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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στη παρούσα εργασία συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν δείγµατα ψαριών, από δύο 

είδη που αλιεύονται εντός του Παγασητικού κόλπου. Τα είδη τα οποία µελετήθηκαν είναι 

ο γαύρος (Eugraulis encrasicolus) (502 άτοµα) και το σαυρίδι (Trachurus trachurus) (532 

άτοµα). 

Υπολογίσθηκαν οι συσχετίσεις µήκους-βάρους και για τα δύο είδη. Οι αναλύσεις  

έγιναν σε σχέση µε το ολικό, το µεσουραίο και το σταθερό µήκος µε το µεικτό και το 

καθαρό βάρος καθώς και µε το φύλο. Χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS για 

τύπου Ι γραµµική παλινδρόµηση µε logW και logL. Υπολογίσθηκαν οι συντελεστές 

παλινδρόµησης α και b, καθώς και ο συντελεστής ευρωστίας (Κ) σε σχέση µε το καθαρό 

βάρος. 

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα  αρσενικά άτοµα γαύρου έχουν πιο συµµετρική 

ανάπτυξη από τα  θηλυκά. Τα  θηλυκά άτοµα, φαίνεται να αυξάνουν περισσότερο σε βάρος 

από τα  αρσενικά. Οι καλύτερες προσεγγίσεις του συντελεστή b (να τείνει στο 3) πάρθηκαν 

από τις συσχετίσεις του σταθερού µήκους µε το καθαρό βάρος. Επίσης, στις συγκρίσεις 

που έγιναν µε άλλες παρόµοιες εργασίες, διαπιστώθηκε ότι ο γαύρος που µελετήθηκε σε 

κλειστούς κόλπους και θάλασσες, έχει κοινά χαρακτηριστικά (α και b) σε σχέση µε τον 

γαύρο των ανοικτών θαλασσών. 

Για το σαυρίδι, παρατηρήθηκε ότι τα  θηλυκά άτοµα έχουν πιο συµµετρική 

ανάπτυξη από τα  αρσενικά. Τα  αρσενικά παρουσιάζουν αύξηση µεγαλύτερη σε µήκος 

από ότι σε βάρος. Οι καλύτερες προσεγγίσεις του b (να τείνει στο 3) πάρθηκαν από τη 

συσχέτιση του µεσουραίου µήκους µε το καθαρό βάρος. Από συγκρίσεις που έγιναν µε 

άλλες παρόµοιες εργασίες, δε διαπιστώθηκαν κοινά χαρακτηριστικά για το σαυρίδι που ζει 

εντός των κόλπων, (όπως στη παρούσα εργασία, Παγασητικός κόλπος), αλλά φάνηκαν 

οµοιότητες µε σαυρίδια διαφορετικών περιβαλλόντων, όπως για παράδειγµα του 

Παγασητικού κόλπου µε της Νοτίου Αφρικής. 

Το δεύτερο µέρος της εργασίας  ασχολήθηκε µε το στοµαχικό περιεχόµενο του 

σαυριδιού. Η µέθοδος ανάλυσης που ακολουθήθηκε είναι αυτή των Deniel (1975) και 

Χιντήρογλου (1987). Οι αναλύσεις του στοµαχικού περιεχοµένου του σαυριδιού µας 

έδειξαν ότι έχει χαµηλό δείκτη κενότητας 4,41% και ότι τα µικρά ιχθύδια, αλλά και τα 

αµφίποδα γαριδάκια αποτελούν τροφές «κατά προτίµηση». Επίσης, βρέθηκε να τρέφεται, 

σε µικρότερο ποσοστό, µε ναυπλίους από καβουράκια και από ισόποδα «δευτερεύουσες 

τροφές». 
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ABSTRACT 
In this present work have been collected and analyzed samples of fishes, from two 

species that are fished inside the Pagasitikos gulf. The species which have been studied are 

the anchovy (Eugraulis encrasicolus) (502 individuals) and the horse-mackerel (Trachurus 

trachurus) (532 individuals).  

The cross-correlations of length-weight for the two species were also calculated. 

The analyses have been done concerning the total, the fork length and the constant length 

with the mixed and net weight as well as with the sex. The statistical parcel of SPSS has 

been used for type I linear regression with logW and logL. The factors of regression a and 

b, and the factor of robustness (K) as well have been calculated concerning the net weight.  

The results have shown that the male individuals of anchovy have more 

symmetrical growth than females. The female individuals appear to increase more in 

weight than males.  The best approaches of factor b (it tends in 3) have been taken by the 

cross-correlations of constant length with the net weight.  Also, comparisons with other 

similar works have shown that the anchovy that was studied in closed bays and seas, has 

common characteristics (a and b) concerning the anchovy of open seas.  

For the horse-mackerel, it was observed that the female individuals have more 

symmetrical growth from males. The males present bigger increase in length than in 

weight.   The best approaches b (it tends in 3) have been taken by the cross-correlation of 

fork length with the net weight. Comparisons with other similar works have not shown 

common characteristics for the horse-mackerel that lives inside the gulfs, (as in this present 

work, Pagasitikos gulf), but appeared resemblances with horse-mackerels of different 

environments, as for example the Pagasitikos gulf with the Southern Africa.  

The second part of this work has studied the stomachic content of horse-mackerel. 

The method of analysis that was followed is this of Deniel (1975) and Hyntiroglou (1987). 

The analysis of stomachic content of horse-mackerel showed us that it has low indicator of 

vacancy 4, 41% and that the small fishes and the amphipod shrimps constitute “foods at 

preference”. Also, it was found to be nourished, in smaller percentage, with nauplius and 

from isopods “secondary foods”. 
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Κεφάλαιο1 

Σχέση µήκους βάρους σε γαύρο και σαυρίδι 

Εισαγωγή 

Ο Παγασητικός κόλπος είναι µια κλειστή θαλάσσια περιοχή, όπου η έκτασή της 

καταλαµβάνει 672,5 Km2. Τα αλιευτικά µέσα που χρησιµοποιούνται είναι το γρι-γρι 

ηµέρας και νύκτας, τα δίχτυα και τα παραγάδια καθώς και η πεζότρατα από 1 Οκτωβρίου 

έως 30 Απριλίου. Η αλιεία µε µηχανότρατα έχει απαγορευτεί. 

Με τις συσχετίσεις µήκους-βάρους του γαύρου και του σαυριδιού, έχουν ασχοληθεί 

πάρα πολλοί µελετητές. Συγκεκριµένα, για το σαυρίδι έχει ασχοληθεί ο Geldenhuys (1973) 

στη Νότια Αφρική και υπολόγισε το α=0,0124 και b=2,903. O Wengrzyn  (1975) στη 

Μαυριτανία υπολόγισε το α=0,0049 και b=3,14. H CECAF  (1979) στη Μαυριτανία βρήκε 

α=0,01 και b=3,03. O Dorel (1986) στη Γαλλία υπολόγισε α=0,0072 και b=3,033. O 

Κorichi (1988) στην Αλγερία βρήκε α=0,015 και b=3. O Coull (1989) στη Σκωτία 

υπολόγισε το α=0,0034 και το b=3,294. O Torres (1991) στη Νότιο Αφρική υπολόγισε το 

α=0,0187 και τοb=2,79. O Campillo (1992) στη Γαλλία βρήκε α=0,0121 και b=2,918. O 

Gonçalves (1997) στη Πορτογαλία υπολόγισε α=0,0127 και b=2,851. Ο Merella (1997) 

στις Βαλεαρίδες Νήσους βρήκε α=0,0145 και b=2,77. O Abdallah (2002) στην Αίγυπτο 

βρήκε α=0,017 και b=2,8. Αλλά και από την Ελλάδα ο Στεργίου (2001) και άλλοι έχουν 

υπολογίσει, για το σαυρίδι,  στο Σαρωνικό α=0,0061 και b=3,07. Την ίδια χρονιά στις 

Κυκλάδες υπολόγισε α=0,0034 και b=3,273 και στον Ευβοϊκό α=0,0043 και b=3,333. To 

µέγεθος του δείγµατος των ψαριών που χρησιµοποιούν οι ερευνητές ποικίλει από 12 - 

4.840 άτοµα, στη παρούσα εργασία ξεπερνάει τα 500 άτοµα ανά είδος.  

Με τη σχέση µήκους-βάρους του γαύρου έχει ασχοληθεί ο Dorel (1986) στη 

Γαλλία για 2.219 γαύρους υπολόγισε το α=0,0065 και το b=2,981. O Karacam (1990) στην 

Τουρκία για 524 θηλυκά άτοµα γαύρου υπολόγισε α=0,0028 και b=3,333, ενώ για 610 

αρσενικά βρήκε α=0,0021 και b=3,454. O Pereda (1991) στην  Ισπανία για 85 άτοµα 

γαύρου βρήκε α=0,001 και b=3,448. O Campillo (1992) στη Γαλλία βρήκε α=0,0065 και 

b=3,02. O Esseen (1992) χρονιά στην Ιταλία υπολόγισε το α=0,0116 και το b=2,782. O 

Abdallah (2002) στην Αίγυπτο για 156 άτοµα γαύρου, υπολόγισε το α=0,008 και το 

b=2,86. Στην Ελλάδα η Loukmidou (1998) στο Θερµαϊκό κόλπο υπολόγισε για 409 

θηλυκά άτοµα γαύρου, α=0,0014 και b=3,56. Ο Stergiou et.all. (2001) στο Βόρειο Αιγαίο 

βρήκε α=0,007 και b=2,95 και στο Θερµαϊκό κόλπο, την ίδια χρονιά, υπολόγισε για 409 
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θηλυκά άτοµα γαύρου, α=0,0014 και b=3,56, ενώ για 472 αρσενικά άτοµα, βρήκε 

α=0,0013 και b=3,59. 

Οι περισσότεροι  ερευνητές χρησιµοποιούν ως µήκος το ολικό µήκος και σε λίγες 

περιπτώσεις διαχωρίζουν τα ψάρια σε σχέση µε το φύλο τους. Στην παρούσα εργασία 

µελετήθηκε το ολικό, το µεσουραίο και το σταθερό µήκος αλλά θα χρησιµοποιηθεί και ο 

διαχωρισµός των φύλων. Επίσης, όλοι οι ερευνητές ασχολήθηκαν µόνο µε το µεικτό 

βάρος. Στην παρούσα εργασία οι διάφορες συσχετίσεις έγιναν και µε τη χρησιµοποίηση 

του καθαρού βάρους. Για τον υπολογισµό των α και b χρησιµοποιείται η γραµµική 

παλινδρόµηση µε logW και logL. 

 Το αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι η συσχέτιση του µήκους µε το βάρος 

του γαύρου και του σαυριδιού στη περιοχή του Παγασητικού κόλπου, καθώς και η 

ανάλυση και σύσταση του στοµαχικού περιεχοµένου του σαυριδιού. Συνδυάζοντας τις 

υπάρχουσες γνώσεις µε τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας, θα προσπαθήσουµε να 

κάνουµε µια εκτίµηση της κατάστασης των εν λόγο ψαριών σήµερα, ώστε να εισηγηθούµε 

τρόπους διαχείρισής τους.   
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1.1 Παγασητικός κόλπος 
   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 1 : Ο Παγασητικός κόλπος µε τις ισοβαθείς του. 

Ο Παγασητικός κόλπος είναι ένας κλειστός κόλπος, ο οποίος βρίσκεται στο ∆υτικό 

Αιγαίο. Το µέγιστο βάθος που παρατηρείται είναι τα 102 m, η επιφάνεια του είναι 672,5 

Km2  µε συνολικό όγκο 36 Km3, συνδέεται µε το Αιγαίο µέσω του διαύλου Τρίκερι 

ανοίγµατος 5,5 Km και µέγιστο βάθος 80m (ΕΚΘΕ,2000). 

1.1.2 Φυσικά χαρακτηριστικά 
Γενικά, στον Παγασητικό κόλπο παρατηρείται ένα αντικυκλωνικό σύστηµα στα 

ανατολικά και ένα κυκλωνικό στο κέντρο – δυτικό κόλπο.  

Οι τιµές της θερµοκρασίας των νερών παρουσιάζουν ετήσια περιοδικότητα από 

12,5 0C το χειµώνα έως 27,4 0C κατά τους θερινούς µήνες. Κατά τη διάρκεια του χειµώνα 

η υδάτινη στήλη παρουσιάζεται οµογενοποιηµένη, ενώ την άνοιξη σχηµατίζεται το 

εποχιακό θερµοκλινές, όπου αποµονώνει το επιφανειακό από το βαθύτερο στρώµα νερού. 

Κατά τη διάσπαση του και πριν τη δηµιουργία του παρατηρείται άνθιση του 

φυτοπλαγκτού.  

Ο Παγασητικός κόλπος είναι σε καλή κατάσταση όσον αφορά τις τιµές του 

οξυγόνου, όπου παρατηρούνται τιµές κορεσµού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

 

1.1.3 Χηµικά χαρακτηριστικά 

Στις τιµές της αλατότητας παρατηρείται διασπορά των τιµών που ποικίλει από 32 – 

38 ‰ εξαιτίας της εισροής βαθιών και χαµηλής αλατότητας νερών από το Τρίκερι. 
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1.1.4 Βιολογία και αναπαραγωγή του γαύρου (Eugraulis encrasicolus) 

Οµοταξία: Osteichthyes 

Υφοµοταξία: Acanthopterygii 

Υπέρταξη: Teleostei 

Τάξη: Clupeiformes 

Οικογένεια: Engraulidae 

Γαύρος – Eugraulis encrasicolus, Linnaeus, 1758. 

Ψάρι µικρού µεγέθους µε σώµα επίµηκες και µεγάλα µάτια. Απουσία βλεφάρων 

και κοιλιακής οδοντωτής καρίνας (η κοιλιά είναι λεία και στρογγυλή). ∆ύο µεγάλα λέπια 

στη βάση του πτερυγίου της ουράς. Ένα κοντό ραχιαίο πτερύγιο.  Πτερύγιο έδρας µικρό, 

ακριβώς πίσω από την προβολή του τέλους του ραχιαίου πτερυγίου. Τα λέπια αφαιρούνται 

εύκολα.  

Το χρώµα του στη ράχη είναι µπλε ή πρασινωπό που γρήγορα µεταβάλλεται σε 

σαρκώδες γκρι. Στα πλευρά του διακρίνεται µια ασηµένια γραµµή, η οποία χωρίζεται από 

το ραχιαίο τµήµα µε µια µαύρη γραµµή. Τύπος πτερυγίων: D 15-18, A 15 – 18. Μήκος 

µέχρι 20 cm, (συνήθως 12 – 15 cm) (Νεοφύτου 1990). 

 

Σχήµα 2: Σχηµατική απεικόνιση του γαύρου (Eugraulis encrasicolus). 

Ο γαύρος (Eugraulis encrasicolus) είναι κοπαδιάρικο, πελαγικό, 

ψευδοµεταναστευτικό, στενόθερµο και ευρύαλο (5 – 41 ‰) ψάρι. Το χειµώνα κατεβαίνει 

σε µεγαλύτερο βάθος. Αναπαραγωγή την καλοκαιρινή περίοδο, η οποία είναι και η 

περίοδος µέγιστης αλιείας. Η αλιεία του γαύρου απαγορεύεται για άτοµα µε ολικό µήκος 

κάτω των 9cm (Νεοφύτου1990).  

Γεννά τα αυγά του από τον Απρίλιο έως το Σεπτέµβριο.  

Τα αυγά του έχουν ωοειδές σχήµα και διαφέρουν από τα αντίστοιχα της σαρδέλας (δεν 

έχουν ελαιώδη κηλίδα) και είναι πελαγικά. 
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Τα περισσότερα άτοµα γεννούν µεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου. Τα ιχθύδια 

κατεβαίνουν στο βυθό κατά το τέλος του έτους, όπου και διαχειµάζουν. Την άνοιξη 

ανεβαίνουν πάλι στην επιφάνεια για να τραφούν. 

Την εποχή αυτή έχουν µήκος 12 – 15 cm και θεωρούνται ενός έτους. 

Το επόµενο φθινόπωρο οι γαύροι κατεβαίνουν πάλι σε βάθος για διαχείµαση 

δεύτερης χρονιάς και την ερχόµενη άνοιξη, µόλις σταθεροποιηθεί το επιφανειακό νερό, 

επανέρχονται και θεωρούνται δύο ετών και έχουν µήκος από 15 – 18 cm. Γεννούν για 

δεύτερη φορά και δεν επανεµφανίζονται. 

Σύµφωνα µε το ΙΝΑΛΕ, σε µελέτη για γαύρο στο Βόρειο Αιγαίο η κυρίαρχη ηλικία 

του γαύρου, όπως προκύπτει από την κατά µήκος σύνθεση, είναι η ηλικία 2 ετών, µε 

µεγέθη µεγαλύτερα του L50 το οποίο είναι 106 mm για τα θηλυκά άτοµα. Στον 

Παγασητικό κόλπο φαίνεται πως η πρώτη γενιά συµβάλλει σε µεγάλο βαθµό, διότι, όπως 

προαναφέραµε, ο γαύρος του Παγασητικού κόλπου δεν µεταναστεύει εκτός, άρα 

συνυπολογίζεται και η ηλικία του ενός έτους στη δυναµική του αποθέµατός του. 

Στο γαύρο, όπως και στη σαρδέλα (Sardina pilchardus, Walbaum), δεν είναι ορατή 

η πλάγια γραµµή. Το ψάρεµά του γίνεται σε όλες τις ελληνικές θάλασσες, συνήθως από 

τον Απρίλιο έως τον Οκτώβρη εντατικά, τη νύχτα µε κυκλικά δίχτυα και την ηµέρα µε 

τράτες. 

Σύµφωνα µε τη µελέτη του ΕΛΚΕΘΕ και τη δηµοσιευµένη έκθεση (2000γ), σε 

έρευνα για το ιχθυοπλαγκτόν του Παγασητικού κόλπου, αναφέρεται ότι, η αναπαραγωγή 

του γαύρου φαίνεται να ξεκινά από την άνοιξη και να εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια του 

καλοκαιριού µέχρι και το Σεπτέµβριο. Τα αυγά και οι προνύµφες του εµφανίζονται στο 

πλαγκτόν τον Απρίλιο. Το Μάιο παρατηρήθηκε η µεγαλύτερη αφθονία αυγών γαύρου στον 

Παγασητικό. Τον Ιούνιο η αφθονία των αυγών του γαύρου µειώθηκε. Τον Ιούλιο έχουµε 

τη µεγαλύτερη αφθονία προνυµφών. Το Σεπτέµβριο έχουµε µείωση τόσο των αυγών όσο 

και των προνυµφών του γαύρου. Τα µέσα σταθερά µήκη των προνυµφών του για τους 

µήνες Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο και Σεπτέµβριο ήταν 2.90, 3.20, 3.89 και 4.93 cm, αντίστοιχα. 

Φαίνεται δηλαδή µια σταδιακή αύξηση του µέσου µήκους των προνυµφών του, η οποία 

είναι σηµαντική, που οφείλεται στη παρουσία όλο και µεγαλύτερων ατόµων στο πλαγκτόν 

κατά τη διάρκεια των θερινών µηνών (ΕΚΘΕ, 2000).  

Περιοχές αλιεύσεις του γαύρου : Θρακικό Πέλαγος , Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο , 

Θερµαϊκός, Πατραϊκός , Ευβοϊκός , Παγασητικός και Σαρωνικός Κόλπος. 
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Σχήµα 3: Γονάδες του αρσενικού γαύρου Engraulis encrasicolus. 

 
 
 
 
 
 

 
Σχήµα 4:  Γονάδες του  θηλυκού γαύρου (Engraulis encrasicolus) 
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1.1.5  Βιολογία και αναπαραγωγή του σαυριδιού (Trachurus trachurus L.1758) 

Οµοταξία: Osteichthyes 

Υφοµοταξία: Acanthopterygii 

Υπέρταξη: Teleostei 

Τάξη: Perciformes 

Οικογένεια: Carangidae 

Σαυρίδι – Trachurus trachurus, Linnaeus. 

 
Σχήµα 5: Σχηµατική απεικόνιση του κοινού σαυριδιού, Trachurus trachurus, όπου 

διακρίνονται τα ιχθυολογικά του χαρακτηριστικά. 
Τα σαυρίδια είναι ψευδοµεταναστευτικά, κοπαδιάρικα αφρόψαρα πολύ γνωστά 

στις ελληνικές θάλασσες. Πολλές φορές σχηµατίζουν µεγάλα κοπάδια, συνήθως κατά την 

αναπαραγωγική διαδικασία, όπου χτυπούν την επιφάνεια του νερού µε την ουρά τους. Το 

βράδυ έλκονται από το φως τη νύκτα, µέθοδος όπου χρησιµοποιούν και τα γρι-γρι νύκτας 

για να τα συναθροίσουν. Επίσης αλιεύονται και µε απλά δίχτυα, µηχανότρατες, τσαπαρί 

και αγκίστρια. Η πλάγια γραµµή  είναι καµπυλωτή στο µισό πρόσθιο τµήµα της και ίσια 

στο οπίσθιο. Είναι εφοδιασµένη µε οστέινες πλάκες κατά µήκος, όπως φαίνεται και στο 

παρακάτω σχήµα (Νεοφύτου 1990).  
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Σχήµα 6: Στη φωτογραφία φαίνεται η πλάκα στη πλευρική γραµµή του σαυριδιού. 

Τα λέπια στο ευρύ τµήµα της πλάγιας γραµµής έχουν στη µέση ένα σκληρό αγκάθι. 

