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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο Αµβρακικός Κόλπος είναι µια ηµίκλειστη λεκάνη στην περιοχή της ∆υτικής
Ελλάδας, µε ιδιαίτερα τοπογραφικά, υδρολογικά και βιολογικά χαρακτηριστικά. Στο ανώτερο
τµήµα της υποπαραλιακής ζώνης και ιδιαίτερα όπου υπάρχει σκληρό υπόστρωµα, η
µακροζωοβενθική βιοκοινωνία χαρακτηρίζεται κατά τη θερµή περίοδο (Απρίλιος – Ιούλιος)
από την έντονη παρουσία µυδιών τα οποία καλύπτουν σχεδόν όλο το διαθέσιµο υπόστρωµα.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η µελέτη του πληθυσµού των µυδιών στο βραχώδες
υπόστρωµα της ανώτερης υποπαραλιακής ζώνης, στο δυτικό τµήµα του Αµβρακικού Κόλπου
από τη στιγµή της εγκατάστασης του γόνου (Άνοιξη) έως και την εξαφάνιση της βιοκοινωνίας
(Ιούλιος).
Κατά την περίοδο Απρίλιος – Ιούλιος 2017, πραγµατοποιήθηκαν µηνιαίες δειγµατοληψίες
µυδιών και εκτιµήθηκε η αφθονία τους στο βραχώδες υπόστρωµα και τα πληθυσµιακά (νωπό
βάρος) και βιοµετρικά (µήκος κελύφους) χαρακτηριστικά τους.
Τα αποτελέσµατα έδειξαν σταδιακή µείωση της αφθονίας των µυδιών (146320 άτοµα/m2 τον
Απρίλιο - 32100 άτοµα/m2 τον Ιούλιο), αύξηση του µεγέθους των µυδιών (3.6mm τον Απρίλιο
– 9.7mm τον Ιούλιο) και του µέσου ατοµικού βάρους (0.05g τον Απρίλιο – 0.5g τον Ιούλιο). Η
βιοκοινωνία παρουσίασε µαζική θνησιµότητα λόγω υψηλής θερµοκρασίας, τον Αύγουστο.

ABSTRACT
Amvrakikos Gulf (Ionian Sea, Western Greece) is a semi-enclosed basin with specific
topographic, hydrological and biological characteristics. On its upper littoral zone, and
especially on hard substrates, the macrozoobenthic community is characterized by the seasonal
dominance of mussel spat which cover almost all of the available substrate during the warm
season (April – July).
The present study aims to study the mussel population characteristics in the upper littoral zone
in the western part of Amvrakikos Gulf during the warm period. Monthly sampling was
performed from April 2017 (mussel spat establishment) to July 2017 (mussel disappearance).
During this period, the population (abundance, total weight) and biometric (shell length)
characteristics were estimated.
During the study period, population abundance showed a decreasing trend (146320 ind/m2 in
April - 32100 ind/m2 in July), shell length (3.6mm in April – 9.7mm in July) and individual
weight (0.05g in April – 0.5g in July) presented an increase. During August, the mussel
community disappeared almost entirely due to high temperature.
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1. Εισαγωγή
Ο Αµβρακικός κόλπος αποτελείται από δύο στρώµατα νερού το επιφανειακό
και το στρώµα του πάτου διαχωριζόµενα από την πυκνοκλίνη. Το επιφανειακό στρώµα
νερού οξυγονώνεται πάρα πολύ καλά ενώ το στρώµα που βρίσκεται η πυκνοκλίνη
είναι πάρα πολύ χαµηλό σε περιεκτικότητα οξυγόνου µε τοξικό περιβάλλον που
εµφανίστηκε τα τελευταία χρόνια λόγω της αυξηµένης χρήσης λιπασµάτων και τις
υπάρχουσες ιχθυοκαλλιέργειες. Η τοξικότητα αυτή και η ανοξία έχουν επιφέρει τον
θάνατο αµέτρητων ψαριών και ειδικά σε υδατοκαλλιέργειες του Κόλπου το 2008. Οι
παράκτιες εκβολές του Αµβρακικού Κόλπου αντιθέτως χαρακτηρίζονται από πολύ
ψηλή παραγωγικότητα πράγµα πολύ χρήσιµο για την καλλιέργεια πολλών
διαφορετικών ειδών ψαριών και οστρακοειδών (Valiela, 1994). ∆υστυχώς το σηµείο
αυτό των εκβολών όπου είναι πλούσιο σε παραγωγικότητα λόγω της αυξηµένης
ποσότητας οξυγόνου είναι και το σηµείο που είναι και πιο ευάλωτο σε ρύπανση καθώς
η ανθρώπινη δραστηριότητα εµπορική, βιοµηχανική και γεωργική και όλα τα
απόβλητα και λύµατα των δραστηριοτήτων αυτών διοχετεύονται εκεί καθιστώντας τις
καλλιέργειες ψαριών, µυδιών και οστρακοειδών εν γένει µολυσµένες αφού
δηµιουργούν ένα τοξικό περιβάλλον χωρίς οξυγόνο και γενικότερα προκαλούν
ανοξικές συνθήκες που τείνουν να καταστρέψουν κάθε είδος ζωής. Το φαινόµενο αυτό
δεν έχει εµφανιστεί µόνο στον Αµβρακικό Κόλπο αλλά και σε κάθε θαλάσσια περιοχή
που υπάρχουν εµπορικά και βιοµηχανικά λύµατα καταστρέφοντας την θαλάσσια
πανίδα και χλωρίδα1.
1.1 Ο Αµβρακικός Κόλπος
Στην εν λόγω διπλωµατική εργασία θα µας απασχολήσει ο Αµβρακικός Κόλπος
καθώς είναι ο µοναδικός στη χώρα µας Κόλπος που έχουν αναπτυχθεί ιδιαιτέρως οι
γαρίδες αλιείας και οι υδατοκαλλιέργειες εν γένει µυδιών και οστρακοειδών. Ο
αµβρακικός χαρακτηρίζεται από ηµι-ηµερήσια παλίρροια ενώ στο εσωτερικό του
υπάρχουν χαµηλά ενεργειακά κύµµατα µε θετική ισορροπία νερού και υψηλή
περιεκτικότητα σε αλάτι (Friligos and Koussouri, 1997). Το καλοκαίρι το επιφανειακό
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Kehayias G, The environmental state of Amvrakikos Gulf. Comparison with the past, 1-8.
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στρώµα νερού έχει περιεκτικότητα σε αλάτι µεταξύ 31 ως 33 ppt ενώ το κάτω στρώµα
µεταξύ 37 και 38 ppt. Ένα ακόµα χαρακτηριστικό του είναι ότι είναι υψηλό σε
παραγωγή φυτοπλαγκτού ενώ παρουσιάζει και αυξηµένα επίπεδα ευφτροφισµού µε
χαρακτηριστικούς δείκτες όπως των PO4-P, NH4-N και ΝΟ3-Ν περίπου 0,4, 0,45 και
2,2 mg σε Ι.
Από την άλλη τα στρώµατα νερού παρουσιάζουν ανοµοιοµορφίες αφού το
επιφανειακό στρώµα νερού έχει θερµοκρασία 30 βαθµών κελσίου και αλατότητα που
κυµαίνεται από 32.5 ως 33 ενώ το κάτω στρώµα νερού έχει θερµοκρασία 16 βαθµών
κελσίου και αλατότητα που κυµαίνεται από 37 ως 39. Η θερµοκλίνη αναπτύσσεται
µεταξύ 8 και 16 µέτρων βάθους ενώ η halocline αναπτύσσεται µέχρι 12 µέτρα βάθος.
Σε έρευνες που έγιναν σχετικά µε την αλατότητα και την θερµοκρασία του νερού στον
Κόλπο βρέθηκαν τρία διαφορετικά στρώµατα ένα επιφανειακό µε αλατότητα µεταξύ
16 και 20 ppt, ένα ενδιάµεσο µε υψηλά επίπεδα αλατότητας και ένα κατώτερο στρώµα
που ξεκινά από τα 14 µέτρα και φθάνει τα 40 µέτρα βάθος και η θερµοκρασία του
είναι σχεδόν πάντα σε σταθερά επίπεδα µε αλατότητα 37 ppt (Poulos, 1998). Το
ενδιάµεσο στρώµα είναι ένα µείγµα του ανώτερου και του κατώτερου στρώµατος
συδυάζοντας τα γλυκά χαρακτηριστικά του νερού του επιφανειακού στρώµατος και
την υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι του κατώτερου στρώµατος. Το επιφανειακό
στρώµα είναι πολύ καλά οξυγωνοµένο µε περιεκτιότητα σε οξυγόνο να φθάνει και τα
9mg ενώ το κατώτερο στρώµα είναι χαµηλό σε περιεκτικότητα οξυγόνου µε
αποτέλεσµα σύµφωνα µε τις έρευνες να παρατηρείται µεγάλος πληθυσµός ψαριών που
δεν έχουν σκελετό όπως οι <<τσούχτρες>> και άλλα που δεν κατηγοριοποιούνται στην
κατηγορία των ψαριών όπως τα γνωρίζουµε όπως αστερίες και κοράλια να µπορούν να
ζήσουν και να επιβιώνουν σε χαµηλά βάθη που δεν έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε
οξυγόνο και χαρακτηρίζονται από ψηλή αλατότητα ενώ σε βάθη όπου παρατηρείται
υψηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο βρίσκονται και παράγωνται µεγάλες πληθυσµιακές
κοινότητες ψαριών και άλλων θαλάσσιων ειδών (Satoshi, 1988, Sugawara, 1988).
Οι γεωγραφικές συνθήκες του Κόλπου του σχηµατίζουν µία στρωµατοποιηµένη
δοµή δύο στρωµάτων νερού µε υφάλµυρο νερό στην επιφάνεια και αλατούχο νερό
κοντά στον πυθµένα. Τα στενά του Κόλπου δείχνουν ότι το επιφανειακό στρώµα
διαχωρίζεται από το κάτω στρώµα µε µεταξύ τους να είναι αναπτυγµένη µία ζώνη
5

