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ABSTRACT 

Dimitriou E., Kapareliotis A., Akovitiotis C., Athanasopoulos A., Rogdakis Y., Βatargias C. &  

Koutsikoopοulos C. : differentiations in the sea bream production of the natural ecosystem of the 

lagoon mesolongi- aitoliko.Possible effects of aquaculture 

This essay reviews the effect of aquaculture in production of sea bream in the natural ecosystem of the 

lagoon Mesolongi- Aitoliko by studying the morfometric and biometric differentiations of sea bream 

individuals cached between 1992 - 2000. It includes a focus in the effect of the important development of 

aquaculture in South – West Greece in the characteristics of natural populations. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

           Στο σύμπλεγμα των λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου- Αιτωλικού παρατηρήθηκε κατά το έτος 2000 

ότι τα αλιευόμενα μεγέθη της τσιπούρας του πρώτου έτους (ηλικιακή κλάση 0 + ) είναι σημαντικά 

μικρότερα από τα αντίστοιχα μεγέθη της ηλικιακής κλάσης του είδους  που  καταγράφηκαν την περίοδο 

1992-98) ενώ υπήρξε σημαντική αύξηση των συλλήψεων χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιος, τουλάχιστον 

εκτεταμένος, εμπλουτισμός. Το γεγονός αυτό έγινε ιδιαίτερα αντιληπτό  τον μήνα Δεκέμβριο όταν 

ολοκληρώνεται  ο κύκλος των συλλήψεων της τσιπούρας στη λιμνοθάλασσα.  

         Επιπλέον, οι παρατηρήσεις των  ψαράδων για διαφοροποιήσεις στο σχήμα των ψαριών σε 

συνδυασμό με έναν γενικότερο προβληματισμό που έχει αναπτυχθεί για την επίδραση της εντατικής 

ιχθυοκαλλιέργειας στους φυσικούς πληθυσμούς  [ 2, 5, 9] μας οδήγησε στη καταγραφή του γεγονότος και 

στη διερεύνηση της τυχόν επίδρασης της ιχθ/κής δραστηριότητας  που αναπτύσσεται ιδιαίτερα έντονα 

στην περιοχή.  

 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
             Από δύο λιμνοθάλασσες του συμπλέγματος των λ/θ Μεσολογγίου-Αιτωλικού, την λ/θ Κλείσοβας 

και την Κεντρική λ/θ Μεσολογγίου-Αιτωλικού, ελήφθησαν το Δεκέμβριο του έτους 2000 δείγματα 

ψαριών από το αλίευμα της τσιπούρας που συνελήφθη στις ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις τους.  Από 

τα ψάρια του δείγματος  μετρήθηκαν με ακρίβεια 0,1: το μεσουριαίο μήκος (FL, mm), το βάρος (W, gr) 

και το ύψος σώματος (BH, mm) μετρημένο στην αρχή του ραχιαίου πτερυγίου.  Τα αποτελέσματα αυτών 

των μετρήσεων, συγκρίνονται με αντίστοιχα δεδομένα  από τις ίδιες περιοχές, που ήταν διαθέσιμα την 

περίοδο 1992-98. Ενδεικτική σύγκριση  των δεδομένων παρουσιάζεται στο πίνακα 1.   

        Προκειμένου να γίνει δυνατή η αναγωγή της κατά  βάρος της παραγωγής και να εκτιμηθεί ο 

αριθμός των ατόμων του είδους της ηλικιακής  κλάσης που συνελήφθησαν , χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα 

του μέσου ατομικού βάρους και του συνόλου της παραγωγής που δηλώθηκε την περίοδο 1992-2000. 

Ενδεικτικά αποτελέσματα για την κεντρική λ/θ Μεσολογγίου-Αιτωλικού δίδονται στο διάγραμμα 1.  

 

 
• Λόγω έλλειψης χρόνου δεν έγιναν κατά την εκτύπωση οι διορθώσεις που προτάθηκαν από τους κριτές 
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Πίνακας 1. Ενδεικτικά μέσα βάρη μηνών Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου δειγμάτων τσιπούρας την περίοδο 

1992-2000. 

 

ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ W STDEV CV% N 

ΚΛΕΙΣΟΒΑ 12/2000 51,8 11,7 22,6 230 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Λ/Θ 12/2000 61,03 10,34 16,9 203 

ΚΛΕΙΣΟΒΑ 11/1992 108,1 23,5 21,7 29 

ΚΛΕΙΣΟΒΑ 12/1992 110,9 26,8 24,1 61 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Λ/Θ 11/1994 162 19 12 24 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Λ/Θ 11/1995 117,8 17,2 14,6 48 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Λ/Θ 11/1998 146,9 20,5 13,9 114 

Διάγραμμα 1. Παραγωγή τσιπούρας μηνός Δεκεμβρίου και αναγωγή σε αριθμό ατόμων την περίοδο 

1992-2000. 
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Διάγραμμα 2.  Σύγκριση μέσων τιμών των λόγων FL/BH δειγμάτων τσιπούρας μηνός Δεκεμβρίου των 

