g/d (EU 2008b). Οη ππνινγηζκνί πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα θάζε πεξηνρή 

δεηγκαηνιεςίαο θαη γηα ην ζχλνιν ησλ πεξηνρψλ αλά είδνο. 
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8.3 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

 

8.3.1 Έιεγρνο αμηνπηζηίαο ησλ ρεκηθψλ αλαιχζεσλ 

Δ αλάιπζε ησλ πηζηνπνηεκέλσλ δεηγκάησλ αλαθνξάο DORM-2, έδεημε φηη ε αθξίβεηα ηεο 

αλαιπηηθήο κεζφδνπ πνπ εθαξκφζηεθε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ βαξέσλ 

κεηάιισλ ήηαλ αξθεηά πςειή. Οη κέζεο ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ αλάθηεζεο αλά κέηαιιν 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 8.4. ηελ πνξεία ησλ αλαιχζεσλ θαηαγξάθεθαλ ζεηηθά 

(R>100%) θαη αξλεηηθά (R<100%) ζθάικαηα, ηα νπνία θπκάλζεθαλ εληφο ησλ απνδεθηψλ 

νξίσλ 80–120% (Veiga & Baker 2004). πλεπψο, ιήθζεθαλ ππφςε γηα ηε «δηφξζσζε» ησλ 

ζπγθεληξψζεσλ ησλ κεηάιισλ κέζσ ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ηνπο κε ην ιφγν ηεο ζεσξεηηθήο 

πξνο ηελ πεηξακαηηθή ηηκή ηνπ DORM-2. Με ηνλ ηξφπν απηφ, επηηεχρζεθε ε βειηηζηνπνίεζε 

ηεο αθξίβεηαο ησλ ηηκψλ ησλ ζπγθεληξψζεσλ ησλ βαξέσλ κεηάιισλ ζε θάζε δείγκα.  

 

Πίλαθαο 8.4 Ώπνηειέζκαηα ειέγρνπ αμηνπηζηίαο ηεο αλαιπηηθήο κεζφδνπ 

 

Μέηαιιν 
CRM ζεσξεηηθφ 

  
CRM πεηξακαηηθφ 

Ν R (%) 
Μ.Σ.  Σ.Α. Μ.Σ.  Σ.Α. 

Hg 4,64 0,26 
 

4,11 0,66 360 88,6 

Cd 0,04 0,008 
 

0,04 0,004 125 95,4 

Cu 2,34 0,16 
 

2,50 0,05 138 107 

Fe 142 10,0 
 

135 8,50 196 94,7 

Zn 25,6 2,30   24,0 4,13 355 93,9 

CRM, πηζηνπνηεκέλν δείγκα αλαθνξάο, Μ.Σ., κέζε ηηκή (mg/kg d.w.); T.A., ηππηθή απφθιηζε; N, αξηζκφο ειέγρσλ αλάθηεζεο ησλ 

ζπγθεληξψζεσλ ησλ βαξέσλ κεηάιισλ; R, ζπληειεζηήο αλάθηεζεο 

 

8.3.2 Πεξηεθηηθφηεηα ζε πγξαζία αλά βηνινγηθφ ηζηφ 

Δ πεξηεθηηθφηεηα ησλ βηνινγηθψλ ηζηψλ ζε πγξαζία παξνπζίαζε αχμεζε θαηά ηε ζεηξά: 

ήπαξ>κπτθφο ηζηφο>γνλάδα>βξάγρηα θαη ζηα δχν ππφ κειέηε είδε (Πίλαθαο 8.5). 

 

Πίλαθαο 8.5 Τγξαζία (%) αλά βηνινγηθφ ηζηφ θαη είδνο  

 
 

Ηζηφο 
Scyliorhinus canicula   Squalus blainville 

Ν Μ.Σ. Σ.A. Δχξνο   Ν Μ.Σ. Σ.A. Δχξνο 

Μπτθφο ηζηφο 748 74,4 3,11 60,5–84,0 

 

435 74,3 2,65 59,3–88,4 

Ήπαξ 584 43,4 11,4 12,3–78,8 

 

419 39,0 13,3 11,7–77,8 

ΐξάγρηα 420 79,1 2,86 67,3–88,2 

 

335 78,5 3,17 65,5–90,9 

Γνλάδα 428 75,8 5,75 56,0–90,9   282 74,6 5,24 56,5–94,7 

Μ.Σ., κέζε ηηκή; T.A., ηππηθή απφθιηζε; Ν, αξηζκφο αηφκσλ 
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8.3.3 πγθεληξψζεηο βαξέσλ κεηάιισλ ζηνπο ηζηνχο  

 

Scyliorhinus canicula 

πλνιηθά πξαγκαηνπνηήζεθαλ 6.672 κεηξήζεηο δεηγκάησλ ηζηψλ σο πξνο ην πεξηερφκελν ησλ 

βαξέσλ κεηάιισλ Hg, Cd, Cu, Fe θαη Zn (Πίλαθαο 8.6, Βηθφλα 8.3). 

 
Πίλαθαο 8.6 πγθεληξψζεηο βαξέσλ κεηάιισλ (mg/kg w.w.) αλά ηζηφ γηα ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ ηνπ 

είδνπο S. canicula 

 

 
 

Squalus blainville 

πλνιηθά πξαγκαηνπνηήζεθαλ 5.072 κεηξήζεηο δεηγκάησλ ηζηψλ σο πξνο ην πεξηερφκελν ησλ 

βαξέσλ κεηάιισλ Hg, Cd, Cu, Fe θαη Zn (Πίλαθαο 8.7, Βηθφλα 8.4). 

 

Πίλαθαο 8.7 πγθεληξψζεηο βαξέσλ κεηάιισλ (mg/kg w.w.) αλά ηζηφ γηα ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ ηνπ 

είδνπο S. blainville 

 

 
 

 

Σα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ ζπγθεληξψζεσλ (mg/kg w.w.) ησλ βαξέσλ 

κεηάιισλ αλά ηζηφ θαη πεξηνρή δεηγκαηνιεςίαο παξνπζηάδνληαη μερσξηζηά γηα ηα ζειπθά 

θαη αξζεληθά άηνκα (γελλεηηθά αλψξηκα, ψξηκα θαη ζπλνιηθά) ζηνπο Πίλαθεο Π3–Π7 θαη 

Π8–Π12 ηνπ Παξαξηήκαηνο γηα ηα είδε Scyliorhinus canicula θαη Squalus blainville, 

αληίζηνηρα. 

 

 

Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο

Hg 741 1,47 0,99 0,20–8,76 575 0,87 1,19 0,01–13,2 405 0,44 0,54 0,002–8,09 412 0,30 0,22 0,02–1,39

Cd 264 0,01 0,02 0,003–0,20 78 0,30 0,30 0,05–1,95 162 0,03 0,02 0,01–0,17 75 0,06 0,08 0,01–0,67

Cu 340 0,39 0,30 0,10–2,79 78 1,90 0,90 0,75–6,79 162 0,71 0,51 0,24–4,01 75 0,92 0,34 0,54–2,76

Fe 346 4,96 2,15 1,28–13,4 287 44,9 34,1 11,3–305 254 33,7 31,3 12,2–317 238 17,4 10,6 4,89–74,8

Zn 748 10,3 4,56 3,68–48,0 584 10,7 5,18 2,28–55,9 420 13,1 7,29 2,40–62,2 428 16,5 5,16 2,42–51,1

Μέηαιιν
Μπτθφο ηζηφο Ήπαξ Βξάγρηα Γνλάδα

Ν, αξηζκφο αηφκσλ; Μ.Σ., κέζε ηηκή; T.A., ηππηθή απφθιηζε

Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο

Hg 435 2,85 2,37 0,05–18,7 419 1,44 2,87 0,01–27,9 335 0,92 1,00 0,04–7,71 282 0,86 0,96 0,03–6,73

Cd 279 0,03 0,15 0,003–2,48 99 0,42 0,38 0,03–1,65 181 0,04 0,07 0,004–0,67 109 0,07 0,09 0,01–0,90

Cu 326 0,37 0,43 0,05–5,31 99 1,35 0,78 0,15–5,47 193 0,49 0,36 0,13–3,72 109 0,62 0,22 0,19–1,15

Fe 272 4,78 2,17 1,31–16,4 220 39,6 21,2 3,61–129 190 32,8 20,9 4,60–211 152 17,3 8,35 4,98–53,5

Zn 404 3,38 1,60 0,72–21,4 384 10,3 4,35 1,85–44,0 321 11,2 3,36 1,95–22,7 263 16,2 5,09 4,50–30,3

Ν, αξηζκφο αηφκσλ; Μ.Σ., κέζε ηηκή; T.A., ηππηθή απφθιηζε

Μέηαιιν
Μπτθφο ηζηφο Ήπαξ Βξάγρηα Γνλάδα
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Δηθφλα 8.3 Μέζεο ηηκέο (+T.A.) ησλ ζπγθεληξψζεσλ ησλ βαξέσλ κεηάιισλ ζην κπτθφ ηζηφ, ζην 

ήπαξ, ζηα βξάγρηα θαη ζηε γνλάδα ηνπ είδνπο S. canicula αλά πεξηνρή δεηγκαηνιεςίαο 
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Δηθφλα 8.4 Μέζεο ηηκέο (+T.A.) ησλ ζπγθεληξψζεσλ ησλ βαξέσλ κεηάιισλ ζην κπτθφ ηζηφ, ζην 

ήπαξ, ζηα βξάγρηα θαη ζηε γνλάδα ηνπ είδνπο S. blainville αλά πεξηνρή δεηγκαηνιεςίαο 
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8.3.4 Αθζνλία βαξέσλ κεηάιισλ ζηνπο ηζηνχο   

 

Scyliorhinus canicula 

Οη κέζεο ζπγθεληξψζεηο ησλ βαξέσλ κεηάιισλ ζην κπτθφ ηζηφ απμήζεθαλ θαηά ηε ζεηξά: 

Cd<Cu<Hg<Fe<Zn ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηνρψλ. Ώμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ν 

ηνμηθφο Hg ήηαλ ην ηξίην αθζνλφηεξν κέηαιιν ζην κπτθφ ηζηφ, κε κέζε ζπγθέληξσζε 

κεγαιχηεξε απφ απηή ηνπ Cu, ελφο ζηνηρείνπ πνπ ζεσξείηαη απαξαίηεην γηα ηε θπζηνινγηθή 

ιεηηνπξγία ησλ νξγαληζκψλ. ηνπο ππφινηπνπο ηζηνχο, ε ζεηξά αχμεζεο ησλ κεηάιισλ ήηαλ 

ζε γεληθέο γξακκέο Cd<Hg<Cu<Zn<Fe, θαηά ηελ νπνία θαίλεηαη φηη ηα απαξαίηεηα κέηαιια 

θηάλνπλ ζε πςειφηεξεο ζπγθεληξψζεηο απφ φ,ηη ηα κε απαξαίηεηα ζηνηρεία (Πίλαθαο 8.8, 

Βηθφλα 8.5).  

 

Πίλαθαο 8.8 εηξά αχμεζεο ησλ κέζσλ ζπγθεληξψζεσλ ησλ βαξέσλ κεηάιισλ ζηνπο ηζηνχο ηνπ 

είδνπο S. canicula ζε θάζε πεξηνρή δεηγκαηνιεςίαο θαη ζην ζχλνιν ησλ πεξηνρψλ 

 

 
 

 

Squalus blainville 

ην κπτθφ ηζηφ, νη κέζεο ζπγθεληξψζεηο ησλ βαξέσλ κεηάιισλ απμήζεθαλ θαηά ηε ζεηξά: 

Cd<Cu<Hg<Zn<Fe ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηνρψλ. Οκνίσο κε ην πξνεγνχκελν είδνο, ν Hg 

ήηαλ ην ηξίην αθζνλφηεξν κέηαιιν ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο, αιιά ζε αληίζεζε κε απηφ, ν 

Fe ήηαλ ην αθζνλφηεξν ζηνηρείν ζε θάζε πεξηνρή. ην ήπαξ θαη ζηε γνλάδα, ην ηξίην 

αθζνλφηεξν ζηνηρείν ήηαλ άιινηε ν Hg θαη άιινηε ν Cu αλάινγα κε ηελ πεξηνρή, ζε 

αληίζεζε κε ην πξνεγνχκελν είδνο φπνπ ζε θάζε πεξηνρή ίζρπε Cu>Hg. Βπίζεο, ζην ήπαξ 

θαη ησλ δχν εηδψλ ίζρπε Zn<Fe ζε θάζε πεξηνρή, ελψ ζηε γνλάδα άιινηε ν Fe θαη άιινηε ν 

Zn ήηαλ ην αθζνλφηεξν ζηνηρείν. ηα βξάγρηα, ε ζεηξά αχμεζεο ησλ κεηάιισλ ήηαλ ζε 

γεληθέο γξακκέο ίδηα κε εθείλε ζην κπτθφ ηζηφ, ελψ ζην πξνεγνχκελν είδνο ν Hg ήηαλ ην 

δεχηεξν αθζνλφηεξν ζηνηρείν ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο (Πίλαθαο 8.9, Βηθφλα 8.5). 

Πεξηνρή

nAEG Cd < Cu < Hg < Fe < Zn Cd < Hg < Cu < Zn < Fe Cd < Hg < Cu < Zn < Fe Cd < Hg < Cu < Zn < Fe

nEVO Hg < Fe < Zn Hg < Zn < Fe Hg < Zn < Fe Hg < Zn < Fe

CYC Cd < Cu < Hg < Fe < Zn Hg < Zn < Fe Cd < Hg < Cu < Zn < Fe Hg < Zn < Fe

MYR Cd < Cu < Hg < Fe < Zn Hg < Zn < Fe Cd < Cu < Hg < Zn < Fe Hg < Fe < Zn

CRE Cd < Cu < Hg < Zn < Fe Cd < Hg < Cu < Zn < Fe Cd < Cu < Hg < Zn < Fe Cd < Hg < Cu < Fe < Zn

ION Cd < Cu < Hg < Fe < Zn Cd < Hg < Cu < Zn < Fe Cd < Hg < Cu < Zn < Fe Cd < Hg < Cu < Zn < Fe

COR Cd < Hg < Cu < Fe < Zn Hg < Zn < Fe Cd < Hg < Cu < Zn < Fe Hg < Zn < Fe

χλνιν Cd < Cu < Hg < Fe < Zn Cd < Hg < Cu < Zn < Fe Cd < Hg < Cu < Zn < Fe Cd < Hg < Cu < Zn < Fe

Μπτθφο ηζηφο Ήπαξ Βξάγρηα Γνλάδα

Με γθξη ρξψκα ηνλίδνληαη νη πεξηπηψζεηο κε πξνζδηνξηζκνχ ησλ βαξέσλ κεηάιισλ
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Πίλαθαο 8.9 εηξά αχμεζεο ησλ κέζσλ ζπγθεληξψζεσλ ησλ βαξέσλ κεηάιισλ ζηνπο ηζηνχο ηνπ 

είδνπο S. blainville ζε θάζε πεξηνρή δεηγκαηνιεςίαο θαη ζην ζχλνιν ησλ πεξηνρψλ 

 

 
 

 

Scyliorhinus canicula 

 
 

 

Squalus blainville 

 
 

Δηθφλα 8.5 Ώθζνλία βαξέσλ κεηάιισλ ζηνπο ηζηνχο ησλ ππφ κειέηε εηδψλ ζην ζχλνιν ησλ πεξηνρψλ 

 

8.3.5 ρέζεηο κήθνπο–ζπγθεληξψζεσλ βαξέσλ κεηάιισλ 

 

Scyliorhinus canicula 

Ο Hg εκθάληζε ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ην κήθνο ησλ αηφκσλ ζην κπτθφ ηζηφ 

(nAEG, CYC θαη CRE), ζην ήπαξ (nAEG, CYC θαη CRE), ζηα βξάγρηα (nAEG θαη CYC) 

θαη ζηε γνλάδα (nAEG, MYR θαη CRE).  

Πεξηνρή

nAEG Cd < Cu < Hg < Zn < Fe Cd < Hg < Cu < Zn < Fe Cd < Cu < Hg < Zn < Fe Cd < Cu < Hg < Zn < Fe

CYC Cd < Cu < Hg < Zn < Fe Hg < Zn < Fe Cd < Hg < Cu < Zn < Fe Hg < Fe < Zn

MYR Cd < Cu < Zn < Hg Cu < Cd < Hg < Zn Cd < Cu < Hg < Zn Cd < Cu < Hg < Zn

CRE Cd < Cu < Hg < Zn < Fe Cd < Hg < Cu < Zn < Fe Cd < Cu < Hg < Zn < Fe Cd < Hg < Cu < Fe < Zn

LIB Cd < Cu < Hg < Zn Cd < Cu < Hg < Zn Cd < Cu < Hg < Zn Cd < Hg < Cu < Zn

ION Cd < Cu < Zn < Hg < Fe Cd < Cu < Hg < Zn < Fe Cd < Cu < Hg < Zn < Fe Cd < Cu < Hg < Fe < Zn

COR Cd < Cu < Hg < Zn < Fe Cd < Hg < Cu < Zn < Fe Cd < Cu < Hg < Zn < Fe Cd < Hg < Cu < Fe < Zn

χλνιν Cd < Cu < Hg < Zn < Fe Cd < Cu < Hg < Zn < Fe Cd < Cu < Hg < Zn < Fe Cd < Cu < Hg < Zn < Fe

Με γθξη ρξψκα ηνλίδνληαη νη πεξηπηψζεηο κε πξνζδηνξηζκνχ ησλ βαξέσλ κεηάιισλ
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Σν Cd εκθάληζε ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ην κήθνο ησλ αηφκσλ, είηε ζεηηθή ζην ήπαξ 

(nAEG, CRE θαη ΕΟΝ) ή αξλεηηθή ζηε γνλάδα (nAEG). ην κπτθφ ηζηφ θαη ζηα βξάγρηα δελ 

παξαηεξήζεθε θακία ζεκαληηθή ζπζρέηηζε.  

Ο Cu εκθάληζε ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ην κήθνο ησλ αηφκσλ ζηo ήπαξ 

(nAEG). Ώληίζεηα, παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή αξλεηηθή ζπζρέηηζε ζην κπτθφ ηζηφ (nAEG, 

CYC, CRE θαη ΕΟΝ), ζηα βξάγρηα (COR) θαη ζηε γνλάδα (CRE).  

Ο Fe εκθάληζε ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ην κήθνο ησλ αηφκσλ ζην ήπαξ (CYC, 

CRE, ΕΟΝ θαη COR) θαη ζηα βξάγρηα (ION θαη COR), αιιά ζεκαληηθή αξλεηηθή ζπζρέηηζε 

ζην κπτθφ ηζηφ (nAEG θαη CYC) θαη ζηε γνλάδα (nAEG, nEVO θαη MYR).  

Ο Zn εκθάληζε ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ην κήθνο ησλ αηφκσλ ζην κπτθφ ηζηφ 

(nAEG θαη CYC) θαη ζηα βξάγρηα (nAEG). εκαληηθή αξλεηηθή ζπζρέηηζε εκθάληζε ζην 

κπτθφ ηζηφ (MYR) θαη ζηε γνλάδα (CYC θαη MYR) (Πίλαθαο 8.10, Βηθφλα 8.6).  

 

Squalus blainville 

Δ ζπγθέληξσζε ηνπ Hg ζην κπτθφ ηζηφ θαη ζην ήπαξ εκθάληζε ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε 

κε ην κήθνο ησλ αηφκσλ ζε θάζε πεξηνρή. εκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ βξέζεθε, επίζεο, ηφζν ζηα βξάγρηα (ζε φιεο ηηο πεξηνρέο, κε εμαίξεζε ην MYR 

θαη ην LIB) φζν θαη ζηε γνλάδα (ζε φιεο ηηο πεξηνρέο, κε εμαίξεζε ην MYR θαη ην CRE).  

Σν Cd εκθάληζε ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ην κήθνο ησλ αηφκσλ ζην ήπαξ (LIB 

θαη ION) θαη ζηε γνλάδα (CRE), ελψ παξνπζίαζε ζεκαληηθή αξλεηηθή ζπζρέηηζε ζην κπτθφ 

ηζηφ (MYR θαη LIB) θαη ζηα βξάγρηα (LIB).  

Ο Cu εκθάληζε ζεκαληηθή αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ην κήθνο ησλ αηφκσλ ζην κπτθφ 

ηζηφ (nAEG, CYC, MYR θαη LIB), ζην ήπαξ (ION) θαη ζηε γνλάδα (ΕΟΝ). ηα βξάγρηα 

παξνπζίαζε είηε ζεηηθή (nAEG) ή αξλεηηθή (CYC θαη MYR) ζεκαληηθή ζπζρέηηζε.  

Ο Fe εκθάληζε ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ην κήθνο ησλ αηφκσλ ζην ήπαξ, ζηε 

γνλάδα (CYC, CRE θαη ΕΟΝ, θαη ζηνπο δχν ηζηνχο) θαη ζηα βξάγρηα (nAEG, CYC θαη ΕΟΝ). 

ην κπτθφ ηζηφ εκθάληζε ζεκαληηθή ζεηηθή (CYC) ή αξλεηηθή (nAEG) ζπζρέηηζε.  

Ο Zn εκθάληζε ζεκαληηθή αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ην κήθνο ησλ αηφκσλ ζην κπτθφ 

ηζηφ (CRE, LIB θαη ION), ζην ήπαξ (nAEG θαη CRE) θαη ζηε γνλάδα (CRE θαη ION). ηα 

βξάγρηα εκθάληζε άιινηε ζεηηθή (nAEG θαη ΕΟΝ) θαη άιινηε αξλεηηθή (LIB) ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε (Πίλαθαο 8.11, Βηθφλα 8.6). 

πκπεξαζκαηηθά, θαη ζηα δχν είδε φιεο νη ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο ηνπ Hg κε ην νιηθφ 

κήθνο ησλ αηφκσλ ήηαλ ζεηηθέο, ελψ ην είδνο ηεο ζπζρέηηζεο (ζεηηθή ή αξλεηηθή) ησλ 

ππφινηπσλ κεηάιισλ κε ην κήθνο ησλ αηφκσλ εμαξηήζεθε απφ ην είδνο ηνπ ηζηνχ. 



 

 

 

Πίλαθαο 8.10 πληειεζηέο ηεο ζρέζεο νιηθνχ κήθνπο–ζπγθεληξψζεσλ (log10) βαξέσλ κεηάιισλ γηα ην είδνο S. canicula ζε θάζε πεξηνρή δεηγκαηνιεςίαο 

θαη ζην ζχλνιν ησλ πεξηνρψλ. Οη έληνλνη ραξαθηήξεο αληηζηνηρνχλ ζηελ παξνπζία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ ζπζρεηίζεσλ 
 
 

 

 
 

 
 

 

N α b Σ..(b) r P  N α b Σ..(b) r P  N α b Σ..(b) r P  N α b Σ..(b) r P  

Hg 452 -0,7467 0,0022 0,0002 0,519 0 325 -1,4445 0,0031 0,0003 0,473 0 205 -1,4000 0,0024 0,0004 0,387 0 226 -1,7987 0,0029 0,0005 0,335 0

Cd 115 -2,0087 -0,0002 0,0005 -0,046 0,6276 40 -2,1818 0,0036 0,0014 0,396 0,0114 40 -1,6086 -0,0004 0,0011 -0,061 0,7087 40 0,3438 -0,0046 0,0018 -0,384 0,0145

Cu 156 -0,2593 -0,0006 0,0003 -0,163 0,0420 40 -0,3120 0,0015 0,0007 0,328 0,0387 40 0,0579 -0,0007 0,0009 -0,124 0,4472 40 0,3517 -0,0010 0,0006 -0,251 0,1188

Fe 148 0,9067 -0,0007 0,0003 -0,226 0,0058 75 1,6446 -0,0004 0,0005 -0,099 0,3979 60 1,2621 0,0007 0,0007 0,115 0,3825 70 2,0715 -0,0022 0,0008 -0,331 0,0051

Zn 452 0,7101 0,0007 0,0001 0,280 0 325 0,9715 4E-05 0,0002 0,012 0,8302 205 0,7216 0,0009 0,0002 0,280 0 230 1,0773 0,0003 0,0003 0,061 0,3548

Hg 32 0,0749 0,0002 0,0009 0,039 0,8308 14 0,3184 -0,0009 0,0011 -0,229 0,4320 14 0,4014 -0,0016 0,0023 -0,194 0,5070 14 -1,0131 0,0012 0,0021 0,161 0,5831

Cd

Cu

Fe 14 0,9701 -0,0005 0,0040 -0,106 0,7181 14 1,5040 0,0003 0,0009 0,091 0,7570 14 1,3684 0,0007 0,0022 0,091 0,7561 14 2,0734 -0,0019 0,0009 -0,535 0,0489

Zn 32 0,7435 0,0008 0,0012 0,117 0,5235 15 1,0681 -0,0001 0,0006 -0,046 0,8698 15 0,5164 0,0017 0,0014 0,333 0,2253 15 1,7040 -0,0011 0,0010 -0,294 0,2868

Hg 141 -0,6676 0,0018 0,0003 0,449 0 141 -1,3014 0,0027 0,0005 0,420 0 95 -1,9587 0,0033 0,0006 0,518 0 90 -0,6775 -0,0002 0,0008 -0,025 0,8138

Cd 65 -1,8817 -0,0007 0,0004 -0,217 0,0818 45 -1,5487 -0,0004 0,0005 -0,142 0,3528

Cu 97 0,1216 -0,0016 0,0003 -0,513 0 45 -0,0171 -0,0004 0,0003 -0,190 0,2102

Fe 93 1,0003 -0,0011 0,0002 -0,494 0 107 1,3073 0,0007 0,0003 0,238 0,0135 93 1,2347 0,0004 0,0002 0,161 0,1237 74 1,0276 0,0003 0,0006 1,063 0,5966

Zn 146 0,6951 0,0006 0,0001 0,387 0 146 0,9925 3E-05 0,0003 0,010 0,9086 102 1,0110 2E-05 0,0001 0,020 0,8438 96 1,4674 -0,0006 0,0002 -0,267 0,0086

Hg 43 -0,2262 0,0015 0,0017 0,139 0,3727 22 -1,5467 0,0043 0,0024 0,364 0,0959 17 0,7340 -0,0030 0,0015 -0,471 0,0561 22 -2,1824 0,0045 0,0020 0,454 0,0338

Cd 17 -2,2265 0,0003 0,0014 0,046 0,8599 17 -2,0412 0,0015 0,0020 0,194 0,4558

Cu 17 0,7340 -0,0030 0,0015 -0,471 0,0561 17 -0,6812 0,0015 0,0019 0,202 0,4378

Fe 21 0,6879 0,0001 0,0009 0,034 0,8822 21 1,6454 0,0008 0,0015 0,116 0,6165 19 0,6357 0,0024 0,0014 0,399 0,0910 21 2,0586 -0,0024 0,0009 -0,541 0,0113

Zn 43 2,3234 -0,0028 0,0012 -0,330 0,0305 23 1,5619 -0,0012 0,0009 -0,275 0,2034 23 0,6726 0,0017 0,0014 0,264 0,2228 23 2,6174 -0,0035 0,0014 -0,479 0,0207

Hg 32 -0,7190 0,0026 0,0006 0,592 0,0004 32 -1,9186 0,0046 0,0017 0,454 0,0090 32 -0,9347 0,0015 0,0013 0,213 0,2409 23 -1,6404 0,0032 0,0010 0,581 0,0036

Cd 32 -1,4169 -0,0014 0,0007 -0,345 0,0528 21 -2,2945 0,0046 0,0013 0,646 0,0016 25 -1,5791 0,0001 0,0009 0,017 0,9364 18 -1,0193 -0,0005 0,0013 -0,094 0,7118

Cu 32 -0,1621 -0,0011 0,0005 -0,398 0,0240 21 0,4366 -0,0006 0,0012 -0,124 0,5923 25 -0,2283 -0,0003 0,0006 -0,104 0,6203 18 0,7977 -0,0022 0,0009 -0,530 0,0237

Fe 32 0,9394 -0,0002 0,0004 -0,124 0,4997 32 0,7754 0,0022 0,0009 0,407 0,0209 32 1,4716 -0,0001 0,0008 -0,030 0,8726 23 0,9262 0,0004 0,0007 0,105 0,6336

Zn 33 0,6592 0,0004 0,0002 0,264 0,1378 33 0,8719 0,0004 0,0003 0,198 0,2684 33 1,1192 -0,0002 0,0003 -0,109 0,5464 28 1,2218 -0,0001 0,0004 -0,046 0,8163

Hg 20 -0,1884 0,0008 0,0008 0,241 0,3057 20 -0,7799 0,0011 0,0016 0,160 0,5013 20 -0,9014 0,0012 0,0011 0,248 0,2924 20 -1,3686 0,0016 0,0009 0,371 0,1078

Cd 17 -2,0044 -0,0006 0,0005 -0,295 0,2503 17 -1,8044 0,0031 0,0009 0,670 0,0032 17 -1,2753 -0,0008 0,0004 -0,453 0,0680 17 -1,2436 -0,0002 0,0008 -0,068 0,7958

Cu 17 -0,2360 -0,0010 0,0004 -0,573 0,0162 17 0,2749 -0,0003 0,0007 -0,099 0,7068 17 -0,0124 -0,0009 0,0004 -0,472 0,0557 17 0,1226 -0,2226 0,0006 -0,254 0,3257

Fe 17 0,8630 -0,0007 0,0005 -0,373 0,1406 17 0,8481 0,0020 0,0006 0,624 0,0074 17 1,0168 0,0009 0,0004 0,518 0,0331 17 1,3046 5E-07 0,0008 2Β-4 0,9995

Zn 17 0,6792 0,0005 0,0003 0,435 0,0812 17 1,0032 -0,0003 0,0006 -0,140 0,5910 17 0,8463 0,0004 0,0003 0,341 0,1498 17 1,3926 -0,0006 0,0006 -0,250 0,3323

Hg 21 -0,4092 0,0004 0,0005 0,209 0,3623 21 -0,4067 -0,0007 0,0008 -0,199 0,3867 17 -1,1566 0,0012 0,0010 0,311 0,2245 17 -1,3524 0,0008 0,0006 0,333 0,1912

Cd 18 -2,4400 0,0013 0,0012 0,244 0,3291 18 -1,4707 -0,0006 0,0011 -0,140 0,5807

Cu 21 0,1785 -0,0012 0,0006 -0,419 0,0590 18 0,5439 -0,0016 0,0006 -0,582 0,0112

Fe 21 0,6941 0,0001 0,0006 0,031 0,8932 21 1,1921 0,0008 0,0003 0,490 0,0241 19 0,9038 0,0015 0,0051 0,584 0,0087 19 0,8544 0,0010 0,0005 0,437 0,0613

Zn 25 0,9067 0,0001 0,0002 0,154 0,4611 25 1,1797 -0,0006 0,0006 -0,197 0,3443 25 0,8557 0,0007 0,0004 0,319 0,1204 19 1,3038 -0,0002 0,0002 -0,246 0,3094

Hg 741 -0,7213 0,0021 0,0001 0,466 0 575 -1,3303 0,0028 0,0003 0,414 0 405 -1,5599 0,0027 0,0003 0,408 0 412 -1,2835 0,0016 0,0004 0,206 0

Cd 264 -1,9953 -0,0003 0,0003 -0,057 0,3587 78 -2,0080 0,0035 0,0008 0,432 0,0001 162 -1,5389 -0,0003 0,0004 -0,072 0,3652 75 -0,3182 -0,0027 0,0010 -0,290 0,0117

Cu 340 -0,0278 -0,0012 0,0002 -0,345 0 78 0,0508 0,0005 0,0005 0,107 0,3493 162 0,0838 -0,0007 0,0003 -0,217 0,0055 75 0,3690 -0,0011 0,0004 -0,306 0,0076

Fe 346 0,8931 -0,0006 0,0002 -0,208 0,0001 287 1,2930 0,0007 0,0002 0,201 0,0006 254 1,1388 0,0008 0,0002 0,231 0,0002 238 1,2296 -0,0001 0,0003 -0,028 0,6697

Zn 748 0,7023 0,0007 0,0001 0,266 0 584 1,0014 -2E-05 0,0001 -0,008 0,8425 420 0,8369 0,0006 0,0001 0,225 0 428 1,3296 -0,0003 0,0002 -0,095 0,0497

Πεξηνρή Μέηαιιν

N, αξηζκφο αηφκσλ; α, ηεηκεκέλε; b, θιίζε; Σ .. (b), ηππηθφ ζθάικα ηνπ b; r, ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο; P , ηηκή πηζαλφηεηαο; κε γθξη ρξψκα ηνλίδνληαη νη πεξηπηψζεηο κε πξνζδηνξηζκνχ ησλ βαξέσλ κεηάιισλ

ION

χλνιν

nAEG

nEVO

CYC

MYR

CRE

Βξάγρηα ΓνλάδαΉπαξΜπτθφο ηζηφο
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Πίλαθαο 8.11 πληειεζηέο ηεο ζρέζεο νιηθνχ κήθνπο–ζπγθεληξψζεσλ (log10) βαξέσλ κεηάιισλ γηα ην είδνο S. blainville ζε θάζε πεξηνρή δεηγκαηνιεςίαο 

θαη ζην ζχλνιν ησλ πεξηνρψλ. Οη έληνλνη ραξαθηήξεο αληηζηνηρνχλ ζηελ παξνπζία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ ζπζρεηίζεσλ 

 

 
 

 

N α b Σ..(b) r P  N α b Σ..(b) r P  N α b Σ..(b) r P  N α b Σ..(b) r P  

Hg 196 -0,6107 0,0021 0,0001 0,745 0 180 -1,6444 0,0029 0,0003 0,652 0 105 -1,0953 0,0021 0,0002 0,716 0 120 -1,4399 0,0023 0,0003 0,573 0

Cd 125 -1,6554 -0,0006 0,0003 -0,156 0,0825 35 -1,0370 0,0008 0,0004 0,316 0,0641 45 -1,2346 -0,0005 0,0004 -0,171 0,2603 35 -1,4425 0,0004 0,0007 0,116 0,5053

Cu 150 -0,4120 -0,0002 0,0001 -0,127 0,1202 35 0,1817 -0,0001 0,0003 -0,062 0,7225 45 -0,5818 0,0005 0,0002 0,302 0,0440 35 -0,0272 -0,0003 0,0003 -0,212 0,2225

Fe 142 0,8662 -0,0005 0,0001 -0,311 0,0002 75 1,5957 -0,0001 0,0002 -0,067 0,5705 40 0,9377 0,0012 0,0002 0,656 0 55 1,0881 0,0003 0,0003 0,149 0,2764

Zn 185 0,5911 -0,0001 0,0001 -0,121 0,1019 175 1,2372 -0,0005 0,0001 -0,362 0 100 0,8941 0,0004 0,0000 0,523 0 112 1,3487 -0,0002 0,0001 -0,169 0,0747

Hg 83 -1,4454 0,0036 0,0002 0,918 0 83 -2,0971 0,0042 0,0002 0,903 0 83 -1,2887 0,0024 0,0002 0,853 0 33 -2,4104 0,0039 0,0006 0,743 0

Cd 43 -1,5219 -0,0008 0,0004 -0,265 0,0860 42 -1,7730 0,0003 0,0006 0,069 0,6646

Cu 61 -0,1116 -0,0008 0,0002 -0,550 0 50 -0,0551 -0,0006 0,0002 -0,364 0,0094

Fe 64 0,3889 0,0008 0,0002 0,543 0 64 1,0001 0,0012 0,0002 0,705 0 69 1,2396 0,0005 0,0002 0,340 0,0043 26 0,9077 0,0006 0,0003 0,397 0,0449

Zn 68 0,5645 -3E-05 0,0001 -0,042 0,7323 73 0,9747 0,0003 0,0001 0,202 0,0858 73 0,9897 0,0002 0,0001 0,221 0,0605 23 1,5751 -0,0006 0,0003 -0,405 0,0542

Hg 30 -0,3216 0,0013 0,0005 0,465 0,0095 30 -0,8956 0,0016 0,0006 0,437 0,0156 30 -0,8216 0,0011 0,0005 0,355 0,0541 30 -1,0367 0,0012 0,0007 0,306 0,1000

Cd 20 -0,9294 -0,0016 0,0005 -0,565 0,0094 15 -0,4268 0,0007 0,0004 0,451 0,0915 20 -1,2788 -0,0005 0,0006 -0,189 0,4259 17 -0,9984 -0,0009 0,0006 -0,357 0,1599

Cu 20 -0,0958 -0,0008 0,0003 -0,544 0,0131 15 0,1091 -0,0004 0,0005 -0,222 0,4275 20 -0,0988 -0,0006 0,0003 -0,458 0,0423 17 -0,2873 -0,0001 0,0004 -0,089 0,7347

Fe

Zn 27 0,0789 0,0001 0,0003 0,057 0,7764 17 1,1441 -0,0007 0,0007 -0,261 0,3125 33 0,7518 0,0002 0,0003 0,145 0,4212 30 0,9889 -0,0002 0,0002 -0,146 0,4424

Hg 33 -0,5539 0,0019 0,0006 0,512 0,0023 33 -1,7451 0,0030 0,0008 0,559 0,0007 33 -1,1511 0,0018 0,0005 0,524 0,0017 15 -0,8351 0,0009 0,0011 0,224 0,4214

Cd 15 -1,1290 0,0006 0,0004 0,407 0,1316 15 -1,1290 0,0006 0,0004 0,407 0,1316 31 -0,8845 -0,0016 0,0009 -0,299 0,1022 15 -1,9760 0,0015 0,0006 0,605 0,0169

Cu 34 -0,0789 -0,0010 0,0006 -0,277 0,1066 15 0,3277 -0,0005 0,0005 -0,255 0,3597 31 -0,1660 -0,0004 0,0003 -0,227 0,2198 15 0,0258 -0,0004 0,0003 -0,312 0,2575

Fe 30 0,9539 -0,0009 0,0005 -0,333 0,0717 30 1,0222 0,0011 0,0003 0,564 0,0012 30 1,3736 0,0005 0,0006 0,165 0,3843 20 0,6751 0,0010 0,0004 0,479 0,0326

Zn 34 0,9520 -0,0010 0,0002 -0,568 0,0005 34 1,3017 -0,0010 0,0002 -0,674 0 33 0,9323 0,0001 0,0002 0,112 0,5299 17 1,4265 -0,0005 0,0001 -0,635 0,0062

Hg 30 -0,4451 0,0012 0,0005 0,395 0,0307 30 -1,0990 0,0019 0,0008 0,392 0,0320 30 -0,8978 0,0009 0,0007 0,251 0,1808 30 -2,3149 0,0032 0,0009 0,552 0,0016

Cd 22 0,0661 -0,0034 0,0012 -0,535 0,0102 18 -1,1441 0,0018 0,0008 0,518 0,0276 22 -0,3519 -0,0025 0,0011 -0,442 0,0397 26 -0,9097 -0,0006 0,0010 -0,119 0,5624

Cu 26 1,3947 -0,0041 0,0009 -0,667 0,0002 18 -0,9631 0,0016 0,0011 0,345 0,1612 26 -0,1609 -0,0008 0,0006 -0,270 0,1821 26 -0,2995 -0,0001 0,0005 -0,042 0,8393

Fe

Zn 27 1,0620 -0,0015 0,0004 -0,605 0,0008 22 1,2728 -0,0005 0,0006 -0,189 0,3987 27 1,5302 -0,0012 0,0003 -0,624 0,0005 27 1,4617 -0,0007 0,0004 -0,355 0,0688

Hg 62 -0,5566 0,0023 0,0002 0,868 0 62 -1,7926 0,0038 0,0004 0,744 0 53 -1,2931 0,0026 0,0003 0,757 0 53 -2,1208 0,0039 0,0004 0,821 0

Cd 33 -1,9908 -0,0003 0,0003 -0,177 0,3245 15 -1,3217 0,0009 0,0003 0,686 0,0047 20 -1,2336 -0,0003 0,0005 -0,141 0,5532 15 -1,2071 -0,0003 0,0004 -0,253 0,3624

Cu 33 -0,3778 -0,0003 0,0002 -0,198 0,2695 15 0,5183 -0,0005 0,0002 -0,533 0,0406 20 -0,2281 -0,0003 0,0002 -0,276 0,2381 15 0,1792 -0,0005 0,0001 -0,735 0,0018

Fe 35 0,7452 -4E-06 0,0001 -0,005 0,9776 50 1,4824 0,0004 0,0002 0,314 0,0264 50 1,1071 0,0006 0,0002 0,374 0,0074 50 0,7641 0,0007 0,0002 0,431 0,0018

Zn 62 0,8046 -0,0005 0,0001 -0,418 0,0007 62 0,9923 -0,0002 0,0001 -0,181 0,1588 53 0,8979 0,0002 0,0001 0,398 0,0031 53 1,4735 -0,0005 0,0001 -0,458 0,0006

Hg 435 -0,9979 0,0028 0,0001 0,808 0 419 -1,8661 0,0035 0,0001 0,773 0 335 -1,2172 0,0021 0,0001 0,729 0 282 -1,7265 0,0027 0,0002 0,589 0

Cd 279 -1,6087 -0,0006 0,0002 -0,199 0,0008 99 -1,1027 0,0011 0,0003 0,329 0,0009 181 -1,5840 4E-05 0,0002 0,013 0,8607 109 -1,2562 -0,0001 0,0003 -0,024 0,8043

Cu 326 -0,1833 -0,0007 0,0001 -0,392 0 99 0,1889 -0,0002 0,0002 -0,108 0,2854 181 -0,1419 -0,0005 0,0003 -0,305 0 109 -0,0118 -0,0004 0,0002 -0,252 0,0081

Fe 272 0,6302 2E-05 0,0001 0,012 0,8470 220 1,1822 0,0008 0,0001 0,475 0 190 1,2341 0,0005 0,0001 0,357 0 152 0,8802 0,0006 0,0001 0,337 0

Zn 404 0,6505 -0,0003 0,0001 -0,253 0 384 1,1054 -0,0003 0,0001 -0,214 0 321 1,0034 0,0001 0,0001 0,049 0,3835 263 1,3478 -0,0003 0,0001 -0,182 0,0030

Ήπαξ Βξάγρηα

N, αξηζκφο αηφκσλ; α, ηεηκεκέλε; b, θιίζε; Σ ..(b), ηππηθφ ζθάικα ηνπ b; r, ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο; P , ηηκή πηζαλφηεηαο; κε γθξη ρξψκα ηνλίδνληαη νη πεξηπηψζεηο κε πξνζδηνξηζκνχ ησλ βαξέσλ κεηάιισλ; ν COR εμαηξέζεθε, γηαηί

αληηπξνζσπεχηεθε απφ έλα άηνκν

Γνλάδα
Πεξηνρή Μέηαιιν

MYR

CRE

LIB

ION

χλνιν

Μπτθφο ηζηφο

nAEG

CYC
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Δηθφλα 8.6 Γξακκηθή ζπζρέηηζε ηνπ νιηθνχ κήθνπο (ΣL) θαη ησλ ζπγθεληξψζεσλ (log10) ησλ 

βαξέσλ κεηάιισλ αλά ηζηφ ησλ εηδψλ S. canicula θαη S. blainville ζην ζχλνιν ησλ πεξηνρψλ 
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8.3.6 ρέζεηο ειηθίαο–ζπγθεληξψζεσλ βαξέσλ κεηάιισλ 

 

Squalus blainville 

Δ ζπζρέηηζε ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ βαξέσλ κεηάιισλ κε ηελ ειηθία ησλ αηφκσλ 

δηεξεπλήζεθε ζε ιηγφηεξν αξηζκφ αηφκσλ, θαζφηη δελ ήηαλ εθηθηή ε εθηίκεζε ηεο ειηθίαο 

ζην ζχλνιφ ηνπο. Παξ’ φια απηά, ην πξφηππν κεηαβνιήο ηνπ κεηαιιηθνχ θνξηίνπ ησλ ηζηψλ 

απμαλνκέλεο ηεο ειηθίαο ήηαλ παξφκνην κε εθείλν πνπ παξαηεξήζεθε φηαλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε σο παξάγνληαο ην κήθνο ησλ αηφκσλ (Πίλαθαο 8.12). 

Ο Hg εκθάληζε ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ ειηθία ησλ αηφκσλ ζην κπτθφ ηζηφ 

ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηνρψλ (nAEG, CYC, CRE θαη ΕΟΝ), ζην ήπαξ ζε θάζε πεξηνρή, 

θαζψο θαη ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηνρψλ είηε ζηα βξάγρηα (nAEG, CYC, MYR, CRE θαη 

ΕΟΝ) ή ζηε γνλάδα (nAEG, CYC, MYR, LIB θαη ΕΟΝ). 

Σν Cd εκθάληζε ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ ειηθία ησλ αηφκσλ κφλν ζηε 

γνλάδα (CRE). ηνπο ππφινηπνπο ηζηνχο δελ παξαηεξήζεθε θακία ζεκαληηθή ζπζρέηηζε. 

Ο Cu εκθάληζε ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηελ ειηθία ησλ αηφκσλ κφλν ζην κπτθφ ηζηφ 

(CYC) θαη ζηε γνλάδα (ΕΟΝ) φπνπ ήηαλ αξλεηηθή. ηνπο ππφινηπνπο ηζηνχο δελ 

παξαηεξήζεθε θακία ζεκαληηθή ζπζρέηηζε. 

Ο Fe εκθάληζε ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ ειηθία ησλ αηφκσλ, θπξίσο ζην 

ήπαξ (CYC, CRE θαη ΕΟΝ) θαη ζηα βξάγρηα (nAEG, CYC θαη ΕΟΝ). ην κπτθφ ηζηφ 

εκθάληζε ζεκαληηθή ζεηηθή (CYC) ή αξλεηηθή (nAEG) ζπζρέηηζε. ηε γνλάδα δελ 

παξαηεξήζεθε θακία ζεκαληηθή ζπζρέηηζε. 

Σέινο, ν Zn εκθάληζε ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ ειηθία ησλ αηφκσλ ζηα 

βξάγρηα (nAEG θαη ΕΟΝ), ελψ ζεκαληηθή αξλεηηθή ζπζρέηηζε εκθάληζε ζην κπτθφ ηζηφ 

(ION), ζην ήπαξ (nAEG θαη CRE) θαη ζηε γνλάδα (CYC θαη CRE).  

 

 

 

 



 

 

 

Πίλαθαο 8.12 πληειεζηέο ηεο ζρέζεο ειηθίαο–ζπγθεληξψζεσλ (log10) βαξέσλ κεηάιισλ γηα ην είδνο S. blainville ζε θάζε πεξηνρή δεηγκαηνιεςίαο θαη ζην 

ζχλνιν ησλ πεξηνρψλ. Οη έληνλνη ραξαθηήξεο αληηζηνηρνχλ ζηελ παξνπζία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ ζπζρεηίζεσλ 

 

 
 

 

N α b Σ..(b) r P  N α b Σ..(b) r P  N α b Σ..(b) r P  N α b Σ..(b) r P  

Hg 140 -0,2293 0,0503 0,0051 0,647 0 129 -1,2034 0,0786 0,0096 0,587 0 83 -0,7577 0,0523 0,0079 0,591 0 86 -1,1251 0,0658 0,0103 0,573 0

Cd 98 -1,8668 -0,0033 0,0108 -0,032 0,7580 26 -0,8919 0,0175 0,0141 0,244 0,2280 33 -1,2922 -0,0158 0,0169 -0,165 0,3581 24 -1,4779 0,0176 0,0269 0,1380 0,5201

Cu 117 -0,4455 -0,0063 0,0045 -0,130 0,1622 26 0,2664 -0,0116 0,0088 -0,259 0,2009 33 -0,3646 0,0023 0,0079 0,051 0,7760 24 0,0196 -0,0154 0,0097 -0,319 0,1281

Fe 109 0,7693 -0,0123 0,0042 -0,272 0,0043 51 1,5730 -0,0048 0,0090 -0,075 0,6000 26 1,1639 0,0225 0,0074 0,530 0,0054 39 1,2704 -0,0004 0,0102 -0,006 0,9703

Zn 132 0,5958 -0,0055 0,0030 -0,159 0,0689 122 1,1206 -0,0099 0,0032 -0,270 0,0026 77 0,9904 0,0082 0,0027 0,329 0,0035 79 1,2961 -0,0016 0,0032 -0,058 0,6139

Hg 75 -0,7766 0,0881 0,0048 0,894 0 75 -1,3123 0,0917 0,0057 0,884 0 75 -0,8554 0,0533 0,0040 0,841 0 27 -1,4518 0,0745 0,0116 0,788 0

Cd 37 -1,7191 -0,0056 0,0118 -0,080 0,6368 35 -1,7815 0,0117 0,0153 0,132 0,4503

Cu 55 -0,2557 -0,0191 0,0046 -0,497 0,0001 42 -0,1875 -0,0082 0,0062 -0,205 0,1934

Fe 59 0,5259 0,0175 0,0039 0,508 0 58 1,2517 0,0239 0,0039 0,629 0 63 1,3330 0,0097 0,0039 0,306 0,0148 22 1,0295 0,0109 0,0068 0,337 0,1254

Zn 62 0,5570 0,0006 0,0019 0,043 0,7377 64 1,0262 0,0063 0,0036 0,214 0,0896 64 1,0352 0,0047 0,0034 0,174 0,1684 16 1,5182 -0,0152 0,0064 -0,537 0,0318

Hg 20 -0,0795 0,0304 0,0149 0,432 0,0570 20 -0,6481 0,0443 0,0159 0,549 0,0121 20 -0,9431 0,0521 0,0141 0,656 0,0017 20 -1,1480 0,0536 0,0200 0,534 0,0153

Cd 14 -1,3892 -0,0228 0,0274 -0,234 0,4215 10 -0,5531 0,0362 0,0169 0,603 0,0650 14 -1,3893 -0,0077 0,0274 -0,080 0,7846 11 -1,5251 0,0066 0,0431 0,051 0,8814

Cu 14 -0,3587 -0,0096 0,0140 -0,195 0,5038 10 -0,1695 0,0072 0,0276 0,092 0,7995 14 -0,4100 0,0027 0,0119 0,065 0,8240 11 -0,1325 -0,0159 0,0177 -0,287 0,3923

Fe

Zn 18 -0,0194 0,0115 0,0081 0,335 0,1747 10 0,9718 -0,0162 0,0408 -0,139 0,7023 22 0,8344 0,0033 0,0086 0,087 0,7018 20 0,9859 -0,0062 0,0076 -0,190 0,4226

Hg 28 -0,1017 0,0362 0,0156 0,414 0,0286 28 -0,9166 0,0452 0,0197 0,410 0,0304 28 -0,7747 0,0404 0,0124 0,540 0,0030 12 -0,7286 0,0249 0,0244 0,307 0,3317

Cd 30 -1,6176 -0,0210 0,0183 -0,212 0,2611 14 -1,0560 0,0190 0,0091 0,517 0,0584 26 -1,2241 -0,0305 0,0237 -0,254 0,2103 14 -1,7224 0,0404 0,0132 0,663 0,0098

Cu 30 -0,3668 -0,0098 0,0135 -0,136 0,4751 14 0,2653 -0,0144 0,0127 -0,311 0,2783 26 -0,2788 -0,0046 0,0082 -0,113 0,5811 14 -0,1137 -0,0015 0,0074 -0,060 0,8392

Fe 26 0,6768 -0,0130 0,0106 -0,243 0,2322 26 1,3488 0,0139 0,0066 0,396 0,0454 26 1,6016 -0,0007 0,0131 -0,011 0,9567 17 0,9791 0,0148 0,0089 0,396 0,1155

Zn 29 0,6702 -0,0117 0,0065 -0,327 0,0836 29 1,0799 -0,0182 0,0049 -0,578 0,0010 29 0,9620 0,0024 0,0052 0,089 0,6453 14 1,3699 -0,0145 0,0034 -0,775 0,0011

Hg 13 -0,2235 0,0230 0,0133 0,462 0,1117 13 -0,7531 0,0380 0,0166 0,568 0,0428 13 -0,8148 0,0223 0,0180 0,350 0,2413 13 -1,4081 0,0411 0,0147 0,644 0,0174

Cd 9 -1,0434 -0,0450 0,0603 -0,271 0,4802 6 -0,0682 -0,0050 0,0474 -0,052 0,9216 9 -0,6216 -0,0616 0,0395 -0,508 0,1628 9 -1,3333 0,0091 0,0381 0,090 0,8182

Cu 9 0,5547 -0,0794 0,0384 -0,590 0,0728 6 -1,5207 0,0938 0,0552 0,648 0,1643 10 -0,0122 -0,0332 0,0206 -0,495 0,1454 9 -0,8126 0,0265 0,0120 0,641 0,0627

Fe

Zn 10 0,6859 -0,0245 0,0181 -0,432 0,2129 8 1,4000 -0,0257 0,0261 -0,373 0,3629 10 1,1021 -0,0135 0,0119 -0,373 0,2885 10 1,5025 -0,0270 0,0154 -0,527 0,1178

Hg 46 -0,1058 0,0502 0,0043 0,872 0 46 -1,0761 0,0848 0,0117 0,737 0 37 -0,7690 0,0572 0,0091 0,727 0 37 -1,4132 0,0917 0,0113 0,807 0

Cd 24 -2,0653 -0,0089 0,0072 -0,257 0,2250 24 -2,0653 -0,0089 0,0072 -0,257 0,2250 12 -1,2690 -0,0162 0,0147 -0,329 0,2959 11 -1,2325 -0,0138 0,0100 -0,417 0,2016

Cu 24 -0,4704 -0,0052 0,0063 -0,174 0,4160 11 0,4062 -0,2294 0,0054 -0,499 0,1182 12 -0,2664 -0,0088 0,0061 -0,417 0,1776 11 0,0576 -0,0112 0,0045 -0,639 0,0344

Fe 26 0,7411 -0,0011 0,0034 -0,068 0,7412 37 1,5217 0,0128 0,0042 0,453 0,0048 34 1,2151 0,0118 0,0050 0,388 0,0235 34 0,9649 0,0118 0,0062 0,319 0,0656

Zn 46 0,7631 -0,0149 0,0036 -0,527 0,0002 46 0,9423 -0,0024 0,0031 -0,113 0,4545 37 0,9554 0,0050 0,0022 0,361 0,0281 37 1,2929 -0,0042 0,0044 -0,157 0,3533

Hg 322 -0,5026 0,0676 0,0030 0,783 0 311 -1,2322 0,0830 0,0040 0,760 0 256 -0,8229 0,0514 0,0031 0,722 0 195 -1,1805 0,0637 0,0064 0,584 0

Cd 212 -1,8136 -0,0058 0,0057 -0,070 0,3131 67 -0,8955 0,0228 0,0106 0,258 0,0348 129 -1,6143 0,0048 0,0073 0,058 0,5123 69 -1,4527 0,0115 0,0101 0,138 0,2597

Cu 250 -0,3214 -0,0158 0,0026 -0,363 0 67 0,1729 -0,0067 0,0070 -0,117 0,3453 137 -0,2036 -0,0116 0,0031 -0,307 0,0003 69 -0,0606 -0,0112 0,0047 -0,278 0,0208

Fe 220 0,6165 0,0013 0,0024 0,036 0,5952 172 1,3222 0,0187 0,0027 0,474 0,0000 149 1,3479 0,0087 0,0026 0,260 0,0013 112 1,0478 0,0104 0,0039 0,245 0,0091

Zn 297 0,5959 -0,0074 0,0018 -0,237 0 279 1,0324 -0,0047 0,0019 -0,144 0,0163 239 1,0199 0,0012 0,0016 0,047 0,4724 176 1,2791 -0,0056 0,0031 -0,136 0,0722

Γνλάδα

N, αξηζκφο αηφκσλ; α, ηεηκεκέλε; b, θιίζε; Σ ..(b), ηππηθφ ζθάικα ηνπ b; r, ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο; P , ηηκή πηζαλφηεηαο; κε γθξη ρξψκα ηνλίδνληαη νη πεξηπηψζεηο κε πξνζδηνξηζκνχ ησλ βαξέσλ κεηάιισλ; ν COR εμαηξέζεθε, γηαηί

αληηπξνζσπεχηεθε απφ έλα άηνκν

CYC

MYR

CRE

LIB

ION

χλνιν

nAEG

Πεξηνρή Μέηαιιν
Μπτθφο ηζηφο Ήπαξ Βξάγρηα
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8.3.7 Γπαδηθέο ζρέζεηο βαξέσλ κεηάιισλ 

χκθσλα κε ην ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο r ηνπ Pearson, βξέζεθαλ αξθεηέο ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ ζπγθεληξψζεσλ (log10) ησλ ζηνηρείσλ, ε πιεηνλφηεηα 

ησλ νπνίσλ ήηαλ ζεηηθέο θαη ζηα δχν ππφ κειέηε είδε. Χζηφζν, ζην είδνο Scyliorhinus 

canicula, ν Hg έδσζε ηηο πεξηζζφηεξεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο αξλεηηθέο ζπζρεηίζεηο, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζην κπτθφ ηζηφ κε ηo Cd (CRE θαη COR), ην Cu (COR) θαη ην Fe (nAEG θαη 

COR). Εζρπξά αξλεηηθέο ζπζρεηίζεηο παξνπζίαζαλ επίζεο ηα δεχγε Cu–Fe ζην ήπαξ (ION), 

Cu–Zn ζηα βξάγρηα (ION) θαη Cd–Zn ζηε γνλάδα (CRE). Ώληίζεηα, φιεο νη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο αξλεηηθέο ζπζρεηίζεηο ζην είδνο Squalus blainville παξαηεξήζεθαλ κεηαμχ ηνπ 

Hg θαη ησλ άιισλ κεηάιισλ είηε ζην κπτθφ ηζηφ κε ην Cu (CYC) θαη ηνλ Zn (CRE) είηε ζην 

ήπαξ κε ηνλ Zn (CRE θαη LIB) είηε ζηε γνλάδα κε ην Cd (LIB) θαη ην Cu (ION). 

Ώθνινχζσο, πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά νη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο πνπ 

βξέζεθαλ αλά είδνο θαη ηζηφ. Τπελζπκίδεηαη φηη δελ ήηαλ εθηθηή ε εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ 

ζπζρέηηζεο ζε φια ηα πηζαλά δεχγε κεηάιισλ, εμαηηίαο ησλ αλεπαξθψλ δεηγκάησλ.  

 

Scyliorhinus canicula 

ην κπτθφ ηζηφ, ε ηζρπξφηεξε ζπζρέηηζε βξέζεθε ζην δεχγνο Cd–Cu (CRE). Γεληθά, ην Cd 

παξνπζίαζε ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ην Cu ζρεδφλ ζε θάζε πεξηνρή. εκαληηθή ζπζρέηηζε 

παξνπζίαζε θαη ν Hg κε ηνλ Zn (nAEG θαη CYC), ελψ κέηξηεο ζπζρεηίζεηο βξέζεθαλ ζηα 

δεχγε Cd–Fe (nAEG), Cu–Fe (nAEG θαη CYC) θαη Fe–Zn (CYC).  

ην ήπαξ, ε ηζρπξφηεξε ζπζρέηηζε βξέζεθε ζην δεχγνο Hg–Cd ζην CRE, 

εκθαλίδνληαο ππνδηπιάζηα ζπζρέηηζε ζην nAEG. Δ δεχηεξε ηζρπξφηεξε ζπζρέηηζε βξέζεθε 

ζην δεχγνο Hg–Zn (ΕΟΝ), ην νπνίν παξνπζίαζε ηηο πεξηζζφηεξεο ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο, 

(ζηηο πέληε απφ ηηο εθηά πεξηνρέο). εκαληηθέο ζπζρεηίζεηο παξνπζίαζε θαη ην δεχγνο Hg–Fe 

(CYC, MYR θαη COR). Σν δεχγνο Cd–Fe παξνπζίαζε ηελ ηξίηε ηζρπξφηεξε θαη κνλαδηθή 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ζην CRE. ρεηηθά πςειέο ζπζρεηίζεηο βξέζεθαλ ζηα δεχγε Cd–Cu 

(nAEG) θαη Cd–Zn (CRE). Υακειή, αιιά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε βξέζεθε ζην Fe–Zn (CYC).  

ηα βξάγρηα, νη πεξηζζφηεξεο θαη ηζρπξφηεξεο ζπζρεηίζεηο βξέζεθαλ ζην MYR. 

πγθεθξηκέλα, ζηα νθηψ απφ ηα ελλέα εμεηαδφκελα δεχγε κεηάιισλ, ν ζπληειεζηήο r 

θπκάλζεθε απφ 0,591 έσο 0,915. Εζρπξέο ζπζρεηίζεηο βξέζεθαλ θαη ζηα δεχγε Hg–Fe, Hg–

Zn θαη Fe–Zn (r=0,599–0,718) απφ ην nEVO, ηα νπνία ήηαλ θαη ηα κνλαδηθά δεχγε πνπ 

εμεηάζηεθαλ ζε απηή ηελ πεξηνρή. ηα βξάγρηα, παξαηεξήζεθε πάιη ε ηζρπξή ζπζρέηηζε ηνπ 

δεχγνπο Cd–Cu (MYR, CRE θαη COR), φπσο θαη ζην κπτθφ ηζηφ, αλ θαη φρη αθξηβψο ζηηο 



ΒΑΡΔΑ ΜΔΣΑΛΛΑ 

 

388 

 

ίδηεο πεξηνρέο. Μέηξηεο έσο πςειέο ζπζρεηίζεηο βξέζεθαλ ζηα δεχγε Cd–Zn (CYC θαη 

MYR), Cu–Zn (nAEG, MYR θαη CRE) θαη Fe–Zn (nEVO, CYC θαη MYR). 

ηε γνλάδα, παξνπζηάζηεθε ν κηθξφηεξνο αξηζκφο ζεκαληηθψλ ζεηηθψλ ζπζρεηίζεσλ, 

κε απνθιεηζηηθή παξνπζία ζην nAEG θαη ζην nEVO. ην nEVO, ηα δεχγε Hg–Zn θαη Fe–Zn 

εκθάληζαλ ηηο δχν ηζρπξφηεξεο ζπζρεηίζεηο (r=0,662 θαη 0,718, αληίζηνηρα) ελψ ζην nAEG ν 

ζπληειεζηήο r θπκάλζεθε απφ 0,516 έσο 0,590 ζηα δεχγε Cd–Cu, Cd–Fe θαη Cu–Fe 

(Πίλαθαο 8.13, Βηθφλα 8.7). 

 

Squalus blainville 

Οκνίσο κε ην πξνεγνχκελν είδνο, ην Cd ζην κπτθφ ηζηφ παξνπζίαζε ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε 

ην Cu, ζρεδφλ ζε θάζε πεξηνρή θαη ζε πςειφηεξν βαζκφ ζην CRE. Εζρπξή ζπζρέηηζε 

βξέζεθε ζηα δεχγε Hg–Fe ζε κφλν κηα πεξηνρή (CYC). Μέηξηεο έσο πςειέο ζπζρεηίζεηο 

βξέζεθαλ ζηα δεχγε Cd–Fe (CYC), Cd–Zn (CRE), Cu–Fe (nAEG θαη ION), Cu–Zn (nAEG, 

CYC, CRE θαη LIB) θαη Fe–Zn (nAEG θαη CRE). Εδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο 

φηη ζην CRE, ν Zn παξνπζίαζε ηζρπξή ζπζρέηηζε κε φια ηα ππφινηπα κέηαιια, είηε ζεηηθή 

(Cd, Cu θαη Fe) ή αξλεηηθή (Hg). 

