
 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

 

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ  
ΚΑΙ Υ∆ΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 

 

  

 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  

 
 
 
 
 

«Σχέση της γονιδιακής ροής και της πληθυσµιακής κατανοµής 
κητωδών από το Βισκαϊκό κόλπο έως το Πράσινο Ακρωτήρι»  

 
 
 
 
 
 

ΒΛΙΩΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 
 
 
 
 

ΒΟΛΟΣ 2009 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:54:38 EEST - 54.219.128.100



 2 

«Σχέση της γονιδιακής ροής και της πληθυσµιακής κατανοµής κητωδών από το 
Βισκαϊκό κόλπο έως το Πράσινο Ακρωτήρι» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:54:38 EEST - 54.219.128.100



 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τριµελής Εξεταστική Επιτροπή :  

1)Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, Επίκουρος Καθηγητής, Γενετική Υδρόβιων Ζωικών Οργανισµών, 

Τµήµα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών, 

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Επιβλέπων, 

2)Χρήστος Νεοφύτου, Καθηγητής, Ιχθυολογία - Υδροβιολογία, Τµήµα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και 

Υδάτινου Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Μέλος, 

3)Τσίκληρας Αθανάσιος, Λέκτορας, Θαλάσσια Βιολογία και Αλιευτικά Αποθέµατα, Τµήµα 

Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών, Πανεπιστήµιο 

Θεσσαλίας, Μέλος. 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:54:38 EEST - 54.219.128.100



 4 

 

 

Στον Κώστα,  

τον Απόστολο και την Κωνσταντίνα,                 

που κάνουν πιο όµορφη τη ζωή µου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:54:38 EEST - 54.219.128.100



 5 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς µου ευχαριστίες σε όλους αυτούς τους 

ανθρώπους που συνέβαλαν στο να φέρω σε πέρας την παρούσα Μεταπτυχιακή 

∆ιπλωµατική Εργασία. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επιβλέποντα της εργασίας 

αυτής, κ. Αθανάσιο Εξαδάκτυλο, Επίκουρο Καθηγητή για την πολύτιµη βοήθειά του και 

τη διαρκή υποστήριξή του, κατά τη συγγραφή της παρούσας εργασίας, καθώς και τα µέλη 

της εξεταστικής επιτροπής µου, αποτελούµενη από τους κ.κ. Χρήστο Νεοφύτου, 

Καθηγητή και Αθανάσιο Τσίκληρα, Λέκτορα για τις χρήσιµες συµβουλές τους.  

Ακόµη, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον κ. Βασίλη Ποδιάδη για την άµεση 

και ανιδιοτελή βοήθειά του, όσον αφορά την προµήθεια των δεδοµένων της έρευνας, τον 

κ. Ιωάννη Γεωργουλάκη, Οµότιµο Καθηγητή για την ηθική υποστήριξή του,  καθώς 

επίσης τον κ. Στέλιο Τσοµπανόγλου, για την πολύτιµη βοήθειά του  και τη ∆ιευθύντρια 

της Αγροτικής Τράπεζας, στο κατάστηµα όπου εργάζοµαι, κυρία Ελένη Πανταζή-

Οικονόµου για την προτροπή, συµπαράσταση και ανοχή της καθ’ όλο το χρονικό 

διάστηµα των σπουδών µου.  

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια µου και περισσότερο το σύζυγό 

µου, για την συµπαράσταση, κατανόηση, ανοχή και αγάπη που µου παρέχει σε όλα τα 

στάδια της κοινής µας ζωής. 

 

 

 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:54:38 EEST - 54.219.128.100



 6 

    ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Στην εργασία αυτή ερευνήθηκε η κατανοµή και η σχετική αφθονία των κητωδών, 

στην περιοχή που εκτείνεται από το Βισκαϊκό κόλπο µέχρι το Πράσινο Ακρωτήρι. Η 

έρευνα στο πεδίο πραγµατοποιήθηκε στο χρονικό διάστηµα Νοεµβρίου-∆εκεµβρίου 

2003 στην περιοχή από το Γιβραλτάρ µέχρι το Πράσινο Ακρωτήρι και Μαΐου 2006 

στην περιοχή από το Βισκαϊκό κόλπο µέχρι το στενό του Γιβραλτάρ, µε ένα ιστιοφόρο 

καταµαράν µήκους 13 m, µε µέση ταχύτητα 6 κόµβους διαγράφοντας ευθεία πορεία. Η 

συνολική απόσταση που καλύφθηκε µε ευνοϊκές συνθήκες για παρατήρηση κητωδών 

ήταν 1.346 km, κατά τη διάρκεια των οποίων εντοπίστηκαν 49 κοπάδια επτά 

διαφορετικών ειδών κητωδών. Η κατανοµή των κητωδών εκφράστηκε σε σχέση µε το 

µέσο βάθος, την απόσταση από την ακτή και από την ισοβαθή των 200 m. Επίσης, 

υπολογίστηκαν οι παρατηρήσεις κοπαδιών και οι παρατηρήσεις σε επίπεδο ατόµων για 

κάθε διαφορετική περιοχή. Στη συνέχεια  συσχετίστηκε  βιβλιογραφικά η πληθυσµιακή 

κατανοµή των παρατηρούµενων ειδών µε τη γονιδιακή ροή µεταξύ των πληθυσµών 

τους, κυρίως σε σχέση µε τους πληθυσµούς της γειτονικής Μεσογείου. Η κατανόηση 

της πληθυσµιακής δοµής και της γενετικής παραλλακτικότητας των κητωδών είναι 

βασική  για τις µελέτες ελέγχου, διαχείρισης και συντήρησης των πληθυσµών. 

Στα δύο ερευνητικά ταξίδια παρατηρήθηκαν διαφορετικά είδη κητωδών. Το 

επικρατέστερο είδος στο ερευνητικό ταξίδι από το Γιβραλτάρ µέχρι το Πράσινο 

Ακρωτήρι ήταν το διάστικτο δελφίνι του Ατλαντικού (Stenella frontalis) (n=8, 32%), 

ακολουθεί ο φυσητήρας (Physeter macrocephalus) (n=4, 16%) και το µαυροδέλφινο 

(Globicephala melas) (n=3, 12%). Στο ταξίδι από το Βισκαϊκό κόλπο µέχρι το 

Γιβραλτάρ, το πιο κοινό είδος ήταν το κοινό δελφίνι (Delphinus delphis) (n=9, 37%), 
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ακολουθεί το ζωνοδέλφινο (Stenella coeruleoalba) (n=4, 17%) και η πτεροφάλαινα 

(Balaenoptera physalus) (n=4, 17%). Επίσης, υπήρξε µία παρατήρηση του είδους 

Stenella attenuata και 16 παρατηρήσεις κητωδών που δεν αναγνωρίστηκε το είδος τους.  

Όλα τα είδη των κητωδών παρουσίασαν σαφείς προτιµήσεις σε συγκεκριµένα 

τοπογραφικά χαρακτηριστικά σε όλη την έκταση της περιοχής που ερευνήθηκε, καθώς 

όλα τα είδη παρουσίασαν υψηλές συχνότητες παρατήρησης στα βαθιά ωκεάνια ύδατα. 

Όσον αφορά την περιοχή έρευνας, αυτή σχετίζεται µε έντονα φαινόµενα 

ανάβλυσης, τα οποία  επιφέρουν βιολογική παραγωγή που συντηρεί υψηλές πυκνότητες 

θαλάσσιας ζωής. Επίσης, η τοπογραφία εµφανίζει εξαιρετική ποικιλοµορφία, µε κύριο 

χαρακτηριστικό τα µεγάλα βάθη σε κοντινές αποστάσεις από την ακτή και µε έντονες 

ηπειρωτικές κλίσεις. Το βάθος και η τοπογραφία του βυθού µπορούν να επηρεάσουν 

την ανάµειξη του νερού µέσα στην υδάτινη στήλη και έτσι να επηρεάσουν την 

πρωτογενή παραγωγικότητα µιας περιοχής, αλλά και η απότοµη κλίση του πυθµένα 

ίσως εξυπηρετεί τον καλύτερο εντοπισµό και χειρισµό της λείας. Τα  φυσιογραφικά 

αυτά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα έχουν άµεση επίδραση στην παρουσία και κατανοµή 

των ειδών στα ανώτερα τροφικά επίπεδα. Ακόµη, σε αυτήν την περιοχή, οι εποχιακές 

αλλαγές στην αφθονία της πρωτογενούς παραγωγής ευνοούν µετακινήσεις σε  

περιφερειακή κλίµακα και  υψηλή δυνατότητα για  διασπορά των ειδών. 

Η παρούσα έρευνα δεν στόχευσε  σε επίπεδα ακρίβειας που χαρακτηρίζουν 

µακροχρόνιες  έρευνες συστηµατικής δειγµατοληψίας και συνδυάστηκε µε δυσχερείς 

καιρικές συνθήκες, µε αποτέλεσµα πολλές παρατηρήσεις κητωδών να µην είναι δυνατό 

να χρησιµοποιηθούν στον προσδιορισµό της σχετικής αφθονίας των ειδών. Έτσι, από 

την  έρευνα προέκυψε ότι η εµφάνιση των ειδών, η ποικιλότητα και οι δείκτες σχετικής 

αφθονίας εµφανίζουν τις περιοχές έρευνας ως περιοχές µε χαµηλή σχετική αφθονία και  
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χαµηλή ποικιλότητα. Τέλος, από το συσχετισµό βιβλιογραφικών αναφορών, πιθανότατα 

προκύπτει ότι µεταξύ των πληθυσµών των παρατηρούµενων ειδών του Βόρειου 

Ατλαντικού και της Μεσογείου, υπάρχει σχετικά χαµηλή γονιδιακή ροή, καθώς οι 

πληθυσµοί διαφοροποιούνται  γενετικά και εµφανίζουν υψηλά ποσοστά γενετικής 

παραλλακτικότητας. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Παράγοντες που επηρεάζουν την κατανοµή των κητωδών 

Η κατανοµή των κητωδών επηρεάζεται από διάφορους περιβαλλοντικούς 

παράγοντες. Πρωταρχικά φαίνεται ότι το ενδιαίτηµά τους καθορίζεται από τη 

διαθεσιµότητα της τροφής (Kenney & Winn, 1986).  Ωστόσο υπεισέρχονται και άλλοι 

παράγοντες όπως ο τρόπος αναπαραγωγής (Gaskin, 1976), ο ανταγωνισµός µεταξύ των 

ειδών και η αποφυγή θηρευτών.  

Η χωρική κατανοµή συσχετίζεται µε αµετάβλητα χωρικά χαρακτηριστικά όπως 

είναι η τοπογραφία (Borcard et al., 1992), αλλά και µε µεταβλητά όπως είναι η 

παραγωγικότητα. Στη βιβλιογραφία ορισµένες µελέτες συνδυάζουν το βάθος µε τη 

διαθεσιµότητα της τροφής (Waring, 1995). Τα χαρακτηριστικά της τοπογραφίας του 

πυθµένα, όπως το βάθος και η κλίση θεωρείται ότι συνδέονται άµεσα µε τα 

Οδοντοκήτη (Tynan, 1996).   

Επίσης, µελέτες στο Βορειοδυτικό Ατλαντικό ωκεανό έχουν συσχετίσει τις 

κατανοµές των κητωδών µε την ύπαρξη ζωοπλαγκτού (Griffin, 1996), η παραγωγή του 

οποίου επηρεάζεται από παράγοντες όπως οι θερµοκρασιακές µεταβολές και η σύνθεση 

της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας (Sabatés et al., 1989).   

∆ιάφορες έρευνες απέδειξαν ότι η πληθυσµιακή κατανοµή των κητωδών έχει 

άµεση σχέση  µε τα χαρακτηριστικά του ενδιαιτήµατος τους (Watts & Gaskin, 1986: 

Davis et al., 2002). Στη συγκεκριµένη έρευνα οι κατανοµές των κητωδών που 

παρατηρήθηκαν, συσχετίστηκαν  µε το βάθος, την απόσταση από την ακτή και την 

απόσταση από την ισοβαθή των 200 m, καθώς οι παράγοντες αυτοί απεικονίζουν 
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συγκεκριµένα ωκεανογραφικά και τοπογραφικά χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια έγινε 

προσπάθεια  να χαρακτηριστεί το ενδιαίτηµα τους.  

 

1.2. Γονιδιακή ροή 

Μέσα σε έναν πληθυσµό παράγεται γενετική ποικιλότητα µε τις διαδικασίες της 

µεταλλαγής και του ανασυνδυασµού γονιδίων. Εκτός από τη γενετική ποικιλότητα που 

παράγεται  µε αυτούς τους τρόπους, είναι δυνατό να υπάρξει  εισαγωγή γενετικής 

ποικιλότητας µε τη γονιδιακή ροή (gene flow). Με τον όρο γονιδιακή ροή, εννοούµε 

την είσοδο στο γενετικό απόθεµα ενός πληθυσµού γονιδίων από έναν ή περισσότερους 

άλλους πληθυσµούς. Σε πολλά είδη η γονιδιακή ροή δρα αποτελεσµατικά ως 

ανταγωνιστική δύναµη της φυσικής επιλογής, ενώ σε µεγάλη γεωγραφική κλίµακα, ο 

πολυµορφισµός διατηρείται µέσω της γονιδιακής ροής. Συνήθως, όσο πιο 

αποµακρυσµένοι µεταξύ τους είναι δύο πληθυσµοί, τόσο περισσότερο διαφέρουν στις 

συχνότητες των αλληλοµόρφων τους και στα γενετικά ελεγχόµενα φαινοτυπικά 

χαρακτηριστικά, αν και συχνά δεν υπάρχει αυστηρή συσχέτιση (Dobzhansky, 1996).  

Το µέτρο διαφοροποίησης δύο πληθυσµών καθορίζεται από το βαθµό της 

γενετικής τους συγγένειας. Η ύπαρξη γενετικής συγγένειας µεταξύ των υποπληθυσµών 

εµποδίζει το µονοµορφισµό και τη διαφοροποίηση των υποπληθυσµών. Η γονιδιακή 

ροή µεταξύ δύο πληθυσµών mij, µετρά το ποσοστό των ατόµων που γεννιούνται στον 

πληθυσµό j, αλλά αφήνουν τους απογόνους τους στον πληθυσµό i.  Όταν η τιµή του  mij 

(τιµές 0-1) είναι υψηλή (γύρω στο 0,5), οι δύο πληθυσµοί θεωρούνται ως ένας 

παµµικτικός πληθυσµός του οποίου το µέγεθος ισούται µε το άθροισµα των δύο. 

Ανάλογα µε τη δοµή των πληθυσµών στους οποίους αναφερόµαστε, διακρίνονται 

διάφορα µοντέλα γονιδιακής ροής. Κοινό γνώρισµα όλων των µοντέλων είναι η τάση 
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γενετικής οµογενοποίησης των πληθυσµών που, αν δεν εξισορροπηθεί από κάποιον 

άλλο εξελικτικό µηχανισµό, θα οδηγήσει στη σύγκλιση των συχνοτήτων προς κάποια 

µέση τιµή. Αν η φυσική επιλογή ευνοεί διάφορα αλληλόµορφα σε διάφορους 

πληθυσµούς, η συχνότητα σε κάθε πληθυσµό θα αντιπροσωπεύει την ισορροπία µεταξύ 

επιλογής και γονιδιακής ροής (Futuyma, 1995). Στη φύση η γονιδιακή ροή αποτελεί 

παράµετρο που είναι δύσκολο να εκτιµηθεί. 

Στα κητώδη, τα γονίδια µεταφέρονται από πληθυσµό σε πληθυσµό, µε τη 

µετακίνηση των ατόµων (µετανάστευση) και την τυχαία διασταύρωση για 

αναπαραγωγή. Σε περιπτώσεις γεωγραφικής αποµόνωσης, αύξηση της γονιδιακής ροής 

σηµαίνει αύξηση του µεγέθους γειτονίας, έτσι ώστε τοπικές γενετικές διαφορές τείνουν 

να εξαλειφθούν.  Με το πέρασµα των χρόνων η αναπαραγωγική αποµόνωση µπορεί να 

οδηγήσει στη γενετική διαφοροποίηση των πληθυσµών. Οι εξελικτικές συνέπειες του 

µικρού πληθυσµιακού µεγέθους είναι πολύ σηµαντικές όταν έχουµε την ίδρυση ενός 

νέου πληθυσµού (αρχή του ιδρυτή). Η γενετική ποικιλοµορφία του πληθυσµού που θα 

προκύψει θα είναι πολύ περιορισµένη και η µόνη πηγή εµπλουτισµού της είναι η 

µεταλλαγή ή η εισροή νέων γονιδίων από µεταγενέστερες µεταναστεύσεις.  