Στις ελληνικές θάλασσες υπάρχουν τρία είδη: i) το Trachurus trachurus L.1758, ii) 

Trachurus mediterreneus Steindachner 1868 και iii) Trachurus picturatus T.E. Bowdich 

1825. Σε όλο τον κόσµο υπάρχουν 11 είδη (Παπαναστασίου, 1976).  

Η οστέινη γραµµή τελειώνει προς το τέλος του δεύτερου ραχιαίου πτερυγίου. Φέρει 

33-40 πλάκες στο πρώτο τµήµα της και 31-36 πιο σκληρά στο πίσω τµήµα. Βραγχιάκανθες 

41-48 στο πρώτο βραγχιακό τόξο. Τύπος πτερυγίων: D1 I-VIII, D 2 I-28-34, A II-I-25-34. 

Το µέγιστο µήκος του φθάνει στα 50 cm. 

Αναπαράγονται από το Νοέµβριο έως το Μάρτιο στη Μεσόγειο και από το Μάιο 

έως τον Αύγουστο στις βόρειες περιοχές. Είναι έτοιµο για αναπαραγωγή µετά τη 

συµπλήρωση του δεύτερου έτους της ηλικίας του. H αλιεία του σαυριδιού απαγορεύεται σε 

µήκος µικρότερο των 12cm. 

Γεωγραφικά εξαπλώνεται στον Ατλαντικό µέχρι τη Νορβηγία, στη Μεσόγειο, στις 

ελληνικές θάλασσες, τη θάλασσα του Μαρµαρά και τη Μαύρη θάλασσα. 
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Σχήµα 7: Οι γονάδες του αρσενικού σαυριδιού. 

 

 

 
Σχήµα 8: Οι γονάδες του θηλυκού σαυριδιού. 
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1.1.6 Αλιεία µε γρι-γρι 

Όπως προαναφέραµε, η αλιεία µε γρι-γρι στον Παγασητικό κόλπο είναι µια έντονη 

δραστηριότητα (στοιχεία της Ε.Σ.Υ, Πιν.1). 

Πίνακας 1:  Κατανοµή σκαφών γρι-γρί ανά νοµό  

Νοµός Α\Α 
Αριθµός 
σκαφών 

Μέσο 
µήκος 

Μέσο GRT Μήκος 
Αριθµός 
σκαφών 

GRT 

 ΕΒΡΟΣ 1 3 22,1 46,6 
<15m 0 

34-53 
>15m 3 

 ΡΟ∆ΟΠΗ 2 1 23,1 61 
<15m 0 

61 
>15m 1 

 ΚΑΒΑΛΑ 3 22 21,5 54,9 
<15m 1 

25,2-98 
>15m 21 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 4 26 20,2 42 
<15m 2 

0,38-103 
>15m 24 

ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ 5 22 20,6 50,8 

<15m 2 

15,94-85 
>15m 20 

ΜΑΓΝΗΣΙΑ 6 15 18,6 37 
<15m 1 

17,8-73 

>15m 14 

ΦΘΙΩΤΙ∆Α 7 6 17,2 32 
<15m 1 

19,07-48 
>15m 5 

ΦΩΚΙ∆Α 8 1 12,3 21,1 
<15m 1 

21,1 
>15m 0 

ΕΥΒΟΙΑ 9 48 18,1 33,5 
<15m 8 

3,61-79 
>15m 40 

ΑΤΤΙΚΗ 10 77 16,5 27,5 
<15m 24 

5,4-94 
>15m 53 

ΑΡΓΟΛΙ∆Α 11 15 17,6 31,1 
<15m 1 

16-57 
>15m 14 

ΚΟΡΙΝΘΙΑ 12 3 14,1 14,8 
<15m 2 

13,28-17 
>15m 1 

ΛΑΚΩΝΙΑ 13 5 16 36,2 
<15m 3 

9,59-79 
>15m 2 

ΜΕΣΣΗΝΙΑ 14 4 16,5 26,2 
<15m 1 

16,49-43 
>15m 3 

∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΑ 15 5 15,2 26,6 
<15m 4 

16,8-53 
>15m 1 
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ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ 16 23 16,5 30,4 
<15m 9 

10,44-82 
>15m 14 

ΧΙΟΣ 17 5 19,5 48,2 
<15m 0 

18,85 
>15m 5 

ΣΑΜΟΣ 18 8 16,9 26,5 
<15m 3 

13,42-43 
>15m 5 

ΛΕΣΒΟΣ 19 6 17,2 29,7 
<15m 2 

15-46 
>15m 4 

ΑΧΑΪΑ 20 9 15,9 17,3 
<15m 2 

9,28-28 
>15m 7 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 21 5 11,4 12,67 
<15m 5 

3,7-20,5 
>15m 0 

ΠΡΕΒΕΖΑ 22 2 23 73,5 
<15m 0 

68-79 
>15m 2 

ΚΕΡΚΥΡΑ 23 2 14,8 15,4 
<15m 1 

15,39 
>15m 1 

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 24 2 15,4 5,73 
<15m 1 

5,73 
>15m 1 

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 25 3 16,4 22,7 
<15m 1 

15-35 
>15m 2 

ΛΕΥΚΑ∆Α 26 9 18,8 45,1 
<15m 1 

21-85 
>15m 8 

 Στοιχεία Υπουργείου Γεωργίας 

Γρι-γρι ανά Νοµό
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Γράφηµα 1 :  Στο διάγραµµα απεικονίζεται οι περιοχές κατά αύξοντα αριθµό, ο Νοµός 

Μαγνησίας φαίνεται στη στήλη 6. 
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Επίσης, σκόπιµο θα ήταν να αναφέρουµε ότι, για το νοµό Μαγνησίας από τα 15 

αλιευτικά σκάφη µέσης αλιείας, τα 12 είναι µε άδεια για γρι-γρι ηµέρας και τα 3 µε άδεια 

για γρι-γρι νύκτας. Τα γρι-γρι ηµέρας αλιεύουν τόννο και σκουµπρί, ενώ τα γρι-γρι νύκτας 

πιάνουν κατά κύριο λόγο σαρδέλα, γαύρο και σαυρίδι. Ο παρακάτω πίνακας µας δίνει 

στοιχεία για τα τρία γρι-γρι νύκτας που κατέχουν άδεια (Εποπτεία Αλιείας Βόλου). 

Πίνακας 2: Περιγραφικά στοιχεία για τα τρία γρι-γρι νύκτας του Παγασητικού 
κόλπου. 
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Κ
Ο
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Η
Ρ

 

Κ
α
π
ετ
ά
ν 

Θ
α
νά
σ
η
ς Μέση 

Αλιεία 

Γρι-γρι 

νύκτας 

22,10 12 500(130) 90(30) 84,51 300 

Ά
γι
ο
ς 

Β
λ
ά
σ
ιο
ς 

Μέση 

Αλιεία 

Γρι-γρι 

νύκτας 

19,95 11 480(130) 90(30) 48,38 300 

Ά
γι
ο
ς 

Ν
ικ
ό
λ
α
ο
ς Μέση 

Αλιεία 

Γρι-γρι 

νύκτας 

18,20 11 480(130) 90(30) 33,09 295 

Με µια πρώτη µατιά µπορούµε να ισχυριστούµε, σύµφωνα πάντα µε τα στοιχεία 

που µας δώθηκαν, ότι και τα τρία αλιευτικά σκάφη είναι της ίδιας δυναµικότητας µε 

δυνατότερο το ΚΑΠΕΤΑΝ ΘΑΝΑΣΗΣ. Επίσης, να διευκρινίσουµε ότι στις στήλες που 

αναφερόµαστε στο µήκος και το άλτος εργαλείου, έχουµε σε παρένθεση και έναν άλλο 

αριθµό (σε m), που αυτό σηµαίνει ότι τα αλιευτικά αυτού του τύπου διαθέτουν δίχτυα δύο 

µεγεθών. 

 Τα αλιευτικά πεδία των γρι-γρι εντός του νοµού είναι 6 και αναφέρονται πιο κάτω 

µε σειρά προτίµησης από τους καπετάνιους τους. 

• Αλυκές 
• Αγριά 
• Αλµυρός 
• Πλατανίδια 
• Τρίκερι 
• Μηλίνα 
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Ο αριθµός των καλάδων σε κάθε αλιευτικό ταξίδι είναι τρεις, και ο χρόνος αλιείας 

10 ώρες, µε 2 ώρες επιπρόσθετα τη µετάβαση των σκαφών από και προς το αλιευτικό 

πεδίο.  

Συνήθως τα γρι-γρί, σταµατούν να αλιεύουν, σύµφωνα µε σχετική διάταξη, την 

περίοδο 15 ∆εκεµβρίου-15 Φεβρουαρίου. Κάθε έτος, όµως, δύο είναι οι παράγοντες που 

καθορίζουν την έναρξη της εναλλακτικής αλιείας µε γρι-γρί: 

• Οι ποσότητες των βενθοπελαγικών που αλιεύονται. 

• Οι τιµές των µικρών πελαγικών ψαριών και ιδίως του γαύρου.  

 Στο λιµάνι του Βόλου το 33% αποτελεί η σαρδέλα και το 45% ο γαύρος, από το 

συνολικό ετήσιο αλίευµα από τον Απρίλιο του 2000 έως το Μάρτιο του 2001 (ΙΝΑΛΕ 

2001). 

 

1.2 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

1.2.1  Συλλογή λεπίων για την εκτίµηση της ηλικίας  

Παρά το γεγονός ότι η συλλογή λεπιών, από το σώµα των ψαριών είναι η πιο απλή 

διαδικασία, εντούτοις η αποµάκρυνσή τους θα πρέπει να γίνεται µε προσοχή και µε 

σταθερή εργασία. Η αφαίρεση των λεπιών θα πρέπει να γίνεται από µια ορισµένη θέση του 

σώµατος των ψαριών ανάλογα µε το είδος. Συνήθως η θέση αυτή για τα περισσότερα είδη 

ψαριών είναι το µέσο του σώµατός τους και κάτω από το µπροστινό τµήµα του ραχιαίου 

πτερυγίου. Εάν υπάρχουν περισσότερα του ενός ραχιαία πτερύγια, τότε αφαιρούνται 

πάντοτε κάτω από το πρώτο, που είναι πιο κοντά στη κεφαλή. Σ’ αυτό το σηµείο του 

σώµατός τους, τα ψάρια είναι δύσκολο να τραυµατιστούν, έτσι αποφεύγουµε να 

εκτιµήσουµε «κατεστραµµένα» λέπια (Νεοφύτου 1990). Είναι πολύ εύκολο να παρθούν 

λέπια από το σώµα των ψαριών αν χρησιµοποιηθεί κάποιο αιχµηρό όργανο (νυστέρι, 

σκαρπέλο, µαχαίρι). Στην περίπτωση της παρούσας έρευνας χρησιµοποιήθηκε νυστέρι. 

Μεγάλη σηµασία πρέπει να δοθεί στην πλευρά που λαµβάνονται λέπια, η οποία πρέπει να 

είναι ίδια για όλα τα  ψάρια. Προκειµένου να υπάρξει σιγουριά  ότι κατά την εξέταση των 

λεπιών στο εργαστήριο θα βρεθούν γερά λέπια, πρέπει να αφαιρούνται 15-20 από αυτά . 

Τα  λέπια πριν χρησιµοποιηθούν για το χαρακτηριστικό διάβασµα των ειδών, 

πρέπει να απαλλαγούν από τους ιστούς που φέρουν στην επιφάνειά τους. Για το σκοπό 

αυτό χρησιµοποιήσαµε το ένζυµο θρυψίνη µετά από διάλυση. Μετά τον καθαρισµό τα  

λέπια τοποθετήθηκαν µεταξύ δύο αντικειµενοφόρων και χρησιµοποιώντας το 

στερεοσκόπιο έγινε η αναγνώριση των χαρακτηριστικών τους. 
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Επισηµαίνουµε ότι από το γαύρο τα λέπια αφαιρούταν από τη βάση του πτερυγίου 

της ουράς. 

 

1.2.2 Μορφοµετρία 

Η µορφοµετρία είναι η µέτρηση των επιµέρους χαρακτηριστικών του σώµατος του 

ψαριού που εκφράζει ποσοτικά την ποικιλοµορφία των χαρακτηριστικών αυτών. 

Μορφοµετρικοί είναι οι χαρακτήρες εκείνοι της µορφής του σώµατος, όπου µπορούν να 

µετρηθούν σε µετρικές µονάδες (π.χ. cm, mm, ml). Τα διάφορα µέρη ή περιοχές του 

σώµατος µπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν µορφοµετρικοί χαρακτήρες. 

Οι σχέσεις της αύξησης των διαφόρων χαρακτηριστικών του σώµατος ενός 

οργανισµού συναρτήσει του ολικού µήκους του σώµατος, είναι µια σηµαντική πλευρά της 

βιολογίας της ανάπτυξης (Weatherley & Gill 1987).  

Η ποικιλοµορφία των µορφοµετρικών χαρακτηριστικών δηµιουργεί συνδυασµούς 

που κάνουν το σώµα κάθε ψαριού µοναδικό και αναγνωρίσιµο. Εντούτοις, πίσω από αυτή 

τη µοναδικότητα υπάρχουν κοινά πρότυπα που µπορούν να το περιγράψουν. Η µορφή του 

σώµατος, καθώς και των επιµέρους χαρακτηριστικών τους φαίνεται να καθορίζεται από 

την αλληλεπίδραση γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Οι µορφολογικές 

διαφορές µεταξύ διαφόρων πληθυσµών ή ειδών συνήθως περιγράφονται ως διαφορές στη 

µορφή του σώµατος ή σε συγκεκριµένα ανατοµικά χαρακτηριστικά (Schreck & Moyle 

1990). 

Ο βαθµός του περιβαλλοντικού ή γενετικού καθορισµού στη µορφή και την αύξηση 

δεν είναι απόλυτα γνωστός. Οι παράγοντες, εξωγενείς και ενδογενείς, που ελέγχουν τόσο 

τα κοινά πρότυπα, όσο και την ποικιλοµορφία του σώµατος είναι ένα από τα αντικείµενα 

της µελέτης της Ιχθυολογίας. 

Πηγές της ποικιλοµορφίας είναι : 

• Η ηλικία 
• Το φύλο 
• Το γενετικό υλικό 
• Το περιβάλλον 
• Η διατροφή 

Όλοι οι παραπάνω παράγοντες δηµιουργούν µια τεράστια ποικιλία από 

ενδιαφέρουσες διαφορές στη µορφή και τις αναλογίες του σώµατος. 

Σε κάθε περιοχή τα διάφορα είδη ψαριών αναπτύσσουν ένα διαφορετικό 

µορφολογικό πρότυπο αύξησης σαν αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης µεταξύ του 

γενότυπου, του περιβάλλοντος και της διατροφής του. ∆ιάφοροι ερευνητές έχουν 
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µελετήσει το µορφολογικό πρότυπο της αύξησης στη Μεσόγειο (Farrugio & Quignard 

1973, 1974: Minos et.al. 1994, 1995) και αλλού (Thomson 1951, 1957: Anderson 1958: 

Brulhet 1974, 1975: Grand & Spain 1975: Chong Ving Ching 1977: Alvarez-Lajonchere 

1981: Drake & Arias 1984: Rojo & Ramos 1985) χρησιµοποιώντας τους µορφοµετρικούς 

χαρακτήρες. Στην παρούσα εργασία µελετήθηκε η σχέση του ολικού, του µεσουραίου και 

του σταθερού µήκους συναρτήσει του µεικτού και του καθαρού βάρους και ανά είδος.  

 

1.2.3 Συλλογή υλικού 

Τα αντιπροσωπευτικά δείγµατα, τα οποία µελετήθηκαν στο εργαστήριο 

Ιχθυολογίας - Υδροβιολογίας του Τµήµατος Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου 

Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και προερχόταν από τον Παγασητικό 

κόλπο, πάρθηκαν κατά το χρονικό διάστηµα µεταξύ Νοεµβρίου 2004 έως τον Οκτώβριο 

του 2005, από την ιχθυόσκαλα του Βόλου. Συνολικά εξετάστηκαν άτοµα ψαριών, όπου τα 

αποτελέσµατα των µετρήσεων εξετάσθηκαν εκτενώς παρακάτω. 

 

1.2.4 Μετρήσεις 

Γενικά οι απόψεις διίστανται ανάµεσα στους ερευνητές όσον αφορά την επιλογή 

της µεθόδου µετρήσεως του σωµατικού µήκους, όπως επίσης και στο τρόπο που αυτό 

προσδιορίζεται. Ο Hile (1948) προτείνει ότι το ολικό µήκος είναι η µόνη µέτρηση που 

περιλαµβάνει όλο το σώµα του ψαριού. Ο Royce (1942) αναφέρει πως το ολικό µήκος  

εκφράζει καλύτερα το µέγεθος του ψαριού σε αντίθεση µε το σταθερό. Οι Carlander & 

Smith (1945) αναφέρουν ότι το ολικό µήκος µπορεί να µετρηθεί µε µεγαλύτερη ακρίβεια 

απ’ ότι το σταθερό, καθώς και ότι το µεσουραίο και το ολικό µήκος έχουν το πλεονέκτηµα 

ότι χρησιµοποιούνται από τους επαγγελµατίες και τους ερασιτέχνες ψαράδες, ενώ το 

σταθερό µήκος συνήθως χρησιµοποιείται µόνο από τους επιστήµονες. Οι Ricker & 

Merriman (1945) εκφράζουν την άποψη ότι οι διαφορές που βρίσκονται µεταξύ των 

διαφόρων µηκών που χρησιµοποιούνται συνήθως στην Ιχθυολογία, είναι στη 

πραγµατικότητα τόσο µικρές που δεν έχουν πρακτικά καµία σηµασία. Οι ίδιοι ερευνητές 

προτείνουν για λόγους οµοιοµορφίας, την ευρεία χρήση του µεσουραίου µήκους.   

 Υπάρχουν αρκετές µετρήσεις οι οποίες µπορεί να χρησιµοποιηθούν για την 

εξέταση των ψαριών, θα αναφερθούν 12 από τις πιο ευρέως χρησιµοποιούµενες, ενώ για τη 

παρούσα εργασία χρησιµοποιήθηκαν οι τέσσερις πιο κοινές για να αναλυθούν τα 

αποτελέσµατα του δείγµατος. Αυτές ήταν το ολικό, το µεσουραίο και το σταθερό µήκος 

καθώς και το µέγιστο ύψος σώµατος.  
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Σχήµα 9: Απεικόνιση των 12 µετρήσεων που λαµβάνονται από ένα ψάρι.  

� Ολικό Μήκος (Total Length) (TL)  : Είναι το µήκος του ψαριού από την άκρη του 

ρύγχους µέχρι το τελικό σηµείο του άνω λοβού του ουραίου πτερυγίου, όταν αυτό 

είναι εκτεταµένο στη φυσική του θέση (όχι πλήρως αναδιπλωµένο). Καλείται και 

φυσικό ολικό µήκος (natural total length ) (Anderson & Gutreuter 1992). 

� Σταθερό Μήκος (Standard Length) (SL1) : Είναι το µήκος του ψαριού από την 

άκρη του ρύγχους µέχρι τη βάση έκφυσης της πρώτης ακτίνας του ουραίου 

πτερυγίου. 

� Σταθερό Μήκος (Standard Length) (SL2) : Είναι το µήκος από την άκρη του 

ρύγχους µέχρι το τέλος της σπονδυλικής στήλης (οπίσθιο άκρο του ουρόστηλου). 

Το σηµείο αυτό εντοπίζεται µε τη βοήθεια µιας λαβίδας πιέζοντας στον ουραίο 

µίσχο. Το σηµείο εκείνο όπου ανασηκώνεται η ουρά του ψαριού, είναι και το τέλος 

της σπονδυλικής στήλης. 

� Μεσουραίο Μήκος (Fork Length) (FL) :  Είναι το µήκος από την άκρη του 

ρύγχους µέχρι το µεσαίο σηµείο του ουραίου πτερυγίου, στο σηµείο που ενώνονται 

ο άνω και ο κάτω λοβός. Καλείται και ζωολογικό µήκος. 

� Μήκος Κεφαλής (Head Length) (HL) : Είναι το µήκος από την άκρη του ρύγχους 

µέχρι το τελικό οπίσθιο σηµείο του βραγχιακού επικαλύµµατος. 
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� Προραχιαίο Μήκος . (D1) : Είναι το µήκος από την άκρη του ρύγχους µέχρι την 

αρχή της έκφυσης του πρώτου ραχιαίου πτερυγίου. 

� Προραχιαίο Μήκος . (D2) : Είναι το µήκος από την άκρη του ρύγχους µέχρι την 

αρχή της έκφυσης του δεύτερου ραχιαίου πτερυγίου. 

� Προκοιλιακό Μήκος (DV) : Είναι το µήκος από την άκρη του ρύγχους µέχρι την 

αρχή της έκφυσης των κοιλιακών πτερυγίων. 

� Απόσταση Έδρας (DCA) : Είναι το µήκος από την άκρη του ρύγχους µέχρι το 

µέσον της εδρικής οπής. 

� Προεδρικό Μήκος (DA) : Είναι το µήκος από την άκρη του ρύγχους µέχρι την 

αρχή της έκφυσης του εδρικού πτερυγίου. 

� Μέγιστο Ύψος Σώµατος (Maximum Body Height) (MBH) :  Είναι το 

κατακόρυφο µήκος από τη βάση του πρώτου ραχιαίου πτερυγίου έως το κατώτερο 

µέρος του σώµατος του ψαριού. 

� ∆ιάµετρος Οφθαλµού (Eye Diameter) (ED) : Είναι η διάµετρος του οφθαλµού 

µετρούµενη παράλληλα προς τον επιµήκη άξονα του σώµατος από το εµπρόσθιο 

άκρο της κόγχης του µατιού έως το οπίσθιο.  