θερµοκλίνης ή αλλιώς Halocline η οποία αναστέλλει την προς τα κάτω διάχυση του
νερού µε αποτέλεσµα χαµηλές συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα λιγότερες των 2
mg ενώ στο µέρος που βρίσκεται η πυκνοκλίνη αλλιώς θερµοκλίνη παρατηρούνται
ανόξινα όρια που µαρτυρούν µείωση των βιοχηµικών εργασιών. Στο σύνολο τα 87.2
τετραγωνικά χιλιόµετρα χαρακτηρίζονται από δυσόξινες συνθήκες ενώ τα 130.4
τετραγωνικά χιλιόµετρα χαρακτηρίζονται από ανοξικές συνθήκες ενώ το 71.5% του
Κόλπου είναι πολύ καλά οξυγονωµένο. Επίσης στον Κόλπο παρατηρείται ένα παχύ
στρώµα λάσπης στην επιφάνεια µε πάχος ως και 10 cm που δηµιουργήθηκε τα
τελευταία 20 χρόνια από την αυξηµένη χρήση λιπασµάτων αλλά και την χρήση
ζωτικών αποθεµάτων πράγµα που σηµαίνει ότι άλλαξαν τα επίπεδα δισόξινου και
ανοξικού περιβάλλοντος καταστρέφοντας ταυτόχρονα και τις θρεπτικές ουσίες του
νερού. Το αποτέλεσµα είναι ότι εξαφανίστηκε πλήρως η βεθνική πανίδα
καταστρέφοντας και τον ιστό των τροφίµων στον Αµβρακικό Κόλπο ενώ το ανόξινο
περιβάλλον επέτρεψε την κερδοσκοπία την σχετική µε τις φυσικές διαδικασίες αφού
πλέον δεν µπορούσαν τα ψάρια πλέον να επιβιώσουν από µόνα τους αλλά µόνο σε
ελεγχόµενες υδατοκαλλιέργειες. Και πάλι όµως η κατάσταση αυτή συνέχισε να
ανεβάζει την θερµοκρασία και την αλατότητα κατστρέφοντας χλωρίδα και πανίδα. Οι
επιδράσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσµα σύµφωνα µε µετρήσεις που έγιναν να αυξηθεί η
θερµοκρασία του επιφανειακού στρώµατος του νερού σε 16.5 βαθµούς κελσίου από 13
που ήταν τον χειµώνα αλλά και η αλατότητα αυξήθηκε µε αποτέλεσµα να φθάσει τιµές
όπως 36 ppt ενώ συνήθως ήταν 20. Μπορεί να λεχθεί ότι τρείς είναι οι παράγοντες που
το προκάλεσαν αυτό όπως η διείσδυση πυκνού θαλάσσιου νερού µέσω των στενών, οι
υπερφυσικές ροές του ποταµού και τα εσωτερικά κύµατα που εµφανίζονται είτε µε τη
µορφή εσωτερικών κυµάτων είτε µε τη µορφή αποσβεσµένων µε την τριβή
προοδευτικών κυµµάτων. Βάσει των ερευνών που έγιναν στον Κόλπο και των
συνθηκών που πλέον επικρατούν πρέπει να ληφθούν επειγόντως µέτρα για την
αντιµετώπιση του προβλήµατος καθώς κινδυνεύει να αφανιστεί κάθε είδος χλωρίδας
και πανίδας στον Κόλπο αφανίζοντας ταυτόχρονα και τις τρείς υδατοκαλλιέργειες που
υπάρχουν(Diaz και Rosenberg, 2008).