 

1.3. Πληθυσµιακή γενετική των κητωδών 

 Έχει γίνει πλέον κοινά αποδεκτό ότι θα έπρεπε να αποτιµηθεί σε ευρεία κλίµακα 

η κατάσταση των κητωδών, µε σκοπό την εκτίµηση της κατανοµής και της αφθονίας 

τους, αναγνωρίζοντας τα κρίσιµα σηµεία και χαρακτηρίζοντας τους κινδύνους. 

 Η κατανόηση της πληθυσµιακής δοµής και της γονιδιακής ροής ανάµεσα σε 

πληθυσµούς των κητωδών είναι βασική  για τις µελέτες ελέγχου, διατήρησης και 

διαχείρισης των πληθυσµών. Σε τέτοιες µελέτες σηµαντικά εµπόδια αποτελούν η 
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διασπορά των ειδών στο ωκεάνιο περιβάλλον, η έλλειψη προφανών γεωγραφικών 

εµποδίων στο θαλάσσιο περιβάλλον, η λιγοστή διαθεσιµότητα των δειγµάτων, που 

προέρχονται κυρίως από εκβρασµούς και η δυσκολία ελέγχου τους (Calzada & Aguilar, 

1996).  

Οι µελέτες της πληθυσµιακής γενετικής των κητωδών παγκοσµίως είναι 

ελάχιστες. Οι γενετικοί δείκτες έχουν χρησιµοποιηθεί σε έρευνες, για την περιγραφή 

της γενετικής ποικιλότητας και τον προσδιορισµό της γενετικής διαφοροποίησης των 

πληθυσµών στα κητώδη (Natoli et al., 2004). Σύµφωνα µε τους Bourret et al. (2007) 

υπάρχει σηµαντική γενετική διαφοροποίηση µεταξύ των πληθυσµών των ζωνοδέλφινων 

της Μεσογείου και του Ατλαντικού Ωκεανού. Οι Garcia-Martinez et al. (1995), 

χρησιµοποιώντας µιτοχονδριακό DNA ως µοριακό δείκτη, αναφέρουν ότι µεταξύ της 

Μεσογείου και του Ατλαντικού Ωκεανού δεν υπάρχει κανείς κοινός απλότυπος και η 

στατιστική ανάλυση έδειξε να υποστηρίζει την παρουσία δύο διαφορετικών πληθυσµών 

µε χαµηλές τιµές γονιδιακής ροής στην περιοχή του Γιβραλτάρ. Πρόσφατα, µελέτη της 

φυλο-γεωγραφίας του γένους Delphinus, βασισµένη σε ελεγχόµενες περιοχές 

αλληλοµόρφων και µικροδορυφορικής αλληλουχίας αποκάλυψε µερική διαφοροποίηση 

µεταξύ πληθυσµών από διαφορετικούς ωκεανούς και από διαφορετικές πλευρές του 

ωκεανού, αλλά πολύ µικρή έως µηδαµινή διαφοροποίηση πληθυσµών από την ίδια 

πλευρά του ωκεανού (Natoli et al., 2006). Οι µεσογειακές πτεροφάλαινες 

παρουσιάζουν σηµαντική γενετική παραλλακτικότητα, από τους ατλαντικούς 

πληθυσµούς (Berubè et al., 1998). Σχετικά µε τους φυσητήρες, σε εργασίες που 

χρησιµοποίησαν  µικροδορυφόρους και  αναλύσεις µιτοχονδριακού DNA, εκτιµήθηκε 

ότι ο µεσογειακός πληθυσµός διαφοροποιείται γενετικά από τον πληθυσµό του Βόρειου 

Ατλαντικού (Drouot et al., 2004: Engelhaupt, 2004). 
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1.3.1. Οι µικροδορυφόροι ως γενετικός δείκτης 

 Η µικροδορυφορική αλληλουχία είναι µία επαναλαµβανόµενη σύντοµη 

ακολουθία µέσα στο γονιδίωµα ενός οργανισµού (Moxon & Wills, 1999). Οι µονάδες 

της επανάληψης είναι µεταξύ ενός και έξι ζευγών βάσεων. Βρίσκονται σε όλους τους 

ευκαρυωτικούς οργανισµούς, ενώ η κατανοµή και η συχνότητά τους διαφέρουν στις 

διάφορες ταξινοµικές οµάδες. Χωρίζονται σε τρεις οµάδες ανάλογα µε το εάν η 

αλληλουχία είναι συνεχής (Pure), συνδυασµένη (Compound) ή διακοπτόµενη 

(Interrupted). Σε ένα µικροδορυφόρο η επαναλαµβανόµενη ακολουθία είναι απλή 

αποτελούµενη από δύο, τρία ή τέσσερα νουκλεοτίδια (Park et al., 1993). Οποιαδήποτε 

επανάληψη 1-4 ή 1-6 ζευγών βάσεων που δηµιουργείται αποτελεί ένα µικροδορυφόρο. 

Γενικά χρειάζονται πάνω από εννιά σύντοµες επαναλήψεις προκειµένου ο 

µικροδορυφόρος να χαρακτηριστεί ως πολυµορφικός.  

 Τα αλληλόµορφα του µικροδορυφόρου  κληρονοµούνται µε το Μεντελικό 

τρόπο. Επιτρέπεται έτσι, η ανάλυση τόσο των κυρίαρχων όσο και των υποτελών 

αλληλοµόρφων (Moxon & Wills, 1999), κάτι που µε τις τεχνικές του µιτοχονδριακού 

DNA (απλοειδής) και RAPD (µόνο κυρίαρχα αλληλόµορφα) είναι δύσκολο να 

εκτιµηθούν. Η κατανοµή των µικροδορυφόρων είναι τυχαία όταν λαµβάνεται υπόψη 

όλο το γονιδίωµα. Οι µικροδορυφόροι µπορεί επίσης να βρεθούν µεταξύ 

συγκεκριµένων περιοχών του γονιδιώµατος. Η χρησιµότητά τους διαφαίνεται από το 

ότι: 

-Το συνολικό µέγεθος της επαναλαµβανόµενης ακολουθίας είναι µικρό, φτάνοντας τα 

100 ζεύγη βάσεων, που επιτρέπει την παρουσία συντηρηµένων περιοχών (flanking 

areas), 
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-Οι συντηρηµένες περιοχές του µικροδορυφόρου είναι ένα απλό αντίγραφο γενοµικού 

DNA και µπορούν εύκολα να σχεδιαστούν, 

-Η µετάλλαξη του µικροδορυφόρου σε υψηλό βαθµό, µπορεί εύκολα να εκτιµηθεί 

(Moxon & Wills, 1999). 

 Επειδή οι µικροδορυφόροι είναι διάσπαρτοι εκτενώς στα ευκαριωτικά 

γονιδιώµατα, αναλύονται µε την τεχνική της PCR και δεν είναι απαραίτητη η θανάτωση 

του οργανισµού, χρησιµοποιούνται σε ένα µεγάλο εύρος εφαρµογών, όπως στη 

διάγνωση ασθενειών, στη δοµή πληθυσµών και στη διατήρηση των ειδών (Schlotterer, 

2000). 

 

1.4. Σκοπός εργασίας  

Η µεταπτυχιακή αυτή εργασία είχε ως σκοπό τη µελέτη της πληθυσµιακής 

κατανοµής των κητωδών που παρατηρήθηκαν σε δύο ερευνητικές πλόες στον 

Ανατολικό Ατλαντικό ωκεανό, τον προσδιορισµό της σχετικής αφθονίας και τη 

συσχέτισή τους βιβλιογραφικά µε τη γονιδιακή ροή µεταξύ των πληθυσµών των ειδών, 

κυρίως σε σχέση µε τους πληθυσµούς της γειτονικής Μεσόγειου θάλασσας.  
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2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
 

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε κατά τη διάρκεια δύο ταξιδιών στην περιοχή που 

εκτείνεται µεταξύ του Βισκαϊκού κόλπου και του Πράσινου Ακρωτηρίου, και 

επεκτείνεται στο βόρειο ηµισφαίριο σε γεωγραφικά πλάτη από 47ο 
µέχρι 16ο. Η 

κατανοµή των κητωδών εκφράστηκε σε σχέση µε το µέσο βάθος, την απόσταση από 

την ακτή και από την ισοβαθή των 200 m. Επίσης, υπολογίστηκαν οι συχνότερες 

παρατηρήσεις κοπαδιών και ατόµων στις δύο περιοχές.  

Τα δεδοµένα συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια ερευνητικών πλόων που 

πραγµατοποιήθηκαν στο χρονικό διάστηµα Νοεµβρίου-∆εκεµβρίου 2003 στην περιοχή 

από το Γιβραλτάρ µέχρι το Πράσινο Ακρωτήρι και Μαΐου 2006 στην περιοχή από το 

Βισκαϊκό κόλπο µέχρι το στενό του Γιβραλτάρ. Kατά τη µελέτη αυτή εντοπίστηκαν 

συνολικά επτά διαφορετικά είδη κητωδών: τα Delphinus delphis, Stenella coeruleoalba, 

S. frontalis, S. attenuata, Balaenoptera physalus, Physeter macrocephalus και 

Globicephala melas. 

Στα δύο ταξίδια χρησιµοποιήθηκε ο ίδιος εξοπλισµός και χρησιµοποιήθηκαν τα 

ίδια πρωτόκολλα έρευνας. Το πλήρωµα κυµαινόταν από 8 έως 10 άτοµα. Οι 

παρατηρητές ήταν δύο και εναλλάσσονταν σε τακτά χρονικά διαστήµατα. 

 
2.1. Περιοχή έρευνας  

Το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισµα της βαθυµετρίας του Ατλαντικού Ωκεανού 

είναι µια υποβρύχια οροσειρά αποκαλούµενη  Μεσο-Ατλαντική ράχη, η οποία χωρίζει 

τον Ατλαντικό Ωκεανό σε δύο µεγάλες λεκάνες, µε βάθη που κυµαίνονται µεταξύ 3.700 

και 5.500 m.  Άλλες υποβρύχιες οροσειρές που βρίσκονται µεταξύ των ηπείρων  και της 

Μέσο-ατλαντικής ράχης  διαιρούν τον ωκεάνιο  πυθµένα σε µικρότερες, πολυάριθµες 
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λεκάνες όπως αυτή των Κανάριων Νήσων και του Πράσινου Ακρωτηρίου στο Βόρειο 

Ατλαντικό.  

2.1.1. Υδρολογικά χαρακτηριστικά- Κλίµα-Αλατότητα-Θερµοκρασία 

  Η αλατότητα  των επιφανειακών υδάτων του Β. Ατλαντικού κυµαίνεται από 33 

έως 37 psu (Knauss, 1997). Η τιµή της αλατότητας διαφέρει στις διάφορες  περιοχές  

του Ατλαντικού, µε την υψηλότερη τιµή στο Βόρειο Ατλαντικό να διαµορφώνεται  σε 

35,5 psu. Αυτό οφείλεται, κυρίως, στην εκροή υψηλής αλατότητας υδάτων  από τη 

Μεσόγειο θάλασσα, η οποία τον τροφοδοτεί µε νερό υψηλής αλατότητας και σε 

σχετικά µεγάλα βάθη. Λόγω της κατακόρυφης ανάµειξης, οι υψηλές αλατότητες του 

Μεσογειακού νερού επηρεάζουν και τα επιφανειακά νερά του Ατλαντικού. 

Κοντά στον ισηµερινό, η βροχόπτωση κυριαρχεί  και η επιφανειακή  αλατότητα 

διαµορφώνεται  περίπου στα 35 psu. Αν και οι ελάχιστες τιµές αλατότητας βρίσκονται 

ακριβώς βόρεια του ισηµερινού (λόγω των τροπικών βροχοπτώσεων), γενικά οι 

χαµηλότερες τιµές είναι στα υψηλά γεωγραφικά πλάτη και κατά µήκος των ακτών όπου 

οι µεγάλοι ποταµοί ρέουν στον ωκεανό. Οι µέγιστες τιµές αλατότητας εµφανίζονται στο 

γεωγραφικό πλάτος 25° βόρεια και νότια του ισηµερινού, στις υποτροπικές  περιοχές µε 

τις χαµηλές βροχοπτώσεις και την υψηλή εξάτµιση. 

Οι επιφανειακές θερµοκρασίες, οι οποίες  απεικονίζουν την εγκάρσια κατανοµή 

της ηλιακής ενέργειας, στα µέσα γεωγραφικά πλάτη ποικίλουν από 7°C ως 8°C . 

Το κλίµα του Ατλαντικού Ωκεανού και των παρακείµενων ηπειρωτικών 

περιοχών  επηρεάζεται από τις θερµοκρασίες των επιφανειακών υδάτων και των 

υδάτινων ρευµάτων, καθώς επίσης και των ανέµων που πνέουν πάνω από τις ωκεάνιες 

περιοχές. Το νότιο και βόρειο κεντρικό  ατλαντικό νερό (South and North Central 
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Atlantic Water) σχηµατίζουν τα ύδατα επιφάνειας. Το υπο-ανταρκτικό ενδιάµεσο νερό 

(Sub-Antarctic Intermediate Water) επεκτείνεται σε βάθη 1.000 m. Το Βόρειο 

Ατλαντικό Βαθύ νερό (North Atlantic Deep Water)  φθάνει σε βάθος τουλάχιστον 4.000 

m. Το ανταρκτικό πυθµενικό νερό καταλαµβάνει τις ωκεάνιες λεκάνες σε βάθη 

µεγαλύτερα από 4.000 m. 

Η υδρολογία του Ατλαντικού Ωκεανού επηρεάζεται κυρίως  από το σχηµατισµό 

και την κυκλοφορία Βόρειου Ατλαντικού Βαθιού Νερού (North Atlantic Deep Water). 

Η διείσδυση των επιφανειακών στρωµάτων στα βαθύτερα στρώµατα ευθύνεται για τη 

µεγάλη περιεκτικότητα σε διαλυµένο οξυγόνο. Τα ρεύµατα επιφάνειας του Ατλαντικού 

Ωκεανού ρέουν στην ίδια σχεδόν κατεύθυνση µε τους επικρατούντες άνεµους  

επιφάνειας. Οι εκτροπές από αυτές τις κατευθύνσεις προκαλούνται από την τοπογραφία 

του πυθµένα και το γεωγραφικό πλάτος ή την αυξανόµενη επίδραση του φαινόµενου 

Coriolis. Η αρκετά σταθερή ροή του βόρειου και νότιου ισηµερινού ρεύµατος οφείλεται 

σε ένα µεγάλο µέρος στους Αληγείς ανέµους (Εικ. 2.1).  

Στο βόρειο ηµισφαίριο, στην περιοχή του Ισηµερινού, όπου η ανατολική 

συνιστώσα των Αληγών ανέµων προκαλεί µεταφορά νερών προς βορρά, παρατηρείται 

το φαινόµενο της ανάβλυσης. Το νερό που αναβλύζει συντηρεί µεγαλύτερους 

φυτοπλαγκτονικούς πληθυσµούς. 
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Εικόνα 2.1 :  Ρεύµατα του Ατλαντικού Ωκεανού (Bartholomew, 1957). 

Πρόσφατες µελέτες δείχνουν ότι το ωκεάνιο κλίµα  έχει υποστεί σηµαντικές 

διακυµάνσεις τις τελευταίες δεκαετίες, που εντοπίζονται κυρίως στην αύξηση της 

θερµοκρασίας, καθώς και στην ισχυρότερη ένταση των ανέµων. Η παγκόσµια αύξηση 

της θερµοκρασίας, λόγω του φαινόµενου του θερµοκηπίου, θεωρείται ότι έχει επίδραση 

στην Ωκεάνια θερµοαλατική κυκλοφορία, η επιβράδυνση της οποίας ανιχνεύτηκε στον 

Ατλαντικό (Bryden et al., 2005). Η αύξηση της θερµοκρασίας των ανώτερων 

στρωµάτων ύδατος, τον τελευταίο αιώνα ανιχνεύθηκε από τους Planque et al. (2003). 

Οι  Gonzalez-Pola  et al. (2005), µελέτησαν την ισχυροποίηση αυτού του φαινόµενου 

στα ανώτερα και ενδιάµεσα στρώµατα, την τελευταία δεκαετία, ενώ ο Tel (2005) 
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απέδειξε ότι η στάθµη της θάλασσας συνεχώς ανεβαίνει στην περιοχή του Ανατολικού 

Ατλαντικού, καθώς αυτή είναι µια από τις πιο επηρεασθείσες περιοχές. 