 Οι σωµατοµετρικές µετρήσεις, του ολικού, µεσουραίου και σταθερού µήκους, 

έγιναν πάνω στην αριστερή πλευρά του ψαριού, παράλληλα τοποθετηµένα ως προς τον 

άξονα του σώµατός του σε έναν βαθµονοµηµένο χάρακα. Οι µετρήσεις είναι οι προβολές 

του µήκους του ψαριού, τοποθετώντας αυτό από την άκρη του ρύγχους και παίρνοντας τα 

σχετικά µήκη. Η ακρίβεια του Ιχθυόµετρου ήταν 1 mm. Οι µετρήσεις του µέγιστου ύψους 

του ψαριού έγιναν µε τη βοήθεια ενός παχύµετρου, ακριβείας  0,01 mm. Η εκτίµηση του 

όγκου του µελετηθέντος είδους έγινε µε τη µέτρηση του όγκου του νερού που εκτοπίζεται 

ύστερα από την εµβάπτιση ολόκληρου του σώµατος του ψαριού  εντός µιας 

βαθµονοµηµένης ογκοµετρικής φιάλης. Η ακρίβεια της µεθόδου ήταν 1 cm3. Οι µετρήσεις 

του µεικτού βάρους, του καθαρού βάρους αλλά και του βάρους των γονάδων έγινε µε 

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας 0,01 gr. Σε πολλά από τα δείγµατα έγινε και η µέτρηση του 

µήκους των γονάδων µε παχύµετρο ακριβείας 0,01 mm. Τέλος, η αναγνώριση των ειδών, 

του φύλου τους και η εκτίµηση της ηλικίας τους, από τους χαρακτηριστικούς ετήσιους 

δακτυλίους, έγιναν στο εργαστήριο.  

Η σύσταση των δειγµάτων τα οποία µελετήθηκαν στο εργαστήριο ήταν:  

1) Γαύρος (Eugraulis encrasicolus, L.)1 502 δείγµατα. 

2) Σαφρίδι  (Trachurus trachurus, L.)1 532 δείγµατα.  
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1.2.5 Συσχέτιση µήκους-βάρους και υπολογισµός του συντελεστή ευρωστίας 

H σχέση µεταξύ του µήκους και του βάρους στα ψάρια εκφράζεται από την 

εξίσωση :  

W = a L b 

Όπου, W = το βάρος του ψαριού σε gr 

L = το µήκος του ψαριού σε cm 

  a και b = σταθερές 

 Λογαριθµίζοντας τη παραπάνω εξίσωση, γίνεται γραµµική, 

  Log W = log a + b log L  

 Ο συντελεστής παλινδρόµησης b συνήθως λαµβάνει τιµές µεταξύ του 2 και του 4 

µε ιδανική τιµή το 3. Όταν η τιµή του b είναι ίση µε το τρία σηµαίνει ότι η ανάπτυξη των 

ψαριών είναι συµµετρική και αυτό δείχνει ότι το ειδικό βάρος του σώµατος τους παραµένει 

σταθερό (Νεοφύτου 1990). 

 Όσον αφορά το συντελεστή ευρωστίας, οι αλλαγές σ’ αυτόν οφείλονται στη 

µεταβολή του ειδικού βάρους των ψαριών και µπορούν να αποδοθούν αυτές οι αλλαγές 

από το συντελεστή ευρωστίας (Κ), ο οποίος µας φανερώνει πότε ένα ψάρι αναπτύσσεται 

καλύτερα. ∆ηλαδή, τα ψάρια που έχουν µεγαλύτερο βάρος σε ένα δεδοµένο µήκος, 

βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση. Περίοδοι µε ταχεία ανάπτυξη σχετίζονται µε ψηλό 

συντελεστή ευρωστίας, ενώ µικρός συντελεστής σχετίζεται µε µικρή ή καθόλου ανάπτυξη 

(Νεοφύτου 1990). 

  

Ο συντελεστής ευρωστίας υπολογίζεται από το τύπο :  

K =100W/ Lb 

Όπου, W = το καθαρό σωµατικό βάρος του ψαριού σε gr 

 L = το µήκος του ψαριού σε cm 

 και   b = ο συντελεστής παλινδρόµησης, ο οποίος λαµβάνεται από τη συσχέτιση 

του µήκους και του βάρους (Νεοφύτου 1990). 

Στη παρούσα εργασία, µελετήθηκε η συσχέτιση µήκους-βάρους του γαύρου και του 

σαυριδιού, από τα δεδοµένα τα οποία αναλύθηκαν στο εργαστήριο Ιχθυολογίας. 

Για τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων του γαύρου και του σαυριδιού  

χρησιµοποιήθηκε το  στατιστικό πρόγραµµα SPSS.   

 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:49:19 EEST - 54.219.128.100



 28

1.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

1.3.1 Συσχετίσεις µήκους βάρους για το γαύρο 

1.3.1.1 Σχέση ολικού µήκους µεικτού βάρους για το γαύρο 
Στατιστικά παλινδρόµησης 

Πολλαπλό  r 0,94640 
r2 0,89567 

Προσαρµοσµένο r2 0,89546 
Τυπικό σφάλµα 0,03182 
Μέγεθος δείγµατος 500 

                                                           ANOVA 
 Βαθµοί Ελευθερίας Άθροισµα των 

τετραγώνων 
Μέσο τετράγωνο 
του r 

Παλινδρόµηση 1 4,3378572 4,3378572 
Υπόλοιπα 499 0,5052764 0,010126 
Επίπεδο Σηµαντικότητας = 0,00 

t- κριτήριο 
Μεταβλητές Β Τυπικό 

σφάλµα 
Β t(499) Επίπεδο 

Σηµαντικότητας 
Log(a) -2,834475 0,060737 - -46,668 0,00 

b 3,568 0,54513 0,946399 65,4552 0,00 

Γράφηµα 2: Γραµµικό µοντέλο του ολικού µήκους µε το µεικτό βάρος για το 

γαύρο 

Από την ανάλυση της ANOVA και το t κριτήριο, διαπιστώθηκε ότι το επίπεδο 

σηµαντικότητας είναι µηδενικό και για τις δύο περιπτώσεις, που σηµαίνει ότι το µοντέλο 
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και οι παράµετροι του, αντίστοιχα, είναι σηµαντικά. Από τα στατιστικά της 

παλινδρόµησης, για Ν=500 άτοµα γαύρου βρέθηκε το r2 = 0,895 που σηµαίνει ότι το 

µοντέλο καλύπτει το 90% των τιµών του δείγµατος, για επίπεδο σηµαντικότητας 95%. Οι 

παράµετροι της παλινδρόµησης είναι b=3,568 και log(a)= -2,834475, άρα α=0,0014. Η 

εξίσωση της συσχέτισης ολικού µήκους µεικτού βάρους για το γαύρο στον Παγασητικό 

κόλπο είναι :            W=0,00146 L3,568 

 

1.3.1.2  Σχέση ολικού µήκους µεικτού βάρους για τα αρσενικά άτοµα γαύρου 
Στατιστικά παλινδρόµησης 

Πολλαπλό  r 0,92639 
r2 0,85819 

Προσαρµοσµένο r2 0,85757 
Τυπικό σφάλµα 0,03313 
Μέγεθος δείγµατος 230 

                                                           ANOVA 
 Βαθµοί Ελευθερίας Άθροισµα των 

τετραγώνων 
Μέσο τετράγωνο 
του r 

Παλινδρόµηση 1 1,5208682 1,5208682 
Υπόλοιπα 229 0,2513086 0,0010974 
Επίπεδο Σηµαντικότητας = 0,00 

t- κριτήριο 
Μεταβλητές Β Τυπικό 

σφάλµα 
Β t(229) Επίπεδο 

Σηµαντικότητας 
Log(a) -2,597662 0,099632 - -26,073 0,00 

b 3,352709 0,090061 0,926387 37,227 0,00 
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Γράφηµα 3: Γραµµικό µοντέλο για ολικό µήκος µεικτό βάρος σε αρσενικά άτοµα 

γαύρου. 

Από την ανάλυση της ANOVA και το t κριτήριο, διαπιστώθηκε ότι το επίπεδο 

σηµαντικότητας είναι µηδενικό και για τις δύο περιπτώσεις, που σηµαίνει ότι το µοντέλο 

και οι παράµετροι του, αντίστοιχα, είναι σηµαντικά. Από τα στατιστικά της 

παλινδρόµησης, για Ν=230 άτοµα αρσενικού γαύρου βρέθηκε το r2 = 0,857 που σηµαίνει 

ότι το µοντέλο καλύπτει το 86% των τιµών του δείγµατος, για επίπεδο σηµαντικότητας 

95%. Οι παράµετροι της παλινδρόµησης είναι b=3,3527 και log(a)= -2,597662, άρα 

α=0,0025. Η εξίσωση της συσχέτισης ολικού µήκους µεικτού βάρους για τα  αρσενικά 

άτοµα  γαύρου στον Παγασητικό κόλπο είναι :    W=0,0025 L3,35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

logW

logL

1,181,161,141,121,101,081,061,04

1,5 

1,4 

1,3 

1,2 

1,1 

1,0 

,9 

Παρατηρήσεις 

Μοντέλο

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:49:19 EEST - 54.219.128.100



 31

1.3.1.3 Σχέση ολικού µήκους µεικτού βάρους στα θηλυκά άτοµα γαύρου 
Στατιστικά παλινδρόµησης 

Πολλαπλό  r 0,95387 
r2 0,90988 

Προσαρµοσµένο r2 0,90954 
Τυπικό σφάλµα 0,03015 
Μέγεθος δείγµατος 269 

                                                       
ANOVA 

 Βαθµοί Ελευθερίας Άθροισµα των 
τετραγώνων 

Μέσο τετράγωνο 
του r 

Παλινδρόµηση 1 2,4588499 2,4588499 
Υπόλοιπα 268 0,2435496 0,0009088 

Επίπεδο Σηµαντικότητας = 0,00 
t- κριτήριο 

Μεταβλητές Β Τυπικό 
σφάλµα 

Β t(268) Επίπεδο 
Σηµαντικότητας 

Log(a) -2,988341 0,079865 - -37,417 0,00 
b 3,706301 0,071253 0,953874 52,016 0,00 

 

 
Γράφηµα 4: Γραµµικό µοντέλο ολικού µήκους µεικτού βάρους σε θηλυκά άτοµα 

γαύρου. 
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Από την ανάλυση της ANOVA και το t κριτήριο, διαπιστώθηκε ότι το επίπεδο 

σηµαντικότητας είναι µηδενικό και για τις δύο περιπτώσεις, που σηµαίνει ότι το µοντέλο 

και οι παράµετροι του, αντίστοιχα, είναι σηµαντικά. Από τα στατιστικά της 

παλινδρόµησης, για Ν=269 άτοµα θηλυκού γαύρου βρέθηκε το r2 = 0,9098 που σηµαίνει 

ότι το µοντέλο καλύπτει το 91% των τιµών του δείγµατος, για επίπεδο σηµαντικότητας 

95%. Οι παράµετροι της παλινδρόµησης είναι b=3,7063 και log(a)= -2,988341, άρα 

α=0,00102. Η εξίσωση της συσχέτισης ολικού µήκους µεικτού βάρους για τα θηλυκά 

άτοµα γαύρου στον Παγασητικό κόλπο είναι :          W=0,00102 L3,7063 

 

1.3.1.4 Σχέση ολικού µήκους καθαρού βάρους για το γαύρο 
Στατιστικά παλινδρόµησης 

Πολλαπλό  r 0,94634 
r2 0,89556 

Προσαρµοσµένο r2 0,89535 
Τυπικό σφάλµα 0,03127 
Μέγεθος δείγµατος 500 

                                                           ANOVA 
 Βαθµοί Ελευθερίας Άθροισµα των 

τετραγώνων 
Μέσο τετράγωνο 

του r 
Παλινδρόµηση 1 4,18469 4,18469 
Υπόλοιπα 499 0,4880431 0,000978 

Επίπεδο Σηµαντικότητας = 0,00 
t- κριτήριο 

Μεταβλητές Β Τυπικό 
σφάλµα 

Β t(499) Επίπεδο 
Σηµαντικότητας 

Log(a) -2,773324 0,059692 - -46,461 0,00 
b 3,504441 0,053575 0,946338 65,411 0,00 
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Γράφηµα 5: Γραµµικό µοντέλο ολικού µήκους καθαρού βάρους για το γαύρο. 

Από την ανάλυση της ANOVA και το t κριτήριο, διαπιστώθηκε ότι το επίπεδο 

σηµαντικότητας είναι µηδενικό και για τις δύο περιπτώσεις, που σηµαίνει ότι το µοντέλο 

και οι παράµετροι του, αντίστοιχα, είναι σηµαντικά. Από τα στατιστικά της 

παλινδρόµησης, για Ν=500 άτοµα γαύρου βρέθηκε το r2 = 0,885 που σηµαίνει ότι το 

µοντέλο καλύπτει το 89% των τιµών του δείγµατος, για επίπεδο σηµαντικότητας 95%. Οι 

παράµετροι της παλινδρόµησης είναι b=3,5044 και log(a)= -2,773324, άρα α=0,00168. 

Χρησιµοποιώντας το καθαρό βάρος αντί του µεικτού, έχουµε µικρή πτώση του b από 

3,568 σε 3,5044 και µικρή αύξηση του α από 0,0014 σε 0,00168 . 

Η εξίσωση της συσχέτισης ολικού µήκους καθαρού βάρους για το γαύρο στον 

Παγασητικό κόλπο είναι :            W=0,00168 L3,5044 

Ο συντελεστής ευρωστίας είναι Κ = 0,168 

 

1.3.1.5 Σχέση ολικού µήκους καθαρού βάρους για αρσενικά άτοµα γαύρου 
Στατιστικά παλινδρόµησης 

Πολλαπλό  r 0,92741 
r2 0,86008 

Προσαρµοσµένο r2 0,85947 
Τυπικό σφάλµα 0,03232 
Μέγεθος δείγµατος 230 

                                                           ANOVA 

logWC

logL

1,31,21,11,0

1,6

1,5

1,4

1,3

1,2

1,1

1,0

,9

Παρατηρήσεις 

Μοντέλο

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:49:19 EEST - 54.219.128.100



 34

 Βαθµοί Ελευθερίας Άθροισµα των 
τετραγώνων 

Μέσο τετράγωνο 
του r 

Παλινδρόµηση 1 1,47065 1,47065 
Υπόλοιπα 229 0,2392421 0,0010447 

Επίπεδο Σηµαντικότητας = 0,00 
t- κριτήριο 

Μεταβλητές Β Τυπικό 
σφάλµα 

Β t(229) Επίπεδο 
Σηµαντικότητας 

Log(a) -2,543023 0,09721 - -26,16 0,00 
b 3,296892 0,087872 0,927407 37,519 0,00 

 
Γράφηµα 6: Γραµµικό µοντέλο ολικού µήκους καθαρού βάρους σε αρσενικά 

άτοµα γαύρου. 

Από την ανάλυση της ANOVA και το t κριτήριο, διαπιστώθηκε ότι το επίπεδο 

σηµαντικότητας είναι µηδενικό και για τις δύο περιπτώσεις, που σηµαίνει ότι το µοντέλο 

και οι παράµετροι του, αντίστοιχα, είναι σηµαντικά. Από τα στατιστικά της 

παλινδρόµησης, για Ν=230 άτοµα αρσενικού γαύρου βρέθηκε το r2 = 0,86 που σηµαίνει 

ότι το µοντέλο καλύπτει το 86% των τιµών του δείγµατος, για επίπεδο σηµαντικότητας 

95%. Οι παράµετροι της παλινδρόµησης είναι b=3,2968 και log(a)= -2,543023, άρα 
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α=0,00286. Χρησιµοποιώντας το καθαρό βάρος αντί του µεικτού, στα αρσενικά άτοµα 

γαύρου έχουµε µικρή πτώση του b από 3,3527 σε 3,2968 και µικρή αύξηση του α από 

0,0025 σε 0,0028 . 

Η εξίσωση της συσχέτισης ολικού µήκους καθαρού βάρους για τα  αρσενικά άτοµα 

γαύρου στον Παγασητικό κόλπο είναι :            W=0,0028 L3,2968 

Ο συντελεστής ευρωστίας είναι Κ = 0,28 

 
1.3.1.6 Σχέση ολικού µήκους καθαρού βάρους για θηλυκά άτοµα γαύρου 

Στατιστικά παλινδρόµησης 
Πολλαπλό  r 0,95424 

r2 0,91057 
Προσαρµοσµένο r2 0,91023 
Τυπικό σφάλµα 0,02977 
Μέγεθος δείγµατος 269 

                                                           ANOVA 
 Βαθµοί Ελευθερίας Άθροισµα των 

τετραγώνων 
Μέσο τετράγωνο 

του r 
Παλινδρόµηση 1 2,4180776 2,4180776 
Υπόλοιπα 268 0,2374969 0,0008862 

Επίπεδο Σηµαντικότητας = 0,00 
t- κριτήριο 

Μεταβλητές Β Τυπικό 
σφάλµα 

Β t(268) Επίπεδο 
Σηµαντικότητας 

Log(a) -2,965588 0,078867 - -37,603 0,00 
b 3,675444 0,070362 0,954236 52,236 0,00 
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Γράφηµα 7: Γραµµικό µοντέλο ολικού µήκους καθαρού βάρους σε θηλυκά άτοµα 

γαύρου. 

Από την ανάλυση της ANOVA και το t κριτήριο, διαπιστώθηκε ότι το επίπεδο 

σηµαντικότητας είναι µηδενικό και για τις δύο περιπτώσεις, που σηµαίνει ότι το µοντέλο 

και οι παράµετροι του, αντίστοιχα, είναι σηµαντικά. Από τα στατιστικά της 

παλινδρόµησης, για Ν=269 άτοµα  θηλυκού γαύρου βρέθηκε το r2 = 0,91 που σηµαίνει ότι 

το µοντέλο καλύπτει το 91% των τιµών του δείγµατος, για επίπεδο σηµαντικότητας 95%. 

Οι παράµετροι της παλινδρόµησης είναι b=3,6754 και log(a)= -2,965588, άρα α=0,00108. 

Χρησιµοποιώντας το καθαρό βάρος αντί του µεικτού, στα θηλυκά άτοµα γαύρου έχουµε 

µικρή πτώση του b από 3,7063 σε 3,6754 και µικρή αύξηση του α από 0,00102 σε 0,00108 

. 

Η εξίσωση της συσχέτισης ολικού µήκους καθαρού βάρους για τα  θηλυκά άτοµα 

γαύρου στον Παγασητικό κόλπο είναι :            W=0,00108 L3,6754 

Ο συντελεστής ευρωστίας είναι Κ = 0,108 
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1.3.1.7 Σχέση µεσουραίου µήκους µεικτού βάρους για το γαύρο 
        Στατιστικά παλινδρόµησης 

Πολλαπλό  r 0,9508 
r2 0,90402 

Προσαρµοσµένο r2 0,90383 
Τυπικό σφάλµα 0,03052 
Μέγεθος δείγµατος 500 

                                                           ANOVA 
 Βαθµοί Ελευθερίας Άθροισµα των 

τετραγώνων 
Μέσο τετράγωνο 

του r 
Παλινδρόµηση 1 4,3782891 4,3782891 
Υπόλοιπα 499 0,4648445 0,0009316 

Επίπεδο Σηµαντικότητας = 0,00 
t- κριτήριο 

Μεταβλητές Β Τυπικό 
σφάλµα 

Β t(499) Επίπεδο 
Σηµαντικότητας 

Log(a) -2,643105 0,055196 - -47,886 0,00 
b 3,513463 0,051249 0,9508 68,556 0,00 

 
Γράφηµα 8: Γραµµικό µοντέλο µεσουραίου µήκους µεικτού βάρους για το γαύρο. 
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Από την ανάλυση της ANOVA και το t κριτήριο, διαπιστώθηκε ότι το επίπεδο 

σηµαντικότητας είναι µηδενικό και για τις δύο περιπτώσεις, που σηµαίνει ότι το µοντέλο 

και οι παράµετροι του, αντίστοιχα, είναι σηµαντικά. Από τα στατιστικά της 

παλινδρόµησης, για Ν=500 άτοµα  γαύρου βρέθηκε το r2 = 0,904 που σηµαίνει ότι το 

µοντέλο καλύπτει το 91% των τιµών του δείγµατος, για επίπεδο σηµαντικότητας 95%. Οι 

παράµετροι της παλινδρόµησης είναι b=3,5134 και log(a)= -2,643105, άρα α=0,00227. 

Χρησιµοποιώντας το µεσουραίο µήκος αντί του ολικού, στα άτοµα γαύρου έχουµε µικρή 

πτώση του b από 3,568 σε 3,513 και αύξηση του α από 0,0014 σε 0,0022. 

Η εξίσωση της συσχέτισης µεσουραίου µήκους µεικτού βάρους για τον γαύρο στον 

Παγασητικό κόλπο είναι :            W=0,0022 L3,513 

 

 
1.3.1.8 Σχέση µεσουραίου µήκους µεικτού βάρους για αρσενικά άτοµα γαύρου 

                  Στατιστικά παλινδρόµησης 
Πολλαπλό  r 0,94074 

r2 0,885 
Προσαρµοσµένο r2 0,8845 
Τυπικό σφάλµα 0,02983 
Μέγεθος δείγµατος 230 

                                                           ANOVA 
 Βαθµοί Ελευθερίας Άθροισµα των 

τετραγώνων 
Μέσο τετράγωνο 

του r 
Παλινδρόµηση 1 1,5683723 1,5683723 
Υπόλοιπα 229 0,2038045 0,00089 

Επίπεδο Σηµαντικότητας = 0,00 
t- κριτήριο 

Μεταβλητές Β Τυπικό 
σφάλµα 

Β t(229) Επίπεδο 
Σηµαντικότητας 

Log(a) -2,378184 0,083127 - -28,609 0,00 
b 3,265691 0,077793 0,940743 41,979 0,00 
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Γράφηµα 9: Γραµµικό µοντέλο µεσουραίου µήκους µεικτού βάρους σε αρσενικά 

άτοµα γαύρου. 