ην ήπαξ, ε ηζρπξφηεξε ζπζρέηηζε βξέζεθε ζην δεχγνο Hg–Fe ζηηο CYC, ην νπνίν 

παξνπζίαζε ζεκαληηθή ζπζρέηηζε θαη ζηηο πεξηνρέο nAEG θαη CRE. Τςειέο ζπζρεηίζεηο 

βξέζεθαλ ζηα δεχγε Hg–Cd (nAEG θαη ΕΟΝ) θαη Cu–Zn (MYR). Υακειφηεξεο ζπζρεηίζεηο 

βξέζεθαλ ζηα δεχγε Hg–Zn (CYC), Cd–Fe (nAEG θαη CRE) θαη Fe–Zn (CYC θαη ION). 

ηα βξάγρηα, ε ηζρπξφηεξε ζπζρέηηζε βξέζεθε ζην δεχγνο Cd–Cu ζην ΕΟΝ. Σν ίδην 

δεχγνο παξνπζίαζε πςειέο ζπζρεηίζεηο θαη ζηηο πεξηνρέο MYR, CRE θαη LIB. πσο ζην 

είδνο Scyliorhinus canicula, ην δεχγνο Cd–Cu παξνπζίαζε ηζρπξή ζπζρέηηζε ηδηαίηεξα ζηα 

βξάγρηα θαη ζην κπτθφ ηζηφ, αλ θαη φρη αθξηβψο ζηηο ίδηεο πεξηνρέο. Υαξαθηεξηζηηθή ήηαλ ε 

ζρεηηθά πςειή ζπζρέηηζε πνπ παξνπζίαζε αθελφο ν Hg κε ην Cu, ην Fe θαη ηνλ Zn ζην 

nAEG αθεηέξνπ ν Fe κε ηνλ Hg, ην Cd θαη ην Cu ζην ΕΟΝ. εκαληηθέο ζπζρεηίζεηο 

βξέζεθαλ επίζεο ζηα δεχγε Cu–Zn (nAEG, CYC, CRE θαη LIB) θαη Fe–Zn (CYC), φπσο κε 

παξφκνην ηξφπν δηαπηζηψζεθε θαη ζην Scyliorhinus canicula. 

ηε γνλάδα, παξνπζηάζηεθε ν κηθξφηεξνο αξηζκφο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ ζεηηθψλ 

ζπζρεηίζεσλ, νκνίσο κε ην πξνεγνχκελν είδνο. Δ ηζρπξφηεξε ζπζρέηηζε βξέζεθε ζην δεχγνο 

Hg–Fe ζην CRE, ην νπνίν παξνπζίαζε ζεκαληηθή ζπζρέηηζε θαη ζηηο CYC θαη ζην ΕΟΝ. 

Μέηξηα, αιιά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε βξέζεθε ζην δεχγνο Cd–Cu (nAEG), ελψ πςειφηεξε 

ήηαλ ε ζπζρέηηζε ζην δεχγνο Cu–Zn (ION) (Πίλαθαο 8.14, Βηθφλα 8.7). 



 

 

 

Πίλαθαο 8.13 πληειεζηήο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο r ηνπ Pearson ησλ ζπγθεληξψζεσλ (log10) ησλ βαξέσλ κεηάιισλ ζην κπτθφ ηζηφ, ζην ήπαξ, ζηα βξάγρηα 

θαη ζηε γνλάδα ησλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. canicula ζε θάζε πεξηνρή δεηγκαηνιεςίαο θαη ζην ζχλνιν ησλ πεξηνρψλ. Οη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο 

ζεκεηψλνληαη κε ***φηαλ P<0,001, κε **φηαλ Ρ<0,01 θαη κε *φηαλ Ρ<0,05  

 

 

Πεξηνρή Πεξηνρή Πεξηνρή Πεξηνρή

Hg Cd Cu Fe Hg Cd Cu Fe Hg Cd Cu Fe Hg Cd Cu Fe

Cd 0,152 Cd 0,366* Cd 0,059 Cd 0,149

Cu 0,047 0,612*** Cu 0,347* 0,637*** Cu 0,310 0,210 Cu 0,134 0,590***

Fe -0,243* 0,236* 0,358*** Fe 0,283 -0,081 0,267 Fe 0,102 -0,092 0,149 Fe 0,162 0,567*** 0,516**

Zn 0,557*** 0,246* 0,187 0,028 Zn 0,436** 0,317 0,307 0,165 Zn 0,307 0,306 0,596*** -0,051 Zn 0,024 -0,139 0,078 -0,244

Cd – Cd – Cd – Cd –

Cu – – Cu – – Cu – – Cu – –

Fe 0,477 – – Fe -0,218 – – Fe 0,662* – – Fe 0,188 – –

Zn -0,420 – – 0,231 Zn 0,441 – – 0,053 Zn 0,599* – – 0,718** Zn 0,658* – – 0,678*

Cd 0,235* Cd – Cd 0,253 Cd –

Cu -0,128 0,378** Cu – – Cu -0,249 0,118 Cu – –

Fe -0,092 0,118 0,444*** Fe 0,229* – – Fe -0,055 0,154 0,208 Fe 0,112 – –

Zn 0,488*** 0,117 0,058 0,375** Zn 0,386*** – – 0,262** Zn -0,009 0,409** 0,210 0,317* Zn 0,209 – – 0,063

Cd -0,048 Cd – Cd 0,865*** Cd –

Cu -0,357 0,203 Cu – – Cu 0,800*** 0,668** Cu – –

Fe -0,235 -0,247 -0,009 Fe 0,646** – – Fe 0,667** 0,470 0,591* Fe -0,222 – –

Zn 0,055 0,211 -0,146 -0,344 Zn 0,354 – – 0,411 Zn 0,915*** 0,824*** 0,769*** 0,717** Zn 0,068 – – 0,393

Cd -0,353* Cd 0,693*** Cd 0,294 Cd -0,130

Cu -0,295 0,639*** Cu -0,098 0,102 Cu -0,049 0,612** Cu -0,623** 0,298

Fe -0,047 0,006 0,324 Fe 0,336 0,659** 0,073 Fe 0,228 0,241 0,217 Fe -0,083 -0,180 0,288

Zn 0,212 -0,230 -0,052 0,326 Zn 0,657** 0,573** 0,034 0,453 Zn 0,265 0,268 0,440* 0,291 Zn 0,026 -0,565* -0,327 0,399

Cd -0,021 Cd 0,186 Cd 0,102 Cd -0,069

Cu -0,091 0,152 Cu -0,324 0,010 Cu -0,522* -0,196 Cu -0,260 0,141

Fe 0,218 0,446 0,244 Fe 0,312 0,404 -0,538* Fe 0,142 -0,295 -0,170 Fe 0,096 -0,062 0,311

Zn -0,068 0,030 -0,257 0,015 Zn 0,680** 0,245 -0,216 0,105 Zn 0,290 0,155 -0,496* 0,204 Zn 0,128 0,196 -0,003 -0,082

Cd -0,499* Cd – Cd -0,113 Cd –

Cu -0,489* 0,473* Cu – – Cu -0,115 0,537* Cu – –

Fe -0,681** 0,408 0,201 Fe 0,561** – – Fe 0,045 -0,228 -0,317 Fe 0,080 – –

Zn 0,139 -0,132 -0,091 -0,099 Zn 0,127 – – 0,187 Zn 0,097 -0,190 -0,156 0,077 Zn 0,036 – – 0,070

Cd 0,039 Cd 0,425*** Cd 0,329*** Cd 0,181

Cu -0,259*** 0,472*** Cu 0,049 0,259* Cu 0,003 0,264** Cu -0,054 0,422***

Fe -0,056 0,278*** 0,262*** Fe 0,301** 0,289* -0,014 Fe 0,176* 0,060 0,203* Fe -0,095 0,354** 0,383**

Zn 0,311*** 0,064 0,139* 0,035 Zn 0,536*** 0,317** 0,176 0,174 Zn 0,404*** 0,357*** 0,419*** 0,288*** Zn 0,059 -0,141 0,026 -0,161

nAEG 

(N=38) 

Βξάγρηα Γνλάδα

ION 

(N=17)

ION 

(N=17)

Μπηθφο ηζηφο Ήπαξ 

nAEG 

(N=106) 

nAEG 

(N=37) 

nEVO 

(N=13)

nEVO 

(N=13)

nEVO  

(N=13) 

CYC 

(N=64)

CYC 

(N=107)

nAEG 

(N=35) 

nEVO  

(N=13) 

MYR 

(N=17)

MYR 

(N=20)

CRE 

(N=32)

CRE 

(N=21)

CYC 

(N=41)

CYC 

(N=71)

MYR 

(N=16)

MYR 

(N=20)

CRE 

(N=25)

CRE 

(N=17)

ION 

(N=17)

ION 

(N=17)

χλνιν 

(N=153)

χλνιν 

(N=71)

Οη παχιεο (–) αληηζηνηρνχλ ζε πεξηπηψζεηο κε επάξθεηαο δεηγκάησλ γηα ηηο επηκέξνπο ζπζρεηίζεηο ησλ ζπγθεληξψζεσλ ησλ βαξέσλ κεηάιισλ 

χλνιν 

(N=254)

χλνιν 

(N=73)

COR 

(N=18)

COR 

(N=21)

COR 

(N=21)

COR 

(N=14)



 

 

 

Πίλαθαο 8.14 πληειεζηήο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο r ηνπ Pearson ησλ ζπγθεληξψζεσλ (log10) ησλ βαξέσλ κεηάιισλ ζην κπτθφ ηζηφ, ζην ήπαξ, ζηα βξάγρηα 

θαη ζηε γνλάδα ησλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. blainville ζε θάζε πεξηνρή δεηγκαηνιεςίαο θαη ζην ζχλνιν ησλ πεξηνρψλ. Οη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο 

ζεκεηψλνληαη κε ***φηαλ P<0,001, κε **φηαλ Ρ<0,01 θαη κε *φηαλ Ρ<0,05 

  

 

 

 

 

Πεξηνρή Πεξηνρή Πεξηνρή Πεξηνρή

Hg Cd Cu Fe Hg Cd Cu Fe Hg Cd Cu Fe Hg Cd Cu Fe

Cd 0,075 Cd 0,638*** Cd -0,088  Cd 0,218

Cu 0,117 0,271** Cu 0,287 0,307 Cu 0,437** 0,088 Cu -0,370 0,404*

Fe -0,076 0,163 0,268** Fe 0,467** 0,402* 0,296 Fe 0,656*** 0,040 0,218 Fe -0,278 -0,112 0,274

Zn 0,045 0,045 0,515*** 0,202* Zn -0,277 -0,171 0,339 0,098 Zn 0,625*** -0,213 0,595*** 0,320 Zn 0,038 0,021 0,282 -0,055

Cd 0,128 Cd – Cd 0,173 Cd –

Cu -0,572*** 0,145 Cu – – Cu -0,179 0,245 Cu – –

Fe 0,707*** 0,395* -0,228 Fe 0,774*** – – Fe 0,465 0,027 0,199 Fe 0,574* – –

Zn 0,124 0,046 0,394* 0,253 Zn 0,372** – – 0,536*** Zn 0,439 -0,092 0,396* 0,697* Zn -0,186 – – 0,232

Cd -0,031 Cd 0,442 Cd 0,016 Cd 0,250

Cu -0,020 0,589* Cu -0,141 0,185 Cu 0,103 0,524* Cu -0,481 0,106

Fe – – – Fe – – – Fe – – – Fe – – –

Zn 0,130 -0,027 -0,226 – Zn -0,255 0,269 0,719** – Zn -0,026 0,286 0,004 – Zn -0,276 -0,022 0,174 –

Cd -0,183 Cd 0,203 Cd -0,156 Cd 0,360

Cu -0,037 0,780*** Cu -0,312 -0,022 Cu 0,101 0,622*** Cu -0,050 -0,218

Fe -0,197 0,175 0,224 Fe 0,620* 0,631* 0,047 Fe 0,173 -0,023 0,114 Fe 0,775* 0,293 -0,376

Zn -0,434* 0,652*** 0,621*** 0,478* Zn -0,827** -0,175 0,285 -0,520 Zn 0,140 0,349 0,390* 0,086 Zn 0,104 -0,466 0,450 -0,027

Cd -0,174 Cd 0,729* Cd -0,031 Cd -0,285

Cu -0,036 0,339 Cu -0,503 -0,404 Cu 0,011 0,760*** Cu -0,672* 0,073

Fe 0,137 0,236 0,569*** Fe 0,566 0,388 -0,500 Fe 0,511* 0,508* 0,566* Fe 0,566* 0,236 -0,540

Zn -0,301 0,121 0,327 0,251 Zn 0,054 0,058 -0,238 0,630* Zn 0,436 0,107 0,084 0,134 Zn -0,417 -0,016 0,623* -0,180

Cd 0,050 Cd 0,221 Cd -0,336 Cd -0,571*

Cu -0,156 0,742** Cu 0,376 0,038 Cu -0,475 0,495* Cu 0,012 0,191

Fe – – – Fe – – – Fe – – – Fe – – –

Zn -0,131 0,546 0,687** – Zn -0,616* 0,147 -0,438 – Zn -0,027 0,436 0,514* – Zn -0,233 0,268 0,388 –

Cd -0,053 Cd 0,482*** Cd 0,170 Cd -0,009

Cu -0,187** 0,334*** Cu 0,155 0,154 Cu -0,110 0,156 Cu -0,379** 0,232

Fe 0,062 0,183** 0,202** Fe 0,522*** 0,411** 0,199 Fe 0,339*** 0,112 0,112 Fe 0,142 0,007 -0,037

Zn -0,060 0,083 0,448*** 0,301*** Zn -0,253 0,047 0,199 0,061 Zn 0,360*** -0,028 0,392*** 0,306 Zn -0,138 0,069 0,284* -0,100

CYC 

(N=56)

nAEG 

(N=33) 

nAEG 

(N=120) 

CYC 

(N=13)

MYR 

(N=15)

CRE 

(N=27)

ION 

(N=19)

LIB 

(N=17)

MYR 

(N=14)

CRE 

(N=28)

ION 

(N=32)

LIB 

(N=16)

MYR 

(N=14)

CRE 

(N=12)

ION 

(N=11)

LIB 

(N=15)

χλνιν 

(N=214)

χλνιν 

(N=57)

χλνιν 

(N=113)

CYC 

(N=33)

nAEG 

(N=28) 

CYC 

(N=33)

nAEG 

(N=33) 

MYR 

(N=12)

CRE 

(N=9)

χλνιν 

(N=51)

Οη παχιεο (–) αληηζηνηρνχλ ζε πεξηπηψζεηο κε επάξθεηαο δεηγκάησλ γηα ηηο επηκέξνπο ζπζρεηίζεηο ησλ ζπγθεληξψζεσλ ησλ βαξέσλ κεηάιισλ 

Μπηθφο ηζηφο Ήπαξ Βξάγρηα Γνλάδα

ION 

(N=13)

LIB 

(N=17)



 

 

 

       
 

        
 

    
 
Δηθφλα 8.7 Γξακκηθή ζπζρέηηζε Pearson ησλ ζπγθεληξψζεσλ (log10) ησλ βαξέσλ κεηάιισλ ζην κπτθφ ηζηφ (Μ), ζην ήπαξ (Δ), ζηα βξάγρηα (ΐ) θαη ζηε 

γνλάδα (Γ) ησλ εηδψλ S. canicula (S.c.) θαη S. blainville (S.b.) ζην ζχλνιν ησλ πεξηνρψλ 
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8.3.8 χγθξηζε κεηαμχ βηνινγηθψλ ηζηψλ 

 

Scyliorhinus canicula 

Βθαξκφδνληαο ηελ αλάιπζε δηαθχκαλζεο, βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο 

κέζεο ζπγθεληξψζεηο (log10) ησλ βαξέσλ κεηάιισλ κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηζηψλ ζε θάζε 

πεξηνρή δεηγκαηνιεςίαο θαη ζην ζχλνιν ησλ πεξηνρψλ (Πίλαθεο 8.15 θαη 8.16). 

 

Πίλαθαο 8.15 Ώπνηειέζκαηα (ηηκέο P θαη F) ηεο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο (ANOVA). Οη έληνλνη 

ραξαθηήξεο αληηζηνηρνχλ ζηελ παξνπζία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ ηζηψλ 

 

Πεξηνρή Hg Cd Cu Fe Zn 

nAEG 0 (F=352,63) 0 (F=168,25) 0 (F=189,58) 0 (F=418,70) 0 (F=105,84) 

nEVO 0 (F=38,15)     0 (F=72,30) 0,0004 (F=6,80) 

CYC 0 (F=100,89) 0 (t=9,08)* 2E-12 (t=7,76)* 0 (F=413,53) 0 (F=82,21) 

MYR 0 (F=36,84) 2E-11 (t=9,99)* 1E-5 (t=5,33)* 0 (F=239,97) 0 (F=8,37) 

CRE 0 (F=22,19) 0 (F=230,40) 0 (F=146,86) 0 (F=112,02) 0 (F=111,14) 

ION 0 (F=49,14) 0 (F=428,51) 0 (F=216,14) 0 (F=271,88) 0 (F=42,30) 

COR 0 (F=29,77) 0,0608 (t=1,94)* 0,0143 (t=2,57)* 0 (F=62,47) 0 (F=10,76) 

χλνιν 0 (F=511,98) 0 (F=529,03) 0 (F=323,74) 0 (F=1.182) 0 (F=199,06) 

*o πξνζδηνξηζκφο ηνπ κεηάιινπ έγηλε κφλν ζην κπτθφ ηζηφ θαη ζηα βξάγρηα, θαη ζπλεπψο εθαξκφζηεθε ε δνθηκαζία t γηα ηηο επηκέξνπο 

ζπγθξίζεηο; κε γθξη ρξψκα ηνλίδνληαη νη πεξηπηψζεηο κε πξνζδηνξηζκνχ ησλ βαξέσλ κεηάιισλ 

 

Πίλαθαο 8.16 Βπηκέξνπο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (*) ζηηο κέζεο ζπγθεληξψζεηο (log10) ησλ 

βαξέσλ κεηάιισλ κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ δεηγκαηνιεςίαο βάζεη ηεο δνθηκαζίαο πνιιαπινχο εχξνπο 

 

 
 

 

Με βάζε ην γεσκεηξηθφ κέζν φξν ησλ ζπγθεληξψζεσλ (log10) ησλ βαξέσλ κεηάιισλ, 

εθηηκήζεθε ε ζεηξά κε ηελ νπνία απμάλεηαη ε ζπγθέληξσζε θάζε ζηνηρείνπ αλάκεζα ζηνπο 

ηζηνχο. Ώπφ ηνλ Πίλαθα 8.17 δηαπηζηψλεηαη φηη: (α) ε ζπγθέληξσζε ηνπ Hg απμήζεθε θαηά 

ηε ζεηξά: γνλάδα<βξάγρηα<ήπαξ<κπτθφο ηζηφο ζε θάζε πεξηνρή, (β) ην Cd θαη ν Cu 

παξνπζίαζαλ ην ίδην πξφηππν αχμεζεο θαηά ηε ζεηξά: κπτθφο ηζηφο<βξάγρηα<γνλάδα<ήπαξ 

ζε θάζε πεξηνρή, (γ) ν Fe απμήζεθε θαηά ηε ζεηξά: κπτθφο ηζηφο<γνλάδα<βξάγρηα<ήπαξ 

ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηνρψλ, θαη (δ) ν Zn παξνπζίαζε αληίζεην πξφηππν αχμεζεο ζε 

ζρέζε κε ηνλ Hg, κε νξηζκέλεο εμαηξέζεηο. 

Hg Cd Cu Fe Zn Hg Cd Cu Fe Zn Hg Cd Cu Fe Zn Hg Cd Cu Fe Zn Hg Cd Cu Fe Zn Hg Cd Cu Fe Zn Hg Cd Cu Fe Zn Hg Cd Cu Fe Zn

Μ–Δ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Μ–ΐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Μ–Γ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ΐ–Δ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ΐ–Γ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Δ–Γ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

nAEG nEVO CYC MYR CRE
χγθξηζε

Μ, κπτθφο ηζηφο; Δ, ήπαξ; ΐ, βξάγρηα; Γ, γνλάδα; κε γθξη ρξψκα ηνλίδνληαη νη πεξηπηψζεηο κε πξνζδηνξηζκνχ ησλ βαξέσλ κεηάιισλ

ΗΟΝ COR χλνιν
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Πίλαθαο 8.17 εηξά αχμεζεο ησλ ζπγθεληξψζεσλ (log10) ησλ βαξέσλ κεηάιισλ ζηνπο ηζηνχο ηνπ 

είδνπο S. canicula ζε θάζε πεξηνρή δεηγκαηνιεςίαο θαη ζην ζχλνιν ησλ πεξηνρψλ 

 

 
 

Squalus blainville 

Οκνίσο κε ην πξνεγνχκελν είδνο, ε αλάιπζε δηαθχκαλζεο έδεημε φηη νη κέζεο 

ζπγθεληξψζεηο (log10) ησλ βαξέσλ κεηάιισλ δηέθεξαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ 

ηζηψλ ζε θάζε πεξηνρή δεηγκαηνιεςίαο θαη ζην ζχλνιν ησλ πεξηνρψλ (Πίλαθεο 8.18 θαη 

8.19). 

 

Πίλαθαο 8.18 Ώπνηειέζκαηα (ηηκέο P θαη F) ηεο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο (ANOVA). Οη έληνλνη 

ραξαθηήξεο αληηζηνηρνχλ ζηελ παξνπζία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ ηζηψλ 

 

Πεξηνρή Hg Cd Cu Fe Zn 

nAEG 0 (F=104,58) 0 (F=127,39) 0 (F=122,19) 0 (F=463,11) 0 (F=1,088) 

CYC 0 (F=8,17) 0,2096 (t=1,26)* 0,0249 (t=2,27)* 0 (F=148,39) 0 (F=200,74) 

MYR 0 (F=35,76) 0 (F=154,50) 0 (F=20,39)   0 (F=157,58) 

CRE 0 (F=44,49) 0 (F=39,14) 0 (F=39,63) 0 (F=160,76) 0 (F=219,38) 

LIB 0 (F=51,53) 0 (F=103,12) 0 (F=37,30)   0 (F=184,24) 

ION 0 (F=18,54) 0 (F=112,11) 0 (F=82,34) 0 (F=233,95) 0 (F=268,66) 

χλνιν 0 (F=127,93) 0 (F=331,49) 0 (F=180,41) 0 (F=877,78) 0 (F=1,199) 

*o πξνζδηνξηζκφο ηνπ κεηάιινπ έγηλε κφλν ζην κπτθφ ηζηφ θαη ζηα βξάγρηα, θαη ζπλεπψο εθαξκφζηεθε ε δνθηκαζία t γηα ηηο επηκέξνπο 
ζπγθξίζεηο; κε γθξη ρξψκα ηνλίδνληαη νη πεξηπηψζεηο κε πξνζδηνξηζκνχ ησλ βαξέσλ κεηάιισλ 

 

Πίλαθαο 8.19 Βπηκέξνπο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (*) ζηηο κέζεο ζπγθεληξψζεηο (log10) ησλ 

βαξέσλ κεηάιισλ κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ δεηγκαηνιεςίαο βάζεη ηεο δνθηκαζίαο πνιιαπινχο εχξνπο  

 

 

 

Πεξηνρή

nAEG Γ < Β < Ζ < Μ Μ < Β < Γ < Ζ Μ < Β < Γ < Ζ Μ < Γ < Ζ < Β Ζ < M < Β < Γ

nEVO Γ < Β < Ζ < Μ Μ < Γ < Ζ < Β Ζ < M < Γ < Β

CYC Γ < Β < Ζ < Μ Μ < Β Μ < Β Μ < Γ < Β < Ζ Μ < Ζ < Β < Γ

MYR Γ < Β < Ζ < Μ Μ < Β Μ < Β Μ < Γ < Β < Ζ Ζ < Μ < Γ < Β

CRE Γ < Β < Ζ < Μ Μ < Β < Γ < Ζ Μ < Β < Γ < Ζ Μ < Γ < Β < Ζ Μ < Ζ < Β < Γ

ION Γ < Β < Ζ < Μ Μ < Β < Γ < Ζ Μ < Β < Γ < Ζ Μ < Γ < Β < Ζ Ζ < Μ < Β < Γ

COR Γ < Β < Ζ < Μ Μ < Β Μ < Β Μ < Γ < Β < Ζ Μ < Ζ < Β < Γ

χλνιν Γ < Β < Ζ < Μ Μ < Β < Γ < Ζ Μ < Β < Γ < Ζ Μ < Γ < Β < Ζ Μ < Ζ < Β < Γ

Μ, κπτθφο ηζηφο; Δ, ήπαξ; ΐ, βξάγρηα; Γ, γνλάδα; κε γθξη ρξψκα ηνλίδνληαη νη πεξηπηψζεηο κε πξνζδηνξηζκνχ ησλ βαξέσλ κεηάιισλ

Hg Cd Cu Fe Zn

Hg Cd Cu Fe Zn Hg Cd Cu Fe Zn Hg Cd Cu Fe Zn Hg Cd Cu Fe Zn Hg Cd Cu Fe Zn Hg Cd Cu Fe Zn Hg Cd Cu Fe Zn Hg Cd Cu Fe Zn

Μ–Δ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Μ–ΐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Μ–Γ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ΐ–Δ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ΐ–Γ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Δ–Γ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

χγθξηζε

–

Μ, κπτθφο ηζηφο; Δ, ήπαξ; ΐ, βξάγρηα; Γ, γνλάδα; κε γθξη ρξψκα ηνλίδνληαη νη πεξηπηψζεηο κε πξνζδηνξηζκνχ ησλ βαξέσλ κεηάιισλ; Ο COR εμαηξέζεθε απφ ηηο επηκέξνπο ζπγθξίζεηο, γηαηί αληηπξνζσπεχνληαλ απφ 1 άηνκν

χλνινnAEG CYC MYR CRE LIB ΗΟΝ COR
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Ώπφ ηνλ Πίλαθα 8.20 δηαπηζηψλεηαη φηη: (α) ε ζπγθέληξσζε ηνπ Hg απμήζεθε θαηά ηε 

ζεηξά: γνλάδα<βξάγρηα<ήπαξ<κπτθφο ηζηφο ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηνρψλ, (β) ην Cd θαη ν 

Cu παξνπζίαζαλ ην ίδην πξφηππν αχμεζεο θαηά ηε ζεηξά: κπτθφο 

ηζηφο<βξάγρηα<γνλάδα<ήπαξ ζε θάζε πεξηνρή, (γ) ν Fe απμήζεθε θαηά ηε ζεηξά: κπτθφο 

ηζηφο<γνλάδα<βξάγρηα<ήπαξ ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηνρψλ, θαη (δ) ν Zn παξνπζίαζε 

αληίζεην πξφηππν αχμεζεο ζε ζρέζε κε ηνλ Hg, κε κφλν κηα εμαίξεζε. 

ε γεληθέο γξακκέο, ην πξφηππν ηεο κεηαβνιήο ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ βαξέσλ 

κεηάιισλ αλάκεζα ζηνπο δηαθνξεηηθνχο ηζηνχο ήηαλ θνηλφ ζηα εμεηαδφκελα είδε.  

 

Πίλαθαο 8.20 εηξά αχμεζεο ησλ ζπγθεληξψζεσλ (log10) ησλ βαξέσλ κεηάιισλ ζηνπο ηζηνχο ηνπ 

είδνπο S. blainville ζε θάζε πεξηνρή δεηγκαηνιεςίαο θαη ζην ζχλνιν ησλ πεξηνρψλ 

 

 
 

 

8.3.9 χγθξηζε κεηαμχ θχισλ  

 

Scyliorhinus canicula 

ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο βξέζεθαλ ζηηο κέζεο ζπγθεληξψζεηο (log10) ησλ βαξέσλ 

κεηάιισλ κεηαμχ ησλ δχν θχισλ ζρεδφλ ζε θάζε πεξηνρή δεηγκαηνιεςίαο, αιιά ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηζηψλ θαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζηε γνλάδα. ην κπτθφ ηζηφ, δελ 

παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ κεηάιισλ κεηαμχ ησλ θχισλ ζε θακία 

πεξηνρή. ην ήπαξ, ε κέζε ζπγθέληξσζε ηνπ Fe ήηαλ ζεκαληηθά πςειφηεξε ζηα αξζεληθά 

άηνκα απφ φ,ηη ζηα ζειπθά (CYC θαη CRE), ελψ ην αληίζεην παξαηεξήζεθε ζηνλ Hg (CYC). 

ηα βξάγρηα, ηα ζειπθά άηνκα ππεξείραλ σο πξνο ην Cd (nAEG) θαη ηνλ Zn (CRE), θαη ηα 

αξζεληθά σο πξνο ηνλ Hg (nEVO) θαη ην Cu (COR). ηε γνλάδα, ε κέζε ζπγθέληξσζε ηνπ 

Zn ήηαλ ζεκαληηθά πςειφηεξε ζηα αξζεληθά άηνκα απφ φ,ηη ζηα ζειπθά (nAEG, CYC θαη 

ION). Σα ζειπθά άηνκα απφ ην nAEG παξνπζίαζαλ ζεκαληηθά πςειφηεξα επίπεδα Cd, Cu 

θαη Fe (νκνίσο κε ηηο CYC) ζηε γνλάδα απφ φ,ηη ηα αξζεληθά (Πίλαθαο 8.21, Βηθφλα 8.8). 

Πεξηνρή

nAEG Γ < Ζ < Β < Μ Μ < Β < Γ < Ζ Μ < Β < Γ < Ζ Μ < Γ < Β < Ζ Μ < Ζ < Β < Γ

CYC Ζ < Β < Γ < Μ Μ < Β Μ < Β Μ < Γ < Β < Ζ Μ < Ζ < Β < Γ

MYR Γ < Β < Ζ < Μ Μ < Β < Γ < Ζ Μ < Β < Γ < Ζ Μ < Ζ < Β < Γ

CRE Ζ < Γ < Β < Μ Μ < Β < Γ < Ζ Μ < Β < Γ < Ζ Μ < Γ < Ζ < Β Μ < Ζ < Β < Γ

LIB Γ < Β < Ζ < Μ Μ < Β < Γ < Ζ Μ < Β < Γ < Ζ Μ < Β < Ζ < Γ

ION Γ < Β < Ζ < Μ Μ < Β < Γ < Ζ Μ < Β < Γ < Ζ Μ < Γ < Β < Ζ Μ < Ζ < Β < Γ

COR Γ < Β < Ζ < Μ Μ < Β < Γ < Ζ Μ < Β < Γ < Ζ Μ < Γ < Β < Ζ Μ < Ζ < Β < Γ

χλνιν Γ < Ζ < Β < Μ Μ < Β < Γ < Ζ Μ < Β < Γ < Ζ Μ < Γ < Β < Ζ Μ < Ζ < Β < Γ

Μ, κπτθφο ηζηφο; Δ, ήπαξ; ΐ, βξάγρηα; Γ, γνλάδα; κε γθξη ρξψκα ηνλίδνληαη νη πεξηπηψζεηο κε πξνζδηνξηζκνχ ησλ βαξέσλ κεηάιισλ

Hg Cd Cu Fe Zn
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Πίλαθαο 8.21 Ώπνηειέζκαηα (ηηκέο P θαη t) ηεο δνθηκαζίαο t γηα ηνλ έιεγρν παξνπζίαο ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ θχισλ ηνπ S. canicula σο πξνο ηηο κέζεο ζπγθεληξψζεηο (log10) 

ησλ βαξέσλ κεηάιισλ αλά ηζηφ, ζε θάζε πεξηνρή δεηγκαηνιεςίαο θαη ζην ζχλνιν ησλ πεξηνρψλ  

 

Πεξηνρή Ηζηφο Hg Cd Cu Fe Zn 

nAEG 

Μ 0,2272 (t=1,2093) 0,5601 (t=0,5845) 0,1264 (t=1,5366) 0,6252 (t=-0,4895) 0,1599 (t=-1,4075) 

Ζ 0,0679 (t=-1,8319) 0,5041 (t=-0,6745) 0,8413 (t=0,2017) 0,4137 (t=0,8221) 0,7975 (t=0,2568) 

Β 0,3261 (t=0,9845) 0,0097 (t=-2,7251) 0,9306 (t=-0,0877) 0,9824 (t=-0,0221) 0,0822 (t=-1,7465) 

Γ 0,4199 (t=0,8081) 3E-5 (t=4,7201) 0,0008 (t=3,6286) 1E-7 (t=6,0635) 1E-10 (t=-6,7770) 

nEVO 

Μ 0,4465 (t=-0,7713)     0,1497 (t=-1,5392) 0,7798 (t=0,2821) 

Ζ 0,3217 (t=-1,0337)     0,7360 (t=0,3451) 0,8345 (t=0,2131) 

Β 0,0286 (t=-2,4864)     0,4941 (t=-0,7053) 0,2892 (t=-1,1050) 

Γ 0,0265 (t=-2,5293)     0,2004 (t=1,3550) 0,9092 (t=0,1163) 

CYC 

Μ 0,1275 (t=1,5332) 0,5165 (t=0,6524) 0,7462 (t=0,3246) 0,7781 (t=0,2826) 0,5773 (t=0,5586) 

Ζ 0,0483 (t=1,9920)     0,0205 (t=-2,352) 0,6823 (t=-0,4101) 

Β 0,1899 (t=1,3207) 0,1491 (t=-1,4691) 0,9518 (t=-0,0608) 0,2885 (t=-1,0678) 0,0615 (t=-1,8909) 

Γ 0,5396 (t=0,6159)     0 (t=8,6532) 0,0334 (t=-2,1593) 

MYR 

Μ 0,4242 (t=-0,8072) 0,5986 (t=-0,5379) 0,2938 (t=1,0878) 0,9817 (t=-0,0232) 0,8508 (t=-0,1893) 

Ζ 0,6890 (t=-0,4061)     0,2241 (t=-1,2566) 0,0686 (t=-1,9199) 

Β 0,9943 (t=-0,0072) 0,7762 (t=0,2895) 0,6158 (t=-0,5124) 0,5626 (t=-0,5905) 0,8713 (t=-0,1640) 

Γ 0,4734 (t=-0,7308)     0,4043 (t=-0,8531) 0,3695 (t=0,9171) 

CRE 

Μ 0,5281 (t=-0,6384) 0,0684 (t=1,8903) 0,3025 (t=1,0490) 0,6910 (t=-0,4013) 0,2730 (t=-1,1161) 

Ζ 0,8805 (t=0,1517) 0,9321 (t=-0,0863) 0,3867 (t=-0,8860) 0,0243 (t=-2,3726) 0,9225 (t=-0,0600) 

Β 0,1545 (t=1,4606) 0,3371 (t=0,9804) 0,2908 (t=1,1529) 0,2304 (t=1,2242) 0,0006 (t=2,9812) 

Γ 0,8072 (t=0,2472) 0,1184 (t=1,6500) 0,5819 (t=0,5620) 0,4569 (t=0,7580) 0,7274 (t=-0,3524) 

ION 

Μ 0,4274 (t=0,8120) 0,0981 (t=-1,7637) 0,7436 (t=0,3331) 0,7126 (t=-0,3754) 0,6417 (t=0,4748) 

Ζ 0,2406 (t=-1,2134) 0,8914 (t=0,1389) 0,4905 (t=0,7068) 0,6398 (t=-0,4777) 0,2319 (t=-1,2458) 

Β 0,2486 (t=-1,1924) 0,1949 (t=1,3570) 0,7264 (t=-0,3566) 0,1236 (t=1,6316) 0,6980 (t=-0,3956) 

Γ 0,5333 (t=-0,6363) 0,4697 (t=-0,7417) 0,4875 (t=-0,7118) 0,3843 (t=0,8961) 0,0265 (t=-2,4607) 

COR 

Μ 0,7774 (t=-0,2868) 0,7207 (t=-0,3638) 0,7774 (t=-0,2868) 0,8046 (t=0,2509) 0,3738 (t=-0,9071) 

Ζ 0,0928 (t=-1,7696)     0,8312 (t=-0,2161) 0,6668 (t=-0,4361) 

Β 0,8863 (t=-0,1454) 0,2944 (t=-1,0840) 0,0145 (t=-2,7418) 0,4730 (t=0,7339) 0,8174 (t=-0,2336) 

Γ 0,3927 (t=-0,8800)     0,1957 (t=1,3468) 0,1693 (t=-1,4356) 

χλνιν 

Μ 0,9690 (t=0,0388) 0,4216 (t=0,8049) 0,1672 (t=1,3842) 0,7428 (t=-0,3285) 0,0208 (t=-2,3112) 

Ζ 0,4019 (t=-0,8389) 0,5918 (t=-0,5386) 0,9062 (t=-0,1183) 0,0597 (t=-1,8907) 0,5643 (t=-0,5768) 

Β 0,4131 (t=0,8193) 0,0477 (t=-1,9953) 0,2825 (t=-1,0783) 0,9721 (t=-0,0916) 0,0569 (t=-1,9093) 

Γ 0,4057 (t=-0,8323) 0,0001 (t=4,0791) 0,0131 (t=2,5437) 0 (t=9,1631) 2Δ-8 (t=-5,7501) 

Μ, κπτθφο ηζηφο; Δ, ήπαξ; ΐ, βξάγρηα; Γ, γνλάδα; κε έληνλνπο θφθθηλνπο θαη καχξνπο ραξαθηήξεο ηνλίδνληαη νη πεξηπηψζεηο φπνπ ηα 

ζειπθά θαη ηα αξζεληθά άηνκα, αληίζηνηρα, παξνπζίαζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειφηεξν κεηαιιηθφ θνξηίν; κε γθξη ρξψκα 
ηνλίδνληαη νη πεξηπηψζεηο κε πξνζδηνξηζκνχ ησλ ζπγθεληξψζεσλ ησλ βαξέσλ κεηάιισλ 

 

 

ΐάζεη ηεο αλάιπζεο ζπλδηαθχκαλζεο, ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θχισλ σο 

πξνο ην ζπληειεζηή b ησλ εμηζψζεσλ νιηθνχ κήθνπο–ζπγθεληξψζεσλ (log10) βαξέσλ 

κεηάιισλ βξέζεθαλ ζε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 8.22. ε 

γεληθέο γξακκέο, θάλεθε φηη ηα ζειπθά άηνκα θέξνπλ παξφκνην κεηαιιηθφ θνξηίν γηα ην 

ίδην κήθνο ζε ζρέζε κε ηα αξζεληθά άηνκα, γεγνλφο πνπ δελ επηβεβαηψζεθε ζηελ πεξίπησζε 

ηνπ είδνπο Squalus blainville, φπσο πεξηγξάθεηαη αθνινχζσο. 
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Πίλαθαο 8.22 Ώπνηειέζκαηα (ηηκέο P θαη F) ηεο αλάιπζεο ζπλδηαθχκαλζεο (ANCOVA) γηα ηνλ 

έιεγρν παξνπζίαο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ θχισλ ηνπ είδνπο S. canicula σο 

πξνο ηηο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή b ησλ ζρέζεσλ νιηθνχ κήθνπο–ζπγθεληξψζεσλ (log10) βαξέσλ 

κεηάιισλ αλά ηζηφ, ζε θάζε πεξηνρή δεηγκαηνιεςίαο θαη ζην ζχλνιν ησλ πεξηνρψλ 

 

Πεξηνρή Ηζηφο Hg Cd Cu Fe Zn 

nAEG 

Μ 0,7588 (F=0,09) 0,1892 (F=1,74) 0,5233 (F=0,41) 0,2437 (F=1,37) 0,6106 (F=0,26) 

Ζ 0,9142 (F=0,01) 0,5665 (F=0,33) 0,3505 (F=0,89) 0,4080 (F=0,69) 0,9916 (F=0,00) 

Β 0,9845 (F=0,00) 0,6990 (F=0,15) 0,8376 (F=0,04) 0,2066 (F=1,63) 0,5211 (F=0,41) 

Γ 0,9042 (F=0,01) 0,7510 (F=0,10) 0,0700 (F=3,49) 0,1737 (F=1,89) 0,7804 (F=0,08) 

nEVO 

Μ 0,8991 (F=0,02)     0,5532 (F=0,38) 0,2477 (F=1,39) 

Ζ 0,1763 (F=2,12)     0,8795 (F=0,02) 0,8422 (F=0,04) 

Β 0,7378 (F=0,12)     0,9611 (F=0,00) 0,4899 (F=0,51) 

Γ 0,8192 (F=0,06)     0,5869 (F=0,32) 0,7724 (F=0,09) 

CYC 

Μ 0,2126 (F=1,57) 0,3039 (F=1,07) 0,8249 (F=0,05) 0,2195 (F=1,53) 0,2436 (F=1,37) 

Ζ 0,4014 (F=0,71)     0,0072 (F=7,52) 0,0445 (F=4,11) 

Β 0,2523 (F=1,33) 0,0721 (F=3,41) 0,2163 (F=1,58) 0,9969 (F=0,00) 0,0326 (F=4,70) 

Γ 0,6920 (F=0,16)     0,4035 (F=0,71) 0,2800 (F=1,18) 

MYR 

Μ 0,5114 (F=0,44) 0,7945 (F=0,07) 0,0688 (F=3,94) 0,1221 (F=2,65) 0,2046 (F=1,66) 

Ζ 0,6857 (F=0,17)     0,2393 (F=1,49) 0,3150 (F=1,07) 

Β 0,8845 (F=0,02) 0,5073 (F=0,46) 0,6271 (F=0,25) 0,2434 (F=1,47) 0,4215 (F=0,68) 

Γ 0,8445 (F=0,04)     0,3144 (F=1,07) 0,0183 (F=6,66) 

CRE 

Μ 0,8989 (F=0,02) 0,8205 (F=0,05) 0,5089 (F=0,45) 0,1700 (F=1,98) 0,1450 (F=2,24) 

Ζ 0,8349 (F=0,04) 0,6398 (F=0,23) 0,1945 (F=1,82) 0,5480 (F=0,37) 0,1534 (F=2,15) 

Β 0,8582 (F=0,03) 0,7529 (F=0,10) 0,7286 (F=0,12) 0,0075 (F=8,31) 0,3538 (F=0,89) 

Γ 0,5464 (F=0,38) 0,7205 (F=0,13) 0,2995 (F=1,16) 0,2099 (F=1,68) 0,0093 (F=8,00) 

ION 

Μ 0,3834 (F=0,80) 0,4201 (F=0,69) 0,8539 (F=0,04) 0,1683 (F=2,13) 0,0549 (F=4,45) 

Ζ 0,0918 (F=3,22) 0,7389 (F=0,12) 0,3906 (F=0,79) 0,6131 (F=0,27) 0,7077 (F=0,15) 

Β 0,8515 (F=0,04) 0,4940 (F=0,50) 0,0704 (F=3,88) 0,4874 (F=0,51) 0,4471 (F=0,61) 

Γ 0,5270 (F=0,42) 0,6199 (F=0,26) 0,9024 (F=0,02) 0,4190 (F=0,70) 0,4845 (F=0,52) 

COR 

Μ 0,0538 (F=4,29) 0,6397 (F=0,23) 0,9054 (F=0,01) 0,3348 (F=0,99) 0,7186 (F=0,13) 

Ζ 0,1622 (F=2,13)     0,0840 (F=3,37) 0,6972 (F=0,16) 

Β 0,9025 (F=0,02) 0,8858(F=0,02) 0,5971(F=0,29) 0,6726 (F=0,19) 0,3163 (F=1,05) 

Γ 0,9838 (F=0,00)     0,6194 (F=0,26) 0,9908 (F=0,00) 

χλνιν 

Μ 0,0233 (F=5,14) 0,1954 (F=1,69) 0,9285 (F=0,01) 0,7006 (F=0,15) 0,7377 (F=0,11) 

Ζ 0,8764 (F=0,02) 0,7726 (F=0,08) 0,6012 (F=0,28) 0,0178 (F=5,68) 0,1478 (F=2,10) 

Β 0,9010 (F=0,02) 0,0882 (F=2,94) 0,5181 (F=0,42) 0,3030 (F=1,07) 0,4871 (F=0,48) 

Γ 0,6229 (F=0,24) 0,9472 (F=0,00) 0,2298 (F=1,47) 0,2141 (F=1,55) 0,4665 (F=0,53) 

Μ, κπτθφο ηζηφο; Δ, ήπαξ; ΐ, βξάγρηα; Γ, γνλάδα; κε έληνλνπο θφθθηλνπο θαη καχξνπο ραξαθηήξεο ηνλίδνληαη νη πεξηπηψζεηο φπνπ ηα 
ζειπθά θαη αξζεληθά άηνκα, αληίζηνηρα, παξνπζίαζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειφηεξε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή b; κε γθξη ρξψκα 

ηνλίδνληαη νη πεξηπηψζεηο κε πξνζδηνξηζκνχ ησλ βαξέσλ κεηάιισλ 

 

 

Squalus blainville 

Οη κέζεο ζπγθεληξψζεηο (log10) ησλ βαξέσλ κεηάιισλ ήηαλ πςειφηεξεο ζηα αξζεληθά άηνκα 

απφ φ,ηη ζηα ζειπθά ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ απνηειεζκάησλ. ην 

κπτθφ ηζηφ, ηα αξζεληθά άηνκα παξνπζίαζαλ ζεκαληηθά πςειφηεξε κέζε ζπγθέληξσζε ηνπ 

Hg (CRE), ηνπ Cd (LIB) θαη ηνπ Cu (nAEG, MYR θαη LIB) απφ φ,ηη ηα ζειπθά, ηα νπνία 
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ππεξείραλ κφλν σο πξνο ην Fe (nAEG). ην ήπαξ, ε κέζε ζπγθέληξσζε ηνπ Hg ζην nAEG 

θαη ηνπ Fe ζηηο CYC ήηαλ ζεκαληηθά πςειφηεξε ζηα αξζεληθά άηνκα απφ φ,ηη ζηα ζειπθά. 

ηα βξάγρηα, παξαηεξήζεθε ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο ησλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ 

δηαθνξνπνηήζεσλ κε ηα αξζεληθά άηνκα λα έρνπλ πςειφηεξεο κέζεο ζπγθεληξψζεηο Hg θαη 

Zn ζην nAEG, Hg, Cd θαη Cu ζην CRE, Cd θαη Zn ζην LIB, θαη Cu ζην ION. ηε γνλάδα, ε 

κέζε ζπγθέληξσζε ηνπ Zn ήηαλ ζεκαληηθά πςειφηεξε ζηα αξζεληθά άηνκα απφ φ,ηη ζηα 

ζειπθά (nAEG θαη ION). Βπίζεο, ηα ζειπθά άηνκα απφ ην nAEG θαη ην ΕΟΝ παξνπζίαζαλ 

ζηηο γνλάδεο ζεκαληηθά πςειφηεξε κέζε ζπγθέληξσζε ηνπ Fe (Πίλαθαο 8.23, Βηθφλα 8.8). 

 

Πίλαθαο 8.23 Ώπνηειέζκαηα (ηηκέο P θαη t) ηεο δνθηκαζίαο t γηα ηνλ έιεγρν παξνπζίαο ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ θχισλ ηνπ S. blainville σο πξνο ηηο κέζεο ζπγθεληξψζεηο (log10) 

ησλ βαξέσλ κεηάιισλ αλά ηζηφ, ζε θάζε πεξηνρή δεηγκαηνιεςίαο θαη ζην ζχλνιν ησλ πεξηνρψλ  

 

Πεξηνρή Ηζηφο Hg Cd Cu Fe Zn 

nAEG 

Μ 0,7641 (t=-0,3006) 0,0768 (t=-1,7848) 0,0208 (t=-2,3368) 0,0125 (t=2,5288) 0,6298 (t=0,4829) 

Ζ 0,0001 (t=-4,0063) 0,1617 (t=-1,4315) 0,8669 (t=-0,1688) 0,1412 (t=-1,4875) 0,3508 (t=-0,9355) 

Β 0,0137 (t=-2,5078) 0,6467 (t=0,4616) 0,0826 (t=-1,7771) 0,8603 (t=-0,1772) 0,0001 (t=-4,0113) 

Γ 0,0894 (t=-1,7127) 0,6156 (t=0,5068) 0,1409 (t=1,5085) 0,0042 (t=2,9953) 0,0028 (t=-3,0517) 

CYC 

Μ 0,4599 (t=-0,7424) 0,1126 (t=-1,6214) 0,5463 (t=-0,6069) 0,1876 (t=1,3324) 0,1923 (t=1,3172) 

Ζ 0,1676 (t=-1,3992)     0,0479 (t=-2,0181) 0,3122 (t=-1,0178) 

Β 0,3228 (t=-0,9949) 0,6227 (t=-0,4959) 0,5434 (t=0,6120) 0,8075 (t=0,2446) 0,8052 (t=-0,2475) 

Γ 0,0371 (t=2,1779)     0,1065 (t=1,6772) 0,2592 (t=-1,1597) 

MYR 

Μ 0,4186 (t=-0,8209) 0,5956 (t=-0,5403) 0,0252 (t=-2,4409)   0,6445 (t=-0,4671) 

Ζ 0,3692 (t=-0,9127) 0,4170 (t=0,8383) 0,7316 (t=-0,3505)   0,1944 (t=1,3585) 

Β 0,2013 (t=-1,3088) 0,2198 (t=-1,2715) 0,2809 (t=-1,1117)   0,7849 (t=0,2753) 

Γ 0,1057 (t=-1,6718) 0,0528 (t=-2,1025) 0,4255 (t=0,8192)   0,1057 (t=-1,6718) 

CRE 

Μ 0,0248 (t=-2,3594) 0,8109 (t=-0,2412) 0,2218 (t=-1,2454) 0,8376 (t=-0,20689) 0,4648 (t=-0,7448) 

Ζ 0,1297 (t-1,5565=) 0,0815 (t=1,8884) 0,6654 (t=0,4424) 0,4339 (t=0,7940) 0,9919 (t=0,0102) 

Β 0,0463 (t=-2,0757) 0,0019 (t=-2,4754) 0,0244 (t=-2,3750) 0,9897 (t=-0,0129) 0,4387 (t=-0,7841) 

Γ 0,5226 (t=-0,6571) 0,2033 (t=1,3396) 0,1746 (t=-1,4360) 0,1884 (t=1,3670) 0,0581 (t=-2,0509) 

LIB 

Μ 0,8285 (t=-0,2187) 0,0033 (t=-3,3345) 0,0019 (t=-3,4832)   0,0188 (t=-2,5137) 

Ζ 0,6926 (t=-0,3995) 0,0743 (t=1,9096) 0,6699 (t=0,4341)   0,5009 (t=0,6854) 

Β 0,7069 (t=0,3798) 0,0183 (t=-2,5694)  0,6222 (t=-0,4992)   0,0006 (t=-3,9329) 

Γ 0,4110 (t=0,8346) 0,4859 (t=0,7078) 0,1815 (t=-1,3761)   0,0922 (t=-1,7513) 

ION 

Μ 0,9427 (t=-0,0722) 0,0515 (t=-2,0251) 0,0652 (t=-1,9115) 0,0457 (t=-2,0763) 0,6621 (t=0,4392) 

Ζ 0,4094 (t=-0,8307) 0,2951 (t=1,0909) 0,8989 (t=0,1296) 0,2203 (t=-1,2419) 0,5392 (t=0,6175) 

Β 0,9400 (t=0,0756) 0,1267 (t=-1,6015) 0,0051 (t=-3,1832) 0,2925 (t=-1,0644) 0,6712 (t=0,4269) 

Γ 0,9516 (t=0,0609) 0,2293 (t=1,2614) 0,3387 (t=-0,9932) 0,0003 (t=3,9510) 0,0170 (t=-2,4672) 

χλνιν 

Μ 0,0624 (t=-1,8685) 0,0019 (t=-3,1344) 2Δ-5 (t=-4,3727) 0,0807 (t=1,7533) 0,5855 (t=-0,5458) 

Ζ 2Δ-5 (t=-4,2861) 0,6668 (t=0,4597) 0,8614 (t=0,1750) 0,0033 (t=-2,9711) 0,7069 (t=0,3763) 

Β 0,0005 (t=-3,5077) 0,0178 (t=-2,3921) 0,0161 (t=-2,4275) 0,9119 (t=-0,1108) 0,0225 (t=-2,2928) 

Γ 0,1747 (t=-1,3607) 0,5896 (t=0,5411) 0,3322 (t=-0,9742) 2Δ-7 (t=5,4317) 0,0184 (t=-2,3733) 

Μ, κπτθφο ηζηφο; Δ, ήπαξ; ΐ, βξάγρηα; Γ, γνλάδα; κε έληνλνπο θφθθηλνπο θαη καχξνπο ραξαθηήξεο ηνλίδνληαη νη πεξηπηψζεηο φπνπ ηα 

ζειπθά θαη ηα αξζεληθά άηνκα, αληίζηνηρα, παξνπζίαζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειφηεξν κεηαιιηθφ θνξηίν; κε γθξη ρξψκα 

ηνλίδνληαη νη πεξηπηψζεηο κε πξνζδηνξηζκνχ ησλ ζπγθεληξψζεσλ ησλ βαξέσλ κεηάιισλ 
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πγθξίλνληαο ηηο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή b ησλ εμηζψζεσλ νιηθνχ κήθνπο–

ζπγθεληξψζεσλ (log10) βαξέσλ κεηάιισλ κεηαμχ ησλ θχισλ, δηαπηζηψζεθε φηη ηα αξζεληθά 

άηνκα θέξνπλ ζεκαληηθά πςειφηεξα επίπεδα Hg γηα ην ίδην κήθνο ζε ζρέζε κε ηα ζειπθά 

άηνκα. Σν πξφηππν απηφ παξαηεξήζεθε ζην κπτθφ ηζηφ (nAEG θαη ΕΟΝ), ζην ήπαξ (nAEG, 

CYC θαη ΕΟΝ), ζηα βξάγρηα (nAEG, MYR θαη ΕΟΝ) θαη ζηε γνλάδα (CYC, MYR θαη ΕΟΝ). 

Μηθξφηεξνο αξηζκφο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ θχισλ βξέζεθε σο πξνο 

ην ζπληειεζηή b ησλ εμηζψζεσλ ηνπ κήθνπο κε ηα ππφινηπα κέηαιια, δείρλνληαο ηελ 

ηδηαίηεξε ζπζζσξεπηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ Hg (Πίλαθαο 8.24).  

 

Πίλαθαο 8.24 Ώπνηειέζκαηα (ηηκέο P θαη F) ηεο αλάιπζεο ζπλδηαθχκαλζεο (ANCOVA) γηα ηνλ 

έιεγρν παξνπζίαο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ θχισλ ηνπ είδνπο S. blainville σο 

πξνο ηηο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή b ησλ ζρέζεσλ νιηθνχ κήθνπο–ζπγθεληξψζεσλ (log10) βαξέσλ 

κεηάιισλ αλά ηζηφ, ζε θάζε πεξηνρή δεηγκαηνιεςίαο θαη ζην ζχλνιν ησλ πεξηνρψλ 

 

Πεξηνρή Ηζηφο Hg Cd Cu Fe Zn 

nAEG 

Μ 0,0005 (F=12,5) 0,0008 (F=11,8) 0,3903 (F=0,74) 0,6351 (F=0,23) 0,1472 (F=2,12) 

Ζ 0 (F=24,9) 0,0238 (F=5,65) 0,0599 (F=3,81) 0,0030 (F=9,48) 0,6845 (F=0,17) 

Β 0,0447 (F=4,13) 0,5831 (F=0,31) 0,3481 (F=0,90) 0,3275 (F=0,99) 0,2479 (F=1,35) 

Γ 0,7119 (F=0,14) 0,6050 (F=0,27) 0,5754 (F=0,32) 0,0613 (F=3,66) 0,2790 (F=1,18) 

CYC 

Μ 0,5556 (F=0,35) 0,1502 (F=2,15) 0,9586 (F=0,00) 0,4113 (F=0,68) 0,2273 (F=1,49) 

Ζ 0,0266 (F=5,10)     0,8409 (F=0,04) 0,4321 (F=0,62) 

Β 0,2394 (F=1,40) 0,1680 (F=1,98) 0,1385 (F=2,27) 0,4695 (F=0,53) 0,8540 (F=0,03) 

Γ 0,0295 (F=5,25)     0,9841 (F=0,00) 0,1412 (F=2,36) 

MYR 

Μ 0,3798 (F=0,80) 0,8228 (F=0,05) 0,5148 (F=0,44)   0,7114 (F=0,14) 

Ζ 0,3738 (F=0,82) 0,5693 (F=0,34) 0,3552 (F=0,93)   0,1638 (F=2,18) 

Β 0,0025 (F=11,2) 0,7229 (F=0,13) 0,8235 (F=0,05)   0,7599 (F=0,10) 

Γ 0,0194 (F=6,21) 0,8276 (F=0,05) 0,0197 (F=7,07)   0,0023 (F=11,4) 

CRE 

Μ 0,7616 (F=0,09) 0,0311 (F=5,10) 0,0001 (F=22,7) 0,1246 (F=2,52) 0,0086 (F=7,91) 

Ζ 0,1288 (F=2,44) 0,9285 (F=0,01) 0,6416 (F=0,23) 0,2121 (F=1,64) 0,2150 (F=1,60) 

Β 0,0795 (F=3,30) 0,1737 (F=1,95) 0,6327 (F=0,23) 0,0850 (F=3,21) 0,8749 (F=0,03) 

Γ 0,5996 (F=0,29) 0,1218 (F=2,81) 0,5927 (F=0,30) 0,5401 (F=0,39) 0,2532 (F=1,43) 

LIB 

Μ 0,1438 (F=2,27) 0,4633 (F=0,56) 0,0066 (F=8,99)   0,0915 (F=3,10) 

Ζ 0,0877 (F=3,15) 0,7090 (F=0,15) 0,2126 (F=1,71)   0,5805 (F=0,32) 

Β 0,3255 (F=1,00) 0,7183 (F=0,13) 0,6923 (F=0,16)   0,6378 (F=0,23) 

Γ 0,1929 (F=1,79) 0,4504 (F=0,59) 0,6551 (F=0,21)   0,1992 (F=1,75) 

ION 

Μ 0,0273 (F=5,13) 0,5822 (F=0,31) 0,1378 (F=2,33) 0,2964 (F=1,13) 0,0006 (F=13,1) 

Ζ 0,0155 (F=6,22) 0,3601 (F=0,91) 0,1837 (F=2,01) 0,2975 (F=1,11) 0,1158 (F=2,55) 

Β 0,0225 (F=5,55) 0,8633 (F=0,03) 0,2002 (F=1,79) 0,0716 (F=3,40) 0,0079 (F=7,67) 

Γ 0,0019 (F=10,7) 0,1760 (F=2,09) 0,8675 (F=0,03) 0,0157 (F=6,29) 0,9198 (F=0,01) 

χλνιν 

Μ 0 (F=18,0) 0,0013 (F=10,6) 0,1412 (F=2,18) 0,5737 (F=0,32) 0,1589 (F=1,99) 

Ζ 0 (F=41,1) 0,1362 (F=2,26) 0,1508 (F=2,10) 0,0589 (F=3,61) 0,1938 (F=2,19) 

Β 0,0035 (F=8,63) 0,0460 (F=4,04) 0,6123 (F=0,26) 0,2241 (F=1,49) 0,5786 (F=0,31) 

Γ 0,0028 (F=9,10) 0,8148 (F=0,06) 0,2341 (F=1,43) 0,0064 (F=7,66) 0,5737 (F=0,32) 

Μ, κπτθφο ηζηφο; Δ, ήπαξ; ΐ, βξάγρηα; Γ, γνλάδα; κε έληνλνπο θφθθηλνπο θαη καχξνπο ραξαθηήξεο ηνλίδνληαη νη πεξηπηψζεηο φπνπ ηα 

ζειπθά θαη αξζεληθά άηνκα, αληίζηνηρα, παξνπζίαζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειφηεξε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή b; κε γθξη ρξψκα 
ηνλίδνληαη νη πεξηπηψζεηο κε πξνζδηνξηζκνχ ησλ βαξέσλ κεηάιισλ 
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Δηθφλα 8.8 Μέζεο ηηκέο ησλ ζπγθεληξψζεσλ (log10) ησλ βαξέσλ κεηάιισλ ζην κπτθφ ηζηφ (Μ), ζην ήπαξ 

(Δ), ζηα βξάγρηα (ΐ) θαη ζηε γνλάδα (Γ) αλά θχιν ησλ ππφ κειέηε εηδψλ ζην ζχλνιν ησλ πεξηνρψλ. 

Αίλεηαη ε ηππηθή απφθιηζε γηα ηα ζειπθά (+T.A.) θαη αξζεληθά άηνκα (-T.A.) 
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8.3.10 χγθξηζε κεηαμχ αλψξηκσλ θαη ψξηκσλ αηφκσλ 

 

Scyliorhinus canicula 

Ο Hg έιαβε ζεκαληηθά πςειφηεξε κέζε ζπγθέληξσζε θπξίσο ζην κπτθφ ηζηφ θαη ζην ήπαξ 

ησλ ψξηκσλ αηφκσλ, αλεμάξηεηα απφ ην θχιν, ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηνρψλ.  

Σν Cd έιαβε ζεκαληηθά πςειφηεξε κέζε ζπγθέληξσζε ζην κπτθφ ηζηφ ησλ αλψξηκσλ 

ζειπθψλ αηφκσλ (CYC θαη ΕΟΝ) θαη ζην ήπαξ ησλ ψξηκσλ ζειπθψλ (nAEG, CRE θαη ΕΟΝ) 

ή αξζεληθψλ αηφκσλ (CRE). 

 Ο Cu έιαβε ζεκαληηθά πςειφηεξε κέζε ζπγθέληξσζε ζην κπτθφ ηζηφ (CYC θαη 

MYR), ζην ήπαξ (CRE) θαη ζηε γνλάδα (CRE θαη ΕΟΝ) ησλ αλψξηκσλ ζειπθψλ αηφκσλ. 

ηα αξζεληθά, έιαβε ζεκαληηθά πςειφηεξε κέζε ζπγθέληξσζε ζην κπτθφ ηζηφ (CYC) θαη 

ζηε γνλάδα (nAEG) ησλ αλψξηκσλ αηφκσλ.  

Ο Fe έιαβε ζεκαληηθά πςειφηεξε κέζε ζπγθέληξσζε ζηε γνλάδα είηε ησλ αλψξηκσλ 

(CRE) ή ησλ ψξηκσλ (COR) ζειπθψλ αηφκσλ. ηα αξζεληθά, έιαβε ζεκαληηθά πςειφηεξε 

κέζε ζπγθέληξσζε θπξίσο ζην ήπαξ ησλ ψξηκσλ αηφκσλ (CYC, CRE, ION θαη COR). 

εκαληηθά πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο βξέζεθαλ επίζεο ζην κπτθφ ηζηφ (CYC) θαη ζηε γνλάδα 

(nAEG) ησλ αλψξηκσλ αξζεληθψλ αηφκσλ, θαζψο θαη ζηα βξάγρηα (nAEG θαη COR) ησλ 

ψξηκσλ αξζεληθψλ αηφκσλ.  

Ο Zn έιαβε ζεκαληηθά πςειφηεξε κέζε ζπγθέληξσζε αθελφο ζην κπτθφ ηζηφ (nAEG) 

θαη ζην ήπαξ (nAEG θαη CRE) ησλ ψξηκσλ ζειπθψλ αηφκσλ αθεηέξνπ ζην κπτθφ ηζηφ 

(nAEG θαη CYC) θαη ζηα βξάγρηα (nAEG θαη ΕΟΝ) ησλ ψξηκσλ αξζεληθψλ αηφκσλ, θαζψο 

θαη ζηε γνλάδα (CYC) ησλ αλψξηκσλ αξζεληθψλ αηφκσλ (Πίλαθαο 8.25, Βηθφλα 8.9). 