1.2 Τα µύδια
6

Ο γόνος των µυδιών αποτελεί ένα σηµαντικό στοιχείο των παράκτιων
οικοσυστηµάτων που ενώνει την υδάτινη στήλη µε το βενθικό σύστηµα. Κατά την
περίοδο της εγκατάστασης, τα νεαρά µύδια εγκαθίστανται στο σκληρό υπόστρωµα µε
πολύ υψηλή αφθονία. Οι µελέτες των βιοκοινωνιών των µυδιών περιλαµβάνουν,
µεταξύ άλλων, εκτίµηση της αφθονίας τους στο υπόστρωµα και µέτρηση των
βιοµετρικών χαρακτηριστικών των µυδιών όπως το µήκος του κελύφους και το
ατοµικό βάρος. Η µέτρηση αυτών των χαρακτηριστικών είναι σε πολλές περιπτώσεις
επίπονη αφού περιλαµβάνει µεγάλο αριθµό ατόµων, συνήθως µε µικρό µέγεθος. Η
παρούσα εργασία στοχεύει στη δηµιουργία µιας νέας, πιο γρήγορης µεθόδου για την
εκτίµηση αυτών των παραµέτρων µέσω ψηφιακών φωτογραφιών. Η µέθοδος που
προτείνεται βασίζεται σε ένα εξειδικευµένο λογισµικό το οποίο πραγµατοποιεί
αυτόµατη αναγνώριση και καταµέτρηση των µυδιών στις ψηφιακές φωτογραφίες
καθώς επίσης και εκτίµηση της επιφάνειας του κελύφους των µυδιών. Το µήκος του
κελύφους και το βάρος των µυδιών εκτιµήθηκε ακολούθως από τις σχέσεις [Επιφάνεια
κελύφους – Μήκος κελύφους] και [Επιφάνεια κελύφους – Νωπό βάρος].

1.3 Μytilus edulis
Το Mytilus edulis είναι ένα µύδι το οποίο µπορεί να αντέξει στην κατάψυξη
αρκετό καιρό έχοντας ανώτατο όριο θερµικής αντοχής τους 29 βαθµούς κελσίου και
δεν ευδοκιµούν σε περιβάλλοντα µε περιεκτικότητα σε αλάτι χαµηλότερη του 15%
αλλά αντέχουν σε ευρείες διακυµάνσεις. Βρίσκεται σε βραχώδη σηµεία ενώ η ποικιλία
του περιορίζεται από την κίνηση των προνυµφών και των νεαρών.
Περιγραφή και αναπαραγωγή
Περαιτέρω χαρακτηρίζεται από οµαλό άνισο κέλυφος µε οµόκεντρες γραµµές
ανάπτυξης ενώ το εσωτερικό του κελύφους είναι λευκό, Εσωτερικά ο µανδύας έχει µία
ουλή του οπίσθιου προσαγωγέα σηµαντικά µεγαλύτερη από αυτήν του πρόσθιου
προσαγωγού (Tyler-Walters & Seed, 2006). Ο τρόπος αναπαραγωγής του είδους αυτού
ακολουθεί την εξής πορεία: Αφού γονιµοποιηθεί το ωάριο µετατρέπεται σε προνύµφη
η οποία αφού περάσει 1.5 µήνας προσκολλάται σε βρυζοζώνες µένοντας µακριά
συνήθως από ώριµα µύδια. Μετά από βδοµάδες και αφού έχει διπλασιαστεί σε µέγεθος
βρίσκει ένα µόνιµο υπόστρωµα στο οποίο και προσκολλάται µόνιµα(Nordsieck, 2006).
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Το συγκεκριµένο µύδι αναπαράγεται από τον Απρίλιο ως τον Σεπτέµβριο ανάλογα µε
τις εξωτερικές θερµοκρασίες που επικρατούν στον περιβάλλοντα χώρο του ενώ οι
γόνοι του αναπτύσσονται µέχρι τον Νοέµβριο µε γαµετογένεση ώστε να είναι ώριµοι
µέχρι την άνοιξη. Η µερική ωοτοκία ακολουθείται από ταχεία γαιδογένεση µε τους
γόνους να ωριµάζουν µέχρι τις αρχές του καλοκαιριού µε απότοκο µία δευτερογενή
ωοτοκία στα τέλη Σεπτεµβρίου. Η δευτερογενής αυτή ωοτοκία είναι περιστασιακή
ανάλογα µε τις περιβαλλοντικές συνθήκες και τα διαθέσιµα τρόφιµα ενώ µπορούν να
παραχθούν µέχρι και 40 εκατοµύρια αυγά. Η ανάπτυξη των προνυµφών αναπτύσσεται
σε λιγότερο από 20 µέρες και γίνεται σε θερµοκρασίες µέχρι και 10 βαθµών κελσίου
(Nordsieck 2006).
Θηρευτές και προσδόκιµο ζωής
H διάρκεια ζωής του εν λόγω µυδιού διαφοροποιείται ανάλογα µε το που έχει
προσκολληθεί, αφού όταν είναι προσκολληµµένο σε παράκτιες περιοχές όπου µπορεί
να είναι και πιο ευάλωτο σε θηρευτές µειώνεται κατά πολύ η οποιαδήποτε πιθανότητα
επιβίωσής τους, όπως επισης και σηµαντιό ρόλο στη διάρκεια1 ζωής του
διαδραµατίζουν η ποιότητα και η σταθερότητα του υποστρώµατός τους. Τα µύδια που
βρίσκονται σε παράκτιες περιοχές µπορούν να παρουσιάσουν ως και 98 %
θνησιµότητα αφού είναι από παντού εκτεθειµένα (Seed 2006). Τα µπλέ µύδια είναι
εφοδιασµένα µε στατοκύστη που τα βοηθά στον προσανατολισµό και χηµειοϋποδοχείς
για να µπορούν να εντοπίζουν την απελευθέρωση των γαµετών ενώ έτσι αποφεύγουν
να εγκαθίστανται σε υποστρώµατα κοντά σε ώριµα µπλέ µύδια (Ινστιτούτο ∆ιαχείρισης
∆ιατήρησης, 2001).
∆ιατροφή
Η διατροφή τους ποικίλλει αφού τρέφονται µε φυτοπλαγκτόν, διφωσφογέλη,
διατόµια, ζωοπόρους και άλλα πρωτόζωα και µονοκύτταρα φύκια, ενώ θεωρούνται
σαρωτές αφού διαθέτουν φίλτρα αιωρήµατος συλλέγοντας ο,τιδήποτε αιωρείται στο
νερό και που µπορούν να το καταναλώσουν. Συναντώνται συνήθως σε κρεβάτια
µυδιών όπου και λόγω του µεγάλου αριθµού τους προστατεύονται κατά κάποιο τρόπο
από την καταστροφή τους. Κάποιοι ναπό τους θηρευτές του εν λόγω µυδιού
περιµένουν να ανοίξει τις βαλβίδες του ώστε να αναπνεύσει και τότε είναι πιο ευάλωτο
σε οποιαδήποτε επίθεση (Παγκόσµιο Σύστηµα Πληροφοριών Αλιείας, 2006).
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1.4 Mytilus Galloprovincialis
To µύδι αυτό είναι µεσογειακού τύπου και προέρχεται από την Αδριατική
θάλασσα και έχει εξαπλωθεί σε πολλές άλλες περιοχές ανά την υφήλιο και εµφανίζεται
στην εσωτερική ζώνη των βραχωδών ακτών όπου παρατηρείται υψηλή ενέργεια
κυµάτων αλλά και σε αµµώδεις λασπώδεις πυθµένες υφάλµυρων νερών (Ceccherelli
and Rossi 1984). Είναι σκούρο µπλέ ή µερικές φορές πλήρς µαύρο και το κέλυφός του
είναι τετράγωνο όπου στη µία του πλευρά το χείλος είναι αιχµηρό και στην άλλη είναι
πιο στρογγυλεµένο(οµάδα Ειδικών Ειδικών Ειδών IUCN / SSC). Συνήθως έχει µήκος
15 cm και µοιάζει πολύ σαν είδος και µορφολογικά µε το Mytilus Edulis και το
Mytilus Trossulus (Suchanek 1997).