Ο καιρός πάνω από το Βόρειο Ατλαντικό καθορίζεται κατά ένα µεγάλο µέρος 

από τα µεγάλης κλίµακας ρεύµατα αέρα και τις αέριες µάζες  που προέρχονται από τη 

Βόρεια Αµερική. Η ροή του αέρα κινείται δεξιόστροφα στις Αζόρες, µια περιοχή 

υψηλών πιέσεων. Όταν τα δύο ρεύµατα συναντώνται  παράγονται οι δυτικοί άνεµοι που 

πνέουν στο Βόρειο Ατλαντικό και πάνω από τη ∆υτική Ευρώπη. Στα γεωγραφικά 

πλάτη 15° έως 30° Β, ο Βόρειος Ατλαντικός χαρακτηρίζεται από την επικράτηση 

υψηλών πιέσεων και από έλλειψη έντονων θυελλών και άσχηµου καιρού. Αυτές οι 

περιοχές υψηλών πιέσεων χαρακτηρίζονται κυρίως από ηλιόλουστο καιρό και ξηρό 

κλίµα. Νότια αυτής της  ζώνης υψηλών πιέσεων πνέουν οι Αληγείς άνεµοι. Αν και στα 

χαµηλά γεωγραφικά πλάτη του Βόρειου Ατλαντικού δεν εµφανίζονται συνήθως  

θύελλες, στα τέλη του καλοκαιριού και αρχές  φθινοπώρου συχνά οι ανατολικοί άνεµοι 

µετατρέπονται σε τροπικές θύελλες που καλούνται τυφώνες. Οι τυφώνες αυξάνονται µε 

την απελευθέρωση µεγάλων ποσών θερµότητας, κατά την  εξάτµιση  και συµπύκνωση 

του θερµού ωκεάνιου ύδατος. Οι τροπικοί κυκλώνες παράγονται κυρίως από τον 

Αύγουστο ως το Νοέµβριο κοντά στα νησιά του Πράσινου Ακρωτηρίου και 

µετακινούνται δυτικά στην Καραϊβική. 

2.1.2. Περιοχή δειγµατοληψίας  

Η περιοχή έρευνας-δειγµατοληψίας εκτείνεται από το Βισκαϊκό κόλπο, από 

περίπου 47οΒ γεωγραφικό πλάτος, ως τα νησιά του Πράσινου Ακρωτηρίου σε 

γεωγραφικό πλάτος 16οΒ. Η περιοχή περιλαµβάνει:  
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• Περιοχές µε πολύ βαθιά νερά που σχετίζονται  µε την παρουσία  του κεντρικού 

ύδατος Βόρειου Ατλαντικού που επικαλύπτει τις µεσογειακές µάζες ύδατος, µε  

ρεύµατα χαµηλής ταχύτητας. 

• Παράκτιες περιοχές που χαρακτηρίζονται από  ισχυρά παλιρροιακά και ανεµογενή 

ρεύµατα, εκβολές ποταµών και ανάβλυση των υδάτων εποχιακή, στις ακτές της 

Ιβηρικής και µόνιµη στη ∆υτική Αφρική. Οι εκβολές των ποταµών αποτελούν την 

κυριότερη πηγή γλυκού νερού για τα νερά του Ατλαντικού. Η περιοχή επίσης 

χαρακτηρίζεται από διάφορες φυσικές διαδικασίες όπως τα ρεύµατα στην 

υφαλοκρηπίδα µε χαρακτηριστικές  εποχιακές παραλλαγές, τους στροβίλους και τις 

εσωτερικές παλίρροιες ως αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης µε την τοπογραφία.  

 

2.1.2.1. Τοπογραφία πυθµένα- Μετεωρολογία- Υδρολογία  

Ο Βισκαϊκός κόλπος οριοθετείται µεταξύ της νότιας ακτής της Βρετάνης, της 

δυτικής ακτής της Γαλλίας και της βόρειας ισπανικής ακτής. Η τοπογραφία του 

πυθµένα χαρακτηρίζεται από ετερογένεια καθώς περιλαµβάνει στο βόρειο τµήµα του 

κόλπου (47°30'-45°30'Β)  τόσο τα ρηχά νερά µέχρι τα όρια της υφαλοκρηπίδας και  την 

υφαλοκρηπίδα, όσο και περιοχές µε  βαθιά ωκεάνια ύδατα, ενώ το νότιο τµήµα µε τα 

βαθιά ωκεάνια ύδατα διαχωρίζεται µε ένα  ευρύ σύµπλεγµα υποβρύχιων φαραγγιών 

(Santander και Torrelavega) (Quéro et al., 1989). Η περιοχή χαρακτηρίζεται, επίσης, 

από την παρουσία πολλών υδρολογικών µετώπων και περιοχών µε τοπική ανάβλυση 

βαθύτερων στρωµάτων ύδατος, λόγω της σύγκλισης διαφόρων υδάτινων µαζών και των 

απότοµων αλλαγών στην τοπογραφία  (Brylinski, 1997). Η ποικιλία των βιότοπων 

συνδέεται µε την ύπαρξη  πολλών ειδών  κητωδών που εµφανίζονται στον ευρύτερο 

Βορειοανατολικό Ατλαντικό (Reid  et al., 2003). 
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Το ιβηρικό ηπειρωτικό περιθώριο συνίσταται από περιοχές µε υποβρύχια όρη, 

πλαγιές και υποβρύχια φαράγγια. Μερικά από αυτά τα φαράγγια είναι ιδιαίτερα 

προεξέχοντα, όπως τα φαράγγια Nazaré (~39.5° Β), όπου η ισοβαθής των 1.000 m 

βρίσκεται σε απόσταση µόνο 3 km από την ακτή. Η  ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα στο 

βόρειο τµήµα του Βισκαϊκού κόλπου έχει οµαλές κλίσεις που φτάνουν σε πλάτος τα  

140 km (Vanney & Mougenot, 1981) ενώ κατά µήκος των ακτών της Κανταβρίας η 

ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα είναι αρκετά στενή, φτάνει δηλαδή τα 12 km.  

Στην περιοχή του ακρωτηρίου St. Vincent, λόγω του έντονου ανάγλυφου της  

τοπογραφίας του πυθµένα, µέρος του µεσογειακού υπόγειου ρεύµατος —κυρίως οι 

ρηχοί και ανώτεροι πυρήνες —εκτρέπεται προς βορρά και ακολουθεί την ηπειρωτική 

κλίση κατά µήκος της Ιβηρικής. 

Η Μεσόγειος θάλασσα χωρίζεται από το Β. Ατλαντικό ωκεανό µε το Στενό του 

Γιβραλτάρ (βάθους ~284 m). Η βαθυµετρία των στενών χαρακτηρίζεται από την 

ύπαρξη φαραγγιού µε τα πιο ρηχά ύδατα να βρίσκονται στην πλευρά του Ατλαντικού  

(200 έως 300 m) και τα  πιο βαθιά ύδατα (800 έως 1.000 m) στη µεσογειακή πλευρά. 

Στο στενό  εντοπίζεται ένα επιφανειακό ρεύµα εισόδου νερών από τον Ατλαντικό προς 

τη Μεσόγειο αλλά και ένα αντι-παράλληλο ρεύµα εξόδου βαθύτερων στρωµάτων νερού 

της Μεσογείου προς τον Ατλαντικό. Πιο αναλυτικά, από τα στενά του Γιβραλτάρ 

εισέρχονται στη Μεσόγειο κρύα νερά από τον Ατλαντικό και χαµηλής αλατότητας 

(περίπου 35-36 psu) ενώ θερµά νερά από τη Μεσόγειο και υψηλής αλατότητας 

(περίπου 38-39 psu) εξέρχονται από τα στενά του Γιβραλτάρ προς τον Ατλαντικό. Αυτή 

η ανταλλαγή ατλαντικών– µεσογειακών υδάτων  θεωρείται ένα βιογεωγραφικό όριο 

(Sanjuán et al., 1994). Η εισροή των ατλαντικών υδάτων οφείλεται στην υπερβολική 

εξάτµιση των Μεσογειακών υδάτων (Lacombe & Richez, 1982).  Η υδάτινη µάζα του 
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Ατλαντικού κινείται επιφανειακά φτάνοντας µέχρι τα 100 m το καλοκαίρι και τα 200 m 

το χειµώνα. Χαρακτηρίζεται από χαµηλές θερµοκρασίες (14-15°C) και χαµηλές 

αλατότητες (36.5-38.5 psu). Η ανάµιξη των ατλαντικών επιφανειακών υδάτων και των 

πυθµενικών  µεσογειακών νερών πραγµατοποιείται γενικά σε  βάθος µεταξύ 50 και 200 

m, ανάλογα µε τη γεωγραφική θέση και την ένταση των παλιρροιακών ροών.  

Στην περιοχή των Κανάριων νήσων ρέουν ρεύµατα αβαθή, µε µεγάλο πλάτος 

και µικρή ταχύτητα. Με το ρεύµα αυτό είναι συνυφασµένο, επίσης,  το φαινόµενο της 

παράκτιας ανάβλυσης το οποίο έχει βιολογικές επιπτώσεις µεγάλης οικολογικής και 

οικονοµικής αξίας. Η παράκτια ανάβλυση είναι το αποτέλεσµα της απόκλισης των 

επιφανειακών νερών προς τη θάλασσα µακριά από την ακτή. 

Στο Βισκαϊκό κόλπο, οι αλληλεπιδράσεις των παλιρροιακών ρευµάτων µε την 

τοπογραφία του πυθµένα ευθύνονται για το σχηµατισµό εποχιακών θερµικών µετώπων. 

Η παράκτια ανάβλυση των υδάτων  εµφανίζεται στην Ιβηρική χερσόνησο την άνοιξη 

και φθάνει σε ένα µέγιστο το καλοκαίρι, όταν εµφανίζεται επίσης στο νοτιοανατολικό 

τµήµα του Βισκαϊκού κόλπου. Η παράκτια ανάβλυση εντείνεται από τη δυτική ιβηρική 

ακτή σε χαρακτηριστικές περιόδους τεσσάρων έως δέκα ηµερών, καθώς οι άνεµοι 

προκαλούν ισχυρά ρεύµατα στην περιοχή της υφαλοκρηπίδας (Εικ. 2.2).  
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Εικόνα 2.2:   Εποχιακή παραλλαγή στα κύρια υδρογραφικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα 

         (Koutsikopoulos & Le Cann (1996)). 

 

Η επίδραση της ανάβλυσης στις χηµικές παραµέτρους των παράκτιων υδάτων 

της ∆υτικής Ιβηρικής  µελετήθηκε  από τους Coste et al. (1986). Οι συνέπειες της 

ανάβλυσης δεν είναι µόνο η πτώση της θερµοκρασίας των επιφανειακών υδάτων αλλά 

και η αύξηση της πρωτογενούς παραγωγής και της αλιείας (Fiúza, 1979: Chícharo et 

al.,2003).   

Το στενό του Γιβραλτάρ χαρακτηρίζεται επίσης από διαδικασίες ανάβλυσης των 

υδάτων που ενισχύεται από τις παλίρροιες, ενώ περιορίζεται από τη βαθυµετρία  της 

περιοχής (Echevarría et al., 2002). Υψηλότερες συγκεντρώσεις βιοµάζας  
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παρατηρήθηκαν στο βόρειο µέρος του στενού, όπου υπάρχει έντονη παρουσία των 

εµπλουτισµένων ατλαντικών υδάτων (Van Geen & Boyle, 1988). Η βαθυµετρία  

διαδραµατίζει  σηµαντικό ρόλο στην κατανοµή των θηραµάτων (Gil de Sola, 1993). 

Αυτός ο ρόλος µπορεί να είναι άµεσος, όπως στα βενθικά είδη, για τα οποία η 

κατανοµή µπορεί συχνά να αφορά τα τοπογραφικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα όπως 

το βάθος και η κλίση. 

 

2.2. Τα είδη των κητωδών 

Τα κητώδη ανήκουν σε µια οµάδα θαλασσίων θηλαστικών που χαρακτηρίζεται 

από υψηλή ποικιλοµορφία στα είδη. Οι φάλαινες, τα δελφίνια και οι φώκαινες 

συµπεριλαµβάνονται στις δυο υποτάξεις και στις 13 οικογένειες της τάξης των 

κητωδών. Όλα τα µέλη αυτής της τάξης είναι πλήρως προσαρµοσµένα στο θαλάσσιο 

περιβάλλον και έχουν τροποποιήσεις που τους επιτρέπουν να επιβιώνουν. Οι 

τροποποιήσεις αυτές περιλαµβάνουν υδροδυναµικό σχήµα σώµατος, µεγάλο µέγεθος, 

µειωµένα ή τροποποιηµένα άκρα, και παχύ θερµοµονωτικό στρώµα υποδόριου λίπους. 

Τα κητώδη είναι, επίσης, σχεδόν αποκλειστικά σαρκοφάγα. 

 

2.2.1. Κοινό δελφίνι                                                  Delphinus delphis (Linnaeus, 1758) 

Tάξη: Cetacea (Κητώδη) 

Υπόταξη: Odontoceti (Οδοντοκήτη) 

Υπεροικογένεια: Delphinoidea (∆ελφινοειδή) 

Οικογένεια: Delphinidae (∆ελφινίδες) 

Γένος: Delphinus  

Είδος: Delphinus delphis (Εικ. 2.3) 
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Εικόνα 2.3 :  Κοινό δελφίνι (ίδια πηγή) 
 

Ενδιαίτηµα-Γεωγραφική εξάπλωση  

Το κοινό δελφίνι είναι ένα κοσµοπολίτικο είδος που απαντάται στις εύκρατες και 

τροπικές θάλασσες. Η ζώνη εξάπλωσής του καλύπτει τον Ατλαντικό και Ειρηνικό 

ωκεανό, ενώ απουσιάζει από τις πολικές και υποπολικές περιοχές (Εικ. 2.4).  

 

Εικόνα 2.4 :  Κατανοµή του κοινού δελφινιού  (Archer & Perrin, 1999: Perrin et al., 1994) 
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Είναι ευρύθερµο είδος δελφινιού που διαβιεί σε νερά µε  θερµοκρασία στην 

επιφάνεια που ποικίλει από 10 έως 28°C. Εντοπίζεται  στα πελαγικά νερά των 

τροπικών, υποτροπικών και θερµών εύκρατων θαλασσών όπως τη Μεσόγειο και τη 

Μαύρη  θάλασσα αν και παρατηρούνται πολύ ψηλότερες συγκεντρώσεις σε σχετικά 

ρηχές ακτές. Τα πελαγικά κοινά δελφίνια προτιµούν τα όρια των ηπειρωτικών 

υφαλοκρηπίδων και περιοχές µε έντονο ανάγλυφο βυθού. 

Στο Βόρειο ηµισφαίριο, στον Ατλαντικό, εντοπίζονται στα νερά γύρω από τη Νέα 

Σκοτία (Καναδάς) και την Ισλανδία. Στον Ειρηνικό ωκεανό βρίσκονται γύρω από την 

Ιαπωνία και τη Β. Καλιφόρνια. Στο Νότιο ηµισφαίριο απαντώνται στη χερσόνησο 

Valdes στην Αργεντινή και στη νότια άκρη της Αφρικής, της Ν. Αυστραλίας, Ν. 

Ζηλανδίας και της Ν. Χιλής. Στη Μεσόγειο θάλασσα κάποτε ήταν πολυπληθή ενώ τα 

τελευταία 30-40 χρόνια έχει παρατηρηθεί σηµαντική µείωση του πληθυσµού τους 

(Bearzi et al., 2003). 

Συµπεριφορά  

Στους πελαγικούς πληθυσµούς τα κοινά δελφίνια µπορεί να απαντηθούν σε µεγάλα 

κοπάδια εκατοντάδων ή και χιλιάδων ατόµων (Notarbartolo di Sciara et al., 1993: 

Cañadas et al., 2002), αν και το σύνηθες µέγεθος ενός κοπαδιού είναι κάτω από 30 

άτοµα. Στη Μεσόγειο το µέγεθος των κοπαδιών ποικίλει αλλά συνήθως απαντώνται σε 

κοπάδια 50-70 ατόµων.  

  Σύνηθες είναι το φαινόµενο της αλληλεπίδρασης µε άλλα είδη δελφινιών αλλά και 

µε άλλα ζώα, κυρίως στην τροφική διαδικασία (Carwardine, 1995). Τρέφονται µε µικρά 

κυρίως ψάρια και καλαµάρια, τα οποία κυνηγούν αφού διαχωριστούν σε µικρότερες 

οµάδες τις απογευµατινές και βραδινές ώρες. Κατά τη διάρκεια της µέρας 

ξεκουράζονται µέχρι να ξαναρχίσει το νυχτερινό κυνήγι. 
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Τροφή 

Αναλύσεις στα περιεχόµενα στοµαχιών από κοινά δελφίνια έδειξαν την προτίµηση 

αυτών των ζώων σε πελαγικά ψάρια όπως η ρέγκα (C. harengus), καθώς επίσης σε 

κεφαλόποδα (Reid et al., 2003).  