ετών 1995 (Α) και 2000 (Α00). (FL: μεσουριαίο μήκος, BH: μέγιστο ύψος σώματος) 

 

Box-and-Whisker Plot

2,7

2,9

3,1

3,3

3,5

3,7

A A00

 
    Τέλος, προκειμένου να εκτιμηθεί η προέλευση των ψαριών, ελέγχθηκε με Τ-τεστ, ο λόγος FL/BH 

(Μεσοουραίο μήκος προς ύψος σώματος) στα δείγματα των ετών 1995 και 2000 (Διάγραμμα 2). Ο 

έλεγχος των μέσων όρων των λόγων αυτών έδειξε ότι υπάρχει σημαντική διαφορά 
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( t =33,975>t0,05(2),433=1,985).  Η σύγκριση αυτή, μας επιτρέπει καταρχάς, να εκτιμήσουμε αν υπάρχει  

διαφοροποίηση στο μορφομετρικό πρότυπο μεταξύ των πληθυσμών.   

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 
Από την σύγκριση των μέσων ατομικών βαρών  του Δεκεμβρίου 2000 με αντίστοιχα δεδομένα 

παρελθόντων ετών  (πίνακας 1),  διαπιστώνεται μια ουσιαστική διαφοροποίηση, τόσο στη λ/θ Κλείσοβας, 

όσο και στη κεντρική λ/θ Μεσολογγιου- Αιτωλικού. Είναι προφανές, πώς τα μικρότερα μέσα βάρη, 

παρουσιάζονται το 2000. Στο διάγραμμα 1, φαίνεται ότι, η αύξηση της παραγωγής του 2000, σε απόλυτο 

αριθμό ατόμων, συνδυάζεται με την μείωση του μέσου ατομικού βάρους, τουλάχιστο για την κεντρική 

λ/θ Μεσολογγίου-Αιτωλικού.  

     Εξετάζοντας την παραγωγή της Κεντρικής λ/θ (διάγραμμα 1 ),  παρατηρούμε  ότι τριπλασιάζεται 

και εξαπλασιάζεται τα έτη 1999 και  2000 , αντίστοιχα ,σε σχέση με τα προηγούμενα πιο παραγωγικά έτη 

1992 και 1995. Εκφράζοντας όμως την παραγωγή σαν αριθμό ατόμων παρατηρούμε πως αυτή 

υπερδωδεκαπλασιάστηκε το  2000 σε σχέση με τον εκτιμούμενο αριθμό ατόμων τα προηγούμενα έτη. 

Αυτό οφείλεται  σαφέστατα στην μείωση του μέσου βάρους. Το παραπάνω φαίνεται επίσης από την 

συσχέτιση των μέσων βαρών με  την αντίστοιχη παραγωγή η οποία δίδει τιμή   rPEARSON: -0,91405 και 

rPEARSON:-0,87568  P-Value 0,0108 < 0,05 (95%)  με ή χωρίς το έτος 2000 αντίστοιχα. Τα ανωτέρω 

οδηγούν σε ενδείξεις εκτίμησης, όσο αφορά την φέρουσα ικανότητα του συστήματος.   

    Η τσιπούρα είναι ένα είδος που παρουσιάζει προτίμηση για τη διαβίωσή της σε λιμνοθάλασσες 

κυρίως στον πρώτο έτος της ζωής της [4]. Οι ρυθμοί αύξησης της όπως και αυτοί πολλών άλλων ψαριών 

επηρεάζονται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος – θερμοκρασία – αλατότητα κλπ – αλλά και από την 

αφθονία της τροφής σε σχέση με τους ιχθυοπληθυσμούς που διαβιώνουν σε μία ορισμένη περιοχή. Η 

τσιπούρα όπως και άλλα είδη ψαριών, παρουσιάζουν διαφορές στην ανάπτυξή τους  σε διαφορετικά 

περιβάλλοντα ή ακόμα και σε ίδια, σε διαφορετικά έτη εφόσον υπάρχουν τροποποιήσεις στους 

παράγοντες εκείνους από τους οποίους εξαρτάται ο ρυθμός ανάπτυξης. Τα νεαρής ηλικίας άτομα, έχουν 

εντονότερο μεταβολισμό και παρουσιάζουν μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης. Επομένως είναι  

αναμενόμενο οι τυχόν διαφοροποιήσεις να εκφράζονται περισσότερο  έντονα στο πρώτο έτος της ζωής 

του ζώου, όταν δηλαδή, ο ρυθμός αύξησης  είναι πολύ πιο έντονος. Στη περίοδο αυτή, οι παράγοντες από 

τους οποίους εξαρτάται η ανάπτυξη (περιβάλλον και διαθεσιμότητα τροφής) έχουν μεγαλύτερη επίδραση 

και στη διαμόρφωση του μορφολογικού προτύπου. Έτσι στο λαβράκι τουλάχιστο, έχουν εντοπισθεί 

διαφορές, τόσο μεταξύ φυσικών και εκτρεφομένων πληθυσμών, όσο και μεταξύ φυσικών πληθυσμών 