 



 

 

Πίλαθαο 8.25 Ώπνηειέζκαηα (ηηκέο P θαη t) ηεο δνθηκαζίαο t γηα ηνλ έιεγρν παξνπζίαο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ αλψξηκσλ θαη ψξηκσλ 

ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. canicula σο πξνο ηηο κέζεο ζπγθεληξψζεηο (log10) ησλ βαξέσλ κεηάιισλ αλά ηζηφ, ζε θάζε πεξηνρή 

δεηγκαηνιεςίαο θαη ζην ζχλνιν ησλ πεξηνρψλ 

 

 
 

 

Θειπθά Αξζεληθά Θειπθά Αξζεληθά Θειπθά Αξζεληθά Θειπθά Αξζεληθά Θειπθά Αξζεληθά

Μ 1Δ-12 (t=-7,5613) 0 (t=-8,4623) 0,5816 (t=0,5543) 0,6937 (t=-0,3959) 0,8999 (t=0,1263) 0,3182 (t=1,0048) 0,3340 (t=0,9733) 0,1384 (t=1,4973) 0,0236 (t=-2,2796) 0,0003 (t=-3,6509)

Ζ 0 (t=-8,6536) 2Δ-7 (t=-6,0078) 0,0265 (t=-2,4160) 0,0596 (t=-2,0102) 0,0712 (t=-1,9174) 0,6081 (t=-0,5219) 0,4781 (t=0,7183) 0,7003 (t=0,3876) 0,0134 (t=-2,5027) 0,4604 (t=-0,7399)

Β 0,0003 (t=-3,7242) 0,0001 (t=-4,0758) 0,9939 (t=0,0077) 0,4673 (t=0,7425) 0,5723 (t=0,5752) 0,6863 (t=-0,4105) 0,3812 (t=0,8897) 0,0381 (t=-2,1765) 0,5817 (t=-0,5528) 0,0022 (t=-3,1439)

Γ 0,1210 (t=-1,5676) 0,0240 (t=-2,2822) 0,0516 (t=2,085) 0,1028 (t=1,7186) 0,4415 (t=0,7870) 0,0001 (t=4,8256) 0,1611 (t=1,4370) 0,0036 (t=3,1188) 0,6943 (t=0,3944) 0,1369 (t=1,4958)

Μ 0,7398 (t=-0,3379) 0,3249 (t=-1,072) 0,4311 (t=-0,8078)

Ζ 0,1914 (t=-1,4722) 0,7418 (t=-0,3451) 0,5711 (t=-0,5990)

Β 0,0949 (t=1,9811) 0,5195 (t=0,6841) 0,8624 (t=0,1809)

Γ 0,4551 (t=0,7983) 0,1015 (t=1,9325) 0,5308 (t=0,6650)

Μ 0,1081 (t=-1,6259) 2Δ-6 (t=-5,3468) 0,0027 (t=3,2625) 0,5347 (t=0,6282) 0,0056 (t=2,9065) 0,0060 (t=2,8755) 0,1969 (t=1,3099) 0,0031 (t=3,1255) 0,1516 (t=-1,4484) 0,0022 (t=-3,1901)

Ζ 0,0007 (t=-3,5519) 0,0001 (t=-4,2255) 0,6888 (t=0,4026) 0,0045 (t=-2,9792) 0,1108 (t=-1,6131) 0,2265 (t=1,2210)

Β 0,0004 (t=-3,8229) 0,0001 (t=-4,3126) 0,0736 (t=1,8834) 0,5779 (t=-0,5658) 0,2186 (t=1,2682) 0,58819 (t=0,5503) 0,1509 (t=-1,4607) 0,3767 (t=-0,8933) 0,2369 (t=1,1978) 0,7091 (t=-0,3753)

Γ 0,5457 (t=0,6088) 0,2397 (t=-1,1930) 0,2231 (t=-1,2403) 0,3292 (t=-0,9895) 0,2369 (t=1,1978) 0,0333 (t=2,19761) 

Μ 0,2223 (t=-1,3233) 0,1517 (t=-1,4696) 0,7596 (t=-0,3202) 0,4437 (t=0,8117) 0,0300 (t=2,8282) 0,3297 (t=1,0475) 0,3439 (t=-1,0059) 0,1954 (t=1,3990) 0,5498 (t=-0,6243) 0,1665 (t=1,4167)

Ζ 0,88881 (t=-0,1459) 0,2083 (t=-1,3366) 0,2410 (t=-1,2664) 0,8982 (t=0,1316) 0,0668 (t=2,1201) 0,1469 (t=1,5605)

Β 0,0277 (t=-2,7697) 0,9966 (t=0,0043) 0,6983 (t=-0,4067) 0,5589 (t=-0,6136) 0,4831 (t=-0,7473) 0,5779 (t=0,5834) 0,0573 (t=-2,2187) 0,8768 (t=-0,1608) 0,0698 (t=-2,0919) 0,9679 (t=0,0422)

Γ 0,1110 (t=-1,8233) 0,2066 (t=-1,3120) 0,0674 (t=2,1148) 0,2389 (t=1,2612) 0,2205 (t=-1,3290) 0,3024 (t=1,0821)

Μ 2Δ-6 (t=-7,5971) 0,0013 (t=-4,0917) 0,3803 (t=0,9039) 0,1574 (t=1,5001) 0,4599 (t=0,7585) 0,3498 (t=0,9700) 0,0683 (t=1,9641) 0,6445 (t=0,4724) 0,8327 (t=0,2147) 0,6471 (t=-0,4686)

Ζ 0,0338 (t=-2,3354) 0,0027 (t=-3,6998) 0,0038 (t=-4,0263) 0,0449 (t=-2,3269) 0,0053 (t=3,7865) 0,7918 (t=0,2720) 0,1112 (t=-1,6923) 0,0516 (t=-2,1431) 0,0339 (t=-2,3203) 0,4399 (t=-0,7966)

Β 0,0536 (t=-2,0941) 0,4557 (t=-0,7690) 0,7072 (t=0,3855) 0,1903 (t=1,4051) 0,5326 (t=0,6443) 0,4529 (t=0,7811) 0,1812 (t=1,4021) 0,3181 (t=-1,0383) 0,4684 (t=0,7427) 0,3596 (t=-0,9496)

Γ 0,0591 (t=-2,3239) 0,0142 (t=-2,8314) 0,7092 (t=0,3886) 0,9407 (t=-0,0771) 0,0152 (t=3,2953) 0,1528 (t=1,6037) 0,0406 (t=2,6006) 0,4763 (t=0,7335) 0,1603 (t=1,5056) 0,5054 (t=-0,6850)

Μ 0,1112 (t=-1,7899) 0,1073 (t=-1,8135) 0,0288 (t=2,7420) 0,8996 (t=-0,1317) 0,3242 (t=1,0603) 0,0467 (t=2,4980) 0,2742 (t=1,1862) 0,4857 (t=-0,7427) 0,6081 (t=-0,5366) 0,1323 (t=-1,7111)

Ζ 0,0001 (t=-7,2982) 0,9214 (t=-0,1018) 0,0045 (t=-4,1109) 0,4200 (t=-0,8656) 0,3022 (t=1,1135) 0,0896 (t=2,0225) 0,2038 (t=-1,4017) 0,0010 (t=-5,9935) 0,0535 (t=-2,3181) 0,7991 (t=0,2660)

Β 0,1121 (t=-1,7846) 0,8542 (t=0,1899) 0,8409 (t=-0,02083) 0,1622 (t=1,5932) 0,0254 (t=2,8295) 0,1188 (t=1,8188) 0,3154 (t=-1,0831) 0,2005 (t=-1,4378) 0,2478 (t=-1,2608) 0,0457 (t=-2,5138) 

Γ 0,0606 (t=-2,1828) 0,9286 (t=-0,09377) 0,7375 (t=0,3488) 0,5763 (t=0,5907) 0,0262 (t=2,8090) 0,3442 (t=1,0267) 0,8532 (t=0,1920) 0,4894 (t=0,7362) 0,2270 (t=1,3245) 0,6164 (t=0,5280)

Μ 0,0812 (t=1,9943) 0,1451 (t=-1,5955) 0,5438 (t=-0,6339) 0,4938 (t=0,7285) 0,3017 (t=1,1039) 0,3068 (t=1,0835) 0,3823 (t=-0,9243) 0,9131 (t=-0,1122) 0,8434 (t=-0,2019) 0,2289 (t=-1,2909)

Ζ 0,0722 (t=2,0698) 0,5739 (t=-0,5834) 0,4572 (t=-0,7811) 0,0269 (t=-2,6389) 0,9853 (t=0,0189) 0,6519 (t=0,4666)

Β 0,1389 (t=-1,6434) 0,7593 (t=0,3237) 0,5727 (t=0,5916) 0,1437 (t=1,6465) 0,0774 (t=2,0681) 0,2447 (t=1,2700) 0,0837 (t=-1,9749) 0,0009 (t=-5,4897) 0,1204 (t=-1,6717) 0,2965 (t=-1,1082)

Γ 0,0975 (t=-1,8759) 0,8558 (t=-0,1511) 0,0367 (t=-2,5035) 0,0859 (t=-1,9978) 0,7721 (t=-0,2976) 0,7562 (t=0,3280)

Μ 2E-7 (t=-6,4010) 0 (t=-11,201) 0,0996 (t=1,6585) 0,4418 (t=0,7715) 0,0861 (t=1,7266) 0,0001 (t=3,9811) 0,0822 (t=1,7487) 0,0340 (t=2,1363) 0,0012 (t=-3,2570) 1E-6 (t=-4,9910)

Ζ 0 (t=-7,9913) 2E-7 (t=-8,2311) 0,0113 (t=-2,6665) 0,0051 (t=-2,9809) 0,7867 (t=-0,2726) 0,8014 (t=0,2534) 0,7461 (t=-0,3244) 0,0041 (t=-2,9153) 0,0045 (t=-2,8619) 0,8196 (t=0,2282)

Β 3E-6 (t=-4,7976) 1E-6 (t=-4,9631) 0,0473 (t=2,0145) 0,3151 (t=1,0112) 0,2030 (t=1,2835) 0,1224 (t=1,5616) 0,2647 (t=-1,1202) 0,0010 (t=-3,3835) 0,3584 (t=-0,9205) 0,0005 (t=-3,5122)

Γ 0,1338 (t=-1,5063) 0,0021 (t=-3,1060) 0,0769 (t=1,8212) 0,1433 (t=1,4973) 0,1540 (t=1,4561) 0,0001 (t=4,3648) 0,5305 (t=-0,6292) 0,0070 (t=2,7406) 0,0934 (t=1,6862) 0,0460 (t=2,0056)

ION

Πεξηνρή Ηζηφο
Hg Cd Cu Fe Zn

nAEG

nEVO

CYC

MYR

CRE

COR

χλνιν

Μ, κπτθφο ηζηφο; Δ, ήπαξ; ΐ, βξάγρηα; Γ, γνλάδα; κε έληνλνπο θφθθηλνπο θαη καχξνπο ραξαθηήξεο ηνλίδνληαη νη πεξηπηψζεηο φπνπ ηα αλψξηκα θαη ψξηκα άηνκα, αληίζηνηρα, παξνπζίαζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειφηεξν κεηαιιηθφ θνξηίν; κε 

γθξη ρξψκα ηνλίδνληαη νη πεξηπηψζεηο κε πξνζδηνξηζκνχ ησλ βαξέσλ κεηάιισλ ή αλεπαξθψλ δεηγκάησλ γηα επηκέξνπο ζπγθξίζεηο
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Δηθφλα 8.9 Μέζεο ηηκέο ησλ ζπγθεληξψζεσλ (log10) ησλ βαξέσλ κεηάιισλ ζην κπτθφ ηζηφ (Μ), ζην ήπαξ 

(Δ), ζηα βξάγρηα (ΐ) θαη ζηε γνλάδα (Γ) ησλ αλψξηκσλ θαη ψξηκσλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. canicula ζην 

ζχλνιν ησλ πεξηνρψλ. Αίλεηαη ε ηππηθή απφθιηζε γηα ηα αλψξηκα (+T.A.) θαη ψξηκα άηνκα (-T.A.) 
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Squalus blainville 

Ο Hg έιαβε ζεκαληηθά πςειφηεξε κέζε ζπγθέληξσζε ζηα ψξηκα άηνκα, αλεμάξηεηα απφ ην 

θχιν θαη ηνλ ηζηφ, ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηνρψλ.  

Σν Cd έιαβε ζεκαληηθά πςειφηεξε κέζε ζπγθέληξσζε αθελφο ζην κπτθφ ηζηφ (nAEG 

θαη MYR) θαη ζηα βξάγρηα (nAEG) ησλ αλψξηκσλ ζειπθψλ αηφκσλ αθεηέξνπ ζην ήπαξ ησλ 

ψξηκσλ αξζεληθψλ αηφκσλ (nAEG).  

Ο Cu έιαβε ζεκαληηθά πςειφηεξε κέζε ζπγθέληξσζε ζην κπτθφ ηζηφ (CYC, LIB θαη 

ΕΟΝ) θαη ζηε γνλάδα (ΕΟΝ) ησλ αλψξηκσλ ζειπθψλ αηφκσλ. ηα αξζεληθά, ν Cu ππεξείρε 

άιινηε ζηα αλψξηκα (CYC: βξάγρηα θαη MYR: γνλάδα) θαη άιινηε ζηα ψξηκα άηνκα 

(nAEG: ήπαξ, βξάγρηα θαη LIB: ήπαξ).  

Ο Fe έιαβε ζεκαληηθά πςειφηεξε κέζε ζπγθέληξσζε αθελφο ζην κπτθφ ηζηφ ησλ 

αλψξηκσλ ζειπθψλ αηφκσλ (nAEG) αθεηέξνπ ζην ήπαξ (CYC θαη CRE), ζηα βξάγρηα 

(nAEG) θαη ζηε γνλάδα (ΕΟΝ) ησλ ψξηκσλ ζειπθψλ αηφκσλ. ηα αξζεληθά, ν Fe έιαβε 

ζεκαληηθά πςειφηεξε κέζε ζπγθέληξσζε αθελφο ζην κπτθφ ηζηφ (CRE) θαη ζηε γνλάδα 

(nAEG) ησλ αλψξηκσλ αηφκσλ αθεηέξνπ ζην ήπαξ (nAEG θαη ION) θαη ζηα βξάγρηα (nAEG 

θαη ION) ησλ ψξηκσλ αηφκσλ.  

Ο Zn έιαβε ζεκαληηθά πςειφηεξε κέζε ηηκή ζην κπτθφ ηζηφ (CRE θαη LIB), ζην ήπαξ 

(nAEG θαη CRE) θαη ζηε γνλάδα (CYC, CRE θαη ΕΟΝ) ησλ αλψξηκσλ ζειπθψλ αηφκσλ, 

θαζψο θαη ζηα βξάγρηα (nAEG) ησλ ψξηκσλ ζειπθψλ αηφκσλ. ηα αξζεληθά, ν Zn έιαβε 

ζεκαληηθά πςειφηεξε κέζε ηηκή αθελφο ζην κπτθφ ηζηφ (CYC, CRE θαη ΕΟΝ), ζην ήπαξ 

(ΕΟΝ) θαη ζηε γνλάδα (MYR θαη ION) ησλ αλψξηκσλ αηφκσλ αθεηέξνπ ζην ήπαξ (nAEG) 

θαη ζηα βξάγρηα (nAEG θαη ΕΟΝ) ησλ ψξηκσλ αηφκσλ (Πίλαθαο 8.26, Βηθφλα 8.10). 

ηηο Βηθφλεο Π1–Π2 θαη Π3–Π4 ηνπ Παξαξηήκαηνο απεηθνλίδεηαη γξαθηθά ε κεηαβνιή 

ησλ ζπγθεληξψζεσλ (log10) ησλ βαξέσλ κεηάιισλ κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ζηαδίσλ 

γελλεηηθήο σξηκφηεηαο (βι. Τπνθεθ. 5.3.1 γηα εξκελεία ζηαδίσλ) ησλ ζειπθψλ θαη 

αξζεληθψλ αηφκσλ ησλ εηδψλ Scyliorhinus canicula θαη Squalus blainville, αληίζηνηρα.  



 

 

 

 

Πίλαθαο 8.26 Ώπνηειέζκαηα (ηηκέο P θαη t) ηεο δνθηκαζίαο t γηα ηνλ έιεγρν παξνπζίαο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ αλψξηκσλ θαη ψξηκσλ 

ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. blainville σο πξνο ηηο κέζεο ζπγθεληξψζεηο (log10) ησλ βαξέσλ κεηάιισλ αλά ηζηφ, ζε θάζε πεξηνρή 

δεηγκαηνιεςίαο (κε εμαίξεζε ηνλ COR) θαη ζην ζχλνιν ησλ πεξηνρψλ  

 

Θειπθά Αξζεληθά Θειπθά Αξζεληθά Θειπθά Αξζεληθά Θειπθά Αξζεληθά Θειπθά Αξζεληθά

Μ 0 (t=-9,9699) 2Δ-8 (t=-6,2220) 0,0004 (t=3,6999) 0,2221 (t=-1,2366) 0,0659 (t=1,8649) 0,3777 (t=-0,8879) 0,0006 (t=3,5915) 0,0659 (t=1,8724) 0,6370 (t=0,4732) 0,2196 (t=1,2383)

Ζ 0 (t=-9,9916) 0 (t=-9,0452) 0,1335 (t=-1,5806) 0,0169 (t=-2,6869) 0,5105 (t=-0,6732) 0,0039 (t=-3,4125) 0,1686 (t=1,4010) 0,0103 (t=-2,7442) 0,0486 (t=1,9949) 0,0451 (t=2,0441)

Β 2Δ-10 (t=-7,9260) 3Δ-10 (t=-7,9129) 0,0279 (t=2,3709) 0,8071 (t=0,2472) 0,1764 (t=-1,4014) 0,0238 (t=-2,4370) 0,0010 (t=-3,8492) 0,0007 (t=-4,1555) 1Δ-11 (t=-8,7576) 0,0172 (t=-2,4797)

Γ 3Δ-7 (t=-6,3598) 3Δ-5 (t=-4,5294) 0,7952 (t=0,2659) 0,4847 (t=-0,7120) 0,5312 (t=0,5466) 0,0628 (t=1,9705) 0,0768 (t=-1,8378) 0,0563 (t=2,0100) 0,6719 (t=-0,4269) 0,3589 (t=0,9279)

Μ 2Δ-5 (t=-4,7942) 1Δ-5 (t=-5,1706) 0,1236 (t=1,5912) 0,8602 (t=0,1408) 0,0247 (t=2,3508) 0,1467 (t=1,5020) 0,6502 (t=-0,4576) 0,4179 (t=-0,8233) 0,9525 (t=0,0599) 0,0443 (t=2,1180) 

Ζ 1Δ-6 (t=-5,9900) 2Δ-7 (t=-6,4600) 0,0002 (t=-4,1575) 0,0711 (t=-1,8854) 0,6573 (t=-0,4470) 0,3116 (t=1,0298)

Β 1Δ-6 (t=-5,7162) 2Δ-5 (t=-4,9659) 0,3759 (t=0,9067) 0,3993 (t=-0,8622) 0,3968 (t=0,8641) 0,0482 (t=2,0820) 0,1489 (t=-1,4725) 0,0875 (t=-1,7754) 0,4411 (t=-0,7780) 0,3925 (t=-0,8681)

Γ 0,0895 (t=-1,8241) 0,0332 (t=-2,3453) 0,9354 (t=0,0828) 0,7344 (t=0,3488) 0,0326 (t=2,5234) 

Μ 0,0490 (t=-2,1897) 0,2561 (t=-1,1841) 0,0448 (t=2,3759) 0,1074 (t=1,8132) 0,2475 (t=1,2476) 0,0974 (t=1,8769) 0,7193 (t=0,3669) 0,9330 (t=-0,0862)

Ζ 0,0237 (t=-2,5898) 0,3011 (t=-1,0737) 0,2018 (t=-1,4332) 0,7039 (t=0,4026) 0,8579 (t=0,1868) 0,3529 (t=1,0237) 0,1267 (t=1,7329) 0,3777 (t=0,9523)

Β 0,1946 (t=-1,3739) 0,0364 (t=-2,3136) 0,7424 (t=0,3403) 0,4876 (t=0,7276) 1,8037 (t=0,1089) 0,3039 (t=1,0987) 0,9490 (t=-0,0649) 0,9726 (t=-0,0350)

Γ 0,0045 (t=-3,4859) 0,1714 (t=-1,4418) 0,6118 (t=-0,5351) 0,1914 (t=1,4459) 0,7726 (t=0,3023) 0,0046 (t=4,0893) 0,4967 (t=-0,7010) 0,0372 (t=2,3028)

Μ 0,0014 (t=-3,8094) 0,4306 (t=0,8457) 0,1792 (t=1,3949) 0,6258 (t=0,5004) 0,5470 (t=0,6132) 0,3380 (t=0,9980) 0,1682 (t=1,4533) 0,0029 (t=3,7333) 0,0379 (t=2,2399) 0,0007 (t=3,2432) 

Ζ 0,0001 (t=-4,9115) 0,2806 (t=-1,1299) 0,1710 (t=-1,5548) 0,3766 (t=-0,9699) 0,1491 (t=1,6545) 0,8417 (t=-0,2103) 0,0033 (t=-3,4954) 0,1897 (t=-1,3980) 0,0063 (t=3,0896) 0,4869 (t=0,7174)

Β 0,0002 (t=-4,7852) 0,9148 (t=-0,1092) 0,4639 (t=0,7505) 0,8058 (t=-0,2518) 0,1674 (t=1,4464) 0,2636 (t=-1,1782) 0,5116 (t=-0,6735) 0,8100 (t=-0,24574) 0,2997 (t=-1,0679) 0,4818 (t=0,7289)

Γ 0,0306 (t=-3,2760) 0,1873 (t=1,4614) 0,0738 (t=-2,1623) 0,0605 (t=-2,4143) 0,5448 (t=0,6417) 0,6847 (t=0,4306) 0,0947 (t=-1,8674) 0,6225 (t=-0,5149) 0,0256 (t=2,9502) 0,1077 (t=1,8493)

Μ 0,1785 (t=-1,3999) 0,1102 (t=-1,7960) 0,4374 (t=0,8034) 0,2904 (t=1,1592) 0,0312 (t=2,3492) 0,2041 (t=1,4660) 0,0027 (t=3,5805) 0,0891 (t=1,9343)

Ζ 0,0617 (t=-1,9926) 0,1632 (t=-1,5354) 0,1087 (t=-1,8054) 0,5139 (t=0,6935) 0,4055 (t=-0,8780) 0,0100 (t=-3,7044) 0,0627 (t=2,0943) 0,1679 (t=1,5163)

Β 0,6115 (t=-0,5170) 0,0362 (t=-2,5136) 0,3405 (t=0,9926) 0,2149 (t=1,3866) 0,4823 (t=0,7193) 0,6776 (t=0,4368) 0,6409 (t=0,4761) 0,9943 (t=-0,0074)

Γ 0,2982 (t=-1,0714) 0,0064 (t=-3,6596) 0,6640 (t=0,4426) 0,1102 (t=1,8729) 0,9775 (t=-0,0286) 0,8591 (t=0,1806) 0,2203 (t=1,3298)

Μ 1Δ-7 (t=-8,0440) 1Δ-7 (t=-6,8179) 0,1247 (t=1,6265) 0,2386 (t=-1,2310) 0,0099 (t=2,9531) 0,5268 (t=-0,6491) 0,6671 (t=0,4387) 0,3205 (t=-1,0252) 0,1281 (t=1,5841) 3Δ-5 (t=4,7810)

Ζ 4Δ-6 (t=-6,1889) 1Δ-5 (t=-5,1958) 0,0621 (t=-2,2880) 0,0528 (t=-2,5251) 0,0812 (t=2,0932) 0,7017 (t=-0,4058) 0,1109 (t=-1,6768) 0,0241 (t=-2,3855) 0,3442 (t=0,9677) 0,0056 (t=2,9410) 

Β 4Δ-5 (t=-5,5609) 2Δ-5 (t=-4,9272) 0,6693 (t=0,4415) 0,7220 (t=0,3705) 0,8937 (t=0,1374) 0,1885 (t=1,4568) 0,1188 (t=-1,6543) 0,0028 (t=-3,2485) 0,4363 (t=-0,7985) 0,0047 (t=-3,0312) 

Γ 2Δ-6 (t=-7,1652) 1Δ-6 (t=-5,9703) 0,0721 (t=2,1800) 0,0718 (t=2,2774) 0,0205 (t=3,1288) 0,1768 (t=1,5717) 0,0448 (t=-2,1891) 0,3372 (t=0,9747) 0,0109 (t=2,8798) 0,0297 (t=2,2725) 

Μ 2E-7 (t=-6,4010) 2E-7 (t=-9,5145) 0,0996 (t=1,6585) 0,5471 (t=-0,6040) 0,0861 (t=1,7266) 0,1784 (t=1,3525) 0,0822 (t=1,7487) 0,2612 (t=1,1289) 0,0012 (t=-3,2570) 0,002 (t=3,7501)

Ζ 0 (t=-7,9913) 4E-7 (t=-12,6194) 0,0113 (t=-2,6665) 0,1022 (t=-1,6690) 0,7867(t=-0,2726) 0,0571 (t=-1,9540) 0,7461 (t=-0,3244) 2E-7 (t=-5,8742) 0,0045 (t=-2,8619) 0,0007 (t=3,4367)

Β 3E-6 (t=-4,7975) 0 (t=-11,1583) 0,0473 (t=2,0145) 0,8395 (t=-0,2032) 0,2030 (t=1,2835) 0,2520 (t=1,1532) 0,2647 (t=-1,1202) 0,0057 (t=-2,8335) 0,3584 (t=-0,9205) 0,3409 (t=-0,9554)

Γ 0,1338 (t=-1,5063) 1E-9 (t=-6,5186) 0,0769 (t=1,8212) 0,8653 (t=0,1705) 0,1540 (t=1,4561) 0,0052 (t=2,9285) 0,5305 (t=-0,6292) 0,1708 (t=1,3826) 0,0934 (t=1,6862) 0,1036 (t=1,6400)

Πεξηνρή Ηζηφο
Hg Cd Cu Fe Zn

χλνιν

Μ, κπτθφο ηζηφο; Δ, ήπαξ; ΐ, βξάγρηα; Γ, γνλάδα; κε έληνλνπο θφθθηλνπο θαη καχξνπο ραξαθηήξεο ηνλίδνληαη νη πεξηπηψζεηο φπνπ ηα αλψξηκα θαη ψξηκα άηνκα, αληίζηνηρα, παξνπζίαζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειφηεξν κεηαιιηθφ θνξηίν; κε 

γθξη ρξψκα ηνλίδνληαη νη πεξηπηψζεηο κε πξνζδηνξηζκνχ ησλ βαξέσλ κεηάιισλ ή αλεπαξθψλ δεηγκάησλ γηα επηκέξνπο ζπγθξίζεηο

nAEG

CYC

MYR

CRE

LIB

ION
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Δηθφλα 8.10 Μέζεο ηηκέο ησλ ζπγθεληξψζεσλ (log10) ησλ βαξέσλ κεηάιισλ ζην κπτθφ ηζηφ (Μ), ζην 

ήπαξ (Δ), ζηα βξάγρηα (ΐ) θαη ζηε γνλάδα (Γ) ησλ αλψξηκσλ θαη ψξηκσλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. blainville 

ζην ζχλνιν ησλ πεξηνρψλ. Αίλεηαη ε ηππηθή απφθιηζε γηα ηα αλψξηκα (+T.A.) θαη ψξηκα άηνκα (-T.A.) 
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8.3.11 χγθξηζε κεηαμχ πεξηνρψλ 

 

Scyliorhinus canicula 

Οη κέζεο ζπγθεληξψζεηο (log10) ησλ βαξέσλ κεηάιισλ δηέθεξαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ ζε θάζε ηζηφ (PANOVA<0,05 ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο), κε εμαίξεζε ηε 

γνλάδα (Πίλαθεο 8.27, 8.28). ηνλ Πίλαθα 8.31 παξνπζηάδεηαη ε ζεηξά αχμεζεο ησλ κέζσλ 

ζπγθεληξψζεσλ (log10) ησλ ζηνηρείσλ αλά ηζηφ ζηηο δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο δεηγκαηνιεςίαο 

ησλ ππφ κειέηε εηδψλ. 

 

Πίλαθαο 8.27 Ώπνηειέζκαηα (ηηκέο P θαη F) ηεο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο (ANOVA) γηα ηνλ έιεγρν 

παξνπζίαο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ δεηγκαηνιεςίαο σο πξνο ηηο κέζεο 

ζπγθεληξψζεηο (log10) ησλ βαξέσλ κεηάιισλ ζε θάζε ηζηφ ησλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. canicula. Οη 

έληνλνη ραξαθηήξεο αληηζηνηρνχλ ζηελ παξνπζία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ 

 

Ηζηφο Hg Cd Cu Fe Zn 

Μπτθφο ηζηφο 0 (F=28,77) 0,0104 (F=3,07) 0 (F=8,18) 0 (F=16,92) 0 (F=32,21) 

Ήπάξ 0 (F=9,49) 0,0068 (F=5,34) 0,0109 (F=4,81) 0 (F=11,63) 0,0203 (F=2,52) 

ΐξάγρηα 0 (F=12,60) 0 (F=6,48) 0 (F=9,47) 0 (F=8,68) 0 (F=21,43) 

Γνλάδα 0 (F=16,35) 0,0378 (F=3,43) 0,1805 (F=1,75) 0,082 (F=2,97) 0,3325 (F=1,15) 

 

 
Πίλαθαο 8.28 Βπηκέξνπο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (*) ζηηο κέζεο ζπγθεληξψζεηο (log10) ησλ 

βαξέσλ κεηάιισλ κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ δεηγκαηνιεςίαο βάζεη ηεο δνθηκαζίαο πνιιαπινχο εχξνπο  

 

χγθξηζε 
Hg   Cd   Cu   Fe   Zn 

Μ Ζ B Γ   Μ Ζ B Γ   Μ Ζ B Γ   Μ Ζ B Γ   Μ Ζ B Γ 

nAEG–nEVO   * *                         * * *     *   *   

nAEG–CYC *   * *                         * *     *   *   

nAEG–MYR * * * *       *               * *       * * *   

nAEG–CRE *   * *   * * * *   * * *     * * *     *       

nAEG–ION           * * *     * * *       * *     * *     

nAEG–COR * * * *             *         *                 

nEVO–CYC * * * *                       *   *     *   *   

nEVO–MYR *                               *       *   *   

nEVO–CRE                                   *     *   *   

nEVO–ION   *   *                       *   *     * * *   

nEVO–COR * * * *                         * *     *   *   

CYC–MYR * * * *       *               * * *     *   *   

CYC–CRE * * * *   *   *     *   *     *         *       

CYC–ION *   *               *                     *     

CYC–COR * *   *             *         *             *   

MYR–CRE * * *                         * * *     *   *   

MYR–ION * * * *       *     *         * * *     * * *   

MYR–COR * * * *       *     *           *       *   *   

CRE–ION       *   *             *     *           *     

CRE–COR * * * *       *     *         * *       *       

ION–COR * * * *   *         *   *     * *               

Μ, κπτθφο ηζηφο; Δ, ήπαξ; ΐ, βξάγρηα; Γ, γνλάδα; κε γθξη ρξψκα ηνλίδνληαη νη πεξηπηψζεηο κε πξνζδηνξηζκνχ ησλ βαξέσλ κεηάιισλ 
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Ο Hg ζην κπτθφ ηζηφ έιαβε ηε ζεκαληηθά πςειφηεξε κέζε ηηκή ζην MYR. ην ήπαξ 

θαη ζηα βξάγρηα, ν Hg ήηαλ ζεκαληηθά πςειφηεξνο ζην MYR ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο 

πεξηνρέο, κε εμαίξεζε ην nEVO, ελψ ζηε γνλάδα, θπκάλζεθε ζε παξφκνηα επίπεδα ζηηο 

πεξηνρέο nEVO, MYR θαη CRE. ηνλ COR, βξέζεθε ε ζεκαληηθά ρακειφηεξε κέζε ηηκή Hg 

ζε θάζε ηζηφ, κε εμαίξεζε ηα βξάγρηα. ηα βξάγρηα, ν Hg θπκάλζεθε ζε παξφκνηα επίπεδα 

ζηηο πεξηνρέο CYC θαη COR, ηα νπνία ήηαλ ζεκαληηθά ρακειφηεξα απφ εθείλα ησλ άιισλ 

πεξηνρψλ. Σν πδξαξγπξηθφ θνξηίν θάζε ηζηνχ ήηαλ ζεκαληηθά πςειφηεξν ζην MYR ζε 

ζρέζε κε ηηο CYC, θαζψο θαη ζην ΕΟΝ ζε ζρέζε κε ηνλ COR, παξά ηε ζρεηηθά κηθξή 

γεσγξαθηθή απφζηαζε πνπ ρσξίδεη απηέο ηηο πεξηνρέο. Βπίζεο, ζπγθξίλνληαο ηνπο θφιπνπο 

nEVO θαη COR, o Hg ήηαλ ζεκαληηθά πςειφηεξνο ζην nEVO, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηζηφ. 

Σν δεχγνο nAEG–CRE ήηαλ ην κνλαδηθφ πνπ παξνπζίαζε ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε 

σο πξνο ην Cd ζε θάζε ηζηφ. εκαληηθή δηαθνξνπνίεζε βξέζεθε θαη ζην δεχγνο nAEG–ΕΟΝ 

ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ ηζηψλ. ηα βξάγρηα, ην Cd έιαβε ζεκαληηθά πςειφηεξε κέζε ηηκή ζην 

MYR ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο, εθηφο ηνπ CRE.  

Εδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθή ήηαλ ε παλνκνηφηππε ζεηξά αχμεζεο πνπ εκθάληζε ε κέζε 

ζπγθέληξσζή ηνπ Cu κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηζηφ 

(Πίλαθαο 8.31). εκαληηθή δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ην Cu βξέζεθε ζηα δεχγε nAEG–CRE 

θαη nAEG–ΕΟΝ ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ ηζηψλ. ηηο πεξηνρέο CRE θαη ΕΟΝ, ν Cu ζην κπτθφ 

ηζηφ θπκάλζεθε ζε παξφκνηα επίπεδα, ηα νπνία ήηαλ ζεκαληηθά ρακειφηεξα απφ εθείλα πνπ 

θαηαγξάθεθαλ ζηηο ππφινηπεο πεξηνρέο, κε εμαίξεζε ην δεχγνο CRE–MYR. 

Ο Fe ζην κπτθφ ηζηφ έιαβε ζεκαληηθά πςειφηεξε κέζε ζπγθέληξσζε ζην CRE ζε 

ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο, κε εμαίξεζε ην nEVO, φπνπ θπκάλζεθε ζε παξφκνηα 

επίπεδα. Ο ζεκαληηθά πςειφηεξνο επαηηθφο Fe βξέζεθε ζην MYR. ηα βξάγρηα, ν Fe έιαβε 

ζεκαληηθά πςειφηεξε κέζε ζπγθέληξσζε ζην nEVO ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο, κε 

εμαίξεζε ην MYR, φπνπ θπκάλζεθε ζε παξφκνηα επίπεδα. πγθξίλνληαο ηνπο θφιπνπο 

nEVO θαη COR, o Fe ήηαλ ζεκαληηθά πςειφηεξνο ζην nEVO, αιιά κφλν ζην ήπαξ θαη ζηα 

βξάγρηα, ελψ θπκάλζεθε ζε παξφκνηα επίπεδα ζηνπο ππφινηπνπο ηζηνχο.  

Ο Zn ζην κπτθφ ηζηφ θαη ζηα βξάγρηα ήηαλ ζεκαληηθά πςειφηεξνο ζην MYR ζε ζρέζε 

κε ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο. ην ήπαξ, ήηαλ ζεκαληηθά ρακειφηεξνο ζην ΕΟΝ ζε ζρέζε κε ηηο 

ππφινηπεο πεξηνρέο θαη ζεκαληηθά πςειφηεξνο ζην MYR ζε ζρέζε κφλν κε ην nAEG θαη ην 

ΕΟΝ. Οκνίσο κε ην Cu θαη ην Fe, ν Zn ζηε γνλάδα θπκάλζεθε ζε παξφκνηα επίπεδα ζε φιεο 

ηηο πεξηνρέο. Ώμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξεο ζεκαληηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ σο πξνο ην ςεπδαξγπξηθφ θνξηίν αθνξνχλ ζην κπτθφ 

ηζηφ θαη ζηα βξάγρηα (Πίλαθαο 8.28, Βηθφλα 8.11). 
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Squalus blainville 

Οη κέζεο ζπγθεληξψζεηο (log10) ησλ ζηνηρείσλ δηέθεξαλ ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ ζε 

θάζε ηζηφ (PANOVA<0,05 ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο), εθηφο ηεο γνλάδαο (Πίλαθεο 8.29, 8.30).  

 

Πίλαθαο 8.29 Ώπνηειέζκαηα (ηηκέο P θαη F) ηεο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο (ANOVA) γηα ηνλ έιεγρν 

παξνπζίαο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ δεηγκαηνιεςίαο σο πξνο ηηο κέζεο 

ζπγθεληξψζεηο (log10) ησλ βαξέσλ κεηάιισλ ζε θάζε ηζηφ ησλ αηφκσλ ηνπ είδνπο S. blainville. Οη 

έληνλνη ραξαθηήξεο αληηζηνηρνχλ ζηελ παξνπζία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ 

 

Ηζηφο Hg Cd Cu Fe Zn 

Μπτθφο ηζηφο 0 (F=31,41) 0,0014 (F=4,08) 0 (F=15,80) 0,0004 (F=6,29) 0 (F=73,16) 

Ήπάξ 0 (F=13,84) 0 (F=43,52) 0 (F=9,73) 0 (F=13,89) 0 (F=15,56) 

ΐξάγρηα 0 (F=19,00) 0,0736 (F=2,05) 0 (F=9,56) 0 (F=9,40) 0 (F=31,05) 

Γνλάδα 0 (F=7,27) 0,0069 (F=3,75) 0 (F=15,74) 0,0149 (F=3,61) 0 (F=66,77) 
 

 

 

 

Πίλαθαο 8.30 Βπηκέξνπο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (*) ζηηο κέζεο ζπγθεληξψζεηο (log10) ησλ 

βαξέσλ κεηάιισλ κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ δεηγκαηνιεςίαο βάζεη ηεο δνθηκαζίαο πνιιαπινχο εχξνπο  
 

χγθξηζε 
Hg   Cd   Cu   Fe   Zn 

Μ Ζ B Γ   Μ Ζ B Γ   Μ Ζ B Γ   Μ Ζ B Γ   Μ Ζ B Γ 

nAEG–CYC * * * 
 

 
 

  *   

 

*   
 

  

 
 

* * 
 

 
 

* 
 

  

nAEG–MYR 
  

* 
 

 
 

* 
 

* 

 
 

* 
 

* 

 
    

 

* * * * 

nAEG–CRE 
 

* * 
 

 
 

* 
  

 
  

* 
 

 

* 
  

* 

 
 

* * * 

nAEG–LIB * 
 

* * 

 
 

* 
  

 

* * 
 

* 

 
    

 

* 
 

* * 

nAEG–ION * * * * 

 

* * 
 

* 

 
  

* * 

 

* * * * 

 

* * * * 

CYC–MYR * * * 
 

 
 

  
 

  

 

*   
 

  

 
    

 

* * * * 

CYC–CRE * 
   

 
 

  
 

  

 

*   *   

 

* 
 

* 
 

 
 

* *   

CYC–LIB * * 
 

* 

 
 

  
 

  

 

*   
 

  

 
    

 

* 
 

* * 

CYC–ION * * * * 

 

*   *   

 

*   
 

  

 

* * 
  

 
 

* * * 

MYR–CRE 
 

* 
  

 
 

* 
 

* 

 
 

* * * 

 
    

 

* * * * 

MYR–LIB 
   

* 

 
   

* 

 

* 
   

 
    

 

* * 
 

* 

MYR–ION * 
 

* * 

 

* * 
  

 
 

* * * 

 
    

 

* * * * 

CRE–LIB 
 

* 
  

 
 

* 
  

 

* * 
 

* 

 
    

 

* * * * 

CRE–ION * * * * 

 

* 
   

 
 

* * 
 

 

* * * 
 

 
   

  

LIB–ION *   * *   * * *     * *   *             * * * * 

Μ, κπτθφο ηζηφο; Δ, ήπαξ; ΐ, βξάγρηα; Γ, γνλάδα; κε γθξη ρξψκα ηνλίδνληαη νη πεξηπηψζεηο κε πξνζδηνξηζκνχ ησλ βαξέσλ κεηάιισλ 

 

Ο Hg ζην κπτθφ ηζηφ, ζηα βξάγρηα θαη ζηε γνλάδα ήηαλ ζεκαληηθά πςειφηεξνο ζην 

ΕΟΝ ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο πεξηνρέο, ελψ ζην ήπαξ ήηαλ ζεκαληηθά πςειφηεξνο ζην ΕΟΝ ζε 

ζρέζε κε ην nAEG, ηηο CYC θαη ην CRE. Οη CYC παξνπζίαζαλ ηα ρακειφηεξα επίπεδα Hg 

ζε φινπο ηνπο ηζηνχο, εθηφο ηεο γνλάδαο. εκαληηθή δηαθνξά σο πξνο ηα επίπεδα Hg ζηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ ηζηψλ βξέζεθε κεηαμχ ηνπ LIB θαη ησλ πεξηνρψλ nAEG, CYC θαη ΕΟΝ, 

ελψ κφιηο ζε έλαλ ηζηφ ην LIB δηέθεξε ζεκαληηθά απφ ηηο πεξηνρέο MYR θαη CRE. Σν MYR 

θαη νη CYC δηέθεξαλ ζεκαληηθά σο πξνο ηνλ Hg φισλ ησλ ηζηψλ, εθηφο ηεο γνλάδαο.  

ηελ πιεηνλφηεηα ησλ ηζηψλ βξέζεθε ζεκαληηθή δηαθνξά σο πξνο ην Cd κεηαμχ ηνπ 

ION θαη ησλ πεξηνρψλ nAEG θαη LIB. ην ΕΟΝ θαηαγξάθεθε ε ζεκαληηθά ρακειφηεξε 
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κέζε ζπγθέληξσζε ηνπ Cd ζην κπτθφ ηζηφ. Σν nAEG έιαβε ελδηάκεζε ζέζε κεηαμχ ησλ 

πεξηνρψλ CRE, ION θαη LIB, MYR σο πξνο ην επαηηθφ Cd. Σν Cd ζηα βξάγρηα εκθάληζε ηα 

πςειφηεξα θαη παξφκνηα επίπεδα ζην nAEG θαη ΕΟΝ, ηα νπνία μεπέξαζαλ ζεκαληηθά κφλν 

εθείλα ησλ CYC. Σν Cd ζηε γνλάδα ήηαλ ζεκαληηθά πςειφηεξν ζην nAEG ζε ζρέζε κε ην 

MYR θαη ην ΕΟΝ, θαζψο θαη ζην LIB ζε ζρέζε κε ην CRE θαη ην MYR. 

Ο Cu ήηαλ ζεκαληηθά ρακειφηεξνο ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ ηζηψλ αθελφο ζην LIB ζε 

ζρέζε κε ηηο πεξηνρέο nAEG, CRE θαη ΕΟΝ αθεηέξνπ ζην MYR ζε ζρέζε κε ην CRE θαη ην 

ION. ην κπτθφ ηζηφ ήηαλ ζεκαληηθά ρακειφηεξνο ζην LIB ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο πεξηνρέο, 

ελψ ζηνπο ππφινηπνπο ηζηνχο θπκάλζεθε ζε παξφκνηα ρακειά επίπεδα ζην MYR θαη ζην 

LIB. Ο Cu ζην κπτθφ ηζηφ θαη ζηα βξάγρηα ήηαλ ζεκαληηθά πςειφηεξνο ζηηο CYC ζε ζρέζε 

κε ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο ή κε έλα κέξνο ηνπο, αληίζηνηρα, ελψ ζην ήπαξ θαη ζηε γνλάδα 

έιαβε ηελ πςειφηεξε κέζε ζπγθέληξσζε ζην ΕΟΝ.  

εκαληηθή δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ην Fe βξέζεθε ζηα δεχγε nAEG–ΕΟΝ ζε φινπο 

ηνπο ηζηνχο θαη CRE–ΕΟΝ ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ ηζηψλ.  

ην MYR, ν Zn ήηαλ ζεκαληηθά ρακειφηεξνο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο πεξηνρέο ζε θάζε 

ηζηφ, εθηφο ησλ βξαγρίσλ φπνπ είρε παξφκνηα επίπεδα κε ην LIB. εκαληηθά πςειφ θνξηίν 

Zn βξέζεθε ζην nAEG, CYC θαη ΕΟΝ αλάινγα κε ηνλ ηζηφ (Πίλαθαο 8.31, Βηθφλα 8.12). 

 

Πίλαθαο 8.31 εηξά αχμεζεο ησλ κέζσλ ζπγθεληξψζεσλ (log10) ησλ βαξέσλ κεηάιισλ αλά ηζηφ ησλ 

ππφ κειέηε εηδψλ ζηηο δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο δεηγκαηνιεςίαο 

 

 
 

Μέηαιιν Ηζηφο

Μ CO R < CYC < nAEG < IO N < nEVO < CRE < MYR CYC < LIB < CRE < MYR < nAEG < IO N

Δ CO R < IO N < CYC < nAEG < CRE < nEVO < MYR CYC < CRE < nAEG < LIB < MYR < IO N

ΐ CYC < CO R < nAEG < IO N < CRE < nEVO < MYR CYC < LIB < CRE < MYR < nAEG < IO N

Γ CO R < CYC < IO N < nAEG < nEVO < MYR < CRE LIB < CRE < MYR < CYC < nAEG < IO N

Μ IO N < MYR < CYC < nAEG < CO R < CRE IO N < nAEG < CRE < CYC < MYR < LIB

Δ nAEG < IO N < CRE CRE < IO N < nAEG < LIB < MYR

ΐ nAEG < CYC < CO R < IO N < CRE < MYR LIB < CYC < CRE < MYR < nAEG < IO N

Γ nAEG < IO N < CRE MYR < IO N < CRE < LIB < nAEG

Μ IO N < CRE < nAEG < CYC < MYR < CO R LIB < MYR < nAEG < IO N < CRE < CYC

Δ IO N < CRE < nAEG LIB < MYR < CRE < nAEG < IO N

ΐ IO N < CRE < nAEG < CYC < MYR < CO R LIB < MYR < IO N < nAEG < CRE < CYC

Γ IO N < CRE < nAEG MYR < LIB < nAEG < CRE < IO N

Μ IO N < CYC < nAEG < CO R < MYR < nEVO < CRE CRE < nAEG < CYC < IO N

Δ CO R < nAEG < CYC < nEVO < IO N < CRE < MYR CYC < CRE < nAEG < IO N

ΐ CYC < IO N < CRE < CO R < nAEG < MYR < nEVO CYC < IO N < nAEG < CRE

Γ CRE < MYR < CYC < nAEG < CO R < nEVO < IO N IO N < CRE < CYC < nAEG

Μ CRE < IO N < CYC < CO R < nAEG < nEVO < MYR MYR < LIB < nAEG < CRE < CYC < IO N

Δ IO N < CO R < nAEG < CYC < CRE < nEVO < MYR MYR < CRE < IO N < nAEG < LIB < CYC

ΐ CYC < IO N < CRE < nAEG < CO R < nEVO < MYR MYR < LIB < CRE < IO N < CYC < nAEG

Γ IO N < CRE < nAEG < CO R < CYC < nEVO < MYR MYR < LIB < IO N < CRE < nAEG < CYC

Zn

Μ, κπτθφο ηζηφο; Δ, ήπαξ; ΐ, βξάγρηα; Γ, γνλάδα; κε γθξη ρξψκα ηνλίδνληαη νη πεξηπηψζεηο κε πξνζδηνξηζκνχ ησλ βαξέσλ κεηάιισλ

Hg

Cd

Cu

Fe

Scyliorhinus canicula Squalus blainville
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Δηθφλα 8.11 Θεθνγξάκκαηα ησλ ζπγθεληξψζεσλ (log10) ησλ βαξέσλ κεηάιισλ αλά ηζηφ ηνπ είδνπο S. canicula 

ζε θάζε πεξηνρή δεηγκαηνιεςίαο (+, κέζε ηηκή; νξηδφληηα γξακκή, δηάκεζνο; γθξη πεξηνρή, 50% ησλ ηηκψλ; 

γσλία, 95% Α.Β. γηα ηε δηάκεζν; θάζεηεο γξακκέο, ειάρηζηε θαη κέγηζηε ηηκή) 
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Δηθφλα 8.12 Θεθνγξάκκαηα ησλ ζπγθεληξψζεσλ (log10) ησλ βαξέσλ κεηάιισλ αλά ηζηφ ηνπ είδνπο S. 

blainville ζε θάζε πεξηνρή δεηγκαηνιεςίαο (+, κέζε ηηκή; νξηδφληηα γξακκή, δηάκεζνο; γθξη πεξηνρή, 50% ησλ 

ηηκψλ; γσλία, 95% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο γηα ηε δηάκεζν; θάζεηεο γξακκέο, ειάρηζηε θαη κέγηζηε ηηκή) 
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8.3.12 χγθξηζε κεηαμχ εηδψλ 

πγθξίλνληαο ηηο κέζεο ζπγθεληξψζεηο (log10) ησλ κεηάιισλ αλά ηζηφ κεηαμχ αηφκσλ 

παξφκνηνπ κεγέζνπο ησλ εηδψλ, δηαπηζηψζεθε φηη ν Hg θαη ην Cd παξνπζίαζαλ πςειά 

επίπεδα θπξίσο ζην Squalus blainville, ελψ ν Cu, ν Fe θαη ν Zn έιαβαλ πςειέο ηηκέο θπξίσο 

ζην Scyliorhinus canicula. Σν Squalus blainville εκθάληζε ζεκαληηθά πςειφηεξε κέζε 

ζπγθέληξσζε αθελφο Hg ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ ηζηψλ απφ ην nAEG θαη ην ΕΟΝ αθεηέξνπ 

Cd ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ ηζηψλ απφ ην nAEG. Σν ήπαξ θάλεθε φηη απνηειεί ην φξγαλν-

ζηφρν ηνπ Hg θαη Cd κφλν ζην Scyliorhinus canicula. Σν Scyliorhinus canicula εκθάληζε 

ζεκαληηθά πςειφηεξα επίπεδα Cu ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ ηζηψλ απφ ην nAEG θαη ζηα 

βξάγρηα απφ ηηο CYC θαη ην MYR, Fe θπξίσο ζην ήπαξ (CYC θαη CRE) θαη Zn θπξίσο ζην 

κπτθφ ηζηφ (φιεο νη πεξηνρέο) θαη ζηα βξάγρηα (MYR θαη CRE) (Πίλαθαο 8.32, Βηθφλα 8.13). 

 

Πίλαθαο 8.32 Ώπνηειέζκαηα (ηηκέο P θαη t) ηεο δνθηκαζίαο t γηα ηνλ έιεγρν παξνπζίαο ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ εηδψλ σο πξνο ηηο κέζεο ζπγθεληξψζεηο (log10) ησλ βαξέσλ 

κεηάιισλ αλά ηζηφ, ζε θάζε θνηλή πεξηνρή αιίεπζήο ηνπο θαη ζην ζχλνιν απηψλ ησλ πεξηνρψλ  

 

Πεξηνρή Ηζηφο Hg Cd Cu Fe Zn 

nAEG 

Μ 0 (t=7,5949) 1E-4 (t=3,8863) 0,3076 (t=-1,0223) 0,2157 (t=1,2412) 0 (t=-34,1454) 

Ζ 0,0008 (t=-3,3849) 0,7499 (t=0,3202) 0,0002 (t=-3,9831) 0,1588 (t=1,4178) 0,0073 (t=2,6979) 

Β 1E-6 (t=5,0966) 1E-5 (t=4,8209) 0,0002 (t=-3,9572) 0,1069 (t=-1,6302) 0,7572 (t=-0,3095) 

Γ 4E-6 (t=4,7253) 0,0403 (t=2,1016) 0,0329 (t=-2,1884) 0,2462 (t=1,1668) 4E-6 (t=4,6968) 

CYC 

Μ 1E -6 (t=-5,1274) 1E-7 (t=5,8126) 0,0043 (t=2,9016) 0,40082 (t=0,8426) 0 (t=-23,0174) 

Ζ 2E-7 (t=-6,6387)     2E-6 (t=-4,9274) 0,0753 (t=1,7879) 

Β 0,0642 (t=1,8637) 0,2844 (t=1,0780) 0,0411 (t=-2,0734) 0,7435 (t=-0,3278) 0,0809 (t=1,7568) 

Γ 0,0653 (t=1,8624)     0,4279 (t=-0,7964) 0,0370 (t=2,113) 

MYR 

Μ 0,0569 (t=-1,9418) 1E-5 (t=5,3443) 0,5776 (t=-0,5635)   0 (t=-19,0672) 

Ζ 0,0010 (t=-3,5667)       0,0004 (t=-3,9880) 

Β 0,0049 (t=-2,9865) 0,2412 (t=-1,1983) 0,0002 (t=-1,4108)   2E-12 (t=-9,9630) 

Γ 0,3291 (t=-0,9886)       1E-7 (t=-5,8713) 

CRE 

Μ 0,6022 (t=-0,5240) 0,0661 (t=1,8714) 0,0699 (t=1,8454) 3E-7 (t=-6,3166) 0 (t=-11,0213) 

Ζ 0,0004 (t=-3,7583) 0,0002 (t=-4,2906) 0,3331 (t=-0,9837) 0,0059 (t=-2,8659) 1E-6 (t=-5,3888) 

Β 0,3921 (t=-0,8619) 0,8983 (t=0,1285) 0,5988 (t=0,5295) 0,0089 (t=2,7107) 0,0215 (t=-2,3595) 

Γ 0,4605 (t=-0,7468) 0,0762 (t=-1,8438) 0,2185 (t=-1,2599) 0,7034 (t=0,9839) 0,0817 (t=1,7869) 

ION 

Μ 0,0019 (t=3,2637) 0,0122 (t=2,6398) 0,0044 (t=3,0403) 2E-6 (t=5,5592) 3E-8 (t=-6,5679) 

Ζ 0,6508 (t=0,4552) 0,0005 (t=-4,0944) 0,0087 (t=2,8811) 0,6191 (t=0,5009) 0,0949 (t=1,7024) 

Β 0,0090 (t=2,7224) 0,0010 (t=3,7268) 0,6576 (t=0,4488) 0,4234 (t=-0,8092) 0,2919 (t=-1,0678) 

Γ 0,0289 (t=2,2594) 0,5370 (t=0,6272) 0,1530 (t=1,4803) 0,0001 (t=-4,2710) 0,0213 (t=2,3954) 

χλνιν 

Μ 0,120 (t=1,6352) 2E-7 (t=7,3709) 0,1109 (t=1,5968) 0,9419 (t=0,0729) 0 (t=-40,8083) 

Ζ 2E-12 (t=-7,0355) 0,3650 (t=-0,9092) 0,0002 (t=-3,8135) 0,0001 (t=-3,9445) 0,6211 (t=0,4943) 

Β 0,0002 (t=3,7821) 0,0022 (t=3,0900) 2E-5 (t=-4,3155) 0,3298 (t=-0,9759) 0,0003 (t=-3,5985) 

Γ 1E-7 (t=5,0278) 0,3191 (t=1,0010) 0,0002 (t=-3,8354) 0,6442 (t=-0,4623) 0,2238 (t=1,2179) 

Μ, κπτθφο ηζηφο; Δ, ήπαξ; ΐ, βξάγρηα; Γ, γνλάδα; κε έληνλνπο καχξνπο θαη θφθθηλνπο ραξαθηήξεο ηνλίδνληαη νη πεξηπηψζεηο φπνπ ηα 
είδε S. canicula θαη S. blainville, αληίζηνηρα, παξνπζίαζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειφηεξε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή b; κε γθξη ρξψκα 

ηνλίδνληαη νη πεξηπηψζεηο κε πξνζδηνξηζκνχ ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ βαξέσλ κεηάιισλ 
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Βθαξκφδνληαο ηελ αλάιπζε ζπλδηαθχκαλζεο, βξέζεθε φηη ηα δχν είδε δηαθέξνπλ σο 

πξνο ην ζπληειεζηή b ησλ εμηζψζεσλ TL–ζπγθεληξψζεσλ (log10) βαξέσλ κεηάιισλ ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο (Πίλαθαο 8.33, Βηθφλα 8.13). χκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο, δηαπηζηψζεθε φηη ην Squalus blainville παξνπζίαζε πςειφηεξν 

κεηαιιηθφ θνξηίν γηα ην ίδην κήθνο ζε ζρέζε κε ην Scyliorhinus canicula σο πξνο ηνλ Hg 

θπξίσο ζην κπτθφ ηζηφ θαη ζηε γνλάδα (CYC θαη ΕΟΝ), ην Cd θπξίσο ζηε γνλάδα (nAEG θαη 

CRE) θαη ην Fe απνθιεηζηηθά ζην κπτθφ ηζηφ θαη ζην ήπαξ (CYC). Ώληίζεηα, ην είδνο 

Scyliorhinus canicula εκθάληζε ζεκαληηθά πςειφηεξα επίπεδα Zn ζην κπτθφ ηζηφ (nAEG, 

CYC, CRE θαη ΕΟΝ) θαη ζην ήπαξ (nAEG θαη CRE) γηα ην ίδην κήθνο ζε ζρέζε κε ην 

Squalus blainville. Χο πξνο ην Cu, δελ παξαηεξήζεθε θάπνην ζαθέο πξφηππν. 

 

Πίλαθαο 8.33 Ώπνηειέζκαηα (ηηκέο P θαη F) ηεο αλάιπζεο ζπλδηαθχκαλζεο (ANCOVA) γηα ηνλ 

έιεγρν παξνπζίαο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ εηδψλ σο πξνο ηηο ηηκέο ηνπ 

ζπληειεζηή b ησλ ζρέζεσλ TL–ζπγθεληξψζεσλ (log10) βαξέσλ κεηάιισλ αλά ηζηφ, ζε θάζε θνηλή 

πεξηνρή αιίεπζήο ηνπο θαη ζην ζχλνιν απηψλ ησλ πεξηνρψλ 

 

Πεξηνρή Ηζηφο Hg Cd Cu Fe Zn 

nAEG 

Μ 0,8629 (F=0,03) 0,5482 (F=0,36) 0,1489 (F=2,10) 0,3386 (F=0,92) 0 (F=29,09) 

Ζ 0,8184 (F=0,05) 0,1343 (F=2,30) 0,0117 (F=6,77) 0,2025 (F=1,64) 0,0452 (F=4,03) 

Β 0,3535 (F=0,86) 0,7945 (F=0,07) 0,2215 (F=1,53) 0,3845 (F=0,76) 0,0791 (F=3,11) 

Γ 0,3209 (F=0,99) 0,0213 (F=5,64) 0,1834 (F=1,82) 0,3283 (F=0,97) 0,2624 (F=1,26) 

CYC 

Μ 0 (F=46,92) 0,1345 (F=2,28) 0,0973 (F=2,79) 0 (F=49,80) 0 (F=18,96) 

Ζ 0,0002 (F=14,49)     0,0018 (F=10,11) 0,1451 (F=2,14) 

Β 0,0773 (F=3,16) 0,0139 (F=6,34) 0,4070 (F=0,69) 0,7519 (F=0,10) 0,6364 (F=0,22) 

Γ 0,0006 (F=12,53)     0,7675 (F=0,03) 0,3034 (F=1,07) 

MYR 

Μ 0,8488 (F=0,04) 0,0678 (F=3,64) 0,6523 (F=0,21)   0,0735 (F=3,32) 

Ζ 0,3400 (F=0,94)       0,5054 (F=0,45) 

Β 0,4787 (F=0,51) 0,0844 (F=3,23) 0,1260 (F=2,51)   0,9322 (F=0,01) 

Γ 0,8246 (F=0,05)       0,1762 (F=1,90) 

CRE 

Μ 0,1158 (F=2,55) 0,0916 (F=2,94) 0,0055 (F=8,33) 0,0737 (F=3,32) 0 (F=28,62) 

Ζ 0,9289 (F=0,01) 0,0881 (F=3,12) 0,4229 (F=0,66) 0,5689 (F=0,33) 0 (F=22,44) 

Β 0,2929 (F=1,13) 0,0847 (F=3,10) 0,4482 (F=0,58) 0,2287 (F=1,48) 0,9587 (F=0,00) 

Γ 0,9057 (F=0,01) 0,0282 (F=5,43) 0,0304 (F=5,27) 0,5313 (F=0,40) 0,2828 (F=1,19) 

ION 

Μ 0,0220 (F=5,59) 0,1956 (F=1,74) 0,2549 (F=1,34) 0,1658 (F=2,00) 0,0250 (F=5,36) 

Ζ 0,0636 (F=3,60) 0,4393 (F=0,62) 0,8375 (F=0,04) 0,1478 (F=2,18) 0,9444 (F=0,00) 

Β 0,0922 (F=2,97) 0,9105 (F=0,01) 0,9577 (F=0,00) 0,9442 (F=0,00) 0,7668 (F=0,09) 

Γ 0,0047 (F=8,90) 0,7635 (F=0,09) 0,9134 (F=0,01) 0,7320 (F=0,12) 0,8969 (F=0,02) 

χλνιν 

Μ 0 (F=53,04) 0,4952 (F=0,47) 0,0939 (F=2,82) 0 (F=25,16) 0 (F=81,48) 

Ζ 0,0045 (F=8,09) 0,1493 (F=2,11) 0,0932 (F=2,86) 0,0345 (F=4,50) 0,1797 (F=1,80) 

Β 0,0793 (F=3,09) 0,0240 (F=5,16) 0,4967 (F=0,46) 0,9867 (F=0,00) 0,0005 (F=12,27) 

Γ 0,0007 (F=11,62) 0,0353 (F=4,54) 0,6855 (F=0,16) 0,3277 (F=0,96) 0,6489 (F=0,21) 

Μ, κπτθφο ηζηφο; Δ, ήπαξ; ΐ, βξάγρηα; Γ, γνλάδα; κε έληνλνπο καχξνπο θαη θφθθηλνπο ραξαθηήξεο ηνλίδνληαη νη πεξηπηψζεηο φπνπ ηα 

είδε S. canicula θαη S. blainville, αληίζηνηρα, παξνπζίαζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειφηεξε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή b; κε γθξη ρξψκα 
ηνλίδνληαη νη πεξηπηψζεηο κε πξνζδηνξηζκνχ ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ βαξέσλ κεηάιισλ 
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Δηθφλα 8.13 Μέζεο ηηκέο (+T.A.) (Α) θαη γξακκηθή ζπζρέηηζε κε ην νιηθφ κήθνο (ΣL) (Β) ησλ 

ζπγθεληξψζεσλ (log10) ησλ βαξέσλ κεηάιισλ ζην κπτθφ ηζηφ (Μ), ζην ήπαξ (Δ), ζηα βξάγρηα (ΐ) 

θαη ζηε γνλάδα (Γ) ησλ ππφ κειέηε εηδψλ ζην ζχλνιν ησλ θνηλψλ πεξηνρψλ αιίεπζήο ηνπο 
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8.3.13 Δπηθηλδπλφηεηα απφ ηελ θαηαλάισζε ησλ ππφ κειέηε εηδψλ 

H ζπγθέληξσζε ηνπ Hg μεπέξαζε ην αλψηαην επηηξεπφκελν φξην ηνπ 1 mg/kg w.w. (EU 

2008a) ζε 65,9% (Ν=488) θαη 83% (Ν=361) δεηγκάησλ κπτθνχ ηζηνχ ησλ εηδψλ Scyliorhinus 

canicula θαη Squalus blainville, αληίζηνηρα.  