Το κοινό δελφίνι έχει ευέλικτες διατροφικές συνήθειες, αλλά ιδιαίτερη προτίµηση 

σε είδη µεσοπελαγικών ψαριών, που πραγµατοποιούν κάθετες ηµερήσιες 

µεταναστεύσεις, ανεβαίνοντας στην επιφάνεια το βράδυ (Berrow & Rogan, 1995: Silva 

& Sequeira, 1996: Ohizumi et al., 1998: Birkun, 2002).  Σε µικρότερο βαθµό τρέφονται 

µε κεφαλόποδα.  

Το είδος D. Delphis, σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία (Leatherwood et al., 1984: 

Evans, 1980: Gaskin, 1992), σαν κύρια τροφή χρησιµοποιεί τα είδη: προσφυγάκι (M. 

poutassou), σαυρίδι (T. trachurus), ρέγγα (C. harengus), σαρδέλα (S. pilchardus), 

γαύρο (E. encrasicolus) και από τα Κεφαλόποδα, κυρίως τα είδη Loligo opalescens, το 

οποίο για τα D. delphis της Νότιας Καλιφόρνια, αποτελεί το 99% του συνόλου των 

Κεφαλοπόδων που  καταναλίσκουν κατά τη διάρκεια του χειµώνα (Evans, 1980), 

Sepiola sp., Sepia sp. (Orsi Relini & Relini, 1993: Boutiba & Abdelghani, 1995: 

Cañadas & Sagarminaga, 1996). 

Αναπαραγωγή 

Για τα αρσενικά άτοµα η αναπαραγωγική ωριµότητα επέρχεται στην ηλικία 6-7 

ετών και για τα θηλυκά στην ηλικία 5-12 ετών. Η κύηση διαρκεί 10-11 µήνες. Ο 

απογαλακτισµός πραγµατοποιείται σε ηλικία 14-19 µηνών. Το χρονικό διάστηµα που 

µεσολαβεί ανάµεσα σε δύο γεννήσεις για µια θηλυκή είναι 2-3 χρόνια. 

Για το βόρειο ηµισφαίριο η αναπαραγωγική περίοδος είναι από Ιούνιο έως 

Σεπτέµβριο. Το ζευγάρωµα έχει παρατηρηθεί ότι γίνεται σε βάθος τουλάχιστον 10 m.  
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2.2.2. Ζωνοδέλφινο                                         Stenella coeruleoalba (Meyen, 1833) 

Tάξη: Cetacea (Κητώδη) 

Υπόταξη: Odontoceti (Οδοντοκήτη) 

Υπεροικογένεια: Delphinoidea (∆ελφινοειδή) 

Οικογένεια: Delphinidae (∆ελφινίδες) 

Γένος: Stenella 

Είδος: Stenella coeruleoalba  (Εικ. 2.5) 

 
 
Εικόνα 2.5 :  Ζωνοδέλφινο (ίδια πηγή) 
 

Ενδιαίτηµα-Γεωγραφική εξάπλωση 

Το ζωνοδέλφινο είναι κοσµοπολίτικο, πελαγικό είδος που απαντάται σε τροπικά 

και θερµά νερά µε θερµοκρασίες µεγαλύτερες των 12 βαθµών Κελσίου και στις 

εύκρατες θάλασσες. Προτιµά τα βαθιά νερά ή ακόµη και περιοχές κοντά στην 

ακτογραµµή πάνω από την ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα, όπου το βάθος αυξάνει απότοµα 

και κυρίως νερά  υψηλής παραγωγικότητας (Frantzis et al., 2003: Gannier, 2005). 

Σχηµατίζει µεγάλα κοπάδια από 10 έως 500 άτοµα, µε µέσο µέγεθος κοπαδιού τα 100 
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άτοµα. Τα  Stenella coeruleoalba µαζί µε τα Stenella attenuata και τα Delphinus 

delphis  απαριθµούν πάνω από 1 εκατοµµύριο άτοµα παγκοσµίως ( Evans, 1987).  

Στον Ατλαντικό ωκεανό τα όρια εξάπλωσής του στο Βορρά είναι  η Νέα Σκωτία 

(Καναδάς), τα νησιά Φερόες και η Ισλανδία, ενώ στο Νότο απαντώνται στα νερά της 

Βορείου Αργεντινής µέχρι και το νότιο άκρο της Αφρικής όπου ευνοούνται από το 

θερµό ρεύµα Agulhas. Στον Ειρηνικό ωκεανό απαντάται σε ένα γεωγραφικό εύρος από 

35ο Β έως  15ο Ν, σε µια περιοχή που εκτείνεται  από τη Β. Ιαπωνία έως τη Β. 

Καλιφόρνια  και από  την Αυστραλία έως και τη Ν. Χιλή. Στον Ινδικό ωκεανό η 

εξάπλωσή τους φτάνει  την 35ο Ν, ενώ έχουν  παρατηρηθεί  και στην Ερυθρά θάλασσα 

(Evans, 1987) (Εικ. 2.6). 

 

 

Εικόνα 2.6 :  Κατανοµή του ζωνοδέλφινου (Archer & Perrin, 1999: Perrin et al., 1994) 

Στη Μεσόγειο εξαπλώνονται σε όλη της την έκταση και αφθονούν κυρίως στη 

δυτική θάλασσα της Λιγουρίας και της Κορσικής όπου ο πληθυσµός τους  υπολογίζεται 

σε 200.000 άτοµα (Forcada et al., 1994). Στη δυτική Μεσόγειο παρατηρούνται σε µέσο 

όρο απόστασης από την ακτή 34 km και µέσο βάθος 1.900 m.  
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Μελέτες έχουν δείξει ότι δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου γονιδιακή ροή δια µέσου του 

Στενού του Γιβραλτάρ ανάµεσα στους πληθυσµούς του ανατολικού Ατλαντικού και της 

Μεσογείου καθώς  δε διασταυρώνονται µεταξύ τους.  

Μιτοχονδριακή ανάλυση DNA που έγινε σε πληθυσµούς της Μεσογείου και του 

Ατλαντικού,  από τους Garcia-Martinez et al. (1995),  έδειξε ότι υπήρχαν 27 απλότυποι, 

διαφορετικοί στις δύο περιοχές, γεγονός που αποδεικνύει τη µη ύπαρξη γονιδιακής 

ροής ανάµεσα στους  πληθυσµούς των περιοχών αυτών. 

Συµπεριφορά  

Τα ζωνοδέλφινα χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη ευκινησία και κινητικότητα. 

Συνήθως αντιδρούν θετικά στην παρουσία κινούµενων σκαφών, τα οποία προσεγγίζουν 

και προπορεύονται της πλώρης τους, καθώς είναι ζώα που χαρακτηρίζονται από 

περιέργεια. Η θαρραλέα αυτή συµπεριφορά ενδεχοµένως να µπορεί να αποδοθεί στο 

γεγονός ότι δηµιουργούν µεγάλα κοπάδια. Θεωρείται όµως ότι γενικά έχουν την τάση 

να αποµακρύνονται από τη γραµµή πλεύσης ενός ερευνητικού µέσου (Hammond, 

1986), η αποµάκρυνση όµως  σύµφωνα µε νεώτερες έρευνες γίνεται αφότου τα ζώα 

αντιληφθούν τον εντοπισµό τους από τους ερευνητές.  

Τα ζωνοδέλφινα πραγµατοποιούν διάφορα εναέρια ακροβατικά µε  άλµατα που 

µπορούν να φτάσουν σε ύψος 7 m. Συνήθως κολυµπούν µε ταχύτητα 5 κόµβων (9 km/ 

h), αλλά µπορούν να αναπτύξουν ταχύτητες και 10-20 κόµβων (18-35 km/h). Όταν 

κινούνται γρήγορα το 1/3 του κοπαδιού βρίσκεται έξω από το νερό  (Carwardine, 

1995). Οι  καταδύσεις τους γίνονται σε βάθη µεγαλύτερα των 200 m και διαρκούν 

συνήθως  5 µε 10 min. 
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Τροφή 

Η δίαιτα των ζωνοδέλφινων απαρτίζεται κυρίως από επιφανειακά και 

µεσοπελαγικά ψάρια, κεφαλόποδα αλλά και πελαγικά καρκινοειδή. Η ποικιλότητα αυτή 

οφείλεται στην εκτεταµένη εξάπλωση τους. Για την εξεύρεση της τροφής πολλές φορές 

συνεργάζονται µε τα D. delphis. Το κυνήγι της τροφής γίνεται µε διάθεση παιχνιδιού 

οπουδήποτε στη στήλη του νερού, ακόµη και σε µεγάλα βάθη όπου τα ψάρια που 

θηρεύουν έχουν βιοφωτισµό.  

 Τα ζωνοδέλφινα  τρέφονται ευκαιριακά (Wurz & Marrale, 1993: Blanco et al., 

1994), προτιµούν ψάρια  µικρότερα από 13 cm και κεφαλόποδα µικρότερα από 20 cm. 

Από βιβλιογραφικές πηγές (Desportes, 1985) γνωρίζουµε ότι τρέφεται κυρίως µε τα  

ψάρια των οικογενειών Atherinidae, Garangidae, Merlucidae και Gadidae, όπως  

αθερίνα, σαβρίδι, µπακαλιάρο. Επίσης, τρέφονται µε µικρά αφρόψαρα όπως ο γαύρος 

(Engraulis encrasicolus) αλλά και πολλά βαθύβια είδη Μυκτοφιδών. Τα Κεφαλόποδα 

που προτιµούν ανήκουν στις  οικογένειες Omnastrephidae (θράψαλα), Chiroteutidae, 

Loliginidae (καλαµάρι του ακρωτηρίου) και Histioteuthidae, ενώ στη Μεσόγειο 

δείχνουν προτίµηση στα θράψαλα (Todarodes sagittatus). Συχνά η εξέταση των  

στοµαχικών περιεχοµένων έχει δείξει ότι τρέφονται και µε τα γένη Illex, Todaropsis, 

Ancistroteuthis, Loligo, Heteroteuthis, Onychoteuthis και Seppieta, καθώς και µε 

καρκινοειδή του είδους Pasiphaea multidentata. 

Αναπαραγωγή 

Η διάρκεια της κύησης είναι περίπου ένα έτος και οι γεννήσεις πραγµατοποιούνται 

στα  τέλη καλοκαιριού. Ο απογαλακτισµός γίνεται σε ηλικία 18 µηνών, ενώ το 

διάστηµα µεταξύ δυο γεννήσεων για το θηλυκό είναι 3 έτη ή µικρότερο στην 

περίπτωση που δεν επιβιώσει το µικρό. Για τη Μεσόγειο είναι γνωστό ότι τα 
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ζωνοδέλφινα είναι ώριµα αναπαραγωγικά σε ηλικία περίπου 12 ετών όταν το µέσο 

µήκος τους είναι περίπου 2,0 m. Στην Ιαπωνία όπου ο πληθυσµός των ζωνοδέλφινων 

έχει µειωθεί δραµατικά λόγω της ανθρώπινης εκµετάλλευσης, η ηλικία 

αναπαραγωγικής ωριµότητας είναι 7,5 έτη ενώ µειωµένο είναι και το διάστηµα 

ανάµεσα σε δυο διαδοχικές γέννες (Φραντζής & Αλεξιάδου, 2003). Τα νεογέννητα 

µεγαλώνουν σε οµάδες τουλάχιστον των 30 ατόµων που αποτελούνται  από 

νεογέννητα, νεαρά άτοµα και ώριµα ζώα.  

 

2.2.3. Πτεροφάλαινα                                        Βalaenoptera physalus  (Linnaeus, 1758) 

Tάξη: Cetacea (Κητώδη) 

Υπόταξη: Mυστακοκήτη  

Οικογένεια: Balaenopteridae (Φαλαινοπτερίδες) 

Υποοικογένεια: Balaenopterinae (Φαλαινοπτερίνες) 

Γένος: Balaenoptera  

Είδος: Βalaenoptera physalus  (Εικ. 2.7) 

 
 
Εικόνα 2.7 :  Πτεροφάλαινα (ίδια πηγή) 
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Η πτεροφάλαινα είναι το δεύτερο σε µέγεθος ζώο πάνω στη γη. Η θηλυκή είναι 

µεγαλύτερη από την αρσενική. Οι πληθυσµοί στο νότιο ηµισφαίριο  φθάνουν στα 27 m 

µήκος και τους 80 τόνους σε βάρος, ενώ στο βόρειο οι µέγιστες τιµές είναι 24 m µήκος 

και 75 τόνοι βάρος. 

Ενδιαίτηµα-Γεωγραφική εξάπλωση 

Η πτεροφάλαινα είναι κητώδες των καθαρά πελαγικών νερών. Ζει στην ανοικτή 

θάλασσα, µακριά από τις ακτές και σε µεγάλα βάθη, µετά το τέλος της ηπειρωτικής 

υφαλοκρηπίδας.  Είναι είδος κοσµοπολίτικο. Απαντάται  σε όλους τους µεγάλους  

ωκεανούς, σε ύδατα που εκτείνονται από τις πολικές µέχρι τις εύκρατες περιοχές και 

λιγότερο στα τροπικά νερά του Ισηµερινού.  Επίσης, ζει στη Μεσόγειο, αλλά σπανίζει 

στο ανατολικό τµήµα της.  Η υψηλότερη πυκνότητα πληθυσµού εµφανίζεται στις  

εύκρατες και υποπολικές περιοχές. Σε γενικές γραµµές, η πτεροφάλαινα  είναι πιο κοινή 

σε γεωγραφικά πλάτη βορείως των 30° Β, ενώ κάποιες έρευνες έδειξαν ότι το 

καλοκαίρι υπάρχει µεγαλύτερη συγκέντρωση του είδους  στο δυτικό τµήµα του 

Βορείου Ατλαντικού µεταξύ 41°20' Β και 51°00' Β (Mitchell, 1974).  

  Αν και πιστεύεται ότι είναι είδος  µεταναστευτικό, το µοντέλο της εποχιακής 

τους µετανάστευσης δεν είναι πλήρως κατανοητό. Πιστεύεται ότι οι πτεροφάλαινες 

µεταναστεύουν εποχικά από τα σχετικά υψηλά γεωγραφικά πλάτη της Ανταρκτικής, 

όπου συγκεντρώνονται για λόγους σίτισης το καλοκαίρι, σε χαµηλά γεωγραφικά πλάτη 

το χειµώνα προκειµένου να αναπαραχθούν. Ακουστικές µετρήσεις έχουν δείξει 

µετανάστευση των φαλαινών  του Βόρειου Ατλαντικού που συµβαίνει το φθινόπωρο 

από την περιοχή της Νέας Γης και του Λαµπραντόρ µε κατεύθυνση προς τις  

Βερµούδες και τις ∆υτικές Ινδίες (Clark, 1995). Κάποιοι  πληθυσµοί πιστεύεται ότι 

παραµένουν όλο το χρόνο σε υψηλά γεωγραφικά πλάτη. Στην περιοχή του Ειρηνικού, 
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τα µεταναστευτικά ρεύµατα είναι δύσκολο να κατανοηθούν.  Τέλος, έχει αποδειχθεί 

γενετικά ότι οι µεσογειακές πτεροφάλαινες περνούν όλη τη ζωή τους στη Μεσόγειο 

αφού διαφέρουν γενετικά από τους πληθυσµούς του Ατλαντικού. 

 Συµπεριφορά 

 Η πτεροφάλαινα είναι το ταχύτερο είδος µυστακοκήτους, αφού περιστασιακά 

µπορεί να ξεπεράσει τα 37 km/h.  

Η κοινωνική δοµή τους είναι σχετικά απλή. Συχνά ζουν σε οµάδες των 6-10 

ατόµων (Martin, 1991). Ο πιο ισχυρός δεσµός είναι αυτός µεταξύ µητέρας και παιδιού. 

  Όταν η πτεροφάλαινα βρίσκεται στην επιφάνεια κολυµπά λίγο κάτω από αυτήν 

και κάθε 2-3 λεπτά βγαίνει για µια αναπνοή. Οι αναπνοές είναι συνήθως 4-8 ανά κύκλο 

κατάδυσης. Το ρύγχος προβάλλει σπάνια έξω από το νερό ενώ ποτέ δεν εµφανίζεται το 

ουραίο πτερύγιο. Η κατάδυση διαρκεί συνήθως 5-15 min και το βάθος της κυµαίνεται 

από λίγες δεκάδες έως περίπου 200 m. 