διαφόρων περιοχών [7,8]. Ο τρόπος διατροφής της τσιπούρας, εξαρτάται κυρίως από την φυσική 

παραγωγή της λ/θ (ασπόνδυλα του πυθμένα). Δεδομένου, ότι την περίοδο που εξετάζουμε, δεν έχουν 

καταγραφεί σημαντικές αλλαγές σε άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την αύξηση του είδους ή των 

θηραμάτων του (όπως περιβαλλοντικές συνθήκες), μπορούμε να δεχτούμε, ότι  αν ένας πληθυσμός 

τσιπούρας έχει  λιγότερη διαθέσιμη τροφή ανά άτομο λόγω υπερβολικού αριθμού ατόμων, είναι λογικό 

να αναμένουμε για μια ορισμένη περίοδο, μικρότερο ρυθμό αύξησης, και πιθανή διαφοροποίηση στο 

μορφομετρικό πρότυπο. Κατά τη δεκαετία του 1960 και παλαιότερα όπου το σύμπλεγμα των 

λιμνοθαλασσών παρουσίαζε εξαιρετικά μεγάλες παραγωγές, τα μεγέθη της πρωτοετούς τσιπούρας 

(ηλικία 0+) ήταν αντιστοίχως μικρά σύμφωνα με μαρτυρίες των παλαιών ψαράδων. 

      Η αύξηση αυτή της παραγωγής της λ/θ, τα τελευταία χρόνια είναι τόσο μεγάλη που δεν μπορεί να 

οφείλεται αποκλειστικά στην περιοδικότητα που μπορεί να παρουσιάζει η αφθονία του ιχθυοπληθυσμού. 

Μπορεί να θεωρηθεί πιθανόν ότι ο πολύ μεγάλος αυτός αριθμός τσιπούρας πρώτου έτους που 

συλλαμβάνεται στη λιμνοθάλασσα είτε έχει προέλθει από ενίσχυση του στοκ των γεννητόρων των 

φυσικών οικοσυστημάτων από ψάρια που διέφυγαν από τα κλουβιά και αναπαράχθηκαν στη θάλασσα 

είτε  προέρχεται απ΄ ευθείας από την απελευθέρωση γεννητικών προϊόντων από τις μονάδες εκτροφής ή 

ΙΧΣ. 

    Η απελευθέρωση γεννητικών προϊόντων στις μονάδες εκτροφής, έχει παρατηρηθεί τόσο στο σολομό  

[ 1], όσο και στο λαβράκι [ 10] και τη τσιπούρα [προσωπικές παρατηρήσεις]. Το γεγονός έχει καταγραφεί 

σαν πρόβλημα της ιχθυοκαλλιέργειας από την σκοπιά της  σημαντικής απώλειας βάρους (άνω του 20%) 

κατά την περίοδο της  γεννητικής ωρίμανσης. Στο σολομό  το πρόβλημα είναι περισσότερο  έντονο [6]. 

Στη τσιπούρα, το πρόβλημα καταγράφεται τα τελευταία χρόνια, με την πτώση των τιμών στις αγορές στις 

αρχές κάθε έτους. Η πτώση αυτή των τιμών, αναγκάζει τους παραγωγούς, να κρατήσουν το ψάρι στην 

εκτροφή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα, τα ψάρια να ωριμάσουν γενετικά στους 

ιχθυοκλωβούς (προσωπικές παρατηρήσεις).  

Η διαφοροποίηση στο μορφομετρικό πρότυπο που καταγράφεται, πιθανόν να συνδέεται, με τον μεγάλο 

αριθμό των ατόμων, αλλά ενδεχομένως και να σχετίζεται με την «καταγωγή» των ψαριών. Τα ψάρια της 

ιχθυοκαλλιέργειας που συχνά προέρχονται από γεννήτορες καταγωγής Ατλαντικού έχουν φαινοτυπικές 

διαφοροποιήσεις.[3].  
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   Αν η υπόθεση αυτή επαληθευτεί με βάση γενετικές ή άλλες προσεγγίσεις μπορούμε να καταλήξουμε 

στο συμπέρασμα ότι οδηγούμαστε με ταχύτατους ρυθμούς σε μία έντονη επίδραση των διαδικασιών της 

ιχθυοκαλλιέργειας στους φυσικούς πληθυσμούς  του είδους. Η μη μελετημένη η τυχαία ή ακόμα 

χειρότερα ανεξέλεγκτη επίδραση στα ιχθυοαποθέματα  μπορεί να έχει δυσμενείς συνέπειες στους 

ιχθυοπληθυσμούς. [5,9] . Πλέον αυτών των λόγων, η καταγραφή και παρακολούθηση αναλόγων 

φαινομένων πρέπει να απασχολήσει σοβαρά τον κλάδο, διότι συνδέεται επιπλέον και με την «συνειδητή» 

χρησιμοποίηση των δυνατοτήτων που δίνει η επιστημονική έρευνα και οι δυνατότητες της εντατικής 

ιχθυοκαλλιέργειας, για την αύξηση της παραγωγής των λιμνοθαλασσών και των παράκτιων 

οικοσυστημάτων . [2]    
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