H ζπγθέληξσζε ηνπ Cd μεπέξαζε ην αλψηαην επηηξεπφκελν φξην ησλ 0,05 mg/kg w.w. 

(EU 2008a) ζε 2,27% (Ν=6) θαη 4,30% (Ν=12) δεηγκάησλ κπτθνχ ηζηνχ ησλ εηδψλ 

Scyliorhinus canicula (απνθιεηζηηθά απφ ηηο πεξηνρέο nAEG θαη COR) θαη Squalus blainville 

(απνθιεηζηηθά απφ ηηο πεξηνρέο nAEG, CYC, CRE θαη LIB), αληίζηνηρα.  

Μφιηο ζε 0,67% (Ν=5) δεηγκάησλ κπτθνχ ηζηνχ ηνπ είδνπο Scyliorhinus canicula 

(απνθιεηζηηθά απφ ηηο πεξηνρέο nAEG, nEVO θαη MYR) ε ζπγθέληξσζε ηνπ Zn μεπέξαζε ην 

αλψηαην επηηξεπφκελν φξην ησλ 30 mg/kg w.w. ζχκθσλα κε ηνλ FAO (1983). ην είδνο 

Squalus blainville ν Zn δελ μεπέξαζε ην αλψηαην φξην ζε θαλέλα δείγκα. Παξφκνην πξφηππν 

εκθάληζαλ ηα ζηνηρεία Cu θαη Fe, θαη ζηα δχν ππφ κειέηε είδε (Βηθφλα 8.14).  

 

 

Δηθφλα 8.14 Πνζνζηφ δεηγκάησλ κπτθνχ ηζηνχ ησλ ππφ κειέηε εηδψλ πνπ μεπέξαζαλ ηα 

ζπληζηψκελα κέγηζηα επηηξεπφκελα επίπεδα ησλ βαξέσλ κεηάιισλ Hg, Cd θαη Cu ζε ςάξηα (Hg=1, 

Cd=0,05 θαη Cu=30 mg/kg w.w. απφ EU 2008 θαη FAO 1983) 

 

Γηα έλαλ κέζν θαηαλαισηή ζηελ Βιιάδα, ε εθηηκψκελε εκεξήζηα πξφζιεςε (EDI) 

ησλ κεηάιισλ Cd, Cu, Fe θαη Zn απφ ηελ θαηαλάισζε θαη ησλ δχν ππφ κειέηε εηδψλ ήηαλ 

εθαηνληάδεο έσο ρηιηάδεο θνξέο κηθξφηεξε απφ ηελ πξνζσξηλή αλεθηή εκεξήζηα πξφζιεςε 

(PTDI) (JECFA 2003) θαη απφ ηε ζπληζηψκελε εκεξήζηα δφζε αλαθνξάο (RfD) (USEPA 

2014) απηψλ ησλ ζηνηρείσλ. Βμαίξεζε ζε απηφ ην πξφηππν παξνπζίαζε ν Hg θαη ζηα δχν 

ππφ κειέηε είδε (Πίλαθαο 8.34). 
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Πίλαθαο 8.34 Βθηηκψκελε εκεξήζηα (EDI) θαη εβδνκαδηαία (EWI) πξφζιεςε βαξέσλ κεηάιισλ, δείθηεο θηλδχλνπ (ΔΕ θαη νιηθφο ΔΕΣ) απφ ηελ θαηαλάισζε 

ησλ ππφ κειέηε εηδψλ θαη κέγηζηε πηζαλή αζθαιήο εβδνκαδηαία θαηαλάισζή ηνπο (MPCF) ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ζηελ Βιιάδα. Αίλεηαη ε κέζε ζπγθέληξσζε 

θάζε κεηάιινπ ζην κπτθφ ηζηφ, ε πξνζσξηλή αλεθηή εκεξήζηα (PTDI) θαη εβδνκαδηαία (PTWI) πξφζιεςή ηνπο, θαη ε ζεζπηζκέλε δφζε αλαθνξάο (RfD) γηα 

θάζε κέηαιιν γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο κε ηνπο εθηηκψκελνπο δείθηεο. Οη πεξηπηψζεηο πςεινχ ηνμηθνινγηθνχ θηλδχλνπ επηζεκαίλνληαη κε θφθθηλν ρξψκα   

 

Hg Cd Cu Fe Zn Hg Cd Cu Fe Zn Hg Cd Cu Fe Zn Hg Cd Cu Fe Zn Hg Cd Cu Fe Zn

nAEG 1,41 (452) 0,012 (115) 0,38 (156) 4,70 (148) 10,4 (452) 96,2 0,81 25,7 320 706 673 5,65 180 2.238 4.941 1,92 0,012 0,001 0,006 0,010 1,95 0,25 41,3 648 83,4 47,2

nEVO 1,54 (32) – – 6,09 (14) 13,2 (32) 104 – – 414 898 731 – – 2.899 6.285 2,09 – – 0,007 0,013 2,11 0,23 – – 64,4 37,1

CYC 1,18 (141) 0,009 (65) 0,40 (97) 4,20 (93) 8,75 (146) 80,3 0,61 27,2 286 595 562 4,25 190 2.001 4.164 1,61 0,009 0,001 0,005 0,008 1,63 0,30 54,9 613 93,3 56,0

MYR 2,99 (43) 0,008 (17) 0,38 (17) 5,76 (21) 17,0 (43) 203 0,54 26,1 392 1.152 1.421 3,78 183 2.743 8.061 4,06 0,008 0,001 0,007 0,016 4,09 0,12 61,7 639 68,0 28,9

CRE 2,07 (32) 0,012 (32) 0,28 (32) 7,14 (32) 6,44 (33) 141 0,81 18,7 486 438 986 5,68 131 3.399 3.064 2,82 0,012 0,001 0,009 0,006 2,84 0,17 41,0 889 54,9 76,1

ION 1,50 (20) 0,006 (17) 0,23 (17) 3,83 (17) 7,65 (17) 102 0,39 15,8 261 520 715 2,72 111 1.825 3.642 2,04 0,006 5E-4 0,005 0,007 2,06 0,23 85,9 1.054 102 64,0

COR 0,61 (21) 0,027 (18) 0,67 (21) 6,16 (21) 9,04 (25) 41,3 1,84 45,6 419 615 289 12,9 319 2.930 4.304 0,83 0,026 0,001 0,007 0,009 0,87 0,58 18,1 366 63,7 54,2

χλνιν 1,47 (741) 0,012 (264) 0,39 (340) 4,96 (346) 10,3 (748) 100 0,78 26,2 337 699 702 5,49 184 2.361 4.892 2,00 0,011 0,001 0,006 0,010 2,03 0,24 42,5 635 79,0 47,7

nAEG 3,05 (196) 0,035 (125) 0,35 (150) 4,55 (142) 3,50 (185) 207 2,38 23,6 309 238 1.450 16,7 165 2.164 1.667 4,14 0,034 0,001 0,006 0,003 4,19 0,11 14,0 707 86,2 140

CYC 1,64 (83) 0,025 (43) 0,49 (61) 5,09 (64) 3,70 (68) 111 1,70 33,5 346 252 780 12 234 2.421 1.761 2,23 0,024 0,001 0,006 0,004 2,26 0,21 19,7 497 77,1 132

MYR 2,55 (30) 0,021 (20) 0,31 (20) – 1,39 (27) 173 1,40 21,2 – 94,4 1.213 9,8 148 – 661 3,47 0,020 0,001 – 0,001 3,49 0,14 23,8 787 – 353

CRE 2,14 (33) 0,023 (35) 0,45 (35) 4,02 (30) 3,56 (34) 146 1,60 30,8 273 242 1.019 11,2 216 1.912 1.693 2,91 0,023 0,001 0,005 0,003 2,94 0,16 20,9 540 97,6 138

LIB 1,64 (30) 0,026 (22) 0,22 (26) – 2,01 (27) 112 1,76 15,1 – 137 783 12,3 106 – 958 2,24 0,025 4E-4 – 0,002 2,26 0,21 19,0 1.102 – 244

ION 4,92 (62) 0,009 (33) 0,35 (33) 5,82 (35) 4,01 (62) 334 0,62 23,8 395 273 2.341 4,33 167 2.768 1.910 6,69 0,009 0,001 0,007 0,004 6,71 0,07 53,9 699 67,4 122

COR 3,65 (1) 0,011 (1) 0,55 (1) 4,85 (1) 3,85 (1) 248 0,75 37 330 262 1.737 5,24 262 2.309 1.833 4,96 0,011 0,001 0,006 0,004 4,99 0,10 44,5 445 80,8 127

χλνιν 2,85 (435) 0,027 (279) 0,37 (326) 4,78 (272) 3,38 (404) 194 1,84 25,4 325 230 1.355 12,9 178 2.275 1.608 3,87 0,026 0,001 0,006 0,003 3,91 0,12 18,1 655 82,0 145

Γείθηεο Hg Cd Cu Fe Zn

PTDI
a 0,71 1 500 800 1.000

PTDI
b 50 70 35.000 56.000 70.000

PTWI
c 5 7 3.500 5.600 7.000

PTWI
d 350 490 245.000 392.000 490.000

RfD
e 0,1 1 40 700 300

RfD
f 7 70 2.800 49.000 21.000

RfD
g 49 490 19.600 343.000 147.000

c 
πξνζσξηλή αλεθηή εβδνκαδηαία πξφζιεςε (κg/kg bw/w) (JECFA 2003)

ΖΗ
HIT

g 
εβδνκαδηαία δφζε αλαθνξάο γηα κέζν βάξνο ζψκαηνο 70 kg (κg/70 kg bw/w) 

Πεξηνρή
MPCF (kg/70 kg bw/w)

Squalus blainville

Scyliorhinus canicula

Μέζε ζπγθέληξσζε κεηάιινπ (mg/kg w.w.)              

(Αξηζκφο αηφκσλ)
EWI (κg/70 kg bw/w)

Δπεμήγεζε

EDI (κg/70 kg bw/d)

d 
πξνζσξηλή αλεθηή εβδνκαδηαία πξφζιεςε γηα κέζν βάξνο ζψκαηνο 70 kg (κg/70 kg bw/w)

e 
εκεξήζηα δφζε αλαθνξάο (κg/kg bw/d) (USEPA 2012)

f 
εκεξήζηα δφζε αλαθνξάο γηα κέζν βάξνο ζψκαηνο 70 kg (κg/70 kg bw/d) 

a 
πξνζσξηλή αλεθηή εκεξήζηα πξφζιεςε (κg/kg bw/d) (JECFA 2003)

b 
πξνζσξηλή αλεθηή εκεξήζηα πξφζιεςε γηα κέζν βάξνο ζψκαηνο 70 kg (κg/70 kg bw/d)
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ην είδνο Scyliorhinus canicula, ε εθηηκψκελε ηηκή EDI (ή EDW) ηνπ Hg μεπέξαζε ηε 

ζεσξεηηθή ηηκή PTDI (ή PTWI), φπσο θαη ηελ εκεξήζηα (ή εβδνκαδηαία) δφζε αλαθνξάο 

RfD ηνπ Hg, γηα ηνπο θαηαλαισηέο απφ θάζε πεξηνρή, κε εμαίξεζε ηνλ COR. Ώληίζηνηρν 

πξφηππν εκθάληζε θαη ην είδνο Squalus blainville, αιιά ζε φιεο ηηο πεξηνρέο (Βηθφλα 8.15). 

χκθσλα κε ην δείθηε ΔΕ, ην ειιεληθφ θνηλφ θαίλεηαη φηη δηαηξέρεη ζεκαληηθφ θίλδπλν 

πξφζιεςεο πςεινχ θνξηίνπ Hg κέζσ ηεο θαηαλάισζεο ησλ ππφ κειέηε εηδψλ. Γηα ην ιφγν 

απηφ, πξνηείλεηαη ε κέγηζηε πηζαλή αζθαιήο εβδνκαδηαία θαηαλάισζή ηνπο (Πίλαθαο 8.34). 

Χζηφζν, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί, φηη νη ζρεηηθνί ππνινγηζκνί βαζίζηεθαλ ζε έλα ππνζεηηθφ 

ζελάξην φηη ε κέζε εκεξήζηα θαηαλάισζε ςαξηψλ πνπ έρεη θαηαγξαθεί ζηελ Βιιάδα (0,068 

kg απφ FAO 2010b) αθνξά απνθιεηζηηθά ζηα ππφ κειέηε είδε. 

 

 
Δηθφλα 8.15 Βθηηκψκελε εκεξήζηα πξφζιεςε Hg κέζσ ηεο θαηαλάισζεο ησλ ππφ κειέηε εηδψλ γηα 

ηνπο θαηνίθνπο θάζε πεξηνρήο θαη επί ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηνρψλ. Δ ζπλερήο γξακκή αληηζηνηρεί 

ζηελ πξνζσξηλή αλεθηή εκεξήζηα πξφζιεςε Hg (PTDI=50 κg/70 kg bw/d απφ JEFCA 2003) θαη ε 

δηαθεθνκκέλε γξακκή ζηελ εκεξήζηα δφζε αλαθνξάο Hg (RfD=7 κg/70 kg bw/d απφ USEPA 2012) 
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8.3.14 Δθηίκεζε ηεο ζξεπηηθήο αμίαο ησλ ππφ κειέηε εηδψλ 

Τπνινγίδνληαο ηελ εκεξήζηα πξφζιεςε (DMI%) ησλ ηρλνζηνηρείσλ Cu, Fe θαη Zn κέζσ ηεο 

θαηαλάισζεο ησλ ππφ κειέηε εηδψλ, δηαπηζηψζεθε φηη, αλεμάξηεηα απφ ηελ πεξηνρή 

πξνέιεπζεο, κηα κεξίδα 100 g πεξηέρεη πνιχ ρακειά επίπεδα απηψλ ησλ ζηνηρείσλ. Ο 

βαζκφο ζηνλ νπνίν θαιχπηνπλ ηα είδε Scyliorhinus canicula θαη Squalus blainville ηε 

ζπληζηψκελε εκεξήζηα πξφζιεςε ησλ απαξαίηεησλ κεηάιισλ ήηαλ 2,32–6,70% θαη 2,22–

5,50% γηα ην Cu, θαη 2,74–5,10% θαη 2,87–4,15% γηα ην Fe, αληίζηνηρα. Βπίζεο, 

δηαπηζηψζεθε φηη ην Scyliorhinus canicula θαιχπηεη πςειφηεξα επίπεδα Zn (4,44–17,0%) 

απφ φ,ηη ην Squalus blainville (1,39–4,01%) (Πίλαθαο 8.35, Βηθφλα 8.16). 

 
Πίλαθαο 8.35 Βθηίκεζε ηεο εκεξήζηαο πξφζιεςεο (EDI) θαη ηνπ πνζνζηνχ θάιπςεο (DMI%) ηεο 

ζπληζηψκελεο εκεξήζηαο πξφζιεςεο (RDI απφ EU 2008b) ησλ ηρλνζηνηρείσλ Cu, Fe θαη Zn κέζσ 

ηεο θαηαλάισζεο 100 g ςαξηψλ απφ ελήιηθα βάξνπο 70 kg 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

Δηθφλα 8.16 Πνζνζηφ θάιπςεο (DMI%) ηεο ζπληζηψκελεο εκεξήζηαο πξφζιεςεο (RDI απφ EU 

2008b) ησλ ηρλνζηνηρείσλ Cu, Fe θαη Zn κέζσ κέζσ ηεο θαηαλάισζεο ησλ ππφ κειέηε εηδψλ 

Cu Fe Zn Cu Fe Zn Cu Fe Zn Cu Fe Zn

nAEG 37,80 470 1040 3,78 3,36 10,4 nAEG 34,65 455 350 3,46 3,25 3,50

nEVO – 609 1320 – 4,35 13,2 CYC 49,26 509 370 4,93 3,63 3,70

CYC 39,97 420 875 4,00 3,00 8,75 MYR 31,15 – 139 3,12 – 1,39

MYR 38,35 576 1700 3,84 4,12 17,0 CRE 45,34 402 356 4,53 2,87 3,56

CRE 27,56 714 644 2,76 5,10 6,44 LIB 22,23 – 201 2,22 – 2,01

ION 23,24 383 765 2,32 2,74 7,65 ION 35,03 582 401 3,50 4,15 4,01

COR 67,00 616 904 6,70 4,40 9,04 COR 55,00 485 385 5,50 3,46 3,85

χλνιν 38,56 496 1030 3,86 3,54 10,3 χλνιν 37,43 478 338 3,74 3,41 3,38

Squalus blainville

Πεξηνρή
EDI (κg/70 kg bw/d) DMI (% )

Πεξηνρή
EDI (κg/70 kg bw/d) DMI (% )

Scyliorhinus canicula
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8.4 πδήηεζε 

 

 

8.4.1 Πνιππαξαγνληηθφο θαζνξηζκφο ηνπ κεηαιιηθνχ θνξηίνπ ησλ ηζηψλ 

 

Είδος βιολογικού ιζηού 

ηελ παξνχζα κειέηε, ε θαηαλνκή ησλ βαξέσλ κεηάιισλ ζηνπο ηζηνχο ήηαλ ζε γεληθέο 

γξακκέο θνηλή ζηα ππφ κειέηε είδε (Hg: γνλάδα<βξάγρηα<ήπαξ<κπτθφο ηζηφο, Cd θαη Cu: 

κπτθφο ηζηφο<βξάγρηα<γνλάδα<ήπαξ, Fe: κπτθφο ηζηφο<γνλάδα<βξάγρηα<ήπαξ θαη Zn: 

κπτθφο ηζηφο<ήπαξ<βξάγρηα<γνλάδα) θαη παξφκνηα κε απηή πνπ έρεη αλαθεξζεί ζε άιια 

είδε Υνλδξηρζχσλ (Watling et al. 1982, Hornung et al. 1993).  

Δ δηαθνξνπνίεζε ησλ ηζηψλ σο πξνο ην κεηαιιηθφ πεξηερφκελν ζρεηίδεηαη θπξίσο κε 

ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη ην βαζκφ ζπγγέλεηαο πνπ παξνπζηάδνπλ κε ηα δηάθνξα ζηνηρεία. Γηα 

παξάδεηγκα, ν Fe απαληά ζε πςειέο ζπγθεληξψζεηο ζε ηζηνχο κε κεγάιε αγγείσζε, φπσο ην 

ήπαξ (Eisler 1981). Βπίζεο, ηα βηνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε ηζηνχ, φπσο ε 

πεξηεθηηθφηεηά ζε δξαζηηθέο νκάδεο θαη ε δηαζεζηκφηεηα απηψλ ησλ νκάδσλ γηα ηε ζχλζεζε 

κέηαιιν-νξγαληθψλ ζπκπιφθσλ, κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε ζπζζψξεπζε ησλ κεηάιισλ 

(Storelli et al. 2011c). Γηα παξάδεηγκα, νη κεηαβνιηθά ελεξγνί ηζηνί, φπσο ην ήπαξ θαη νη 

γνλάδεο, δηαζέηνπλ πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε κεηαιινζεηνλίλεο, νη νπνίεο πξνζδέλνπλ 

ηζρπξά ηα κεηαιιηθά ηφληα, απμάλνληαο ηε ζπζζψξεπζή ηνπο πεξηζζφηεξν ζε απηνχο ηνπο 

ηζηνχο παξά ζε άιινπο (De Smet et al. 2001, Atli & Canli 2003). πλεπψο, ηα ρακειά 

επίπεδα ησλ κεηάιισλ Cd, Cu, Fe θαη Zn πνπ βξέζεθαλ ζην κπτθφ ηζηφ ησλ ππφ κειέηε 

εηδψλ πηζαλψο αληαλαθινχλ ηε κηθξή πεξηεθηηθφηεηά ηνπ ζε κεηαιινζεηνλίλεο, φπσο 

δηαπηζηψζεθε θαη ζην γαιέν Mustelus mustelus (Storelli et al. 2011c). 

ηα ππφ κειέηε είδε, ηα πςειφηεξα επίπεδα Hg βξέζεθαλ ζην κπτθφ ηζηφ, ελψ ηα 

ππφινηπα κέηαιια παξνπζίαζαλ πςειφηεξεο ηηκέο ζην ήπαξ ή ζηε γνλάδα. Ώλαιπηηθφηεξα, 

ην ήπαξ θάλεθε φηη ιεηηνπξγεί σο φξγαλν-ζηφρνο ησλ κεηάιισλ Cd, Cu θαη Fe, νκνίσο κε 

άιια είδε Υνλδξηρζχσλ (π.ρ. Stevens & Brown 1974, Mormede & Davies 2001, Company et 

al. 2010). Βπίζεο, αλ θαη ζηα βξάγρηα βξέζεθαλ πςειέο ζπγθεληξψζεηο Zn (θαη Fe), ε 

γνλάδα θάλεθε φηη απνηειεί ηνλ θπξηφηεξν ππνδνρέα Zn, εληζρχνληαο ηα απνηειέζκαηα 

πξνεγνχκελσλ κειεηψλ (π.ρ. Hornung et al. 1993, Storelli et al. 2011c, Khalaf et al. 2013). 

Ώλ θαη ην ήπαξ είλαη ην θχξην φξγαλν κεηαβνιηζκνχ θαη απνηνμίλσζεο (Hinton et al. 

2008), παξνπζίαζε ρακειφηεξα επίπεδα Hg απφ φ,ηη ν κπτθφο ηζηφο ζηα ππφ κειέηε είδε, έλα 



ΒΑΡΔΑ ΜΔΣΑΛΛΑ 

 

420 

 

ζχλεζεο, σζηφζν, πξφηππν ζηνπο Υνλδξηρζχο (π.ρ. Branco et al. 2007, Endo et al. 2008; 

2013, Pethybridge et al. 2010 Corsolini et al. 2014). Μειέηεο έδεημαλ φηη απφ 60 έσο 90% 

ηνπ απφιπηνπ πεξηερνκέλνπ ζε Hg απνηίζεηαη ζην κπτθφ ηζηφ δηάθνξσλ εηδψλ ςαξηψλ 

(Harris et al. 2003). Σν γεγνλφο απηφ απνδίδεηαη ζηελ πςειή ζπγγέλεηά πνπ παξνπζηάδνπλ 

νξηζκέλα νπδέηεξα ζχκπινθα ηνπ Hg γηα ηα πξσηετληθά κφξηα (Boudou & Ribeyre 1997). 

ηνπο Υνλδξηρζχο, ε ζπζζψξεπζε ηνπ Hg ζηνλ εδψδηκν ηζηφ απμάλεηαη πεξαηηέξσ, εμαηηίαο 

ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, φπσο είλαη ε καθξνβηφηεηα, ε αξγή αχμεζε θαη ην 

πςειφ ηξνθηθφ επίπεδν (Lyle 1984).  

Χζηφζν, έρεη παξαηεξεζεί θαη ην αληίζεην πξφηππν (Hornung et al. 1993, Pethybridge 

et al. 2013). Τςειφηεξα επίπεδα Hg, αιιά θαη Cd, Cu θαη Zn, βξέζεθαλ ζην ήπαξ απφ φ,ηη 

ζην κπτθφ ηζηφ ηνπ ζθπξνθέθαινπ θαξραξία Sphyrna zygaena, γεγνλφο πνπ απνδφζεθε ζηηο 

ηξνθηθέο ζπλήζεηεο ηνπ είδνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ην ξφιν πνπ παίδεη ην ήπαξ ζηε ξχζκηζε 

ηνπ κεηαβνιηζκνχ ησλ απαξαίηεησλ κεηάιισλ θαη ζηελ απνηνμίλσζε (Storelli et al. 2003a). 

Οη Boush θαη Thieleke (1983) απέδσζαλ ηα πςειφηεξα επίπεδα ηνπ επαηηθνχ Hg ηνπ 

καπξνπηέξπγνπ θαξραξία Carcharhinus limbatus είηε ζε πξφζθαηε έθζεζή ηνπ ζε Hg, 

αθνινπζνχκελε απφ ζπζζψξεπζε ζην ήπαξ, ή ζηελ ηζρπξή δέζκεπζε ηνπ Hg ζε 

κεηαιινζεηνλίλεο. Βπίζεο, ηα πςειφηεξα επίπεδα Hg πνπ βξέζεθαλ ζην ήπαξ απφ φ,ηη ζην 

κπτθφ ηζηφ ησλ ψξηκσλ, αιιά φρη ησλ αλψξηκσλ αηφκσλ ηνπ θαξραξία ηίγξε Galeocerdo 

cuvier απνδφζεθαλ ζηηο αιιαγέο πνπ πθίζηαηαη ν κεηαβνιηζκφο ζηελ πνξεία ηεο σξίκαζεο 

θαη ζηε ζπζζψξεπζε ηνπ Hg απμαλνκέλεο ηεο ειηθίαο (Endo et al. 2008). Οκνίσο, o γαιένο 

Mustelus manazo παξνπζίαζε απφηνκε αχμεζε ηνπ επαηηθνχ Hg θαηά ηε θάζε ηεο 

σξίκαζεο, ε νπνία απνδφζεθε ζηελ παχζε ηεο αχμεζεο θαη ζηε ζχλζεζε ηνπ ζειεληνχρνπ 

πδξαξγχξνπ (HgSe) ζην ήπαξ (Endo et al. 2013), έλαλ αθφκα κεραληζκφ απνηνμίλσζεο ηνπ 

νξγάλνπ πνπ έπεηαη ηεο απνκεζπιίσζεο ηνπ mmHg (Palmisano et al. 1995). 

Οκνίσο κε άιια είδε Υνλδξηρζχσλ (Ruelas-Inzunza & Páez-Osuna 2007), ζην 

Scyliorhinus canicula ηα απαξαίηεηα κέηαιια ήηαλ αθζνλφηεξα απφ φ,ηη ηα κε απαξαίηεηα 

κέηαιια ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ ηζηψλ (εθηφο ηνπ κπτθνχ), πηζαλψο εμαηηίαο ηεο ζεκαληηθήο 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζην κεηαβνιηζκφ. Ώληίζεηα, ζε θάζε ηζηφ ηνπ Squalus blainville, ελψ ν Fe 

ή ν Zn ήηαλ ην αθζνλφηεξν κέηαιιν, ν Cu παξνπζίαζε κηθξφηεξε αθζνλία απφ ηνλ ηνμηθφ 

Hg, καξηπξψληαο πηζαλψο ηε ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο ξχπαλζεο ζην είδνο.   

πκπεξαίλεηαη φηη ε θαηαλνκή ησλ κεηάιισλ ζηνπο ηζηνχο ησλ Υνλδξηρζχσλ 

θαζνξίδεηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο, φπσο ην κεηαβνιηζκφ, ηε θπζηνινγηθή ξχζκηζε ηνπ 

κεηαιιηθνχ πεξηερνκέλνπ, ην ξπζκφ αχμεζεο θαη ηηο ηξνθηθέο ζπλήζεηεο θάζε είδνπο. 
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Μέγεθος ζώμαηος  

Σν κέγεζνο ελφο νξγαληζκνχ θαζνξίδεη ην ξπζκφ κε ηνλ νπνίν νη δηάθνξεο θπζηνινγηθέο 

δηαδηθαζίεο επεξεάδνπλ ηελ πξφζιεςε, ηελ θαηαλνκή θαη ηελ εμάιεηςε ησλ κεηάιισλ 

(Barron 1990, Gutenmann et al. 1992). Οκνίσο κε ηελ παξνχζα κειέηε, ζεκαληηθή ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ πδξαξγπξηθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπ κπτθνχ ηζηνχ θαη ηνπ κήθνπο ησλ 

αηφκσλ παξαηεξήζεθε ζην Scyliorhinus canicula απφ άιιεο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ 

(Storelli et al. 2002a;
 
2005b) θαη ηνπ Ώηιαληηθνχ (Leah et al. 1991a; b, Coelho et al. 2010). 

Δ ζεηηθή ζπζρέηηζε απηψλ ησλ κεηαβιεηψλ απνηειεί ζπρλφ θαηλφκελν ζηνπο Υνλδξηρζχο 

(Walker 1976, Lyle 1986, Hornung et al. 1993, Turoczy et al. 2000, De Pinho et al. 2002, 

Branco et al. 2004; 2007, Endo et al. 2008; 2013, Pethybridge et al. 2010, Taylor et al. 

2014), δείρλνληαο ηελ έληνλε ζπζζσξεπηηθή ηάζε ηνπ Hg. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζην 

φηη ν mmHg, ν νπνίνο ζπληζηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ Hg ζην κπτθφ ηζηφ, δεζκεχεηαη 

ηζρπξά κε ηηο ζεηφιεο ησλ πξσηετλψλ, νη νπνίεο απμάλνληαη κε ην κήθνο (Storelli et al. 2002a, 

Sfezer et al. 2003). Άιινη παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηα επίπεδα ηνπ Hg ζην 

κπτθφ ηζηφ, αιιά θαη ζηνπο άιινπο ηζηνχο, φπσο παξαηεξήζεθε ζηα ππφ κειέηε είδε, είλαη ε 

αχμεζε ηνπ ηξνθηθνχ επηπέδνπ ησλ ςαξηψλ θαζψο κεγαιψλνπλ θαη κπνξνχλ λα ηξέθνληαη κε 

ιεία κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο (McMeans et al. 2007), θαζψο θαη νη ιηγφηεξν απνδνηηθνί 

κεραληζκνί πεξηνξηζκνχ ηνπ ζηνηρείνπ (Trudel & Rasmussen 1997). Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ε 

ζεκαληηθή αξλεηηθή ζπζρέηηζε ησλ ζπγθεληξψζεσλ ηνπ Hg ηνπ κπτθνχ ηζηνχ κε ην κήθνο 

πνπ βξέζεθε ζε νξηζκέλα είδε Υνλδξηρζχσλ απνδφζεθε ζηε κηθξή αληηπξνζψπεπζε φινπ 

ηνπ εχξνπο ησλ κεθψλ (De Pinho et al. 2002). Αελ απνθιείεηαη, σζηφζν, λα νθείιεηαη ζε 

αιιαγέο πνπ πθίζηαηαη ν ξπζκφο πξφζιεςεο ησλ κεηάιισλ κε ηελ ειηθία, θαηά ηηο νπνίεο ηα 

λεαξφηεξα άηνκα ζπζζσξεχνπλ πεξηζζφηεξν κεηαιιηθφ θνξηίν απφ φ,ηη ηα κεγαιχηεξα ζε 

ειηθία άηνκα, εμαηηίαο ηεο ηαρχηεξεο αχμεζεο ηνπο (Vas et al. 1990). 

εκαληηθή αχμεζε ησλ επηπέδσλ ηνπ Cd ζην ήπαξ κε ηελ αχμεζε ηνπ κήθνπο 

παξαηεξήζεθε ζηα ππφ κειέηε είδε, εληζρχνληαο ηα απνηειέζκαηα πξνεγνχκελσλ κειεηψλ 

ζε Υνλδξηρζχο (Marcovecchio et al. 1991, Endo et al. 2008). Σν γεγνλφο απηφ ππνδεηθλχεη 

αθελφο ηελ απνηνμηλσηηθή δξάζε ηνπ νξγάλνπ αθεηέξνπ κηα δίαηηα πινχζηα ζε Κεθαιφπνδα 

(Endo et al. 2008). Πξάγκαηη, ηα Κεθαιφπνδα ζπληζηνχλ κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ιείεο 

ησλ εηδψλ Scyliorhinus canicula θαη Squalus blainville (βι. Τπνθεθ. 6.3.3). Ώληίζεηα, δελ 

βξέζεθε ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ επηπέδσλ ηνπ Cd ζην κπτθφ ηζηφ θαη ηνπ κήθνπο 

ησλ εηδψλ, εληζρχνληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ Marcovecchio et al. (1991). 

Σα απαξαίηεηα ζηνηρεία Cu θαη Zn ρξεηάδνληαη ζε κεγαιχηεξεο ζπγθεληξψζεηο ζηα 

κηθξφηεξα θαη ηαρέσο απμαλφκελα άηνκα γηα λα θαιχςνπλ ηηο θπζηνινγηθέο ηνπο αλάγθεο 
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(McMeans et al. 2007, Endo et al. 2008). Γηα ην ιφγν απηφ, ζεσξείηαη αλακελφκελε ε 

παξαηεξνχκελε κείσζε ησλ επηπέδσλ ηνπο ζην κπτθφ ηζηφ, ζην ήπαξ θαη ζηε γνλάδα ηνπ 

Squalus blainville απμαλνκέλνπ ηνπ κήθνπο, νκνίσο κε άιια είδε Υνλδξηρζχσλ (Vas & 

Gordon 1993, Cornish et al. 2007, Endo et al. 2008). Οη Stevens θαη Brown (1974) απέδσζαλ 

ηε κείσζε ηνπ Zn θαη ηνπ Cu ζην ήπαξ θαη ζηηο γνλάδεο ηνπ Prionace glauca απμαλνκέλνπ 

ηνπ κήθνπο ζηε κεηαλαζηεπηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ είδνπο, ζε δηαηξνθηθέο αιιαγέο θαη ζηε 

δηάιπζε ησλ ζηνηρείσλ θαηά ηελ αχμεζε. ην Scyliorhinus canicula ν Zn ήηαλ ακεηάβιεηνο 

ζην ήπαξ, εκθάληζε ζεκαληηθή κείσζε ζηα βξάγρηα θαη ζηε γνλάδα, θαη ζεκαληηθή αχμεζε 

ζην κπτθφ ηζηφ, ελψ ν Cu παξνπζίαζε ζεκαληηθή αχμεζε ζην ήπαξ θαη ζεκαληηθή κείσζε 

ζηνπο ππφινηπνπο ηζηνχο, απμαλνκέλνπ ηνπ κήθνπο. Πνηθίια πξφηππα κεηαβνιήο ηνπ 

κεηαιιηθνχ θνξηίνπ κε ην κήθνο έρνπλ παξαηεξεζεί ζηνπο Υνλδξηρζχο (Marcovecchio et al. 

1991, Hornung 1993), πηζαλψο εμαηηίαο αληίζηνηρσλ δηαθνξψλ σο πξνο ηε θπζηνινγία, ην 

ξπζκφ αχμεζεο, ηε δηαηξνθή, ηελ πεξηνρή πξνέιεπζεο θαη/ή ην δεηγκαηνιεπηηθφ κέγεζνο.  

 

Δσαδικές ζτέζεις βαρέφν μεηάλλφν  

Ώλ θαη ε ζπλεξγηζηηθή ή αληαγσληζηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηάιισλ επεξεάδεη ην βαζκφ ηεο 

ηνμηθφηεηάο ηνπο ζηνπο νξγαληζκνχο (Cox 1995), νη δπαδηθέο ζρέζεηο ηνπο έρνπλ κειεηεζεί 

ειάρηζηα ζηνπο Υνλδξηρζχο (Watling et al. 1982, Endo et al. 2008, παξνχζα κειέηε). 

ηελ παξνχζα κειέηε, νη δπαδηθέο ζρέζεηο ησλ κεηάιισλ παξνπζίαζαλ πνηθίια 

πξφηππα αλά πεξηνρή δεηγκαηνιεςίαο, πηζαλψο εμαηηίαο ησλ ηνπηθψλ πεξηβαιινληηθψλ 

ζπλζεθψλ θαη/ή ηνπ δηαθνξεηηθνχ δεηγκαηνιεπηηθνχ κεγέζνπο. ηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ήηαλ 

ζεηηθέο ζε θάζε είδνο. Χζηφζν, ν Hg παξνπζίαζε ηελ πιεηνλφηεηα ησλ αξλεηηθψλ 

ζπζρεηίζεσλ κε ηα ππφινηπα κέηαιια, εμαηηίαο ηεο ηδηαίηεξεο ζπζζσξεπηηθήο ηνπ ηάζεο.  

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζεηηθέο δπαδηθέο ζρέζεηο ησλ 

κεηάιισλ ζε θάζε πεξηνρή δεηγκαηνιεςίαο, παξαηεξήζεθε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ηνπο θαηά 

ηε ζεηξά θαηάηαμεο ησλ ηζηψλ: γνλάδα (Ν=7)<ήπαξ (Ν=15)<κπτθφο ηζηφο (Ν=17)<βξάγρηα 

(Ν=20) ζην είδνο Scyliorhinus canicula θαη γνλάδα (Ν=7)<ήπαξ (Ν=13)<βξάγρηα 

(Ν=15)<κπτθφο ηζηφο (Ν=17) ζην είδνο Squalus blainville. Σν γεγνλφο απηφ πηζαλψο είλαη 

ελδεηθηηθφ ηνπ δηαθνξεηηθνχ ξφινπ πνπ παίδεη θάζε ηζηφο ζηελ θαηαλνκή ησλ ζηνηρείσλ. 

ηελ παξνχζα κειέηε, ε ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε πνπ βξέζεθε ζηα δεχγε Cd–Cu 

Cu–Fe θαη Cu–Zn ζην κπτθφ ηζηφ θαη ησλ δχν εηδψλ, απνδίδεηαη ζηε ζεκαληηθή κείσζε ησλ 

επηπέδσλ απηψλ ησλ ζηνηρείσλ κε ηελ αχμεζε ηνπ κήθνπο. Εδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθή ήηαλ ε 

ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ Hg θαη ηνπ Zn ζην κπτθφ ηνπ Scyliorhinus canicula, 

αληαλαθιψληαο ηε ζπζζσξεπηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ησλ δχν κεηάιισλ, έλα πξφηππν πνπ δελ 
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παξνπζίαζε ην Squalus blainville. Ώληίζεηα, ε ζεκαληηθή αξλεηηθή ζπζρέηηζε πνπ βξέζεθε 

κεηαμχ ηνπ Hg θαη ηνπ Cu ζην κπτθφ ηζηφ θαη ησλ δχν εηδψλ, αληαλαθιά αθελφο ηελ αχμεζε 

ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ Hg αθεηέξνπ ηε κείσζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ Cu ζε απηφλ ηνλ ηζηφ 

απμαλνκέλνπ ηνπ κήθνπο. Κακία ζεκαληηθή ζπζρέηηζε δελ παξνπζίαζαλ νη δπαδηθέο ζρέζεηο 

10 κεηάιισλ ζην κπτθφ ηζηφ ησλ θαξραξηψλ Isurus oxyrhinchus, Carcharhinus obscurus θαη 

Carcharodon carcharias, πηζαλψο εμαηηίαο ησλ ειιηπψλ δεηγκάησλ (Watling et al. 1982). 

Καη ζηα δχν ππφ κειέηε είδε βξέζεθε ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ Hg θαη 

ηνπ Cd ζην ήπαξ, εμαηηίαο ηεο ζπζζψξεπζεο ησλ ζηνηρείσλ ζην ήπαξ απμαλνκέλνπ ηνπ 

κήθνπο. Σν πξφηππν απηφ δελ παξαηεξήζεθε ζηνλ αζεκνπηέξπγν θαξραξία Carcharhinus 

albimarginatus, γηαηί αληηπξνζσπεχνληαλ απφ αλψξηκα άηνκα πνπ έθεξαλ αξθεηά ρακειφ 

θνξηίν Hg θαη Cd γηα λα εληζρχζεη ηε ζχλζεζε ησλ κεηαιινζεηνληλψλ ή γηα λα παξνπζηάζεη 

αχμεζε κε ην κήθνο. Ώληίζεηα, ζην ήπαξ ηνπ ηδίνπ είδνπο παξαηεξήζεθε πςειή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ησλ απαξαίηεησλ κεηάιισλ Cu θα Zn, αληαλαθιψληαο ηελ παξαηεξνχκελε κείσζε 

ηεο ζπγθέληξσζεο απηψλ ησλ ζηνηρείσλ απμαλνκέλνπ ηνπ κήθνπο (Endo et al. 2008).  

Κακία ζεκαληηθή ζπζρέηηζε δελ βξέζεθε ζηα δεχγε Cd–Cu θαη Cd–Zn ζην ήπαξ ησλ 

εηδψλ Carcharhinus albimarginatus θαη Galeocerdo cuvier (Endo et al. 2008). Παξφκνην 

πξφηππν εκθάληζε ην Squalus blainville, ελψ ην Scyliorhinus canicula εκθάληζε ζεκαληηθή 

ζεηηθή ζπζρέηηζε θαη ζηα δχν δεχγε, εληζρχνληαο ηα απνηειέζκαηα πξνεγνχκελσλ κειεηψλ 

ζε Υνλδξηρζχο (Watling et al. 1982) θαη ζαιάζζηα ζειαζηηθά (Honda et al. 1983, Zhou et al. 

2001, Endo et al. 2007). Σα απμεκέλα επίπεδα Hg θαη Cd δηεγείξνπλ ηε ζχλζεζε ησλ 

κεηαιινζεηνληλψλ ζην ήπαξ ησλ ζαιάζζησλ ζειαζηηθψλ, ζηηο νπνίεο πξνζδέλνληαη θαη ηα 

απαξαίηεηα κέηαιια Cu θαη Zn, απμάλνληαο ηειηθά ην κεηαιιηθφ θνξηίν ηνπ νξγάλνπ (Das 

et al. 2000). Πηζαλψο κε ηνλ ίδην ηξφπν εξκελεχεηαη ε ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε πνπ 

παξνπζίαζε ην δεχγνο Cd–Cu ζηε γνλάδα θαη ησλ δχν ππφ κειέηε εηδψλ, έλαλ ηζηφ ζηνλ 

νπνίν, νκνίσο κε ην ήπαξ, ζπλζέηνληαη κεηαιινζεηνλίλεο (Atli & Canli 2003). εκαληηθή 

ζεηηθή ζπζρέηηζε βξέζεθε θαη ζηα δεχγε Hg–Fe θαη Cd–Fe ζην ήπαξ ησλ ππφ κειέηε εηδψλ. 

Παξφκνην πξφηππν παξαηεξήζεθε ζε ζαιάζζηα ζειαζηηθά (Endo et al. 2002; 2007) ζηα 

νπνία ν Fe θάλεθε φηη ζπζζσξεχεηαη απμαλνκέλεο ηεο ειηθίαο (Honda et al. 1987).  

Σέινο, θαη ηα δχν ππφ κειέηε είδε εκθάληζαλ ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε ζηα δεχγε 

Hg–Fe θαη Hg–Zn ζηα βξάγρηα, αληαλαθιψληαο είηε ηελ αχμεζε ησλ επηπέδσλ απηψλ ησλ 

ζηνηρείσλ κε ην κήθνο ή ηνλ πςειφ βαζκφ ξχπαλζεο, αλ θαη νξηζκέλσλ πεξηνρψλ. Ώπφ ηελ 

άιιε πιεπξά, ε ζεκαληηθή κείσζε ησλ κεηάιισλ Cd θαη Cu ζηα βξάγρηα θαη ησλ δχν εηδψλ 

απμαλνκέλνπ ηνπ κήθνπο απνηππψζεθε ζηε ζεκαληηθή αξλεηηθή ηνπο ζπζρέηηζε. 
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Φύλο και γεννηηική φρίμαζη 

εκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ηνπ κεηαιιηθνχ θνξηίνπ κεηαμχ ησλ θχισλ ηνπ Scyliorhinus 

canicula βξέζεθε ζε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο ηζηψλ ή κεηάιισλ αλά πεξηνρή δεηγκαηνιεςίαο, 

ρσξίο θάπνην ζαθέο πξφηππν. Βμαίξεζε απνηέιεζαλ νη γνλάδεο ζηηο νπνίεο βξέζεθε ε 

πιεηνλφηεηα ησλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ, θπξίσο κε ηα αξζεληθά άηνκα λα θέξνπλ 

πςειφηεξα επίπεδα Zn. Οκνίσο κε ηελ παξνχζα κειέηε, νη Coelho et al. (2010) δελ βξήθαλ 

ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ ζπγθεληξψζεσλ Hg, αλεμαξηήησο ηζηνχ, κεηαμχ ησλ θχισλ 

ηνπ Scyliorhinus canicula απφ ηνλ Ώηιαληηθφ. Δ απνπζία θπιεηηθήο δηαθνξνπνίεζεο σο 

πξνο ηα επίπεδα ησλ κεηάιισλ παξαηεξείηαη ζπρλά ζηνπο Υνλδξηρζχο, ζε πνηθηιία ηζηψλ ή 

κεηάιισλ (π.ρ. Hornung et al. 1993, Branco et al. 2007, Endo et al. 2008, Taylor et al. 2014). 

Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ην Squalus blainville παξνπζίαζε κεγαιχηεξε δηαθνξνπνίεζε 

σο πξνο κεηαιιηθφ θνξηίν κεηαμχ ησλ θχισλ, κε ηα αξζεληθά άηνκα λα έρνπλ ζεκαληηθά 

πςειφηεξα επίπεδα θπξίσο Hg, Cu θαη Zn απφ φ,ηη ηα ζειπθά. Σν πξφηππν δηαθνξνπνίεζεο 

(είδνο ηζηνχ ή κεηάιινπ) εκθάληζε ζρεηηθά κεγάιε δηαθχκαλζε κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ, 

πηζαλψο εμαηηίαο ηεο επίδξαζεο ησλ ηνπηθψλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ θαη/ή ηεο 

δεηγκαηνιεπηηθήο κεζφδνπ. Χζηφζν, ε πιεηνλφηεηα ησλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ 

ππέξ ησλ αξζεληθψλ εληνπίζηεθε ζηα βξάγρηα, ελψ νη αξζεληθέο γνλάδεο θάλεθε φηη 

ζπζζσξεχνπλ πεξηζζφηεξν Zn απφ φ,ηη νη ζειπθέο, φπσο θαη ζην Scyliorhinus canicula.  

Δ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε απνθάιπςε φηη ζπλήζσο ηα αξζεληθά άηνκα ησλ 

Υνλδξηρζχσλ είλαη πεξηζζφηεξν επηβαξπκέλα κε κέηαιια. εκαληηθά πςειφηεξα επίπεδα Zn 

βξέζεθαλ ζην ήπαξ ησλ αξζεληθψλ αηφκσλ ηνπ γαιάδηνπ θαξραξία Prionace glauca, ηα 

νπνία απνδφζεθαλ ζηηο δηαθνξεηηθέο ηξνθηθέο πξνηηκήζεηο ησλ θχισλ (Barrera-García et al. 

2013). Ο Lyle (1984) απέδσζε ηηο πςειφηεξεο ζπγθεληξψζεηο Hg πνπ βξέζεθαλ ζην κπτθφ 

ηζηφ ησλ αξζεληθψλ αηφκσλ ηνπ Carcharhinus spp. ζηνλ ηξφπν αλαπαξαγσγήο ηνπ είδνπο, 

ηελ πιαθνπληνθφξν δσνηνθία θαηά ηελ νπνία ν Hg κε ηα ζξεπηηθά κεηαθέξνληαη κέζσ ηεο 

θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο απεπζείαο απφ ηε κεηέξα ζηα έκβξπα (Conrath & Musick 2012), 

θαη έηζη κεηψλεηαη ην πδξαξγπξηθφ ηεο θνξηίν. Σν ίδην πξφηππν παξαηεξήζεθε ζηνπο 

γαιένπο Mustelus canis (De Pinho et al. 2002) θαη Mustelus manazo (Endo et al. 2013), νη 

νπνίνη αλαπαξάγνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν, αλ θαη ζηνλ πξψην ήηαλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ. 

Με κηα πξψηε καηηά, θαίλεηαη φηη ε κεηαθνξά ελέξγεηαο απφ ηα ζειπθά άηνκα ζηα 

έκβξπα κεηψλεη ην πδξαξγπξηθφ ηνπο θνξηίν. Χζηφζν, ην πξφηππν απηφ πνηθίιιεη αλάινγα 

κε ηνλ ηξφπν αλαπαξαγσγήο ησλ εηδψλ. Οη Coelho et al. (2010) παξαηήξεζαλ φηη ηα ζειπθά 

άηνκα ηνπ Scyliorhinus canicula (έλα είδνο πνπ αλαπαξάγεηαη κε σνηνθία θαηά ηελ νπνία ηα 

έκβξπα αλαπηχζζνληαη κε ιέθηζν κέζα ζε πξσηετληθέο ζήθεο θαη δελ ιακβάλνπλ πξφζζεηα 
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ζξεπηηθά απφ ηε κεηέξα, Conrath & Musick 2012) είραλ δεθαπιάζηα επίπεδα Hg απφ φ,ηη ηα 

έκβξπα. Γηα ην ιφγν απηφ, απέθιηζαλ ην ελδερφκελν κεηξηθήο κεηαθνξάο ηνπ Hg ζηα 

έκβξπα, εξκελεχνληαο ηαπηφρξνλα ηε κε δηαθνξνπνίεζε ησλ θχισλ σο πξνο ηα επίπεδα Hg. 

ηελ παξνχζα κειέηε δελ πξνζδηνξίζηεθε ην πδξαξγπξηθφ πεξηερφκελν ησλ εκβξχσλ 

ηνπ Scyliorhinus canicula. Παξ’ φια απηά, ε κεηαβνιή ησλ ζπγθεληξψζεσλ ηνπ Hg ζε ζρέζε 

κε ηα ζηάδηα ηεο γελλεηηθήο σξηκφηεηαο απνθάιπςε φηη ηα κε θπνθνξνχληα ζειπθά άηνκα 

(ζηάδην ΕΕΕ) είραλ παξφκνην πδξαξγπξηθφ θνξηίν κε ηα θπνθνξνχληα (ζηάδην IV), 

αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηζηφ (PANOVA<0,05). Σν γεγνλφο απηφ ζα κπνξνχζε λα εληζρχζεη ηα 

ζπκπεξάζκαηα ησλ Coelho et al. (2010). Χζηφζν, θαζψο έλα αληίζηνηρν πξφηππν κεηαβνιήο 

ηνπ πδξαξγπξηθνχ πεξηερνκέλνπ ησλ ηζηψλ κε ηελ πξφνδν ηεο σξίκαζεο εκθάληζαλ θαη ηα 

αξζεληθά (παξφκνηα επίπεδα Hg ζηα ψξηκα ζηάδηα ΕΕΕ–IV θαη ζεκαληηθά πςειφηεξα απφ 

εθείλα ησλ αλψξηκσλ ζηαδίσλ I–II) (βι. Βηθφλεο Π1, Π2 ηνπ Παξαξηήκαηνο) είλαη κάιινλ 

απίζαλν ε κε δηαθνξνπνίεζε ησλ θχισλ σο πξνο ηνλ Hg λα νθείιεηαη ζηελ παξεκπφδηζε 

ηεο κεηαθνξάο ηνπ απφ ηε κεηέξα ζηα έκβξπα. Βμάιινπ, πεηξάκαηα επηβεβαίσζαλ ηελ 

πςειή δηαπεξαηφηεηα ησλ εκβξπτθψλ ζεθψλ ζε βαξέα κέηαιια (Jeffree et al. 2006b; 2008), 

γεγνλφο πνπ αληηπαξαηίζεηαη κε ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ Coelho et al. (2010). 

ηελ παξνχζα κειέηε παξαηεξήζεθε ζρεδφλ ηαπηφρξνλε πξνζέγγηζε ηεο γελλεηηθήο 

σξίκαζεο απφ ηα δχν θχια ηνπ είδνπο Scyliorhinus canicula (L50=397 θαη 382 mm, γηα ηα 

ζειπθά θαη αξζεληθά άηνκα, αληίζηνηρα), ππνδεηθλχνληαο ζρεδφλ παξφκνηνπο ξπζκνχο 

αχμεζεο. Σν γεγνλφο απηφ απνηειεί πηζαλφηεξε εξκελεία γηα ηα παξφκνηα επίπεδα Hg πνπ 

παξνπζίαζαλ, θαζψο θαη γηα ην φηη ηα ζειπθά άηνκα είραλ παξφκνην κεηαιιηθφ θνξηίν γηα 

ην ίδην κήθνο ζε ζρέζε κε ηα αξζεληθά. Μάιηζηα, πιεζψξα αλαθνξψλ έξρεηαη λα 

επηβεβαηψζεη ηε ζρεδφλ ηαπηφρξνλε γελλεηηθή ηνπο σξίκαζε (βι. Τπνθεθ. 5.4.1), αλ θαη 

κειέηεο αλαθέξνπλ άιινηε ηαρχηεξν (Ivory et al. 2004) θαη άιινηε αξγφηεξν (Rodríguez-

Cabello et al. 2005) ξπζκφ αχμεζεο ησλ ζειπθψλ αηφκσλ απφ φ,ηη ησλ αξζεληθψλ.  

ε αληίζεζε κε ηνπο Greig et al. (1977), νη νπνίνη παξαηήξεζαλ ρακειά επίπεδα Hg 

ζηα έκβξπα ηνπ θεληξνληνχ Squalus acanthias θαη απέθιεηζαλ ην ελδερφκελν κεηξηθήο 

κεηαθνξάο ηνπ Hg ζε απηά, ζηελ παξνχζα κειέηε πςειά επίπεδα Hg θαηαγξάθεθαλ ζε 

νκάδεο (pools) εκβξχσλ απφ 16 θπνθνξνχληα ζειπθά άηνκα ηνπ Squalus blainville 

(Μ.Σ.=1,39±0,69, εχξνο=0,35–2,45 mg/kg w.w.), απνθαιχπηνληαο πηζαλή κεηαθνξά ηνπ Hg 

απφ ηε κεηέξα ζηα έκβξπα θαηά ηελ σνδσνηνθία (θαηά ηελ νπνία ηα έκβξπα αλαπηχζζνληαη 

κε ιέθηζν κέζα ζηνπο σαγσγνχο θαη δελ ιακβάλνπλ πξφζζεηα ζξεπηηθά απφ ηε κεηέξα, 

Conrath & Musick 2012). Μάιηζηα, ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε παξαηεξήζεθε κεηαμχ ησλ 

εκβξχσλ θαη ησλ κεηέξσλ ηνπο σο πξνο ην πδξαξγπξηθφ πεξηερφκελν ηνπ κπτθνχ ηζηνχ 
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(R
2
=0,53, P<0,05). Βπίζεο, ε κεηαβνιή ησλ ζπγθεληξψζεσλ ηνπ Hg ζηελ πνξεία ηεο 

γελλεηηθήο σξίκαζεο απνθάιπςε φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα ζειπθά άηνκα θέξνπλ εληφο ησλ 

σαγσγψλ κηθξνζθνπηθά έκβξπα πξνζαξηεκέλα ζε κεγάιεο ιεθηζηθέο ζθαίξεο (ζηάδην V) 

κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο αλάπηπμεο ησλ εκβξχσλ (ζηάδην VI) θαη ηελ απνβνιή ηνπο ζην 

ζαιάζζην πεξηβάιινλ (ζηάδην VII), ην πδξαξγπξηθφ θνξηίν ησλ ζειπθψλ αηφκσλ κεηψλεηαη 

ζηαδηαθά θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά (PANOVA<0,05). πλεπψο, ππάξρνπλ ζεκαληηθέο 

ελδείμεηο ηεο κεηξηθήο κεηαθνξάο ηνπ Hg ζηα έκβξπα. Ώληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε ησλ 

αξζεληθψλ αηφκσλ παξαηεξήζεθε ζπλερφκελε θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ 

πδξαξγπξηθνχ θνξηίνπ ησλ ηζηψλ κε ηελ πξφνδν ηεο γελλεηηθήο σξίκαζεο (PANOVA<0,05) 

(βι. Βηθφλεο Π3, Π4 ηνπ Παξαξηήκαηνο). Με βάζε ηα παξαπάλσ, εξκελεχνληαη ηα 

ζεκαληηθά πςειφηεξα επίπεδα Hg πνπ εκθάληζαλ ηα αξζεληθά άηνκα ηνπ Squalus blainville, 

αλ θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηζηψλ θαη πεξηνρψλ. Οκνίσο, νη Taguchi et al. (1979) 

αλέθεξαλ πςειφηεξα, αιιά κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά επίπεδα Hg ζηα αξζεληθά άηνκα ηνπ 

θεληξνληνχ Squalus mitsukurii. Βπίζεο, νη Endo et al. (2013) παξαηήξεζαλ ζεκαληηθά 

πςειφηεξα επίπεδα Hg ζην κπτθφ ηζηφ θαη ζην ήπαξ ησλ αξζεληθψλ αηφκσλ ηνπ θεληξνληνχ 

Squalus acanthias απφ φ,ηη ησλ ζειπθψλ παξφκνηνπ κεγέζνπο, γεγνλφο πνπ απνδφζεθε ζηνλ 

πην αξγφ ξπζκφ αχμεζεο ησλ αξζεληθψλ. Βλψ, ην ίδην πξφηππν παξνπζίαζαλ θαη ηα 

αξζεληθά άηνκα ηνπ Squalus blainville, δελ είλαη δπλαηφ λα ζπζρεηηζηεί κε ην ξπζκφ 

αχμεζεο, θαζψο εκθάληζαλ ηαρχηεξν ξπζκφ αχμεζεο απφ φ,ηη ηα ζειπθά (π.ρ. Kousteni & 

Megalofonou 2015). Πηζαλψο ε κεηαθνξά ηνπ Hg απφ ηα ζειπθά άηνκα ζηα έκβξπα ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε ζπλερφκελε ζπζζψξεπζε Hg ζηα αξζεληθά άηνκα, είλαη δπλαηφ λα 

επηζθηάζεη ηελ επίδξαζε ηνπ δηαθνξεηηθνχ ξπζκνχ αχμεζεο ζην κεηαιιηθφ ηνπο θνξηίν. 

ε αληίζεζε κε ην θχιν, ε θαηάζηαζε ηεο γελλεηηθήο σξίκαζεο απνηέιεζε ζεκαληηθφ 

παξάγνληα θαζνξηζκνχ ηνπ κεηαιιηθνχ πεξηερνκέλνπ ησλ ηζηψλ (ηδηαίηεξα ηνπ Hg) θαη ζηα 

δχν ππφ κειέηε είδε. Δ ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ πδξαξγπξηθνχ πεξηερνκέλνπ ησλ ηζηψλ κε 

ηελ πξφνδν ηεο γελλεηηθήο ηνπο σξίκαζεο, πηζαλψο νθείιεηαη ζηηο απμεκέλεο ελεξγεηαθέο 

αλάγθεο ησλ αηφκσλ θαζψο σξηκάδνπλ θαη ζηε ζπζσξεπηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ Hg. Βπίζεο, 

κε ηελ πξφνδν ηεο γελλεηηθήο σξίκαζεο ηνπ Scyliorhinus canicula ε ζπγθέληξσζε ηνπ Cd 

απμήζεθε ζην ήπαξ, κεηψζεθε ζην κπτθφ ηζηφ θαη ζηε γνλάδα, ελψ ήηαλ ζρεδφλ ακεηάβιεηε 

ζηα βξάγρηα. ρεδφλ ην ίδην πξφηππν παξαηεξήζεθε θαη ζην Squalus blainville, δείρλνληαο 

φηη ην ήπαξ απνηειεί ην φξγαλν-ζηφρν ηνπ Cd θαη ζηα δχν είδε. Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα 

απμεκέλα επίπεδα ηνπ Fe ζηα βξάγρηα ησλ ψξηκσλ αηφκσλ θαη ησλ δχν εηδψλ, αλ θαη απφ 

νξηζκέλεο πεξηνρέο (nAEG θαη COR γηα ην Scyliorhinus canicula, nAEG θαη ΕΟΝ γηα ην 

Squalus blainville), πηζαλψο ζρεηίδνληαη κε ηε ξχπαλζε απηψλ ησλ πεξηνρψλ απφ Fe, 
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δεδνκέλνπ φηη ηα βξάγρηα απνηεινχλ πνιχ θαινχο δείθηεο ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ (El-

Serafy et al. 2009). Δ παξαηεξνχκελε κείσζε ησλ επηπέδσλ ηνπ Cu κε ηελ πξφνδν ηεο 

γελλεηηθήο σξίκαζεο πηζαλψο απνδίδεηαη ζηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο ησλ εηδψλ σο πξνο απηφ 

ην ζηνηρείν θαηά ηα πξψηα αλαπηπμηαθά ζηάδηα. Σέινο, ηα ψξηκα άηνκα ηνπ Squalus 

blainville παξνπζίαζαλ ζεκαληηθά πςειφηεξα επίπεδα Zn απφ φ,ηη ηα αλψξηκα. Σν αληίζεην 

πξφηππν παξαηεξήζεθε ζην Scyliorhinus canicula, απνθαιχπηνληαο ηηο πςειέο απαηηήζεηο 

ηνπ είδνπο ζε απηφ ην ζηνηρείν θαηά ηα πξψηα αλαπηπμηαθά ζηάδηα. 

Δ κεηαβνιή ηνπ κεηαιιηθνχ πεξηερνκέλνπ ησλ ηζηψλ κε ηελ πξφνδν ηεο γελλεηηθήο 

σξίκαζεο έρεη κειεηεζεί ειάρηζηα ζε Υνλδξηρζχο θαη αθνξά θπξίσο ζηα επίπεδα ηνπ Hg ζην 

κπτθφ ηζηφ θαη ζην ήπαξ, ηα νπνία ήηαλ πςειφηεξα ζηα ψξηκα απφ φ,ηη ζηα αλψξηκα άηνκα 

(De Pinho et al. 2002, Endo et al. 2008, Coelho et al. 2010, Pethybridge et al. 2010, Escobar-

Sánchez et al. 2011, Hurtado-Banda et al. 2012). Δ απφηνκε αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ 

Hg ζην ήπαξ ηνπ Galeocerdo cuvier κε ηελ είζνδφ ηνπ ζηελ ψξηκε θάζε απνδφζεθε ζηε 

ζπλερφκελε δηαηξνθηθή πξφζιεςε ηνπ Hg θαη ζηελ επηβξάδπλζε ηεο αχμεζεο ησλ ψξηκσλ 

αηφκσλ (Endo et al. 2008). Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, αλ θαη δελ βξέζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

κεηαμχ ησλ αλψξηκσλ θαη ψξηκσλ αηφκσλ ηνπ Prionace glauca σο πξνο ην κεηαιιηθφ 

πεξηερφκελν ηνπ ήπαηνο (Hg, Cd, Cu, Fe θαη Zn), παξαηεξήζεθαλ πςειά επίπεδα Zn ζην 

ήπαξ ησλ αλψξηκσλ αξζεληθψλ αηφκσλ, ηα νπνία απνδφζεθαλ ζηελ πςειή πεξηεθηηθφηεηα 

ηνπ νξγάλνπ ζε Cd (Barrera-García et al. 2013). Δ εξκελεία βαζίζηεθε ζην φ,ηη ν Zn δξα 

αληαγσληζηηθά κε ην Cd ζην ήπαξ, δηεγείξνληαο ζπγθεθξηκέλα ηελ έθθξαζε ησλ 

κεηαιινζεηνληλψλ, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο δεζκεχνπλ ηα ηφληα Cd θαη κεηψλνπλ ηελ 

ηνμηθφηεηα (Di Giulio & Meyer 2008, Hahn & Hestermann 2008). Με ηνλ ίδην ηξφπν, 

πηζαλψο εξκελεχνληαη ηα ζεκαληηθά πςειφηεξα επίπεδα Cd θαη Zn πνπ βξέζεθαλ ζην ήπαξ 

αθελφο ησλ ψξηκσλ ζειπθψλ αηφκσλ ηνπ Scyliorhinus canicula αθεηέξνπ ησλ ψξηκσλ 

ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ αηφκσλ ηνπ Squalus blainville, αλ θαη απφ νξηζκέλεο πεξηνρέο. 