Αναπαραγωγή και ποικιλία

Εικόνα 1. Κύκλος ζωής µυδιού

Αναπαράγεται µε ωοτοκία που προκαλείται από την θερµοκρασία του εξωτερικού του
περιβάλλοντος και την διαθεσιµότητα τροφίµων ενώ ο κύκλος παραγωγής του
ποικίλλει ανάλογα µε τις κλιµατικές συνθήκες. Στην Ισπανία για παράδειγµα έχει
παρατηρηθεί ωοτοκία µε δύο κορυφές από την άνοιξη µέχρι και τις αρχές του
καλοκαιριού. Οι απειλές που καθιστούν ευάλωτο το είδος αυτό του µυδιού είναι οι
9

υψηλές θερµοκρασίες που απαντώνται στα ζεστά νερά των ωκεανών παρουσιάζοντας
µεγάλο ποσοστό θνησιµότητας όταν οι θερµοκρασίες αγγίζουν τους 27.5 βαθούς
κελσίου αφού σε τέτοιες θερµοκρασίες τα µύδια αυτά παρουσιάζουν µειωµένους
ρυθµούς διήθησης και ικανότητα τροφοδότησης πράγµα που υπάρχει συνήθως σε
υδατοκαλλιέργειες. Όταν σε τέτοιες περιπτώσεις οι υδατοκαλλιέργειες του είδους
αυτού έχουν χαµηλές θερµοκρασίες και φροντίζουν να τις διατηρούν χαµηλές ώστε να
αναπαράγονται και πιο γρήγορα. Βέβαια στον Αµβρακικό κόλπο οι αυξηµένες εκβολές
βιοµηχανικών λυµάτων και γεωργικών αποβλήτων ανεβάζει την θερµοκρασία αλλά
και τον ευτροφισµό έχοντας θανάσιµα αποτελέµατα. Στη βορειοδυτική Ισπανία η
θερµοκτρασία των νερών κυµαίνεται από 10 µέχρι 20 βαθµούς κελσίου µε αλατότητα
34% και υπάρχει µία συνεχής ανοδική πορεία ανοδικού νερού όταν το νερό είναι
µονίµως κρύο γεµάτα θρεπτιά συστατικά αφού τα νερά που εισέρχονται στην θάλασσα
προέρχονται από τους τριγύρω λόφους δηµιουργώντας αφθονία σε φυτοπλαγκτόν που
είναι βασική τροφφή για το είδος του εν λόγω µυδιού. Τα µύδια αυτά απαντώνται σε
στα στόµια των όρµων και των νησιών και σε βραχώδεις ακτές σε µεγάλα κρεβάτιοα
µυδιών φθάνοντας πυκνότητες όπως 24.000 µύδια το τετραγωνικό µέτρο. Ένας αδένας
που εκκρίνουν τους επιτρέπει την προσκόλλησή τους στα υποστρώµατα και διαθέτουν
βράγχια που αποτελούνται από δύο πλατιές πλάκες νηµάτων που τα βοηθά να
φιλτράρουν την διαθέσιµη τροφή στο περιβάλλον τους. Το κέλυφός τους εσωτερικά
εκκρίνει γαµέτες που τους βοηθούν στην αναπαραγωγή παράγοντας εκατοµµύρια αυγά
κάθε φορά τις λεγόµενες προνύµφες που µετατρέπονται εν συνεχεία σε veliger και
φθάνουν τοπ µήκος των 0.25 mm . Η εκτροφή τους είναι εκλτεταµµένη παγκοσµίως
και γίνεται πάνω σε σχοινιά που καλύπτονται µε σπόρους µυδιού και αποτελεί την ιο
εύκολη και γρήγορη µέθοδο καλλιέργειάς τους ατουςµποορεί να γίνει και στα ανοιχτά.
Στη Γαλικία καλλιεργείται σε σεδίες και το µέγεθός του ποικίλλει φθάνοντας µέχρι και
τα 0.28mm. Στην καλλιέργειά τους χρησιµοποιούνται πλωτήρες από ξύλο ή
πολυεστέρα και όταν χρησιµοποιείται κεντρικός πλωτήρας η καλλιέργειά τους µπορεί
να φθάσει το 80% ενώ όταν χρησιµοποιούνται τέσσερις πλωτήρες µπορεί να φθάσει
και το 90%. Το 1946 ο αριθµός των µυδοκαλλιεργειών ήταν µικρός και σταδιακά
έφθασε τις 400 και σήµερα που υπάρχουν οι ανοιχτές βάρκες µεγάλου σκέλους
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µπορούν να καλλιεργηθούν εύκολα και 9 τόνοι(Fisheries and aquaculture department,
1819).