Από την ανάλυση της ANOVA και το t κριτήριο, διαπιστώθηκε ότι το επίπεδο 

σηµαντικότητας είναι µηδενικό και για τις δύο περιπτώσεις, που σηµαίνει ότι το µοντέλο 

και οι παράµετροι του, αντίστοιχα, είναι σηµαντικά. Από τα στατιστικά της 

παλινδρόµησης, για Ν=230 άτοµα αρσενικού γαύρου βρέθηκε το r2 = 0,885 που σηµαίνει 

ότι το µοντέλο καλύπτει το 89% των τιµών του δείγµατος, για επίπεδο σηµαντικότητας 

95%. Οι παράµετροι της παλινδρόµησης είναι b=3,2656 και log(a)= -2,378184, άρα 

α=0,00418. Χρησιµοποιώντας το µεσουραίο µήκος αντί του ολικού, οι παράµετροι της 

παλινδρόµησης και συγκεκριµένα το b ελαττώνεται από 3,3525 σε 3,2656 και το α αυξάνει 

από0,0025 σε 0,00418. 

Η εξίσωση της συσχέτισης µεσουραίου µήκους µεικτού βάρους για αρσενικά άτοµα 

γαύρου στον Παγασητικό κόλπο είναι :            W=0,00418 L3,2656 
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1.3.1.9 Σχέση µεσουραίου µήκους µεικτού βάρους για θηλυκά άτοµα γαύρου 
Στατιστικά παλινδρόµησης 

Πολλαπλό  r 0,95376 
r2 0,90966 

Προσαρµοσµένο r2 0,90932 
Τυπικό σφάλµα 0,03018 
Μέγεθος δείγµατος 269 

                                                           ANOVA 
 Βαθµοί Ελευθερίας Άθροισµα των 

τετραγώνων 
Μέσο τετράγωνο 

του r 
Παλινδρόµηση 1 2,4582526 2,4582526 
Υπόλοιπα 268 0,2038045 0,00089 

Επίπεδο Σηµαντικότητας = 0,00 
t- κριτήριο 

Μεταβλητές Β Τυπικό 
σφάλµα 

Β t(268) Επίπεδο 
Σηµαντικότητας 

Log(a) -2,871259 0,07772 - -36,944 0,00 
b 3,723775 0,071685 0,953759 51,946 0,00 

 
Γράφηµα 10: Γραµµικό µοντέλο µεσουραίου µήκους µεικτού βάρους σε θηλυκά 

άτοµα γαύρου. 
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Από την ανάλυση της ANOVA και το t κριτήριο, διαπιστώθηκε ότι το επίπεδο 

σηµαντικότητας είναι µηδενικό και για τις δύο περιπτώσεις, που σηµαίνει ότι το µοντέλο 

και οι παράµετροι του, αντίστοιχα, είναι σηµαντικά. Από τα στατιστικά της 

παλινδρόµησης, για Ν=269 άτοµα θηλυκού γαύρου βρέθηκε το r2 = 0,90966 που σηµαίνει 

ότι το µοντέλο καλύπτει το 91% των τιµών του δείγµατος, για επίπεδο σηµαντικότητας 

95%. Οι παράµετροι της παλινδρόµησης είναι b=3,7237 και log(a)= -2,871259, άρα 

α=0,001345. Χρησιµοποιώντας το µεσουραίο µήκος αντί του ολικού, σε θηλυκά άτοµα 

γαύρου,  το b αυξάνει λίγο από 3,7063 σε 3,7237 και το α αυξάνει, επίσης, από 0,00102 σε 

0,001345. 

Η εξίσωση της συσχέτισης µεσουραίου µήκους µεικτού βάρους για τα  θηλυκά 

άτοµα  γαύρου στον Παγασητικό κόλπο είναι :            W=0,001345 L3,7237 

 

 
 
 

1.3.1.10 Σχέση µεσουραίου µήκους καθαρού βάρους για το γαύρο 
       Στατιστικά παλινδρόµησης 

Πολλαπλό  r 0,95018 
r2 0,90284 

Προσαρµοσµένο r2 0,90265 
Τυπικό σφάλµα 0,03016 
Μέγεθος δείγµατος 500 

                                                           ANOVA 
 Βαθµοί Ελευθερίας Άθροισµα των 

τετραγώνων 
Μέσο τετράγωνο 

του r 
Παλινδρόµηση 1 4,218731 4,218731 
Υπόλοιπα 499 0,4540021 0,0009098 

Επίπεδο Σηµαντικότητας = 0,00 
t- κριτήριο 

Μεταβλητές Β Τυπικό 
σφάλµα 

Β t(499) Επίπεδο 
Σηµαντικότητας 

Log(a) -2,58318 0,054548 - -47,356 0,00 
b 3,448848 0,050648 0,950179 68,095 0,00 
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Γράφηµα 11: Γραµµικό µοντέλο για µεσουραίο µήκος καθαρό βάρος για το γαύρο.  

Από την ανάλυση της ANOVA και το t κριτήριο, διαπιστώθηκε ότι το επίπεδο 

σηµαντικότητας είναι µηδενικό και για τις δύο περιπτώσεις, που σηµαίνει ότι το µοντέλο 

και οι παράµετροι του, αντίστοιχα, είναι σηµαντικά. Από τα στατιστικά της 

παλινδρόµησης, για Ν=500 άτοµα γαύρου βρέθηκε το r2 = 0,902 που σηµαίνει ότι το 

µοντέλο καλύπτει το 90% των τιµών του δείγµατος, για επίπεδο σηµαντικότητας 95%. Οι 

παράµετροι της παλινδρόµησης είναι b=3,4488 και log(a)= -2,58318, άρα α=0,00261. 

Χρησιµοποιώντας το µεσουραίο µήκος αντί του ολικού και το καθαρό βάρος αντί του 

µεικτού έχουµε µικρή πτώση του b από 3,568 σε 3,5044 και σε 3,4488, αντίστοιχα και 

αύξηση του α από 0,0014 σε 0,00168 και σε 0,00261, αντίστοιχα. 

Η εξίσωση της συσχέτισης µεσουραίου µήκους καθαρού βάρους για τον γαύρο 

στον Παγασητικό κόλπο είναι :            W=0,00261 L3,4488 

Ο συντελεστής ευρωστίας είναι Κ = 0,261 
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1.3.1.11 Σχέση µεσουραίου µήκους καθαρού βάρους για αρσενικά άτοµα 
γαύρου 

Στατιστικά παλινδρόµησης 
Πολλαπλό  r 0,9413 

r2 0,88604 
Προσαρµοσµένο r2 0,88555 
Τυπικό σφάλµα 0,02917 
Μέγεθος δείγµατος 230 

                                                           ANOVA 
 Βαθµοί Ελευθερίας Άθροισµα των 

τετραγώνων 
Μέσο τετράγωνο 

του r 
Παλινδρόµηση 1 1,5150384 1,5150384 
Υπόλοιπα 229 0,1948538 0,0008509 

Επίπεδο Σηµαντικότητας = 0,00 
t- κριτήριο 

Μεταβλητές Β Τυπικό 
σφάλµα 

Β t(229) Επίπεδο 
Σηµαντικότητας 

Log(a) -2,325449 0,081281 - -28,61 0,00 
b 3,209685 0,076065 0,941299 42,196 0,00 

 
Γράφηµα 12: Γραµµικό µοντέλο για µεσουραίο µήκος καθαρό βάρος σε αρσενικά 

άτοµα γαύρου. 
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Από την ανάλυση της ANOVA και το t κριτήριο, διαπιστώθηκε ότι το επίπεδο 

σηµαντικότητας είναι µηδενικό και για τις δύο περιπτώσεις, που σηµαίνει ότι το µοντέλο 

και οι παράµετροι του, αντίστοιχα, είναι σηµαντικά. Από τα στατιστικά της 

παλινδρόµησης, για Ν=230 άτοµα αρσενικού γαύρου βρέθηκε το r2 = 0,886 που σηµαίνει 

ότι το µοντέλο καλύπτει το 89% των τιµών του δείγµατος, για επίπεδο σηµαντικότητας 

95%. Οι παράµετροι της παλινδρόµησης είναι b=3,20968 και log(a)= -2,325449, άρα 

α=0,00472. Χρησιµοποιώντας το µεσουραίο µήκος αντί του ολικού και το καθαρό βάρος 

αντί του µεικτού, στα αρσενικά άτοµα γαύρου έχουµε µικρή πτώση του b από 3,3527 σε 

3,2968 και σε 3,20968, αντίστοιχα και αύξηση του α από 0,0025 σε 0,0028 και σε 0,00472, 

αντίστοιχα . 

Η εξίσωση της συσχέτισης µεσουραίου µήκους καθαρού βάρους για τα αρσενικά 

άτοµα γαύρου στον Παγασητικό κόλπο είναι :            W=0,00472 L3,20968 

Ο συντελεστής ευρωστίας είναι Κ = 0,472 

 
1.3.1.12 Σχέση µεσουραίου µήκους καθαρού βάρους για θηλυκά άτοµα γαύρου 

Στατιστικά παλινδρόµησης 
Πολλαπλό  r 0,95413 

r2 0,91036 
Προσαρµοσµένο r2 0,91003 
Τυπικό σφάλµα 0,0298 
Μέγεθος δείγµατος 269 

                                                           ANOVA 
 Βαθµοί Ελευθερίας Άθροισµα των 

τετραγώνων 
Μέσο τετράγωνο 

του r 
Παλινδρόµηση 1 2,4175402 2,4175402 
Υπόλοιπα 268 0,2380343 0,0008882 

Επίπεδο Σηµαντικότητας = 0,00 
t- κριτήριο 

Μεταβλητές Β Τυπικό 
σφάλµα 

Β t(268) Επίπεδο 
Σηµαντικότητας 

Log(a) -2,849522 0,07674 - -37,132 0,00 
b 3,692811 0,070782 0,95413 52,172 0,00 
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Γράφηµα 13: Γραµµικό µοντέλο µεσουραίου µήκους καθαρού βάρους για θηλυκά 

άτοµα γαύρου.   

Από την ανάλυση της ANOVA και το t κριτήριο, διαπιστώθηκε ότι το επίπεδο 

σηµαντικότητας είναι µηδενικό και για τις δύο περιπτώσεις, που σηµαίνει ότι το µοντέλο 

και οι παράµετροι του, αντίστοιχα, είναι σηµαντικά. Από τα στατιστικά της 

παλινδρόµησης, για Ν=269 άτοµα  θηλυκού γαύρου βρέθηκε το r2 = 0,91 που σηµαίνει ότι 

το µοντέλο καλύπτει το 91% των τιµών του δείγµατος, για επίπεδο σηµαντικότητας 95%. 

Οι παράµετροι της παλινδρόµησης είναι b=3,6928 και log(a)= -2,849522, άρα α=0,001414. 

Χρησιµοποιώντας το µεσουραίο µήκος αντί του ολικού και το καθαρό βάρος αντί του 

µεικτού, στα θηλυκά άτοµα γαύρου έχουµε µικρή διακύµανση του b από 3,7063 σε 3,6754 

και σε 3,6928, αντίστοιχα και µικρή αύξηση του α από 0,00102 σε 0,00108 και σε 

0,001414, αντίστοιχα . 

Η εξίσωση της συσχέτισης µεσουραίου µήκους καθαρού βάρους για τα  θηλυκά 

άτοµα γαύρου στον Παγασητικό κόλπο είναι :            W=0,001414 L3,6928 

Ο συντελεστής ευρωστίας είναι Κ = 0,141 
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1.3.1.13 Σχέση σταθερού µήκους µεικτού βάρους για το γαύρο 

    Στατιστικά παλινδρόµησης 
Πολλαπλό  r 0,91279 

r2 0,83319 
Προσαρµοσµένο r2 0,91003 
Τυπικό σφάλµα 0,04024 
Μέγεθος δείγµατος 500 

                                                           ANOVA 
 Βαθµοί Ελευθερίας Άθροισµα των 

τετραγώνων 
Μέσο τετράγωνο 

του r 
Παλινδρόµηση 1 4,0352307 4,0352307 
Υπόλοιπα 499 0,8079029 0,001619 

Επίπεδο Σηµαντικότητας = 0,00 
t- κριτήριο 

Μεταβλητές Β Τυπικό 
σφάλµα 

Β t(499) Επίπεδο 
Σηµαντικότητας 

Log(a) -2,311648 0,069158 - -33,426 0,00 
b 3,311296 0,066327 0,91279 49,923 0,00 

 

 
Γράφηµα 14: Γραµµικό µοντέλο σταθερού µήκους µεικτού βάρους για το γαύρο. 
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Από την ανάλυση της ANOVA και το t κριτήριο, διαπιστώθηκε ότι το επίπεδο 

σηµαντικότητας είναι µηδενικό και για τις δύο περιπτώσεις, που σηµαίνει ότι το µοντέλο 

και οι παράµετροι του, αντίστοιχα, είναι σηµαντικά. Από τα στατιστικά της 

παλινδρόµησης, για Ν=500 άτοµα  γαύρου βρέθηκε το r2 = 0,833 που σηµαίνει ότι το 

µοντέλο καλύπτει το 84% των τιµών του δείγµατος, για επίπεδο σηµαντικότητας 95%. Οι 

παράµετροι της παλινδρόµησης είναι b=3,311 και   log(a)= -2,311648, άρα α=0,00487. 

Χρησιµοποιώντας το σταθερό µήκος αντί του µεσουραίου ή του ολικού, έχουµε µικρή 

πτώση του b από 3,568 σε 3,513 και σε 3,311, αντίστοιχα και αύξηση του α από 0,0014 σε 

0,0022 και σε 0,00487, αντίστοιχα. 

Η εξίσωση της συσχέτισης σταθερού µήκους µεικτού βάρους για το γαύρο στον 

Παγασητικό κόλπο είναι :            W=0,00487 L3,311 

 

 
1.3.1.14 Σχέση σταθερού µήκους µεικτού βάρους για αρσενικά άτοµα γαύρου 

Στατιστικά παλινδρόµησης 
Πολλαπλό  r 0,91442 

r2 0,83617 
Προσαρµοσµένο r2 0,83546 
Τυπικό σφάλµα 0,03561 
Μέγεθος δείγµατος 230 

                                                           ANOVA 
 Βαθµοί Ελευθερίας Άθροισµα των 

τετραγώνων 
Μέσο τετράγωνο 

του r 
Παλινδρόµηση 1 1,4818446         1,4818446         
Υπόλοιπα 229 0,2903322 0,0012678 

Επίπεδο Σηµαντικότητας = 0,00 
t- κριτήριο 

Μεταβλητές Β Τυπικό 
σφάλµα 

Β t(229) Επίπεδο 
Σηµαντικότητας 

Log(a) -2,097804 0,093871 - -22,348 0,00 
b 3,103261 0,090771 0,914424 34,188 0,00 
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Γράφηµα 15: Γραµµικό µοντέλο για σταθερό µήκος µεικτό βάρος σε αρσενικά 

άτοµα γαύρου. 

Από την ανάλυση της ANOVA και το t κριτήριο, διαπιστώθηκε ότι το επίπεδο 

σηµαντικότητας είναι µηδενικό και για τις δύο περιπτώσεις, που σηµαίνει ότι το µοντέλο 

και οι παράµετροι του, αντίστοιχα, είναι σηµαντικά. Από τα στατιστικά της 

παλινδρόµησης, για Ν=230 άτοµα αρσενικού γαύρου βρέθηκε το r2 = 0,836 που σηµαίνει 

ότι το µοντέλο καλύπτει το 84% των τιµών του δείγµατος, για επίπεδο σηµαντικότητας 

95%. Οι παράµετροι της παλινδρόµησης είναι b=3,103 και log(a)= -2,097804, άρα 

α=0,00798. Χρησιµοποιώντας το σταθερό µήκος αντί του µεσουραίου ή του ολικού, οι 

παράµετροι της παλινδρόµησης και συγκεκριµένα το b ελαττώνεται από 3,3525 σε 3,2656 

και σε 3,103, αντίστοιχα και το α αυξάνει από0,0025 σε 0,00418 και σε 0,00798, 

αντίστοιχα. 

Η εξίσωση της συσχέτισης σταθερού µήκους µεικτού βάρους για τα  αρσενικά 

άτοµα γαύρου στον Παγασητικό κόλπο είναι :            W=0,00798 L3,103 
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1.3.1.15 Σχέση σταθερού µήκους µεικτού βάρους για θηλυκά άτοµα γαύρου 
Στατιστικά παλινδρόµησης 

Πολλαπλό  r 0,90151 
r2 0,81271 

Προσαρµοσµένο r2 0,81201 
Τυπικό σφάλµα 0,04346 
Μέγεθος δείγµατος 269 

                                                           ANOVA 
 Βαθµοί Ελευθερίας Άθροισµα των 

τετραγώνων 
Μέσο τετράγωνο 

του r 
Παλινδρόµηση 1 2,1962741         2,1962741         
Υπόλοιπα 268 0,5061255 0,0018885 

Επίπεδο Σηµαντικότητας = 0,00 
t- κριτήριο 

Μεταβλητές Β Τυπικό 
σφάλµα 

Β t(268) Επίπεδο 
Σηµαντικότητας 

Log(a) -2,468306 0,106571 - -23,161 0,00 
b 3,461556 0,101506 0,901506 34,102 0,00 

 
Γράφηµα 16: Γραµµικό µοντέλο σταθερού µήκους µεικτού βάρους σε θηλυκά 

άτοµα γαύρου. 
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Από την ανάλυση της ANOVA και το t κριτήριο, διαπιστώθηκε ότι το επίπεδο 

σηµαντικότητας είναι µηδενικό και για τις δύο περιπτώσεις, που σηµαίνει ότι το µοντέλο 

και οι παράµετροι του, αντίστοιχα, είναι σηµαντικά. Από τα στατιστικά της 

παλινδρόµησης, για Ν=269 άτοµα θηλυκού γαύρου βρέθηκε το r2 = 0,812 που σηµαίνει ότι 

το µοντέλο καλύπτει το 81% των τιµών του δείγµατος, για επίπεδο σηµαντικότητας 95%. 

Οι παράµετροι της παλινδρόµησης είναι b=3,461 και   log(a)= -2,468306, άρα α=0,0034. 

Χρησιµοποιώντας το σταθερό µήκος αντί του µεσουραίου ή του ολικού, σε θηλυκά άτοµα 

γαύρου,  το b παρουσιάζει µία διακύµανση από 3,7063 σε 3,7237  και σε 3,461, αντίστοιχα 

και το α αυξάνει, επίσης, από 0,00102 σε 0,001345 και σε 0,0034, αντίστοιχα. 

Η εξίσωση της συσχέτισης σταθερού µήκους µεικτού βάρους για τα  θηλυκά άτοµα 

γαύρου στον Παγασητικό κόλπο είναι :            W=0,0034 L3,461 

 

 
1.3.1.16 Σχέση σταθερού µήκους καθαρού βάρους για το γαύρο 

Στατιστικά παλινδρόµησης 
Πολλαπλό  r 0,91417 

r2 0,83571 
Προσαρµοσµένο r2 0,83538 
Τυπικό σφάλµα 0,03922 
Μέγεθος δείγµατος 500 

                                                           ANOVA 
 Βαθµοί Ελευθερίας Άθροισµα των 

τετραγώνων 
Μέσο τετράγωνο 

του r 
Παλινδρόµηση 1 3,9050427         3,9050427         
Υπόλοιπα 499 0,7676903 0,0015385 

Επίπεδο Σηµαντικότητας = 0,00 
t- κριτήριο 

Μεταβλητές Β Τυπικό 
σφάλµα 

Β t(499) Επίπεδο 
Σηµαντικότητας 

Log(a) -2,265159 0,067414 - -33,6 0,00 
b 3,257442 0,064656 0,914171 50,381 0,00 
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Γράφηµα 17: Γραµµικό µοντέλο σταθερού µήκους καθαρού βάρους για το γαύρο. 

Από την ανάλυση της ANOVA και το t κριτήριο, διαπιστώθηκε ότι το επίπεδο 

σηµαντικότητας είναι µηδενικό και για τις δύο περιπτώσεις, που σηµαίνει ότι το µοντέλο 

και οι παράµετροι του, αντίστοιχα, είναι σηµαντικά. Από τα στατιστικά της 

παλινδρόµησης, για Ν=500 άτοµα γαύρου βρέθηκε το r2 = 0,835 που σηµαίνει ότι το 

µοντέλο καλύπτει το 84% των τιµών του δείγµατος, για επίπεδο σηµαντικότητας 95%. Οι 

παράµετροι της παλινδρόµησης είναι b=3,257 και   log(a)= -2,265159, άρα α=0,00543. 

Χρησιµοποιώντας το σταθερό µήκος αντί του µεσουραίου ή του ολικού και το καθαρό 

βάρος αντί του µεικτού έχουµε µικρή πτώση του b από 3,568 σε 3,5044 σε 3,4488 και σε 

3,257, αντίστοιχα και αύξηση του α από 0,0014 σε 0,00168 σε 0,00261 και σε 0,00543, 

αντίστοιχα. 