 

Περιοτή δειγμαηοληυίας  

Οη αβηνηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε κηα πεξηνρή απνηεινχλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα 

ηνπ κεηαιιηθνχ θνξηίνπ ησλ Υνλδξηρζχσλ, δεδνκέλνπ φηη ηα κέηαιια πνπ απαληνχλ ζηελ 

πδάηηλε ζηήιε θαη ζηα ηδήκαηα απνξξνθψληαη κέζσ ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο ή άκεζα απφ ηα 

βξάγρηα (Walker 1976). Γηα παξάδεηγκα, νη Leah et al. (1991a; b) κειεηψληαο ηε κεηαβνιή 

ηνπ πδξαξγπξηθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπ κπτθνχ ηζηνχ κε ην κήθνο ζην Scyliorhinus canicula 

απφ δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ζηελ Εξιαλδηθή Θάιαζζα, παξαηήξεζαλ φηη ε θιίζε ηεο 

θακπχιεο ζπζρέηηζεο ήηαλ πεξηζζφηεξν απφηνκε ζε πεξηνρέο κε ζεκαληηθή ξχπαλζε απφ 
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Hg, δείρλνληαο ηε ζεκαληηθή βηνζπζζψξεπζε ηνπ ζηνηρείνπ. Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, νη 

Raimundo et al. (2011) παξαηήξεζαλ ζεκαληηθή κείσζε ησλ επηπέδσλ Cd, Pb θαη Zn ζην 

κπτθφ ηζηφ ηνπ Scyliorhinus canicula απφ ηηο εθβνιέο ηνπ πνηακνχ Σάγνπ ζηελ Πνξηνγαιία 

κέζα ζε κηα δεθαεηία, γεγνλφο πνπ απνδφζεθε ζηε κείσζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο απηψλ ησλ 

κεηάιισλ κέζσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ αλζξσπνγελψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε απηήλ ηελ πεξηνρή.  

Δ ζχγθξηζε ηνπ κεηαιιηθνχ πεξηερνκέλνπ κεηαμχ αηφκσλ παξφκνηνπ κεγέζνπο απφ 

δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο παξέρεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα επίπεδα ησλ κεηάιισλ 

ζηα δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα (Storelli et al. 2002a). Σν γεγνλφο απηφ ηζρχεη θπξίσο γηα ηα 

κε απαξαίηεηα κέηαιια, ηα νπνία δελ ππφθεηληαη ζε θάπνην ξπζκηζηηθφ κεραληζκφ, φπσο ηα 

απαξαίηεηα ζηνηρεία (Srorelli et al. 2011c). Βζηηάδνληαο ζηα θπξηφηεξα απνηειέζκαηα ηεο 

παξνχζαο κειέηεο, ηα πςειφηεξα επίπεδα Hg, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηζηφ, θαηαγξάθεθαλ ζην 

Squalus blainville απφ ην Εφλην Πέιαγνο, απνθαιχπηνληαο ηε ζεκαληηθή ξχπαλζε απηήο ηεο 

ζαιάζζηαο πεξηνρήο απφ Hg, θαη πηζαλψο ηε ζεκαληηθή επηξξνή πνπ δέρεηαη απφ ηε 

γεηηνληθή Ώδξηαηηθή Θάιαζζα, ε νπνία είλαη γλσζηή γηα ην πςειφ πδξαξγπξηθφ θνξηίν, 

εμαηηίαο ηεο έληνλεο βηνκεραλνπνίεζεο θαηά κήθνο ησλ Εηαιηθψλ αθηψλ (Storelli et al. 

2002a). Σα πςειά επίπεδα ησλ κε απαξαίηεησλ κεηάιισλ (Hg θαη Cd) πνπ θαηαγξάθεθαλ 

αθελφο ζην Scyliorhinus canicula απφ ην βφξεην Βπβντθφ θφιπν, ην Μπξηψν θαη ην Κξεηηθφ 

αθεηέξνπ ζην Squalus blainville απφ ην βφξεην Ώηγαίν θαη ην Μπξηψν ππνδεηθλχνπλ ηνλ 

πςειφ βαζκφ ξχπαλζεο απηψλ ησλ πεξηνρψλ, αλ θαη δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα 

πεξηβαιινληηθά ζηνηρεία γηα ηελ πνηφηεηα ησλ βαζηψλ λεξψλ θαη ησλ ππνζηξσκάησλ ζηα 

νπνία ζπρλάδνπλ ηα ππφ κειέηε είδε.  

Σα βξάγρηα απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ δείθηε ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ. Βίλαη επηξξεπή 

ζε νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ κε ηα νπνία έξρνληαη ζε άκεζε θαη δηαξθή 

επαθή κέζσ ηεο κεγάιεο επηθάλεηαο ησλ ειαζκάησλ ηνπο (Au 2004, El-Serafy et al. 2009). 

Γηα ην ιφγν απηφ, ηα εμαηξεηηθά πςειά επίπεδα Fe (M.T.=61,9±74,8, εχξνο=25,3–317 mg/kg 

w.w.) πνπ βξέζεθαλ ζηα βξάγρηα ηνπ Scyliorhinus canicula απφ ην βφξεην Βπβντθφ θφιπν 

πηζαλψο ζρεηίδνληαη κε ηε ζαιάζζηα απφζεζε απνβιήησλ πινχζησλ ζε Fe, ηα νπνία 

πξνέξρνληαη απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ζηδεξνληθειηνχρσλ θνηηαζκάησλ πνπ ιακβάλεη ρψξα ζε 

απηήλ ηελ πεξηνρή (Voutsinou-Taliadouri et al. 1995). Βπίζεο, ζρεηηθά πςειά επίπεδα Fe 

(M.T.=34,2±22,8, εχξνο=14,3–112 mg/kg w.w.) βξέζεθαλ ζηα βξάγρηα ηνπ Scyliorhinus 

canicula απφ ηνλ Κνξηλζηαθφ θφιπν. Σν γεγνλφο απηφ πηζαλψο νθείιεηαη ζηε ζαιάζζηα 

απφζεζε ηεο εξπζξάο ηιχνο (πινχζηα ζε Fe, Ti, Ni, Co, Pb θαη Cu) απφ ην εξγνζηάζην 

παξαγσγήο αινπκηλίνπ ζηνλ θφιπν ηεο Ώληίθπξαο (Varnavas & Papatheodorou 1987), 

εθαηέξσζελ ηνπ νπνίνπ ζπιιέρζεθαλ ηα δείγκαηα. 
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8.4.2 χγθξηζε κε πξνεγνχκελεο κειέηεο ησλ ππφ κειέηε εηδψλ 

Τςειά επίπεδα Hg βξέζεθαλ ζην κπτθφ ηζηφ ηνπ Squalus blainville απφ ηελ Ώδξηαηηθή 

(Μ.Σ.=4,53 mg/kg w.w., Storelli et al. 2002a). Παξφκνηα επίπεδα Hg θαηαγξάθεθαλ ζην 

Εφλην (Μ.Σ.=4,92 mg/kg w.w., παξνχζα κειέηε). ηνλ Κνξηλζηαθφ θφιπν βξέζεθε ε δεχηεξε 

πςειφηεξε κέζε ζπγθέληξσζε Hg ζην κπτθφ ηζηφ ηνπ είδνπο (Μ.Σ.=3,65 mg/kg w.w.), ελψ 

ζηηο ππφινηπεο πεξηνρέο ηεο παξνχζαο κειέηεο θπκάλζεθε απφ 1,64 έσο 3,05 mg/kg w.w.  

Οκνίσο κε ην Squalus blainville, ν Hg ζην κπτθφ ηζηφ ηνπ Scyliorhinus canicula 

θπκάλζεθε ζε παξφκνηα επίπεδα ζην Εφλην (Μ.Σ.=1,50 mg/kg w.w., παξνχζα κειέηε) θαη 

ζηελ Ώδξηαηηθή (Μ.Σ.=1,10–1,49 mg/kg w.w., Storelli et al. 2002a; 2005b). ηηο ππφινηπεο 

πεξηνρέο ηεο παξνχζαο κειέηεο, κε εμαίξεζε ηνλ Κνξηλζηαθφ θφιπν, ε κέζε ζπγθέληξσζε 

ηνπ Hg ζην κπτθφ ηζηφ μεπέξαζε ηε κνλάδα, ιακβάλνληαο ηε κέγηζηε ζπγθέληξσζε ζην 

Μπξηψν (Μ.Σ.=2,99 mg/kg w.w.). χκθσλα κε ηε κειέηε ηεο Γεσξγίνπ (2008, αδεκνζίεπηα 

απνηειέζκαηα) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ΠΤΘΏΓΟΡΏ ΕΕ, ε 

κέζε ζπγθέληξσζε ηνπ Hg ζην κπτθφ ηζηφ ηνπ Scyliorhinus canicula ήηαλ 1,49 ζην βφξεην 

Ώηγαίν, 1,37 ζην βφξεην Βπβντθφ θαη 2,31 mg/kg w.w. ζην Μπξηψν, φπνπ θαη έιαβε 

ζεκαληηθά πςειφηεξε ηηκή απφ φ,ηη ζηηο άιιεο δχν πεξηνρέο, νκνίσο κε ηελ παξνχζα κειέηε. 

ην αλαηνιηθφ Ώηγαίν (Ώηηάιεηα) ηα κέηαιια Cd, Cu, Fe θαη Zn ζην κπτθφ ηζηφ ηνπ 

είδνπο θπκάλζεθαλ ζε παξφκνηα επίπεδα κε ηελ παξνχζα κειέηε, ελψ ζην ήπαξ βξέζεθαλ 

εμαηξεηηθά πςειά επίπεδα Cu θαη Fe (Türkmen et al. 2009) (Βηθφλα 8.17). 

πγθξηηηθά κε ηε Μεζφγεην, ν Hg ζην κπτθφ ηζηφ ηνπ Scyliorhinus canicula θπκάλζεθε 

ζε ρακειφηεξα επίπεδα ηφζν ζηηο αθηέο ηηο Πνξηνγαιίαο (Μ.Σ.=0,27–0,42 mg/kg w.w., 

Coelho et al. 2010) φζν θαη ζηελ Εξιαλδηθή Θάιαζζα (Μ.Σ.=0,60–2,38 mg/kg, w.w., Vas 

1991, Leah et al. 1991a). Αχν αθφκα αλαθνξέο έξρνληαη απφ ηνπο Domi et al. (2005) θαη 

Raimundo et al. (2011). Χζηφζν, νη ζπγθεληξψζεηο ησλ κεηάιισλ εθθξάδνληαη επί μεξνχ 

βάξνπο (d.w.), θαη άξα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο κφλν κε ηελ παξνχζα κειέηε. 

Ώλαιπηηθφηεξα, θάλεθε φηη ην είδνο ζηελ Κέιηηθε Θάιαζζα ζπζζσξεχεη ζην κπτθφ ηζηφ 

ιηγφηεξν Hg, αιιά πεξηζζφηεξν Cd, Cu, Fe θαη Zn (M.T.: Hg=1,9, Cd=1, Cu=3,0, Fe=20,1 

θαη Zn=49 mg/kg d.w., Domi et al. 2005) απφ φ,ηη ζηηο Βιιεληθέο Θάιαζζεο (Μ.Σ.: Hg>5,50, 

Cd<0,10, Cu<2,00, Fe<20 θαη Zn<40 mg/kg d.w., παξνχζα κειέηε). Βληφο ησλ νξίσλ ηεο 

παξνχζαο κειέηεο θπκάλζεθan ην Cd θαη ν Zn ζην κπτθφ ηζηφ αηφκσλ ζηηο αθηέο ηεο 

Πνξηνγαιίαο (Α.Σ.: Cd=0,031 θαη Zn=36 mg/kg d.w., Raimundo et al. 2011).  

Υακειφηεξα επίπεδα Hg βξέζεθαλ ζην ήπαξ θαη ζηα βξάγρηα ηνπ Scyliorhinus 

canicula ζηελ Εξιαλδηθή Θάιαζζα (Μ.Σ.=0,08–0,09 θαη 0,08–0,09 mg/kg w.w., αληίζηνηρα, 
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Coelho et al. 2010) απφ φ,ηη ζηελ παξνχζα κειέηε (Μ.Σ.=0,27–1,89 θαη 0,26–1,09 mg/kg 

w.w., αληίζηνηρα). πγθξίλνληαο ηα επίπεδα ησλ κεηάιισλ Cd, Cu θαη Fe ζην ήπαξ, ζηα 

βξάγρηα, θαη ζηηο γνλάδεο ηνπ είδνπο κεηαμχ ηεο Μεζνγείνπ (Türkmen et al. 2009, παξνχζα 

κειέηε) θαη ηνπ Ώηιαληηθνχ (Vas 1991), δηαπηζηψζεθε φηη ην Cd απαληά ζε εμαηξεηηθά 

πςειά επίπεδα, αλεμαξηήησο ηζηνχ, ζηα άηνκα Ώηιαληηθήο πξνέιεπζεο. ρεδφλ παξφκνην 

πξφηππν εκθάληζε ν Cu. Ώληίζεηα, ν Fe εκθάληζε πςειφηεξα επίπεδα ζε φινπο ηνπο ηζηνχο, 

εθηφο ηνπ κπτθνχ, ζηα άηνκα Μεζνγεηαθήο απφ φ,ηη Ώηιαληηθήο πξνέιεπζεο. 

Δ γεσγξαθηθή δηαθνξνπνίεζε ηνπ Scyliorhinus canicula σο πξνο ην κεηαιιηθφ θνξηίν 

πηζαλψο αληαλαθιά αληίζηνηρεο δηαθνξέο σο πξνο ην ξπζκφ αχμεζεο, ηε θπζηνινγία, ηε 

δηαηξνθή, θαζψο πξφθεηηαη γηα έλαλ επθαηξηαθφ ζεξεπηή, θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. 

Δ Μεζφγεηνο, εμαηηίαο ησλ ηδηαίηεξψλ ηεο ζπλζεθψλ θηινμελεί είδε πνπ θηάλνπλ ζε 

κηθξφηεξα κεγέζε απφ φ,ηη ζηνλ Ώηιαληηθφ (Sonin et al. 2007). Σν θαηλφκελν απηφ, γλσζηφ 

σο «Μεζνγεηαθφο λαληζκφο» (Por 1989, Bellan-Santini et al. 1994), επηβεβαηψζεθε θαη ζην 

Scyliorhinus canicula (βι. Τπνθεθ. 3.4.2). πλεπψο, άηνκα ηνπ ίδηνπ κήθνπο έρνπλ 

κεγαιχηεξε ειηθία θαη θέξνπλ πςειφηεξα επίπεδα Hg ζηε Μεζφγεην απφ φ,ηη ζηνλ 

Ώηιαληηθφ, εμαηηίαο ηνπ ρακειφηεξνπ ξπζκνχ αχμεζεο θαη ηεο πην εθηεηακέλεο έθζεζεο ζε 

Hg. Ώξθεηά είδε Υνλδξηρζχσλ παξνπζίαζαλ πςειφηεξν θνξηίν Hg ζηε Μεζφγεην ζε ζρέζε 

κε άιιεο πεξηνρέο (π.ρ. Hornung et al. 1993, Domi et al. 2005, Pethybridge et al. 2010).  

Οη αβηνηηθέο ζπλζήθεο παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε βηναπνξξφθεζε ησλ κεηάιισλ 

(Walker 1976). Βίλαη γλσζηφ φηη ην πςειφ θνξηίν Hg ησλ αιηεπκάησλ ηεο Μεζνγείνπ δελ 

απνδίδεηαη κφλν ζε αλζξσπνγελή αίηηα, αιιά θαη ζην θπζηθφ εκπινπηηζκφ ηεο κε Hg, θαζψο 

θαη ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε απηή ηελ εκίθιεηζηε ιεθάλε, φπσο είλαη ε 

πςειή ζεξκνθξαζία (Bacci 1989) θαη ε παξνπζία ηεο δψλεο ειάρηζηνπ νμπγφλνπ (δψλε 

απνζχλζεζεο ηεο βπζηδφκελεο νξγαληθήο νπζίαο) ζε ξερφηεξα ζηξψκαηα απφ φ,ηη ζε άιιεο 

πεξηνρέο (Cossa et al. 2009, 2012). Ώπηέο νη ζπλζήθεο νδεγνχλ ζε ηαρχηεξε κεζπιίσζε, θαη 

άξα ζε εμαηξεηηθά πςειά δηαζέζηκα επίπεδα mmHg γηα ην ζαιάζζηα ηξνθηθά δίθηπα, ηα 

νπνία είλαη «ξερά» (Cossa et al. 2009, 2012). Σέινο, ε ρακειή πξσηνγελήο παξαγσγηθφηεηα 

ζηελ νιηγνηξνθηθή Μεζφγεην κεηψλεη ηε «βηνδηάιπζε» ησλ ξππαληψλ ζε ιηγφηεξν άθζνλα 

βηνγελή ζσκαηίδηα ζηε βάζε ησλ ηξνθηθψλ δηθηχσλ (Heimbürger et al. 2010).  

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, εξκελεχεηαη ην πςειφηεξν θνξηίν Hg ηνπ Scyliorhinus 

canicula ζηε Μεζφγεην απφ φ,ηη ζηνλ Ώηιαληηθφ, θαζψο θαη ην «αλψκαιν πξφηππν ηνπ Hg 

ζηε Μεζφγεην» («Mediterranean mercury anomaly», Cossa & Coquery 2005) θαηά ην νπνίν 

ζε πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ θαη ηνπ Ώηιαληηθνχ κε παξφκνηα ξχπαλζε ζε Hg, ηα άηνκα 

Μεζνγεηαθήο πξνέιεπζεο είραλ πεξηζζφηεξν Hg (Cresson et al. 2014 θαη αλαθνξέο εληφο). 
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Δηθφλα 8.17 Μέζεο ζπγθεληξψζεηο (mg/kg w.w.) ησλ βαξέσλ κεηάιισλ ζην κπτθφ ηζηφ (Μ), ζην 

ήπαξ (Δ), ζηα βξάγρηα (ΐ) θαη ζηε γνλάδα (Γ) ηνπ είδνπο S. canicula απφ δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ 

Ώηιαληηθνχ θαη ηεο Μεζνγείνπ. Ο Zn εμαηξέζεθε, ιφγσ απνπζίαο αλαθνξψλ απφ ηνλ Ώηιαληηθφ. 

Βπίζεο, εμαηξέζεθαλ νη ηηκέο εθθξαζκέλεο ζε d.w. (Domi et al. 2005 θαη Raimundo et al. 2011)   

Αηιαληηθφο Μεζφγεηνο
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

H
g
 (

m
g
/k

g
 w

.w
.)

ΓΜ Δ ΐ ΓΜ Δ ΐ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0

0,3

0,6

0,9

1,2

C
d

 (
m

g
/k

g
 w

.w
.)

Αηιαληηθφο Μεζφγεηνο
ΓΜ Δ ΐ ΓΜ Δ ΐ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0

1

2

3

4

5

6

C
u

 (
m

g
/k

g
 w

.w
.)

Αηιαληηθφο Μεζφγεηνο
ΓΜ Δ ΐ ΓΜ Δ ΐ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0

50

100

150

200

250

300

F
e 

(m
g

/k
g

 w
.w

.)

Αηιαληηθφο Μεζφγεηνο
ΓΜ Δ ΐ ΓΜ Δ ΐ



ΒΑΡΔΑ ΜΔΣΑΛΛΑ 

 

432 

 

8.4.3 χγθξηζε κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ Υνλδξηρζχσλ 

Οη βαζηθφηεξνη ιφγνη δηαθνξνπνίεζεο ηνπ κεηαιιηθνχ πεξηερνκέλνπ ησλ ηζηψλ κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ εηδψλ Υνλδξηρζχσλ πεξηιακβάλνπλ δηαθνξέο σο πξνο ην ηξνθηθφ επίπεδν, ηε 

ζχλζεζε ηεο δηαηξνθήο, ην ξπζκφ κεηαβνιηζκνχ θαη αχμεζεο, ηε θπζηνινγία (Pethybridge et 

al. 2010, Endo et al. 2013) θαη ηηο ηνπηθέο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο (Leah et al. 1991a: b). 

Σν Squalus blainville αλήθεη ζε πςειφηεξν ηξνθηθφ επίπεδν απφ φ,ηη ην Scyliorhinus 

canicula (Cortés 1999), γεγνλφο πνπ πηζαλψο εξκελεχεη ην πςειφηεξν θνξηίν ηνπ ζε Hg θαη 

Cd, ζηνηρεία κε βηνκεγεζπληηθέο ηδηφηεηεο (Viana et al. 2005, McMeans et al. 2007). 

Δ δηαηξνθή ήηαλ ε θχξηα αηηία ησλ πςειψλ ζπγθεληξψζεσλ Hg θαη Cd πνπ βξέζεθαλ 

ζε άιια είδε Υνλδξηρζχσλ (Domi et al. 2005). Σα πςειά επίπεδα Hg πνπ θαηαγξάθεθαλ ζην 

ζθπξνθέθαιν θαξραξία Sphyrna zygaena απνδφζεθαλ ζηε δηαηξνθή ηνπ θπξίσο κε 

θαξραξίεο θαη ζαιάρηα (Storelli et al. 2002a; 2003a). Δ ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο δηαηξνθήο 

ζην κεηαιιηθφ θνξηίν ησλ εηδψλ θάλεθε θαη απφ ηα ρακειά επίπεδα Hg πνπ βξέζεθαλ ζην 

θαιαηλνθαξραξία Rhincodon typus, γεγνλφο πνπ απνδφζεθε ζηελ πιαθηνλνθαγία ηνπ είδνπο, 

ε νπνία νδεγεί ζηε ζπζζψξεπζε θπξίσο Cd, Cu θαη Zn (Wang et al. 2014). Φαίλεηαη φηη ε 

κνίξα ηνπ Hg κέζσ ησλ ηξνθηθψλ κνλνπαηηψλ εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ηξνθηθψλ 

επηπέδσλ θαη ηε ζχλζεζε ηεο ιείαο ησλ ζεξεπηψλ (Kim et al. 2011). 

ηελ παξνχζα κειέηε, ε κεγαιχηεξε πξνηίκεζε πνπ έδεημε ην Squalus blainville ζε 

Κεθαιφπνδα, απφ φ,ηη ην Scyliorhinus canicula (50,8 θαη 30,8%, αληίζηνηρα) ζα κπνξνχζε 

λα εξκελεχζεη ην πςειφ θνξηίν ηνπ ζε Cd, κηα θαη απηή ε ηαμηλνκηθή νκάδα έρεη πςειή 

πεξηεθηηθφηεηα ζε Cd (Bustamante et al. 1998, Storelli & Marcotrigiano 1999). Ώπφ ηελ 

άιιε πιεπξά, ην πδξαξγπξηθφ θνξηίν ησλ ππφ κειέηε εηδψλ θάλεθε φηη δελ επεξεάδεηαη απφ 

ηε δηαηξνθή, πηζαλψο γηαηί είλαη γεληθεπκέλνη ζεξεπηέο (Domi et al. 2005, Martinho et al. 

2012) θαη ηα θχξηα ηξνθηθά ηνπο αληηθείκελα (Μαιάθηα, Οζηετρζχεο θαη Καξθηλνεηδή) 

θέξνπλ ρακειφηεξα επίπεδα Hg ζε ζρέζε κε ηνπο κεγαιχηεξνπο Οζηετρζχο κε ηνπο νπνίνπο 

ηξέθνληαη νη εμεηδηθεπκέλνη-ηρζπνθάγνη Υνλδξηρζχεο (Coelho et al. 2010). Δ άπνςε απηή 

εληζρχεηαη πεξαηηέξσ απφ ην γεγνλφο φηη νη Οζηετρζχεο, νη νπνίνη ζπληζηνχλ ηελ θπξηφηεξε 

πεγή Hg (Domi et al. 2005), θαηέιαβαλ παξφκνηα πνζνζηά θάιπςεο ηεο δηαηξνθήο ησλ ππφ 

κειέηε εηδψλ (42,5 θαη 42,2%, αληίζηνηρα), ελψ ζα πεξίκελε θαλείο ην πνζνζηφ απηφ λα είλαη 

ηδηαίηεξα απμεκέλν ζην Squalus blainville σο θέξσλ ην πςειφηεξν θνξηίν Hg. 

Έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο δηαθνξνπνίεζεο ησλ εηδψλ σο πξνο ηηο ζπγθεληξψζεηο 

ηνπ Hg, πηζαλψο θαη ηνπ Cd, ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ν δηαθνξεηηθφο ξπζκφο αχμεζεο πνπ 

δηαζέηνπλ. ε γεληθέο γξακκέο, ε ζπζζψξεπζε ηνπ Hg ζηνπο θνξπθαίνπο ζεξεπηέο 
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ζρεηίδεηαη ζεηηθά πεξηζζφηεξν κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο απφ φ,ηη κε ηελ αχμεζε ηνπ 

κήθνπο (Taguchi et al. 1979, Honda et al. 1983) θαη ηείλεη λα είλαη κεγαιχηεξε ζε είδε πνπ 

έρνπλ πην αξγφ ξπζκφ αχμεζεο (Greig et al. 1977, Taguchi et al. 1979, Lyle 1984). Μειέηεο 

έδεημαλ φηη ην Squalus blainville είλαη πεξηζζφηεξν καθξφβην είδνο θαη έρεη ρακειφηεξν 

ξπζκφ αχμεζεο (π.ρ. Kousteni & Megalofonou 2015) απφ φ,ηη ην Scyliorhinus canicula (π.ρ. 

Rodríguez-Cabello et al. 2005). πλεπψο, ην Squalus blainville έρεη πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηε 

δηάζεζή ηνπ γηα λα πξνζιάβεη θαη λα ζπζζσξεχζεη Hg. Βπίζεο, ν ρακειφο ξπζκφο αχμεζεο, 

θαη άξα αξγφο κεηαβνιηζκφο, θνηλά γλσξίζκαηα ησλ καθξφβησλ εηδψλ (Huckabee et al. 

1979), κπνξεί λα κεηψζεη ην ξπζκφ απνβνιήο ηνπ Hg εληζρχνληαο ηε βηνζπζζψξεπζή ηνπ. 

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ην Squalus blainville παξνπζίαζε πςειφηεξεο ζπγθεληξψζεηο Hg 

θαη Cd ζε ζρέζε κε άηνκα παξφκνηνπ κεγέζνπο ηνπ Scyliorhinus canicula, αλ θαη ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πεξηνρψλ θαη ηζηψλ. Χζηφζν, έρεη παξαηεξεζεί θαη ην αληίζεην 

πξφηππν φπνπ ην καθξνβηφηεξν είδνο Squalus acanthias έθεξε ιηγφηεξν Hg ζην κπτθφ ηζηφ 

θαη ήπαξ γηα ην ίδην κήθνο ζε ζρέζε κε ην Mustelus manazo, γεγνλφο πνπ απνδφζεθε ζηελ 

πξνηίκεζε ηνπ πξψηνπ ζε απνκαθξπζκέλε απφ ηελ αθηή ή πειαγηθή ιεία θαη ηνπ δεχηεξνπ 

ζε παξάθηηα βελζηθή, θαη άξα κε πεξηζζφηεξν ηνμηθφ θνξηίν ιεία (Endo et al. 2013).   

Πξνεγνχκελεο κειέηεο έδεημαλ φηη ηα επίπεδα Hg ελφο ηζηνχ κπνξεί λα επεξεαζηνχλ 

θαη απφ ηελ πεξηεθηηθφηεηά ηνπ ζε ιηπίδηα. Οη Endo et al. (2013) παξαηήξεζαλ φηη άηνκα ηνπ 

Squalus acanthias είραλ ρακειφηεξεο ζπγθεληξψζεηο Hg ζην ήπαξ ζπγθξηηηθά κε άηνκα 

παξφκνηνπ κεγέζνπο ηνπ Mustelus manazo, παξά ηε κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο θαη ην 

βξαδχηεξν ξπζκφ αχμεζεο ηνπ πξψηνπ. Σν γεγνλφο απηφ απνδφζεθε ζην φηη ην Squalus 

acanthias έρεη κεγαιχηεξν ήπαξ κε κεγαιχηεξε πεξηεθηηθφηεηα ζε ιηπίδηα (Endo et al. 2013). 

Οκνίσο, ηα ρακειά επίπεδα Hg ζην κπτθφ ηζηφ θαιιηεξγεκέλνπ ηφλνπ απνδφζεθαλ ζηελ 

πςειή πεξηεθηηθφηεηά ηνπ ζε ιηπίδηα (Balshaw et al. 2008, Hisamichi et al. 2012). πλεπψο, 

ην γεγνλφο φηη ην Squalus blainville δηαζέηεη κεγαιχηεξν ήπαξ (HSΕ=9,98 θαη 9,57% γηα 

ζειπθά θαη αξζεληθά άηνκα, αληίζηνηρα) απφ φ,ηη ην Scyliorhinus canicula (HSΕ=7,92 θαη 

6,53% γηα ζειπθά θαη αξζεληθά άηνκα, αληίζηνηρα) (βι. Τπνθεθ. 5.3.8), πηζαλψο αληαλαθιά 

ην ζεκαληηθά ρακειφηεξν θνξηίν Hg πνπ εκθάληζε ζην ήπαξ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο. 

Οκνίσο κε ηελ παξνχζα κειέηε, πςειά επίπεδα Cu βξέζεθαλ ζην Scyliorhinus 

canicula απφ ηε Μάγρε, ηα νπνία απνδφζεθαλ ζηελ πινχζηα δηαηξνθή ηνπ κε Μαιάθηα θαη 

Καξθηλνεηδή, θαζψο απηνί νη νξγαληζκνί θέξνπλ Cu σο ζπζηαηηθφ ηεο αηκνθπαλίλεο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηε κεηαθνξά ηνπ νμπγφλνπ (Vas 1991). Σν γεγνλφο απηφ, σζηφζν, δελ 

κπνξεί λα εξκελεχζεη ηα πςειφηεξα επίπεδα Cu πνπ βξέζεθαλ ζην Scyliorhinus canicula 

απφ φ,ηη ζην Squalus blainville, γηαηί είραλ παξφκνην πνζνζηφ θάιπςεο ηεο δηαηξνθήο ηνπο 
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απφ Μαιάθηα θαη Καξθηλνεηδή (52,9 θαη 56,8%, αληίζηνηρα). Οη Domi et al. (2005) 

θαηέγξαςαλ ηα πςειφηεξα επίπεδα Cu, Fe θαη Zn ζην κπτθφ ηζηφ ηνπ Scyliorhinus canicula 

κεηαμχ άιισλ εηδψλ, ηα νπνία απέδσζαλ ζην βελζηθφ θαη παξάθηην ηξφπν δσήο ηνπ. Βπίζεο, 

νη Vas θαη Gordon (1993) βξήθαλ απμεκέλα επίπεδα Cu ζε Υνλδξηρζχο ησλ ξερφηεξσλ 

ζηξσκάησλ, ηα νπνία δελ απέδσζαλ ζηηο ηξνθηθέο πξνηηκήζεηο ηνπο, γηαηί ηα Καξθηλνεηδή 

θαηέιαβαλ κηθξφ πνζνζηφ (20%), αιιά ζηε δηαβίσζή ηνπο ζε παξάθηηα πεξηβάιινληα, ηα 

νπνία είλαη πην επηξξεπή ζηε ξχπαλζε απφ φ,ηη ηα σθεάληα, ιφγσ ησλ αλζξσπνγελψλ 

δξαζηεξηνηήησλ (Kremling 1985). Οη Storelli et al. (1998a) θαηέγξαςαλ πςειφηεξν 

κεηαιιηθφ θνξηίν ζην Scyliorhinus canicula απφ ηε ξππαζκέλε βφξεηα Ώδξηαηηθή απφ φ,ηη 

ζην Galeus melastomus απφ ηε λφηηα Ώδξηαηηθή ζηηο αθηέο ηεο νπνίαο ε βηνκεραλνπνίεζε 

είλαη κηθξφηεξε. Πηζαλψο, ν πεξηζζφηεξν βελζηθφο θαη παξάθηηνο ηξφπνο δσήο ηνπ 

Scyliorhinus canicula ζρεηίδεηαη κε ην απμεκέλν θνξηίν ηνπ ζε Cu, Fe θαη Zn. 

Αελ απνθιείεηαη, σζηφζν, ε δηαθνξνπνίεζε ησλ ππφ κειέηε εηδψλ σο πξνο ηα 

απαξαίηεηα κέηαιια λα αληαλαθιά ηηο δηαθνξεηηθέο θπζηνινγηθέο αλάγθεο ηνπο, φπσο 

δηαπηζηψζεθε ζε άιια είδε Υνλδξηρζχσλ (Domi et al. 2005, Pethybridge et al. 2010). Σν 

Scyliorhinus canicula εκθάληζε ζεκαληηθά πςειφηεξα επίπεδα Zn ζην κπτθφ ηζηφ θαη ζην 

ήπαξ απφ φ,ηη ην Squalus blainville, πηζαλψο ιφγσ ησλ πςειφηεξσλ απαηηήζεψλ ηνπ ζε 

απηφ. Σέινο, θαζψο ε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ εηδψλ έγηλε ζηηο θνηλέο πεξηνρέο αιίεπζήο ηνπο, 

ε δηαθνξνπνίεζή ηνπο σο πξνο ην κεηαιιηθφ θνξηίν δελ ζρεηίδεηαη κε αβηνηηθέο ζπλζήθεο. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο κειέηεο νηθνηνμηθνινγίαο πνπ αθνξνχλ ζε δηαθνξεηηθά είδε 

Υνλδξηρζχσλ ζε παγθφζκηα γεσγξαθηθή θιίκαθα, ην κεηαιιηθφ θνξηίν ησλ ππφ κειέηε 

εηδψλ θπκάλζεθε εληφο ησλ νξίσλ πνπ έρνπλ αλαθεξζεί ζε άιια είδε (Πίλαθαο 8.36). ε 

γεληθέο γξακκέο, θάλεθε φηη νη Υνλδξηρζχεο ζηε Μεζφγεην ζπζζσξεχνπλ πεξηζζφηεξν Hg, 

Fe θαη Zn ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο πεξηνρέο, ελψ ζηνλ Ώηιαληηθφ εκθαλίδνπλ πςειά επίπεδα 

θπξίσο Cd θαη Cu (Βηθφλα 8.18). Καζψο ηα κε απαξαίηεηα κέηαιια δελ εμππεξεηνχλ θακία 

βηνινγηθή ιεηηνπξγία, θαη άξα δελ ππφθεηληαη ζε θάπνην ξπζκηζηηθφ κεραληζκφ, νη 

ζπγθεληξψζεηο ηνπο ζηνπο Υνλδξηρζχο κπνξνχλ λα απνθαιχςνπλ ην βαζκφ ηεο ζαιάζζηαο 

ξχπαλζεο (Srorelli et al. 2011c). πλεπψο, ζα κπνξνχζε λα ππνηεζεί φηη ζηνλ Ώηιαληηθφ 

ππάξρεη κεγαιχηεξε ξχπαλζε απφ Cd, ελψ ζηε Μεζφγεην απφ Hg. Παξφκνηεο ππνζέζεηο 

δηαηππψζεθαλ θαη ζε πξνεγνχκελεο κειέηεο (π.ρ. Pethybridge et al. 2010, Storelli et al. 

2011c). Ώληίζεηα, ε ζπκκεηνρή ησλ απαξαίηεησλ κεηάιισλ ζε πνηθίιεο θπζηνινγηθέο 

ιεηηνπξγίεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο θάζε είδνπο ζε απηά, είλαη 

δπλαηφλ λα επηζθηάζεη ηελ αληαπφθξηζε ησλ εηδψλ ζε πηζαλή αχμεζε ή κείσζε ησλ 

επηπέδσλ ηνπο ζην πεξηβάιινλ (McMeans et al. 2007, Raimundo et al. 2011).  



 

 

 

Πίλαθαο 8.36 Μέζεο ζπγθεληξψζεηο (mg/kg w.w.) ησλ βαξέσλ κεηάιισλ ζην κπτθφ ηζηφ, ζην ήπαξ, ζηα βξάγρηα θαη ζηε γνλάδα 88 εηδψλ Υνλδξηρζχσλ απφ 

δηάθνξεο ζαιάζζηεο πεξηνρέο. Με γθξη ρξψκα ηνλίδεηαη ην εχξνο ησλ ζπγθεληξψζεσλ, ελψ κε θφθθηλνπο ραξαθηήξεο ε δηάκεζε ηηκή (Α.Σ.)   

 

Πεξηνρή Δίδνο Hg Cd Cu Fe Zn Αλαθνξά 

Μπτθφο ηζηφο 

Α
η
ι
α
λ
η
ηθ
φ
ο 
Χ
θ
εα
λ
φ
ο 

Ώδφξεο 

Centroscymnus coelolepis   0,05       Lozano et al. 2009 

Prionace glauca 0,16–1,20         Branco et al. 2004 

Prionace glauca 0,22–1,30         Branco et al. 2007 

Ώξγεληηλή 

Galeorhinus vitaminicus 0,34         Scapini et al. 1993 

Mustelus schmitti 0,77 0,14     16,9 Marcovecchio et al. 1991 

Mustelus schmitti 0,45         Scapini et al. 1993 

Notorynchus sp. 2,99 0,18     18,3 Marcovecchio et al. 1991 

Schroederichthys bivius 2,22 0,15     26,4 Marcovecchio et al. 1991 

Squatina argentina 0,48         Marcovecchio et al. 1988a 

Squatina argentina 0,41         Marcovecchio et al. 1988b 

Sympterygia bonapartei 0,18         Marcovecchio et al. 1988a 

Sympterygia bonapartei 0,10         Marcovecchio et al. 1988b 

ΐξαδηιία 

Carcharhinus signatus 1,78          De Pinho 1998 

Carcharhinus signatus 1,77         De Pinho et al. 2002 

Carcharhinus signatus 1,74         Ferreira et al. 2004 

Isurus oxyrinchus 0,38         Mársico et al. 2007 

Mustelus canis 0,41         De Pinho et al. 2002 

Mustelus norrisi   0,36         De Pinho et al. 2002 

Prionace glauca 0,40         Mársico et al. 2007 

Rhizoprionodon lalandii 0,07         Lacerda et al. 2000 

Sphyrna zygaena 0,44         Mársico et al. 2007 

Squalus megalops 1,90         De Pinho et al. 2002 

Squalus mitsukurii 2,22         De Pinho et al. 2002 

Εξιαλδηθή Θάιαζζα 

Galeorhinus galeus   <0,02 0,44 3,14 2,12 Vas 1991 

Lamna nasus   0,79   0,60 7,21 Vas 1991 

Scyliorhinus canicula   0,78 0,39 7,89   Vas 1991 

Scyliorhinus canicula 0,60–2,38         Leah et al. 1991α 

Scyliorhinus stellaris   <0,02 0,56 1,54   Vas 1991 

Εζεκεξηλφο Prionace glauca 1,68–2,50         Branco et al. 2007 

Καλάξηα Νεζηά 
Centroscymnus coelolepis   0,06       Lozano et al. 2009 

Prionace glauca 0,16–1,84         Branco et al. 2004 

Μάγρε 
Prionace glauca   0,45 0,24 6,34   Vas 1991 

Scyliorhinus canicula   1,08 2,42 6,79   Vas 1991 



 

 

 

Πίλαθαο 8.36 (ζπλέρεηα) 

Πεξηνρή Δίδνο Hg Cd Cu Fe Zn Αλαθνξά 

Μπτθφο ηζηφο 

Α
η
ι
α
λ
η
ηθ
φ
ο 
Χ
θ
εα
λ
φ
ο 

Μεζν-σθεάληα ξάρε 

(Ώδφξεο) 

Deania hystricosa   0,003–0,004 0,15–0,18 5,67–16,7   Company et al. 2010 

Etmopterus princeps   0,002–0,029 0,13–7,05 8,24–54,5   Company et al. 2010 

Hydrolagus pallidus   0,005–0,012 0,14–0,24 11,8–35,3   Company et al. 2010 

Πνξηνγαιία Scyliorhinus canicula 0,27–0,42         Coelho et al. 2010 

Φιφξηδα 

Carcharhinus leucas 0,77         Adams & McMichael 1999 

Carcharhinus limbatus 0,77         Adams & McMichael 1999 

Negaprion brevirostris 0,31         Nam et al. 2011 

Rhizoprionodon terraenovae 1,06         Adams & McMichael 1999 

Sphyrna tiburo 0,50         Adams & McMichael 1999 

Υψξα ησλ ΐάζθσλ 

(Εζπαλία) 

Prionace glauca     0,14   1,95 Olmedo et al. 2013a 

Prionace glauca 0,35 0,003       Olmedo et al. 2013b 

Rockall Trough 

Apristurus sp.     0,41   3,11 Vas & Gordon 1993 

Centroscyllium fabricii     0,07     Vas & Gordon 1993 

Centroscymnus coelolepis     0,03     Vas & Gordon 1993 

Centroscymnus crepidator     1,91     Vas & Gordon 1993 

Dalatias licha     3,80     Vas & Gordon 1993 

Deania calcea     <0,02     Vas & Gordon 1993 

Etmopterus princeps     0,13     Vas & Gordon 1993 

Etmopterus spinax   0,25     <0,05 Vas 1991 

Etmopterus spinax     5,31     Vas & Gordon 1993 

Galeus melastomus   0,08 0,22 1,99   Vas & Gordon 1988 

Galeus melastomus   0,08 0,22 1,99   Vas 1991 

Galeus murinus     <0,02     Vas & Gordon 1993 

Raja fyllae 0,13 0,01 0,33   5,53 Mormede & Davies 2001 

Scymnorhinus licha   <0,02     <0,05 Vas 1991 

Δ
ηξ
ε
λ
ηθ
φ
ο 
Χ
θ
εα
λ
φ
ο Εαπσλία (αγνξάChiba) Squalus mitsukurii 1,21 0,006 0,28 3,20 2,60 Taguchi et al. 1979 

Εαπσλία (βφξεηα αθηή) 

Mustelus manazo 0,78         Endo et al. 2013 

Mustelus manazo 1,15         Endo et al. 2013 

Squalus acanthias 0,32         Endo et al. 2009 

Squalus acanthias 0,39         Endo et al. 2009 

Εαπσλία (Νεζί 

Εζηγθάθη) 

Carcharhinus albimarginatus  1,80 <Ο.Ώ. <Ο.Ώ. 3,26 3,40 Endo et al. 2008 

Carcharhinus leucas 3,65 <Ο.Ώ. <Ο.Ώ. 3,51 4,36 Endo et al. 2008 

Carcharhinus plumbeus 1,66 <Ο.Ώ. <Ο.Ώ. 3,51 3,35 Endo et al. 2008 

Galeocerdo cuvier 0,78 <Ο.Ώ. <Ο.Ώ. 3,10 4,72 Endo et al. 2008 

Κίλα Rhincodon typus 0,0004 0,12 3,58   11,1 Wang et al. 2014 



 

 

 

Πίλαθαο 8.36 (ζπλέρεηα) 

Πεξηνρή Δίδνο Hg Cd Cu Fe Zn Αλαθνξά 

Μπτθφο ηζηφο 

Δ
ηξ
ε
λ
ηθ
φ
ο 
Χ
θ
εα
λ
φ
ο 

Μεμηθφ 

Alopias pelagicus 1,30         García-Hernández et al. 2007 

Carcharhinus falciformis 0,30         García-Hernández et al. 2007 

Carcharhinus limbatus 0,51         García-Hernández et al. 2007 

Carcharhinus obscurus 1,16         García-Hernández et al. 2007 

Mustelus henlei 0,18         García-Hernández et al. 2007 

Nasolamia velox 1,02         García-Hernández et al. 2007 

Prionace glauca 0,27         García-Hernández et al. 2007 

Rhizoprionodon longurio 1,30         García-Hernández et al. 2007 

Sphyrna lewini 1,08         García-Hernández et al. 2007 

Sphyrna zygaena 0,73         Escobar-Sánchez et al. 2010 

Sphyrna zygaena 8,25         García-Hernández et al. 2007 

Triakis semifasciata 0,08         García-Hernández et al. 2007 

Νέα Γειαλδία 
Isurus oxyrinchus 1,58   0,35   4,00 Vlieg et al.1993 

Lamna nasus 0,68   0,40   4,00 Vlieg et al.1993 

Υαβάε 
Alopias vulpinus 0,92         Kaneko & Ralston 2007 

Isurus oxyrinchus 1,81         Kaneko & Ralston 2007 

Υηιή 
Isurus oxyrinchus 0,03         Lopez et al. 2013 

Prionace glauca 0,05         Lopez et al. 2013 

Υνλγθ Κνλγθ Chiloscyllium plagiosum   0,01 0,15   7,42 Cornish et al. 2007 

Μ
εζ
φ
γ
εη
ν
ο 
Θ
ά
ι
α
ζ
ζ
α

 

Ώδξηαηηθή Θάιαζζα 

(Ώιβαλία) 

Centrophorus granulosus 9,66         Storelli et al. 2002a 

Galeus melastomus 0,46 0,04       Storelli et al. 1998a 

Galeus melastomus 1,01         Storelli et al. 2002a 

Squalus blainville 4,53         Storelli et al. 2002a 

Ώδξηαηηθή Θάιαζζα 

(Εηαιία) 

Galeus melastomus 0,97 0,04       Storelli et al. 1998a 

Galeus melastomus 2,66         Storelli et al. 2002a 

Mustelus mustelus 0,31         Storelli et al. 2002a 

Mustelus mustelus 1,77 0,01 0,71   3,38 Storelli et al. 2011c 

Prionace glauca 0,38         Storelli et al. 2001 

Scyliorhinus canicula 1,10         Storelli et al. 2005b 

Chimaera monstrosa  3,14         Storelli et al. 2002b 

Myliobatis aquila 0,83         Storelli et al. 2002b 

Scyliorhinus canicula 1,49         Storelli et al. 2002a 

Torpedo nobiliana 2,42         Storelli et al. 2002b 

Ώηγαίν Πέιαγνο Galeus melastomus 2,14         Storelli et al. 2002a 

Ώηηάιεηα Scyliorhinus canicula   0,07 0,88 34,7 10,9 Türkmen et al. 2009 



 

 

 

Πίλαθαο 8.36 (ζπλέρεηα) 

Πεξηνρή Δίδνο Hg Cd Cu Fe Zn Αλαθνξά 

Μπτθφο ηζηφο 

Μ
εζ
φ
γ
εη
ν
ο 
Θ
ά
ι
α
ζ
ζ
α

 

ΐαιέλζηα 
Galeus melastomus     0,45   2,42 Olmedo et al. 2013a 

Galeus melastomus 0,70 0,002       Olmedo et al. 2013b 

ΐφξεην Ώηγαίν 

Πέιαγνο 

Scyliorhinus canicula 1,41 0,012 0,38 4,70 10,4 παξνχζα κειέηε 

Squalus blainville 3,05 0,035 0,35 4,55 3,50 παξνχζα κειέηε 

ΐφξεηνο Βπβντθφο  Scyliorhinus canicula 1,54     6,09 13,2 παξνχζα κειέηε 

Εφλην Πέιαγνο 

Dalatias licha 4,38         Storelli et al. 2002a 

Etmopterus spinax 0,63         Storelli et al. 2002a 

Galeus melastomus 0,82         Storelli et al. 2002a 

Heptranchias perlo 1,27         Storelli et al. 2002a 

Scyliorhinus canicula 1,50 0,006 0,23 3,83 7,65 παξνχζα κειέηε 

Sphyrna zygaena 12,2 0,03 1,45   6,97 Storelli et al. 2003a 

Sphyrna zygaena 18,3         Storelli et al. 2002a 

Squalus blainville 4,92 0,009 0,35 5,82 4,01 παξνχζα κειέηε 

Εζξαήι 

Centrophorus granulosus 0,48–8,37 0,06 0,36 4,89 3,13 Hornung et al. 1993 

Etmopterus spinax 1,83–4,58 0,08 0,58 10,2 4,93 Hornung et al. 1993 

Galeus melastomus 0,99–8,76 0,07 0,45 6,79 3,63 Hornung et al. 1993 

Hexanchus griseus 0,41–4,55 0,04 0,31 4,10 4,28 Hornung et al. 1993 

Somniosus rostratus 0,86–5,60 0,07 0,64 7,08 4,53 Hornung et al. 1993 

Κνξηλζηαθφο θφιπνο 
Scyliorhinus canicula 0,61 0,027 0,67 6,16 9,04 παξνχζα κειέηε 

Squalus blainville 3,65 0,011 0,55 4,85 3,85 παξνχζα κειέηε 

Κξήηε, Κχζεξα 

(Μεζφγεηνο)  

Mustelus mustelus 0,39         Kousteni et al. 2006 

Squalus acanthias 2,07         Kousteni et al. 2006 

Κξεηηθφ Πέιαγνο 
Scyliorhinus canicula 2,07 0,012 0,28 7,14 6,44 παξνχζα κειέηε 

Squalus blainville 2,14 0,023 0,45 4,02 3,56 παξνχζα κειέηε 

Κπθιάδεο 
Scyliorhinus canicula 1,18 0,009 0,40 4,20 8,75 παξνχζα κειέηε 

Squalus blainville 1,64 0,025 0,49 5,09 3,70 παξνχζα κειέηε 

Ληβπθφ Πέιαγνο Squalus blainville 1,64 0,026 0,22   2,01 παξνχζα κειέηε 

Μπξηψν Πέιαγνο 
Scyliorhinus canicula 2,99 0,008 0,38 5,76 16,9 παξνχζα κειέηε 

Squalus blainville 2,55 0,021 0,31   1,39 παξνχζα κειέηε 

Χ
θ
εα
λ
ία

 

Ώπζηξαιία 

Apristurus sp. 1,50–1,70         Pethybridge et al. 2010 

Carcharhinus amblyrhynchoides  1,90         Lyle 1986 

Carcharhinus amboinensis 1,51         Lyle 1986 

Carcharhinus brachyurus 0,60         Walker 1988 

Carcharhinus brevipinna 0,14         Lyle 1986 

Carcharhinus brevipinna 1,48         Walker 1988 



 

 

 

Πίλαθαο 8.36 (ζπλέρεηα) 

Πεξηνρή Δίδνο Hg Cd Cu Fe Zn Αλαθνξά 

Μπτθφο ηζηφο 

Χ
θ
εα
λ
ία

 

Ώπζηξαιία 

Carcharhinus cautus 1,14         Lyle 1986 

Carcharhinus dussumieri 0,35         Lyle 1986 

Carcharhinus fitzroyensis 0,90         Lyle 1986 

Carcharhinus limbatus 1,50         Lyle 1986 

Carcharhinus macloti 0,25         Lyle 1986 

Carcharhinus melanopterus 1,59         Lyle 1986 

Carcharhinus sorrah 0,33         Lyle 1986 

Centrophorus zeehaani 3,30         Pethybridge et al. 2010 

Centroscymnus coelolepis 2,30–2,50         Pethybridge et al. 2010 

Centroscymnus crepidator   0,003 0,07   2,20 Turoczy et al. 2000 

Centroscymnus owstonii 2,30–2,50         Pethybridge et al. 2010 

Centroscymnus owstonii   0,13 0,01   2,40 Turoczy et al. 2000 

Centroselachus crepidater 1,50         Pethybridge et al. 2010 

Chimaera lignaria 0,90         Pethybridge et al. 2010 

Dalatias licha 1,60         Pethybridge et al. 2010 

Deania calcea   0,01 0,06   2,00 Turoczy et al. 2000 

Deania calcea 1,70         Pethybridge et al. 2010 

Etmopterus baxteri 2,20         Pethybridge et al. 2010 

Figaro boardmani 0,40         Pethybridge et al. 2010 

Galeocerdo cuvier 0,77         Lyle 1986 

Galeocerdo cuvier 0,77         Lyle 1986 

Galeorhinus australis   <0,05     5,00 Estace 1974 

Galeorhinus australis 1,18         Glover 1979 

Galeorhinus galeus 0,64         Walker 1988 

Heterodontus portusjacksoni 1,64 0,005 0,22   5,52 Gibbs & Miskiewicz 1995 

Mustelus antarcticus   <0,05 0,25   4,60 Estace 1974 

Mustelus antarcticus 0,73         Glover 1979 

Negaprion acutidens 0,55         Lyle 1986 

Notorynchus cepedianus 1,20–1,50         Pethybridge et al. 2010 

Proscymnodon plunketi 4,50         Pethybridge et al. 2010 

Rhinochimaera pacifica 0,50         Pethybridge et al. 2010 

Rhizoprionodon acutus 1,01         Lyle 1986 

Squalus acanthias 1,40         Pethybridge et al. 2010 

Squalus megalops 1,40         Pethybridge et al. 2010 

Squalus mitsukurii 2,60         Pethybridge et al. 2010 



 

 

 

Πίλαθαο 8.36 (ζπλέρεηα) 

Πεξηνρή Δίδνο Hg Cd Cu Fe Zn Αλαθνξά 

Μπτθφο ηζηφο 

Χ
θ
ε

α
λ
ία

 

Παπνχα-Νέα Γνπηλέα 

Carcharhinus limbatus 0,24 0,01 0,31   3,11 Powell & Powell 2001 

Rhixoprionodon acutus 0,12 0,01 0,29   3,13 Powell & Powell 2001 

Sphyrna lewini 0,32 0,02 0,37   3,80 Powell & Powell 2001 

Ήπαξ 

Α
η
ι
α
λ
η
ηθ
φ
ο 
Χ
θ
εα
λ
φ
ο 

Ώδφξεο 
Centroscymnus coelolepis   4,18       Lozano et al. 2009 

Prionace glauca 0,03–0,96         Branco et al. 2007 

Ώξγεληηλή 

Mustelus schmitti 0,79 5,62     33,3 Marcovecchio et al. 1991 

Notorynchus sp. 2,11 8,41     84,1 Marcovecchio et al. 1991 

Schroederichthys bivius 2,26 7,93     33,0 Marcovecchio et al. 1991 

Εξιαλδηθή Θάιαζζα 

Galeorhinus galeus   <0,02 0,45 10,2 1,44 Vas 1991 

Scyliorhinus canicula   <0,02 2,22 11,9   Vas 1991 

Scyliorhinus stellaris   <0,02 7,85 <0,50   Vas 1991 

Εζεκεξηλφο Prionace glauca 0,15–2,20         Branco et al. 2007 

Καλάξηα Νεζηά Centroscymnus coelolepis   3,27       Lozano et al. 2009 

Μάγρε 
Prionace glauca   0,25 0,65 4,02   Vas 1991 

Scyliorhinus canicula   0,93 1,67 7,34   Vas 1991 

Μεζν-σθεάληα ξάρε 

(Ώδφξεο) 

Deania hystricosa   0,46–1,33 0,24–0,57 15,1–27,3   Company et al. 2010 

Etmopterus princeps   0,41–1,83 0,23–9,53 13,8–80,6   Company et al. 2010 

Hydrolagus pallidus   0,26–0,68 2,28–7,88 44,9–60,1   Company et al. 2010 

Πνξηνγαιία Scyliorhinus canicula 0,08–0,11         Coelho et al. 2010 

Φιφξηδα Negaprion brevirostris 0,16         Nam et al. 2011 

Rockall Trough 

Apristurus sp.     0,38     Vas & Gordon 1993 

Centroscyllium fabricii     <0,02     Vas & Gordon 1993 

Centroscymnus coelolepis     0,26     Vas & Gordon 1993 

Centroscymnus crepidator     2,72     Vas & Gordon 1993 

Dalatias licha     5,42     Vas & Gordon 1993 

Deania calcea     <0,02     Vas & Gordon 1993 

Etmopterus princeps     0,51     Vas & Gordon 1993 

Etmopterus spinax   1,76     4,60 Vas 1991 

Etmopterus spinax     3,24     Vas & Gordon 1993 

Galeus melastomus   0,07 0,25 4,65   Vas & Gordon 1988 

Galeus melastomus   0,07 0,25 4,65   Vas 1991 

Galeus murinus     0,02     Vas & Gordon 1993 

Raja fyllae 0,08 0,51 1,98   18,0 Mormede & Davies 2001 

Scymnorhinus licha   <0,02     <0,05 Vas 1991 



 

 

 

Πίλαθαο 8.36 (ζπλέρεηα) 

Πεξηνρή Δίδνο Hg Cd Cu Fe Zn Αλαθνξά 

Ήπαξ 

Δ
ηξ
ε
λ
ηθ
φ
ο 
Χ
θ
εα
λ
φ
ο 

Ώιάζθα Somniosus pacificus 0,12 2,64 0,83   10,4 McMeans et al. 2007 

Εαπσλία (βφξεηα αθηή) 

Mustelus manazo 0,61         Endo et al. 2013 

Mustelus manazo 1,17         Endo et al. 2013 

Squalus acanthias 0,02         Endo et al. 2009 

Squalus acanthias 0,03         Endo et al. 2009 

Εαπσλία (Νεζί 

Εζηγθάθη) 

Carcharhinus albimarginatus  0,70 0,26 1,24 35,3 1,28 Endo et al. 2008 

Carcharhinus leucas 28,1 2,97 2,38 69,7 5,02 Endo et al. 2008 

Carcharhinus plumbeus 3,62 2,97 2,38 69,7 5,02 Endo et al. 2008 

Galeocerdo cuvier 1,17 0,15 1,67 20,2 2,88 Endo et al. 2008 

Κίλα Rhincodon typus 0,003 31,8 22,0   141 Wang et al. 2014 

Μεμηθφ Prionace glauca 0,22   9,28 196 49,9 Barrera-García et al. 2013 

Υνλγθ Κνλγθ Chiloscyllium plagiosum   0,24 1,07   8,72 Cornish et al. 2007 

Μ
εζ
φ
γ
εη
ν
ο 
Θ
ά
ι
α
ζ
ζ
α

 

Ώδξηαηηθή Θάιαζζα 

(Ώιβαλία) 

Galeus melastomus <O.A. 0,16       Storelli et al. 1998b 

Galeus melastomus 0,32         Storelli & Marcotrigiano 2002 

Ώδξηαηηθή Θάιαζζα 

(Εηαιία) 

Galeus melastomus 0,22 0,16       Storelli et al. 1998b 

Galeus melastomus 1,08         Storelli & Marcotrigiano 2002 

Ώηγαίν Πέιαγνο Galeus melastomus 1,02         Storelli & Marcotrigiano 2002 

Ώηηάιεηα Scyliorhinus canicula   0,24 5,10 279 16,9 Türkmen et al. 2009 

ΐφξεην Ώηγαίν 

Πέιαγνο 

Scyliorhinus canicula 0,82 0,26 2,16 34,7 10,4 παξνχζα κειέηε 

Squalus blainville 1,20 0,28 1,53 38,2 10,6 παξνχζα κειέηε 

ΐφξεηνο Βπβντθφο  Scyliorhinus canicula 0,96     43,4 10,8 παξνχζα κειέηε 

Εφλην Πέιαγνο 

Galeus melastomus 0,13         Storelli & Marcotrigiano 2002 

Scyliorhinus canicula 0,59 0,31 1,53 45,5 7,66 παξνχζα κειέηε 

Sphyrna zygaena 35,9 19,8 6,06   26,7 Storelli et al. 2003a 

Squalus blainville 3,55 0,16 1,87 54,3 8,47 παξνχζα κειέηε 

Εζξαήι 

Centrophorus granulosus 0,60–10,5 1,76 1,35 35,5 8,72 Hornung et al. 1993 

Etmopterus spinax 1,97–2,97 0,79 2,58 65,9 10,3 Hornung et al. 1993 

Galeus melastomus 0,28–5,90 1,57 2,55 50,8 14,0 Hornung et al. 1993 

Hexanchus griseus 0,42–13,3 1,06 4,38 79,3 15,0 Hornung et al. 1993 

Somniosus rostratus 1,14–22,8 3,97 2,23 78,1 15,9 Hornung et al. 1993 

Κνξηλζηαθφο θφιπνο 
Scyliorhinus canicula 0,27     31,9 11,5 παξνχζα κειέηε 

Squalus blainville 2,31 0,21 2,32 78,1 6,55 παξνχζα κειέηε 

Κξεηηθφ Πέιαγνο 
Scyliorhinus canicula 1,45 0,37 1,70 54,0 10,7 παξνχζα κειέηε 

Squalus blainville 0,46 0,15 1,36 34,5 7,73 παξνχζα κειέηε 



 

 

 

Πίλαθαο 8.36 (ζπλέρεηα) 

Πεξηνρή Δίδνο Hg Cd Cu Fe Zn Αλαθνξά 

Ήπαξ 

Μ
εζ
φ
γ
εη
ν
ο 

Θ
ά
ι
α
ζ
ζ
α

 

Κπθιάδεο 
Scyliorhinus canicula 0,79     41,3 11,4 παξνχζα κειέηε 

Squalus blainville 1,01     31,6 12,8 παξνχζα κειέηε 

Ληβπθφ Πέιαγνο Squalus blainville 1,03 0,75 0,91   11,0 παξνχζα κειέηε 

Μπξηψν Πέιαγνο 
Scyliorhinus canicula 1,89     99,6 12,2 παξνχζα κειέηε 

Squalus blainville 1,23 0,91 0,88   7,47 παξνχζα κειέηε 

Χ
θ
εα
λ
ία

 

Ώπζηξαιία 

Centrophorus zeehaani 0,18         Pethybridge et al. 2010 

Centroselachus crepidater 0,24–0,46         Pethybridge et al. 2010 

Chimaera lignaria 0,68–1,49         Pethybridge et al. 2010 

Dalatias licha 0,49         Pethybridge et al. 2010 

Etmopterus baxteri 0,47–1,30         Pethybridge et al. 2010 

Proscymnodon plunketi 0,84–1,34         Pethybridge et al. 2010 

Rhinochimaera pacifica 0,50         Pethybridge et al. 2010 

Squalus acanthias 0,61–0,83         Pethybridge et al. 2010 

Squalus megalops 0,38–0,70         Pethybridge et al. 2010 

Βξάγρηα 

Α
η
ι
α
λ
η
ηθ
φ
ο 
Χ
θ
εα
λ
φ
ο 

Εξιαλδηθή Θάιαζζα Galeorhinus galeus   <0,02 0,16 9,22   Vas 1991 

Μάγρε 
Prionace glauca   0,99 0,55 21,7   Vas 1991 

Scyliorhinus canicula   1,10 2,17 14,3   Vas 1991 

Μεζν-σθεάληα ξάρε 

(Ώδφξεο) 

Deania hystricosa   0,05–0,16 0,57–0,91 24,4–47,2   Company et al. 2010 

Etmopterus princeps   0,07–0,45 0,49–0,68 24,8–105   Company et al. 2010 

Hydrolagus pallidus   0,05–0,10 0,85–1,84 18,3–35,9   Company et al. 2010 

Πνξηνγαιία Scyliorhinus canicula 0,08–0,09         Coelho et al. 2010 

Rockall Trough 

Galeus melastomus   0,09 0,05 12,7   Vas & Gordon 1988 

Galeus melastomus   0,09 0,05 12,7   Vas 1991 

Raja fyllae 0,10 0,09 0,47   12,9 Mormede & Davies 2001 

Δ.Χ. Κίλα Rhincodon typus 0,002 0,59 10,9   97,2 Wang et al. 2014 

Μ
εζ
φ
γ
εη
ν
ο 

Θ
ά
ι
α
ζ
ζ
α

 

ΐφξεην Ώηγαίν 

Πέιαγνο 

Scyliorhinus canicula 0,42 0,020 0,71 39,7 12,9 παξνχζα κειέηε 

Squalus blainville 1,08 0,043 0,50 37,0 12,8 παξνχζα κειέηε 

ΐφξεηνο Βπβντθφο  Scyliorhinus canicula 0,73     61,9 19,6 παξνχζα κειέηε 

Εφλην Πέιαγνο 
Scyliorhinus canicula 0,42 0,025 0,45 24,6 10,6 παξνχζα κειέηε 

Squalus blainville 1,74 0,046 0,44 27,7 10,8 παξνχζα κειέηε 

Κνξηλζηαθφο θφιπνο 
Scyliorhinus canicula 0,26 0,030 1,01 34,2 14,4 παξνχζα κειέηε 

Squalus blainville 1,33 0,035 0,68 55,3 13,9 παξνχζα κειέηε 

Κξεηηθφ Πέιαγνο 
Scyliorhinus canicula 0,58 0,031 0,48 29,7 11,2 παξνχζα κειέηε 

Squalus blainville 0,48 0,041 0,48 47,2 9,94 παξνχζα κειέηε 



 

 

 

Πίλαθαο 8.36 (ηέινο) 

Πεξηνρή Δίδνο Hg Cd Cu Fe Zn Αλαθνξά 

Βξάγρηα 

Μ
εζ
φ
γ
εη
ν
ο 

Θ
ά
ι
α
ζ
ζ
α

 

Κπθιάδεο 
Scyliorhinus canicula 0,31 0,023 0,73 26,8 10,6 παξνχζα κειέηε 

Squalus blainville 0,63 0,060 0,64 27,4 12,5 παξνχζα κειέηε 

Ληβπθφ Πέιαγνο Squalus blainville 0,45 0,027 0,29   7,84 παξνχζα κειέηε 

Μπξηψν Πέιαγνο 
Scyliorhinus canicula 1,09 0,042 0,99 42,6 24,6 παξνχζα κειέηε 

Squalus blainville 0,71 0,036 0,40   7,70 παξνχζα κειέηε 

Γνλάδα 

Α
η
ι
α
λ
η
ηθ
φ
ο 

Χ
θ
εα
λ
φ
ο Εξιαλδηθή Θάιαζζα 

Galeorhinus galeus   <0,02 0,10 5,05   Vas 1991 

Scyliorhinus canicula   <0,02 0,95 5,52   Vas 1991 

Scyliorhinus stellaris   <0,02 4,88 <0,50   Vas 1991 

Μάγρε Scyliorhinus canicula   0,95 2,22 6,80   Vas 1991 

Rockall Trough 

Etmopterus spinax   <0,02     1,53 Vas 1991 

Galeus melastomus   0,06 0,11 2,28   Vas 1991 

Galeus melastomus   0,60 0,11 2,28   Vas & Gordon 1988 

Μ
εζ
φ
γ
εη
ν
ο 
Θ
ά
ι
α
ζ
ζ
α

 

Ώδξηαηηθή Θάιαζζα Mustelus mustelus 0,34 0,07 4,39   12,0 Storelli et al. 2011c 

ΐφξεην Ώηγαίν 

Πέιαγνο 

Scyliorhinus canicula 0,31 0,062 0,97 18,1 16,2 παξνχζα κειέηε 

Squalus blainville 0,84 0,093 0,67 20,0 18,7 παξνχζα κειέηε 

ΐφξεηνο Βπβντθφο Scyliorhinus canicula 0,35     19,8 17,4 παξνχζα κειέηε 

Εφλην Πέιαγνο 
Scyliorhinus canicula 0,21 0,049 0,80 21,2 14,6 παξνχζα κειέηε 

Squalus blainville 1,46 0,043 0,79 15,4 16,1 παξνχζα κειέηε 

Εζξαήι 

Centrophorus granulosus <Ο.Ώ.–3,69 0,13 0,59 12,7 12,7 Hornung et al. 1993 

Etmopterus spinax 1,21–2,70 0,17 0,82 17,7 20,8 Hornung et al. 1993 

Galeus melastomus 0,24–2,06 0,16 1,32   18,6 Hornung et al. 1993 

Somniosus rostratus 0,58–3,04 0,10 0,61 11,9 11,3 Hornung et al. 1993 

Κνξηλζηαθφο θφιπνο 
Scyliorhinus canicula 0,10     18,7 16,3 παξνχζα κειέηε 

Squalus blainville 0,74 0,045 0,88 14,5 17,6 παξνχζα κειέηε 

Κξεηηθφ Πέιαγνο 
Scyliorhinus canicula 0,51 0,066 0,91 12,4 15,6 παξνχζα κειέηε 

Squalus blainville 0,57 0,062 0,74 15,3 16,1 παξνχζα κειέηε 

Κπθιάδεο 
Scyliorhinus canicula 0,23     17,8 17,1 παξνχζα κειέηε 

Squalus blainville 0,79     16,7 19,0 παξνχζα κειέηε 

Ληβπθφ Πέιαγνο Squalus blainville 0,39 0,071 0,46   12,6 παξνχζα κειέηε 

Μπξηψν Πέιαγνο 
Scyliorhinus canicula 0,49     13,0 19,0 παξνχζα κειέηε 

Squalus blainville 0,55 0,037 0,47   8,02 παξνχζα κειέηε 

Ο.Ώ., φξην αλίρλεπζεο; Ώ.Χ., Ώηιαληηθφο Χθεαλφο; Β.Χ., Βηξεληθφο Χθεαλφο 

 



 

 

 

             

              

         
Δηθφλα 8.18 Μέζεο ζπγθεληξψζεηο (mg/kg w.w.) ησλ βαξέσλ κεηάιισλ ζην κπτθφ ηζηφ (Μ), ζην ήπαξ (Δ), ζηα βξάγρηα (ΐ) θαη ζηε γνλάδα (Γ) 88 εηδψλ 

Υνλδξηρζχσλ απφ δηάθνξεο ζαιάζζηεο πεξηνρέο (ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 8.36). 
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Βζηηάδνληαο ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ, ν Hg ζην κπτθφ ηζηφ ηνπ είδνπο Squalus 

blainville θπκάλζεθε ζηα πςειφηεξα επίπεδα ζε ζρέζε κε άιια είδε Υνλδξηρζχσλ (Βηθφλα 

8.19, Πίλαθαο 8.36). Βμαηξεηηθά πςειέο ζπγθεληξψζεηο Hg θαηαγξάθεθαλ ζην κπτθφ ηζηφ 

ηνπ Sphyrna zygaena απφ ην Εφλην (Μ.Σ.=12,2–18,3 mg/kg w.w., Storelli et al. 2002a; 2003a) 

θαη ζην Centrophorus granulosus απφ ηελ Ώδξηαηηθή (Μ.Σ.=9,66 mg/kg w.w., Storelli et al. 