∆ιατροφή
Περαιτέρω το εν λόγω µύδι διαθέτει φίλτρα µε τα οποία αντλεί νερό και
φιλτράρει την τροφή που υπάρχει γύρω του αφού η τροφή συσσωρεύεται στα
ελάσµατα διατλήρησης και καταλήγουν στο στοµάχι του µυδιού. Μελέτες έδειξαν ότι
το µύδι αυτό αποκτά µεγάλες ποσότητες αζώτου και άνθρακα από τα φύκια που
υπάρχουν στις υποστρωµατικές κλίνες αλλά επισης λαµβάνει µε τον ίδιο τρόπο και
40% του φυτοπλαγκτου που αποτελεί και την απαραίτητη τροφή του (Α.Τonin). Ακόµα
το µύδι αυτό αναπτύσσεται µε ραγδαίους ρυθµούς καθώς υπό κατάλληλες
περιβαλλοντικές συνθήκες µπορεί να φθάσει τα 0.70 mm ενώ η ανάπτυξή τους
ευνοείται ακόµα περισσότερο όταν βρίσκονται εκτεθειµένα στα κύµµατα (Picker &
Griffiths 2011). Ακόµα και η αναπαραγωγή των προνυµφών ευνοείται όταν βρεθεί σε
αυξηµένη ροή κρύου νερού ενώ καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής η προσκόλλησή τους
κάπου όταν βρεθούν σε ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες(Branch & Steffani 2004). Tα
µύδια αυτά είναι γονοκορικοί σταθµοί αναπαραγωγής οι οποίοι όταν φθάσουν κάποιο
επίπεδο σεξουαλικής ωριµότητας αναπαράγωνται περισσότυερες από µία φορές το
χρόνο η οποία αν εκφραστεί σε µάζα σώµατος υπερβαίνει το 120% (Van erkom 1991).
Σε σχέση µε άλλα είδη µυδιών εµφανίζει πολύ µεγάλη αντοχή στις κλιµατικές αλλαγές
που το καθιστά αρκετά επιθετικό ως είδος στην Νότια Αφική ενώ αξιοσηµείωτος είναι
ο ρυθµός ανάπτυξής του σε διάφορες θερµοκρασίες και η αντίστασή του στην
αποξήρανση. Σε θερµοκρασίες όµως άνω των 24 βαθµών κελσίου εµφανίζει 100%
θνησιµότητα ενώ δεν είναι ακόµα γνωστό το ελάχιστο όριο θερµοκρασίας στην οποία
µπορεί το είδος αυτό να επιβιώσει αφού στην νότια αφρική η θερµοκρασία µπορεί να
πέσει στους 7 βαθµούς κελσίου κατά την περίοδο ανοδικής κατανάλωσης και αυτό
ακόµα επιβιώνει. Βέβαια οι θερµοκρασίες στις οποίες σηµείωσε ραγδαίους ρυθµούς
ανάπτυξης ήταν αυτές µεταξύ 10 µέχρι 20 βαθµών κελσίου (Erkom 1992). Σε έρευνες
που έγιναν τα µύδια του είδους αυτού τέθηκαν σε παλίρροια για 42 βδοµάδες και
εκτέθηκαν στον ήλιο για 7 ηµέρες και επιβίωσε το 92% αυτών ενώ άλλα όπως τα
Perna perna επιβίωσε µόνο ένα ποσοστό 78% (Branch & Steffani 2004). Αναφορικά µε
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τη συµβατότητα αυτού του είδους ανάλογα µε τις περιβαλλοντικές συνθήκες µετά από
έρευνα που έγινε βρέθηκε ότι στη δυτική ακτή αντέχει θερµοκρασίες µέχρι και 18
βαθµών κελσίου στη νότια µέχρι 2 βαθµούς κελσίου και στην ανατολική το µέγιστο
µέχρι 27 βαθµούς κελσίου. Αν ληφθεί όµως υπόψιν το ότι η καλλιέργειά του και η
παραγωγή του ευδοκιµούν σε θερµοκρασίες από 10 ως 20 βαθµούς κελσίου µπορεί να
γίνει εύκολα αντιληπτό ότι έχει αναπτυχθεί ερισσότερο στο νοτιοδυτιοκό ακρωτήρι
ονόµατι Namaqua (Picker & Griffiths 2011).

1.5 Σύγκριση µε άλλα είδη
Στα πλεονεκτήµατα αυτού του είδους µπορούν να συµπεριληφθούν το ότι
µπορεί να βελτιώσει την ποιότητα του νερού µε την αφαίρεση του αζώτου από το
νερό, µετατρέπει τις θρεπτικές ουσίες σε προσιτή µορφή και φιλτράρει τις τοξίνες και
τα µικρόβια από το υδάτινο περιβάλλον. Επίσης οι εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας
του είδους αυτού έχει αποτελέσει καταφύτγιο για πολλά είδη ψαριών αλλλά και άλλων
καρκινοειδών και µαλακίων(Shumway 2003). Τα αποτελέσµατα της εγκατάστασής του
στις βραχώδεις ακτές έχουν βοηθήσει κατά πολύ το οικοσύστηµα ενώ εµφανίζει πολύ
µεγαλύτερη γονιµότητα και ρυθµούς ανάπτυξης σε σχέση µε άλλα γηγενή µύδια.
Επίσης το γεγονός ότι έχει ολύ µεγαλύτερη βιοµάζα εµφαν΄ζιοντας πολλαπλά
στρώµατα σε σχέση µε τα εγχώρια µύδια που εµφανίζονται µε µεµονωµένα στρώµατα
έχει αυξηθεί κατά πολύ η πυκνότητά του αλλά µειώθηκε ο βιότοπος για ανταγωνιστικά
κατώτερα είδη (Stenton-Dozey et al. 2001).
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2. Μεθοδολογία

2.1. Εργασία πεδίου
Οι δειγµατοληψίες που πραγµατοποιήθηκαν στο πεδίο στις 9/4/2017 – 29/7/2017 στην
ευρύτερη περιοχή της Βόνιτσας (Εικόνα 2) στο ανώτερο τµήµα της υποπαραλιακής
ζώνης (0-30cm). Επιλέχθηκε µια ζώνη µήκους περίπου 100m µε βραχώδες
υπόστρωµα. Στην περιοχή πραγµατοποιήθηκαν µηνιαίες δειγµατοληψίες κατά την
περίοδο Απρίλιος 2018 – Ιούλιος 2018 (Πίνακας 1).
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Εικόνα 2. Περιοχή δειγµατοληψίας στον Αµβρακικό Κόλπο (επάνω) και ζώνη δειγµατοληψίας
(κάτω). Η κόκκινη γραµµή δείχνει τη ζώνη του βραχώδους υποστρώµατος όπου συλλέχθηκαν
τα δείγµατα.

Πίνακας 1. µηνιαίες δειγµατοληψίες κατά την περίοδο Απρίλιος 2018 – Ιούλιος 2018
Ηµεροµηνία
13/5/2017
13/5/2017
24/6/2017
24/6/2017
29/7/2017
29/7/2017

Περιοχή
Βόνιτσα
Βόνιτσα
Βόνιτσα
Βόνιτσα
Βόνιτσα
Βόνιτσα

∆είγµα (replicate)
1
2
1
2
1
2

Φωτογραφίες
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
NAI

Η συλλογή των δειγµάτων πραγµατοποιήθηκε µε την τοποθέτηση ενός τετράγωνου
πλαισίου διαστάσεων 10x10cm επάνω στο υπόστρωµα σε πέντε θέσεις. Σε κάθε θέση,
τα δείγµατα µυδιών αποκολλήθηκαν από το βραχώδες υπόστρωµα µε µαχαίρι, µε
προσοχή ώστε να µην θρυµµατίζεται, όσο το δυνατόν, το κέλυφος τους. Έπειτα, τα
δείγµατα τοποθετήθηκαν σε ξεχωριστά δοχεία σε διάλυµα φορµαλδεΰδης 4% για τη
συντήρηση τους µέχρι την επεξεργασία τους στο εργαστήριο.