Η εξίσωση της συσχέτισης σταθερού µήκους καθαρού βάρους για το γαύρο στον 

Παγασητικό κόλπο είναι :            W=0,00543 L3,257 

Ο συντελεστής ευρωστίας είναι Κ = 0,543 
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1.3.1.17 Σχέση σταθερού µήκους καθαρού βάρους για αρσενικά άτοµα γαύρου 
Στατιστικά παλινδρόµησης 

Πολλαπλό  r 0,91691 
r2 0,84072 

Προσαρµοσµένο r2 0,84002 
Τυπικό σφάλµα 0,03449 
Μέγεθος δείγµατος 230 

                                                           ANOVA 
 Βαθµοί Ελευθερίας Άθροισµα των 

τετραγώνων 
Μέσο τετράγωνο 

του r 
Παλινδρόµηση 1 1,4375384         1,4375384         
Υπόλοιπα 229 0,2723537 0,0011893 

Επίπεδο Σηµαντικότητας = 0,00 
t- κριτήριο 

Μεταβλητές Β Τυπικό 
σφάλµα 

Β t(229) Επίπεδο 
Σηµαντικότητας 

Log(a) -2,056573 0,090918 - -22,62 0,00 
b 3,056516 0,087916 0,916907 34,766 0,00 

 
Γράφηµα 18: Γραµµικό µοντέλο σταθερού µήκους καθαρού βάρους σε αρσενικά 

άτοµα γαύρου. 
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Από την ανάλυση της ANOVA και το t κριτήριο, διαπιστώθηκε ότι το επίπεδο 

σηµαντικότητας είναι µηδενικό και για τις δύο περιπτώσεις, που σηµαίνει ότι το µοντέλο 

και οι παράµετροι του, αντίστοιχα, είναι σηµαντικά. Από τα στατιστικά της 

παλινδρόµησης, για Ν=230 άτοµα αρσενικού γαύρου βρέθηκε το r2 = 0,84 που σηµαίνει 

ότι το µοντέλο καλύπτει το 84% των τιµών του δείγµατος, για επίπεδο σηµαντικότητας 

95%. Οι παράµετροι της παλινδρόµησης είναι b=3,056 και   log(a)= -2,056573, άρα 

α=0,00877. Χρησιµοποιώντας το σταθερό µήκος αντί του µεσουραίου ή του ολικού και το 

καθαρό βάρος αντί του µεικτού, σε αρσενικά άτοµα γαύρου έχουµε µικρή πτώση του b από 

3,3527 σε 3,2968 σε 3,20968 και σε 3,056, αντίστοιχα και αύξηση του α από 0,0025 σε 

0,0028 σε 0,00472 και σε 0,00877, αντίστοιχα . 

Η εξίσωση της συσχέτισης σταθερού µήκους καθαρού βάρους για τα  αρσενικά 

άτοµα γαύρου στον Παγασητικό κόλπο είναι :            W=0,00877 L3,056 

Ο συντελεστής ευρωστίας είναι Κ = 0,877 

 
 
 
1.3.1.18 Σχέση σταθερού µήκους καθαρού βάρους για θηλυκά άτοµα γαύρου 

Στατιστικά παλινδρόµησης 
Πολλαπλό  r 0,90461 

r2 0,81832 
Προσαρµοσµένο r2 0,81764 
Τυπικό σφάλµα 0,04243 
Μέγεθος δείγµατος 269 

                                                           ANOVA 
 Βαθµοί Ελευθερίας Άθροισµα των 

τετραγώνων 
Μέσο τετράγωνο 

του r 
Παλινδρόµηση 1 2,1730967         2,1730967         
Υπόλοιπα 268 0,4824777 0,0018003 

Επίπεδο Σηµαντικότητας = 0,00 
t- κριτήριο 

Μεταβλητές Β Τυπικό 
σφάλµα 

Β t(268) Επίπεδο 
Σηµαντικότητας 

Log(a) -2,460909 0,104051 - -23,651 0,00 
b 3,443243 0,099106 0,904608 34,743 0,00 
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Γράφηµα 19: Γραµµικό µοντέλο σταθερού µήκους καθαρού βάρους σε θηλυκά 

άτοµα γαύρου. 

Από την ανάλυση της ANOVA και το t κριτήριο, διαπιστώθηκε ότι το επίπεδο 

σηµαντικότητας είναι µηδενικό και για τις δύο περιπτώσεις, που σηµαίνει ότι το µοντέλο 

και οι παράµετροι του, αντίστοιχα, είναι σηµαντικά. Από τα στατιστικά της 

παλινδρόµησης, για Ν=269 άτοµα  θηλυκού γαύρου βρέθηκε το r2 = 0,818 που σηµαίνει 

ότι το µοντέλο καλύπτει το 82% των τιµών του δείγµατος, για επίπεδο σηµαντικότητας 

95%. Οι παράµετροι της παλινδρόµησης είναι b=3,443 και log(a)= -2,460909, άρα 

α=0,00346. Χρησιµοποιώντας το σταθερό µήκος αντί του µεσουραίου ή του ολικού και το 

καθαρό βάρος αντί του µεικτού, σε θηλυκά άτοµα γαύρου έχουµε µικρή διακύµανση του b 

από 3,7063 σε 3,6754 σε 3,6928 και σε 3,443, αντίστοιχα και µικρή αύξηση του α από 

0,00102 σε 0,00108 σε 0,001414 και σε 0,00346, αντίστοιχα . 

Η εξίσωση της συσχέτισης σταθερού µήκους καθαρού βάρους για τα  θηλυκά 

άτοµα γαύρου στον Παγασητικό κόλπο είναι :            W=0,00346 L3,443 

Ο συντελεστής ευρωστίας είναι Κ = 0,346 
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Γράφηµα 20: Στο παραπάνω γράφηµα παρουσιάζεται η σύνθεση του πληθυσµού 

για το γαύρο µε το µήκος ανά βάρος. 
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Πίνακας 3: Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα των συσχετίσεων ανά ολικό, µεσουραίο 

και σταθερό µήκος ανά µεικτό και καθαρό βάρος και ανά φύλο για το γαύρο. 

Συσχετίσεις r2 N α b K 

1.3.1.1 (Ο.Μ.) 0,895 500 0,0014 3,568 - 

1.3.1.2 (Ο.Μ♂) 0,858 230 0,0025 3,352 - 

1.3.1.3 (Ο.Μ♀) 0,909 269 0,001 3,706 - 

1.3.1.4 (Ο.Κ.) 0,895 500 0,0016 3,504 0,168 

1.3.1.5 (Ο.Κ♂) 0,86 230 0,0028 3,296 0,28 

1.3.1.6 (Ο.Κ♀) 0,91 269 0,001 3,675 0,108 

1.3.1.7 (Μ.Μ.) 0,904 500 0,0014 3,513 - 

1.3.1.8 (Μ.Μ♂) 0,885 230 0,0041 3,265 - 

1.3.1.9 (Μ.Μ♀) 0,909 269 0,0013 3,723 - 

1.3.1.10 (Μ.Κ.) 0,902 500 0,0026 3,448 0,261 

1.3.1.11(Μ.Κ♂) 0,886 230 0,0047 3,209 0,472 

1.3.1.12(Μ.Κ♀) 0,91 269 0,0014 3,692 0,141 

1.3.1.13 (Σ.Μ.) 0,833 500 0,0048 3,31 - 

1.3.1.14(Σ.Μ♂) 0,836 230 0,0079 3,103 - 

1.3.1.15(Σ.Μ♀) 0,812 269 0,0034 3,461 - 

1.3.1.16 (Σ.Κ.) 0,835 500 0,0054 3,257 0,543 

1.3.1.17(Σ.Κ♂) 0,84 230 0,0087 3,056 0,877 

1.3.1.18(Σ.Κ♀) 0,818 269 0,0034 3,443 0,346 

Μέσος όρος 0,872 - 0,0033 3,421 0,355 

Μέγιστο 0,91 - 0,0087 3,723 0,877 

Ελάχιστο 0,812 - 0,001 3,056 0,108 
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1.3.2 Συσχετίσεις µήκους βάρους για το σαυρίδι 

1.3.2.1 Σχέση ολικού µήκους µεικτού βάρους για το σαυρίδι 

Στατιστικά παλινδρόµησης 
Πολλαπλό  r 0,9754 

r2 0,9514 
Προσαρµοσµένο r2 0,9513 
Τυπικό σφάλµα 0,02942 
Μέγεθος δείγµατος 531 

                                                           ANOVA 
 Βαθµοί Ελευθερίας Άθροισµα των 

τετραγώνων 
Μέσο τετράγωνο 

του r 
Παλινδρόµηση 1 8,9796740         8,9796740         
Υπόλοιπα 530 0,4587492 0,0008656 

Επίπεδο Σηµαντικότητας = 0,00 
t- κριτήριο 

Μεταβλητές Β Τυπικό 
σφάλµα 

Β t(530) Επίπεδο 
Σηµαντικότητας 

Log(a) -1,997161 0,037173 - -53,726 0,00 
b 2,924548 0,028713 0,975395 101,855 0,00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφηµα 21: Γραµµικό µοντέλο ολικού µήκους µεικτού βάρους σε άτοµα 

σαυριδιού. 
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Από την ανάλυση της ANOVA και το t κριτήριο, διαπιστώθηκε ότι το επίπεδο 

σηµαντικότητας είναι µηδενικό και για τις δύο περιπτώσεις, που σηµαίνει ότι το µοντέλο 

και οι παράµετροι του, αντίστοιχα, είναι σηµαντικά. Από τα στατιστικά της 

παλινδρόµησης, για Ν=531 άτοµα σαυριδιού βρέθηκε το r2 = 0,951 που σηµαίνει ότι το 

µοντέλο καλύπτει το 95% των τιµών του δείγµατος, για επίπεδο σηµαντικότητας 95%. Οι 

παράµετροι της παλινδρόµησης είναι b=2,924 και   log(a)= -1,997161, άρα α=0,01.  

Η εξίσωση της συσχέτισης  ολικού µήκους µεικτού βάρους για τα άτοµα σαυριδιού 

στον Παγασητικό κόλπο είναι :            W=0,01 L2,924 

 

1.3.2.2 Σχέση ολικού µήκους µεικτού βάρους για αρσενικά άτοµα σαυριδιού 
Στατιστικά παλινδρόµησης 

Πολλαπλό  r 0,97886 
r2 0,95816 

Προσαρµοσµένο r2 0,95801 
Τυπικό σφάλµα 0,02921 
Μέγεθος δείγµατος 285 

                                                         ANOVA 
 Βαθµοί Ελευθερίας Άθροισµα των 

τετραγώνων 
Μέσο τετράγωνο 
του r 

Παλινδρόµηση 1 5,5489220 5,5489220 
Υπόλοιπα 284 0,2422911 0,0008531 
Επίπεδο Σηµαντικότητας = 0,00 

t- κριτήριο 
Μεταβλητές Β Τυπικό 

σφάλµα 
Β t(284) Επίπεδο 

Σηµαντικότητας 
Log(a) -1,916554 0,045760 - -41,883 0,00 

b 2,86336 0,035504 0,978858 80,648 0,00 
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Γράφηµα 22: Γραµµικό µοντέλο ολικού µήκους µεικτού βάρους σε αρσενικά 

άτοµα σαυριδιού. 

 
Από την ανάλυση της ANOVA και το t κριτήριο, διαπιστώθηκε ότι το επίπεδο 

σηµαντικότητας είναι µηδενικό και για τις δύο περιπτώσεις, που σηµαίνει ότι το µοντέλο 

και οι παράµετροι του, αντίστοιχα, είναι σηµαντικά. Από τα στατιστικά της 

παλινδρόµησης, για Ν=285 άτοµα αρσενικού σαυριδιού βρέθηκε το r2 = 0,958 που 

σηµαίνει ότι το µοντέλο καλύπτει το 96% των τιµών του δείγµατος, για επίπεδο 

σηµαντικότητας 95%. Οι παράµετροι της παλινδρόµησης είναι b=2,863 και   log(a)= -

1,916554, άρα α=0,0121.  

Η εξίσωση της συσχέτισης  ολικού µήκους µεικτού βάρους για τα  αρσενικά άτοµα 

σαυριδιού  στον Παγασητικό κόλπο είναι :            W=0,0121 L2,863 
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1.3.2.3 Σχέση ολικού µήκους µεικτού βάρους για θηλυκά  άτοµα σαυριδιού 
Στατιστικά παλινδρόµησης 

Πολλαπλό  r 0,9702 
r2 0,94128 

Προσαρµοσµένο r2 0,94104 
Τυπικό σφάλµα 0,02901 
Μέγεθος δείγµατος 245 

                                                         ANOVA 
 Βαθµοί Ελευθερίας Άθροισµα των 

τετραγώνων 
Μέσο τετράγωνο 

του r 
Παλινδρόµηση 1 3,2918675 3,2918675 
Υπόλοιπα 244 0,205355 0,0008416 

Επίπεδο Σηµαντικότητας = 0,00 
t- κριτήριο 

Μεταβλητές Β Τυπικό 
σφάλµα 

Β t(244) Επίπεδο 
Σηµαντικότητας 

Log(a) -2,177092 0,063698 - -34,178 0,00 
b 3,061264 0,048948 0,970196 62,541 0,00 

 

 
Γράφηµα 23: Γραµµικό µοντέλο ολικού µήκους µεικτού βάρους σε θηλυκά  άτοµα 

σαυριδιού. 
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Από την ανάλυση της ANOVA και το t κριτήριο, διαπιστώθηκε ότι το επίπεδο 

σηµαντικότητας είναι µηδενικό και για τις δύο περιπτώσεις, που σηµαίνει ότι το µοντέλο 

και οι παράµετροι του, αντίστοιχα, είναι σηµαντικά. Από τα στατιστικά της 

παλινδρόµησης, για Ν=245 άτοµα θηλυκού σαυριδιού βρέθηκε το r2 = 0,941 που σηµαίνει 

ότι το µοντέλο καλύπτει το 94% των τιµών του δείγµατος, για επίπεδο σηµαντικότητας 

95%. Οι παράµετροι της παλινδρόµησης είναι b=3,061 και   log(a)= -2,177092, άρα 

α=0,0066.  

Η εξίσωση της συσχέτισης ολικού µήκους µεικτού βάρους για τα θηλυκά άτοµα 

σαυριδιού στον Παγασητικό κόλπο είναι :            W=0,0066 L3,061 

 

1.3.2.4 Σχέση ολικού µήκους καθαρού βάρους για άτοµα σαυριδιού 
Στατιστικά παλινδρόµησης 

Πολλαπλό  r 0,97512 
r2 0,95086 

Προσαρµοσµένο r2 0,95076 
Τυπικό σφάλµα 0,02967 
Μέγεθος δείγµατος 531 

                                                         ANOVA 
 Βαθµοί Ελευθερίας Άθροισµα των 

τετραγώνων 
Μέσο τετράγωνο 
του r 

Παλινδρόµηση 1 9,0276186         9,0276186         
Υπόλοιπα 530 0,4665874 0,0008804 
Επίπεδο Σηµαντικότητας = 0,00 

t- κριτήριο 
Μεταβλητές Β Τυπικό 

σφάλµα 
Β t(530) Επίπεδο 

Σηµαντικότητας 
Log(a) -2,012945 0,037489 - -53,694 0,00 

b 2,932345 0,028957 0,975118 101,265 0,00 
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Γράφηµα 24: Γραµµικό µοντέλο ολικού µήκους καθαρού βάρους για το σαυρίδι. 

Από την ανάλυση της ANOVA και το t κριτήριο, διαπιστώθηκε ότι το επίπεδο 

σηµαντικότητας είναι µηδενικό και για τις δύο περιπτώσεις, που σηµαίνει ότι το µοντέλο 

και οι παράµετροι του, αντίστοιχα, είναι σηµαντικά. Από τα στατιστικά της 

παλινδρόµησης, για Ν=531 άτοµα σαυριδιού βρέθηκε το r2 = 0,95 που σηµαίνει ότι το 

µοντέλο καλύπτει το 95% των τιµών του δείγµατος, για επίπεδο σηµαντικότητας 95%. Οι 

παράµετροι της παλινδρόµησης είναι b=2,932 και   log(a)= -2,012945, άρα α=0,0097. 

Χρησιµοποιώντας, στην παλινδρόµηση το καθαρό βάρος αντί του µεικτού η παράµετρος b 

τείνει προς το 3, από 2,924 γίνεται 2,932 και το α παραµένει σχεδόν ίδιο από 0,01 γίνεται 

0,0097. 

Η εξίσωση της συσχέτισης  ολικού µήκους καθαρού βάρους για το σαυρίδι στον 

Παγασητικό κόλπο είναι :            W=0,0097 L2,932 

Ο συντελεστής ευρωστίας είναι: Κ=0,97 

 

logWC

logL

1,5 1,4 1,31,21,11,0

2,2 

2,0 

1,8 

1,6 

1,4 

1,2 

1,0 

Παρατηρήσεις 
 
Μοντέλο

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:49:19 EEST - 54.219.128.100



 63

1.3.2.5 Σχέση ολικού µήκους καθαρού βάρους για αρσενικά άτοµα σαυριδιού 
Στατιστικά παλινδρόµησης 

Πολλαπλό  r 0,97858 
r2 0,95762 

Προσαρµοσµένο r2 0,95747 
Τυπικό σφάλµα 0,02952 
Μέγεθος δείγµατος 285 

                                                         ANOVA 
 Βαθµοί Ελευθερίας Άθροισµα των 

τετραγώνων 
Μέσο τετράγωνο 
του r 

Παλινδρόµηση 1 5,5928027         5,5928027         
Υπόλοιπα 284 0,247537 0,0008716 
Επίπεδο Σηµαντικότητας = 0,00 

t- κριτήριο 
Μεταβλητές Β Τυπικό 

σφάλµα 
Β t(284) Επίπεδο 

Σηµαντικότητας 
Log(a) -1,936787 0,046253 - -41,874 0,00 

b 2,874659 0,035887 0,978579 80,104 0,00 
 

 
Γράφηµα 25: Γραµµικό µοντέλο ολικού µήκους καθαρού βάρους σε αρσενικά 

άτοµα σαυριδιού. 
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Από την ανάλυση της ANOVA και το t κριτήριο, διαπιστώθηκε ότι το επίπεδο 

σηµαντικότητας είναι µηδενικό και για τις δύο περιπτώσεις, που σηµαίνει ότι το µοντέλο 

και οι παράµετροι του, αντίστοιχα, είναι σηµαντικά. Από τα στατιστικά της 

παλινδρόµησης, για Ν=285 άτοµα αρσενικού σαυριδιού βρέθηκε το r2 = 0,957 που 

σηµαίνει ότι το µοντέλο καλύπτει το 96% των τιµών του δείγµατος, για επίπεδο 

σηµαντικότητας 95%. Οι παράµετροι της παλινδρόµησης είναι b=2,874 και   log(a)= -

1,936787, άρα α=0,0115. Χρησιµοποιώντας το καθαρό βάρος αντί του µεικτού η 

παράµετρος b αυξάνει από 2,863 σε 2,874 και το α από 0,0121 γίνεται 0,0115. 

Η εξίσωση της συσχέτισης  ολικού µήκους καθαρού βάρους για τα αρσενικά άτοµα 

σαυριδιού στον Παγασητικό κόλπο είναι :            W=0,0115 L2,874 

Ο συντελεστής ευρωστίας είναι: Κ=1,15 

 
1.3.2.6 Σχέση ολικού µήκους καθαρού βάρους για θηλυκά άτοµα σαυριδιού 

Στατιστικά παλινδρόµησης 
Πολλαπλό  r 0,96977 

r2 0,94045 
Προσαρµοσµένο r2 0,94021 
Τυπικό σφάλµα 0,02924 
Μέγεθος δείγµατος 245 

                                                         ANOVA 
 Βαθµοί Ελευθερίας Άθροισµα των 

τετραγώνων 
Μέσο τετράγωνο 
του r 

Παλινδρόµηση 1 3,2955124         3,2955124         
Υπόλοιπα 244 0,2086624 0,0008552 
Επίπεδο Σηµαντικότητας = 0,00 

t- κριτήριο 
Μεταβλητές Β Τυπικό 

σφάλµα 
Β t(244) Επίπεδο 

Σηµαντικότητας 
Log(a) -2,18501 0,064209 - -34,03 0,00 

b 3,062959 0,049341 0,96977 62,078 0,00 
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Γράφηµα 26: Γραµµικό µοντέλο ολικού µήκους καθαρού βάρους σε θηλυκά άτοµα 

σαυριδιού. 

Από την ανάλυση της ANOVA και το t κριτήριο, διαπιστώθηκε ότι το επίπεδο 

σηµαντικότητας είναι µηδενικό και για τις δύο περιπτώσεις, που σηµαίνει ότι το µοντέλο 

και οι παράµετροι του, αντίστοιχα, είναι σηµαντικά. Από τα στατιστικά της 

παλινδρόµησης, για Ν=245 άτοµα θηλυκού σαυριδιού βρέθηκε το r2 = 0,94 που σηµαίνει 

ότι το µοντέλο καλύπτει το 94% των τιµών του δείγµατος, για επίπεδο σηµαντικότητας 

95%. Οι παράµετροι της παλινδρόµησης είναι b=3,062 και   log(a)= -2,18501, άρα 

α=0,0065. Χρησιµοποιώντας το καθαρό βάρος αντί του µεικτού η παράµετρος b από 3,061 

έγινε 3,062 και το α από 0,0066 έγινε 0,0065. 