  Η εκπνοή της πτεροφάλαινας δηµιουργεί ένα και µοναδικό πίδακα που 

εκτινάσσεται κατακόρυφα προς τα πάνω, µπορεί να φτάσει τα 6 m σε ύψος και για αυτό 

µπορεί να είναι ορατός σε απόσταση 2 ναυτικών µιλίων.  

Τροφή 

Η δίαιτα της πτεροφάλαινας είναι από τις πιο ποικίλες µεταξύ των 

µυστακοκητών. Αποτελείται κυρίως από µικρά ψάρια, καλαµάρια και Ευφαυσεώδη 

πλαγκτονικά καρκινοειδή κριλ (Fox & David, 2001). Το ποσοστό κάθε τύπου τροφής 

εξαρτάται από την περιοχή διατροφής κάθε πληθυσµού. Έτσι στο βόρειο ηµισφαίριο το 

ποσοστό των µικρών ψαριών, όπως για παράδειγµα οι σαρδέλες, είναι σηµαντικά 

µεγαλύτερο.  
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Τρέφεται καθώς κολυµπά προς τη λεία της µε µεγάλη ταχύτητα. Ανοίγοντας το 

στόµα της βάζει µέσα τεράστιες ποσότητες νερού και ψαριών. Στη φάση διατροφής 

πρέπει να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες όλου του έτους αποθηκεύοντας την ενέργεια 

µε τη µορφή υποδερµικού λίπους. Για ένα ώριµο θηλυκό οι ανάγκες αυτές ανέρχονται 

σε 330 τόνους τροφής. 

Αναπαραγωγή 

Το ζευγάρωµα γίνεται κατά τη διάρκεια του χειµώνα  στα εύκρατα νερά των 

περιοχών µε χαµηλό γεωγραφικό πλάτος. Στη διάρκεια της κυοφορίας η πτεροφάλαινα 

µεταναστεύει προς τα πλούσια υποπολικά νερά, ενώ επιστρέφει στα ζεστά νερά για να 

γεννήσει το µικρό της σε φιλικό περιβάλλον. Η κύηση διαρκεί έντεκα µήνες έως ένα 

έτος.  Ο θηλασµός διαρκεί  6 ή 7 µήνες όταν το µικρό έχει φτάσει   11 ή 12 m σε ολικό 

µήκος και 13 τόνους σε βάρος. Τα θηλυκά φθάνουν σε αναπαραγωγική ωριµότητα  

µεταξύ 3 και 12 ετών και η διάρκεια ζωής τους µπορεί να φτάσει τα 90-100 χρόνια. 

2.2.4. Φυσητήρας                                           Physeter macrocephalus (Linnaeus, 1758) 

Τάξη: Κητώδη  

Υποτάξη: Οδοντοκήτη  

Υπεροικογένεια: Physeteroidea (Φυσητηροειδή) 

Οικογένεια: Physeteridae (Φυσητηρίδες) 

Γένος: Physeter 

Είδος: Physeter macrocephalus (Εικ. 2.8) 
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Εικόνα 2.8 :  Φυσητήρας σε κατάδυση (ιδιωτικό αρχείο) 
 

Ο φυσητήρας είναι το µεγαλύτερο οδοντοκήτος, ο µεγαλύτερος οδοντοφόρος 

οργανισµός στη γη και το τρίτο σε µέγεθος ζώο µετά τη γαλάζια φάλαινα και την 

πτεροφάλαινα. Τα αρσενικά ζώα είναι πολύ µεγαλύτερα από τα θηλυκά, σχεδόν κατά 

1/3 µακρύτερα και διπλά σε βάρος. Το µέγιστο µήκος στα αρσενικά ξεπερνά τα 18 m 

και το βάρος τους 57 τόνους. Για τα θηλυκά το µέγιστο µήκος είναι περίπου 12 m και 

το µέγιστο βάρος 24 τόνοι. Ο νεογέννητος φυσητήρας έχει µήκος 4,0 m και βάρος που 

κυµαίνεται στα 800-1.000 kg.  

Ενδιαίτηµα-Γεωγραφική εξάπλωση 

Ο φυσητήρας αποτελεί το κητώδες µε την ευρύτερη κατανοµή στην υδρόγειο. 

Εξαπλώνεται από τον Ισηµερινό µέχρι τους πόλους, σε µη παγωµένα νερά, µε 

χαρακτηριστική προτίµηση για τις περιοχές πάνω από τις ηπειρωτικές υφαλοκρηπίδες, 

εκεί όπου το βάθος αυξάνεται απότοµα και ο βυθός έχει έντονο ανάγλυφο µε 

υποβρύχιους βυθούς, φαράγγια και χαράδρες. Οι περιοχές αυτές είναι πλούσιες σε 

µεσοπελαγικά καλαµάρια που αποτελούν και την κύρια τροφή των φυσητήρων. Αν και 
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τα άτοµα του είδους αυτού παρατηρούνται συνήθως σε βαθιά πελαγικά νερά, µπορούν 

να εντοπιστούν και κοντά στις ακτές, εκεί όπου η ηπειρωτική ή η νησιωτική 

υφαλοκρηπίδα είναι στενή και τα νερά είναι βαθύτερα.  

Υπάρχει σηµαντική διαφορά στη µεταναστευτική συµπεριφορά ανάµεσα στα 

ενήλικα αρσενικά και στα θηλυκά άτοµα φυσητήρων. Η αντοχή των ώριµων αρσενικών 

ατόµων στις θερµοκρασιακές µεταβολές είναι πολύ µεγάλη αφού ζουν τόσο στα 

τροπικά όσο και στα πολικά νερά. Αντίθετα, τα θηλυκά και τα νεαρά άτοµα 

παρουσιάζουν µικρότερη αντοχή στα ψυχρά νερά αφού ζουν µόνο σε τροπικά και 

εύκρατα κλίµατα όπου οι θερµοκρασίες υπερβαίνουν τους 15οC. Τα αρσενικά 

εγκαταλείπουν τα τροπικά νερά κάθε καλοκαίρι και ταξιδεύουν σε µεγάλα γεωγραφικά 

πλάτη. Τα νεαρά αρσενικά άτοµα συναθροίζονται στα νερά στην περίµετρο των 

πολικών ζωνών, ενώ τα θηλυκά και τα νεαρά άτοµα σπάνια εκτείνονται µετά παραπάνω 

από τις 40ο από τον Ισηµερινό. Οι µετακινήσεις των αρσενικών κατά µήκος, αλλά και 

ανάµεσα στις ωκεάνιες λεκάνες, έχει ως αποτέλεσµα σε µεγάλο βαθµό τη γενετική 

οµοιοµορφία µεταξύ των φυσητήρων παγκοσµίως.        

Στην περιοχή της δυτικής Μεσογείου, ο φυσητήρας εντοπίζεται σε νερά µε µέσο 

βάθος τα 1.400 m και µέση απόσταση από την ακτή τα 23 km. Η απόσταση αυτή 

µειώνεται σηµαντικά στα ωκεάνια ηφαιστειακά νησιά όπου η υφαλοκρηπίδα τελειώνει 

πολύ κοντά στις ακτές (Γκαλάπαγκος, Αζόρες, Μικρές Αντίλλες κτλ.) ή σε στενά 

επικοινωνίας ανάµεσα σε δυο βαθιές λεκάνες, όπως είναι το Γιβραλτάρ. Στο στενό του 

Γιβραλτάρ έχουν αναγνωριστεί 21 άτοµα τα τελευταία 8 χρόνια (de Stephanis et al., 

2005).  

Γενετικά δεδοµένα προτείνουν ότι οι φυσητήρες της Μεσογείου αποτελούν ένα 

ξεχωριστό πληθυσµό. Οι συγκρίσεις που έκαναν οι Drouot et al. (2004) ανάµεσα σε ένα 
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δείγµα από την περιοχή του Βορειοανατολικού Ατλαντικού µε δείγµατα από 13 άτοµα 

από την θάλασσα της Τυρρηνίας, το Ιόνιο, τη βορειοδυτική µεσογειακή λεκάνη και τη 

θάλασσα των Βαλεαρίδων, έδειξε ότι πληθυσµοί του Ατλαντικού και της Μεσογείου 

ανήκουν σε ξεχωριστά µητρικά σύµπλοκα. Άλλου είδους παρατηρήσεις συµφωνούν µε 

την υπόθεση ότι σε µεγάλο βαθµό ο πληθυσµός είναι αποµονωµένος.  

Συµπεριφορά 

Ο φυσητήρας στην επιφάνεια κολυµπά µε πολύ µικρή ταχύτητα που κυµαίνεται 

στους 2-3 κόµβους. Όταν βρίσκεται στην επιφάνεια συµπεριφέρεται διαφορετικά από 

τα υπόλοιπα κητώδη, καθώς κυρίως αναπνέει ή επιπλέει ακίνητος και ξεκουράζεται. 

Κρατά σταθερή πορεία και διατηρεί όλο το µπροστινό µέρος του σώµατός του ορατό, 

πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Παραµένει στην επιφάνεια για 10 περίπου 

λεπτά και έπειτα ξεκινά µια βαθιά κατάδυση αφού βγάλει την ουρά του έξω από το 

νερό. Η βουτιά είναι σχεδόν κατακόρυφη  και η κατάδυση διαρκεί περίπου 45-60 min 

για τα αρσενικά άτοµα και 20-45 min για τα θηλυκά και τα νεαρά άτοµα. Συνήθως 

καταδύεται σε βάθη µεταξύ 500-1.000 m. Οι µεγαλύτερες καταγραµµένες καταδύσεις 

άγγιξαν τα 3.000 m βάθος και είχαν διάρκεια περίπου 2 h. Κατά τη διάρκεια των 

βαθιών τους καταδύσεων προς αναζήτησης τροφής, εκπέµπουν µια σχεδόν συνεχόµενη 

αλληλουχία δυνατών ήχων (κλικς) για ηχοεντοπισµό (Mohl et al., 2000). Το γεγονός ότι 

οι φυσητήρες αναδύονται στο ίδιο σχεδόν σηµείο όπου καταδύθηκαν, σηµαίνει  ότι 

παραµένουν σχεδόν ακίνητοι στο βάθος που επιθυµούν και παραµονεύουν για την λεία 

τους, τα ταχύτητα αλλά και βιοφωσφορίζοντα γιγάντια καλαµάρια.  

Tροφή 

Ο φυσητήρας είναι ο µεγαλύτερος θηρευτής που υπάρχει σήµερα πάνω στη γη 

(Φραντζής & Αλεξιάδου, 2003). Η δίαιτα του αποτελείται κυρίως από µεσοπελαγικά 
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καλαµάρια µεσαίου και µεγάλου µεγέθους που ανήκουν στις οικογένειες Moroteuthis, 

Dosidiscus, Mesonychoteuthis και Tanignia. Εκτός από καλαµάρια, οι φυσητήρες 

καταναλώνουν επίσης χταπόδια και βαθύβια σαλάχια (κυρίως του είδους Raja rhina), 

αστακούς, µέδουσες, µπακαλιάρους, πέρκες, καρχαρίες µήκους 4 m και διάφορα είδη 

οστειχθύων, νηρητικά και βενθικά είδη. Οι φυσητήρες τρέφονται καθ’ όλη τη διάρκεια 

του χρόνου και σε όλη τη διάρκεια του 24ώρου, τόσο µέρα όσο και νύχτα µε κάποιες 

δίωρες διακοπές ανάπαυσης ανά την ηµέρα.  

Αναπαραγωγή 

Στο βόρειο ηµισφαίριο η αναπαραγωγική δραστηριότητα εκτείνεται από τον 

Ιανουάριο µέχρι τον Αύγουστο, αλλά οι περισσότερες συλλήψεις προκύπτουν κυρίως 

την άνοιξη. Η κύηση διαρκεί 14-16 µήνες µε τις περισσότερες γεννήσεις να 

παρατηρούνται από Μάρτιο µέχρι Σεπτέµβριο. Η αναπαραγωγή πραγµατοποιείται σε 

τροπικά και υποτροπικά νερά. Η αναπαραγωγική ωριµότητα έρχεται στην ηλικία των 7-

13 χρόνων για τα θηλυκά και στα 18-21 χρόνια για τα αρσενικά µε αντίστοιχα µήκη 8-9 

m και 11-12 m. Οι αρσενικοί φυσητήρες αναπαράγονται µετά τα 30 χρόνια ηλικίας 

όπου και έχουν φτάσει αρκετά ψηλά στην κοινωνική ιεραρχία, λόγω του εντυπωσιακού 

µεγέθους τους. Λόγω της αργής ωρίµανσης τους  και της µακροχρόνιας γονικής 

επένδυσης στους απογόνους τους, οι πληθυσµοί των φυσητήρων αναπτύσσονται µε 

πολύ αργούς ρυθµούς. Ως συνέπεια, το είδος αυτό είναι ανίκανο να επανέλθει γρήγορα 

µετά από υπερεκµετάλλευση. Το διάστηµα που µεσολαβεί ανάµεσα σε διαδοχικές 

κυήσεις είναι 4-6 χρόνια για τις νεότερες µητέρες, ενώ είναι µεγαλύτερο για τις πιο 

ηλικιωµένες µητέρες.  
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2.2.5. ∆ιάστικτο δελφίνι του Ατλαντικού                    Stenella frontalis (Cuvier, 1829) 

Tάξη: Cetacea (Κητώδη) 

Υπόταξη: Odontoceti (Οδοντοκήτη) 

Υπεροικογένεια: Delphinoidea (∆ελφινοειδή)  

Οικογένεια: Delphinidae (∆ελφινίδες) 

Γένος: Stenella 

Είδος: Stenella frontalis  (Εικ. 2.9) 

 
 
Εικόνα 2.9 : ∆ιάστικτο δελφίνι του Ατλαντικού (ίδια πηγή) 
 

Τα δελφίνια αυτού του είδους είναι µεσαίου µεγέθους, τόσο σε µήκος όσο και 

σε βάρος. Τα  ενήλικα αρσενικά µπορούν να φτάσουν τα 2,26 m µήκος και 140 kg σε 

βάρος και τα θηλυκά 2,29 m και 130 kg, αντίστοιχα (Perrin, 2002). Τα νεογέννητα 

έχουν µήκος 90-110 cm. 

Ενδιαίτηµα-Γεωγραφική εξάπλωση 

 Το διάστικτο δελφίνι του Ατλαντικού είναι είδος ενδηµικό των εύκρατων και 

τροπικών περιοχών του Ατλαντικού Ωκεανού και προτιµά τα ζεστά ύδατα κατά µήκος 
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της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας, σε βάθη από 20-250 m, έχει παρατηρηθεί και σε 

βαθύτερα νερά. Έχει µια ευρεία κατανοµή, η οποία εκτείνεται από την Ανατολική Ακτή 

των ΗΠΑ, τη Φλώριδα και τον Κόλπο του Μεξικού, µέχρι τη Γκαµπόν και  όλη τη 

∆υτική Αφρική (Jefferson et al. 1993, 1997: Nieri et al., 1999: Perrin et al., 1994). Η 

κατανοµή του φαίνεται να επηρεάζεται από θερµά ρεύµατα όπως το ρεύµα του Κόλπου. 

Πιο σπάνια έχει παρατηρηθεί  ακόµα πιο ανατολικά, στα ανοικτά των Αζορών και των 

Καναρίων Νήσων. Βορειότερα έχει παρατηρηθεί µέχρι και το νοτιοδυτικό άκρο της 

Ισπανίας. Παρατηρείται επίσης  πολύ νοτιότερα µέχρι το Rio Grande do Sul της 

Βραζιλίας. Ωστόσο, η κατανοµή του δεν έχει κατανοηθεί πλήρως σε αυτές τις περιοχές. 

Γενικά η κατανοµή του περιλαµβάνει τις περιοχές µεταξύ 50°Β και 25°Ν (Jefferson et 

al., 1973). Επειδή µοιάζουν αρκετά µε άλλα είδη, η εκτίµηση του συνολικού 

πληθυσµού τους είναι εξαιρετικά δύσκολη. Μια συντηρητική εκτίµηση αναφέρεται σε 

100.000 άτοµα. 

Συµπεριφορά 

Το είδος αυτό, όπως και τα άλλα είδη του ίδιου γένους  είναι αρκετά κοινωνικό. 

Σχηµατίζει συνήθως κοπάδια των 50 ατόµων αλλά συχνά και µεγαλύτερα κοπάδια µε 

πάνω από 200 άτοµα. Κοντά στις ακτές οι τυπικές οµάδες συνίστανται σε 5-15 άτοµα. 

Η κοινωνική δοµή των οµάδων µπορεί να καθορίζεται από την ηλικία ή το φύλο. Συχνά 

συναθροίζεται µε άλλες οµάδες κητωδών, όπως για παράδειγµα τα ρινοδέλφινα. 