2.2. Επεξεργασία δειγµάτων
Η επεξεργασία των δειγµάτων έγινε στο εργαστήριο όπου πραγµατοποιήθηκε η
διαλογή των ατόµων και ο καθαρισµός τους από επιφυτικούς και ζωικούς
οργανισµούς. Επιλέχθηκαν µόνο ακέραια άτοµα µυδιών χωρίς εµφανή ίχνη
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τραυµατισµών. Έπειτα έγινε η µέτρηση του συνολικού νωπού βάρους κάθε δείγµατος
χρησιµοποιώντας ζυγαριά ακριβείας (ακρίβεια 0.1g).
Ακολούθως, πραγµατοποιήθηκε η φωτογράφηση των ατόµων κάθε δείγµατος µε
σκοπό την καταµέτρηση των ατόµων και την εξαγωγή των µορφοµετρικών
παραµέτρων τους (επιφάνεια κελύφους) από τις ψηφιακές φωτογραφίες. Η διαδικασία
φωτογράφησης και επεξεργασίας των φωτογραφιών περιλαµβάνει τα ακόλουθα
βήµατα:
1. Τοποθετήθηκε η κάµερα στο τρίποδο, ρυθµίστηκε ώστε να σχηµατίζει ορθή
γωνία µε το ταµπλό ταυτόχρονα µε αποτέλεσµα η κλίµακα να είναι ευθεία
τοποθετηµένη ως προς τον οριζόντιο άξονα της φωτογραφίας. Τοποθέτηση των
µυδιών κάθε δείγµατος σε ένα λευκό ταµπλό στο οποίο υπάρχει µια µαύρη
κλίµακα διαστάσεων 20 x 2cm (Εικόνα 3) (Ramfos et al., 2012) .
Φωτογράφηση του ταµπλό µε ψηφιακή φωτογραφική µηχανή (Nikon D5000)
τοποθετηµένη κάθετα στο ταµπλό µε τη χρήση τριπόδου. (τα άτοµα των
µυδιών τοποθετήθηκαν γύρο από την κλίµακα, προσέχοντας να µην ακουµπάνε
σε αυτή, αλλά ούτε και µεταξύ τους δίνοντας προσοχή στο φωτισµό έτσι ώστε
να µην δηµιουργούνται σκιές.)
2. Επεξεργασία των φωτογραφιών µε εξειδικευµένο λογισµικό σύµφωνα µε τη
µεθοδολογία που περιγράφεται από τους Ramfos et al. (2012).
3. Έλεγχος των αποτελεσµάτων που εξήγαγε το λογισµικό σε µορφή φύλλου
εργασίας.
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Εικόνα 3. Παράδειγµα φωτογραφίας δείγµατος µυδιών τοποθετηµένων στο λευκό ταµπλό.

Για τη µετατροπή των αποτελεσµάτων του λογισµικού (επιφάνεια κελύφους) σε µήκος
κελύφους και ατοµικό ολικό νωπό βάρος των ατόµων χρησιµοποιήθηκαν πρότυπες
καµπύλες οι οποίες δίνουν τις σχέσεις µεταξύ των παραµέτρων αυτών:
-

Μήκος κελύφους – Επιφάνεια κελύφους

-

Ολικό νωπό βάρος – Επιφάνεια κελύφους

Για τη δηµιουργία των πρότυπων καµπύλων για τις

παραπάνω

σχέσεις

πραγµατοποιήθηκε διαλογή 120 ατόµων από όλα τα δείγµατα έτσι ώστε να καλύπτεται
όλο το εύρος µεγέθους των µυδιών κατά τη δειγµατοληπτική περίοδο. Στα 120
επιλεγµένα άτοµα, µετρήθηκε το ατοµικό βάρος ένα προς ένα σε ζυγό ακριβείας
(0.001g). Έπειτα τα άτοµα τοποθετήθηκαν στο ταµπλό έτσι ώστε ο µεγάλος άξονας
του κελύφους (ολικό µήκος κελύφους) να είναι παράλληλος στην κλίµακα του ταµπλό
(Εικόνα 4). Τα άτοµα φωτογραφήθηκαν και οι φωτογραφίες αναλύθηκαν από το
λογισµικό ώστε να συσχετισθούν οι µετρήσεις της επιφάνειας κελύφους µε το µήκος
και το ατοµικό βάρος.
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Εικόνα 4. Μύδια τοποθετηµένα στο λευκό ταµπλό για την εκτίµηση του µήκους και της επιφάνειας του
κελύφους από το λογισµικό.

Για τις συσχετίσεις µεταξύ των βιοµετρικών παραµέτρων που µετρήθηκαν στα
δείγµατα χρησιµοποιήθηκε το λογισµικό Microsoft® Excel v.2007.
Χρησιµοποιώντας τις σχέσεις που προέκυψαν, πραγµατοποιήθηκε η µετατροπή της
επιφάνειας κελύφους σε ολικό µήκος και ατοµικό βάρος σε όλα τα δείγµατα που
συλλέχθηκαν κατά τη δειγµατοληπτική περίοδο.
Πίνακας 2. Εξαγωγή αποτελεσµάτων στο Excel για κάθε αντικείµενο όπως εντοπίσθηκε και µετρήθηκε από
το λογισµικό. ObjNo: Αριθµός αντικειµένου, Surface_mm2: Επιφάνεια µυδιού σε mm2, Rec_X_mm: µήκος
παραλληλογράµµου που περιβάλλει το αντικείµενο, Rec_Y_mm: πλάτος παραλληλογράµµου που
περιβάλλει το αντικείµενο
ObjNo

Surface_mm2

Rect_X_mm

Rect_Y_mm

1

4,0

1,6

1,3

2

5,0

2,0

2,6

3

6,0

2,3

2,6

4

6,0

2,3

1,9

5

8,0

2,6

2,6

6

8,0

2,6

3,2

7

9,0

2,6

3,2
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8

11,0

3,0

3,2

9

11,0

3,3

3,2

10

13,0

3,6

4,5

11

15,0

3,6

4,5

2.3 Στατιστική ανάλυση
Για
τις
συσχετίσεις
που

υλοποιήθηκαν

µεταξύ

των

παραµέτρων

χρησιµοποιήθηκε το λογισµικό Microsoft Excel v 2007. Επειδή οι σχέσεις µεταξύ των
διαφορετικών παραµέτρων δεν ήταν γραµµικές,

χρησιµοποιήθηκε η εξίσωση της

µορφής Y=aXb.

3. Αποτελέσµατα

3.1 Συσχέτιση ψηφιακών και χειροκίνητων µετρήσεων.
Οι ψηφιακές µετρήσεις που παρήχθησαν από το λογισµικό (µήκος κελύφους,
επιφάνεια κελύφους) καθώς και η χειροκίνητη µέτρηση του νωπού βάρους,
χρησιµοποιήθηκαν για να εξαχθούν οι εξισώσεις που περιγράφουν τις µεταξύ τους
συσχετίσεις (Εικόνες 5 & 6). Η συσχέτιση µεταξύ της επιφάνειας κελύφους και του
µήκους κελύφους περιγράφηκε από εκθετική εξίσωση [Μήκος κελύφους] =
0.8633.[Επιφάνεια κελύφους]0.5393, µε πολύ ισχυρή συσχέτιση (R2=0.991). Αντίστοιχα,
η επιφάνεια του κελύφους συσχετίσθηκε µε το ατοµικό βάρος των µυδιών µε σχέση
ίδιας µορφής και εξίσου ισχυρή συσχέτιση (R2=0.980).
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Εικόνα 5. Συσχέτιση µήκους κελύφους σε σχέση µε την επιφάνεια κελύφους των µυδιών
για όλα τα δείγµατα (µήνες: Απρίλιος, Μάϊος, Ιούνιος & Ιούλιος) στον Αµβρακικό κόλπο