Η εξίσωση της συσχέτισης  ολικού µήκους καθαρού βάρους για τα θηλυκά άτοµα 

σαυριδιού στον Παγασητικό κόλπο είναι :            W=0,0065 L3,062 

Ο συντελεστής ευρωστίας είναι : K=0,65 
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1.3.2.7 Σχέση µεσουραίου µήκους µεικτού βάρους για το σαυρίδι 
Στατιστικά παλινδρόµησης 

Πολλαπλό  r 0,95653 
r2 0,91496 

Προσαρµοσµένο r2 0,91479 
Τυπικό σφάλµα 0,03892 
Μέγεθος δείγµατος 531 

                                                         ANOVA 
 Βαθµοί Ελευθερίας Άθροισµα των 

τετραγώνων 
Μέσο τετράγωνο 

του r 
Παλινδρόµηση 1 8,6357351         8,6357351         
Υπόλοιπα 530 0,8026881 0,0015145 

Επίπεδο Σηµαντικότητας = 0,00 
t- κριτήριο 

Μεταβλητές Β Τυπικό 
σφάλµα 

Β t(530) Επίπεδο 
Σηµαντικότητας 

Log(a) -1,918312 0,049097 - -39,072 0,00 
b 2.970241 0,0393351 0,956533 75,512 0,00 

 
Γράφηµα 27: Γραµµικό µοντέλο µεσουραίου µήκους µεικτού βάρους για τα άτοµα 

σαυριδιού. 
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Από την ανάλυση της ANOVA και το t κριτήριο, διαπιστώθηκε ότι το επίπεδο 

σηµαντικότητας είναι µηδενικό και για τις δύο περιπτώσεις, που σηµαίνει ότι το µοντέλο 

και οι παράµετροι του, αντίστοιχα, είναι σηµαντικά. Από τα στατιστικά της 

παλινδρόµησης, για Ν=531 άτοµα σαυριδιού βρέθηκε το r2 = 0,915 που σηµαίνει ότι το 

µοντέλο καλύπτει το 92% των τιµών του δείγµατος, για επίπεδο σηµαντικότητας 95%. Οι 

παράµετροι της παλινδρόµησης είναι b=2,97 και     log(a)= -1,918312, άρα α=0,012. 

Χρησιµοποιώντας το µεσουραίο µήκος αντί του ολικού η παράµετρος b τείνει στο 3, από 

2,924 γίνεται 2,97 και το α από 0,01 γίνεται 0,012 

Η εξίσωση της συσχέτισης  µεσουραίου µήκους µεικτού βάρους για το σαυρίδι 

στον Παγασητικό κόλπο είναι :            W=0,012 L2,97 

 

1.3.2.8 Σχέση µεσουραίου µήκους µεικτού βάρους για αρσενικά άτοµα 
σαυριδιού 

Στατιστικά παλινδρόµησης 
Πολλαπλό  r 0,96153 

r2 0,92455 
Προσαρµοσµένο r2 0,92428 
Τυπικό σφάλµα 0,03922 
Μέγεθος δείγµατος 285 

                                                         ANOVA 
 Βαθµοί Ελευθερίας Άθροισµα των 

τετραγώνων 
Μέσο τετράγωνο 

του r 
Παλινδρόµηση 1 5,3542600         5,3542600         
Υπόλοιπα 284 0,436953 0,0015386 

Επίπεδο Σηµαντικότητας = 0,00 
t- κριτήριο 

Μεταβλητές Β Τυπικό 
σφάλµα 

Β t(284) Επίπεδο 
Σηµαντικότητας 

Log(a) -1,823823 0,060987 - -29,905 0,00 
b 2.894091 0,049059 0,961535 58,992 0,00 
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Γράφηµα 28: Γραµµικό µοντέλο µεσουραίου µήκους µεικτού βάρους σε αρσενικά 

άτοµα σαυριδιού. 

Από την ανάλυση της ANOVA και το t κριτήριο, διαπιστώθηκε ότι το επίπεδο 

σηµαντικότητας είναι µηδενικό και για τις δύο περιπτώσεις, που σηµαίνει ότι το µοντέλο 

και οι παράµετροι του, αντίστοιχα, είναι σηµαντικά. Από τα στατιστικά της 

παλινδρόµησης, για Ν=285 άτοµα αρσενικού σαυριδιού βρέθηκε το r2 = 0,924 που 

σηµαίνει ότι το µοντέλο καλύπτει το 92% των τιµών του δείγµατος, για επίπεδο 

σηµαντικότητας 95%. Οι παράµετροι της παλινδρόµησης είναι b=2,894 και   log(a)= -

1,823823, άρα α=0,015. Χρησιµοποιώντας το µεσουραίο µήκος αντί του ολικού η 

παράµετρος b από 2,863 γίνεται 2,894 και το α από 0,0121 γίνεται 0,015. 

Η εξίσωση της συσχέτισης µεσουραίου µήκους µεικτού βάρους για τα αρσενικά 

άτοµα σαυριδιού στον Παγασητικό κόλπο είναι :            W=0,015 L2,894 
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1.3.2.9 Σχέση µεσουραίου µήκους µεικτού βάρους για θηλυκά άτοµα σαυριδιού 
Στατιστικά παλινδρόµησης 

Πολλαπλό  r 0,94792 
r2 0,89855 

Προσαρµοσµένο r2 0,89814 
Τυπικό σφάλµα 0,03813 
Μέγεθος δείγµατος 245 

                                                         ANOVA 
 Βαθµοί Ελευθερίας Άθροισµα των 

τετραγώνων 
Μέσο τετράγωνο 

του r 
Παλινδρόµηση 1 3,1424391         3,1424391         
Υπόλοιπα 244 0,3547835 0,001454 

Επίπεδο Σηµαντικότητας = 0,00 
t- κριτήριο 

Μεταβλητές Β Τυπικό 
σφάλµα 

Β t(244) Επίπεδο 
Σηµαντικότητας 

Log(a) -2,105878 0,08416 - -25,022 0,00 
b 3,119974 0,067113 0,94792 46,489 0,00 

 

 
Γράφηµα 29: Γραµµικό µοντέλο µεσουραίου µήκους µεικτού βάρους σε θηλυκά 

άτοµα σαυριδιού. 
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Από την ανάλυση της ANOVA και το t κριτήριο, διαπιστώθηκε ότι το επίπεδο 

σηµαντικότητας είναι µηδενικό και για τις δύο περιπτώσεις, που σηµαίνει ότι το µοντέλο 

και οι παράµετροι του, αντίστοιχα, είναι σηµαντικά. Από τα στατιστικά της 

παλινδρόµησης, για Ν=245 άτοµα θηλυκού σαυριδιού βρέθηκε το r2 = 0,898 που σηµαίνει 

ότι το µοντέλο καλύπτει το 90% των τιµών του δείγµατος, για επίπεδο σηµαντικότητας 

95%. Οι παράµετροι της παλινδρόµησης είναι b=3,119 και   log(a)= -2,105878, άρα 

α=0,0078. Χρησιµοποιώντας το µεσουραίο µήκος αντί του ολικού το b αυξάνει από 3,061 

σε 3,119 και το α από 0,0066 σε 0,0078. 

Η εξίσωση της συσχέτισης µεσουραίου µήκους µεικτού βάρους για τα θηλυκά 

άτοµα σαυριδιού στον Παγασητικό κόλπο είναι :            W=0,0078 L3,119 

 

1.3.2.10 Σχέση µεσουραίου µήκους καθαρού βάρους για το σαυρίδι 
Στατιστικά παλινδρόµησης 

Πολλαπλό  r 0,95577 
r2 0,91349 

Προσαρµοσµένο r2 0,91333 
Τυπικό σφάλµα 0,03937 
Μέγεθος δείγµατος 531 

                                                         ANOVA 
 Βαθµοί Ελευθερίας Άθροισµα των 

τετραγώνων 
Μέσο τετράγωνο 

του r 
Παλινδρόµηση 1 8,6728867         8,6728867         
Υπόλοιπα 530 0,8213194 0,0015497 

Επίπεδο Σηµαντικότητας = 0,00 
t- κριτήριο 

Μεταβλητές Β Τυπικό 
σφάλµα 

Β t(530) Επίπεδο 
Σηµαντικότητας 

Log(a) -1,931969 0,049663 - -38,901 0,00 
b 2,976623 0,039789 0,955768 74,811 0,00 
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Γράφηµα 30: Γραµµικό µοντέλο µεσουραίου µήκους καθαρού βάρους για το 

σαυρίδι. 

Από την ανάλυση της ANOVA και το t κριτήριο, διαπιστώθηκε ότι το επίπεδο 

σηµαντικότητας είναι µηδενικό και για τις δύο περιπτώσεις, που σηµαίνει ότι το µοντέλο 

και οι παράµετροι του, αντίστοιχα, είναι σηµαντικά. Από τα στατιστικά της 

παλινδρόµησης, για Ν=531 άτοµα σαυριδιού βρέθηκε το r2 = 0,913 που σηµαίνει ότι το 

µοντέλο καλύπτει το 91% των τιµών του δείγµατος, για επίπεδο σηµαντικότητας 95%. Οι 

παράµετροι της παλινδρόµησης είναι b=2,976 και   log(a)= -1,931969, άρα α=0,0116. 

Χρησιµοποιώντας, στην παλινδρόµηση το µεσουραίο µήκος αντί του ολικού και το καθαρό 

βάρος αντί του µεικτού η παράµετρος b τείνει προς το 3, από 2,924 γίνεται 2,932 και 

2,976, αντίστοιχα και το α κάνει µια διακύµανση από 0,01 γίνεται 0,0097 και 0,0116, 

αντίστοιχα. 

Η εξίσωση της συσχέτισης µεσουραίου µήκους καθαρού βάρους για το σαυρίδι 

στον Παγασητικό κόλπο είναι :            W=0,0116 L2,976 

Ο συντελεστής ευρωστίας είναι: Κ=1,16 
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1.3.2.11 Σχέση µεσουραίου µήκους καθαρού βάρους για αρσενικά άτοµα 
σαυριδιού 

Στατιστικά παλινδρόµησης 
Πολλαπλό  r 0,96129 

r2 0,92407 
Προσαρµοσµένο r2 0,9238 
Τυπικό σφάλµα 0,03952 
Μέγεθος δείγµατος 285 

                                                         ANOVA 
 Βαθµοί Ελευθερίας Άθροισµα των 

τετραγώνων 
Μέσο τετράγωνο 

του r 
Παλινδρόµηση 1 5,3968811         5,3968811         
Υπόλοιπα 284 0,4434586 0,0015615 

Επίπεδο Σηµαντικότητας = 0,00 
t- κριτήριο 

Μεταβλητές Β Τυπικό 
σφάλµα 

Β t(284) Επίπεδο 
Σηµαντικότητας 

Log(a) -1,843784 0,061439 - -30,01 0,00 
b 2,905587 0,049423 0,961285 58,79 0,00 

 

 
Γράφηµα 31: Γραµµικό µοντέλο µεσουραίου µήκους καθαρού βάρους σε αρσενικά 

άτοµα σαυριδιού. 
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Από την ανάλυση της ANOVA και το t κριτήριο, διαπιστώθηκε ότι το επίπεδο 

σηµαντικότητας είναι µηδενικό και για τις δύο περιπτώσεις, που σηµαίνει ότι το µοντέλο 

και οι παράµετροι του, αντίστοιχα, είναι σηµαντικά. Από τα στατιστικά της 

παλινδρόµησης, για Ν=285 άτοµα αρσενικού σαυριδιού βρέθηκε το r2 = 0,924 που 

σηµαίνει ότι το µοντέλο καλύπτει το 92% των τιµών του δείγµατος, για επίπεδο 

σηµαντικότητας 95%. Οι παράµετροι της παλινδρόµησης είναι b=2,905 και   log(a)= -

1,843784, άρα α=0,0143. Χρησιµοποιώντας το καθαρό βάρος αντί του µεικτού και το 

µεσουραίο µήκος αντί του ολικού η παράµετρος b αυξάνει από 2,863 σε 2,874 και σε 

2,905, αντίστοιχα και το α από 0,0121 γίνεται 0,0115 και 0,0143, αντίστοιχα. 

Η εξίσωση της συσχέτισης µεσουραίου µήκους καθαρού βάρους για τα αρσενικά 

άτοµα σαυριδιού στον Παγασητικό κόλπο είναι :            W=0,0143 L2,905 

Ο συντελεστής ευρωστίας είναι: Κ=1,43 

 

1.3.2.12 Σχέση µεσουραίου µήκους καθαρού βάρους για θηλυκά άτοµα 
σαυριδιού 

Στατιστικά παλινδρόµησης 
Πολλαπλό  r 0,94599 

r2 0,8949 
Προσαρµοσµένο r2 0,89447 
Τυπικό σφάλµα 0,03885 
Μέγεθος δείγµατος 245 

                                                         ANOVA 
 Βαθµοί Ελευθερίας Άθροισµα των 

τετραγώνων 
Μέσο τετράγωνο 

του r 
Παλινδρόµηση 1 3,1358776         3,1358776         
Υπόλοιπα 244 0,3682973 0,0015094 

Επίπεδο Σηµαντικότητας = 0,00 
t- κριτήριο 

Μεταβλητές Β Τυπικό 
σφάλµα 

Β t(244) Επίπεδο 
Σηµαντικότητας 

Log(a) -2,107507 0,085748 - -24,578 0,00 
b 3,116715 0,068379 0,94599 45,58 0,00 
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Γράφηµα 32: Γραµµικό µοντέλο µεσουραίου µήκους καθαρού βάρους σε θηλυκά 

άτοµα σαυριδιού. 

Από την ανάλυση της ANOVA και το t κριτήριο, διαπιστώθηκε ότι το επίπεδο 

σηµαντικότητας είναι µηδενικό και για τις δύο περιπτώσεις, που σηµαίνει ότι το µοντέλο 

και οι παράµετροι του, αντίστοιχα, είναι σηµαντικά. Από τα στατιστικά της 

παλινδρόµησης, για Ν=245 άτοµα θηλυκού σαυριδιού βρέθηκε το r2 = 0,894 που σηµαίνει 

ότι το µοντέλο καλύπτει το 90% των τιµών του δείγµατος, για επίπεδο σηµαντικότητας 

95%. Οι παράµετροι της παλινδρόµησης είναι b=3,116 και   log(a)= -2,107507, άρα 

α=0,0078. Χρησιµοποιώντας το καθαρό βάρος αντί του µεικτού και το µεσουραίο µήκος 

αντί του ολικού η παράµετρος b από 3,061 έγινε 3,062 και 3,116, αντίστοιχα και το α από 

0,0066 έγινε 0,0065 και 0,0078, αντίστοιχα. 

Η εξίσωση της συσχέτισης µεσουραίου µήκους καθαρού βάρους για τα θηλυκά 

άτοµα σαυριδιού στον Παγασητικό κόλπο είναι :            W=0,0078 L3,116 

Ο συντελεστής ευρωστίας είναι : K=0,78 
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1.3.2.13 Σχέση σταθερού µήκους µεικτού βάρους για το σαυρίδι 
Στατιστικά παλινδρόµησης 

Πολλαπλό  r 0,93896 
r2 0,88164 

Προσαρµοσµένο r2 0,88141 
Τυπικό σφάλµα 0,04589 
Μέγεθος δείγµατος 530 

                                                         ANOVA 
 Βαθµοί Ελευθερίας Άθροισµα των 

τετραγώνων 
Μέσο τετράγωνο 

του r 
Παλινδρόµηση 1 8,2994333         8,2994333         
Υπόλοιπα 529 1,1142148 0,0021063 

Επίπεδο Σηµαντικότητας = 0,00 
t- κριτήριο 

Μεταβλητές Β Τυπικό 
σφάλµα 

Β t(529) Επίπεδο 
Σηµαντικότητας 

Log(a) -1,310616 0,04939 - -26,536 0,00 
b 2,550316 0,040628 0,938956 62,772 0,00 

 

 
Γράφηµα 33: Γραµµικό µοντέλο σταθερού µήκους µεικτού βάρους για το σαυρίδι. 
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Από την ανάλυση της ANOVA και το t κριτήριο, διαπιστώθηκε ότι το επίπεδο 

σηµαντικότητας είναι µηδενικό και για τις δύο περιπτώσεις, που σηµαίνει ότι το µοντέλο 

και οι παράµετροι του, αντίστοιχα, είναι σηµαντικά. Από τα στατιστικά της 

παλινδρόµησης, για Ν=530 άτοµα σαυριδιού βρέθηκε το r2 = 0,881 που σηµαίνει ότι το 

µοντέλο καλύπτει το 88% των τιµών του δείγµατος, για επίπεδο σηµαντικότητας 95%. Οι 

παράµετροι της παλινδρόµησης είναι b=2,55 και     log(a)= -1,310616, άρα α=0,0489. 

Χρησιµοποιώντας το σταθερό µήκος αντί του µεσουραίου ή του ολικού η παράµετρος b  

από 2,924 γίνεται 2,97 και 2,55, αντίστοιχα και το α από 0,01 γίνεται 0,012 και 0,0489, 

αντίστοιχα. 

Η εξίσωση της συσχέτισης σταθερού µήκους µεικτού βάρους για το σαυρίδι στον 

Παγασητικό κόλπο είναι :            W=0,0489 L2,55 

 

1.3.2.14 Σχέση σταθερού µήκους µεικτού βάρους για αρσενικά άτοµα 
σαυριδιού 

Στατιστικά παλινδρόµησης 
Πολλαπλό  r 0,93537 

r2 0,87491 
Προσαρµοσµένο r2 0,87447 
Τυπικό σφάλµα 0,05051 
Μέγεθος δείγµατος 283 

                                                         ANOVA 
 Βαθµοί Ελευθερίας Άθροισµα των 

τετραγώνων 
Μέσο τετράγωνο 

του r 
Παλινδρόµηση 1 5,0314302         5,0314302         
Υπόλοιπα 282 0,7193534 0,0025509 

Επίπεδο Σηµαντικότητας = 0,00 
t- κριτήριο 

Μεταβλητές Β Τυπικό 
σφάλµα 

Β t(282) Επίπεδο 
Σηµαντικότητας 

Log(a) -1,154243 0,065963 - -17,498 0,00 
b 2,423162 0,054561 0,935367 44,412 0,00 
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Γράφηµα 34: Γραµµικό µοντέλο σταθερού µήκους µεικτού βάρους σε αρσενικά 

άτοµα σαυριδιού. 

Από την ανάλυση της ANOVA και το t κριτήριο, διαπιστώθηκε ότι το επίπεδο 

σηµαντικότητας είναι µηδενικό και για τις δύο περιπτώσεις, που σηµαίνει ότι το µοντέλο 

και οι παράµετροι του, αντίστοιχα, είναι σηµαντικά. Από τα στατιστικά της 

παλινδρόµησης, για Ν=283 άτοµα αρσενικού σαυριδιού βρέθηκε το r2 = 0,874 που 

σηµαίνει ότι το µοντέλο καλύπτει το 88% των τιµών του δείγµατος, για επίπεδο 

σηµαντικότητας 95%. Οι παράµετροι της παλινδρόµησης είναι b=2,423 και   log(a)= -

1,154243, άρα α=0,07. Χρησιµοποιώντας το σταθερό µήκος αντί του µεσουραίου ή του 

ολικού η παράµετρος b από 2,863 γίνεται 2,894 και 2,423, αντίστοιχα και το α από 0,0121 

γίνεται 0,015 και 0,07, αντίστοιχα. 

Η εξίσωση της συσχέτισης σταθερού µήκους µεικτού βάρους για τα  αρσενικά 

άτοµα σαυριδιού στον Παγασητικό κόλπο είναι :            W=0,07 L2,423 
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1.3.2.15 Σχέση σταθερού µήκους µεικτού βάρους για θηλυκά άτοµα σαυριδιού 
Στατιστικά παλινδρόµησης 

Πολλαπλό  r 0,9523 
r2 0,90687 

Προσαρµοσµένο r2 0,90649 
Τυπικό σφάλµα 0,03654 
Μέγεθος δείγµατος 245 

                                                         ANOVA 
 Βαθµοί Ελευθερίας Άθροισµα των 

τετραγώνων 
Μέσο τετράγωνο 

του r 
Παλινδρόµηση 1 3,1715163         3,1715163         
Υπόλοιπα 244 0,3257062 0,0013349 

Επίπεδο Σηµαντικότητας = 0,00 
t- κριτήριο 

Μεταβλητές Β Τυπικό 
σφάλµα 

Β t(244) Επίπεδο 
Σηµαντικότητας 

Log(a) -1,684733 0,071631 - -23,52 0,00 
B 2,85405 0,058553 0,952296 48,743 0,00 

 

 
Γράφηµα 35: Γραµµικό µοντέλο σταθερού µήκους µεικτού βάρους σε θηλυκά 

άτοµα σαυριδιού. 
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Από την ανάλυση της ANOVA και το t κριτήριο, διαπιστώθηκε ότι το επίπεδο 

σηµαντικότητας είναι µηδενικό και για τις δύο περιπτώσεις, που σηµαίνει ότι το µοντέλο 

και οι παράµετροι του, αντίστοιχα, είναι σηµαντικά. Από τα στατιστικά της 

παλινδρόµησης, για Ν=245 άτοµα θηλυκού σαυριδιού βρέθηκε το r2 = 0,906 που σηµαίνει 

ότι το µοντέλο καλύπτει το 91% των τιµών του δείγµατος, για επίπεδο σηµαντικότητας 

95%. Οι παράµετροι της παλινδρόµησης είναι b=2,854 και   log(a)= -1,684733, άρα 

α=0,02. Χρησιµοποιώντας το σταθερό µήκος αντί του µεσουραίου ή του ολικού το b από 

3,061 γίνεται 3,119 και 2,854, αντίστοιχα και το α γίνεται από 0,0066 σε 0,0078 και σε 

0,02, αντίστοιχα. 