2002a). Δ κέζε ζπγθέληξσζε ηνπ Hg ζην ήπαξ θπκάλζεθε ζε ζρεηηθά πςειφηεξα επίπεδα 

ζηα ππφ κειέηε είδε (παξνχζα κειέηε) απφ φ,ηη ζην Galeus melastomus απφ ηελ Ώδξηαηηθή 

(Storelli et al. 1998a, Storelli & Marcotrigiano 2002), ελψ έιαβε ηε κέγηζηε ηηκή ζην 

Sphyrna zygaena απφ ην Εφλην (Storelli & Marcotrigiano 2002). ε παξφκνηα επίπεδα κε ην 

Scyliorhinus canicula (παξνχζα κειέηε) θπκάλζεθαλ ηα επίπεδα Hg ζηηο γνλάδεο ηνπ 

Mustelus mustelus απφ ηελ Ώδξηαηηθή (Storelli et al. 2011c).  

Δ κέζε ζπγθέληξσζε Cd ζην κπτθφ ηζηφ ησλ εηδψλ Scyliorhinus canicula θαη Squalus 

blainville απφ ηηο Βιιεληθέο Θάιαζζεο (παξνχζα κειέηε) θπκάλζεθε ζε παξφκνηα επίπεδα 

κε άιια είδε ησλ Υνλδξηρζχσλ ζηε Μεζφγεην, κε εμαίξεζε εθείλα πνπ αιηεχζεθαλ ζηηο 

αθηέο ηνπ Εζξαήι, ηα νπνία έθεξαλ πςειφηεξεο ζπγθεληξψζεηο (Hornung et al. 1993). 

Ώμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ν κπτθφο ηζηφο ηνπ Scyliorhinus canicula εκθάληζε 

ηνπιάρηζηνλ δηπιάζηα κέζε ζπγθέληξσζε Cd ζην Ώλαηνιηθφ Ώηγαίν (Türkmen et al. 2009) 

απφ φ,ηη ζηελ παξνχζα κειέηε. πγθξηηηθά κε ηα ππφ κειέηε είδε, ε κέζε ζπγθέληξσζε ηνπ 

επαηηθνχ Cd ήηαλ πεξίπνπ 18 θνξέο πςειφηεξε ζην Sphyrna zygaena απφ ην Εφλην (Storelli 

& Marcotrigiano 2002), ζε πςειφηεξα επίπεδα θπκάλζεθε ζηα πεξηζζφηεξα είδε απφ ηηο 

αθηέο ηνπ Εζξαήι (Hornung et al. 1993), ελψ ήηαλ ρακειφηεξε ζην Galeus melastomus απφ 

ηελ Ώδξηαηηθή (Storelli et al. 1998b). Τςειφηεξν θνξηίν Cd βξέζεθε ζηηο γνλάδεο φισλ ησλ 

εηδψλ απφ ηηο αθηέο ηνπ Εζξαήι (Hornung et al. 1993) απφ φ,ηη ζηηο γνλάδεο ησλ εηδψλ 

Scyliorhinus canicula θαη Squalus blainville απφ ηηο Βιιεληθέο Θάιαζζεο (παξνχζα κειέηε). 

ζν αθνξά ηα απαξαίηεηα κέηαιια Cu, Fe θαη Zn, νη κέζεο ηηκέο ηνπο θπκάλζεθαλ ζε 

παξφκνηα επίπεδα, αλεμαξηήησο ηζηνχ, κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ ζηε Μεζφγεην. 

εκαληηθέο εμαηξέζεηο απνηέιεζαλ ηα πςειά επίπεδα Zn πνπ βξέζεθαλ ζην κπτθφ ηζηφ ηνπ 

Scyliorhinus canicula ζηελ παξνχζα κειέηε θαη ζην Ώλαηνιηθφ Ώηγαίν (Türkmen et al. 

2009), θαη ζην ήπαξ ηνπ Sphyrna zygaena απφ ην Εφλην (Storelli & Marcotrigiano 2002).  

Βμαηηίαο ηεο απνπζίαο ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ην κεηαιιηθφ πεξηερφκελν ησλ βξαγρίσλ 

ζε Υνλδξηρζχο Μεζνγεηαθήο πξνέιεπζεο, δελ έγηλε ζχγθξηζε κε ηελ παξνχζα κειέηε, ε 

νπνία παξνπζηάδεη γηα πξψηε θνξά ηα επίπεδα ηνπ Hg ζην ήπαξ, Fe ζην κπτθφ ηζηφ θαη φισλ 

ησλ κεηάιισλ ζηα βξάγρηα θαη ζηε γνλάδα ηνπ Scyliorhinus canicula, θαζψο θαη φισλ ησλ 

κεηάιισλ αλά ηζηφ (εθηφο ηνπ Hg ζην κπτθφ ηζηφ) ηνπ Squalus blainville ζηε Μεζφγεην. 
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Δηθφλα 8.19 Μέζεο ζπγθεληξψζεηο (mg/kg w.w.) ησλ βαξέσλ κεηάιισλ ζην κπτθφ ηζηφ, ζην ήπαξ 

θαη ζηε γνλάδα 16 εηδψλ Υνλδξηρζχσλ απφ ηε Μεζφγεην Θάιαζζα (ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 8.36). 

Βμαηξέζεθαλ ηα βξάγρηα, ιφγσ πιήξνπο απνπζίαο βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

παξνχζαο κειέηεο ππνδεηθλχνληαη κε βέιε 
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8.4.4 Δπηθηλδπλφηεηα απφ ηελ θαηαλάισζε ησλ ππφ κειέηε εηδψλ 

Ο θίλδπλνο πνπ δηαηξέρεη ην ειιεληθφ θνηλφ απφ ηελ θαηαλάισζε ησλ εηδψλ Scyliorhinus 

canicula θαη Squalus blainville, εθηηκήζεθε, ιακβάλνληαο ππφςε ην κεηαιιηθφ θνξηίν κφλν 

ηνπ κπτθνχ ηζηνχ, κηα θαη απνηειεί ην ζχλεζεο εδψδηκν ηκήκα ηνπο. H ζπγθέληξσζε ηνπ Hg 

μεπέξαζε ην αλψηαην επηηξεπφκελν φξην γηα αζθαιή θαηαλάισζε (EU 2008a) ζηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ δεηγκάησλ θαη ζηα δχν είδε, επηβεβαηψλνληαο πξνεγνχκελεο κειέηεο 

ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε ζπρλή θαηαλάισζε Υνλδξηρζχσλ κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ 

αλζξψπηλε πγεία (Turoczy et al. 2000, De Pinho et al. 2002, Domi et al. 2005, García-

Hernández et al. 2007, Storelli et al. 2011c, Taylor et al. 2014). 

Λακβάλνληαο ππφςε ην πδξαξγπξηθφ πεξηερφκελν 72 εηδψλ Υνλδξηρζχσλ απφ 

δηαθνξεηηθέο ζαιάζζηεο πεξηνρέο, δηαπηζηψζεθε φηη ε πέκπηε θαηά ζεηξά πςειφηεξε κέζε 

ζπγθέληξσζε θαηαγξάθεθε ζην είδνο Squalus blainville απφ ην Εφλην Πέιαγνο (4,92 mg/kg 

w.w., παξνχζα κειέηε), ελψ ε δέθαηε έθηε ζην είδνο Scyliorhinus canicula απφ ην Μπξηψν 

Πέιαγνο (2,99 mg/kg w.w., παξνχζα κειέηε) (Πίλαθαο 8.36, Βηθφλα 8.20). 

Σν είδνο Scyliorhinus canicula ζπρλά έρεη αλαθεξζεί λα μεπεξλά ην αλψηαην 

επηηξεπφκελν φξην Hg γηα αζθαιή θαηαλάισζε (EU 2008a) ηφζν ζηε Μεζφγεην (Storelli et 

al. 2002a; 2005b) φζν θαη ζηνλ Ώηιαληηθφ (Leah et al. 1991a; b). ΐέβαηα, νη Coelho et al. 

(2010) παξαηήξεζαλ φηη ελψ ζε θαλέλα απφ ηα 48 άηνκα ηνπ Scyliorhinus canicula απφ ηνλ 

Ώηιαληηθφ o Hg δελ μεπέξαζε ην αλψηαην επηηξεπφκελν φξην, ε ζπληζηψκελε εβδνκαδηαία 

πξφζιεςε ηνπ κεηάιινπ (EWI=5,98 κg/kg bw/w) μεπέξαζε ηα αζθαιή φξηα ζεζπηζκέλα απφ 

δηεζλείο νξγαληζκνχο (JECFA 2003, USEPA 2014). Γηα ην ιφγν απηφ, αθελφο απνζάξξπλαλ 

ηε ζπρλή θαηαλάισζε ηνπ είδνπο αθεηέξνπ ζεψξεζαλ φηη o πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ 

θνξηίνπ Hg δελ αξθεί γηα ηελ πξφβιεςε ηνπ ηνμηθνινγηθνχ θηλδχλνπ κέζσ ηεο θαηαλάισζήο 

ηνπ (Coelho et al. 2010). Βμάιινπ, ε εθηίκεζε ηνπ EWI ζεσξείηαη πην αμηφπηζηε κέζνδνο, 

γηαηί ιακβάλεη ππφςε ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ελφο πιεζπζκνχ (Watling et al. 1982). 

Γηα έλα κέζν Έιιελα θαηαλαισηή, ε εθηηκψκελε εκεξήζηα πξφζιεςε Hg (EDI) κέζσ 

ηεο θαηαλάισζεο ησλ ππφ κειέηε εηδψλ μεπέξαζε ηελ πξνζσξηλή αλεθηή εκεξήζηα 

πξφζιεςε (PTDI) (JECFA 2003) θαη ηε ζπληζηψκελε εκεξήζηα δφζε αλαθνξάο (RfD) 

(USEPA 2014) γηα απηφ ην ζηνηρείν. Σν γεγνλφο απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πςειέο ηηκέο 

(>1) ηνπ δείθηε θηλδχλνπ (ΔΕ) έδεημε φηη ε ζπρλή θαηαλάισζε απηψλ ησλ εηδψλ ελέρεη 

πςειφ ηνμηθνινγηθφ θίλδπλν γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία. ζν αθνξά ηα κέηαιια Cd, Cu θαη 

Fe, δελ θάλεθε λα ζπληζηνχλ θίλδπλν γηα ηελ πγεία, ελψ ν Zn μεπέξαζε ηα ζεζπηζκέλα 

αζθαιή φξηα (FAO 1983, USEPA 2014) ζε ειάρηζηα δείγκαηα ηνπ Scyliorhinus canicula.  
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Σέινο, ζχκθσλα κε ηε ζπληζηψκελε εκεξήζηα πξφζιεςε ησλ απαξαίηεησλ κεηάιισλ 

(DMI%), δηαπηζηψζεθε φηη ηα ππφ κειέηε είδε δελ απνηεινχλ επαξθείο πεγέο ησλ 

απαξαίηεησλ κεηάιισλ Cu, Fe θαη Zn γηα ηνλ άλζξσπν.  

Βπηζεκαίλεηαη φηη δελ απνθιείεηαη λα έρνπλ ππεξεθηηκεζεί νη πξναλαθεξφκελνη 

δείθηεο, γηαηί είλαη κάιινλ απίζαλν έλαο κέζνο Έιιελαο λα θαηαλαιψλεη 0,068 kg 

απνθιεηζηηθά απηψλ ησλ εηδψλ εκεξεζίσο (FAO 2010b), κηα πνζφηεηα πνπ ιήθζεθε ππφςε 

ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπο. Χζηφζν, αθφκα θαη ζηελ ππνζεηηθή πεξίπησζε κηαο κέζεο εκεξήζηαο 

θαηαλάισζεο 0,034 kg, δειαδή θαηά ην ήκηζπ ζε ζρέζε κε ηελ πξναλαθεξφκελε, ν δείθηεο 

EDI μεπέξαζε πάιη ηηο ζεζπηζκέλεο αζθαιείο δφζεηο PTDI θαη RfD θαη ζηα δχν ππφ κειέηε 

είδε. Βπίζεο, ππελζπκίδεηαη φηη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο δηαηξνθηθήο πξφζιεςεο ησλ κεηάιισλ 

κέζσ ηεο θαηαλάισζεο ησλ εμεηαδφκελσλ εηδψλ, ιήθζεθαλ ππφςε νη ζπγθεληξψζεηο ησλ 

κεηάιισλ ζηα λσπά αιηεχκαηα. Καζψο, φκσο, ν ηξφπνο καγεηξέκαηνο (π.ρ. ςήζηκν ή 

ηεγάληζκα) (Ersoy et al. 2006) ή ε κέζνδνο επεμεξγαζίαο (π.ρ. ζεξκηθή επεμεξγαζία θαη 

θνλζεξβνπνίεζε) ησλ λσπψλ αιηεπκάησλ (Γθαιηηζνπνχινπ 2014) κπνξεί λα απμήζεη ην 

κεηαιιηθφ ηνπο θνξηίν, δελ απνθιείεηαη θαη ε πεξίπησζε ππνεθηίκεζεο ησλ δεηθηψλ. Γηα ην 

ιφγν απηφ, πξνηείλεηαη ε αλαζεψξεζε ηεο κεζφδνπ εθηίκεζεο ηεο δηαηηεηηθήο πξφζιεςεο 

ησλ βαξέσλ κεηάιισλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πεξηεθηηθφηεηα ησλ καγεηξεκέλσλ ή 

κεηαπνηεκέλσλ αιηεπκάησλ ζε απηά (Γθαιηηζνπνχινπ 2014). 

πκπεξαζκαηηθά, ην ηδηαίηεξα πςειφ θνξηίν Hg ησλ εμεηαδφκελσλ εηδψλ ρξήδεη 

κεγαιχηεξεο πξνζνρήο, ηδηαίηεξα αλ ιεθζνχλ ππφςε νη απμεκέλεο εθθνξηψζεηο ησλ 

Υνλδξηρζχσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε. Χζηφζν, εθηφο απφ ηελ 

αλζξσπνθεληξηθή δηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ε ρξφληα έθζεζε ζε Hg κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

ηνμηθφηεηα ζηνπο ίδηνπο ηνπο ζαιάζζηνπο νξγαληζκνχο ηφζν ζε επίπεδν αηφκνπ, 

επεξεάδνληαο ην κεηαβνιηζκφ, ηελ σζκσξχζκηζε, ηελ αχμεζε θαη ηελ αλαπαξαγσγή φζν 

θαη ζε επίπεδν πιεζπζκνχ, κεηψλνληαο ηελ επηβίσζε θαη ην ξπζκφ αλάθακςεο (Candelmo et 

al. 2010). Βλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη πςειά πνζνζηά ππνγνληκφηεηαο παξαηεξήζεθαλ ζηνπο 

πιεζπζκνχο ηνπ Sphyrna tiburo ζε ξππαζκέλα παξάθηηα χδαηα ηεο Φιφξηδα (Parsons 1993, 

Gelsleichter et al. 2005). πλεπψο, ζεσξείηαη αλαγθαία ε ζπλερήο παξαθνινχζεζε ησλ 

επηπέδσλ ησλ ρεκηθψλ ξππαληψλ ζηνπο Υνλδξηρζχο, ηδηαίηεξα ζηα παξάθηηα θαη βελζηθά 

είδε πνπ ππφθεηληαη ζε κεγαιχηεξε έθζεζε. Βπίζεο, ε δηεξεχλεζε θαη θαηαλφεζε ησλ 

κεραληζκψλ αθνκνίσζεο, θαηαλνκήο θαη εμάιεηςεο ηφζν ησλ κε απαξαίηεησλ φζν θαη ησλ 

απαξαίηεησλ κεηάιισλ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ εξκελεία ησλ κεραληζκψλ κε ηνπο νπνίνπο ε 

ζαιάζζηα ξχπαλζε επεξεάδεη ηνπο νξγαληζκνχο θαη ηελ αλζξψπηλε πγεία, θαζψο θαη ζηε 

ιήςε πεξηζζφηεξν νινθιεξσκέλσλ κέηξσλ δηαρείξηζεο. 
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Δηθφλα 8.20 Μέζε ζπγθέληξσζε Hg ζην κπτθφ ηζηφ 72 εηδψλ Υνλδξηρζχσλ απφ δηάθνξεο πεξηνρέο 

(ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 8.36). Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο ππνδεηθλχνληαη κε βέιε 

Alopias pelagicus
Alopias vulpinus

Carcharhinus albimarginatus
Carcharhinus amblyrhynchoides

Carcharhinus amboinensis
Carcharhinus brachyurus
Carcharhinus brevipinna

Carcharhinus cautus
Carcharhinus dussumieri
Carcharhinus falciformis

Carcharhinus fitzroyensis
Carcharhinus leucas

Carcharhinus limbatus
Carcharhinus macloti

Carcharhinus melanopterus
Carcharhinus obscurus
Carcharhinus plumbeus

Carcharhinus signatus
Carcharhinus sorrah

Centrophorus granulosus
Centrophorus zeehaani

Centroselachus crepidater
Chimaera lignaria

Chimaera monstrosa
Dalatias licha
Deania calcea

Etmopterus baxteri
Etmopterus spinax
Figaro boardmani
Galeocerdo cuvier

Galeorhinus australis
Galeorhinus galeus

Galeorhinus vitaminicus
Galeus melastomus
Heptranchias perlo

Heterodontus portusjacksoni
Isurus oxyrinchus

Lamna nasus
Mustelus antarcticus

Mustelus canis
Mustelus henlei

Mustelus manazo
Mustelus mustelus

Mustelus norrisi
Mustelus schmitti
Myliobatis aquila
Nasolamia velox

Negaprion acutidens
Negaprion brevirostris

Notorynchus  sp.
Prionace glauca

Proscymnodon plunketi
Rhincodon typus

Rhinochimaera pacifica
Rhizoprionodon acutus

Rhizoprionodon lalandii
Rhizoprionodon longurio

Rhizoprionodon terraenovae
Schroederichthys bivius

Scyliorhinus canicula
Scyliorhinus canicula (p.s.)

Somniosus microcephalus
Sphyrna lewini
Sphyrna tiburo

Sphyrna zygaena
Squalus acanthias
Squalus blainville

Squalus blainville (p.s.)
Squalus megalops
Squalus mitsukurii

Squatina argentina
Sympterygia bonapartei

Torpedo nobiliana
Triakis semifasciata

0 5

1
0

1
5

2
0

Hg (mg/kg w.w.)1 mg/kg w.w.            
(EU 2008a)



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γεηγκαηνιεςία ζηνλ Κνξηλζηαθφ θφιπν (Γεθέκβξηνο 2007)                                                                                

κε ηελ εκπνξηθή κεραλφηξαηα «ΗΓΖ» (θαπεηάληνο Υ Καξαηδήο) 

(Φσην. ΐ Κνπζηέλε) 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9                                                               

Γεληθά ζπκπεξάζκαηα 
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Ζιηθία θαη αχμεζε 

 Δ αλαινγία θχισλ δελ δηέθεξε ζεκαληηθά απφ ηε ζεσξεηηθή κνλάδα γηα θαλέλαλ 

εμεηαδφκελν παξάγνληα (επνρή, αιηεπηηθφ εξγαιείν, βάζνο θαη πεξηνρή), δείρλνληαο 

κηθξφ δηαρσξηζκφ ζην ρψξν κεηαμχ ησλ ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ αηφκσλ θάζε είδνπο.  

 Σα δχν θχια ηνπ S. canicula δηέθεξαλ σο πξνο ηηο θαηά κήθνο ζπλζέζεηο, εμαηηίαο ηεο 

ππεξνρήο ησλ ζειπθψλ ζε κήθε <410 mm θαη ησλ αξζεληθψλ ζε κήθε >410 mm. 

Ώληίζεηα, ηα ζειπθά άηνκα ηνπ S. blainville έθηαζαλ ζε ζεκαληηθά κεγαιχηεξα 

κεγέζε απφ φ,ηη ηα αξζεληθά, κε ζρεδφλ απνθιεηζηηθή παξνπζία ζε κήθε >600 mm. Δ 

δηαθνξά ζην κέγεζνο ππέξ ησλ ζειπθψλ έρεη αλαθεξζεί θαη ζε πξνεγνχκελεο κειέηεο 

θαη ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο φηη ηα ζειπθά ησλ δσνηφθσλ εηδψλ εμαζθαιίδνπλ ρψξν 

γηα λα θηινμελήζνπλ ηα έκβξπα θαη λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ αλαπαξαγσγηθή επηηπρία. 

 Καη ηα δχν είδε εηζέξρνληαη ζηελ αιηεπηηθή θάζε ακέζσο κεηά ηε γέλλεζή ηνπο, θαη 

ζπγθεθξηκέλα απφ 89 mm (TL) ην S. canicula θαη 180 mm (TL) ην S. blainville. 

 Καη ηα δχν είδε εκθάληζαλ επξεία βαζπκεηξηθή θαηαλνκή, ρσξίο θάπνην ζαθή 

δηαρσξηζκφ σο πξνο ην κέγεζνο.  

 Δ κειέηε ησλ ζρέζεσλ κήθνπο–βάξνπο απνθάιπςε ζεηηθή αιινκεηξηθή αχμεζε θαη 

γηα ηα δχν είδε, κε ην ζπληειεζηή b λα ιακβάλεη πςειφηεξε ηηκή ζηα ζειπθά άηνκα 

απφ φ,ηη ζηα αξζεληθά. Οη παξάκεηξνη a θαη b θπκάλζεθαλ ζην εχξνο ησλ 

δεκνζηεπκέλσλ ηηκψλ απφ άιιεο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ θαη ηνπ Ώηιαληηθνχ. 

 Σν S. blainville απνδείρηεθε σο έλα εμαηξεηηθά καθξφβην είδνο (κέγηζηε 

παξαηεξνχκελε ειηθία=28 y), ην νπνίν παξνπζηάδεη αξγή αχμεζε (k=0,03 θαη 0,08 y
-1

 

γηα ηα ζειπθά θαη αξζεληθά άηνκα, αληίζηνηρα) θαη θαζπζηεξεκέλε γελλεηηθή σξίκαζε 

(T50=17,03 θαη 11,31 y γηα ηα ζειπθά θαη αξζεληθά άηνκα, αληίζηνηρα), 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ην θαζηζηνχλ επάισην ζηελ αιηεπηηθή πίεζε. 

 Βμεηάδνληαο ηνπο απμεηηθνχο δαθηπιίνπο ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ησλ αθαλζψλ, ε 

εθηίκεζε ηεο ειηθίαο 569 αηφκσλ ζεσξήζεθε ηδηαίηεξα πςειήο αθξίβεηαο, δεδνκέλεο 

ηεο καθξνβηφηεηαο ηνπ είδνπο θαη ηεο δπζθνιίαο ηεο εθαξκνδφκελεο ηερληθήο.  

 Βθηφο απφ ηελ άθαλζα ηνπ δεχηεξνπ ξαρηαίνπ πηεξπγίνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο 

ζε κειέηεο αχμεζεο ησλ ζθνπαινεηδψλ, ε άθαλζα απφ ην πξψην ξαρηαίν πηεξχγην 

απνδείρζεθε εμίζνπ θαηάιιειε γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ειηθίαο ηνπ S. blainville. 

 Δ εκπεηξία ζηελ αλάγλσζε ησλ αθάλζσλ θάλεθε φηη επεξεάδεη ηελ αθξίβεηα ησλ 

ειηθηαθψλ εθηηκήζεσλ ηφζν ηνπ ίδηνπ φζν θαη δηαθνξεηηθψλ αλαγλσζηψλ. 

 Σν S. blainville εκθάληζε θπιεηηθφ δηκνξθηζκφ σο πξνο ηε κνξθνκεηξία ησλ αθαλζψλ 

κε ηα αξζεληθά άηνκα λα θέξνπλ κεγαιχηεξεο άθαλζεο απφ φ,ηη ηα ζειπθά. 

 ηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην, ην είδνο παξνπζίαζε ρακειφηεξν ξπζκφ αχμεζεο θαη 

κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο απφ φ,ηη ζηελ θεληξηθή Μεζφγεην. Σν γεγνλφο απηφ ζα 

κπνξνχζε λα απνδνζεί ζηε δηαθνξεηηθή ηερληθή εθηίκεζεο ηεο ειηθίαο πνπ 

εθαξκφζηεθε ζε θάζε κειέηε θαη ζε δηαθνξέο σο πξνο ηηο ηνπηθέο πεξηβαιινληηθέο 

ζπλζήθεο, ηε δεηγκαηνιεπηηθή κεζνδνινγία ή/θαη ην ξπζκφ αχμεζεο κεηαμχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ απνζεκάησλ. 

 Δ ηερληθή εθηίκεζεο ηεο ειηθίαο ηνπ είδνπο S. canicula ρξήδεη πεξηζζφηεξεο 

δηεξεχλεζεο, εμαηηίαο ηεο αζζελνχο αζβεζηνπνίεζεο ησλ ζπνλδχισλ ηνπ. 
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Μνξθνκεηξία 

 Καη ηα δχν είδε εκθάληζαλ θπιεηηθφ δηκνξθηζκφ σο πξνο ηελ εμσηεξηθή κνξθνκεηξία. 

Σα αξζεληθά άηνκα ηνπ S. canicula θάλεθε φηη δηαζέηνπλ ζεκαληηθά καθξχηεξν ζψκα, 

κεγαιχηεξα θνηιηαθά πηεξχγηα θαη καθξχηεξν ζηφκα θαη θεθάιη απφ φ,ηη ηα ζειπθά, ηα 

νπνία εκθάληζαλ κηα ζρεηηθή ππεξνρή σο πξνο νξηζκέλεο δηαζηάζεηο ησλ ξαρηαίσλ 

πηεξπγίσλ θαη ηεο νπξάο. Σα αξζεληθά άηνκα ηνπ S. blainville είραλ ζεκαληηθά 

καθξχηεξν θαη ζηελφηεξν θεθάιη, θαη κεγαιχηεξα θνηιηαθά πηεξχγηα απφ φ,ηη ηα 

ζειπθά, ηα νπνία εκθάληζαλ κηα ζρεηηθή ππεξνρή σο πξνο νξηζκέλεο δηαζηάζεηο ηνπ 

πξψηνπ ξαρηαίνπ θαη ηνπ νπξαίνπ πηεξπγίνπ, θαη είραλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξα κάηηα 

απφ φ,ηη ηα αξζεληθά. Καη ζηα δχν είδε, αθελφο ηα ζειπθά άηνκα είραλ ζεκαληηθά 

κεγαιχηεξν πιάηνο ζηφκαηνο, κεγαιχηεξν χςνο θεθαιηνχ, θνηιηάο θαη νπξάο γηα ην 

ίδην κήθνο ζψκαηνο ζε ζρέζε κε ηα αξζεληθά αθεηέξνπ ηα αξζεληθά άηνκα είραλ 

ζεκαληηθά καθξχηεξν θεθάιη, καθξχηεξν ξχγρνο, θαη κεγαιχηεξν δηάζηεκα κεηαμχ 

θνηιηαθνχ θαη νπξαίνπ πηεξπγίνπ ζε ζρέζε κε ηα ζειπθά παξφκνηνπ κήθνπο. 

 εκαληηθέο δηαθνξέο εληνπίζηεθαλ θαη κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ. ηελ πεξίπησζε ηνπ S. 

canicula, ηα άηνκα απφ ην Ώηγαίν είραλ καθξχηεξν θαη θαξδχηεξν ζηφκα θαη 

κεγαιχηεξα κάηηα, ελψ ηα άηνκα απφ ην Εφλην ππεξείραλ σο πξνο νξηζκέλεο δηαζηάζεηο 

φισλ ησλ πηεξπγίσλ. ηελ πεξίπησζε ηνπ S. blainville, ηα άηνκα απφ ην Ώηγαίν ήηαλ 

ζεκαληηθά ρνλδξφηεξα απφ εθείλα ηνπ Ενλίνπ, κε ηα αξζεληθά λα θέξνπλ κεγαιχηεξα 

γνλνπφδηα, ελψ ηα άηνκα απφ ην Εφλην είραλ ζεκαληηθά καθξχηεξν θαη ζηελφηεξν 

θεθάιη, κεγαιχηεξα κάηηα θαη εκθάληζαλ ζρεηηθή ππεξνρή σο πξνο νξηζκέλεο 

δηαζηάζεηο ησλ ξαρηαίσλ θαη θνηιηαθψλ πηεξπγίσλ. Βπίζεο, νη ζρέζεηο ηνπ νιηθνχ 

κήθνπο κε ηα κνξθνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά δηέθεξαλ ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηελ 

πεξηνρή, παξνπζηάδνληαο ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ζεκαληηθά πςειφηεξεο ηηκέο ηνπ 

ζπληειεζηή b ζην Εφλην ζε ζρέζε κε ην Ώηγαίν. Πηζαλψο, νη εμειηθηηθέο πξνζαξκνγέο 

ησλ εηδψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε γεσγξαθηθή απνκφλσζε ησλ πιεζπζκψλ ηνπο 

επεξέαζε ηελ εμσηεξηθή ηνπο κνξθνινγία. 

 

Αλαπαξαγσγή 

 Δ κηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε ησλ αλαπαξαγσγηθψλ νξγάλσλ απνθάιπςε ηελ 

παξνπζία δηαθξηηψλ ηζηνινγηθψλ κεηαβνιψλ ζηελ πνξεία ηεο σξίκαζεο ησλ αηφκσλ 

θάζε είδνπο, νη νπνίεο παξνπζίαζαλ ζπλέπεηα κε ηα καθξνζθνπηθά αλαγλσξηζκέλα 

ζηάδηα γελλεηηθήο σξηκφηεηαο. 

 Δ ηαπηφρξνλε παξνπζία σνζπιαθίσλ φισλ ησλ αλαπηπμηαθψλ ζηαδίσλ ζηα ψξηκα 

ζειπθά άηνκα θαη ησλ δχν εηδψλ έδεημε φηη δηαζέηνπλ ηνλ αζχγρξνλν ηχπν σνζήθεο 

θαη σο εθ ηνχηνπ ραξαθηεξίδνληαη σο πνιιαπινί απνζέηεο κε πνιιέο σνηνθίεο θαηά ηε 

δηάξθεηα κηαο παξαηεηακέλεο αλαπαξαγσγηθήο πεξηφδνπ. 

 Δ επνρηθή παξνπζία ηφζν ζειπθψλ αηφκσλ πνπ θπνθνξνχλ ή έρνπλ γελλήζεη φζν θαη 

δξαζηήξησλ αξζεληθψλ, αιιά θαη ζεθψλ ή εκβξχσλ ζε πξνρσξεκέλε αλάπηπμε 

απνηέιεζε ζεκαληηθή έλδεημε ηεο παξαηεηακέλεο αλαπαξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ησλ εηδψλ. Δ άπνςε απηή εληζρχζεθε πεξαηηέξσ απφ ηηο πςειέο ηηκέο ησλ δεηθηψλ GSΕ 

θαη HSΕ πνπ βξέζεθαλ ζε επνρηθή βάζε, αλεμάξηεηα απφ ην θχιν ή ην είδνο. H 

παξαηεηακέλε πεξίνδνο αλαπαξαγσγήο ησλ ππφ κειέηε εηδψλ πηζαλψο απνηειεί έλα 
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είδνο ζηξαηεγηθήο πνπ αληηζηαζκίδεη ηε ρακειή γνληκφηεηα θαη ηελ θαζπζηεξεκέλε 

σξίκαζε, ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηα θαζηζηνχλ ηδηαίηεξα επάισηα ζηελ ππεξαιίεπζε. 

 Σα ψξηκα αξζεληθά άηνκα ππεξείραλ ησλ ψξηκσλ ζειπθψλ ζε θάζε επνρή, δείρλνληαο 

φηη κφιηο σξηκάζνπλ παξακέλνπλ ζε απηή ηε θάζε γηα ην ππφινηπν ηεο δσήο ηνπο. 

Πξάγκαηη, ζε θαλέλα αξζεληθφ άηνκν δελ βξέζεθαλ φξρεηο ζε εμάληιεζε.  

 αθήο αιιεινεπηθάιπςε ησλ ψξηκσλ θαη αλψξηκσλ αηφκσλ παξαηεξήζεθε ζε φιεο ηηο 

δψλεο βάζνπο, αλεμάξηεηα απφ ην θχιν ή ην είδνο. Χζηφζν, ν ηνθεηφο ζην S. blainville 

θάλεθε φηη ιακβάλεη ρψξα θπξίσο ζηελ επεηξσηηθή πιαγηά (βάζνο>200 m), ελψ ην 

είδνο S. canicula θάλεθε φηη πξνηηκάεη ηα βάζε 100–300 m γηα ην ζθνπφ απηφ.  

 Δ πιεηνλφηεηα ησλ αλψξηκσλ αηφκσλ θαη ησλ δχν θχισλ ηνπ S. canicula βξέζεθε ζηε 

δψλε βάζνπο 300–400 m. Ώληίζεηα, ηα αλψξηκα ζειπθά άηνκα ηνπ S. blainville θάλεθε 

φηη ζπρλάδνπλ θπξίσο ζε βάζε απφ 200 έσο 300 m, ελψ ηα αλψξηκα αξζεληθά ζηε δψλε 

βάζνπο 100–200 m. πλεπψο, ηα αλψξηκα άηνκα ηνπ S. blainville εκθάληζαλ 

πεξηζζφηεξν παξάθηηα θαηαλνκή ζε ζρέζε κε ηα αλψξηκα άηνκα ηνπ S. canicula. 

 Σν κήθνο ηεο πξψηεο γελλεηηθήο σξίκαζεο πξνζεγγίζηεθε θαηά ηελ ηαρχηαηε αχμεζε 

ησλ αλαπαξαγσγηθψλ νξγάλσλ, αλεμάξηεηα απφ ην θχιν ή ην είδνο. 

 Καη ζηα δχν είδε, ηα ζειπθά άηνκα είραλ κεγαιχηεξν ήπαξ απφ φ,ηη ηα αξζεληθά, 

γεγνλφο πνπ πηζαλψο ζρεηίδεηαη κε ην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ην ήπαξ ζηνλ 

αλαπαξαγσγηθφ ηνπο θχθιν. 

 Σα ζειπθά θαη αξζεληθά άηνκα ηνπ S. canicula παξνπζίαζαλ παξαπιήζην κήθνο 

πξψηεο γελλεηηθήο σξίκαζεο (L50=397,2 θαη 382 mm, αληίζηνηρα). Ώληίζεηα, ηα 

ζειπθά άηνκα ηνπ S. blainville θάλεθε φηη σξηκάδνπλ ζε κεγαιχηεξν κέγεζνο 

(L50=568,1 mm) θαη κεγαιχηεξε ειηθία (T50=17 y,) απφ φ,ηη ηα αξζεληθά (L50=460,6 

mm T50=11,3 y, αληίζηνηρα). Δ δηαθνξεηηθή ηαρχηεηα σξίκαζεο ησλ δχν θχισλ 

νθείιεηαη ζηελ θαζπζηεξεκέλε σξίκαζε ησλ ζειπθψλ αηφκσλ, ε νπνία ηνπο επηηξέπεη 

λα απνθηήζνπλ κεγαιχηεξν κέγεζνο ζψκαηνο, θαη άξα κεγαιχηεξε ζπιαρληθή 

θνηιφηεηα πνπ ζα θηινμελήζεη ηα έκβξπα θαη ηηο επκεγέζεηο γνλάδεο.  

 Καη ηα δχν είδε παξνπζίαζαλ ρακειή γνληκφηεηα. ην S. canicula, ε σνζεθηθή 

γνληκφηεηα θπκάλζεθε απφ 1 έσο 19 ψξηκα σνθχηηαξα, ελψ ν κέγηζηνο αξηζκφο 

εκβξπτθψλ ζεθψλ ήηαλ δχν. ην S. blainville ε σνζεθηθή γνληκφηεηα θπκάλζεθε απφ 1 

έσο 7 ψξηκα σνθχηηαξα θαη ζηνπο σαγσγνχο θαηαγξάθεθαλ 1 έσο 6 έκβξπα.  

 Ο ρακειφο βαζκφο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηνπ κήθνπο ησλ ζειπθψλ θαη ηεο γνληκφηεηάο 

ηνπο έδεημε φηη κφιηο σξηκάζνπλ κπνξεί λα εκθαλίζνπλ ηε κέγηζηε γνληκφηεηα.  

 Σα ψξηκα σνθχηηαξα ήηαλ κηθξφηεξα ζην S. canicula απφ φ,ηη ζην S. blainville, 

πηζαλψο γηαηί ε κέγηζηε σνθπηηαξηθή δηάκεηξνο ζρεηίδεηαη κε ην κέγηζην κέγεζνο πνπ 

θηάλεη θάζε είδνο. Βπίζεο, ζηα απνθιεηζηηθά ιεθηζφηξνθα είδε, φπσο ην S. blainville, ε 

παξαγσγή κεγαιχηεξσλ σνθπηηάξσλ απνηειεί ηελ θχξηα ζηξαηεγηθή παξαγσγήο 

κεγαιχηεξσλ εκβξχσλ κε κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα επηβίσζεο. Γηα ην ιφγν απηφ, ε 

ζεκαληηθή κείσζε ηνπ δείθηε GSI ζηα θπνθνξνχληα ζειπθά άηνκα πνπ είραλ 

σαγσγνχο γεκάηνπο κε ιέθηζν ή δηαθνξνπνηεκέλεο ιεθηζηθέο ζθαίξεο, πηζαλψο 

ζρεηίδεηαη κε ηε κεγάιε αλάγθε ζε ιέθηζν πνπ έρνπλ ζε απηή ηε θάζε ηα έκβξπα. 

 ε θάζε θπνθνξνχλ άηνκν, νη ζήθεο ή ηα έκβξπα είραλ παξφκνην κέγεζνο θαη βάξνο 

θαη βξίζθνληαλ πάληα ζην ίδην ζηάδην αλάπηπμεο. 
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 Ο δείθηεο Κ παξνπζίαζε ζρεδφλ ηελ ίδηα κεληαία δηαθχκαλζε κε ηνπο δείθηεο GSΕ θαη 

ΔSI, δείρλνληαο φηη ν ξπζκφο αθνκνίσζεο ηνπ ιίπνπο αθνινπζεί ην ξπζκφ ηεο 

αλαπαξαγσγηθήο σξίκαζεο, επεξεάδνληαο καδί ηελ επξσζηία. Σν θχιν, ην κέγεζνο 

ζψκαηνο, ε θαηάζηαζε σξίκαζεο θαη ε επνρή θάλεθε φηη επεξεάδνπλ πεξηζζφηεξν 

ηνπο δείθηεο GSI θαη ΔSI παξά ην δείθηε Κ θαη ζηα δχν είδε. 

 Εδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθή ήηαλ ε κείσζε ηνπ δείθηε ΔSI θαη ζηα δχν θχια ηνπ S. 

blainville ηα πξψηα πεξίπνπ 5 y, πέξα απφ ηα νπνία άξρηζε λα απμάλεηαη πάιη. Σν ήπαξ 

πηζαλψο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηα λενγέλλεηα, κε ηε βνήζεηα ηνπ νπνίνπ ξπζκίδνπλ 

θαιχηεξα ηηο θηλήζεηο ηνπο γηα λα απνθεχγνπλ πηζαλνχο ζεξεπηέο ή λα βξίζθνπλ 

ηξνθή. Βπίζεο, ε παξνπζία κεγάινπ ήπαηνο ζηα λενγέλλεηα πηζαλψο αληαλαθιά ηελ 

αλάγθε πνπ έρνπλ γηα επθνιφηεξε πξφζβαζε ζε απνζέκαηα ελέξγεηαο.  

 

Σξνθηθή νηθνινγία 

 Οη θχξηεο ηξνθηθέο νκάδεο ησλ εμεηαδφκελσλ εηδψλ ήηαλ νη Σειεφζηενη, ηα Μαιάθηα 

θαη ηα Καξθηλνεηδή. Δ πιεηνλφηεηα ησλ θαηεγνξηψλ ιείαο ήηαλ βελζηθνί νξγαληζκνί, 

απνηππψλνληαο ην βελζηθφ ηξφπν δηαβίσζήο ηνπο.  

 Δ θαηαγξαθή κηαο εκβξπτθήο ζήθεο ρνλδξηρζχνο ζην ζηνκαρηθφ πεξηερφκελν ηνπ S. 

canicula, ππνδεηθλχεη κηα ελδερφκελε θαληβαιηζηηθή ζπκπεξηθνξά, ελψ ε παξνπζία 

πιαζηηθψλ αληηθεηκέλσλ απνηππψλεη ηε ζαξσηηθή ηξνθηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ είδνπο. 

 Δ έληαζε ηεο δηαηξνθήο ησλ εηδψλ θάλεθε φηη επεξεάδεηαη απφ ηηο κεηαβνιέο ηεο 

θπζηνινγίαο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αλαπαξαγσγή. Ώθελφο ηα ζειπθά άηνκα 

παξνπζίαζαλ πςειφηεξε έληαζε δηαηξνθήο απφ φ,ηη ηα αξζεληθά, κηα θαη ε 

αλαπαξαγσγή είλαη πεξηζζφηεξν ελεξγεηαθά θνζηνβφξνο γηα απηά, αθεηέξνπ ε κείσζε 

ηνπ βαζκνχ ηξνθνιεςίαο κε ηελ πξφνδν ηεο σξίκαζεο απνδφζεθε ζηελ αλάγθε 

εμαζθάιηζεο ζπιαρληθνχ ρψξνπ γηα λα θηινμελεζνχλ νη γνλάδεο θαη ηα έκβξπα.   

 Δ ηξνθηθή πνηθηιφηεηα θπκάλζεθε ζε παξφκνηα επίπεδα ζηα δχν θχια ηνπ S. canicula, 

ελψ ηα ζειπθά άηνκα ηνπ S. blainville παξνπζίαζαλ πςειφηεξε ηξνθηθή πνηθηιφηεηα 

απφ φ,ηη ηα αξζεληθά. Καη ζηα δχν είδε, ηα αλψξηκα άηνκα παξνπζίαζαλ πςειφηεξε 

ηξνθηθή πνηθηιφηεηα απφ φ,ηη ηα ψξηκα, αλεμάξηεηα απφ ην θχιν. 

 Δ επνρή θάλεθε φηη επεξεάδεη ηελ έληαζε ηεο δηαηξνθήο θαη ησλ δχν εηδψλ, ηα νπνία 

κάιηζηα παξνπζίαζαλ παξφκνηεο επνρηθέο ηξνθηθέο πξνηηκήζεηο, γεγνλφο πνπ 

απνηππψλεη ηηο επνρηθέο αιιαγέο ηεο παλίδαο ηνπ ελδηαηηήκαηνο φπνπ ζπρλάδνπλ. 

 Ο παξαηεξνχκελνο κηθξφο βαζκφο επηθάιπςεο ησλ ηξνθηθψλ ζψθσλ κεηαμχ ησλ εηδψλ 

απνθάιπςε ηε ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ ηξνθηθψλ ηνπο ζπλεζεηψλ.  

 Δ κεγαιχηεξε ηξνθηθή πνηθηιφηεηα πνπ παξνπζίαζε ην S. canicula ζε ζρέζε κε ην S. 

blainville, πηζαλψο απνηειεί κηα εμειηθηηθή πξνζαξκνγή θαη ηελ θάιπςε ησλ 

ελεξγεηαθψλ ηνπ αλαγθψλ, εμαηηίαο ηεο θηινπαηξηθήο ηνπ ζπκπεξηθνξάο. Ώληίζεηα, ην 

S. blainville κπνξεί λα εμεξεπλήζεη απνκαθξπζκέλα πεξηβάιινληα, κε απνηέιεζκα λα 

κελ έρεη αλάγθε απφ ζεκαληηθή δηεχξπλζε ηνπ ηξνθηθνχ ηνπ θάζκαηνο. 

 Καη ηα δχν είδε θαηαηάρηεθαλ ζηα ζαξθνθάγα (TROPH>4) κε πξνηίκεζε ζηνπο 

Σειεφζηενπο θαη ζηα Κεθαιφπνδα, επηβεβαηψλνληαο ηνλ θξίζηκν ξφιν πνπ 

δηαδξακαηίδνπλ σο θνξπθαίνη ζεξεπηέο ζην ηξνθηθφ πιέγκα. 
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Γελεηηθή πιεζπζκψλ θαη θπινγεσγξαθία 

 Δ γελεηηθή πνηθηιφηεηα ηνπ S. canicula δελ ήηαλ νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλε ζηνπο 

θπζηθνχο πιεζπζκνχο ηνπ βάζεη αθελφο ελφο ηκήκαηνο (590 bp) ηνπ γνληδίνπ COI ηνπ 

κηηνρνλδξηαθνχ DNA αθεηέξνπ 12 πνιπκνξθηθψλ κηθξνδνξπθνξηθψλ ηφπσλ.  

 εκαληηθή δηαπιεζπζκηαθή δηαθνξνπνίεζε βάζεη θαη ησλ δχν ηχπσλ κνξηαθψλ 

δεηθηψλ βξέζεθε κεηαμχ ηεο αλαηνιηθήο θαη δπηηθήο Μεζνγείνπ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Ώηιαληηθνχ ζηελ πεξίπησζε ηνπ mtDNA), ε νπνία 

θάλεθε φηη ζπκπίπηεη κε ηε γεσγξαθηθή απνκφλσζε ησλ ιεθαλψλ ηεο Μεζνγείνπ. 

Βμαίξεζε ζε απηφ ην πξφηππν απνηέιεζε ε Λεβαληίλε φπνπ εληνπίζηεθαλ θνηλνί 

απιφηππνη θαη κε ηηο δχν πξναλαθεξζείζεο πεξηνρέο, δείρλνληαο φηη ην Καλάιη 

ηθειίαο–Σπλεζίαο δελ απνηειεί έλαλ αλππέξβιεην θξαγκφ γηα ην είδνο.  

 Πεξαηηέξσ δηαπιεζπζκηαθή δηαθνξνπνίεζε παξαηεξήζεθε εληφο ηεο δπηηθήο θαη 

αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, αιιά κφλν σο πξνο ην κηθξνδνξπθνξηθφ DNA. εκαληηθή 

γελεηηθή εηεξνγέλεηα παξνπζίαζαλ νη πιεζπζκνί απφ ηηο ΐαιεαξίδεο θαη ηελ Ώιγεξία, 

φπσο θαη νη πιεζπζκνί ηνπ Ενλίνπ θαη ηνπ Κνξηλζηαθνχ ζε ζρέζε κε ηνλ πιεζπζκφ ηνπ 

Ώηγαίνπ. Οη πιεζπζκνί ηνπ Ενλίνπ θαη ηνπ Κνξηλζηαθνχ θαηέιαβαλ ελδηάκεζε ζέζε 

κεηαμχ ησλ πιεζπζκψλ ηεο δπηηθήο Μεζνγείνπ θαη ηνπ Ώηγαίνπ κφλν σο πξνο ην 

κηθξνδνξπθνξηθφ DNA, κηα θαη δηακνηξάδνληαλ θνηλνχο απινηχπνπο κφλν κε ηνπο 

πιεζπζκνχο ηνπ Ώηγαίνπ. Μηθξφηεξε, αλ θαη ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε εληνπίζηεθε 

κεηαμχ ησλ πιεζπζκψλ ηνπ Ενλίνπ θαη ηνπ Κνξηλζηαθνχ, βάζεη θαη ησλ δχν ηχπσλ 

κνξηαθψλ δεηθηψλ, πνπ πηζαλψο απνδίδεηαη ζηε ζαιάζζηα ζχλδεζε απηψλ ησλ 

πεξηνρψλ κέζσ ηνπ ζρεηηθά αβαζή Παηξατθνχ θφιπνπ.  

 Δ θπινγεσγξαθηθή αλάιπζε απνθάιπςε πεξηνξηζκέλε γνληδηαθή ξνή κεηαμχ ηνπ 

Ενλίνπ θαη ηνπ Ώηγαίνπ κε πεξηζηαζηαθά θαηλφκελα δηαζπνξάο απφ ηε κηα πεξηνρή 

ζηελ άιιε. Ώπηά ηα θαηλφκελα δηαζπνξάο είλαη πηζαλφ λα επλνήζεθαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ κεζνπαγεησληθψλ πεξηφδσλ κε ηελ επαλάθακςε ησλ ζαιάζζησλ 

ελδηαηηεκάησλ θαη ηελ αχμεζε ηνπ βαζκνχ επηθνηλσλίαο ηνπο. Χζηφζν, απηφ ην 

πξφηππν ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί θαη ζηελ επίδξαζε ηεο ηπραίαο γελεηηθήο 

παξέθθιηζεο πνπ πξνέθπςε έπεηηα απφ έλαλ πηζαλφ θαηαθεξκαηηζκφ ηνπ 

ελδηαηηήκαηνο ηνπ είδνπο θαηά ηηο παγεηψδεηο πεξηφδνπο ηνπ Πιεηζηφθαηλνπ.  

 Οη πιεζπζκνί απφ ην Εφλην (θαη ηνλ Κνξηλζηαθφ) παξνπζίαζαλ κεγαιχηεξε γελεηηθή 

νκνηφηεηα κε ηνπο πιεζπζκνχο ηνπ Ώηγαίνπ παξά κε ηνπο πιεζπζκνχο ηεο δπηηθήο 

Μεζνγείνπ. Δ γελεηηθή απνκφλσζε ησλ πιεζπζκψλ ηνπ Ενλίνπ θαη ηνπ Ώηγαίνπ απφ 

ηνπο πιεζπζκνχο ηεο δπηηθήο Μεζνγείνπ πηζαλψο ζπκπίπηεη κε ηε γεσγξαθηθή 

απνκφλσζε απηψλ ησλ πεξηνρψλ κέζσ ηεο Βιιεληθήο Σάθξνπ, θαη φρη κε ηε 

γεσγξαθηθή ππνδηαίξεζε ηεο ιεθάλεο ηεο Μεζνγείνπ κέζσ ηνπ Καλαιηνχ ηεο 

ηθειίαο–Σπλεζίαο. 

 Αηαθνξεηηθά επίπεδα γελεηηθήο δηαθνξνπνίεζεο βξέζεθαλ κεηαμχ πεξηνρψλ πνπ, ελψ 

απέρνπλ παξφκνηα απφζηαζε, δηαρσξίδνληαη απφ δηαθνξεηηθά βάζε. εκαληηθή 

δηαθνξνπνίεζε βξέζεθε κεηαμχ ησλ ΐαιεαξίδσλ θαη ηεο Ώιγεξίαο (κφλν σο πξνο ην 

κηθξνδνξπθνξηθφ DNA) πνπ απέρνπλ ιηγφηεξν απφ 300 km, αιιά δηαρσξίδνληαη απφ 

ηελ αβπζζηθή ιεθάλε Ώιγεξίαο–ΐαιεαξίδσλ. Ώληίζεηα, γελεηηθή νκνηνγέλεηα βξέζεθε 

εληφο ηεο ίδηαο απφζηαζεο ζην Ώηγαίν, ζε κηα ζαιάζζηα έθηαζε κεγάιν κέξνο ηεο 
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νπνίαο δελ μεπεξλά ηα 200 m βάζνπο. πλεπψο, θαίλεηαη φηη ηα βαζηά λεξά απνηεινχλ 

ζεκαληηθφ θξαγκφ ζηε κεηαθίλεζε ηνπ είδνπο. 

 Αηαθνξεηηθά πξφηππα δεκνγξαθηθήο ηζηνξίαο παξνπζίαζε ην είδνο αλάινγα κε ηελ 

πεξηνρή πξνέιεπζήο ηνπ. ηελ πεξηνρή ηεο δπηηθήο Μεζνγείνπ/Ώηιαληηθνχ εκθάληζε 

ην πξφηππν ηεο πιεζπζκηαθήο εμάπισζεο, ην νπνίν ηνπνζεηήζεθε ρξνλνινγηθά ζην 

Μέζν Πιεηζηφθαηλν. Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηηο πεξηνρέο ηνπ Ενλίνπ θαη ηνπ Ώηγαίνπ 

ην είδνο παξνπζίαζε ζρεηηθά ζηαζεξφ πιεζπζκηαθφ κέγεζνο κε κηθξή ηάζε αχμεζεο 

θαη κείσζεο, αληίζηνηρα. Σα δηαθνξεηηθά δεκνγξαθηθά πξφηππα ζηηο απνκαθξπζκέλεο 

πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ θάλεθε φηη αληαλαθινχλ ην δηαθνξεηηθφ βαζκφ κε ηνλ νπνίν 

επεξεάζηεθαλ απηέο νη πεξηνρέο θαηά ηηο παγεηψδεηο πεξηφδνπο ηνπ Πιεηζηφθαηλνπ. 

 ηε δπηηθή Μεζφγεην, ε πιεζπζκηαθή εμάπισζε ηνπ είδνπο ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί 

ζην ιηγφηεξν «θαηαθεξκαηηζκέλν» πεξηβάιινλ πνπ πηζαλψο επεξεάζηεθε ιηγφηεξν 

απφ ηηο παγεηψδεηο πεξηφδνπο ηνπ Πιεηζηφθαηλνπ θαη/ή ζηε ζαιάζζηα επηθνηλσλία κε 

ηνλ Ώηιαληηθφ. Ο Ώηιαληηθφο πηζαλψο ιεηηνχξγεζε είηε σο λέα πεξηνρή απνηθηζκνχ 

θαηά ηηο κεζνπαγεηψδεηο πεξηφδνπο ή σο θαηαθχγην θαηά ηηο παγεηψδεηο πεξηφδνπο. 

Χζηφζν, πεξηζζφηεξα δείγκαηα ρξεηάδνληαη γηα ηνλ έιεγρν απηήο ηεο ππφζεζεο.  

 ην Ώηγαίν, ε πιεζπζκηαθή αλάθακςε ηνπ είδνπο έπεηηα απφ ηηο παγεηψδεηο πεξηφδνπο 

πηζαλψο λα κελ ήηαλ αξθεηά έληνλε, εμαηηίαο ηνπ εκίθιεηζηνπ ραξαθηήξα ηεο ιεθάλεο, 

γηα λα αθήζεη έλα γελεηηθφ «απνηχπσκα» δεκνγξαθηθήο εμάπισζεο. ην Εφλην, νη 

επηπηψζεηο ησλ παγεηψλσλ ζην ελδηαίηεκα θαη ζηνπο πιεζπζκνχο ηνπ είδνπο πηζαλψο 

ήηαλ ιηγφηεξν έληνλεο, θαζψο πεξηθιείεη ζεκαληηθά ιηγφηεξα λεζηά ζε ζρέζε κε ην 

Ώηγαίν, ελψ κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ κε ηα ξερά πεξηβάιινληα ηεο λφηηαο 

Ώδξηαηηθήο θαη ηεο λφηηαο Εηαιίαο, παξέρεη επθνιφηεξε πξφζβαζε ζε λέα 

πεξηβάιινληα γηα απνίθηζε. 

 Σν S. canicula πηζαλψο εγθαζηδξχζεθε ζηνλ Κνξηλζηαθφ, πξνεξρφκελν απφ ην Εφλην, ην 

Οιφθαηλν (11,7 ky BP) φηαλ απηέο νη πεξηνρέο επηθνηλψλεζαλ κέζσ ηνπ Παηξατθνχ 

θφιπνπ. ην γεγνλφο απηφ ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί ε κεγαιχηεξε γελεηηθή νκνηφηεηα 

πνπ παξνπζίαζε ν πιεζπζκφο ηνπ Κνξηλζηαθνχ κε εθείλνλ ηνπ Ενλίνπ, ηδηαίηεξα σο 

πξνο ην κηθξνδνξπθνξηθφ DNA. Πξνο ηα αλαηνιηθά, ν Κνξηλζηαθφο θφιπνο 

νξηνζεηνχληαλ απφ ην Ώηγαίν απφ ηνλ νκψλπκν Εζζκφ κέρξη ην 1893 νπφηε έγηλε ε 

δηάλνημε ηνπ θαλαιηνχ. ηνλ πιεζπζκφ ηνπ Κνξηλζηαθνχ, εθηφο απφ ηνλ θνηλφ 

πξνγνληθφ απιφηππν hap1 φισλ ησλ δεηγκάησλ, βξέζεθε ν απιφηππνο hap2 πνπ 

απαληά ζην Εφλην, ζην Ώηγαίν θαη ζηε Λεβαληίλε, θαη ν απιφηππνο hap10 πνπ απαληά 

κφλν ζηνλ Κνξηλζηαθφ θαη ζην Ώηγαίν. Σν γεγνλφο απηφ πηζαλψο ππνδεηθλχεη κηα πνιχ 

πξφζθαηε γνληδηαθή ξνή απφ ην Ώηγαίν πξνο ηνλ Κνξηλζηαθφ, κηα άπνςε πνπ 

εληζρχεηαη πεξαηηέξσ απφ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο πνπ είρε ην Ώηγαίν ζηε 

γελεηηθή δεμακελή ηνπ Κνξηλζηαθνχ απφ φ,ηη ηνπ Ενλίνπ βάζεη ηεο αλάιπζεο 

STRUCTURE. Παξ’ φια απηά, ην κηθξφ πιεζπζκηαθφ δείγκα απφ ηνλ Κνξηλζηαθφ δελ 

επηηξέπεη ηελ εμαγσγή αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ.  