Εικόνα 6. Συσχέτιση νωπού βάρους από χειροκίνητες µετρήσεις σε σχέση µε την επιφάνεια
κελύφους των µυδιών για όλα τα δείγµατα (µήνες: Απρίλιος, Μάϊος, Ιούνιος & Ιούλιος)
στον Αµβρακικό κόλπο
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Η µέση αφθονία των µυδιών ανά τετραγωνικό µέτρο του υποστρώµατος βρέθηκε
υψηλότερη στην αρχή της δειγµατοληπτικής περιόδου (Απρίλιος) και ίση περίπου µε
146000 άτοµα/m2 (Πίνακας 3). Κατά τη διάρκεια της δειγµατοληπτικής περιόδου, η
µέση αφθονία παρουσίασε σταδιακή µείωση και βρέθηκε µε ελάχιστη τιµή το µήνα
Ιούλιο (32100 άτοµα/m2) (Πίνακας 3). Το µέσο βάρος των ατόµων ανά τετραγωνικό
µέτρο παρουσίασε αύξηση από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο ενώ παρέµεινε σταθερό τον
µήνα Ιούλιο. Η ελάχιστη τιµή του µέσου βάρους της βιοκοινωνίας παρατηρήθηκε τον
Απρίλιο (7426g ± 2297g) και η µέγιστη τον Ιούνιο (16261g ± 4871g). Αντίστοιχα, το
µέσο ατοµικό βάρος εµφάνισε συνεχόµενη αύξηση κατά τη διάρκεια της
δειγµατοληπτικής περιόδου και συγκεκριµένα αυξήθηκε από 0,054±0,008g το µήνα
Απρίλιο σε 0,50±0,13g τον Ιούλιο. Παράλληλα το µέσο µήκος του κελύφους των
ατόµων παρουσίασε αύξηση από τον Απρίλιο (3.64±1.74mm) έως τον Ιούλιο
(9.69±3.57mm) (Πίνακας 3). Από τα στοιχεία αυτά, προκύπτει πως κατά τη διάρκεια
των 111 ηµερών της δειγµατοληπτικής περιόδου, ο µέσος ρυθµός αύξησης του µήκους
κελύφους των µυδιών ήταν 0.051mm/ηµέρα και ο ειδικός ρυθµός αύξησης (SGR%)
ήταν 1.56%.
Μετά το µήνα Ιούλιο, παρατηρήθηκε µαζικός θάνατος των µυδιών στην περιοχή,
πιθανώς λόγω υψηλών θερµοκρασιών στο νερό.

Πίνακας 3: Μέση τιµή, ελάχιστη και µέγιστη τιµή, ελάχιστο-µέγιστο µήκος, τυπική απόκλιση για το µήκος
και τυπική απόκλιση για το µέσο βάρος, την αφθονία και το µέσο ατοµικό βάρος των µυδιών που
συλλέχθηκαν στον Αµβρακικό Κόλπο κατά την περίοδο Απρίλιο – Ιούλιο 2018.
Τιµές

Απρίλιος

Μάιος

Ιούνιος

Ιούλιος

2

7426

13496

16261,4

15200

2

4834

11290

9275

13110

10560

16970

22940

16720

2296,8

2379,2

4870,7

1631,7

146320

103900

51260

32100

81900

73100

37300

22100

250000

122800

63100

44900

69669,4
3,64

23340,4
5,54

10069,1
8,15

9650,6
9,29

Μέσο Βάρος (g/m )
Ελάχ. Βάρος (g/m )
2

Μέγ. Βάρος (g/m )
2

Τυπ. απόκλιση Βάρος (g/m )
2

Μέση Αφθονία (ατ./m )
2

Ελάχιστη Αφθονία (ατ./m )
2

Μέγιστη Αφθονία (ατ./m )
2

Τυπ. απόκλιση Αφθονία (ατ./m )
Μέσο Μήκος Κελύφους (mm)
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Τυπ. απόκλιση Μήκος Κελύφους
(mm)
Ελάχιστο Μήκος Κελύφους (mm)

1,74

2,71

3,33

3,57

1,25

1,56

2,05

1,56

Μέγιστο Μήκος Κελύφους (mm)

17,29

20,69

23,70

30,55

Μέσο ατοµικό βάρος (g)

0,054

0,13

0,31

0,50

Ελάχιστο ατοµικό βάρος (g)

0,042

0,093

0,25

0,36

Μέγιστο ατοµικό βάρος (g)

0,061

0,181

0,36

0,65

Τυπ. απόκλιση ατοµικό βάρος (g)

0,008

0,03

0,04

0,13

3.2 Κατανοµές µήκους κελύφους
Στον Πίνακα 4 και στην Εικόνα 7 παρουσιάζονται οι κατανοµές του µεγέθους των
µυδιών (µήκος κελύφους) για κάθε µήνα κατά τη διάρκεια της δειγµατοληπτικής
περιόδου. Κατά το µήνα Απρίλιο το εύρος του µήκους κελύφους κυµάνθηκε από 1 –
15mm µε επικρατούσα τιµή την κλάση µήκους [2-3mm] και διάµεσο στην κλάση [34mm]. Μέχρι το µήνα Ιούλιο, όλα τα χαρακτηριστικά των κατανοµών παρουσίασαν
αυξητική τάση µε το εύρος του µήκους κελύφους να κυµαίνεται από 1 – 31mm, την
επικρατούσα τιµή στην κλάση µήκους [8-9mm] και τη διάµεσο στην κλάση [8-9mm].
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Πίνακας 4: Κατανοµή ατόµων µυδιών (%) ανά κλάση µήκους κελύφους στον Αµβρακικό
Κόλπο κατά την περίοδο Απρίλιος – Ιούλιος 2018. Με κίτρινο παρουσιάζεται η επικρατούσα
τιµή και µε έντονα νούµερα η διάµεσος των κατανοµών.
Μήκος
Απρίλιος
Μάϊος
Ιούνιος
Ιούλιος
Κελύφους (mm)
(Ν=7316)
(Ν=5195
(Ν=2563)
(Ν=1605
1-2
9,1
0,8
0,0
0,1
2-3
36,3
13,1
2,5
0,9
3-4
21,6
4,8
2,7
25,3
4-5
13,5
10,1
5,5
18,6
5-6
6,6
12,6
11,7
8,3
6-7
3,6
10,2
12,7
10,0
7-8
2,5
6,5
11,7
12,7
8-9
1,4
4,9
11,0
12,6
9-10
0,8
3,7
8,5
11,7
10-11
0,5
2,5
7,2
9,5
11-12
0,2
2,0
6,1
7,1
12-13
0,1
1,5
4,1
5,7
13-14
0,0
0,8
2,7
4,5
14-15
0,1
0,6
2,1
3,6
15-16
0,0
0,2
1,3
1,9
16-17
0,0
0,2
0,8
1,3
17-18
0,0
0,1
0,7
1,0
18-19
0,0
0,0
0,2
0,6
19-20
0,0
0,0
0,3
0,4
20-21
0,0
0,0
0,1
0,4
21-22
0,0
0,0
0,2
0,2
22-23
0,0
0,0
0,1
0,1
23-24
0,0
0,0
0,0
0,0
24-25
0,0
0,0
0,0
0,1
25-26
0,0
0,0
0,0
0,1
27-28
0,0
0,0
0,0
0,1
30-31
0,0
0,0
0,0
0,1
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Εικόνα 7: Κατανοµές του µήκους κελύφους των µυδιών στον Αµβρακικό Κόλπο κατά την
περίοδο Απρίλιος – Ιούλιος 2018.
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4. Συζήτηση - Συµπεράσµατα