Η εξίσωση της συσχέτισης σταθερού µήκους µεικτού βάρους για τα θηλυκά άτοµα 

σαυριδιού στον Παγασητικό κόλπο είναι :            W=0,02 L2,854 

 

1.3.2.16 Σχέση σταθερού µήκους καθαρού βάρους για το σαυρίδι 
Στατιστικά παλινδρόµησης 

Πολλαπλό  r 0,93983 
r2 0,88328 

Προσαρµοσµένο r2 0,88306 
Τυπικό σφάλµα 0,04569 
Μέγεθος δείγµατος 529 

                                                         ANOVA 
 Βαθµοί Ελευθερίας Άθροισµα των 

τετραγώνων 
Μέσο τετράγωνο 

του r 
Παλινδρόµηση 1 8,3423324         8,3423324         
Υπόλοιπα 528 1,1023952 0,0020879 

Επίπεδο Σηµαντικότητας = 0,00 
t- κριτήριο 

Μεταβλητές Β Τυπικό 
σφάλµα 

Β t(528) Επίπεδο 
Σηµαντικότητας 

Log(a) -1,32429 0,049178 - -26,929 0,00 
B 2,557075 0,040453 0,939829 63,211 0,00 
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Γράφηµα 36: Γραµµικό µοντέλο σταθερού µήκους καθαρού βάρους για το 

σαυρίδι. 

Από την ανάλυση της ANOVA και το t κριτήριο, διαπιστώθηκε ότι το επίπεδο 

σηµαντικότητας είναι µηδενικό και για τις δύο περιπτώσεις, που σηµαίνει ότι το µοντέλο 

και οι παράµετροι του, αντίστοιχα, είναι σηµαντικά. Από τα στατιστικά της 

παλινδρόµησης, για Ν=529 άτοµα σαυριδιού βρέθηκε το r2 = 0,883 που σηµαίνει ότι το 

µοντέλο καλύπτει το 88% των τιµών του δείγµατος, για επίπεδο σηµαντικότητας 95%. Οι 

παράµετροι της παλινδρόµησης είναι b=2,557 και   log(a)= -1,32429, άρα α=0,047. 

Χρησιµοποιώντας, στην παλινδρόµηση σταθερό µήκος αντί του µεσουραίου ή του ολικού 

και το καθαρό βάρος αντί του µεικτού η παράµετρος b γίνεται από 2,924 γίνεται 2,932 σε 

2,976 και 2,557, αντίστοιχα και το α κάνει µια διακύµανση από 0,01 γίνεται 0,0097 σε 

0,0116 και σε 0,047, αντίστοιχα. 

Η εξίσωση της συσχέτισης σταθερού µήκους καθαρού βάρους για το σαυρίδι στον 

Παγασητικό κόλπο είναι :            W=0,047 L2,557 

Ο συντελεστής ευρωστίας είναι: Κ=4,7 
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1.3.2.17 Σχέση σταθερού µήκους καθαρού βάρους για αρσενικά άτοµα 
σαυριδιού 

Στατιστικά παλινδρόµησης 
Πολλαπλό  r 0,93579 

r2 0,8757 
Προσαρµοσµένο r2 0,87525 
Τυπικό σφάλµα 0,05056 
Μέγεθος δείγµατος 283 

                                                         ANOVA 
 Βαθµοί Ελευθερίας Άθροισµα των 

τετραγώνων 
Μέσο τετράγωνο 

του r 
Παλινδρόµηση 1 5,0790790         5,0790790         
Υπόλοιπα 282 0,7209718 0,0025566 

Επίπεδο Σηµαντικότητας = 0,00 
t- κριτήριο 

Μεταβλητές Β Τυπικό 
σφάλµα 

Β t(282) Επίπεδο 
Σηµαντικότητας 

Log(a) -1,17375 0,066038 - -17,774 0,00 
B 2,434609 0,054622 0,935786 44,572 0,00 

 
Γράφηµα 37: Γραµµικό µοντέλο σταθερού µήκους καθαρού βάρους σε αρσενικά 

άτοµα σαυριδιού. 

logWC

logSL

1,4 1,3 1,21,11,0,9 

2,2 

2,0 

1,8 

1,6 

1,4 

1,2 

1,0 

Παρατηρήσεις 
 
Μοντέλο

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:49:19 EEST - 54.219.128.100



 82

 

Από την ανάλυση της ANOVA και το t κριτήριο, διαπιστώθηκε ότι το επίπεδο 

σηµαντικότητας είναι µηδενικό και για τις δύο περιπτώσεις, που σηµαίνει ότι το µοντέλο 

και οι παράµετροι του, αντίστοιχα, είναι σηµαντικά. Από τα στατιστικά της 

παλινδρόµησης, για Ν=283 άτοµα αρσενικού σαυριδιού βρέθηκε το r2 = 0,875 που 

σηµαίνει ότι το µοντέλο καλύπτει το 86% των τιµών του δείγµατος, για επίπεδο 

σηµαντικότητας 95%. Οι παράµετροι της παλινδρόµησης είναι b=2,434 και   log(a)= -

1,17375, άρα α=0,067. Χρησιµοποιώντας το καθαρό βάρος αντί του µεικτού και το 

σταθερό µήκος αντί του µεσουραίου ή του ολικού η παράµετρος b γίνεται από 2,863 σε 

2,874 σε 2,905 και σε 2,434, αντίστοιχα και το α από 0,0121 γίνεται 0,0115 σε 0,0143 και 

σε 0,067, αντίστοιχα. 

Η εξίσωση της συσχέτισης σταθερού µήκους καθαρού βάρους για τα  αρσενικά 

άτοµα σαυριδιού στον Παγασητικό κόλπο είναι :            W=0,067 L2,434 

Ο συντελεστής ευρωστίας είναι: Κ=6,7 

 

1.3.2.18 Σχέση σταθερού µήκους καθαρού βάρους για θηλυκά άτοµα σαυριδιού 
Στατιστικά παλινδρόµησης 

Πολλαπλό  r 0,9518 
r2 0,90592 

Προσαρµοσµένο r2 0,90553 
Τυπικό σφάλµα 0,03676 
Μέγεθος δείγµατος 245 

                                                         ANOVA 
 Βαθµοί Ελευθερίας Άθροισµα των 

τετραγώνων 
Μέσο τετράγωνο 

του r 
Παλινδρόµηση 1 3,1744964         3,1744964         
Υπόλοιπα 244 0,3296785 0,0013511 

Επίπεδο Σηµαντικότητας = 0,00 
t- κριτήριο 

Μεταβλητές Β Τυπικό 
σφάλµα 

Β t(244) Επίπεδο 
Σηµαντικότητας 

Log(a) -1,692086 0,072067 - -23,479 0,00 
B 2,85539 0,058909 0,951797 48,472 0,00 
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Γράφηµα 38: Γραµµικό µοντέλο σταθερού µήκους καθαρού βάρους σε θηλυκά 

άτοµα σαυριδιού. 

Από την ανάλυση της ANOVA και το t κριτήριο, διαπιστώθηκε ότι το επίπεδο 

σηµαντικότητας είναι µηδενικό και για τις δύο περιπτώσεις, που σηµαίνει ότι το µοντέλο 

και οι παράµετροι του, αντίστοιχα, είναι σηµαντικά. Από τα στατιστικά της 

παλινδρόµησης, για Ν=245 άτοµα θηλυκού σαυριδιού βρέθηκε το r2 = 0,905 που σηµαίνει 

ότι το µοντέλο καλύπτει το 90% των τιµών του δείγµατος, για επίπεδο σηµαντικότητας 

95%. Οι παράµετροι της παλινδρόµησης είναι b=2,855 και   log(a)= -1,692086, άρα 

α=0,02. Χρησιµοποιώντας το καθαρό βάρος αντί του µεικτού και το σταθερό µήκος αντί 

του µεσουραίου ή του ολικού η παράµετρος b από 3,061 έγινε 3,062 σε 3,116 και σε 2,855, 

αντίστοιχα και το α από 0,0066 έγινε 0,0065 σε 0,0078 και σε 0,02, αντίστοιχα. 

Η εξίσωση της συσχέτισης σταθερού µήκους καθαρού βάρους για τα θηλυκά άτοµα 

σαυριδιού στον Παγασητικό κόλπο είναι :            W=0,02 L2,855 

Ο συντελεστής ευρωστίας είναι : K=2 
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Σύσταση κατά µήκος του σαυριδιού
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Γράφηµα 39: Στο παραπάνω γράφηµα παρουσιάζεται η σύσταση πληθυσµού του 

σαυριδιού µε το µήκος, διαπιστώνεται ότι το µεγαλύτερο µέρος του δείγµατος απευθύνεται 

για σαυρίδια µήκους µεταξύ 18-20 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφηµα 40: Στο παραπάνω γράφηµα παρουσιάζεται η σύνθεση του πληθυσµού 

του σαυριδιού µε το µήκος ανά βάρος. 
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Πίνακας 4: Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα των συσχετίσεων ανά ολικό, µεσουραίο 

και σταθερό µήκος ανά µεικτό και καθαρό βάρος και ανά φύλο για το σαυρίδι. 

Συσχετίσεις r2 N α b K 

1.3.2.1 (Ο.Μ.) 0,951 531 0,01 2,924 - 

1.3.2.2 (Ο.Μ♂) 0,958 285 0,0121 2,863 - 

1.3.2.3 (Ο.Μ♀) 0,941 245 0,0066 3,061 - 

1.3.2.4 (Ο.Κ.) 0,95 531 0,0097 2,932 0,97 

1.3.2.5 (Ο.Κ♂) 0,957 285 0,0115 2,874 1,15 

1.3.2.6 (Ο.Κ♀) 0,94 245 0,0065 3,062 0,65 

1.3.2.7 (Μ.Μ.) 0,914 531 0,012 2,97 - 

1.3.2.8 (Μ.Μ♂) 0,924 285 0,015 2,894 - 

1.3.2.9 (Μ.Μ♀) 0,898 245 0,0078 3,119 - 

1.3.2.10 (Μ.Κ.) 0,913 531 0,0116 2,976 1,16 

1.3.2.11(Μ.Κ♂) 0,924 285 0,0143 2,905 1,43 

1.3.2.12(Μ.Κ♀) 0,894 245 0,0078 3,116 0,78 

1.3.2.13 (Σ.Μ.) 0,881 530 0,0489 2,55 - 

1.3.2.14(Σ.Μ♂) 0,874 283 0,07 2,423 - 

1.3.2.15(Σ.Μ♀) 0,906 245 0,02 2,854 - 

1.3.2.16 (Σ.Κ.) 0,883 529 0,047 2,557 4,7 

1.3.2.17(Σ.Κ♂) 0,875 283 0,067 2,434 6,7 

 1.3.2.18(Σ.Κ♀) 0,905 245 0,02 2,855 2 

Μέσος όρος 0,916 - 0,021 2,853 2,17 

Μέγιστο 0,958 - 0,07 3,119 6,7 

Ελάχιστο 0,874 - 0,0065 2,423 0,65 

 

 

 

 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:49:19 EEST - 54.219.128.100



 86

1.4 ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα της παρούσας µε προηγούµενες εργασίες, για την 

συσχέτιση του ολικού µήκους µε το µεικτό βάρος για τον γαύρο, στην παρούσα  βρέθηκε 

(b=3,568 και α=0,0014 για Ν=502) συµπεραίνουµε ότι, οι τιµές του α και του b είναι 

σχετικά ίδιες µε την µελέτη του Stergiou (2001) στον Θερµαϊκό κόλπο (α=0,0014 και 

b=3,56 για Ν=409), διαφέρουν από του Koutrakis (2003) στο Πόρτο Λάγος (α=0,0128 και 

b=2,728 για Ν=26), διαφέρουν από του Stergiou (2001) στο Β. Αιγαίο (α=0,007 και 

b=2,95), διαφέρουν από του Abdallah (2002) στην Αίγυπτο (α=0,008 και b=2,86 για 

Ν=156), διαφέρουν από το γαύρο στη Γαλλία, Campillo (1992) (α=0,0065 και b=3,02), 

διαφέρουν στην Αδριατική, Ιταλία, Esseen (1992) (α=0,0116 και b=2,782), πλησιάζουν µε 

του γαύρου στην Μαύρη Θάλασσα, Karacam (1990) (α=0,0021 και b=3,454 για Ν=610) 

και πλησιάζουν πιο πολύ µε το γαύρο στην Ισπανία, Pereda (1991) (α=0,001 και b=3,448 

για Ν=85). Γενικά φαίνεται ότι ο γαύρος των κόλπων και των κλειστών θαλασσών 

παρουσιάζει οµοιότητες στην ανάπτυξή του µε αυξηµένο το συντελεστή b. 

Επίσης, συγκρίνοντας τα αποτελέσµατά µε δύο εργασίες οι οποίες εξέτασαν το 

γαύρο ανά φύλο. Συγκεκριµένα για τα αρσενικά άτοµα γαύρου, στην παρούσα εργασία 

βρέθηκε (b=3,3527 και α=0,0025 για Ν=230) συσχετίζοντας το ολικό µήκος µε το µεικτό 

βάρος, οι τιµές του α και του b διαφέρουν µε την µελέτη του Stergiou (2001) στο 

Θερµαϊκό κόλπο (α=0,0013 και b=3,59 για Ν=472 αρσενικά άτοµα γαύρου) και 

πλησιάζουν περισσότερο µε το γαύρο στην Μαύρη Θάλασσα, Karacam (1990) (α=0,0021 

και b=3,454 για Ν=610 αρσενικά άτοµα γαύρου). Γενικά, φαίνεται ότι ο αρσενικός γαύρος  

παρουσιάζει οµοιότητες στην ανάπτυξή του στις άλλες δύο περιοχές και στην δική µας, 

όπου µελετήθηκε. 

Για την συσχέτιση ολικού µήκους µεικτού βάρους στα θηλυκά άτοµα γαύρου, στην 

παρούσα εργασία βρέθηκε (α=0,00102 και b=3,7063) φαίνεται ότι, οι τιµές του α είναι 

σχετικά ίδιες και του b διαφέρουν κάπως,  µε την µελέτη της Loukmidou (2001) στο 

Θερµαϊκό κόλπο (α=0,0014 και b=3,56 για Ν=409 θηλυκά άτοµα γαύρου) και διαφέρουν 

περισσότερο µε τα θηλυκά άτοµα γαύρου στην Μαύρη Θάλασσα, Karacam (1990) 

(α=0,0028 και b=3,333 για Ν=524 θηλυκά άτοµα γαύρου). Γενικά, φαίνεται ότι τα θηλυκά 

άτοµα γαύρου παρουσιάζουν µεγαλύτερες διαφορές από τα  αρσενικά άτοµα στην 

ανάπτυξή τους από περιοχή σε περιοχή. 

Όσον αφορά το σαυρίδι, όλες οι εργασίες αναφέρονται στις συσχετίσεις του µε το 

ολικό µήκος και το µεικτό βάρος. Στην παρούσα εργασία βρέθηκε (α=0,01 και b=2,924 για 

Ν=532) τα αποτελέσµατα µοιάζουν µε του Geldenhuys (1973) στη Νότια Αφρική 
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(α=0,0124 και b=2.903), µε της CECAF (1979) στη Μαυριτανία (α=0,01 και b=3,03), µε 

του Korichi (1988) στην Αλγερία (α=0,015 και b=3), µε του Campillo (1992) στη Γαλλία 

(α=0,0121 και b=2.918) και του Stergiou (2001) στο Σαρωνικό (α=0,0061 και b=3.07), ενώ 

διαφέρουν από το σαυρίδι στις Κυκλάδες (α=0,0034 και b=3,273) και στον Ευβοϊκό 

(α=0,0043 και b=3,333). Φαίνεται το σαυρίδι να µην ακολουθεί συγκεκριµένο τύπο 

ανάπτυξης σε σχετικά όµοια περιβάλλοντα, όπως κλειστοί κόλποι (Ευβοϊκός), αλλά και να 

παρουσιάζει οµοιότητες σε σχετικά διαφορετικά περιβάλλοντα (Νότιος Αφρική). 
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1.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στη παρούσα εργασία προσπαθήσαµε να µελετήσουµε τις συσχετίσεις µήκους 

βάρους του γαύρου και του σαυριδιού εντός του Παγασητικού κόλπου.   

Θα µπορούσε να ειπωθεί, λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα της παρούσας 

µελέτης ότι η ηλικία του ενός έτους για το γαύρο συµβάλλει καθοριστικά στη διατήρηση 

του ιχθυοαποθέµατος εντός του Παγασητικού κόλπου. Επίσης, στα αλιεύµατα που 

εκφορτώνονται στην ιχθυόσκαλα Βόλου η συνηθέστερη ηλικία είναι του ενός έτους, σε 

αντίθεση µε άλλες περιοχές, όπως το Βόρειο Αιγαίο που είναι η ηλικία των δύο ετών 

(ΙΝ.ΑΛ.Ε. 2004). 

Επίσης για το σαυρίδι, συµφωνούµε µε την βιβλιογραφία, (Νεοφύτου 1990) ότι η 

ηλικία των αναπαραγωγικά δυναµικών ατόµων είναι η ηλικία των δύο ετών. 

Φαίνεται ότι στον Παγασητικό κόλπο, γενικά υπάρχει µια ισορροπία όπου δε 

διαφαίνεται να υπάρχει πρόβληµα µε το υπάρχων ιχθυοαπόθεµα και την υπεραλίευσή του, 

εξαιτίας της απαγόρευσης των µηχανοτρατών. Αντίθετα θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε 

ότι το πρόβληµα έγκειται στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδοµές στα 

σηµεία εκφόρτωσης, αλλά υστερεί και πολύ στη µεταποίηση και στην επεξεργασία των 

αλιευµάτων, όπου θα µπορούσε η περιοχή του Βόλου να επιτύχει ένα σταθερό ποσό 

αλίευσης αλλά και εισοδήµατος µε τα θετικά του αποτελέσµατα, όπως οι θέσεις εργασίας 

και το βιοτικό επίπεδο των τοπικών αλιέων.   

Οι συσχετίσεις µήκους βάρους για τον γαύρο, µε επίπεδο σηµαντικότητας 95%, µας 

δίνουν r2 , σταθερά, πάνω από 81% έως και 91% που είναι αρκετά καλά επίπεδα. Ο 

αριθµός των ατόµων του δείγµατός (502) είναι ικανοποιητικός, αφού υπάρχουν και 

εργασίες που µελέτησαν λιγότερα από 30 άτοµα (Koutrakis, 2003). H αναλογία των φύλων 

στο δείγµα είναι σχεδόν 1:1 (230 αρσενικά, 269 θηλυκά). Ο συντελεστής παλινδρόµησης b 

είναι σταθερά πάνω από 3 µε µέση τιµή για τις διάφορες συσχετίσεις στο 3,421. Από όλες 

τις συσχετίσεις που πραγµατοποιήσαµε φαίνεται ότι ο αρσενικός γαύρος έχει πιο 

συµµετρική ανάπτυξη από τον θηλυκό. Αυτό σηµαίνει ότι τα θηλυκά άτοµα γαύρου δίνουν 

µεγαλύτερη βαρύτητα στην αύξηση τους σε βάρος, για µεγαλύτερη απόδοση σε αυγά. Από 

τα τρία µήκη που χρησιµοποιήσαµε το σταθερό φαίνεται να δίνει τις καλύτερες 

προσεγγίσεις, προς το 3, µε φανερή την απόκλιση που τονίσαµε παραπάνω. Το ίδιο ισχύει 

και µε το καθαρό βάρος έναντι του µεικτού. Άρα, θα µπορούσε να ειπωθεί, ότι τα 

καλύτερα αποτελέσµατα σε συσχετίσεις µήκους βάρους δίνουν το σταθερό µήκος µε το 

καθαρό βάρος. Ο συντελεστής ευρωστίας (Κ) παρουσιάζει µέση τιµή 0,355, (µετρήθηκε 

πάντα σε σχέση µε το καθαρό βάρος) και φαίνεται ότι όταν τείνει στην µονάδα έχουµε και 
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την συµµετρική ανάπτυξη, αφού στην παρούσα εργασία βρέθηκε ότι όταν το b παίρνει 

τιµές πλησίον το 3 (3,056) το Κ τείνει στη µονάδα (0,877). Ο συντελεστής α φαίνεται να 

δείχνει συµµετρική ανάπτυξη όταν τείνει στο 0,01, όταν b=3,056 το α=0,0087 και όταν το 

b αποκλίνει από το τρία, προς τα πάνω το α αποκλίνει από 0,01 προς τα κάτω. ∆ηλαδή όσο 

µεγαλύτερο το b τόσο µικρότερο το α, το ίδιο ισχύει και για τον συντελεστή ευρωστίας. 

Γενικά, συµφωνούµε στην παρατήρηση ότι ο γαύρος που ζει εντός κλειστών κόλπων ή 

θαλασσών εµφανίζεται µε αυξηµένο το βάρος του έναντι του µήκους του. Αυτό ίσως 

οφείλεται στο γεγονός ότι, βρίσκει πιο εύκολα τροφή και µετακινείται λιγότερο σε σχέση 

µε τον γαύρο των ανοιχτών θαλασσών. 

 Οι συσχετίσεις µήκους βάρους για το σαυρίδι, µε επίπεδο σηµαντικότητας 95%, 

µας δίνουν r2 , σταθερά, πάνω από 91% έως και 95,8% που είναι πάρα πολύ καλά επίπεδα. 