 Δ ρακειή απινηππηθή πνηθηιφηεηα, ε απνπζία ηδησηηθψλ απινηχπσλ (κε εμαίξεζε ηνλ 

hap33 πνπ βξέζεθε ζην βφξεην Ώηγαίν) θαη ε κέηξηα αιιειηθή πνηθηιφηεηα ηνπ 

πιεζπζκνχ απφ ην Ώηγαίν, ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ ελδείμεηο ηεο επίδξαζεο ηνπ 

Πιεηζηφθαηλνπ ζε απηφλ ηνλ πιεζπζκφ πηζαλψο κέζσ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζηελσπνχ. 
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Χζηφζν, ν πιεζπζκφο ηνπ Ώηγαίνπ, νκνίσο κε ηνπο ππφινηπνπο πιεζπζκνχο, δελ 

έδεημε ζεκαληηθφ πιεφλαζκα εηεξνδπγσηίαο θαη επνκέλσο απνθιείζηεθε ην 

ελδερφκελν δηέιεπζήο ηνπ απφ ζηελσπφ. ΐέβαηα, δελ απνθιείεηαη, ε κείσζε ηνπ 

δξαζηηθνχ κεγέζνπο ηνπ πιεζπζκνχ λα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηαδηαθά θαη φρη απφηνκα, 

νδεγψληαο ζε ζεκαληηθή απψιεηα απινηχπσλ θαη αιιεινκφξθσλ, αιιά θαη ην 

ελδερφκελν ε ζηελσπφο λα έγηλε αξθεηά παιαηφηεξα θαη φρη πξφζθαηα 

 Σν S. canicula εκθάληζε ηζρπξή δνκή εληφο ηεο Μεζνγείνπ. Σα δηαζέζηκα κνξηαθά 

δεδνκέλα ππνζηεξίδνπλ ηελ παξνπζία ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ γελεηηθψλ δεμακελψλ: 

ζηηο ΐαιεαξίδεο, ζηελ Ώιγεξία, ζην Εφλην θαη ζην Ώηγαίν Πέιαγνο, νη νπνίεο 

πξνηείλεηαη λα ιεθζνχλ ππφςε σο αλεμάξηεηεο δηαρεηξηζηηθέο κνλάδεο. Χζηφζν, 

πεξηζζφηεξα δείγκαηα ρξεηάδνληαη γηα ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ θαη ησλ 

γεσγξαθηθψλ νξίσλ ησλ γελεηηθψλ απνζεκάησλ ηνπ είδνπο.  

 ην S. blainville, νη κνξηαθέο αλαιχζεηο απνθάιπςαλ ηελ παξνπζία ελφο πακκηθηηθνχ 

πιεζπζκνχ, ηνπιάρηζηνλ ζηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην φπνπ ε δεηγκαηνιεςία ήηαλ 

επαξθήο. Δ παξνπζία πακκημίαο επηβεβαηψζεθε κε βάζε ηνπο πνιπκνξθηζκνχο ηφζν 

ησλ απινηχπσλ ηνπ γνληδίνπ COI (590 bp) ηνπ κηηνρνλδξηαθνχ DNA φζν θαη ησλ 

αιιεινκφξθσλ 6 πνιπκνξθηθψλ κηθξνδνξπθνξηθψλ ηφπσλ.  

 Δ αθηηλσηή δηάηαμε ησλ απινηχπσλ ζην δίθηπν δηάκεζεο ζχλδεζεο, φπνπ 

δηαρσξίδνληαη θπξίσο θαηά έλα κεηαιιαθηηθφ βήκα απφ ηνπο δχν θεληξηθνχο 

απινηχπνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξνπζία ηδησηηθψλ απινηχπσλ ζρεδφλ ζε φιεο ηηο 

πεξηνρέο δεηγκαηνιεςίαο, είλαη ελδεηθηηθή ηεο πξφζθαηεο πιεζπζκηαθήο εμάπισζεο 

ηνπ είδνπο πνπ πηζαλψο επλνήζεθε θαηά ηηο κεζνπαγεηψδεηο πεξηφδνπο ηνπ 

Πιεηζηφθαηλνπ. Ο ρξφλνο απφζρηζεο ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκηαθνχ δείγκαηνο 

ηνπνζεηήζεθε ρξνλνινγηθά θαηά πξνζέγγηζε ζην Μέζν Πιεηζηφθαηλν.  

 Φαίλεηαη φηη ην S. blainville δηαζέηεη πςειή ηθαλφηεηα δηαζπνξάο νκνίσο κε άιια 

ζθνπαινεηδή ζηα νπνία ηα κεγάια βάζε θαη νη κεγάιεο γεσγξαθηθέο απνζηάζεηο δελ 

εκπφδηζαλ ηε γνληδηαθή ξνή κεηαμχ ησλ απνκαθξπζκέλσλ πιεζπζκψλ ηνπο.  

 Δ γελεηηθή νκνηνγέλεηα ησλ πιεζπζκψλ ηνπ S. blainville θαίλεηαη φηη ζρεηίδεηαη κε ηα 

ηδηαίηεξα ζηνηρεία ηεο βηνινγίαο θαη νηθνινγίαο ηνπ. Δ βελζνπειαγηθή ζπκπεξηθνξά, ε 

επξεία βαζπκεηξηθή θαηαλνκή θαη ε αλαπαξαγσγή ηνπ κε δσνηνθία θαηά ηελ νπνία 

πξνθχπηνπλ απεπζείαο ελεξγεηηθά άηνκα, πηζαλψο πξνζδίδνπλ ζην είδνο κεγαιχηεξε 

ηθαλφηεηα δηαζπνξάο, ζε αληίζεζε κε ην βελζηθφ, σνηφθν θαη κε ζηελφηεξν εχξνο 

βαζπκεηξηθήο θαηαλνκήο S. canicula. Γηα ην ιφγν απηφ, πηζαλψο ηα ππφ κειέηε είδε 

παξνπζίαζαλ δηαθνξεηηθά πξφηππα γελεηηθήο δνκήο.  

 Δ επηηπρήο δηα-εηδηθή ελίζρπζε κφιηο 6 κηθξνδνξπθνξηθψλ ηφπσλ απφ ηνπο 12 αξρηθά 

επηιεγκέλνπο ηφπνπο αθελφο ππνδειψλεη ην ελδερφκελν παξνπζίαο δηαπιεζπζκηαθήο 

δηαθνξνπνίεζεο, πνπ δελ ήηαλ εθηθηφ λα αληρλεπζεί, αθεηέξνπ αλαδεηθλχεη ηελ αλάγθε 

γηα κειινληηθφ ζρεδηαζκφ κηθξνδνξπθνξηθψλ δεηθηψλ εηδηθψλ γηα ην είδνο.  

 Δ απνπζία γελεηηθήο δνκήο βάζεη θαη ησλ δχν ηχπσλ κνξηαθψλ δεηθηψλ δελ ζεκαίλεη 

απαξαίηεηα φηη νη θπζηθνί γεσγξαθηθνί πιεζπζκνί ηνπ S. blainville πξέπεη λα 

απνηειέζνπλ κηα εληαία δηαρεηξηζηηθή κνλάδα αθελφο γηαηί πιεζπζκηαθή δνκή κπνξεί 

λα ππάξρεη, αιιά δελ αληρλεχζεθε αθεηέξνπ νξηζκέλα είδε, ελψ κπνξεί λα 

δηαρσξίδνληαη ζε πιεζπζκνχο πνπ παξνπζηάδνπλ αλαπαξαγσγηθή αθεξαηφηεηα θαη 
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αληαπνθξίλνληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζηηο εθάζηνηε πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, 

ζπληζηνχλ κηα εληαία γελεηηθή δεμακελή, εμαηηίαο ηεο δηαπιεζπζκηαθήο γνληδηαθήο 

ξνήο πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηε δεκηνπξγία γελεηηθήο νκνηνγέλεηαο (Pawson & Ellis 

2005). Βμάιινπ, ζην πιαίζην ηνπ νιηζηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ησλ ηρζπαπνζεκάησλ 

ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε ζπλδπαζηηθή ρξήζε ησλ κνξηαθψλ εξγαιείσλ κε άιιεο 

κεζφδνπο, φπσο ηε κειέηε ηεο δηαπιεζπζκηαθήο εηεξνγέλεηαο σο πξνο ηα βηνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ηε ρσξηθή πνηθηιφηεηα θπζηθψλ δεηθηψλ θαη ηελ επαλαζχιιεςε 

ρεκηθά ή ηερλεηά καξθαξηζκέλσλ αηφκσλ (Begg & Waldman 1999). 

 Δ αλάιπζε πεξηζζφηεξσλ δεηγκάησλ ζα κπνξνχζε λα δηαιεπθάλεη αλ πξάγκαηη ην S. 

blainville παξνπζηάδεη κεγάιε ηθαλφηεηα δηαζπνξάο θαζψο θαη λα απνζαθελίζεη φιεο 

εθείλεο ηηο ηζηνξηθέο δηεξγαζίεο πνπ δηακφξθσζαλ ηε ζχγρξνλε θπινγεσγξαθία ηνπ.   

 

Βαξέα κέηαιια 

 Δ θαηαλνκή ησλ βαξέσλ κεηάιισλ ζηνπο ηζηνχο ήηαλ ζε γεληθέο γξακκέο θνηλή ζηα 

ππφ κειέηε είδε θαη θάλεθε φηη ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηε ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ θαη 

ην βαζκφ ζπγγέλεηάο ηνπο κε ηα δηάθνξα ζηνηρεία 

 Δ θπξηαξρνχζα ζεηξά αχμεζεο ησλ ζπγθεληξψζεσλ ησλ βαξέσλ κεηάιισλ ζηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ ηζηψλ ηνπ S. canicula ήηαλ: Cd<Hg<Cu<Fe<Zn,  δείρλνληαο φηη ηα 

απαξαίηεηα κέηαιια ήηαλ αθζνλφηεξα απφ ηα κε απαξαίηεηα, πηζαλψο εμαηηίαο ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζην κεηαβνιηζκφ. Ώληίζεηα, ζε θάζε ηζηφ ηνπ S. blainville ίζρπε: 

Cd<Cu<Hg<Zn<Fe, κε ην Cu λα έρεη κηθξφηεξε αθζνλία απφ ηνλ ηνμηθφ Hg, 

δείρλνληαο ηε ζεκαληηθή ζπζζψξεπζε ηνπ Hg ζην είδνο. 

 ιεο νη ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο ηνπ Hg κε ην νιηθφ κήθνο ησλ αηφκσλ ήηαλ ζεηηθέο, 

δείρλνληαο ηελ έληνλε ζπζζσξεπηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ζηνηρείνπ. Ώληίζεηα, ηα 

κέηαιια Cd, Cu, Fe θαη Zn παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή ζεηηθή ή αξλεηηθή κε ην κήθνο 

ησλ αηφκσλ αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ηζηνχ. Εδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθή ήηαλ ε αχμεζε 

ησλ επηπέδσλ ηνπ Cd ζην ήπαξ απμαλνκέλνπ ηνπ κήθνπο, ε νπνία απνδφζεθε ζηελ 

απνηνμηλσηηθή δξάζε ηνπ νξγάλνπ θαη ζηελ πινχζηα δηαηξνθή ησλ εηδψλ κε 

Κεθαιφπνδα. Παξφκνην πξφηππν εκθάληζε θαη ν Fe πηζαλψο εμαηηίαο ηεο πςειήο 

αγγείσζεο ηνπ ήπαηνο. εκαληηθή αξλεηηθή ζπζρέηηζε παξνπζίαζαλ ηα ζηνηρεία Cu 

θαη Zn ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ ηζηψλ κε ην κήθνο, πηζαλψο εμαηηίαο ησλ πςειφηεξσλ 

θπζηνινγηθψλ απαηηήζεσλ ησλ κηθξφηεξσλ θαη ηαρέσο απμαλφκελσλ αηφκσλ.  

 Οη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δπαδηθέο ζρέζεηο ησλ βαξέσλ κεηάιισλ ήηαλ ζηελ 

πιεηνλφηεηά ηνπο ζεηηθέο, ππνδειψλνληαο ηε ζπλεξγηζηηθή αιιειεπίδξαζε ησλ 

κεηάιισλ. Χζηφζν, ν Hg παξνπζίαζε ηηο πεξηζζφηεξεο ζεκαληηθέο αξλεηηθέο 

ζπζρεηίζεηο κε ηα ππφινηπα κέηαιια, αληαλαθιψληαο ηελ αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζήο 

ηνπ θαη ηε κείσζε ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ άιισλ κεηάιισλ απμαλνκέλνπ ηνπ κήθνπο. 

 Σν θχιν δελ απνηέιεζε ζεκαληηθφ παξάγνληα δηαθνξνπνίεζεο ηνπ κεηαιιηθνχ 

θνξηίνπ ησλ ηζηψλ ηνπ S. canicula, πηζαλψο εμαηηίαο ησλ παξφκνησλ ξπζκψλ αχμεζεο 

θαη/ή ησλ ηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ ησλ ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ αηφκσλ. Ώληίζεηα, ηα 

αξζεληθά άηνκα ηνπ S. blainville έθεξαλ ζεκαληηθά πςειφηεξα επίπεδα θπξίσο Hg, Cu 

θαη Zn απφ φ,ηη ηα ζειπθά, πηζαλψο εμαηηίαο ηεο κεηξηθήο κεηαθνξάο ησλ κεηάιισλ 

ζηα έκβξπα ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπλερφκελε ζπζζψξεπζε Hg ζηα αξζεληθά άηνκα. 
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 ε αληίζεζε κε ην θχιν, ε θαηάζηαζε ηεο γελλεηηθήο σξίκαζεο απνηέιεζε ζεκαληηθφ 

παξάγνληα θαζνξηζκνχ ηνπ κεηαιιηθνχ πεξηερνκέλνπ ησλ ηζηψλ θαη ζηα δχν είδε. 

Εδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθή ήηαλ ε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ ζπγθεληξψζεσλ ηνπ Hg, 

αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηζηφ, κε ηελ πξφνδν ηεο γελλεηηθήο σξίκαζεο, πηζαλψο ιφγσ ησλ 

απμεκέλσλ ελεξγεηαθψλ απαηηήζεσλ θαη ηεο ζπζσξεπηηθήο ζπκπεξηθνξά ηνπ Hg. Σα 

ππφινηπα κέηαιια παξνπζίαζαλ πνηθίια πξφηππα αλάινγα κε ηνλ ηζηφ. 

 εκαληηθή ξχπαλζε απφ Hg βξέζεθε ζην Εφλην, θαζψο θαη πςειά επίπεδα Hg θαη Cd 

παξαηεξήζεθαλ ζην βφξεην Βπβντθφ θφιπν, ζην βφξεην Ώηγαίν, ζην Μπξηψν θαη ζην 

Κξεηηθφ Πέιαγνο. Σα εμαηξεηηθά πςειά επίπεδα Fe πνπ βξέζεθαλ ζηα βξάγρηα ηνπ S. 

canicula απφ ην βφξεην Βπβντθφ πηζαλψο ζρεηίδνληαη κε ηελ απφζεζε απνβιήησλ 

πινχζησλ ζε Fe πξνεξρφκελα απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ζηδεξνληθειηνχρσλ 

θνηηαζκάησλ ζε απηήλ ηελ πεξηνρή. Βπίζεο, ηα πςειά επίπεδα Fe ζηα βξάγρηα ηνπ S. 

canicula απφ ηνλ Κνξηλζηαθφ θφιπν πηζαλψο απνδίδνληαη ζηελ απφξξηςε ηεο εξπζξάο 

ηιχνο απφ ην εξγνζηάζην παξαγσγήο αινπκηλίνπ ζηνλ θφιπν ηεο Ώληίθπξαο φπνπ 

ζπιιέρζεθαλ ηα δείγκαηα. 

 Δ παξαηεξνχκελε δηαθνξνπνίεζε ησλ ππφ κειέηε εηδψλ σο πξνο ην κεηαιιηθφ 

πεξηερφκελν ησλ ηζηψλ αληαλαθιά αληίζηνηρεο δηαθνξέο ηνπο σο πξνο ηηο ηξνθηθέο 

ζπλήζεηεο, ην ξπζκφ αχμεζεο, ηε θπζηνινγία θαη ηελ νηθνινγία.  

 Δ ζξεπηηθή αμία ησλ ππφ κειέηε εηδψλ σο πξνο ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία Cu, Fe θαη Zn 

ζεσξήζεθε ρακειή γηα ηελ θάιπςε ησλ εκεξήζησλ δηαηξνθηθψλ αλαγθψλ σο πξνο 

απηά.  

 Δ ζπγθέληξσζε ηνπ Hg μεπέξαζε ην αλψηαην επηηξεπφκελν φξην ζε 65,9% θαη 83% 

δείγκαηα κπτθνχ ηζηνχ ησλ εηδψλ S. canicula θαη S. blainville, αληίζηνηρα. Δ 

ζπγθέληξσζε ηνπ Cd ζηνλ εδψδηκν ηζηφ θαη ησλ δχν εηδψλ θαη ηνπ Zn κφλν ζην S. 

blainville μεπέξαζε ηα αλψηαηα επηηξεπφκελα επίπεδα ζε κηθξφ αξηζκφ δεηγκάησλ, ελψ 

ηα επίπεδα ηνπ Cu θαη Fe βξέζεθαλ εληφο ησλ αζθαιψλ νξίσλ. Δ εθηίκεζε ηεο 

εκεξήζηαο πξφζιεςεο ηνπ Hg (EDI) κέζσ ηεο θαηαλάισζεο ησλ εηδψλ θαη ε ζχγθξηζή 

ηεο κε ηα δηεζλή θαζηεξσκέλα πξφηππα αζθαιείαο, ηελ πξνζσξηλή αλεθηή εκεξήζηα 

πξφζιεςε (PTDI) θαη ηε ζπληζηψκελε εκεξήζηα δφζε αλαθνξάο (RfD) ηνπ Hg, 

έδεημαλ φηη ε ζπρλή θαηαλάισζε ησλ εηδψλ, θαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηνπ S. 

blainville, ελέρεη πςειφ ηνμηθνινγηθφ θίλδπλν γηα ηελ πγεία ελφο κέζνπ Έιιελα 

θαηαλαισηή. Γηα ην ιφγν απηφ, ε κέγηζηε πηζαλή εβδνκαδηαία θαηαλάισζε (MPCF) 

ησλ εηδψλ S. canicula θαη S. blainville, θπκάλζεθε ζε ρακειά επίπεδα. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

 

Παξάξηεκα Η 

Ο θαηάινγνο κε ηα πξνγξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα δηαηξηβή είλαη ν 

αθφινπζνο: 

 ARLEQUIN v.3.5.1.2  

 BEAUti v.1.7.5 
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 BioEdit v.7.2  

 BLAST  

 BOTTLENECK v.1.2.02  

 FLEXIBIN v.2 

 FSTAT v.2.9.3.2  

 GENALEX v.6.5 

 GENEPOP v.4.2 

 GENETIX v.4.05 

 GEODIS v.2.6 

 GIS ArcView v.10 

 ΕBDWS v.3.23  

 IMAGE ANALYSIS v.6  

 jMODELTEST v.2.1.4  

 MEGA v.5.1 

 MICROCHECKER v.2.2.3 

 NETWORK v.4.5.1.6 

 POPTREE v.2.0 

 PRIMER v.6 

 R v.2.13 

 STATGRAPHICS v.16.2. 

 STRand v.2.4.59 

 STRUCTURE v.2.3 

 STRUCTURE HARVESTER v.0.6.94  

 TRACER v.1.5 

 TrophLab  

 

Παξάξηεκα ΗΗ  

Παξνπζηάδεηαη κέξνο ησλ Πηλάθσλ θαη ησλ Βηθφλσλ ησλ απνηειεζκάησλ. 



 

 

 

Πίλαθαο Π1 Γελεηηθή απφζηαζε (%p) αλά δεχγνο απινηχπσλ ηνπ είδνπο S. canicula. Αίλεηαη ε κέζε ηηκή ηεο γελεηηθήο απφζηαζεο p (Μ.η.
α
) θαη ηεο 

δηνξζσκέλεο γελεηηθήο απφζηαζεο Κ2Ρ (Μ.η.
β
)  θάζε απινηχπνπ απφ ηνπο ππφινηπνπο. Ο έληνλνο ραξαθηήξαο αληηζηνηρεί ζηε κέγηζηε ηηκή. Οη πεξηπηψζεηο 

φπνπ νη απνζηάζεηο (p θαη Κ2Ρ) δηαθέξνπλ θαηά 0,01 ππνγξακκίδνληαη κε θίηξηλν ρξψκα θαη θαηά 0,02 κε πνξηνθαιί 
 

 
 

 

 

% p 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

1 –

2 0,34 –

3 0,17 0,51 –

4 0,34 0,68 0,51 –

5 0,17 0,51 0,34 0,17 –

6 0,51 0,17 0,68 0,85 0,68 –

7 0,51 0,85 0,68 0,51 0,34 1,02 –

8 0,34 0,68 0,51 0,34 0,17 0,85 0,51 –

9 0,17 0,51 0,34 0,51 0,34 0,68 0,68 0,51 –

10 0,17 0,51 0,34 0,51 0,34 0,68 0,68 0,51 0,34 –

11 0,51 0,85 0,68 0,17 0,34 1,02 0,68 0,51 0,68 0,68 –

12 0,17 0,51 0,34 0,51 0,34 0,68 0,68 0,51 0,34 0,34 0,68 –

13 0,17 0,51 0,34 0,51 0,34 0,68 0,68 0,51 0,34 0,34 0,68 0,34 –

14 0,17 0,51 0,34 0,51 0,34 0,68 0,68 0,51 0,34 0,34 0,68 0,34 0,34 –

15 0,34 0,68 0,51 0,68 0,51 0,85 0,85 0,68 0,51 0,51 0,85 0,51 0,51 0,51 –

16 0,17 0,17 0,34 0,51 0,34 0,34 0,68 0,51 0,34 0,34 0,68 0,34 0,34 0,34 0,51 –

17 0,68 1,02 0,85 1,02 0,85 1,19 0,85 1,02 0,85 0,85 1,19 0,85 0,51 0,85 1,02 0,85 –

18 0,51 0,85 0,68 0,17 0,34 1,02 0,68 0,51 0,68 0,68 0,34 0,68 0,34 0,68 0,85 0,68 0,85 –

19 0,17 0,51 0,34 0,17 0,34 0,68 0,68 0,51 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,51 0,34 0,85 0,34 –

20 0,51 0,85 0,68 0,17 0,34 1,02 0,68 0,51 0,68 0,68 0,34 0,68 0,68 0,68 0,85 0,68 1,19 0,34 0,34 –

21 0,51 0,85 0,68 0,17 0,34 1,02 0,68 0,51 0,68 0,68 0,34 0,68 0,68 0,68 0,85 0,68 1,19 0,34 0,34 0,34 –

22 0,51 0,85 0,68 0,51 0,34 1,02 0,68 0,51 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,85 0,68 1,19 0,68 0,68 0,68 0,68 –

23 0,34 0,68 0,51 0,34 0,17 0,85 0,51 0,34 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,68 0,51 1,02 0,51 0,51 0,51 0,51 0,17 –

24 0,34 0,68 0,51 0,34 0,17 0,85 0,51 0,34 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,68 0,51 1,02 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,34 –

25 0,68 0,68 0,85 0,34 0,51 0,85 0,85 0,68 0,85 0,85 0,51 0,85 0,85 0,85 1,02 0,85 1,36 0,51 0,51 0,51 0,51 0,85 0,68 0,68 –

26 0,51 0,85 0,68 0,17 0,34 1,02 0,68 0,51 0,68 0,68 0,34 0,68 0,68 0,68 0,85 0,68 1,19 0,34 0,34 0,34 0,34 0,68 0,51 0,51 0,51 –

27 0,34 0,68 0,51 0,68 0,51 0,85 0,85 0,68 0,51 0,51 0,85 0,17 0,51 0,51 0,68 0,51 1,02 0,85 0,51 0,85 0,85 0,85 0,68 0,68 1,02 0,85 –

28 0,34 0,68 0,51 0,34 0,17 0,85 0,17 0,34 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,68 0,51 1,02 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,34 0,34 0,68 0,51 0,68 –

29 0,34 0,68 0,51 0,34 0,17 0,85 0,51 0,34 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,17 0,68 0,51 1,02 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,34 0,34 0,68 0,51 0,68 0,34 –

30 0,17 0,51 0,34 0,51 0,34 0,68 0,68 0,51 0,34 0,34 0,68 0,34 0,34 0,34 0,51 0,34 0,51 0,68 0,34 0,68 0,68 0,68 0,51 0,51 0,85 0,68 0,51 0,51 0,51 –

31 0,51 0,51 0,68 0,85 0,68 0,34 1,02 0,85 0,68 0,68 1,02 0,68 0,68 0,68 0,85 0,34 1,19 1,02 0,68 1,02 1,02 0,85 0,85 0,85 1,19 1,02 0,85 0,85 0,85 0,68 –

32 0,34 0,68 0,51 0,68 0,51 0,85 0,85 0,68 0,51 0,51 0,85 0,51 0,51 0,51 0,68 0,51 1,02 0,85 0,51 0,85 0,51 0,85 0,68 0,68 1,02 0,85 0,68 0,68 0,68 0,51 0,85 –

33 0,34 0,68 0,17 0,68 0,51 0,85 0,85 0,68 0,51 0,51 0,85 0,51 0,51 0,51 0,68 0,51 1,02 0,85 0,51 0,85 0,51 0,85 0,68 0,68 1,02 0,85 0,68 0,68 0,68 0,51 0,85 0,34 –

34 0,51 0,17 0,68 0,85 0,68 0,34 1,02 0,85 0,68 0,68 1,02 0,68 0,68 0,68 0,85 0,34 1,19 1,02 0,68 1,02 1,02 1,02 0,85 0,85 0,85 1,02 0,85 0,85 0,85 0,68 0,68 0,85 0,85 –

35 0,51 0,85 0,68 0,17 0,34 1,02 0,68 0,51 0,68 0,68 0,34 0,68 0,68 0,68 0,85 0,68 1,19 0,34 0,34 0,34 0,34 0,68 0,51 0,51 0,51 0,34 0,85 0,51 0,51 0,68 1,02 0,85 0,85 1,02 –

36 0,17 0,51 0,34 0,51 0,34 0,68 0,68 0,51 0,34 0,34 0,68 0,34 0,34 0,34 0,51 0,34 0,85 0,68 0,34 0,68 0,68 0,68 0,51 0,51 0,85 0,68 0,51 0,51 0,51 0,34 0,68 0,51 0,51 0,68 0,68 –

37 0,17 0,51 0,34 0,51 0,34 0,68 0,68 0,51 0,34 0,34 0,68 0,34 0,34 0,34 0,51 0,34 0,85 0,68 0,34 0,68 0,68 0,68 0,51 0,51 0,85 0,68 0,51 0,51 0,51 0,34 0,68 0,51 0,51 0,68 0,68 0,34 –

Μ.T.
α 0,35 0,62 0,51 0,47 0,38 0,77 0,69 0,54 0,52 0,52 0,63 0,51 0,50 0,51 0,68 0,48 0,97 0,61 0,44 0,63 0,61 0,69 0,53 0,54 0,77 0,63 0,67 0,53 0,53 0,51 0,80 0,66 0,65 0,78 0,63 0,52 0,52

Μ.Σ.
β 0,35 0,62 0,51 0,47 0,38 0,78 0,69 0,54 0,52 0,52 0,64 0,51 0,50 0,51 0,69 0,48 0,98 0,62 0,44 0,64 0,62 0,70 0,54 0,54 0,77 0,64 0,68 0,54 0,54 0,51 0,80 0,67 0,66 0,79 0,64 0,52 0,52



 

 

 

Πίλαθαο Π2 Γελεηηθή απφζηαζε (%p) αλά δεχγνο απινηχπσλ ηνπ είδνπο S. blainville. Αίλεηαη ε κέζε ηηκή ηεο γελεηηθήο απφζηαζεο p (Μ.η.
α
) θαη ηεο 

δηνξζσκέλεο γελεηηθήο απφζηαζεο Κ2Ρ (Μ.η.
β
) θάζε απινηχπνπ απφ ηνπο ππφινηπνπο. Ο έληνλνο ραξαθηήξαο αληηζηνηρεί ζηε κέγηζηε ηηκή. Οη πεξηπηψζεηο 

φπνπ νη απνζηάζεηο (p θαη Κ2Ρ) δηαθέξνπλ θαηά 0,01 ππνγξακκίδνληαη κε θίηξηλν ρξψκα 

 

 
 

 

 

 

% p 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1 –

2 0,34 –

3 0,17 0,51 –

4 0,51 0,17 0,68 –

5 0,51 0,17 0,68 0,34 –

6 0,17 0,51 0,34 0,68 0,68 –

7 0,34 0,34 0,51 0,51 0,51 0,51 –

8 0,17 0,51 0,34 0,68 0,68 0,34 0,51 –

9 0,51 0,17 0,68 0,34 0,34 0,68 0,51 0,68 –

10 0,17 0,51 0,34 0,68 0,68 0,34 0,51 0,34 0,68 –

11 0,17 0,51 0,34 0,68 0,68 0,34 0,51 0,34 0,68 0,34 –

12 0,34 0,17 0,51 0,34 0,34 0,51 0,51 0,51 0,34 0,51 0,51 –

13 0,17 0,51 0,34 0,68 0,68 0,34 0,51 0,34 0,68 0,34 0,34 0,51 –

14 0,17 0,51 0,34 0,68 0,68 0,34 0,17 0,34 0,68 0,34 0,34 0,51 0,34 –

15 0,68 0,68 0,51 0,85 0,85 0,85 0,34 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,51 –

16 0,17 0,51 0,34 0,68 0,68 0,34 0,51 0,34 0,68 0,34 0,34 0,51 0,34 0,34 0,85 –

17 0,17 0,51 0,34 0,68 0,68 0,34 0,51 0,34 0,68 0,34 0,34 0,51 0,34 0,34 0,85 0,34 –

18 0,68 0,34 0,85 0,51 0,17 0,85 0,68 0,85 0,51 0,85 0,85 0,51 0,85 0,85 1,02 0,85 0,85 –

19 0,17 0,17 0,34 0,34 0,34 0,34 0,17 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,51 0,34 0,34 0,51 –

20 0,51 0,17 0,68 0,34 0,34 0,68 0,51 0,68 0,34 0,68 0,68 0,34 0,68 0,68 0,85 0,68 0,68 0,51 0,34 –

21 0,51 0,17 0,68 0,34 0,34 0,68 0,51 0,68 0,34 0,68 0,68 0,34 0,68 0,68 0,85 0,68 0,68 0,51 0,34 0,34 –

22 0,51 0,17 0,68 0,34 0,34 0,68 0,51 0,68 0,34 0,68 0,68 0,34 0,68 0,68 0,85 0,68 0,68 0,51 0,34 0,34 0,34 –

23 0,34 0,68 0,51 0,85 0,85 0,51 0,68 0,51 0,85 0,17 0,51 0,68 0,51 0,51 1,02 0,51 0,51 1,02 0,51 0,85 0,85 0,85 –

24 0,34 0,68 0,34 0,85 0,85 0,51 0,68 0,51 0,85 0,51 0,51 0,68 0,51 0,51 0,85 0,51 0,51 1,02 0,51 0,85 0,85 0,85 0,68 –

25 0,17 0,51 0,34 0,68 0,68 0,34 0,51 0,34 0,68 0,34 0,34 0,51 0,34 0,34 0,85 0,34 0,34 0,85 0,34 0,68 0,68 0,68 0,51 0,51 –

26 0,34 0,68 0,51 0,85 0,85 0,51 0,68 0,51 0,85 0,51 0,51 0,68 0,51 0,51 1,02 0,51 0,51 1,02 0,51 0,85 0,85 0,85 0,68 0,68 0,51 –

27 0,51 0,17 0,68 0,34 0,34 0,68 0,51 0,68 0,34 0,68 0,68 0,34 0,68 0,68 0,85 0,68 0,68 0,51 0,34 0,34 0,34 0,34 0,85 0,85 0,68 0,85 –

Μ.T.
α 0,34 0,40 0,48 0,56 0,55 0,50 0,49 0,50 0,56 0,49 0,50 0,47 0,50 0,48 0,80 0,50 0,50 0,71 0,35 0,56 0,56 0,56 0,65 0,65 0,50 0,66 0,56

Μ.Σ.
β 0,34 0,40 0,48 0,56 0,55 0,50 0,49 0,50 0,56 0,49 0,50 0,47 0,50 0,48 0,80 0,50 0,50 0,72 0,35 0,56 0,56 0,56 0,66 0,66 0,50 0,67 0,56



 

 

 

Πίλαθαο Π3 πγθεληξψζεηο Hg (mg/kg w.w.) ζε κπτθφ ηζηφ, ήπαξ, βξάγρηα θαη γνλάδα ηνπ είδνπο S. canicula αλά θχιν θαη θαηάζηαζε σξίκαζεο γηα θάζε 

πεξηνρή δεηγκαηνιεςίαο 

 

Πεξηνρή Φχιν 
Καηάζηαζε 

σξίκαζεο 

Hg 

Μπτθφο ηζηφο Ήπαξ Βξάγρηα Γνλάδα 

Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο 

nAEG 

Θ 

αλψξηκα 109 1,10 0,53 0,25–3,32 83 0,36 0,20 0,09–1,04 49 0,33 0,27 0,06–1,37 12 0,28 0,31 0,08–1,19 

ψξηκα 107 1,86 1,02 0,31–6,83 73 1,22 1,54 0,16–10,4 50 0,57 0,59 0,09–4,14 69 0,34 0,22 0,07–0,96 

ζχλνιν 216 1,48 0,89 0,25–6,83 156 0,76 1,14 0,09–10,4 99 0,45 0,47 0,06–4,14 81 0,33 0,24 0,07–1,19 

Ώ 

αλψξηκα 78 0,92 0,34 0,31–1,97 53 0,41 0,28 0,03–1,65 34 0,25 0,15 0,03–0,81 16 0,20 0,11 0,07–0,38 

ψξηκα 158 1,57 0,77 0,45–5,29 116 1,10 1,25 0,11–8,23 72 0,45 0,34 0,10–1,81 129 0,30 0,18 0,04–0,91 

ζχλνιν 236 1,36 0,73 0,31–5,29 169 0,88 1,09 0,03–8,23 106 0,38 0,31 0,03–1,81 145 0,29 0,18 0,04–0,91 

ζχλνιν 452 1,41 0,81 0,25–6,83 325 0,82 1,12 0,03–10,4 205 0,42 0,40 0,03–4,14 226 0,31 0,20 0,04–1,19 

nEVO 

Θ 

αλψξηκα 7 1,46 0,71 0,74–2,48 4 0,74 0,15 0,64–0,95 4 0,53 0,17 0,33–0,70 4 0,28 0,09 0,19–0,38 

ψξηκα 11 1,55 0,62 0,67–2,68 4 1,04 0,39 0,65–1,55 4 0,33 0,11 0,19–0,45 4 0,24 0,16 0,06–0,45 

ζχλνιν 18 1,52 0,64 0,67–2,68 8 0,89 0,32 0,64–1,55 8 0,43 0,17 0,19–0,70 8 0,26 0,12 0,06–0,45 

Ώ 

αλψξηκα 1 1,80 – 1,80 1 1,25 – 1,25 1 0,62 – 0,62 1 0,29 – 0,29 

ψξηκα 13 1,54 0,33 1,1–2,28 5 1,01 0,33 0,65–1,55 5 1,22 1,19 0,41–3,30 5 0,51 0,13 0,36–0,66 

ζχλνιν 14 1,56 0,33 1,1–2,28 6 1,05 0,32 0,65–1,55 6 1,12 1,09 0,41–3,30 6 0,47 0,14 0,29–0,66 

ζχλνιν 32 1,54 0,52 0,67–2,68 14 0,96 0,31 0,64–1,55 14 0,73 0,77 0,19–3,30 14 0,35 0,17 0,06–0,66 

CYC 

Θ 

αλψξηκα 36 1,21 1,14 0,37–5,28 36 0,68 1,23 0,01–7,60 23 0,26 0,36 0,002–1,59 8 0,29 0,25 0,07–0,84 

ψξηκα 42 1,29 0,63 0,45–3,93 42 1,18 0,83 0,03–3,21 29 0,45 0,28 0,11–1,15 39 0,24 0,15 0,02–0,68 

ζχλνιν 78 1,25 0,90 0,37–5,28 78 0,95 1,06 0,01–7,60 52 0,36 0,33 0,002–1,59 47 0,25 0,17 0,02–0,84 

Ώ 

αλψξηκα 26 0,71 0,48 0,21–2,51 26 0,33 0,20 0,06–0,88 18 0,13 0,08 0,01–0,27 6 0,17 0,15 0,04–0,41 

ψξηκα 37 1,36 0,85 0,61–5,27 37 0,79 0,94 0,13–5,89 25 0,32 0,24 0,10–1,16 37 0,22 0,14 0,03–0,66 

ζχλνιν 63 1,09 0,79 0,21–5,27 63 0,60 0,77 0,06–5,89 43 0,24 0,21 0,01–1,16 43 0,21 0,14 0,03–0,66 

ζχλνιν 141 1,18 0,85 0,21–5,28 141 0,79 0,95 0,01–7,60 95 0,31 0,29 0,002–1,59 90 0,23 0,16 0,02–0,84 

MYR 

Θ 

αλψξηκα 5 1,99 1,07 1,10–3,84 4 1,38 0,79 0,88–2,55 4 0,64 0,17 0,45–0,79 4 0,29 0,10 0,23–0,44 

ψξηκα 5 2,64 0,77 1,49–3,37 5 1,56 0,70 0,36–2,15 5 0,93 0,13 0,77–1,11 5 0,47 0,19 0,28–0,67 

ζχλνιν 10 2,31 0,94 1,10–3,84 9 1,48 0,69 0,36–2,55 9 0,80 0,21 0,45–1,11 9 0,39 0,17 0,23–0,67 

Ώ 

αλψξηκα 4 1,61 0,20 1,36–1,78 4 1,03 0,46 0,36–1,33 4 0,79 0,17 0,65–1,01 4 0,30 0,09 0,21–0,41 

ψξηκα 29 3,41 2,07 0,20–8,76 9 2,69 2,51 0,46–8,53 9 1,52 2,49 0,19–8,09 9 0,68 0,41 0,07–1,39 

ζχλνιν 33 3,19 2,02 0,20–8,76 13 2,18 2,21 0,36–8,53 13 1,30 2,07 0,19–8,09 13 0,57 0,39 0,07–1,39 

ζχλνιν 43 2,99 1,86 0,20–8,76 22 1,89 1,76 0,36–8,53 22 1,09 1,59 0,19–8,09 22 0,49 0,32 0,07–1,39 



 

 

 

Πίλαθαο Π3 (ηέινο) 

Πεξηνρή Φχιν 
Καηάζηαζε 

σξίκαζεο 

Hg 

Μπτθφο ηζηφο Ήπαξ Βξάγρηα Γνλάδα 

Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο 

CRE 

Θ 

αλψξηκα 13 1,48 0,30 1,15–2,26 13 1,52 3,55 0,15–13,2 13 0,57 0,45 0,18–1,69 4 0,36 0,04 0,33–0,40 

ψξηκα 4 3,34 0,60 2,55–3,99 4 2,45 0,89 1,22–3,25 4 1,00 0,28 0,61–1,26 4 0,61 0,20 0,33–0,80 

ζχλνιν 17 1,92 0,89 1,15–3,99 17 1,74 3,13 0,15–13,2 17 0,67 0,44 0,18–1,69 8 0,49 0,19 0,33–0,80 

Ώ 

αλψξηκα 5 1,15 0,32 0,75–1,58 5 0,27 0,06 0,18–0,33 5 0,29 0,05 0,23–0,34 5 0,25 0,03 0,22–0,29 

ψξηκα 10 2,79 1,02 1,26–4,12 10 1,55 1,08 0,27–3,17 10 0,56 0,33 0,03–0,98 10 0,66 0,35 0,16–1,33 

ζχλνιν 15 2,25 1,16 0,75–4,12 15 1,12 1,07 0,18–3,17 15 0,47 0,29 0,03–0,98 15 0,52 0,34 0,16–1,33 

ζχλνιν 32 2,07 1,02 0,75–4,12 32 1,45 2,38 0,15–13,2 32 0,58 0,39 0,03–1,69 23 0,51 0,29 0,16–1,33 

ION 

Θ 

αλψξηκα 5 1,34 0,75 0,76–2,62 5 0,18 0,07 0,12–0,29 5 0,27 0,19 0,16–0,6 5 0,14 0,06 0,09–0,21 

ψξηκα 5 1,93 0,47 1,33–2,52 5 0,92 0,33 0,55–1,35 5 0,48 0,17 0,28–0,65 5 0,26 0,09 0,11–0,33 

ζχλνιν 10 1,63 0,67 0,76–2,62 10 0,55 0,45 0,12–1,35 10 0,38 0,20 0,16–0,65 10 0,20 0,09 0,09–0,33 

Ώ 

αλψξηκα 5 1,17 0,30 0,85–1,65 5 0,62 0,28 0,29–0,95 5 0,46 0,15 0,23–0,62 5 0,21 0,08 0,11–0,33 

ψξηκα 5 1,57 0,44 1,22–2,32 5 0,64 0,32 0,31–1,15 5 0,45 0,21 0,26–0,75 5 0,22 0,09 0,12–0,31 

ζχλνιν 10 1,37 0,41 0,85–2,32 10 0,63 0,28 0,29–1,15 10 0,46 0,17 0,23–0,75 10 0,22 0,08 0,11–0,33 

ζχλνιν 20 1,50 0,56 0,76–2,62 20 0,59 0,37 0,12–1,35 20 0,42 0,19 0,16–0,75 20 0,21 0,09 0,09–0,33 

COR 

Θ 

αλψξηκα 4 0,60 0,07 0,52–0,65 4 0,28 0,13 0,17–0,43 4 0,15 0,05 0,11–0,23 4 0,07 0,03 0,05–0,11 

ψξηκα 6 0,49 0,09 0,36–0,59 6 0,14 0,09 0,06–0,29 6 0,30 0,20 0,12–0,66 6 0,11 0,04 0,05–0,17 

ζχλνιν 10 0,53 0,09 0,36–0,65 10 0,20 0,12 0,06–0,43 10 0,24 0,17 0,11–0,66 10 0,09 0,04 0,05–0,17 

Ώ 

αλψξηκα 8 0,57 0,28 0,24–0,93 8 0,31 0,16 0,07–0,53 4 0,26 0,11 0,12–0,35 4 0,11 0,05 0,05–0,18 

ψξηκα 3 0,97 0,55 0,63–1,61 3 0,43 0,30 0,13–0,72 3 0,32 0,29 0,03–0,61 3 0,11 0,04 0,07–0,14 

ζχλνιν 11 0,68 0,39 0,24–1,61 11 0,34 0,20 0,07–0,72 7 0,29 0,19 0,03–0,61 7 0,11 0,04 0,05–0,18 

ζχλνιν 21 0,61 0,29 0,24–1,61 21 0,27 0,18 0,06–0,72 17 0,26 0,17 0,03–0,66 17 0,10 0,04 0,05–0,18 

ζχλνιν 741 1,47 0,99 0,20–8,76 575 0,87 1,19 0,01–13,2 405 0,44 0,54 0,002–8,09 412 0,30 0,22 0,02–1,39 

Ν, αξηζκφο αηφκσλ; Θ, ζειπθά; Ώ, αξζεληθά; Μ.Σ., κέζε ηηκή; T.A., ηππηθή απφθιηζε 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Πίλαθαο Π4 πγθεληξψζεηο Cd (mg/kg w.w.) ζε κπτθφ ηζηφ, ήπαξ, βξάγρηα θαη γνλάδα ηνπ είδνπο S. canicula αλά θχιν θαη θαηάζηαζε σξίκαζεο γηα θάζε 

πεξηνρή δεηγκαηνιεςίαο 

 

Πεξηνρή Φχιν 
Καηάζηαζε 

σξίκαζεο 

Cd* 

Μπτθφο ηζηφο Ήπαξ Βξάγρηα Γνλάδα 

Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο 

nAEG 

Θ 

αλψξηκα 25 0,014 0,019 0,003–0,089 7 0,10 0,04 0,05–0,16 7 0,015 0,008 0,005–0,029 7 0,168 0,224 0,034–0,672 

ψξηκα 32 0,013 0,028 0,004–0,164 13 0,37 0,51 0,07–1,95 13 0,017 0,019 0,006–0,074 13 0,062 0,043 0,014–0,155 

ζχλνιν 57 0,014 0,024 0,003–0,164 20 0,27 0,43 0,05–1,95 20 0,017 0,016 0,005–0,074 20 0,099 0,140 0,014–0,672 

Ώ 

αλψξηκα 23 0,008 0,004 0,003–0,022 8 0,15 0,05 0,10–0,24 8 0,027 0,015 0,009–0,052 8 0,036 0,035 0,010–0,118 

ψξηκα 35 0,011 0,013 0,004–0,077 12 0,33 0,30 0,08–1,15 12 0,021 0,009 0,010–0,043 12 0,019 0,015 0,008–0,056 

ζχλνιν 58 0,010 0,011 0,003–0,077 20 0,25 0,25 0,08–1,15 20 0,024 0,012 0,009–0,052 20 0,026 0,025 0,008–0,118 

ζχλνιν 115 0,012 0,019 0,003–0,164 40 0,26 0,35 0,045–1,95 40 0,020 0,014 0,005–0,074 40 0,062 0,106 0,008–0,672 

CYC 

Θ 

αλψξηκα 21 0,011 0,006 0,005–0,028 

– 

13 0,025 0,018 0,011–0,077 

– 

ψξηκα 12 0,006 0,002 0,004–0,011 10 0,015 0,009 0,009–0,035 

ζχλνιν 33 0,009 0,005 0,004–0,028 23 0,021 0,015 0,009–0,077 

Ώ 

αλψξηκα 18 0,010 0,009 0,004–0,041 11 0,023 0,013 0,012–0,047 

ψξηκα 14 0,008 0,004 0,004–0,017 11 0,028 0,016 0,009–0,055 

ζχλνιν 32 0,009 0,007 0,004–0,041 22 0,026 0,014 0,009–0,055 

ζχλνιν 65 0,009 0,006 0,004–0,041 45 0,023 0,015 0,009–0,077 

MYR 

Θ 

αλψξηκα 4 0,007 0,002 0,005–0,010 

– 

4 0,038 0,011 0,032–0,055 

– 

ψξηκα 4 0,009 0,005 0,004–0,013 4 0,041 0,010 0,033–0,055 

ζχλνιν 8 0,008 0,004 0,004–0,013 8 0,040 0,010 0,032–0,055 

Ώ 

αλψξηκα 4 0,009 0,002 0,006–0,011 4 0,031 0,011 0,022–0,041 

ψξηκα 5 0,008 0,003 0,005–0,012 5 0,056 0,044 0,009–0,127 

ζχλνιν 9 0,008 0,002 0,005–0,012 9 0,045 0,035 0,009–0,127 

ζχλνιν 17 0,008 0,003 0,004–0,013 17 0,042 0,025 0,009–0,127 

CRE 

Θ 

αλψξηκα 13 0,015 0,008 0,006–0,037 6 0,24 0,07 0,18–0,36 9 0,036 0,027 0,021–0,107 5 0,077 0,027 0,045–0,111 

ψξηκα 4 0,011 0,002 0,009–0,014 4 0,45 0,09 0,38–0,58 4 0,031 0,016 0,017–0,054 4 0,069 0,015 0,055–0,090 

ζχλνιν 17 0,014 0,007 0,006–0,037 10 0,33 0,13 0,18–0,58 13 0,035 0,024 0,017–0,107 9 0,074 0,022 0,045–0,111 

Ώ 

αλψξηκα 5 0,012 0,002 0,009–0,014 4 0,19 0,06 0,10–0,26 5 0,031 0,008 0,018–0,038 4 0,054 0,011 0,039–0,065 

ψξηκα 10 0,009 0,005 0,004–0,022 7 0,54 0,45 0,20–1,49 7 0,024 0,010 0,016–0,046 5 0,061 0,033 0,028–0,111 

ζχλνιν 15 0,010 0,004 0,004–0,022 11 0,41 0,39 0,10–1,49 12 0,027 0,010 0,016–0,046 9 0,058 0,025 0,028–0,111 

ζχλνιν 32 0,012 0,006 0,004–0,037 21 0,37 0,29 0,099–1,49 25 0,031 0,018 0,016–0,107 18 0,066 0,024 0,028–0,111 



 

 

 

Πίλαθαο Π4 (ηέινο) 

Πεξηνρή Φχιν 
Καηάζηαζε 

σξίκαζεο 

Cd* 

Μπτθφο ηζηφο Ήπαξ Βξάγρηα Γνλάδα 

Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο 

ION 

Θ 

αλψξηκα 5 0,006 0,001 0,005–0,007 5 0,21 0,02 0,19–0,24 5 0,026 0,006 0,021–0,034 5 0,049 0,016 0,024–0,065 

ψξηκα 4 0,005 0,001 0,004–0,005 4 0,41 0,14 0,28–0,59 4 0,027 0,005 0,019–0,031 4 0,045 0,018 0,025–0,065 

ζχλνιν 9 0,005 0,001 0,004–0,007 9 0,30 0,14 0,19–0,59 9 0,026 0,005 0,019–0,034 9 0,047 0,016 0,024–0,065 

Ώ 

αλψξηκα 4 0,006 0,002 0,004–0,008 4 0,29 0,25 0,10–0,66 4 0,025 0,003 0,021–0,029 4 0,055 0,018 0,035–0,075 

ψξηκα 4 0,006 0,001 0,005–0,007 4 0,33 0,09 0,23–0,44 4 0,021 0,003 0,017–0,025 4 0,048 0,005 0,045–0,055 

ζχλνιν 8 0,006 0,001 0,004–0,008 8 0,31 0,17 0,10–0,66 8 0,023 0,004 0,017–0,029 8 0,051 0,013 0,035–0,075 

ζχλνιν 17 0,006 0,001 0,004–0,008 17 0,31 0,15 0,095–0,66 17 0,025 0,005 0,017–0,034 17 0,049 0,014 0,024–0,075 

COR 

Θ 

αλψξηκα 4 0,010 0,010 0,004–0,024 

– 

3 0,021 0,011 0,011–0,033 

– 

ψξηκα 6 0,032 0,061 0,005–0,157 6 0,017 0,009 0,006–0,030 

ζχλνιν 10 0,023 0,047 0,004–0,157 9 0,018 0,010 0,006–0,033 

Ώ 

αλψξηκα 5 0,046 0,084 0,005–0,197 6 0,054 0,059 0,012–0,166 

ψξηκα 3 0,008 0,002 0,007–0,010 3 0,014 0,010 0,006–0,026 

ζχλνιν 8 0,032 0,067 0,005–0,197 9 0,041 0,051 0,006–0,166 

ζχλνιν 18 0,027 0,055 0,004–0,197 18 0,030 0,037 0,006–0,166 

ζχλνιν 264 0,012 0,020 0,003–0,197 78 0,302 0,300 0,045–1,95 162 0,026 0,020 0,005–0,166 75 0,060 0,079 0,008–0,672 

Ν, αξηζκφο αηφκσλ; Θ, ζειπθά; Ώ, αξζεληθά; Μ.Σ., κέζε ηηκή; T.A., ηππηθή απφθιηζε; *δελ πεξηιακβάλνληαη άηνκα απφ nEVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Πίλαθαο Π5 πγθεληξψζεηο Cu (mg/kg w.w.) ζε κπτθφ ηζηφ, ήπαξ, βξάγρηα θαη γνλάδα ηνπ είδνπο S. canicula αλά θχιν θαη θαηάζηαζε σξίκαζεο γηα θάζε 

πεξηνρή δεηγκαηνιεςίαο 

 

Πεξηνρή Φχιν 
Καηάζηαζε 

σξίκαζεο 

Cu* 

Μπτθφο ηζηφο Ήπαξ Βξάγρηα Γνλάδα 

Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο 

nAEG 

Θ 

αλψξηκα 29 0,43 0,31 0,10–1,47 7 1,68 0,43 0,91–2,11 7 0,69 0,22 0,30–0,95 7 1,27 0,67 0,86–2,76 

ψξηκα 48 0,42 0,34 0,14–2,18 13 2,42 1,03 1,32–4,90 13 0,65 0,32 0,24–1,31 13 1,08 0,28 0,58–1,45 

ζχλνιν 77 0,42 0,33 0,10–2,18 20 2,16 0,92 0,91–4,90 20 0,66 0,28 0,24–1,31 20 1,15 0,45 0,58–2,76 

Ώ 

αλψξηκα 25 0,37 0,21 0,19–1,16 8 1,89 0,43 1,27–2,51 8 0,59 0,10 0,45–0,73 8 0,99 0,22 0,72–1,33 

ψξηκα 54 0,32 0,12 0,10–0,65 12 2,32 1,50 0,77–6,79 12 0,85 1,01 0,28–4,01 12 0,68 0,09 0,56–0,91 

ζχλνιν 79 0,34 0,15 0,10–1,16 20 2,15 1,19 0,77–6,79 20 0,75 0,78 0,28–4,01 20 0,80 0,22 0,56–1,33 

ζχλνιν 156 0,38 0,26 0,10–2,18 40 2,16 1,05 0,77–6,79 40 0,71 0,58 0,24–4,01 40 0,97 0,39 0,56–2,76 

CYC 

Θ 

αλψξηκα 27 0,45 0,24 0,17–1,32 

– 

13 0,77 0,26 0,40–1,22 

– 

ψξηκα 21 0,30 0,10 0,15–0,49 10 0,64 0,26 0,35–1,27 

ζχλνιν 48 0,38 0,20 0,15–1,32 23 0,71 0,26 0,35–1,27 

Ώ 

αλψξηκα 22 0,56 0,58 0,12–2,79 11 0,84 0,65 0,36–2,71 

ψξηκα 27 0,30 0,13 0,13–0,72 11 0,68 0,27 0,38–1,26 

ζχλνιν 49 0,41 0,41 0,12–2,79 22 0,76 0,49 0,36–2,71 

ζχλνιν 97 0,40 0,33 0,12–2,79 45 0,73 0,39 0,35–2,71 

MYR 

Θ 

αλψξηκα 4 0,60 0,20 0,44–0,85 

– 

4 0,79 0,39 0,45–1,33 

– 

ψξηκα 4 0,29 0,12 0,17–0,45 4 0,87 0,10 0,75–0,99 

ζχλνιν 8 0,44 0,22 0,17–0,85 8 0,83 0,27 0,45–1,33 

Ώ 

αλψξηκα 4 0,39 0,18 0,23–0,65 4 1,08 0,28 0,75–1,42 

ψξηκα 5 0,29 0,07 0,21–0,35 5 1,18 1,38 0,37–3,63 

ζχλνιν 9 0,33 0,13 0,21–0,65 9 1,13 0,99 0,37–3,63 

ζχλνιν 17 0,38 0,18 0,17–0,85 17 0,99 0,74 0,37–3,63 

CRE 

Θ 

αλψξηκα 13 0,31 0,12 0,18–0,59 6 1,86 0,35 1,33–2,35 9 0,52 0,13 0,34–0,74 5 1,03 0,13 0,88–1,18 

ψξηκα 4 0,26 0,07 0,18–0,34 4 1,04 0,32 0,75–1,35 4 0,47 0,06 0,41–0,53 4 0,78 0,10 0,65–0,88 

ζχλνιν 17 0,29 0,11 0,18–0,59 10 1,53 0,53 0,75–2,35 13 0,50 0,11 0,34–0,74 9 0,92 0,17 0,65–1,18 

Ώ 

αλψξηκα 5 0,27 0,05 0,24–0,36 4 1,94 0,91 1,11–2,88 5 0,49 0,16 0,35–0,75 4 1,12 0,53 0,65–1,88 

ψξηκα 10 0,25 0,07 0,16–0,34 7 1,80 0,89 0,95–3,54 7 0,43 0,14 0,28–0,63 5 0,73 0,21 0,55–1,01 

ζχλνιν 15 0,26 0,06 0,16–0,36 11 1,85 0,85 0,95–3,54 12 0,45 0,14 0,28–0,75 9 0,90 0,41 0,55–1,88 

ζχλνιν 32 0,28 0,09 0,16–0,59 21 1,70 0,72 0,75–3,54 25 0,48 0,13 0,28–0,75 18 0,91 0,31 0,55–1,88 



 

 

 

Πίλαθαο Π5 (ηέινο) 

Πεξηνρή Φχιν 
Καηάζηαζε 

σξίκαζεο 

Cu* 

Μπτθφο ηζηφο Ήπαξ Βξάγρηα Γνλάδα 

Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο 

ION 

Θ 

αλψξηκα 5 0,25 0,06 0,20–0,34 5 1,72 0,46 1,15–2,25 5 0,48 0,05 0,43–0,56 5 0,88 0,15 0,68–1,11 

ψξηκα 4 0,22 0,03 0,20–0,26 4 1,41 0,20 1,18–1,66 4 0,38 0,06 0,33–0,46 4 0,63 0,12 0,54–0,79 

ζχλνιν 9 0,24 0,05 0,20–0,34 9 1,58 0,39 1,15–2,25 9 0,44 0,07 0,33–0,56 9 0,77 0,18 0,54–1,11 

Ώ 

αλψξηκα 4 0,26 0,03 0,22–0,29 4 1,77 0,55 1,25–2,25 4 0,52 0,13 0,44–0,71 4 0,90 0,18 0,75–1,11 

ψξηκα 4 0,20 0,04 0,17–0,25 4 1,17 0,24 0,88–1,45 4 0,40 0,05 0,32–0,44 4 0,77 0,23 0,65–1,11 

ζχλνιν 8 0,23 0,04 0,17–0,29 8 1,47 0,50 0,88–2,25 8 0,46 0,11 0,32–0,71 8 0,84 0,20 0,65–1,11 

ζχλνιν 17 0,23 0,04 0,17–0,34 17 1,53 0,43 0,88–2,25 17 0,45 0,09 0,32–0,71 17 0,80 0,19 0,54–1,11 

COR 

Θ 

αλψξηκα 4 0,66 0,22 0,48–0,93 

– 

3 0,92 0,40 0,57–1,35 

– 

ψξηκα 6 0,52 0,29 0,28–1,07 6 0,58 0,11 0,41–0,70  

ζχλνιν 10 0,57 0,26 0,28–1,07 9 0,69 0,28 0,41–1,35 

Ώ 

αλψξηκα 8 0,90 0,81 0,27–2,57 6 1,55 0,87 0,65–2,88 

ψξηκα 3 0,39 0,07 0,35–0,47 3 0,87 0,16 0,75–1,05 

ζχλνιν 11 0,76 0,72 0,27–2,57 9 1,32 0,77 0,65–2,88 

ζχλνιν 21 0,67 0,55 0,27–2,57 18 1,01 0,65 0,41–2,88 

ζχλνιν 340 0,39 0,30 0,10–2,79 78 1,90 0,90 0,75–6,79 162 0,71 0,51 0,24–4,01 75 0,92 0,34 0,54–2,76 

Ν, αξηζκφο αηφκσλ; Θ, ζειπθά; Ώ, αξζεληθά; Μ.Σ., κέζε ηηκή; T.A., ηππηθή απφθιηζε; *δελ πεξηιακβάλνληαη άηνκα απφ nEVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Πίλαθαο Π6 πγθεληξψζεηο Fe (mg/kg w.w.) ζε κπτθφ ηζηφ, ήπαξ, βξάγρηα θαη γνλάδα ηνπ είδνπο S. canicula αλά θχιν θαη θαηάζηαζε σξίκαζεο γηα θάζε 

πεξηνρή δεηγκαηνιεςίαο 

 

Πεξηνρή Φχιν 
Καηάζηαζε 

σξίκαζεο 

Fe 

Μπτθφο ηζηφο Ήπαξ Βξάγρηα Γνλάδα 

Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο 

nAEG 

Θ 

αλψξηκα 23 5,14 2,55 1,28–11,8 9 39,1 17,0 19,9–66,4 10 38,1 11,6 20,2–56,6 8 31,3 17,6 9,85–55,7 

ψξηκα 45 4,39 1,78 1,60–9,38 23 34,6 16,1 15,1–73,3 20 35,3 20,3 20,4–106 24 21,8 8,03 12,4–44,2 

ζχλνιν 68 4,64 2,09 1,28–11,8 32 35,8 16,2 15,1–73,3 30 36,2 17,7 20,2–106 32 24,2 11,6 9,85–55,7 

Ώ 

αλψξηκα 28 5,26 2,31 2,04–11,2 14 32,6 10,0 18,4–54,3 9 24,4 3,24 19,3–28,2 9 21,7 21,0 7,27–74,8 

ψξηκα 52 4,48 1,79 1,57–11,2 29 34,3 24,8 11,3–145 21 51,2 62,8 21,5–302 29 10,3 3,65 4,89–22,3 

ζχλνιν 80 4,75 2,01 1,57–11,2 43 33,8 21,0 11,3–145 30 43,2 53,6 19,3–302 38 13,0 11,4 4,89–74,8 

ζχλνιν 148 4,70 2,04 1,28–11,8 75 34,7 19,0 11,3–145 60 39,7 39,8 19,3–303 70 18,1 12,7 4,89–74,8 

nEVO 

Θ 

αλψξηκα 4 4,46 1,82 2,55–6,88 4 42,1 4,71 35,9–45,9 4 46,5 11,2 31,9–58,8 4 25,4 3,76 20,0–28,0 

ψξηκα 4 6,36 2,87 3,21–10,1 4 45,5 14,0 33,9–65,9 4 41,2 20,1 26,2–70,9 4 18,1 6,42 12,2–25,6 

ζχλνιν 8 5,41 2,45 2,55–10,1 8 43,8 9,85 33,9–65,9 8 43,8 15,4 26,3–70,9 8 21,7 6,24 12,2–28,0 

Ώ 

αλψξηκα 1 7,21 – 7,21 1 33,3 – 33,3 1 25,3 – 25,3 1 22,9 – 22,9 

ψξηκα 5 6,96 1,92 4,45–9,33 5 44,7 14,6 25,3–58,6 5 98,0 123 28,9–317 5 16,1 2,63 13,2–18,9 

ζχλνιν 6 7,00 1,72 4,45–9,33 6 42,8 13,9 25,3–58,6 6 85,9 114 25,3–317 6 17,2 3,63 13,2–22,9 

ζχλνιν 14 6,09 2,24 2,55–10,1 14 43,4 11,2 25,3–65,9 14 61,9 74,8 25,3–317 14 19,8 5,60 12,2–28,0 

CYC 

Θ 

αλψξηκα 26 4,52 2,01 2,28–12,3 27 37,5 19,9 12,8–104 21 21,6 5,24 12,2–31,4 6 21,8 14,5 6,30–46,5 

ψξηκα 21 3,83 1,08 1,45–5,71 30 35,4 15,8 13,3–78,6 27 28,3 22,6 14,5–135 31 26,2 12,8 8,98–59,6 

ζχλνιν 47 4,21 1,68 1,45–12,3 57 36,4 17,7 12,8–104 48 25,3 17,5 12,2–135 37 25,5 12,9 6,30–59,6 

Ώ 

αλψξηκα 21 5,05 2,11 2,24–11,3 22 34,2 9,61 22,0–53,5 20 24,7 8,58 15,3–52,5 6 8,51 2,74 5,18–12,2 

ψξηκα 25 3,47 1,07 1,71–5,29 28 56,9 50,4 20,4–295 25 31,2 27,6 15,2–156 31 10,3 4,13 5,17–20,8 

ζχλνιν 46 4,19 1,79 1,71–11,3 50 46,9 39,6 20,4–295 45 28,3 21,4 15,2–156 37 10,0 3,97 5,17–20,8 

ζχλνιν 93 4,20 1,73 1,45–12,3 107 41,3 30,3 12,8–295 93 26,8 19,4 12,2–156 74 17,8 12,3 5,17–59,6 

MYR 

Θ 

αλψξηκα 5 5,30 1,96 3,35–7,75 5 66,6 14,4 52,3–88,6 5 31,0 6,46 25,3–41,3 5 13,2 2,32 10,9–15,6 

ψξηκα 5 6,28 1,42 4,15–7,55 5 110 50,5 31,8–160 5 47,8 17,7 32,2–75,2 5 10,8 1,22 8,88–12,2 

ζχλνιν 10 5,79 1,69 3,35–7,75 10 88,3 41,8 31,8–160 10 39,4 15,4 25,3–75,2 10 12,0 2,18 8,88–15,6 

Ώ 

αλψξηκα 4 6,54 1,41 4,55–7,55 4 107 27,6 75–142 4 45,0 27,2 27,9–85,7 4 16,2 5,29 12,2–23,9 