Τα µύδια είναι

διηθηµατοφάγοι οργανισµοί µε ιδιαίτερα υψηλό ρυθµό

φιλτραρίσµατος φυτοπλαγκτικών κυττάρων και σωµατιδιακού υλικού από την υδάτινη
στήλη. Λόγω της ιδιότητας τους αυτής θεωρούνται σε πολλές περιοχές του πλανήτη ως
«είδη-κλειδιά» (keystone species) και οι πληθυσµοί τους µελετώνται συστηµατικά από
την φάση της εγκατάστασης. Η µελέτη των πληθυσµών του γόνου των µυδιών στην
παράκτια ζώνη αποτελεί µια επίπονη διαδικασία και βασίζεται σε δειγµατοληπτική
συλλογή του γόνου από το υπόστρωµα, καταµέτρηση των ατόµων κάθε δείγµατος και
µέτρηση του µήκους του κελύφους σε ένα υποσύνολο των ατόµων του δείγµατος µε
σκοπό τη δηµιουργία κατανοµών µήκους του πληθυσµού τους (Ardizzone et al., 1996;
Bologna et al., 2005).
Τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας επιβεβαίωσαν ότι η επιφάνεια του
κελύφους του µυδιού µπορεί να χρησιµοποιηθεί αξιόπιστα για την εκτίµηση του
µήκους κελύφους των µυδιών Mytilus SP. όπως αναφέρεται και από τον Αλεξανδρίδη
(2018). Η επιφάνεια του κελύφους του µυδιού είναι ένα µέγεθος το οποίο µπορεί να
µετρηθεί εύκολα από ψηφιακές εικόνες εξοικονοµώντας µε αυτό τον τρόπο πολύτιµο
χρόνο σε µελέτες που απαιτούν µεγάλο αριθµό δειγµάτων και περιλαµβάνουν µικρά σε
µέγεθος άτοµα τα οποία είναι σχετικά δύσκολο να µετρηθούν µε ακρίβεια.
Κατά τη δειγµατοληπτική περίοδο, η τα χαρακτηριστικά της βιοκοινωνίας των
µυδιών στην περιοχή µελέτης µεταβλήθηκαν. Η συνολική αφθονία των µυδιών
µειώθηκε σχεδόν κατά 5 φορές από τον Απρίλιο έως τον Ιούλιο. Κατά την αρχή της
δειγµατοληπτικής περιόδου, ο πληθυσµός των µυδιών που εγκαταστάθηκαν στο
υπόστρωµα ήταν ιδιαίτερα υψηλός (146.000 άτοµα/m2). Αντίστοιχη αφθονία κατά τη
στιγµή της εγκατάστασης έχει παρατηρηθεί και σε άλλες περιοχές (Bologna et al.,
2005; Cockrell et al., 2015). Από τη στιγµή της εγκατάστασης και έπειτα, η αφθονία
των µυδιών παρουσιάζει σταδιακή µείωση. Η µείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη
φυσική θνησιµότητα των ατόµων λόγω ανταγωνισµού αλλά και στη θηρευτική πίεση.
Μεταξύ των σηµαντικότερων θηρευτών των µυδιών αναφέρονται οι αστερίες, κάποια
είδη γαστερόποδων (π.χ. οι πορφύρες Hexaplex sp.), τα καβούρια (π.χ. Callinectes
Sapidus) (Cockrell et al., 2015). Αν και στην παρούσα µελέτη δεν πραγµατοποιήθηκε
καταγραφή των θηρευτών, κατά τη διάρκεια των δειγµατοληψιών παρατηρήθηκαν
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αρκετά άτοµα καβουριών και πορφύρων ανάµεσα στα µύδια, τα οποία σε κάποιο
βαθµό, συµβάλλουν στη συνολική θνησιµότητα του πληθυσµού των µυδιών.
Παράλληλα µε τη µείωση της αφθονίας των µυδιών, παρατηρήθηκε αύξηση του
ατοµικού µήκους και βάρους των µυδιών που έχουν επιβιώσει. Ο ρυθµός αύξησης του
µεγέθους των µυδιών που παρατηρήθηκε στην παρούσα µελέτη (0.051mm/ηµέρα)
είναι παραπλήσιος µε αντίστοιχες µετρήσεις σε άλλες περιοχές (Bergstrom et al.,
2015).
Η εγκατάσταση των µυδιών στο ανώτερο τµήµα της υποπαραλιακής ζώνης
φαίνεται να είναι ένα ετήσιο φαινόµενο µε διάρκεια 4-5 µήνες (Απρίλιος – Ιούλιος).
Μετά τα µέσα του καλοκαιριού οι πληθυσµοί των µυδιών σχεδόν εξαφανίζονται από
το ανώτερο τµήµα της ζώνης λόγω των υψηλών θερµοκρασιών. Κάποιοι µεµονωµένοι
πληθυσµοί εντοπίσθηκαν στο βραχώδες υπόστρωµα καθώς και σε εγκαταστάσεις
ιχθυοκαλλιέργειας, αν και είναι βέβαιο ότι υπάρχουν πληθυσµοί και σε µεγαλύτερα
βάθη (µεταξύ 2 και 10m) όπου το υπόστρωµα επιτρέπει την εγκατάσταση τους. Τα
µύδια είναι διηθηµατοφάγοι οργανισµοί µε ιδιαίτερα υψηλό ρυθµό φιλτραρίσµατος
φυτοπλαγκτικών κυττάρων και σωµατιδιακού υλικού από την υδάτινη στήλη. Αν και ο
ρυθµός φιλτραρίσµατος των µικρών µυδιών είναι περιορισµένος, όταν συνδυάζεται µε
τόσο υψηλή αφθονία µπορεί να συµβάλλει σηµαντικά στη λειτουργία του συστήµατος
(Bologna et al., 2005).
Σύµφωνα µε την δοµή του πληθυσµού τους κατά την περίοδο µελέτης (>30.000
άτ./m2 & µέσο µήκος κελύφους 12.3mm) και την ικανότητα φιλτραρίσµατος από
πειραµατικά δεδοµένα (Filgueira et al., 2008), µπορεί να εκτιµηθεί, ότι η βιοκοινωνία
των µυδιών στον Αµβρακικό Κόλπο µπορεί δυνητικά να φιλτράρει σηµαντικό όγκο
νερού (>2.0m3 νερού/m2 επιφάνειας υποστρώµατος σε µια ώρα). Ακόµη και αν
θεωρηθεί ότι στη φύση αυτός ο ρυθµός είναι πολύ χαµηλότερος (λόγω θήρευσης,
κυµατισµού, παλίρροιας κλπ), είναι φανερό ότι η βιοκοινωνία των µυδιών κατέχει
ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στη λειτουργία του οικοσυστήµατος µεταφέροντας
σηµαντικές ποσότητες οργανικού υλικού από τη στήλη στον πυθµένα µέσω των
περιττωµάτων.
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