Φαίνεται ότι οι οµάδες συχνά συντονίζουν τις κινήσεις τους για την εύρεση και 

θήρευση της λείας τους. Είναι γρήγορος κολυµβητής και συχνά προσεγγίζει τα σκάφη. 

Η συµπεριφορά του στην επιφάνεια µπορεί να χαρακτηριστεί ως ακροβατική καθώς 

κάνει ψηλά άλµατα και έντονα  παιχνίδια. Οι καταδύσεις του διαρκούν 2-6 min σε 
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βάθος που φτάνει τα 10 m, έχουν όµως καταγραφεί και καταδύσεις σε βάθη 40-60 m 

διάρκειας µέχρι 10 min (Davis et al., 1996). 

Τροφή 

Τρέφονται µε µικρά ψάρια, ασπόνδυλους βενθικούς οργανισµούς και 

κεφαλόποδα (π.χ. καλαµάρια και χταπόδια). Έχει  παρατηρηθεί ότι το είδος αυτό 

χρησιµοποιεί το ρύγχος του για να συλλαµβάνει µικρούς οργανισµούς και ψάρια που 

ζουν στο βυθό. Στην προσπάθεια για ανεύρεση τροφής συχνά σχηµατίζει οµάδες µε 

άλλα είδη όπως το D. delphis   και T. truncatus. Συχνά στις οµάδες αυτές συµµετέχουν 

και µεγάλα είδη τόνων όπως Thunnus thynnus και Thunnus albacares. Έχει αποδειχθεί, 

όµως, ότι οι τόνοι είναι αυτοί που ευνοούνται από τη συνθήκη αυτή και όχι τα δελφίνια 

(Clua & Grosvalet, 2001). 

Αναπαραγωγή 

Η  σεξουαλική τους  ωριµότητα φτάνει σε ηλικία µεταξύ 8-15 ετών  και τότε 

ξεκινά  η αναπαραγωγή. Τα θηλυκά γεννούν ένα µόνο µικρό, το οποίο έχει µήκος 0.8-

1.2 m, κάθε 1-5 χρόνια (µέσος όρος κάθε 3 έτη). Ο απογαλακτισµός των νεαρών ζώων 

διαρκεί επίσης 1-5 χρόνια. Έτσι δεν είναι απίθανο ένα θηλυκό ζώο να εγκυµονεί και να 

θηλάζει ταυτόχρονα. Η εκτιµώµενη διάρκεια ζωής του είδους είναι άγνωστη. 

2.2.6. Παντροπικό διάστικτο δελφίνι                            Stenella attenuata (Gray, 1846) 

Tάξη: Cetacea (Κητώδη) 

Υπόταξη: Odontoceti (Οδοντοκήτη) 

Υπεροικογένεια: Delphinoidea (∆ελφινοειδή)  

Οικογένεια: Delphinidae (∆ελφινίδες) 

Γένος: Stenella 
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Είδος: Stenella attenuata (Εικ. 2.10) 

 
 
Εικόνα 2.10 :  Παντροπικό διάστικτο δελφίνι (ίδια πηγή) 
 

Όπως και άλλα δελφίνια του γένους Stenella, είναι σχετικά µικρό δελφίνι. Κατά 

τη γέννηση έχει µήκος 80-90 cm και φθάνει σε µήκος τα 2,5  m και βάρος  περίπου 120 

kg  κατά την ενηλικίωση.   

Ενδιαίτηµα-Γεωγραφική εξάπλωση 

Το είδος Stenella attenuata απαντάται σε τροπικά και θερµά, εύκρατα ύδατα σε 

όλο τον κόσµο µεταξύ 30-40ο Β και 20-40ο Ν (Jefferson et al., 1993), σε επιφανειακές 

θερµοκρασίες που αγγίζουν τους 25οC ή παραπάνω. Το µεγαλύτερο µέρος της ηµέρας, 

το περνά σε ρηχά νερά µε βάθη µεταξύ 90 και 300 m, ενώ τη νύχτα καταδύεται σε 

µεγαλύτερα βάθη προς αναζήτηση λείας. 

Στον Ατλαντικό είναι πρωτίστως δελφίνι ανοικτής θάλασσας και ωκεάνιων 

νησιών και απαντάται σε σχετικά λίγες περιοχές, όπως τα νησιά του Πράσινου 

Ακρωτηρίου και οι ακτές της Ουρουγουάης (Rice, 1998). Η γεωγραφική του εξάπλωση 
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προς βορρά είναι σαφώς περιορισµένη σε σχέση µε αυτή του S. frontalis (Perrin & 

Hohn, 1994) (Εικ. 2.11). 

 

Εικόνα 2.11 :  Κατανοµή του παντροπικού διάστικτου δελφινιού (Perrin & Hohn, 1994).  

Εποχικές µεταναστεύσεις έχουν παρατηρηθεί σε πληθυσµούς στα παράκτια 

ύδατα της Ιαπωνίας.  Ο πληθυσµός µετακινείται το καλοκαίρι προς Βορρά, πιθανότατα 

σχετιζόµενος µε τα όρια του ρεύµατος Kuroshiro και το χειµώνα µετακινούνται προς το 

νότο (Reyens, 1991). Στον ανατολικό Ειρηνικό έχει διαπιστωθεί ότι οι µετακινήσεις 

των πληθυσµών µπορούν να καλύψουν απόσταση µέχρι και 582 ναυτικά µίλια. Οι 

πληθυσµοί της ανοικτής θάλασσας φθάνουν µέχρι και 16 ναυτικά µίλια σε απόσταση 

από την ακτή, όπου επικαλύπτουν τους παράκτιους πληθυσµούς. 

Συµπεριφορά  

Τα παντροπικά διάστικτα δελφίνια   εµφανίζονται συχνά σε οµάδες 

αποτελούµενες από µερικά ως πολλές χιλιάδες ζώα, ενώ συχνά σχηµατίζουν υποοµάδες 

από νεαρά ή ενήλικα ζώα (Perrin & Hohn, 1994). Είναι ζώα δραστήρια, συχνά κάνουν 

µεγάλα άλµατα και ακολουθούν τα σκάφη παίζοντας. Κολυµπούν µε αυξηµένη 

ταχύτητα µετά τη δύση του ήλιου και καταδύονται σε βάθη την ηµέρα έως 5 m και το 

βράδυ σε µεγαλύτερα βάθη που µπορεί να φτάσουν τα 213 m (Baird et al., 2001). Στον 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:54:38 EEST - 54.219.128.100



 49 

ανατολικό Ειρηνικό κολυµπούν συχνά µε κοπάδια από κιτρινόπτερους τόνους, γεγονός 

που κοστίζει τη ζωή σε αρκετά άτοµα λόγω της αλιείας του τόνου. 

Τροφή 

  Η δίαιτα του είδους αυτού συνίσταται από µικρά επιπελαγικά και µεσοπελαγικά 

ψάρια. Επίσης συχνά τρέφονται µε καλαµάρια και καρκινοειδή. Το κυνήγι της τροφής 

γίνεται κυρίως κατά τις βραδινές ώρες. Η δίαιτα τους περιλαµβάνει 56 είδη ψαριών και 

36 είδη κεφαλόποδων (Robertson & Chivers, 1997).  Κυρίως έχουν προτίµηση στα 

ψάρια της οικογένειας Myctophidae (40%) και στα κεφαλόποδα της οικογένειας 

Ommastrephidae (65%). Τα έγκυα θηλυκά ζώα παρουσιάζουν διαφορετικές 

διατροφικές συνήθειες από ότι κατά το στάδιο του θηλασµού (Perrin & Hohn, 1994). Οι 

σηµαντικές διαφοροποιήσεις στη δίαιτά τους εποχιακά και γεωγραφικά δείχνει ότι το 

είδος αυτό είναι ευέλικτο ή ακόµα και οπορτουνιστικό στην διατροφή του.  

Αναπαραγωγή 

   Η γεννητική ωριµότητα  αποκτάται στα 10 χρόνια για τα θηλυκά άτοµα και τα 

12 χρόνια στα αρσενικά. Η διάρκεια ζωής τους είναι περίπου 40 χρόνια. Η 

αναπαραγωγή γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και η κύηση διαρκεί  περίπου  

έντεκα µήνες. Ο θηλασµός λαµβάνει χώρα για δύο χρόνια, αλλά µπορεί να διαρκέσει 

και µόνο για ένα έτος.  Στους  τρεις  έως έξι µήνες  ωστόσο, τα νεαρά άτοµα θα 

ξεκινήσουν  τη λήψη στερεάς τροφής. Τα θηλυκά κυοφορούν συνήθως σε διάστηµα 

που κυµαίνεται από δυόµισι έως τέσσερα χρόνια.   

2.2.7. Μαυροδέλφινο                         Globicephala melas (Traill, 1809) 

Τάξη: Κητώδη 

Υπόταξη: Οδοντοκήτη 

Υπεροικογένεια: Delphinoidea (∆ελφινοειδή) 

Οικογένεια: Delphinidae (∆ελφινίδες) 
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Γένος: Globicephala 

Είδος: Globicephala melas  (Εικ. 2.12) 

 
 
Εικόνα 2.12 :  Μαυροδέλφινο (ίδια πηγή) 
 

Το G. melas είναι ένα δελφίνι µεγάλων διαστάσεων, µε µέσο µήκος 6 m και µέσο 

βάρος να κυµαίνεται στους 2-3 τόνους για τα αρσενικά, και 4,8 m µήκος και βάρος 1,5-

2 τόνους για τα θηλυκά. Τα µέγιστα µήκη είναι 8,5 m και 6 m και τα µέγιστα βάρη 4,25 

και 2 τόνοι για τα αρσενικά και τα θηλυκά αντίστοιχα. Το νεογέννητο µαυροδέλφινο 

έχει µήκος που κυµαίνεται στα 1,6-2 m και ζυγίζει 80-100 kg.  

Ενδιαίτηµα-Γεωγραφική εξάπλωση 

Το µαυροδέλφινο είναι καθαρά πελαγικό κητώδες µε προτίµηση σε βαθιά νερά των 

ψυχρών-εύκρατων έως και υποπολικών περιοχών.  

Στο Βόρειο Ατλαντικό ο πληθυσµός των µαυροδέλφινων εκτείνεται από τη 

Γροιλανδία, την Ισλανδία, τη θάλασσα του Μπάρεντς και τη Βόρεια θάλασσα, ως το 

νότο στην ακτή των βορειοανατολικών ΗΠΑ και στη Μεσόγειο θάλασσα. Σε αυτές τις 

περιοχές τα µαυροδέλφινα βρίσκονται σε βαθιά νερά θερµοκρασιών 13-30οC µε 

προτίµηση στα ψυχρότερα νερά. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:54:38 EEST - 54.219.128.100



 51 

Εντοπίζεται επίσης στη ∆υτική Μεσόγειο, όπου έχει  µόνιµο πληθυσµό και 

παρουσιάζει προτίµηση για τα βαθιά νερά της ηπειρωτικής κατωφέρειας και 

υφαλοκρηπίδας (Gannier, 1995: Cañadas et al., 2005), στη Βόρεια θάλασσα και στον 

κόλπο του Αγ. Λαυρέντιου, ενώ δεν  έχει παρατηρηθεί ποτέ  στην ανατολική Μεσόγειο 

(Marchessaux & Duguy, 1978: Frantzis et al., 2003). 

Εκτιµήσεις αφθονίας είναι διαθέσιµες µόνο για το Στενό του Γιβραλτάρ και 

υπολογίζεται στα 260-270 ζώα για την περίοδο µεταξύ του 1999 και του 2005 

(Verborgh, 2005: De Stephanis et al.,. 2005).  

Συµπεριφορά 

Οι καταδύσεις του διαρκούν λιγότερο από 10 min και ο µέγιστος καταγεγραµµένος 

χρόνος είναι περίπου 15 min. Κολυµπούν κοντά στην επιφάνεια και καταδύονται σε 

βάθη 30-60 m περίπου αλλά συχνά φτάνουν και σε βάθη που µπορεί να αγγίζουν και τα 

1.000 m. Πριν από κάθε βαθιά κατάδυση το σώµα και το ραχιαίο πτερύγιο ορθώνονται 

σκόπιµα και το ουραίο πτερύγιο φανερώνεται καθαρά.  

Τα µαυροδέλφινα είναι αδιάφορα απέναντι στα πλοία και σπάνια τα πλησιάζουν. 

Τα µικρά σκάφη µπορούν να τα πλησιάσουν σε αποστάσεις µέχρι και  6 m. Η 

φυσιολογική ταχύτητα κολύµβησης τους είναι 2-3 κόµβοι αλλά σε κατάσταση πανικού 

µπορούν να ξεπεράσουν και τους 25 κόµβους µε µέγιστη ταχύτητα τα 35 km/h.  

Η εκτίµηση του µεγέθους ενός κοπαδιού µαυροδέλφινων είναι δύσκολη καθώς τα 

µεγάλα κοπάδια αποτελούνται από εκατοντάδες άτοµα (40-200 άτοµα) τα οποία είναι 

συχνά διεσπαρµένα σε µικρότερες οµάδες, αποτελούµενες από ενήλικα θηλυκά και τα 

µικρά τους, σε µεγάλη έκταση του ωκεανού. Το µέγιστο µέγεθος των κοπαδιών του 

είναι 250 άτοµα στον Ατλαντικό. Η κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή των κοπαδιών 
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τα οδηγεί συχνά σε οµαδικούς εκβρασµούς. Πολύ συχνά συσχετίζονται µε άλλα είδη 

κητωδών, τόσο µε δελφίνια όσο και µε µεγάλες φάλαινες. 

Τροφή 

Τα G. melas κυνηγούν κυρίως σε βάθη 200-500 m και τρέφονται κυρίως µε 

καλαµάρια και σπανιότερα µε ψάρια (Relini & Garibaldi, 1992: Cañadas et al., 2002: 

Olson & Reilly, 2002). Η πιο συνήθης τροφή τους είναι τα καλαµάρια και κυρίως του 

είδους Illex illecebrosus, αν και τρέφονται επίσης συχνά µε µπακαλιάρους, σκουµπριά 

και καλκάνια.  

Αναπαραγωγή 

Τα µαυροδέλφινα ωριµάζουν αναπαραγωγικά στα 6 χρόνια τα θηλυκά και στα 

11 χρόνια τα αρσενικά, µε τα αντίστοιχα µήκη να είναι 3,7 και 4,9 m. Η κύηση διαρκεί 

16 µήνες και ο θηλασµός 22 µήνες αν και κατά το δεύτερο µισό αυτής της περιόδου το 

µικρό αρχίζει να τρέφεται και µε στερεά τροφή. Ολόκληρος ο αναπαραγωγικός κύκλος 

διαρκεί τουλάχιστον 3 χρόνια και συνήθως είναι 5 χρόνια. Γεννήσεις παρατηρούνται 

καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους µε πιθανό µέγιστο κατά την Άνοιξη και ελάχιστο το 

Χειµώνα. Τα θηλυκά του Βόρειου Ατλαντικού µπορούν να είναι αναπαραγωγικά 

λειτουργικά µέχρι τα 55 χρόνια τους. Τα αρσενικά ζουν περίπου 45 χρόνια και τα 

θηλυκά περίπου 60 χρόνια. 

 
 
 

2.3. Στρατηγική  ∆ειγµατοληψίας  

Το πλωτό µέσο που χρησιµοποιείται σε τέτοιου είδους ερευνητικά ταξίδια  έχει 

σηµαντική επίδραση στη διοργάνωση της έρευνας. Τα ερευνητικά ταξίδια 

πραγµατοποιήθηκαν µε ιστιοφόρο, καταµαράν σκάφος µήκους 13 m, εξοπλισµένο µε 
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δύο πετρελαιοκίνητες µηχανές, που του επιτρέπουν να αναπτύσσει  µια µέση ταχύτητα 

6 κόµβων µε την οποία ακόµα και ο θόρυβος της µηχανής δεν είναι σηµαντικός (Lewis 

et al., 2003). Σε θετικές συνθήκες παρατήρησης το σκάφος χρησιµοποιούσε τα ιστία ή 

ένα συνδυασµό ιστίων και µηχανής.  

Το σκάφος ακολούθησε προκαθορισµένη, ευθύγραµµη πορεία, αναγκαία συνθήκη 

ώστε να αποφευχθεί η παρατήρηση κοπαδιού για δεύτερη φορά. Το σκάφος παρέκκλινε 

από την  ευθύγραµµη πορεία ορισµένες φορές εξαιτίας άσχηµων καιρικών συνθηκών.  