ψξηκα 7 5,28 1,39 3,55–7,36 7 112 55,2 55,3–208 5 47,2 24,9 26,9–85,1 7 12,6 4,68 7,53–19,9 

ζχλνιν 11 5,74 1,47 3,55–7,55 11 110 45,4 55,3–208 9 46,2 24,3 26,9–85,7 11 13,9 4,98 7,53–23,9 

ζχλνιν 21 5,76 1,54 3,35–7,75 21 99,6 44,0 31,8–208 19 42,6 19,8 25,3–85,7 21 13,0 3,93 7,53–23,9 



 

 

 

Πίλαθαο Π6 (ηέινο) 

Πεξηνρή Φχιν 
Καηάζηαζε 

σξίκαζεο 

Fe 

Μπτθφο ηζηφο Ήπαξ Βξάγρηα Γνλάδα 

Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο 

CRE 

Θ 

αλψξηκα 13 7,44 1,57 4,08–10,8 13 34,6 16,8 13,2–66,9 13 33,3 12,1 13,0–61,5 4 14,8 1,74 13,2–16,6 

ψξηκα 4 5,77 0,38 5,33–6,21 4 53,3 25,3 28,9–88,3 4 24,0 7,07 16,1–33,2 4 11,0 2,16 8,55–13,3 

ζχλνιν 17 7,05 1,56 4,08–10,8 17 39,0 20,0 13,2–88,3 17 31,1 11,7 13,0–61,5 8 12,9 2,70 8,55–16,6 

Ώ 

αλψξηκα 5 7,39 0,42 6,99–8,08 5 36,6 8,11 28,5–45,6 5 20,3 4,95 13,4–27,0 5 12,9 3,56 8,50–17,0 

ψξηκα 10 7,18 1,79 3,91–10,9 10 88,2 81,2 34,0–305 10 31,9 25,7 14,4–99,6 10 11,6 5,00 5,79–19,2 

ζχλνιν 15 7,25 1,46 3,91–10,9 15 71,0 70,0 28,5–305 15 28,1 21,5 13,4–99,6 15 12,1 4,49 5,79–19,2 

ζχλνιν 32 7,14 1,49 3,91–10,9 32 54,0 51,8 13,2–305 32 29,7 16,8 13,0–99,6 23 12,4 3,91 5,79–19,2 

ION 

Θ 

αλψξηκα 5 4,15 1,08 3,05–5,83 5 38,7 11,5 26,1–51,5 5 24,6 3,13 20,5–29,1 5 23,3 10,1 16,7–41,3 

ψξηκα 4 3,40 0,92 2,55–4,71 4 49,1 10,7 35,9–59,6 4 28,0 5,52 22,6–33,2 4 22,1 8,91 15,3–35,1 

ζχλνιν 9 3,81 1,03 2,55–5,83 9 43,3 11,8 26,1–59,6 9 26,1 4,40 20,5–33,2 9 22,8 9,03 15,3–41,3 

Ώ 

αλψξηκα 4 3,74 0,39 3,33–4,22 4 32,8 4,59 27,9–36,9 4 20,8 3,24 16,2–23,5 4 21,2 8,08 15,3–33,2 

ψξηκα 4 3,98 0,54 3,65–4,78 4 63,3 10,2 50,0–74,6 4 24,8 4,12 19,5–28,6 4 17,7 3,96 12,4–21,2 

ζχλνιν 8 3,86 0,45 3,33–4,78 8 48,1 17,9 27,9–74,6 8 22,8 4,03 16,2–28,6 8 19,5 6,17 12,4–33,2 

ζχλνιν 17 3,83 0,79 2,55–5,83 17 45,5 14,7 26,1–74,6 17 24,6 4,44 16,2–33,2 17 21,2 7,77 12,4–41,3 

COR 

Θ 

αλψξηκα 4 5,01 1,69 3,22–7,15 4 28,0 6,17 20,0–35,0 4 22,8 7,08 14,3–31,6 4 15,5 7,09 8,88–25,6 

ψξηκα 6 6,49 2,87 4,39–10,8 6 32,3 9,42 22,6–49,5 6 49,0 34,0 25,8–112 6 24,2 4,70 17,4–31,0 

ζχλνιν 10 5,90 2,47 3,22–10,8 10 30,6 8,18 20,0–49,5 10 38,6 29,0 14,3–112 10 20,7 7,00 8,88–31,0 

Ώ 

αλψξηκα 8 5,87 3,44 2,72–12,5 8 27,1 7,47 17,9–38,8 6 21,6 3,14 17,6–25,6 6 13,2 5,19 7,00–19,3 

ψξηκα 3 7,80 6,06 1,34–13,4 3 49,3 19,0 28,0–64,5 3 45,0 11,2 33,6–55,9 3 22,7 7,27 14,4–27,9 

ζχλνιν 11 6,39 4,06 1,34–13,4 11 33,2 14,8 17,9–64,5 9 29,4 13,2 17,6–55,9 9 16,4 7,26 7,00–27,9 

ζχλνιν 21 6,16 3,32 1,34–13,4 21 31,9 11,9 17,9–64,5 19 34,2 22,8 14,3–112 19 18,7 7,27 7,00–31,0 

ζχλνιν 346 4,96 2,15 1,28–13,4 287 44,9 34,1 11,3–305 254 33,7 31,3 12,2–317 238 17,4 10,6 4,89–74,8 

Ν, αξηζκφο αηφκσλ; Θ, ζειπθά; Ώ, αξζεληθά; Μ.Σ., κέζε ηηκή; T.A., ηππηθή απφθιηζε 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Πίλαθαο Π7 πγθεληξψζεηο Zn (mg/kg w.w.) ζε κπτθφ ηζηφ, ήπαξ, βξάγρηα θαη γνλάδα ηνπ είδνπο S. canicula αλά θχιν θαη θαηάζηαζε σξίκαζεο γηα θάζε 

πεξηνρή δεηγκαηνιεςίαο 

 

Πεξηνρή Φχιν 
Καηάζηαζε 

σξίκαζεο 

Zn 

Μπτθφο ηζηφο Ήπαξ Βξάγρηα Γνλάδα 

Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο 

nAEG 

Θ 

αλψξηκα 109 9,88 5,38 4,33–42,13 83 9,79 4,62 3,50–32,9 49 12,1 7,09 2,4–50,7 15 14,4 5,17 5,69–23,22 

ψξηκα 107 10,4 2,85 3,83–19,7 73 11,4 4,23 4,00–24,0 50 12,1 5,58 6,40–43,7 70 13,4 3,60 3,68–27,1 

ζχλνιν 216 10,2 4,32 3,83–42,1 156 10,5 4,49 3,50–32,9 99 12,1 6,34 2,40–50,7 85 13,6 3,91 3,68–27,1 

Ώ 

αλψξηκα 78 9,69 5,14 3,68–48,0 53 9,86 3,29 2,64–19,2 34 11,0 3,73 2,60–22,9 16 20,3 8,38 11,8–38,0 

ψξηκα 158 11,0 3,39 4,12–26,3 116 10,5 4,04 2,28–28,2 72 14,8 9,26 6,90–56,0 129 17,5 3,58 2,42–26,6 

ζχλνιν 236 10,6 4,09 3,68–48,0 169 10,3 3,82 2,28–28,2 106 13,6 8,09 2,60–56,0 145 17,8 4,42 2,42–38,0 

ζχλνιν 452 10,4 4,20 3,68–48,0 325 10,4 4,15 2,28–32,9 205 12,9 7,32 2,40–56,0 230 16,2 4,68 2,42–38,0 

nEVO 

Θ 

αλψξηκα 7 11,9 4,82 4,85–18,0 4 10,5 1,54 9,09–12,6 4 17,4 7,99 12,3–29,3 4 18,9 2,81 15,6–22,4 

ψξηκα 11 14,0 5,33 4,81–26,2 4 11,3 2,25 9,55–14,3 4 16,1 4,69 10,8–22,2 4 17,1 7,75 6,35–23,6 

ζχλνιν 18 13,2 5,09 4,81–26,2 8 10,9 1,84 9,09–14,3 8 16,7 6,10 10,8–29,3 8 18,0 5,49 6,35–23,6 

Ώ 

αλψξηκα 1 3,77 – 3,77 1 8,55 – 8,55 1 10,3 – 10,3 1 18,9 – 18,9 

ψξηκα 13 14,0 6,89 5,80–32,2 6 11,1 1,86 9,09–13,5 6 24,9 11,8 12,5–44,4 6 16,4 2,79 13,6–21,6 

ζχλνιν 14 13,2 7,16 3,77–32,2 7 10,7 1,95 8,55–13,5 7 22,8 12,1 10,3–44,4 7 16,8 2,71 13,6–21,6 

ζχλνιν 32 13,2 5,98 3,77–32,2 15 10,8 1,83 8,55–14,3 15 19,6 9,57 10,3–44,4 15 17,4 4,31 6,35–23,6 

CYC 

Θ 

αλψξηκα 37 8,72 4,00 4,12–28,8 37 10,1 5,75 3,95–33,1 25 10,6 1,79 8,20–16,2 10 19,1 9,81 9,7–43,2 

ψξηκα 42 9,05 1,60 5,97–12,4 42 12,9 8,95 3,36–55,9 29 9,99 1,74 6,80–14,8 40 15,9 5,77 9,3–44,8 

ζχλνιν 79 8,90 2,96 4,12–28,8 79 11,6 7,70 3,36–55,9 54 10,3 1,77 6,80–16,2 50 16,5 6,77 9,3–44,8 

Ώ 

αλψξηκα 29 7,81 1,82 3,73–11,7 29 11,4 3,33 5,61–20,5 23 10,7 1,22 8,83–12,8 9 19,9 3,49 14,6–27,3 

ψξηκα 38 9,15 1,70 5,82–13,4 38 11,0 7,45 4,25–50,7 25 11,1 2,11 7,19–15,5 37 17,3 3,06 11,2–26,2 

ζχλνιν 67 8,57 1,86 3,73–13,4 67 11,2 5,99 4,25–50,7 48 10,9 1,73 7,19–15,5 46 17,8 3,28 11,2–27,3 

ζχλνιν 146 8,75 2,52 3,73–28,8 146 11,4 6,95 3,36–55,9 102 10,6 1,77 6,80–16,2 96 17,1 5,40 9,30–44,8 

MYR 

Θ 

αλψξηκα 5 14,9 6,89 6,66–22,5 5 12,6 2,67 9,88–16,3 5 18,4 3,76 13,4–22,0 5 16,7 5,14 12,9–25,5 

ψξηκα 5 16,9 6,14 11,8–26,7 5 8,99 2,81 5,42–13,3 5 28,8 11,3 17,2–45,9 5 23,9 12,4 15,6–45,2 

ζχλνιν 10 15,9 6,23 6,66–26,7 10 10,8 3,22 5,42–16,3 10 23,6 9,66 13,4–45,9 10 20,3 9,70 12,9–45,2 

Ώ 

αλψξηκα 4 22,1 5,05 18,4–29,3 4 15,1 1,19 13,3–15,9 4 23,5 5,51 18,8–29,7 4 20,1 3,42 15,6–23,2 

ψξηκα 29 16,6 7,90 4,36–39,1 9 12,5 3,21 7,90–17,3 9 26,2 15,8 8,40–62,2 9 17,1 13,7 7,11–51,1 

ζχλνιν 33 17,2 7,78 4,36–39,1 13 13,3 2,96 7,90–17,3 13 25,4 13,2 8,40–62,2 13 18,0 11,4 7,11–51,1 

ζχλνιν 43 16,9 7,40 4,36–39,1 23 12,2 3,25 5,42–17,3 23 24,6 11,6 8,40–62,2 23 19,0 10,5 7,11–51,1 



 

 

 

Πίλαθαο Π7 (ηέινο) 

Πεξηνρή Φχιν 
Καηάζηαζε 

σξίκαζεο 

Zn 

Μπτθφο ηζηφο Ήπαξ Βξάγρηα Γνλάδα 

Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο 

CRE 

Θ 

αλψξηκα 13 6,25 0,70 5,49–7,89 13 9,94 2,28 7,31–13,9 13 12,6 3,69 9,00–22,5 8 16,4 3,46 11,3–21,3 

ψξηκα 5 6,19 0,99 5,40–7,89 5 12,6 1,84 10,6–15,4 5 11,3 1,21 9,85–12,8 5 13,8 1,64 11,2–15,3 

ζχλνιν 18 6,23 0,76 5,40–7,89 18 10,7 2,44 7,31–15,4 18 12,3 3,22 9,00–22,5 13 15,4 3,12 11,2–21,3 

Ώ 

αλψξηκα 5 6,55 1,85 4,97–8,92 5 9,94 1,04 8,81–11,6 5 9,40 0,48 8,60–9,80 5 14,9 1,13 13,5–16,2 

ψξηκα 10 6,75 1,06 5,64–9,05 10 11,0 2,43 7,66–15,5 10 10,2 1,60 7,60–13,1 10 16,2 3,48 10,9–23,7 

ζχλνιν 15 6,69 1,31 4,97–9,05 15 10,6 2,09 7,66–15,5 15 9,92 1,36 7,60–13,1 15 15,8 2,93 10,9–23,7 

ζχλνιν 33 6,44 1,05 4,97–9,05 33 10,7 2,25 7,31–15,5 33 11,2 2,78 7,60–22,5 28 15,6 2,97 10,9–23,7 

ION 

Θ 

αλψξηκα 5 7,57 1,00 6,26–8,97 5 6,13 1,21 4,71–7,68 5 9,84 0,42 9,50–10,4 5 13,4 1,91 11,3–16,5 

ψξηκα 4 8,02 1,35 6,55–9,63 4 8,55 1,85 6,23–10,1 4 11,2 2,17 8,28–13,3 4 11,8 1,94 9,69–14,3 

ζχλνιν 9 7,77 1,12 6,26–9,63 9 7,20 1,90 4,71–10,1 9 10,5 1,55 8,28–13,3 9 12,7 2,00 9,69–16,5 

Ώ 

αλψξηκα 4 7,14 0,60 6,35–7,65 4 8,21 0,07 8,15–8,28 4 9,80 0,42 9,30–10,2 4 17,5 4,11 13,6–23,2 

ψξηκα 4 7,89 0,61 7,23–8,54 4 8,15 2,34 5,39–11,1 4 11,6 1,40 9,85–13,1 4 16,1 6,07 12,6–25,2 

ζχλνιν 8 7,52 0,69 6,35–8,54 8 8,18 1,53 5,39–11,1 8 10,7 1,36 9,30–13,1 8 16,8 4,85 12,6–25,2 

ζχλνιν 17 7,65 0,92 6,26–9,63 17 7,66 1,76 4,71–11,1 17 10,6 1,42 8,28–13,3 17 14,6 4,09 9,69–25,2 

COR 

Θ 

αλψξηκα 6 8,71 1,54 6,85–10,3 6 10,9 8,20 3,38–26,9 6 9,80 2,42 6,55–12,6 4 15,6 3,01 12,3–19,6 

ψξηκα 8 8,97 1,91 6,78–11,2 8 11,8 13,1 6,03–44,2 8 19,1 14,6 8,10–48,4 8 15,8 1,43 13,4–18,4 

ζχλνιν 14 8,86 1,70 6,78–11,2 14 11,4 10,9 3,38–44,2 14 15,1 11,8 6,55–48,4 12 15,7 1,95 12,3–19,6 

Ώ 

αλψξηκα 8 9,05 0,88 7,47–10,2 8 12,7 9,56 3,64–34,6 8 12,9 3,16 9,55–19,6 4 17,6 2,50 15,6–21,3 

ψξηκα 3 9,88 1,02 8,83–10,9 3 8,88 2,44 6,63–11,5 3 14,9 2,55 12,9–17,8 3 17,0 3,83 14,3–21,4 

ζχλνιν 11 9,28 0,95 7,47–10,9 11 11,6 8,26 3,64–34,6 11 13,4 3,03 9,55–19,6 7 17,3 2,85 14,3–21,4 

ζχλνιν 25 9,04 1,41 6,78–11,2 25 11,5 9,64 3,38–44,2 25 14,4 8,96 6,55–48,4 19 16,3 2,38 12,3–21,4 

ζχλνιν 748 10,3 4,56 3,68–48,0 584 10,7 5,18 2,28–55,9 420 13,1 7,29 2,40–62,2 428 16,5 5,16 2,42–51,1 

Ν, αξηζκφο αηφκσλ; Θ, ζειπθά; Ώ, αξζεληθά; Μ.Σ., κέζε ηηκή; T.A., ηππηθή απφθιηζε 

 

 

 

 



 

 

 

Πίλαθαο Π8 πγθεληξψζεηο Hg (mg/kg w.w.) ζε κπτθφ ηζηφ, ήπαξ, βξάγρηα θαη γνλάδα ηνπ είδνπο S. blainville αλά θχιν θαη θαηάζηαζε σξίκαζεο γηα 

θάζε πεξηνρή δεηγκαηνιεςίαο 

 

Πεξηνρή Φχιν 
Καηάζηαζε 

σξίκαζεο 

Hg 

Μπτθφο ηζηφο Ήπαξ Βξάγρηα Γνλάδα 

Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο 

nAEG 

Θ 

αλψξηκα 84 2,12 1,02 0,76–5,78 80 0,41 0,27 0,04–1,20 36 0,54 0,33 0,22–1,88 39 0,41 0,25 0,04–1,14 

ψξηκα 30 5,26 2,14 2,52–10,6 30 1,85 1,34 0,46–5,56 18 1,57 0,75 0,60–2,88 28 1,34 1,30 0,34–6,73 

ζχλνιν 114 2,95 1,97 0,76–10,6 110 0,80 0,97 0,04–5,56 54 0,88 0,71 0,22–2,88 67 0,80 0,97 0,04–6,73 

Ώ 

αλψξηκα 34 1,90 1,54 0,33–7,93 27 0,43 0,41 0,10–2,03 18 0,52 0,35 0,17–1,79 15 0,41 0,20 0,09–1,01 

ψξηκα 48 4,09 1,91 0,47–8,97 43 2,69 3,03 0,24–14,5 33 1,71 0,96 0,65–4,58 38 1,08 0,67 0,20–2,78 

ζχλνιν 82 3,18 2,06 0,33–8,97 70 1,82 2,62 0,10–14,5 51 1,29 0,98 0,17–4,58 53 0,89 0,65 0,09–2,78 

ζχλνιν 196 3,05 2,01 0,33–10,6 180 1,20 1,86 0,04–14,5 105 1,08 0,87 0,17–4,58 120 0,84 0,84 0,04–6,73 

CYC 

Θ 

αλψξηκα 39 1,11 1,65 0,05–8,82 39 0,28 0,36 0,01–1,29 39 0,37 0,40 0,04–1,65 8 0,77 0,63 0,09–1,82 

ψξηκα 8 4,92 0,58 4,25–5,88 8 4,51 6,38 1,28–20,0 8 2,18 1,76 0,70–6,34 8 1,39 1,24 0,62–4,38 

ζχλνιν 47 1,75 2,10 0,05–8,82 47 1,00 2,98 0,01–20,0 47 0,68 1,04 0,04–6,34 16 1,08 1,00 0,09–4,38 

Ώ 

αλψξηκα 22 0,78 0,73 0,05–2,22 22 0,27 0,28 0,02–0,85 22 0,32 0,15 0,05–0,66 3 0,14 0,07 0,08–0,21 

ψξηκα 14 2,60 0,98 1,60–4,88 14 2,23 2,74 0,56–11,2 14 0,93 0,52 0,20–2,10 14 0,61 0,49 0,09–1,84 

ζχλνιν 36 1,49 1,22 0,05–4,88 36 1,03 1,94 0,02–11,2 36 0,56 0,45 0,05–2,10 17 0,53 0,48 0,08–1,84 

ζχλνιν 83 1,64 1,77 0,05–8,82 83 1,01 2,57 0,01–20,0 83 0,63 0,83 0,04–6,34 33 0,79 0,82 0,08–4,38 

MYR 

Θ 

αλψξηκα 9 1,77 0,79 0,76–3,02 9 0,62 0,24 0,18–0,88 9 0,46 0,17 0,23–0,73 9 0,22 0,07 0,12–0,37 

ψξηκα 5 3,60 1,92 1,15–5,55 5 2,19 2,39 0,65–6,33 5 0,71 0,41 0,29–1,30 5 0,57 0,31 0,21–0,89 

ζχλνιν 14 2,42 1,53 0,76–5,55 14 1,18 1,55 0,18–6,33 14 0,55 0,29 0,23–1,30 14 0,35 0,25 0,12–0,89 

Ώ 

αλψξηκα 4 2,06 0,98 1,22–3,33 4 0,81 0,35 0,44–1,18 4 0,37 0,12 0,28–0,55 4 0,43 0,41 0,20–1,04 

ψξηκα 12 2,86 1,40 1,25–5,79 12 1,42 1,07 0,35–3,88 12 1,00 0,84 0,30–3,35 12 0,83 0,56 0,10–1,91 

ζχλνιν 16 2,66 1,33 1,22–5,79 16 1,27 0,97 0,35–3,88 16 0,84 0,77 0,28–3,35 16 0,73 0,54 0,10–1,91 

ζχλνιν 30 2,55 1,41 0,76–5,79 30 1,23 1,25 0,18–6,33 30 0,71 0,61 0,23–3,35 30 0,55 0,47 0,10–1,91 

CRE 

Θ 

αλψξηκα 16 1,42 0,50 0,44–2,24 16 0,25 0,15 0,05–0,69 16 0,32 0,09 0,13–0,43 3 0,22 0,07 0,14–0,28 

ψξηκα 3 3,81 0,65 3,33–4,55 3 1,22 0,07 1,15–1,28 3 0,90 0,38 0,65–1,33 3 0,54 0,16 0,37–0,68 

ζχλνιν 19 1,79 1,03 0,44–4,55 19 0,40 0,39 0,05–1,28 19 0,41 0,26 0,13–1,33 6 0,38 0,21 0,14–0,68 

Ώ 

αλψξηκα 11 2,67 0,92 1,54–4,42 11 0,49 0,36 0,11–1,23 11 0,59 0,35 0,19–1,34 6 0,91 0,87 0,20–2,04 

ψξηκα 3 2,41 1,47 0,75–3,55 3 0,69 0,26 0,39–0,88 3 0,54 0,13 0,45–0,69 3 0,25 0,06 0,20–0,32 

ζχλνιν 14 2,61 1,00 0,75–4,42 14 0,53 0,34 0,11–1,23 14 0,58 0,31 0,19–1,34 9 0,69 0,76 0,20–2,04 

ζχλνιν 33 2,14 1,08 0,44–4,55 33 0,46 0,37 0,05–1,28 33 0,48 0,29 0,13–1,34 15 0,57 0,61 0,14–2,04 



 

 

 

Πίλαθαο Π8 (ηέινο) 

Πεξηνρή Φχιν 
Καηάζηαζε 

σξίκαζεο 

Hg 

Μπτθφο ηζηφο Ήπαξ Βξάγρηα Γνλάδα 

Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο 

LIB 

Θ 

αλψξηκα 5 1,32 0,60 0,85–2,22 5 0,52 0,14 0,33–0,65 5 0,37 0,06 0,33–0,45 5 0,20 0,10 0,11–0,35 

ψξηκα 15 1,70 0,61 0,86–3,18 15 1,10 0,73 0,33–2,58 15 0,50 0,28 0,13–1,00 15 0,57 0,90 0,12–3,13 

ζχλνιν 20 1,61 0,61 0,85–3,18 20 0,96 0,68 0,33–2,58 20 0,47 0,25 0,13–1,00 20 0,47 0,79 0,11–3,13 

Ώ 

αλψξηκα 5 1,40 0,93 0,75–3,04 5 0,66 0,30 0,40–1,15 5 0,29 0,09 0,22–0,43 5 0,14 0,06 0,08–0,22 

ψξηκα 5 2,04 0,51 1,28–2,60 5 1,71 1,52 0,40–4,23 5 0,55 0,23 0,31–0,88 5 0,33 0,08 0,22–0,42 

ζχλνιν 10 1,72 0,78 0,75–3,04 10 1,19 1,17 0,40–4,23 10 0,42 0,22 0,22–0,88 10 0,24 0,12 0,08–0,42 

ζχλνιν 30 1,64 0,66 0,75–3,18 30 1,03 0,86 0,33–4,23 30 0,45 0,24 0,13–1,00 30 0,39 0,66 0,08–3,13 

ION 

Θ 

αλψξηκα 12 1,91 1,05 0,72–4,47 12 0,43 0,47 0,10–1,83 7 0,51 0,36 0,15–1,20 7 0,23 0,21 0,05–0,66 

ψξηκα 11 9,39 4,10 3,75–18,7 11 5,80 5,56 0,44–19,3 11 2,86 2,03 0,90–7,71 11 2,72 1,48 0,74–4,65 

ζχλνιν 23 5,49 4,77 0,72–18,7 23 3,00 4,65 0,10–19,3 18 1,95 1,96 0,15–7,71 18 1,76 1,69 0,05–4,65 

Ώ 

αλψξηκα 10 1,72 0,75 1,04–3,50 10 0,32 0,22 0,14–0,74 6 0,38 0,17 0,22–0,64 6 0,19 0,16 0,03–0,44 

ψξηκα 29 5,57 2,71 1,89–14,4 29 5,11 6,57 0,25–27,9 29 1,89 1,27 0,38–5,33 29 1,53 1,21 0,22–5,98 

ζχλνιν 39 4,58 2,91 1,04–14,4 39 3,88 6,02 0,14–27,9 35 1,63 1,29 0,22–5,33 35 1,30 1,21 0,03–5,98 

ζχλνιν 62 4,92 3,70 0,72–18,7 62 3,55 5,53 0,10–27,9 53 1,74 1,54 0,15–7,71 53 1,46 1,40 0,03–5,98 

COR Θ αλψξηκα 1 3,65 – 3,65 1 2,31 – 2,31 1 1,33 – 1,33 1 0,74 – 0,74 

ζχλνιν 435 2,85 2,37 0,05–18,7 419 1,44 2,87 0,01–27,9 335 0,92 1,00 0,04–7,71 282 0,86 0,96 0,03–6,73 

Ν, αξηζκφο αηφκσλ; Θ, ζειπθά; Ώ, αξζεληθά; Μ.Σ., κέζε ηηκή; T.A., ηππηθή απφθιηζε 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Πίλαθαο Π9 πγθεληξψζεηο Cd (mg/kg w.w.) ζε κπτθφ ηζηφ, ήπαξ, βξάγρηα θαη γνλάδα ηνπ είδνπο S. blainville αλά θχιν θαη θαηάζηαζε σξίκαζεο γηα θάζε 

πεξηνρή δεηγκαηνιεςίαο 

 

Πεξηνρή Φχιν 
Καηάζηαζε 

σξίκαζεο 

Cd 

Μπτθφο ηζηφο Ήπαξ Βξάγρηα Γνλάδα 

Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο 

nAEG 

Θ 

αλψξηκα 52 0,017 0,011 0,004–0,048 12 0,19 0,09 0,08–0,34 12 0,053 0,033 0,016–0,131 6 0,080 0,036 0,035–0,126 

ψξηκα 22 0,008 0,006 0,004–0,029 6 0,25 0,07 0,16–0,33 10 0,028 0,014 0,009–0,059 7 0,081 0,058 0,016–0,203 

ζχλνιν 74 0,014 0,011 0,004–0,048 18 0,21 0,09 0,08–0,34 22 0,042 0,029 0,009–0,131 13 0,081 0,048 0,016–0,203 

Ώ 

αλψξηκα 23 0,015 0,011 0,004–0,037 8 0,20 0,12 0,03–0,40 8 0,043 0,027 0,008–0,090 5 0,051 0,024 0,025–0,080 

ψξηκα 28 0,107 0,465 0,003–2,48 9 0,49 0,40 0,23–1,50 15 0,045 0,054 0,008–0,223 17 0,114 0,206 0,011–0,901 

ζχλνιν 51 0,065 0,345 0,003–2,48 17 0,35 0,33 0,03–1,50 23 0,044 0,045 0,008–0,223 22 0,100 0,182 0,011–0,901 

ζχλνιν 125 0,035 0,221 0,003–2,48 35 0,28 0,25 0,03–1,50 45 0,043 0,038 0,008–0,223 35 0,093 0,146 0,011–0,901 

CYC 

Θ 

αλψξηκα 23 0,027 0,031 0,004–0,113 

– 

16 0,095 0,184 0,004–0,671 

– 

ψξηκα 5 0,007 0,003 0,004–0,011 5 0,011 0,002 0,009–0,015 

ζχλνιν 28 0,024 0,029 0,004–0,113 21 0,075 0,163 0,004–0,671 

Ώ 

αλψξηκα 9 0,030 0,019 0,005–0,050 14 0,033 0,028 0,004–0,082 

ψξηκα 6 0,023 0,010 0,006–0,035 7 0,070 0,088 0,009–0,215 

ζχλνιν 15 0,027 0,016 0,005–0,050 21 0,045 0,056 0,004–0,215 

ζχλνιν 43 0,025 0,025 0,004–0,113 42 0,060 0,121 0,004–0,671 

MYR 

Θ 

αλψξηκα 5 0,025 0,010 0,010–0,033 3 0,77 0,33 0,39–0,96 5 0,030 0,015 0,017–0,055 3 0,026 0,025 0,011–0,055 

ψξηκα 5 0,012 0,006 0,005–0,022 5 1,14 0,39 0,75–1,65 5 0,026 0,011 0,017–0,045 5 0,026 0,008 0,014–0,033 

ζχλνιν 10 0,019 0,010 0,005–0,033 8 1,00 0,39 0,39–1,65 10 0,028 0,013 0,017–0,055 8 0,026 0,015 0,011–0,055 

Ώ 

αλψξηκα 4 0,032 0,016 0,018–0,045 4 0,85 0,25 0,55–1,14 4 0,046 0,019 0,022–0,068 4 0,058 0,018 0,033–0,075 

ψξηκα 6 0,017 0,010 0,005–0,035 3 0,77 0,29 0,45–1,02 6 0,042 0,041 0,015–0,122 5 0,039 0,029 0,016–0,088 

ζχλνιν 10 0,023 0,014 0,005–0,045 7 0,82 0,25 0,45–1,14 10 0,044 0,032 0,015–0,122 9 0,047 0,025 0,016–0,088 

ζχλνιν 20 0,021 0,012 0,005–0,045 15 0,91 0,34 0,39–1,65 20 0,036 0,025 0,015–0,122 17 0,037 0,023 0,011–0,088 

CRE 

Θ 

αλψξηκα 16 0,019 0,012 0,004–0,049 4 0,16 0,02 0,13–0,18 14 0,029 0,027 0,005–0,095 4 0,052 0,028 0,025–0,085 

ψξηκα 5 0,010 0,005 0,006–0,018 4 0,18 0,03 0,15–0,22 4 0,017 0,009 0,007–0,025 4 0,092 0,019 0,065–0,111 

ζχλνιν 21 0,017 0,011 0,004–0,049 8 0,17 0,03 0,13–0,22 18 0,027 0,025 0,005–0,095 8 0,072 0,031 0,025–0,111 

Ώ 

αλψξηκα 11 0,040 0,091 0,007–0,312 4 0,12 0,06 0,06–0,20 10 0,063 0,084 0,011–0,292 4 0,035 0,014 0,025–0,055 

ψξηκα 3 0,012 0,005 0,009–0,017 3 0,15 0,03 0,12–0,18 3 0,051 0,032 0,027–0,088 3 0,070 0,028 0,045–0,100 

ζχλνιν 14 0,034 0,080 0,007–0,312 7 0,13 0,05 0,06–0,20 13 0,060 0,075 0,011–0,292 7 0,050 0,026 0,025–0,100 

ζχλνιν 35 0,023 0,051 0,004–0,312 15 0,15 0,04 0,06–0,22 31 0,041 0,053 0,005–0,292 15 0,062 0,030 0,025–0,111 



 

 

 

Πίλαθαο Π9 (ηέινο) 

Πεξηνρή Φχιν 
Καηάζηαζε 

σξίκαζεο 

Cd 

Μπτθφο ηζηφο Ήπαξ Βξάγρηα Γνλάδα 

Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο 

LIB 

Θ 

αλψξηκα 4 0,016 0,010 0,011–0,031 4 0,67 0,25 0,45–0,95 5 0,023 0,014 0,010–0,045 3 0,076 0,028 0,045–0,099 

ψξηκα 10 0,013 0,009 0,004–0,032 6 0,99 0,33 0,65–1,44 9 0,017 0,014 0,006–0,052 15 0,076 0,052 0,014–0,182 

ζχλνιν 14 0,014 0,009 0,004–0,032 10 0,86 0,33 0,45–1,44 14 0,019 0,014 0,006–0,052 18 0,076 0,048 0,014–0,182 

Ώ 

αλψξηκα 3 0,055 0,008 0,050–0,065 3 0,64 0,08 0,55–0,71 3 0,051 0,009 0,042–0,060 3 0,081 0,016 0,065–0,096 

ψξηκα 5 0,041 0,041 0,011–0,100 5 0,58 0,41 0,27–1,25 5 0,035 0,033 0,013–0,092 5 0,045 0,036 0,017–0,108 

ζχλνιν 8 0,047 0,032 0,011–0,100 8 0,60 0,32 0,27–1,25 8 0,041 0,027 0,013–0,092 8 0,059 0,034 0,017–0,108 

ζχλνιν 22 0,026 0,026 0,004–0,100 18 0,75 0,34 0,27–1,44 22 0,027 0,022 0,006–0,092 26 0,071 0,044 0,014–0,182 

ION 

Θ 

αλψξηκα 10 0,009 0,007 0,005–0,029 3 0,13 0,05 0,09–0,19 4 0,041 0,021 0,015–0,063 3 0,059 0,014 0,048–0,075 

ψξηκα 7 0,005 0,003 0,004–0,011 5 0,19 0,03 0,16–0,23 7 0,039 0,035 0,015–0,093 5 0,040 0,010 0,028–0,055 

ζχλνιν 17 0,007 0,006 0,004–0,029 8 0,17 0,05 0,09–0,23 11 0,040 0,029 0,015–0,093 8 0,048 0,015 0,028–0,075 

Ώ 

αλψξηκα 9 0,009 0,006 0,004–0,023 3 0,10 0,04 0,05–0,13 3 0,055 0,012 0,043–0,067 3 0,054 0,021 0,033–0,075 

ψξηκα 7 0,014 0,009 0,004–0,027 4 0,17 0,02 0,15–0,20 6 0,054 0,025 0,020–0,078 4 0,027 0,009 0,015–0,035 

ζχλνιν 16 0,011 0,007 0,004–0,027 7 0,14 0,05 0,05–0,20 9 0,054 0,021 0,020–0,078 7 0,039 0,020 0,015–0,075 

ζχλνιν 33 0,009 0,007 0,004–0,029 15 0,16 0,05 0,05–0,23 20 0,046 0,026 0,015–0,093 15 0,043 0,017 0,015–0,075 

COR Θ αλψξηκα 1 0,011 – 0,011 1 0,21 – 0,21 1 0,035 – 0,035 1 0,045 – 0,045 

ζχλνιν 279 0,027 0,149 0,003–2,48 99 0,42 0,38 0,03–1,65 181 0,044 0,067 0,004–0,671 109 0,067 0,089 0,011–0,901 

Ν, αξηζκφο αηφκσλ; Θ, ζειπθά; Ώ, αξζεληθά; Μ.Σ., κέζε ηηκή; T.A., ηππηθή απφθιηζε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Πίλαθαο Π10 πγθεληξψζεηο Cu (mg/kg w.w.) ζε κπτθφ ηζηφ, ήπαξ, βξάγρηα θαη γνλάδα ηνπ είδνπο S. blainville αλά θχιν θαη θαηάζηαζε σξίκαζεο γηα 

θάζε πεξηνρή δεηγκαηνιεςίαο 

 

Πεξηνρή Φχιν 
Καηάζηαζε 

σξίκαζεο 

Cu 

Μπτθφο ηζηφο Ήπαξ Βξάγρηα Γνλάδα 

Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο 

nAEG 

Θ 

αλψξηκα 57 0,31 0,14 0,11–0,86 12 1,51 1,32 0,59–5,47 12 0,37 0,05 0,31–0,48 6 0,77 0,20 0,45–1,05 

ψξηκα 24 0,26 0,08 0,14–0,46 6 1,83 1,12 0,56–3,35 10 0,56 0,42 0,28–1,66 7 0,69 0,14 0,52–0,90 

ζχλνιν 81 0,30 0,12 0,11–0,86 18 1,62 1,23 0,56–5,47 22 0,46 0,29 0,28–1,66 13 0,72 0,17 0,45–1,05 

Ώ 

αλψξηκα 28 0,34 0,19 0,13–1,11 8 1,10 0,16 0,91–1,32 8 0,41 0,12 0,31–0,68 5 0,80 0,24 0,41–1,05 

ψξηκα 41 0,45 0,55 0,15–3,62 9 1,73 0,59 1,14–2,92 15 0,62 0,32 0,38–1,67 17 0,59 0,18 0,29–1,15 

ζχλνιν 69 0,40 0,44 0,13–3,62 17 1,43 0,54 0,91–2,92 23 0,55 0,28 0,31–1,67 22 0,64 0,21 0,29–1,15 

ζχλνιν 150 0,35 0,32 0,11–3,62 35 1,53 0,95 0,56–5,47 45 0,50 0,29 0,28–1,67 35 0,67 0,20 0,29–1,15 

CYC 

Θ 

αλψξηκα 31 0,55 0,63 0,13–3,70 

– 

20 0,72 0,73 0,13–3,72 

– 

ψξηκα 5 0,22 0,03 0,18–0,25 4 0,44 0,09 0,33–0,54 

ζχλνιν 36 0,51 0,59 0,13–3,70 24 0,67 0,67 0,13–3,72 

Ώ 

αλψξηκα 19 0,51 0,31 0,29–1,70 15 0,72 0,61 0,24–2,72 

ψξηκα 6 0,36 0,10 0,21–0,48 11 0,43 0,26 0,18–1,12 

ζχλνιν 25 0,47 0,28 0,21–1,70 26 0,60 0,50 0,18–2,72 

ζχλνιν 61 0,49 0,49 0,13–3,70         50 0,64 0,59 0,13–3,72         

MYR 

Θ 

αλψξηκα 5 0,28 0,05 0,23–0,33 3 0,96 0,81 0,44–1,90 5 0,42 0,09 0,33–0,55 3 0,49 0,06 0,43–0,53 

ψξηκα 5 0,23 0,06 0,14–0,31 5 0,73 0,14 0,54–0,88 5 0,32 0,08 0,22–0,44 5 0,48 0,15 0,34–0,71 

ζχλνιν 10 0,25 0,06 0,14–0,33 8 0,82 0,46 0,44–1,90 10 0,37 0,09 0,22–0,55 8 0,49 0,12 0,34–0,71 

Ώ 

αλψξηκα 4 0,45 0,09 0,33–0,56 4 1,16 0,77 0,43–2,24 4 0,50 0,14 0,33–0,65 4 0,61 0,14 0,41–0,73 

ψξηκα 6 0,32 0,13 0,20–0,55 3 0,65 0,19 0,43–0,78 6 0,40 0,14 0,25–0,61 5 0,32 0,08 0,25–0,45 

ζχλνιν 10 0,37 0,13 0,20–0,56 7 0,94 0,62 0,43–2,24 10 0,44 0,14 0,25–0,65 9 0,45 0,19 0,25–0,73 

ζχλνιν 20 0,31 0,11 0,14–0,56 15 0,88 0,52 0,43–2,24 20 0,40 0,12 0,22–0,65 17 0,47 0,15 0,25–0,73 

CRE 

Θ 

αλψξηκα 16 0,31 0,12 0,16–0,71 4 1,71 0,41 1,18–2,15 14 0,45 0,11 0,33–0,66 4 0,74 0,25 0,51–1,01 

ψξηκα 5 0,28 0,09 0,18–0,41 4 1,16 0,63 0,67–2,05 4 0,37 0,07 0,29–0,45 4 0,63 0,10 0,51–0,75 

ζχλνιν 21 0,31 0,12 0,16–0,71 8 1,43 0,57 0,67–2,15 18 0,43 0,11 0,29–0,66 8 0,69 0,18 0,51–1,01 

Ώ 

αλψξηκα 11 0,79 1,50 0,23–5,31 4 1,19 0,28 0,89–1,45 10 0,53 0,17 0,35–0,85 4 0,83 0,17 0,65–1,05 

ψξηκα 3 0,26 0,11 0,18–0,38 3 1,37 0,64 0,65–1,88 3 0,63 0,10 0,54–0,73 3 0,78 0,21 0,61–1,01 

ζχλνιν 14 0,68 1,34 0,18–5,31 7 1,27 0,43 0,65–1,88 13 0,55 0,16 0,35–0,85 7 0,81 0,17 0,61–1,05 

ζχλνιν 35 0,45 0,85 0,16–5,31 15 1,36 0,50 0,65–2,15 31 0,48 0,14 0,29–0,85 15 0,74 0,18 0,51–1,05 



 

 

 

Πίλαθαο Π10 (ηέινο) 

Πεξηνρή Φχιν 
Καηάζηαζε 

σξίκαζεο 

Cu 

Μπτθφο ηζηφο Ήπαξ Βξάγρηα Γνλάδα 

Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο 

LIB 

Θ 

αλψξηκα 4 0,19 0,11 0,08–0,31 4 0,68 0,13 0,55–0,86 5 0,32 0,20 0,17–0,65 3 0,43 0,10 0,33–0,52 

ψξηκα 15 0,10 0,03 0,05–0,16 6 1,13 0,66 0,34–1,99 13 0,26 0,08 0,18–0,41 17 0,44 0,15 0,19–0,74 

ζχλνιν 19 0,12 0,07 0,05–0,31 10 0,95 0,55 0,34–1,99 18 0,28 0,12 0,17–0,65 20 0,44 0,14 0,19–0,74 

Ώ 

αλψξηκα 3 0,84 0,93 0,28–1,92 3 0,39 0,21 0,15–0,56 3 0,34 0,17 0,17–0,50 1 0,48 – 0,48 

ψξηκα 4 0,26 0,27 0,07–0,65 5 1,14 0,24 0,94–1,48 5 0,28 0,12 0,20–0,49 5 0,54 0,17 0,38–0,82 

ζχλνιν 7 0,51 0,65 0,07–1,92 8 0,86 0,44 0,15–1,48 8 0,30 0,13 0,17–0,50 6 0,53 0,16 0,38–0,82 

ζχλνιν 26 0,22 0,37 0,05–1,92 18 0,91 0,49 0,15–1,99 26 0,29 0,12 0,17–0,65 26 0,46 0,14 0,19–0,82 

ION 

Θ 

αλψξηκα 10 0,32 0,06 0,24–0,42 3 2,49 0,67 1,98–3,25 4 0,38 0,06 0,33–0,45 3 0,96 0,20 0,75–1,15 

ψξηκα 7 0,22 0,08 0,09–0,34 5 1,59 0,49 0,95–2,22 7 0,38 0,09 0,27–0,51 5 0,64 0,09 0,50–0,75 

ζχλνιν 17 0,28 0,09 0,09–0,42 8 1,93 0,70 0,95–3,25 11 0,38 0,08 0,27–0,51 8 0,76 0,21 0,50–1,15 

Ώ 

αλψξηκα 9 0,39 0,21 0,08–0,84 3 1,74 0,17 1,55–1,88 3 0,58 0,07 0,51–0,65 3 0,91 0,10 0,80–0,99 

ψξηκα 7 0,47 0,29 0,22–1,07 4 1,84 0,32 1,55–2,22 6 0,48 0,11 0,36–0,69 4 0,78 0,13 0,65–0,95 

ζχλνιν 16 0,42 0,24 0,08–1,07 7 1,80 0,25 1,55–2,22 9 0,52 0,11 0,36–0,69 7 0,83 0,13 0,65–0,99 

ζχλνιν 33 0,35 0,19 0,08–1,07 15 1,87 0,52 0,95–3,25 20 0,44 0,11 0,27–0,69 15 0,79 0,18 0,50–1,15 

COR Θ αλψξηκα 1 0,55 – 0,55 1 2,32 – 2,32 1 0,68 – 0,68 1 0,88 – 0,88 

ζχλνιν 326 0,37 0,43 0,05–5,31 99 1,35 0,78 0,15–5,47 193 0,49 0,36 0,13–3,72 109 0,62 0,22 0,19–1,15 

Ν, αξηζκφο αηφκσλ; Θ, ζειπθά; Ώ, αξζεληθά; Μ.Σ., κέζε ηηκή; T.A., ηππηθή απφθιηζε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Πίλαθαο Π11 πγθεληξψζεηο Fe (mg/kg w.w.) ζε κπτθφ ηζηφ, ήπαξ, βξάγρηα θαη γνλάδα ηνπ είδνπο S. blainville αλά θχιν θαη θαηάζηαζε σξίκαζεο γηα 

θάζε πεξηνρή δεηγκαηνιεςίαο 

 

Πεξηνρή Φχιν 
Καηάζηαζε 

σξίκαζεο 

Fe* 
Μπτθφο ηζηφο Ήπαξ Βξάγρηα Γνλάδα 

Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο 

nAEG 

Θ 

αλψξηκα 57 5,09 1,37 2,61–10,5 29 37,9 16,8 8,13–77,0 13 26,3 7,86 16,8–39,8 15 20,2 8,27 6,37–35,6 

ψξηκα 22 4,01 1,56 1,55–7,47 15 31,3 16,2 6,56–61,9 9 51,4 25,4 27,5–106 15 25,6 8,65 12,0–44,8 

ζχλνιν 79 4,79 1,50 1,55–10,5 44 35,6 16,7 6,56–77,0 22 36,6 21,0 16,8–106 30 22,9 8,76 6,37–44,8 

Ώ 

αλψξηκα 28 4,67 1,85 1,31–10,8 15 31,7 9,14 14,3–43,2 8 23,4 5,60 16,6–30,9 6 20,8 6,16 11,6–27,9 

ψξηκα 35 3,90 1,89 1,31–7,89 16 51,5 23,6 19,1–103 10 48,9 21,5 23,1–98,5 19 15,3 9,94 7,75–53,5 

ζχλνιν 63 4,24 1,89 1,31–10,8 31 41,9 20,5 14,3–103 18 37,6 20,7 16,6–98,5 25 16,6 9,37 7,75–53,5 

ζχλνιν 142 4,55 1,70 1,31–10,8 75 38,2 18,5 6,56–103,44 40 37,0 20,6 16,6–106 55 20,0 9,49 6,37–53,5 

CYC 

Θ 

αλψξηκα 30 5,45 3,17 2,28–15,4 30 22,4 13,9 3,61–65,8 35 27,2 16,4 7,10–90,5 8 19,0 8,00 11,1–28,9 

ψξηκα 6 5,66 2,26 2,93–8,65 7 55,9 19,1 26,7–84,2 6 35,1 13,7 20,1–53,3 6 18,2 6,67 10,6–27,7 

ζχλνιν 36 5,49 3,01 2,28–15,4 37 28,7 19,8 3,61–84,2 41 28,3 16,1 7,10–90,5 14 18,6 7,19 10,6–28,9 

Ώ 

αλψξηκα 22 4,38 2,05 1,57–8,14 21 32,8 17,1 9,95–73,8 22 24,1 7,65 4,60–37,3 6 15,9 8,47 5,52–25,9 

ψξηκα 6 5,29 2,35 2,22–7,55 6 44,9 8,87 34,0–55,2 6 32,7 10,0 19,0–49,6 6 12,9 3,35 8,55–18,3 

ζχλνιν 28 4,57 2,10 1,57–8,14 27 35,5 16,3 9,95–73,8 28 25,9 8,78 4,60–49,6 12 14,4 6,34 5,52–25,9 

ζχλνιν 64 5,09 2,67 1,57–15,4 64 31,6 18,6 3,61–84,18 69 27,4 13,6 4,60–90,5 26 16,7 7,02 5,52–28,9 

CRE 

Θ 

αλψξηκα 11 4,90 3,57 1,88–12,6 12 29,7 6,16 19,4–40,8 11 42,4 19,8 15,7–77,2 5 13,3 4,38 7,58–18,9 

ψξηκα 5 2,66 0,86 1,58–3,35 5 51,4 19,4 30,0–75,9 5 47,2 16,8 33,2–65,9 6 20,1 7,46 11,3–32,9 

ζχλνιν 16 4,20 3,14 1,58–12,6 17 36,1 15,0 19,4–75,9 16 43,9 18,5 15,7–77,2 11 17,0 6,94 7,58–32,9 

Ώ 

αλψξηκα 11 4,23 1,10 2,46–5,81 10 30,2 12,7 19,4–55,0 11 53,0 55,4 14,7–211 6 12,8 6,52 4,98–23,2 

ψξηκα 3 2,24 0,23 1,98–2,42 3 39,9 10,8 32,3–52,3 3 44,2 10,0 35,9–55,3 3 14,2 5,27 10,3–20,2 

ζχλνιν 14 3,81 1,29 1,98–5,81 13 32,4 12,6 19,4–55,0 14 51,1 48,8 14,7–211 9 13,3 5,83 4,98–23,2 

ζχλνιν 30 4,02 2,42 1,58–12,6 30 34,5 13,9 19,35–75,88 30 47,2 35,5 14,7–211 20 15,3 6,58 4,98–32,9 

ION 

Θ 

αλψξηκα 10 5,23 1,23 4,05–7,72 9 39,3 12,3 24,9–65,5 6 19,0 2,37 15,2–22,3 6 14,6 5,86 8,88–23,6 

ψξηκα 7 4,99 1,27 3,90–7,69 11 58,3 29,4 23,7–129 11 30,3 15,6 13,8–61,1 11 24,0 10,3 8,46–48,2 

ζχλνιν 17 5,13 1,21 3,90–7,72 20 49,7 24,7 23,7–129 17 26,3 13,6 13,8–61,1 17 20,7 9,93 8,46–48,2 

Ώ 

αλψξηκα 9 5,64 0,34 5,10–6,01 8 40,3 8,20 28,4–52,6 5 18,1 3,09 13,3–21,6 5 14,5 6,52 9,85–25,9 

ψξηκα 9 7,29 4,00 4,45–16,4 22 63,5 24,7 22,9–117 28 30,2 9,15 12,3–45,5 28 12,3 3,96 7,73–27,2 

ζχλνιν 18 6,46 2,88 4,45–16,4 30 57,3 23,8 22,9–117 33 28,4 9,56 12,3–45,5 33 12,7 4,38 7,73–27,2 

ζχλνιν 35 5,82 2,30 3,90–16,4 50 54,3 24,2 22,86–129 50 27,7 11,0 12,3–61,1 50 15,4 7,72 7,73–48,2 

COR Θ αλψξηκα 1 4,85 – 4,85 1 78,1 – 78,1 1 55,3 – 55 1 14,5 – 14,5 

ζχλνιν 272 4,78 2,17 1,31–16,4 220 39,6 21,2 3,61–129 190 32,8 20,9 4,6–211 152 17,3 8,35 4,98–53,5 

Ν, αξηζκφο αηφκσλ; Θ, ζειπθά; Ώ, αξζεληθά; Μ.Σ., κέζε ηηκή; T.A., ηππηθή απφθιηζε; *δελ πεξηιακβάλνληαη άηνκα απφ MYR θαη LIB 



 

 

 

Πίλαθαο Π12 πγθεληξψζεηο Zn (mg/kg w.w.) ζε κπτθφ ηζηφ, ήπαξ, βξάγρηα θαη γνλάδα ηνπ είδνπο S. blainville αλά θχιν θαη θαηάζηαζε σξίκαζεο γηα 

θάζε πεξηνρή δεηγκαηνιεςίαο 

 

Πεξηνρή Φχιν 
Καηάζηαζε 

σξίκαζεο 

Zn 

Μπτθφο ηζηφο Ήπαξ Βξάγρηα Γνλάδα 

Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο 

nAEG 

Θ 

αλψξηκα 80 3,49 1,05 1,91–9,30 78 10,8 3,20 3,00–20,6 40 10,6 1,17 8,18–13,8 41 17,8 3,41 10,7–30,3 

ψξηκα 31 3,34 0,54 1,99–4,42 31 9,53 3,50 4,01–17,0 16 15,3 2,71 9,78–19,3 28 18,0 2,83 13,2–26,1 

ζχλνιν 111 3,45 0,94 1,91–9,30 109 10,4 3,32 3,00–20,6 56 11,9 2,75 8,18–19,3 69 17,9 3,17 10,7–30,3 

Ώ 

αλψξηκα 33 3,60 1,01 2,24–6,72 28 11,5 2,90 5,57–21,3 18 13,0 3,35 8,95–22,7 12 20,8 1,89 17,8–23,6 

ψξηκα 41 3,57 3,01 1,73–21,4 38 10,2 3,02 4,25–20,3 26 14,7 1,98 10,5–18,3 31 19,9 4,74 11,4–30,1 

ζχλνιν 74 3,59 2,33 1,73–21,4 66 10,8 3,03 4,25–21,3 44 14,0 2,72 8,95–22,7 43 20,2 4,14 11,4–30,1 

ζχλνιν 185 3,50 1,64 1,73–21,4 175 10,6 3,21 3,00–21,3 100 12,8 2,91 8,18–22,7 112 18,7 3,73 10,7–30,3 

CYC 

Θ 

αλψξηκα 34 3,84 1,22 2,74–8,84 37 12,0 5,68 3,22–29,3 37 12,1 3,53 2,62–18,9 6 21,0 5,43 13,5–27,3 

ψξηκα 7 3,72 0,52 3,16–4,27 5 12,2 2,55 7,85–14,2 5 13,4 3,47 9,54–18,4 5 14,3 2,43 11,6–16,8 

ζχλνιν 41 3,82 1,13 2,74–8,84 42 12,0 5,38 3,22–29,3 42 12,2 3,51 2,62–18,9 11 18,0 5,41 11,6–27,3 

Ώ 

αλψξηκα 20 3,68 0,78 2,62–5,88 20 15,2 9,44 4,14–44,0 20 12,3 4,00 1,95–21,3 1 18,9 – 18,9 

ψξηκα 7 3,06 0,69 2,25–4,20 11 11,3 3,09 7,14–15,3 11 13,6 4,19 8,61–20,5 11 20,1 4,80 13,3–29,5 

ζχλνιν 27 3,52 0,79 2,25–5,88 31 13,8 7,95 4,14–44,0 31 12,7 4,05 1,95–21,3 12 20,0 4,59 13,3–29,5 

ζχλνιν 68 3,70 1,01 2,25–8,84 73 12,8 6,61 3,22–44,0 73 12,5 3,73 1,95–21,3 23 19,0 5,00 11,6–29,5 

MYR 

Θ 

αλψξηκα 11 1,40 0,46 0,72–2,12 5 10,0 5,29 5,79–19,0 13 7,78 2,09 4,38–10,1 10 7,25 1,33 5,64–9,53 

ψξηκα 4 1,27 0,35 0,84–1,55 4 5,86 2,11 3,45–8,55 4 7,82 2,10 4,94–9,84 4 7,76 1,26 6,55–9,37 

ζχλνιν 15 1,37 0,43 0,72–2,12 9 8,16 4,52 3,45–19,0 17 7,79 2,03 4,38–10,1 14 7,39 1,28 5,64–9,53 

Ώ 

αλψξηκα 4 1,41 0,44 1,01–2,03 4 9,25 10,5 3,33–25,0 4 7,76 3,53 5,79–13,1 4 10,8 3,71 6,46–14,5 

ψξηκα 8 1,42 0,40 0,96–2,27 4 4,15 1,95 1,85–6,61 12 7,54 1,86 4,02–11,1 12 7,82 1,27 6,72–11,2 

ζχλνιν 12 1,42 0,40 0,96–2,27 8 6,70 7,53 1,85–25,0 16 7,59 2,25 4,02–13,1 16 8,57 2,40 6,46–14,5 

ζχλνιν 27 1,39 0,41 0,72–2,27 17 7,47 5,96 1,85–25,0 33 7,70 2,11 4,02–13,1 30 8,02 2,02 5,64–14,5 

CRE 

Θ 

αλψξηκα 16 3,65 0,93 2,06–6,18 16 8,33 2,00 5,82–12,5 16 9,46 1,03 8,55–12,0 4 16,8 1,32 15,2–18,3 

ψξηκα 4 2,66 0,69 2,10–3,65 4 5,62 0,77 4,55–6,30 4 10,3 2,11 8,88–13,3 4 13,4 1,82 11,5–15,5 

ζχλνιν 20 3,45 0,96 2,06–6,18 20 7,79 2,12 4,55–12,5 20 9,62 1,29 8,55–13,3 8 15,1 2,34 11,5–18,3 

Ώ 

αλψξηκα 11 4,01 0,97 3,01–6,62 11 7,82 1,66 5,84–11,9 11 10,7 3,24 6,42–18,8 6 17,7 1,54 15,9–19,9 

ψξηκα 3 2,57 0,46 2,29–3,10 3 7,07 1,20 5,89–8,28 3 9,23 1,69 7,33–10,6 3 15,8 1,52 14,2–17,3 

ζχλνιν 14 3,70 1,07 2,29–6,62 14 7,66 1,56 5,84–11,9 14 10,4 2,98 6,42–18,8 9 17,1 1,73 14,2–19,9 

ζχλνιν 34 3,56 1,00 2,06–6,62 34 7,73 1,89 4,55–12,5 34 9,94 2,15 6,42–18,8 17 16,1 2,23 11,5–19,9 



 

 

 

Πίλαθαο Π12 (ηέινο) 

Πεξηνρή Φχιν 
Καηάζηαζε 

σξίκαζεο 

Zn 

Μπτθφο ηζηφο Ήπαξ Βξάγρηα Γνλάδα 

Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο Ν Μ.Σ. Σ.Α. Δχξνο 

LIB 

Θ 

αλψξηκα 5 2,19 0,58 1,55–2,98 5 13,3 1,82 11,5–16,2 5 7,11 1,83 4,41–9,07 5 12,1 4,28 7,25–18,3 

ψξηκα 12 1,54 0,20 1,23–1,97 7 9,91 3,09 5,88–14,3 12 6,63 1,23 4,44–8,83 12 11,4 1,98 8,26–15,7 

ζχλνιν 17 1,73 0,45 1,23–2,98 12 11,3 3,06 5,88–16,2 17 6,77 1,39 4,41–9,07 17 11,6 2,72 7,25–18,3 

Ώ 

αλψξηκα 5 2,99 0,77 1,88–3,99 5 12,6 4,49 7,67–18,3 5 9,69 2,61 6,52–13,2 5 16,6 5,70 8,10–24,0 

ψξηκα 5 2,00 1,03 1,20–3,76 5 8,62 3,81 4,61–13,2 5 9,60 2,08 6,84–12,2 5 12,2 2,62 9,03–15,5 

ζχλνιν 10 2,50 1,00 1,20–3,99 10 10,6 4,45 4,61–18,3 10 9,64 2,22 6,52–13,2 10 14,4 4,79 8,10–24,0 

ζχλνιν 27 2,01 0,79 1,20–3,99 22 11,0 3,68 4,61–18,3 27 7,84 2,21 4,41–13,2 27 12,6 3,79 7,25–24,0 

ION 

Θ 

αλψξηκα 12 4,34 1,58 3,15–7,88 12 9,15 2,12 5,71–12,4 7 10,5 1,57 8,26–12,3 7 18,4 2,53 15,5–23,0 

ψξηκα 11 3,57 0,35 3,02–4,14 11 8,33 2,63 4,08–12,9 11 11,3 2,36 9,18–17,6 11 12,0 5,21 4,50–24,3 

ζχλνιν 23 3,97 1,21 3,02–7,88 23 8,76 2,36 4,08–12,9 18 11,0 2,07 8,26–17,6 18 14,5 5,36 4,50–24,3 

Ώ 

αλψξηκα 10 6,09 3,47 3,30–15,3 10 9,73 1,36 7,91–11,8 6 9,05 1,53 7,50–11,5 6 19,6 2,47 15,5–22,3 

ψξηκα 29 3,33 0,95 2,29–6,87 29 7,81 1,96 4,35–14,0 29 11,1 1,66 8,02–15,2 29 16,4 2,87 8,89–21,4 

ζχλνιν 39 4,04 2,24 2,29–15,3 39 8,31 2,00 4,35–14,0 35 10,7 1,79 7,50–15,2 35 16,9 3,05 8,89–22,3 

ζχλνιν 62 4,01 1,91 2,29–15,3 62 8,47 2,13 4,08–14,0 53 10,8 1,88 7,50–17,6 53 16,1 4,10 4,50–24,3 

COR Θ αλψξηκα 1 3,85 – 3,85 1 6,55 – 6,55 1 13,9 – 13,9 1 17,6 – 17,6 

ζχλνιν 404 3,38 1,60 0,72–21,4 384 10,3 4,35 1,85–44,0 321 11,2 3,36 1,95–22,7 263 16,2 5,09 4,50–30,3 

Ν, αξηζκφο αηφκσλ; Θ, ζειπθά; Ώ, αξζεληθά; Μ.Σ., κέζε ηηκή; T.A., ηππηθή απφθιηζε 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 
 

519 

 

 
Δηθφλα Π1 Θεθνγξάκκαηα ησλ ζπγθεληξψζεσλ (log10) ησλ βαξέσλ κεηάιισλ αλά ηζηφ ησλ ζειπθψλ αηφκσλ 

ηνπ είδνπο S. canicula ζε θάζε ζηάδην γελλεηηθήο σξηκφηεηαο (+, κέζε ηηκή; νξηδφληηα γξακκή, δηάκεζνο; γθξη 

πεξηνρή, 50% ησλ ηηκψλ; γσλία,  95% Α.Β. γηα ηε δηάκεζν; θάζεηεο γξακκέο, ειάρηζηε θαη κέγηζηε ηηκή)  
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Δηθφλα Π2 Θεθνγξάκκαηα ησλ ζπγθεληξψζεσλ (log10) ησλ βαξέσλ κεηάιισλ αλά ηζηφ ησλ ζειπθψλ αηφκσλ 

ηνπ είδνπο S. canicula ζε θάζε ζηάδην γελλεηηθήο σξηκφηεηαο (+, κέζε ηηκή; νξηδφληηα γξακκή, δηάκεζνο; γθξη 

πεξηνρή, 50% ησλ ηηκψλ; γσλία,  95% Α.Β. γηα ηε δηάκεζν; θάζεηεο γξακκέο, ειάρηζηε θαη κέγηζηε ηηκή)  
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Δηθφλα Π3 Θεθνγξάκκαηα ησλ ζπγθεληξψζεσλ (log10) ησλ βαξέσλ κεηάιισλ αλά ηζηφ ησλ αξζεληθψλ αηφκσλ 

ηνπ είδνπο S. blainville ζε θάζε ζηάδην γελλεηηθήο σξηκφηεηαο (+, κέζε ηηκή; νξηδφληηα γξακκή, δηάκεζνο; γθξη 

πεξηνρή, 50% ησλ ηηκψλ; γσλία,  95% Α.Β. γηα ηε δηάκεζν; θάζεηεο γξακκέο, ειάρηζηε θαη κέγηζηε ηηκή)  
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Δηθφλα Π4 Θεθνγξάκκαηα ησλ ζπγθεληξψζεσλ (log10) ησλ βαξέσλ κεηάιισλ αλά ηζηφ ησλ αξζεληθψλ αηφκσλ 

ηνπ είδνπο S. blainville ζε θάζε ζηάδην γελλεηηθήο σξηκφηεηαο (+, κέζε ηηκή; νξηδφληηα γξακκή, δηάκεζνο; γθξη 

πεξηνρή, 50% ησλ ηηκψλ; γσλία,  95% Α.Β. γηα ηε δηάκεζν; θάζεηεο γξακκέο, ειάρηζηε θαη κέγηζηε ηηκή)  
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