Ο αριθµός των ατόµων του δείγµατός (532) είναι ικανοποιητικός, αφού υπάρχουν και 

εργασίες που µελέτησαν λιγότερα από 30 άτοµα (Stergiou, 2001). H αναλογία των φύλων 

στο δείγµα είναι σχεδόν 1:1 (285 αρσενικά, 245 θηλυκά). Ο συντελεστής παλινδρόµησης b 

παρουσιάζει µεγάλη διακύµανση από 2,423 έως 3,119, µε µέση τιµή για τις διάφορες 

συσχετίσεις στο 2,853. Από όλες τις συσχετίσεις που πραγµατοποιήσαµε φαίνεται ότι τα 

θηλυκά σαυρίδια, έχουν πιο συµµετρική ανάπτυξη από τα αρσενικά. Αυτό σηµαίνει ότι τα 

θηλυκά άτοµα σαυριδιού δίνουν µεγαλύτερη βαρύτητα στην αύξηση τους σε βάρος, για 

µεγαλύτερη απόδοση σε αυγά, κάτι που ισχύει και στον γαύρο. Από τα τρία µήκη που 

χρησιµοποιήσαµε το µεσουραίο φαίνεται να δίνει τις καλύτερες προσεγγίσεις, προς το 3. 

Το ίδιο ισχύει και το καθαρό βάρος έναντι του µεικτού. Άρα µπορεί να ειπωθεί ότι, τα 

καλύτερα αποτελέσµατα σε συσχετίσεις µήκους-βάρους δίνουν το µεσουραίο µήκος µε το 

καθαρό βάρος. Ο συντελεστής ευρωστίας (Κ) παρουσιάζει µέση τιµή 2,17, (µετρήθηκε 

πάντα σε σχέση µε το καθαρό βάρος) και φαίνεται ότι όταν τείνει στην µονάδα έχουµε και 

την συµµετρική ανάπτυξη, αφού όταν το b=2,976 το Κ=1,16. Ο συντελεστής α φαίνεται να 

δείχνει συµµετρική ανάπτυξη όταν τείνει στο 0,01, όταν b=2,976 το α=0,0116 και όταν το 

b αποκλίνει από το τρία προς τα κάτω,  το α αποκλίνει από 0,01 προς τα πάνω. ∆ηλαδή 

όσο µειώνεται το b τόσο αυξάνει το α, το ίδιο ισχύει και για τον συντελεστή ευρωστίας. Το 

σαυρίδι, συγκρίνοντας τον συντελεστή παλινδρόµησης µε προηγούµενες εργασίες, 

φαίνεται να παρουσιάζει αύξηση που δεν προσεγγίζεται, όπως στον γαύρο, από το 

περιβάλλον του. Αυτό ίσως έγκειται στο γεγονός ότι διαφέρουν οι θηρευτές του από 

περιβάλλον σε περιβάλλον και αναγκάζεται να κινείται περισσότερο ή λιγότερο.  
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Κεφάλαιο 2 

Στοµαχικό περιεχόµενο του σαυριδιού (Trachurus trachurus) 

Εισαγωγή 

Στο δεύτερο µέρος της παρούσας εργασίας προσπαθήσαµε να εξάγουµε 

συµπεράσµατα για τις διατροφικές συνήθειες του σαυριδιού. Η µελέτη του στοµαχικού 

περιεχοµένου είναι δείκτης της κατάστασης του ψαριού που µελετάτε.  

Για το στοµαχικό περιεχόµενο του γαύρου, η µόνη εργασία που υπάρχει είναι από 

τον Tudela (2002) στην Ισπανία και συγκεκριµένα στην θάλασσα της Καταλονίας στον 

κόλπο Lions τον Ιούλιο του 1992. Μελέτησε τα στάδια της λάρβας του γαύρου και βρήκε, 

για 29 λάρβες του  γαύρου που είναι µικρότερες των 4mm να τρέφονται µε φυτοπλαγκτόν 

10% (δινοµαστιγωτά και διάτοµα), ζωοβένθος 2,4% (σκώληκες και πολύχαιτους) και το 

υπόλοιπο ποσοστό µε ζωοπλαγκτόν (καρκινοειδή και κωπήποδα) αλλά και αυγά 

κωπήποδων και λάρβες καθώς και ναύπλιους (καβουράκια). Στο στάδιο των 4-8mm και 

για 58 άτοµα, βρήκε ότι τρέφονται µε 3,9% φυτοπλαγκτόν (δινοµαστιγωτά), καθόλου 

ζωοβένθος και το υπόλοιπο ζωοπλαγκτόν (καρκινοειδή κ.λ.π.). Στο στάδιο των 8-12mm, 

για 15 άτοµα βρήκε ότι τρέφονται πια αποκλειστικά µε ζωοπλαγκτόν και λάρβες. Λόγω 

της δυσκολίας που απαιτούν οι χειρισµοί για το στοµαχικό περιεχόµενο του γαύρου, στην 

παρούσα εργασία δεν εξήχθηκαν  συµπεράσµατα, ενδεικτικά, σηµειώνουµε ότι και ο 

Tudela κατάφερε να εξάγει συµπεράσµατα µετά από 10 χρόνια µελετώντας για έναν και 

µόνο µήνα 102 άτοµα γαύρου. Ο εντοπισµός και η συντήρηση, καθώς και η µικροσκοπική 

µελέτη του στοµαχικού περιεχοµένου του γαύρου (ελλιπή βιβλιογραφία και φωτογραφικό 

υλικό) είναι κάποιες από τις δυσκολίες της µελέτης του.  

Το στοµαχικό περιεχόµενο του σαυριδιού µελετήθηκε από τρεις ερευνητές. Ο 

Greenstreet (1995) στη Βόρεια Θάλασσα, µελέτησε το στοµαχικό περιεχόµενο των 

ενήλικων σαυριδιών και συγκεκριµένα, για εκείνα µε µέσο ολικό µήκος 22cm βρήκε ότι 

τρέφονται 93,2% µε ζωοβένθος (κωπήποδα και δεκάποδα) και 6,8% νηκτόν (γόνο 

µπακαλιάρου). Με µέσο ολικό µήκος 27cm βρήκε ότι τρέφονται 51,9% µε ζωοβένθος 

(κωπήποδα, δεκάποδα), 47,8% µε νηκτόν (µπακαλιάρο, ρέγγα) και 0,3% µε ζωοπλαγκτόν 

(αυγά και λάρβες πλατύψαρων). Για µέσο ολικό µήκος 32cm βρήκε ότι τα σαυρίδια 

τρεφόταν µε 87% νηκτόν (ατελή ιχθύδια µπακαλιάρου και ρέγγας) και 13% ζωοβένθος 

(δεκάποδα). Τέλος, για σαυρίδια µε µέσο ολικό µήκος 37cm βρήκε ότι τρέφονται µε 99,9 

νηκτόν (µπακαλιάρο, ρέγγα) και 0,1 ζωοβένθος (δεκάποδα). Ο Olaso (1998) στην Ισπανία 

ανάλυσε το στοµαχικό περιεχόµενο σαυριδιών µε µέσο ολικό µήκος 34cm και βρήκε ότι 
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τρέφονται µε 40,6% ζωοβένθος (γαρίδες), 20,5 νηκτόν (ατελή µπακαλιάρου, γαύρου), 

15,4% ζωοπλαγκτόν (εφασιώδη), 11,8% ζωοβένθος (αµφίποδα), 6,8% ζωοβένθος (ασκίδια 

και σπόγγους), 3,4% ζωοβένθος (σκώληκες και πολύχαιτους) και 1,4% ζωοβένθος 

(µαλάκια και κεφαλόποδα). Ο Cabral (2002) στην Πορτογαλία µελέτησε το στοµαχικό 

περιεχόµενο 1877 σαυριδιών µε µέσο ολικό µήκος 34cm και βρήκε ότι τρέφονται µε 89% 

ζωοπλαγκτόν (εφασιώδη), 8% µε ζωοβένθος (δεκάποδα, κωπήποδα, αµφίποδα και 

ισόποδα), 2% νηκτόν (σαρδέλα) και 1% κεφαλόποδα (καλαµάρι και σουπιά). Οι παραπάνω 

ερευνητές χρησιµοποίησαν την αριθµητική µέθοδο και βρήκαν την ποσοτική σύσταση του 

περιεχοµένου, κάτι το οποίο θα εφαρµοστεί και στην παρούσα εργασία, επίσης, θα 

υπολογιστεί ο δείκτης κενότητας, σύµφωνα µε τον Deniel (1975) και τον Χιντήρογλου 

(1987) αλλά και ο δείκτης συχνότητας για να βρεθούν οι κατά προτίµηση τροφές. Στην 

παρούσα εργασία, αναλύθηκε το στοµαχικό περιεχόµενο 68 σαυριδιών µε µέσο ολικό 

µήκος 19,86cm. 

 

2.1 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Στην παρούσα εργασία, για την εξέταση του στοµαχικού περιεχοµένου του 

σαυριδιού, έγινε µια εφάπαξ δειγµατοληψία τον µήνα Οκτώβριο και στο εργαστήριο 

µελετήθηκαν 68 στοµάχια από το εν λόγο είδος. Τα στοµάχια αφού αφαιρέθηκαν 

διατηρήθηκαν σε διάλυµα φορµόλης 10% σε καλή κατάσταση. 

Από το κάθε στοµάχι, γινόταν η ζύγισή του ολόκληρο, αλλά κυρίως, το 

περιεχοµένου του. Στη συνέχεια έγινε µια ποιοτική ανάλυση των τροφών, υπό την 

µεγέθυνση ενός στερεοσκοπίου (40 X). Έγινε προσπάθεια να διαχωριστούν οι τροφές και 

να καταταχθούν σε κατηγορίες. 

Για την ανάλυση των αποτελεσµάτων µας χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος του Deniel 

(1975), την οποία χρησιµοποίησε και ο Χιντήρογλου (1987) για την ποιοτική ανάλυση 

στοµαχικών περιεχοµένων ανεµώνων (Actiniaria, Anthozoa).  

Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, υπολογίζεται ο συντελεστής κενότητας των 

στοµαχιών. ∆ηλαδή, στο σύνολο των στοµαχιών που µελετήθηκαν πόσα ήταν άδεια. Στην 

περίπτωσή µας, από τα 68 στοµάχια τα 3 ήταν τελείως άδεια. Στην προσπάθειά µας για 

ακριβέστερα αποτελέσµατα, έστω και ένα άτοµο ή ένα λέπι να βρίσκαµε, θεωρούσαµε το 

ψάρι φαγωµένο. Έτσι, ο συντελεστής κενότητας δίνεται από τον τύπο:  

V = 100*EV / N,   όπου  

V ο συντελεστής κενότητας, 

Ev  ο αριθµός των κενών στοµαχιών και 
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Ν ο συνολικός αριθµός των στοµαχιών 

 

Σχήµα 10: Φαίνεται η θέση και το σχήµα του στοµαχιού του σαυριδιού 

Στη συνέχεια υπολογίζεται ο δείκτης συχνότητας µιας τροφής και δίνεται από τον 

τύπο:  

F = n / N, όπου  

Ν ο συνολικός αριθµός των στοµαχιών και 

n είναι ο αριθµός των στοµαχιών που περιέχουν την συγκεκριµένη τροφή. 

Τέλος, υπολογίζεται το εκατοστιαίο ποσοστό συµµετοχής µιας τροφής, από τον 

τύπο:  

Cn = 100 ń / NP όπου  

n  ́ο συνολικός αριθµός των ατόµων µιας τροφής και 

NP ο συνολικός αριθµός των ατόµων όλων των τροφών. 

Όταν ο Cn παίρνει τιµές µεγαλύτερες του 50% οι τροφές αυτές φέρουν το τίτλο 

«κατά προτίµηση λείες». 

Όταν ο Cn είναι µεταξύ των τιµών 10% και 50% αυτές οι τροφές ονοµάζονται 

«δευτερεύουσες τροφές». 

Όταν ο Cn έχει τιµές µικρότερες του 10% αυτές καλούνται «τυχαίες λείες», όπως 

στη περίπτωση που εµείς βρήκαµε φυτοπλαγκτόν.  
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2.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Αρχικά υπολογίστηκε ο δείκτης κενότητας όπου είναι V = 100*3/68 = 4,41% 

Συγκεντρωτικά για την παρούσα εργασία οι τιµές του δείκτη συχνότητας και του 

ποσοστού συµµετοχής των τροφών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 5: Ποσοστό συµµετοχής της τροφής και δείκτης συχνότητας. 

  Ψαράκι Γαριδάκι Αστακός Καβουράκι Ισόποδο Ποικίλα   
ποσοστό 
συµµετοχής (%) 0,016429 74,46 0,202994 0,01241329 0,010587806 0,01350858 
δείκτης 
συχνότητας (%) 0,661765 0,72058824 0,455882 0,26470588 0,279411765 0,073529412 

∆είκτης κενότητας

V=Ev/100N N=68

 

Γράφηµα 41: Στο παραπάνω γράφηµα παρουσιάζεται ο δείκτης κενότητας, µε µπλε χρώµα 

το ποσοστό των άδειων στοµαχιών, για το σαυρίδι. 
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ποσοστό συµµετοχής κάθε τροφής
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Γράφηµα 42: Στο γράφηµα 11 φαίνεται το ποσοστό συµµετοχής της κάθε τροφής  

Θέλοντας να σχολιάσουµε το παραπάνω γράφηµα, πρέπει να επισηµάνουµε, ότι 

στο ποσοστό συµµετοχής της κάθε τροφής µε την ποιοτική – αριθµητική µέθοδο 

υπεισέρχεται το σφάλµα ότι οι µεγάλου όγκου τροφές φαίνεται να συµµετέχουν σε 

µικρότερο βαθµό από τις µικρού όγκου τροφές. Εδώ παρουσιάζεται ότι ο γόνος συµµετέχει 

σε ποσοστό 1,16% πράγµα που δεν είναι αποδεκτό διότι, βρέθηκε στοµαχικό περιεχόµενο 

βάρους 0,36gr που είχε τραφεί µόνο µε γόνο και στοµάχι µε βάρος 0,38gr που είχε τραφεί 

µε 50 περίπου γαριδάκια. Αυτό το γεγονός µας αναγκάζει να ισχυριστούµε εδώ η µέθοδος 

υστερεί, πράγµα που µας βρίσκει σύµφωνους µε την βιβλιογραφία (Νεοφύτου, 1990). Αν 

αυθαίρετα δίναµε ένα συντελεστή της τάξης του 50 για κάθε γόνο τότε και το ποσοστό θα 

γινόταν περίπου 70%, όσο περίπου και για το γαριδάκι.  

Έτσι, µπορούµε να ισχυριστούµε, ότι ο γόνος και το γαριδάκι είναι κατά προτίµηση 

λείες, το καβουράκι είναι δευτερεύουσα τροφή και οι υπόλοιπες τυχαίες τροφές. 
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∆είκτης συχνότητας
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 Γράφηµα 43: Παρουσιάζεται ο δείκτης συχνότητας. 

Στο παραπάνω γράφηµα παρουσιάζεται η συχνότητα που συναντήθηκε κάθε τροφή 

στο σύνολο των στοµαχιών. Βλέπουµε ότι οι κατά προτίµηση τροφές συναντούν σε 

συχνότητα άνω του 50%. Άρα µια τροφή όταν ονοµάζεται κατά προτίµηση θα πρέπει να 

έχει φαγωθεί τουλάχιστον από τους µισούς θηρευτές. 

2.3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από το σύνολο των αποτελεσµάτων και την κατηγοριοποίηση των τροφών, 

συµφωνούµε µε την βιβλιογραφία ότι είναι σαρκοφάγο είδος (Νεοφύτου, 1999) και 

συγκεκριµένα τρέφεται µε µικρά ψάρια και γόνο, ζωοπλαγκτόν και ζωοβένθος. Από τις 

πρώτες µακροσκοπικές παρατηρήσεις, διαπιστώθηκε ότι τα ιχθύδια τα οποία αποτελούν 

τροφή του σαυριδιού είναι σαρδέλας (Sardina pilchardus), γαύρου (Engraulis 

encrasicolus), αθερίνας (Atherina hespetus), αλλά και µικρότερα άτοµα του ίδιου είδους. 

Στη συνέχεια αναγνωρίστηκαν άτοµα crustacea, όπως π.χ. το γαριδάκι (αµφίποδα), αλλά 

και λάρβες από καβούρια (ναύπλιους) και αστακούς τα οποία ανήκουν στην κατηγορία των 

αµφίποδων. Σε άτοµα µικρού µεγέθους τροφής, τα δύο αυτά είδη είναι τα πιο πολυάριθµα. 
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Από την κατηγορία των ισόποδων αναγνωρίστηκε ένα είδος που παρουσιάζει θώρακα µε 

πολλά µεταµερές. Παρατηρήθηκαν, επίσης, σε αρκετά δείγµατα, αλυσίδες φυτοπλαγκτού, 

που πιθανώς να εισήλθαν στο στοµάχι του θηρευτή τυχαίως, πιθανόν να αποτελούσαν 

τροφή για τα αµφίποδα.        

Αναλύοντας το στοµαχικό περιεχόµενο του σαυριδιού διαπιστώθηκε ότι τρέφεται 

σε µεγάλο ποσοστό από άλλα µικρότερα ψάρια και από ένας είδος αµφίποδου γαρίδας. 

Μεγάλη αδυναµία φαίνεται να έχει και σε ένα είδος λάρβας καβουριού (ναύπλιος), 

αµφίποδο και αυτό, αλλά σε µικρότερο ποσοστό. Ο δείκτης κενότητας του σαυριδιού 

εµφανίστηκε στο 4,41% µε µέσο βάρος στοµαχικού περιεχοµένου 0,38gr. Στα 

αποτελέσµατα, που µπόρεσαν να εξαχθούν, συµφωνούµε περισσότερο µε τις εργασίες των 

Olaso (1998) στην Ισπανία και του Cabral (2002) στην Πορτογαλία και απέχουµε 

περισσότερο µε τα αποτελέσµατα του Greenstreet (1995) στη Βόρεια Θάλασσα. Αυτό είναι 

λογικό αφού το περιβάλλον της Βόρειας Θάλασσας είναι διαφορετικό από της Μεσογείου.  

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Τα αποτελέσµατα που µπόρεσαν να εξαχθούν στην παρούσα εργασία, όσον αφορά 

την δυναµική του γαύρου και του σαυριδιού, αλλά και τη σχέση µεταξύ µήκους βάρους και 

δείκτη ευρωστίας, αλλά και για τις τροφικές συνήθειες του σαυριδιού, κρίνονται πλέον 

επιτακτικές για να µπορούµε να αξιολογήσουµε την κατάσταση που επικρατεί εντός του 

Παγασητικού κόλπου. 

Οι βιβλιογραφικές αναφορές για αυτά τα δύο είδη, που αποτελούν σχεδόν το 50% 

της ελληνικής αλιείας, είναι περιορισµένες και επικεντρώνονται στις προσπάθειες του 

ΙΝΑΛΕ και του ΕΚΘΕ. Όσον αφορά το στοµαχικό περιεχόµενο του σαυριδιού και τη 

συσχέτισή του µε το συντελεστή ευρωστίας, δεν καταφέραµε να συλλέξουµε ούτε µια 

βιβλιογραφική αναφορά από την Ελλάδα. 

Με εκτενές δειγµατοληψίες ανά 15 ηµέρες και για δύο τουλάχιστον χρόνια για το 

γαύρο θα µπορούν να εξαχθούν συµπεράσµατα από τον συντελεστή παλινδρόµησης και 

τον συντελεστή ευρωστίας, καθώς και για σαυρίδι, όπου πρέπει να µελετηθεί και το 

στοµαχικό περιεχόµενο και να γίνει η συστηµατική ταξινόµηση των ειδών της τροφής του 

στη διάρκεια του έτους. 

Επίσης, να σηµειωθεί ότι έχουν κρατηθεί, από το εργαστήριο Γενετικής, δείγµατα 

από ιστούς γαύρου (DNA), για περαιτέρω µελέτη. Μία πολύ ενδιαφέρουσα εργασία θα 

είναι να µελετηθεί το ποσοστό της ουράς στο ψάρι και κατά πόσο υπάρχει αναλογία στη 

σύλληψή τους και αν υπάρχει γονίδιο που να καθορίζει το µήκος της ουράς. 
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Παρατηρώντας το ποσοστό του µήκους ουράς, στο σαυρίδι,  ως προς το ολικό µήκος 

ψαριού, διαπιστώσαµε ότι αυτό ποικίλει από 10-26%. Ίσως θα ήταν ενδιαφέρον να 

µελετηθεί σε τσιπούρα και κυρίως στο λαβράκι όπου είναι ψάρια καλλιεργειών, όπου θα 

συµφέρουν τα άτοµα εκείνα µε την µικρότερη ουρά, λιγότεροι τραυµατισµοί και µείωση 

της κίνησής τους. 

Πίνακας 6: Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η διακύµανση του ποσοστού 

της ουράς του σαυριδιού µε το ολικό µήκος του. ∆ιαπιστώνεται ότι το µεγαλύτερο µέρος 

του πληθυσµού έχει ποσοστό ουράς µεταξύ 15-18%. 

Ποσοστό 
ουράς(%) Αριθµός ατόµων 
7-8 2 
8-9 0 
9-10 0 
10-11 2 
11-12 0 
12-13 4 
13-14 16 
14-15 54 
15-16 114 
16-17 170 
17-18 90 
18-19 30 
19-20 17 
20-21 10 
21-22 7 
22-23 4 
23-24 0 
24-25 2 
25-26 0 
26-27 2 
27-28 0 
28-29 0 
29-30 0 
30-31 4 
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