2.3.1. Πρωτόκολλο ερευνητικής προσπάθειας και λειτουργία λογισµικού 

Στο πρωτόκολλο αυτό καταγράφηκε  η καθηµερινή πορεία στη θάλασσα και οι 

επικρατούσες συνθήκες, ανεξάρτητα από το γεγονός της  παρατήρησης ή όχι κητωδών. 

Οι συνθήκες παρατήρησης είναι θετικές ή αρνητικές. Για τον υπολογισµό του 

µεγέθους του πληθυσµού ενός είδους, αποδεκτές είναι µόνο οι παρατηρήσεις που 

πραγµατοποιήθηκαν υπό θετικές συνθήκες, όταν δηλαδή η ικανότητα των παρατηρητών 

να εντοπίσουν τα κητώδη δεν επηρεάζεται σηµαντικά από εξωτερικούς παράγοντες.  

Θετικές συνθήκες έχουµε  όταν πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις: 

-Το σκάφος ακολουθεί  προκαθορισµένη πορεία και δεν ακολουθεί κητώδη.  

-Ένας ή περισσότεροι παρατηρητές σαρώνουν διαρκώς τον ορίζοντα. 

-Η κατάσταση της θάλασσας δεν ξεπερνά τα 4 Beaufort. 

-Υπάρχει ικανοποιητική ηλιοφάνεια.  

Σε περίπτωση που κάτι αποσπάσει την προσοχή του παρατηρητή, οι συνθήκες 

µετατρέπονται σε αρνητικές. Σε αυτή την περίπτωση το σκάφος προσεγγίζει το αίτιο 

της παράκαµψης και αν δεν πρόκειται για κητώδες συνεχίζεται η παρατήρηση υπό 

θετικές συνθήκες. Εάν υπάρχει εντοπισµός κητώδους καταγράφεται η παρατήρηση και 
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όταν διαπιστωθεί το είδος και η σύνθεση του κοπαδιού συµπληρώνεται αντίστοιχα το 

πρωτόκολλο ή αν αυτό δεν είναι εφικτό  το κοπάδι σηµειώνεται ως «απροσδιόριστο».  

Τα στίγµατα και οι χρόνοι καταχωρούνταν αυτόµατα, σε πρόγραµµα Microsoft 

Access. Από τo GPS (Global Positioning System) λαµβάνεται η ώρα Γκρήνουιτς µε 

ακρίβεια δευτερολέπτου και η γεωγραφική θέση, µε ακριβείς γεωγραφικές 

συντεταγµένες (δεκαδικά του λεπτού της µοίρας, π.χ. 37° 23,81').  

Η  αποθήκευση και οργάνωση των δεδοµένων που αφορούσαν την πορεία του 

σκάφους, τις περιβαλλοντικές παρατηρήσεις και τις  παρατηρήσεις κητωδών έγινε µε τη 

βοήθεια λογισµικού Logger σχεδιασµένου από την IFAW (http://www.ifaw.org/).  

Στο λογισµικό Logger 2000 χρησιµοποιήθηκαν τέσσερις σελίδες, στις οποίες  

καταγράφηκαν τα στοιχεία που  αποτελούν το σύνολο των δεδοµένων της «ερευνητικής 

προσπάθειας» : 

Στη σελίδα Map καταγράφηκε η πορεία του σκάφους. 

Στη σελίδα Comments σηµειώθηκαν επεξηγήσεις για σηµαντικές λεπτοµέρειες της  

έρευνας, όπως: 

- η αρχή και το τέλος της προσπάθειας (“on visual” ή “off visual” ) 

- ο αριθµός των παρατηρητών,  

- οι θετικές ή όχι  συνθήκες παρατήρησης,  

- ο οπτικός εντοπισµός κητωδών. 

Στη σελίδα Environment καταγράφηκαν τα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν τις 

περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως το ύψος των κυµάτων, η νεφοκάλυψη, ο βαθµός 

ορατότητας, η ένταση της αντανάκλασης του ήλιου στην επιφάνεια της θάλασσας, 

δηλαδή συνθήκες που επηρεάζουν την αποτελεσµατικότητα της παρατήρησης.  
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Στη  σελίδα Sightings  καταγράφηκαν  αυτόµατα η ηµεροµηνία, η ώρα και το 

στίγµα των παρατηρήσεων και στη συνέχεια αποθηκεύτηκαν τα άλλα στοιχεία που 

αφορούσαν τις παρατηρήσεις, δηλαδή το είδος και το µέγεθος του κοπαδιού, η 

κατεύθυνση και η σύσταση του κοπαδιού (νεαρά-ενήλικα άτοµα, θηλυκά-αρσενικά 

άτοµα). 

 

2.4. Μεθοδολογία εντοπισµού πληθυσµών κητωδών   

Για τη διατήρηση των πληθυσµών των κητωδών, πρέπει να είναι γνωστές 

σηµαντικές  πληροφορίες, όπως το µέγεθος των πληθυσµών και αν αυτοί αυξάνονται ή 

µειώνονται, καθώς και η γεωγραφική τους παρουσία σε συγκεκριµένες χρονικές 

περιόδους. 

Η παρατήρηση των κητωδών στο φυσικό τους περιβάλλον  είναι δύσκολη 

διαδικασία, καθώς  περνούν σηµαντικό µέρος της ζωής τους κάτω από την επιφάνεια 

του νερού και κινούνται συνεχώς σε περιβάλλον αφιλόξενο για τον άνθρωπο. Η 

κατανοµή τους στην επιφάνεια όµως, όπου  επιστρέφουν  για να αναπνεύσουν, αποτελεί 

σηµαντική ένδειξη για τη χρήση του φυσικού τους περιβάλλοντος. Έτσι, στα δύο 

ερευνητικά ταξίδια της παρούσης εργασίας ο οπτικός εντοπισµός των κητωδών 

αποτέλεσε τη βάση της έρευνας για τον υπολογισµό του πληθυσµού τους. 

2.4.1. Οπτική έρευνα 

Η οπτική έρευνα συνίσταται από συνεχή σάρωση του ορίζοντα, από παρατηρητές 

που εναλλάσσονται τακτικά και παρατηρούν από ύψος 3 m από την επιφάνεια της 

θάλασσας (Gannier, 1998). Η οπτική έρευνα µπορεί να πραγµατοποιηθεί µισή ώρα µετά 
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την ανατολή του ηλίου µέχρι και µισή ώρα πριν τη δύση του ηλίου, σε ταχύτητες  

ανέµου που δεν ξεπερνούν τα τέσσερα της κλίµακας Beaufort.  

Κάθε παρατήρηση κοπαδιού συνεπάγεται την καταγραφή παραµέτρων, όπως το 

µέγεθος του κοπαδιού, η απόσταση του σε σχέση µε το σκάφος, η κατεύθυνση και η 

συµπεριφορά του. Όταν  εντοπιστεί ένα  κοπάδι, προσεγγίζεται ώστε να εκτιµηθεί η 

σύστασή του. Αν η προσέγγιση δεν είναι εφικτή, το µέγεθος  υπολογίζεται µε τη 

βοήθεια διοπτρικών οργάνων.  

Οι περιβαλλοντικές συνθήκες καταγράφονται τακτικά ή όταν υπάρχει οποιαδήποτε 

µεταβολή κάποιου  παράγοντα (π.χ. ταχύτητα ανέµου). 

Πρωταρχικής σηµασίας στην έρευνα είναι ο ορισµός της έννοιας του κοπαδιού. Σε 

κάθε παρατήρηση θεωρείται ως " κοπάδι"  το σύνολο των ατόµων  που 

παρατηρήθηκαν. Για παράδειγµα ακόµη και 1-2 ζώα καταγράφονται ως "κοπάδι", µε 

την έννοια ότι δεν αναφερόµαστε σε κάποιο πρότυπο συµπεριφοράς, αλλά,  µε τη 

γενική σηµασία της οµαδοποίησης τους. Έτσι, κάθε άτοµο αν θεαθεί µόνο του, χωρίς 

να παρατηρηθούν άλλα ζώα στην περιοχή µπορεί να αποτελέσει ένα κοπάδι. Βέβαια, οι 

καταδύσεις των ζώων  µπορεί να οδηγήσουν σε αποκλίσεις από την πραγµατική τιµή 

της πυκνότητας τους. 

Ο  ερευνητής  παρατηρεί, ενώ στέκεται στο µέσο της πλώρης, εµπρός και πλάγια 

µέχρι γωνία 90ο τόσο προς τα δεξιά όσο και προς τα αριστερά, αλλά ποτέ πίσω από το 

σκάφος, ώστε να καλύπτεται γωνία 180°. Έτσι, δύσκολα χάνεται µια συνάθροιση ζωών, 

καθώς οι ερευνητές είναι σε θέση να καλύπτουν αποστάσεις έως και 1.800 m.  

Υπό θετικές συνθήκες παρατήρησης, το πλωτό µέσο κινείται σε µια "λωρίδα 

σάρωσης" πλάτους 3.000-3.500 m. Η σάρωση του ορίζοντα  πραγµατοποιείται  µε 
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γυµνά µάτια αλλά και µε τη βοήθεια διοπτρικών µέσων (κιάλια), για να επιβεβαιωθεί ο 

εντοπισµός των κητωδών.  

Όταν υπάρξει επιβεβαιωµένη οπτική επαφή µε κάποιο κοπάδι, το πλήρωµα του 

σκάφους  καταγράφει το στίγµα και την ώρα της παρατήρησης και το σκάφος οδηγείται 

προς την κατεύθυνση των ζώων µε ήπιους χειρισµούς. Το χρονικό διάστηµα που 

ακολουθεί καταγράφεται  ως «αρνητική προσπάθεια» και δε λαµβάνεται υπόψη στην 

ανάλυση σχετικής αφθονίας. Προσεγγίζοντας το κοπάδι, γίνεται καταµέτρηση των 

ατόµων που το απαρτίζουν και επιχειρείται να εκτιµηθεί η σύσταση του κοπαδιού. 

Μετά την ολοκλήρωση της µελέτης του κοπαδιού, το σκάφος αποµακρύνεται σε 

αντίθετη κατεύθυνση από αυτή της κίνησης του κοπαδιού, ώστε να µη το 

ξανασυναντήσει.  

Στην έρευνα δεν εκτιµήθηκε η συµπεριφορά απόκρισης των κητωδών. Πολλά είδη 

κητωδών προσελκύονται από το αυλάκι που δηµιουργείται κατά την κίνηση του 

σκάφους (Forcada et al., 1994) και έτσι µπορεί να προκύψει στατιστικό σφάλµα στις 

εκτιµήσεις πυκνότητας (Forcada et al., 1998).  

Το σκάφος διατήρησε µια µέση ταχύτητα 6 κόµβων. Με την ταχύτητα αυτή 

θεωρείται ότι δεν είναι δυνατό να  προσπεραστούν κοπάδια κητωδών, τα οποία 

συνήθως  ταξιδεύουν µε ταχύτητες µικρότερες από 8 κόµβους ανά ώρα (Carwardine, 

1995). Επίσης, µε την ταχύτητα αυτή θεωρείται δύσκολο να µην παρατηρηθούν τα 

περισσότερα οδοντοκητώδη, λόγω κατάδυσης. 

2.4.2. Μελέτη κητωδών και καιρικές συνθήκες 

Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας για τον εντοπισµό κητωδών, σηµαντικό ρόλο 

διαδραµατίζουν οι καιρικές συνθήκες, οι οποίες επηρεάζουν άµεσα την ορατότητα.  
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Η ένταση του ανέµου υπολογίζεται σε βαθµούς (0-12) της διεθνούς κλίµακας 

Beaufort. Η έρευνα δεν πραγµατοποιείται σε συνθήκες άνω των 4 Beaufort γιατί είναι 

αναποτελεσµατική (Politi et al., 1991). Ορισµένες έρευνες ανεβάζουν το όριο αυτό στα 

5 Beaufort (Barlow et al., 2001). 

2.5. Μεθοδολογία επεξεργασίας των δεδοµένων  

Τα δεδοµένα της έρευνας αξιολογήθηκαν µε τη µέθοδο της εκτίµησης των 

συχνοτήτων των ζώων (Notarbartolo di Sciara et al., 1993). Σε κάθε παρατήρηση 

κητώδους λαµβάνεται υπ’ όψη µονάχα η αρχική θέση του κοπαδιού ώστε κάθε 

παρατήρηση να θεωρείται ως ένα µοναδικό σηµείο.  

Για κάθε παρατήρηση, υπολογίστηκαν το βάθος, η απόσταση από την πλησιέστερη  

ακτή  και η απόσταση από την ισοβαθή των 200 m. Οι µεταβλητές αυτές  επηρεάζουν 

σε  σηµαντικό βαθµό τα αποτελέσµατα κατανοµής των κητωδών (Mangion & Gannier, 

2002), καθώς το βάθος αποτελεί την πιο αξιόπιστη ένδειξη για την κατανοµή των ειδών 

(Hooker et al., 1998), αλλά και η απόσταση από την ισοβαθή των 200 m λαµβάνει υπ’ 

όψη το βάθος και έτσι επιτρέπει τη σύγκριση της κατανοµής των κητωδών µεταξύ 

περιοχών µε διαφορετική έκταση ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας.  

Στη συνέχεια, για λόγους ευκολίας και για να υπάρχει µια συνεχόµενη εικόνα των 

δύο περιοχών έρευνας θα αναφέρεται ως πρώτο ερευνητικό ταξίδι αυτό που 

πραγµατοποιήθηκε στην περιοχή από το Βισκαϊκό κόλπο ως το στενό του Γιβραλτάρ 

και ως δεύτερο ερευνητικό ταξίδι από το Γιβραλτάρ µέχρι τα νησιά του Πράσινου 

Ακρωτηρίου. 

Μετά την έρευνα οργανώθηκαν οι πληροφορίες που είχαν καταγραφεί σε 

πρωτόκολλα και αφορούσαν: 
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-τα χιλιόµετρα που διανύθηκαν υπό θετικές συνθήκες οπτικής παρατήρησης,  

-τον αριθµό των κοπαδιών που παρατηρήθηκαν,   

-τα µεγέθη των κοπαδιών. 

Στη συνέχεια, βάση της βιβλιογραφίας (Gannier, 2005) έγιναν οι υπολογισµοί που 

αφορούσαν: 

-τη συχνότητα παρατήρησης του κάθε είδους ανά περιοχή (SF), 

-τον αριθµό των παρατηρήσεων κάθε είδους ανά περιοχή και ανά χιλιόµετρο (SRG), 

-τον συνολικό αριθµό των παρατηρήσεων ανά περιοχή και ανά χιλιόµετρο (SRg), 

-τον αριθµό των ατόµων κάθε είδους ανά περιοχή και ανά χιλιόµετρο (SRI), 

-τον συνολικό αριθµό των ατόµων ανά περιοχή και ανά χιλιόµετρο (Sri), 

-τη συχνότητα που απαντώνται τα κοπάδια, για κάθε είδος ξεχωριστά, σε σχέση µε τη 

βαθυµετρία, την απόσταση από την ακτή και από την ισοβαθή των 200 m.  

2.6. Στατιστική επεξεργασία 

Η ερευνητική προσπάθεια χαρτογραφήθηκε µε τη χρήση Συστηµάτων 

Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS: Geographic Information Systems). Σε ψηφιακό 

χάρτη απεικονίστηκαν οι παρατηρήσεις των κητωδών ανά είδος, µε διαφορετικό 

χρωµατισµό και µε διαφορετικό µέγεθος ανάλογο του µεγέθους του κοπαδιού.  

Για όλες τις  οπτικές  παρατηρήσεις,  υπολογίστηκε το βάθος µε τη προβολή τους 

σε ψηφιακό βαθυµετρικό χάρτη του Βρετανικού Ναυαρχείου (British Admiralty), η 

απόσταση από την κοντινότερη ακτή και η απόσταση από την ισοβαθή των 200 m. 

Έπειτα  υπολογίστηκαν το µέσο βάθος και η µέση απόσταση από την ακτή και από την 

ισοβαθή των 200 m για κάθε είδος κητώδους ώστε να διευκολυνθεί  κυρίως η σύγκριση 

µε την υπάρχουσα βιβλιογραφία.  
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Στη συνέχεια υπολογίστηκαν: 

-οι συχνότητες παρατήρησης SF (Sighting Frequencies), για κάθε είδος. 

SFk = njk / nk,  

όπου njk είναι ο αριθµός των παρατηρήσεων του είδους j στην περιοχή k και nk είναι ο 

αριθµός ολικών παρατηρήσεων, υπό θετικές συνθήκες, στην περιοχή k.  

-οι συχνότητες παρατήρησης ανά είδος  στις δύο περιοχές έρευνας, SRG (Sighting Rate 

Group). 

SRGk = njk / Lk, 

όπου njk είναι ο αριθµός των παρατηρήσεων του είδους j στη περιοχή k και Lk είναι τα 

km που καλύφθηκαν υπό θετικές συνθήκες, στην περιοχή k.  

-η συχνότητα παρατήρησης  κητωδών σε κάθε περιοχή. 

SRgk = nk / Lk,  

όπου nk είναι ο αριθµός των παρατηρήσεων κητωδών στη περιοχή k και Lk είναι τα km 

που καλύφθηκαν υπό θετικές συνθήκες, στην περιοχή k. 

-η συχνότητα ατόµων ανά είδος, SRI (Sighting Rate Individuals). 

SRIk = Njk / Lk,  

όπου Njk είναι ο συνολικός αριθµός των ατόµων του είδους j στη περιοχή k και Lk είναι 

τα km που καλύφθηκαν υπό θετικές συνθήκες, στην περιοχή k.  

-η συχνότητα ατόµων κητωδών στις δύο περιοχές έρευνας. 

SRik = Nk / Lk.,  

όπου Nk είναι ο συνολικός αριθµός των ατόµων κητωδών που παρατηρήθηκαν στη 

περιοχή k και Lk είναι τα km που καλύφθηκαν υπό θετικές συνθήκες, στην περιοχή k.  
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Τα δεδοµένα που αφορούν την κατανοµή και τα ενδιαιτήµατα των κητωδών 

είναι δύσκολο να συλλεχθούν. Όµως, τέτοιου είδους  πληροφορίες είναι σηµαντικές  

για λόγους διατήρησης και διαχείρισης των πληθυσµών. Από την αρχή της συζήτησης 

θα πρέπει να διευκρινίσουµε ότι η έρευνά µας δεν στόχευσε  στο ίδιο επίπεδο ακρίβειας 

που χαρακτηρίζει µακροχρόνιες έρευνες συστηµατικής δειγµατοληψίας.  

Η πιθανότητα εντοπισµού ενός κοπαδιού πολύ συχνά εξαρτάται από το µέγεθος 

του, καθώς τα µεγάλα κοπάδια ανιχνεύονται σε µεγαλύτερες αποστάσεις από τα 

µικρότερα (Forcada et al., 1998). Επίσης, η ανίχνευση ενός κοπαδιού εξαρτάται από 

την  παράµετρο της τυχαιότητας, καθώς  η σχεδιασµένη γραµµή πάνω στο χάρτη θα 

πρέπει να συµπέσει µε την ύπαρξη κοπαδιού σε αυτό το σηµείο (Hammond, 1987). 

∆ηλαδή, υπάρχει το ενδεχόµενο να απαντώνται ζώα στην περιοχή, αλλά όχι την ώρα 

που πραγµατοποιείται η διέλευση του σκάφους. Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τη 

δυνατότητα ανίχνευσης ενός κοπαδιού σχετίζονται µε τη φυσική κατάσταση του 

παρατηρητή, την απόκριση των ζώων στο πλωτό µέσο και την κατάσταση της 

θάλασσας. 

Η έρευνα στο πεδίο, κάλυψε συνολικά 6.792 km (Εικ. 3.1). Υπό θετικές συνθήκες 

οπτικής παρατήρησης καλύφθηκαν 1.346 km (Εικ. 3.2).  Στο πρώτο ταξίδι διανύθηκαν 

συνολικά 2.542 km, εκ των οποίων τα 551 καλύφθηκαν υπό θετικές συνθήκες οπτικής 

παρατήρησης. Στο δεύτερο ταξίδι διανύθηκε συνολική απόσταση 4.250 km, από τα 

οποία τα 795 καλύφθηκαν µε θετικές συνθήκες παρατήρησης.  

 
 
 

 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:54:38 EEST - 54.219.128.100



 62 

 
 
Εικόνα 3.1 :  Η συνολική απόσταση που καλύφθηκε στα δύο ταξίδια. 
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Εικόνα 3.2 :  Η συνολική απόσταση που καλύφθηκε υπό θετικές συνθήκες παρατήρησης.  
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3.1.Εµφάνιση των ειδών  

  Πραγµατοποιήθηκαν συνολικά 49 παρατηρήσεις κητωδών, 24 οπτικές 

παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια του πρώτου ερευνητικού ταξιδιού και 25 κατά τη 

διάρκεια του δεύτερου. 

α) Στο πρώτο ερευνητικό ταξίδι, από τις 24 συνολικές παρατηρήσεις, οι 14 

πραγµατοποιήθηκαν υπό θετικές συνθήκες παρατήρησης (Πίν. 3.1).  

Το πιο συχνό είδος κητώδους ήταν  το κοινό δελφίνι (Delphinus delphis), µε 9 

παρατηρήσεις συνολικά από τις οποίες οι 4 ήταν υπό θετικές συνθήκες, µε το µέγεθος 

κοπαδιού να κυµαίνεται από 3 έως 40 άτοµα και µέσο µέγεθος κοπαδιού (S) 17,25 

άτοµα (Πίν. 3.1).  

Το δεύτερο είδος που συναντήθηκε περισσότερες φορές ήταν το ζωνοδέλφινο 

(Stenella coeruleoalba) µε 4 παρατηρήσεις συνολικά, όλες υπό θετικές συνθήκες, µε 

κοπάδι να κυµαίνεται από 6 έως 50 άτοµα (S = 25,25 άτοµα) (Πίν. 3.1).  

Ακολουθεί η πτεροφάλαινα (Balaenoptera physalus) µε 4 συνολικά 

παρατηρήσεις, 3 υπό θετικές συνθήκες και κοπάδι από 1 έως 2 άτοµα (S = 1,33 άτοµα).  

Υπήρξε επίσης µία παρατήρηση υπό θετικές συνθήκες ενός ατόµου του γένους 

Balaenoptera, που δεν έγινε εφικτός ο προσδιορισµός του είδους του, καθώς και 6 

παρατηρήσεις κητωδών των οποίων το είδος δεν αναγνωρίστηκε (Πίν.3.1).  

∆ιαγραµµατικά, τα ποσοστά των παρατηρήσεων των διαφορετικών ειδών κατά 

τη διάρκεια του πρώτου ταξιδιού φαίνονται στα Σχήµατα 3.1, 3.2 και 3.3, ενώ στην 

Εικόνα 3.3 απεικονίζονται οι παρατηρήσεις των κητωδών, µε διαφορετικό χρώµα το 

κάθε είδος και µε µέγεθος ανάλογο του αριθµού των ατόµων που απαρτίζουν κάθε 

κοπάδι. 
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. 

Πίνακας 3.1 :  Αριθµός παρατηρήσεων κητωδών και τα αντίστοιχα µέσα µεγέθη και  

             διακυµάνσεις κοπαδιών για το πρώτο ερευνητικό ταξίδι.  

 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕ 
ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

ΜΕΣΟ 
ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΚΟΠΑ∆ΙΟΥ 

ΕΥΡΟΣ 
ΚΟΠΑ∆ΙΟΥ 

Delphinus delphis        
(CD) 9 4 17,25 3-40 
Stenella 
coeruleoalba        
(S) 4 4 25,25 6-50 
Balaenoptera 
physalus      (F) 4 3 1,50 1-2 
Unidentified 
balaenoptera(UB) 1 1 1 1 
Unidentified                      
(UD) 6 2 3,83 2-10 
TOTAL 24 14   

 
 
 

37%

17%
17%

4%

25%
Delphinus delphis

Stenella coeruleoalba

Balaenoptera physalus

Unidentified balaenoptera

Unidentified

 
Σχήµα 3.1 :  Ποσοστά παρατηρήσεων των διαφορετικών ειδών κατά τη διάρκεια του πρώτου  

          ερευνητικού ταξιδιού. 
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29%

29%

21%

7%

14%

Delphinus delphis

Stenella coeruleoalba

Balaenoptera physalus

Unidentified balaenoptera

Unidentified

 
Σχήµα 3.2 :  Ποσοστά παρατηρήσεων των διαφορετικών ειδών υπό θετικές συνθήκες  

          παρατήρησης. 

 
 
 
 

52%

24%

24%

Delphinus delphis

Stenella coeruleoalba

Balaenoptera physalus

 
Σχήµα 3.3 :  Ποσοστά παρατηρήσεων των διαφορετικών ειδών χωρίς να συµπεριλαµβάνονται  

        οι  παρατηρήσεις των µη αναγνωρισµένων κοπαδιών. 
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Εικόνα 3.3 :  Οι παρατηρήσεις των κητωδών (µε διαφορετικό χρώµα το κάθε είδος και µε µέγεθος  
          ανάλογο του αριθµού των ατόµων που απαρτίζουν κάθε κοπάδι). 
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α) Στο δεύτερο ερευνητικό ταξίδι από τις 25 συνολικές παρατηρήσεις, µόνο οι 7 

πραγµατοποιήθηκαν υπό θετικές συνθήκες παρατήρησης (Πίν. 3.2).  

Το πιο συχνό είδος κητώδους ήταν  το Stenella frontalis  µε 8 παρατηρήσεις 

συνολικά από τις οποίες οι 2 ήταν υπό θετικές συνθήκες, µε το µέγεθος κοπαδιού να 

κυµαίνεται από 1 έως 20 άτοµα και µέσο µέγεθος κοπαδιού (S) 13,5 άτοµα (Πίν. 3.2).  

Το δεύτερο είδος που συναντήθηκε περισσότερες φορές ήταν το sperm whale 

Physeter macrocephalus  µε 4 παρατηρήσεις συνολικά, 2 υπό θετικές συνθήκες, µε 

κοπάδι να κυµαίνεται από 1 έως 6 άτοµα (S = 4 άτοµα) (Πίν. 3.2).  

Ακολουθεί το pilot whale Globicephala melas µε 3 συνολικά παρατηρήσεις που 

δεν πραγµατοποιήθηκαν υπό θετικές συνθήκες, σε κοπάδι  1 έως 10 άτοµα (Πίν. 3.2).  

Υπήρξε επίσης 1 παρατήρηση σε µη θετικές συνθήκες παρατήρησης ενός 

κοπαδιού 100 περίπου ατόµων του είδους Stenella attenuata (spotted dolphin) καθώς 

και 9 παρατηρήσεις κητωδών των οποίων το είδος δεν αναγνωρίστηκε (Πίν. 3.2), 3 από 

αυτές όµως πραγµατοποιήθηκαν υπό θετικές συνθήκες και πιθανόν να αφορούν το 

είδος Lagenodelphis hosei και το είδος  Steno bredanensis, σε κοπάδια από 3-300 

άτοµα.  

∆ιαγραµµατικά, τα ποσοστά των παρατηρήσεων των διαφορετικών ειδών κατά 

τη διάρκεια του δεύτερου ταξιδιού φαίνονται στα Σχήµατα 3.4, 3.5 και 3.6, ενώ στην 

Εικόνα 3.4 απεικονίζονται οι παρατηρήσεις των κητωδών, µε διαφορετικό χρώµα το 

κάθε είδος και µε µέγεθος ανάλογο του αριθµού των ατόµων που απαρτίζουν κάθε 

κοπάδι. 
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Πίνακας 3.2 :  Αριθµός παρατηρήσεων κητωδών και τα αντίστοιχα µέσα µεγέθη και  

            διακυµάνσεις κοπαδιών για το δεύτερο ερευνητικό ταξίδι.  

ΕΙ∆ΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕ 
ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

ΜΕΣΟ 
ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΚΟΠΑ∆ΙΟΥ 

ΕΥΡΟΣ 
ΚΟΠΑ∆ΙΟΥ 

Stenella frontalis 
(SF) 8 2 13,5 1-20 
Physeter 
macrocephalus  
(SP) 4 2 4 1-6 
Globicephala 
melas         (PW) 3   1-10 
Stenella 
attenuata            
(SD) 1   100 
Unidentified                      
(UD) 9 3 113.3 3-300 
TOTAL 25 7   

 

 
 

32%

16%12%
4%

36% Stenella frontalis               

Physeter macrocephalus  

Globicephala melas

Stenella attenuata            

Unidentified

 
 
Σχήµα 3.4 :  Ποσοστά παρατηρήσεων των διαφορετικών ειδών κατά τη διάρκεια του δεύτερου  
          ερευνητικού ταξιδιού. 
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29%

29%
0%

0%

42%
Stenella frontalis               

Physeter macrocephalus  

Globicephala melas

Stenella attenuata            

Unidentified

 
Σχήµα 3.5 :  Ποσοστά παρατηρήσεων των διαφορετικών ειδών υπό θετικές συνθήκες  

          παρατήρησης. 

50%

25%

19%

6%

Stenella frontalis               

Physeter macrocephalus  

Globicephala melas
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Σχήµα 3.6 :  Ποσοστά παρατηρήσεων των διαφορετικών ειδών χωρίς να συµπεριλαµβάνονται  

         οι παρατηρήσεις των µη αναγνωρισµένων κοπαδιών, κατά τη διάρκεια του  

         δεύτερου ταξιδιού. 

 
 

Αξιοσηµείωτο είναι ότι στα δύο ερευνητικά ταξίδια παρατηρήθηκαν διαφορετικά 

είδη, δηλαδή δεν υπήρξε κάποιο είδος  που να παρατηρήθηκε και στα δύο ερευνητικά 

ταξίδια. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:54:38 EEST - 54.219.128.100



 71 

 

 
 
Εικόνα 3.4 :  Οι παρατηρήσεις των κητωδών (µε διαφορετικό χρώµα το κάθε είδος και µε µέγεθος  
          ανάλογο του αριθµού των ατόµων που απαρτίζουν κάθε κοπάδι). 
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3.2.Κατανοµή των ειδών σε σχέση µε την τοπογραφία 

Στη συνέχεια υπολογίστηκαν οι συχνότητες παρατήρησης των κητωδών σε τέσσερις 

κατηγορίες βάθους: 

- την ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα που εκτείνεται σε βάθος µικρότερο των 200 m, 

- την ανώτερη κατωφέρεια σε βάθη από 200 έως 1.000 m,  

- την κατώτερη κατωφέρεια σε βάθη µεταξύ των 1.000 και των 2.000 m, και  

- την ωκεάνια περιοχή σε βάθη µετά τα 2.000 m. 

Στην ωκεάνια περιοχή εντοπίστηκαν όλα τα είδη µε εξαίρεση το είδος Stenella 

attenuata, του οποίου η µία και µοναδική παρατήρηση πραγµατοποιήθηκε στην 

κατώτερη κατωφέρεια. Στην ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα υπήρξε µόνο µία παρατήρηση 

του είδους Globicephala melas, ενώ περιορισµένες (µόλις δύο) ήταν και οι 

παρατηρήσεις στην ανώτερη κατωφέρεια (Σχ. 3.7).  

 

 

 

Σχήµα 3.7 :  Κατανοµή των ειδών των κητωδών σε σχέση µε τις τέσσερις βαθυµετρικές  

         περιοχές.  
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Το κοινό δελφίνι παρουσίασε µεγάλη συχνότητα στην ωκεάνια περιοχή  (78%), 

εντοπίστηκε µε ποσοστά 11% στην ανώτερη και κατώτερη κατωφέρεια, αλλά δεν 

παρατηρήθηκε στα  νερά της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας (Σχ. 3.8). Το αποτέλεσµα 

αυτό επιβεβαιώθηκε από το µέσο βάθος που ήταν 3.445 m, όπως και από τις µέσες 

αποστάσεις από την ακτή και από την ισοβαθή των 200 m, που ήταν 76 και 41,88 km, 

αντίστοιχα. Ειδικότερα αν εξαιρέσουµε µια παρατήρηση κοινού δελφινιού σε απόσταση 

3 km από την ισοβαθή των 200 m, τότε η µέση απόσταση από την ισοβαθή αυξάνεται 

στα 46,75 km. 

Το ζωνοδέλφινο παρουσίασε κι αυτό προτίµηση στην ωκεάνια περιοχή (75%) 

αλλά και στην κατώτερη κατωφέρεια (25%) και δεν παρατηρήθηκε καθόλου στην 

ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα και στο ανώτερο τµήµα της κατωφέρειας (Σχ. 3.9). Αυτό 

επιβεβαιώνεται από το µέσο βάθος που ήταν 2.437 m, τη µέση απόσταση από την ακτή 

63 km και τη µέση απόσταση από την ισοβαθή των 200 m που ήταν 20,50 km. 

 

 
 
Σχήµα 3.8 :  Κατανοµή του κοινού δελφινιού σε σχέση µε το βάθος.   
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Σχήµα 3.9 :  Κατανοµή του ζωνοδέλφινου σε σχέση µε το βάθος.   
 

Η πτεροφάλαινα και το διάστικτο δελφίνι του Ατλαντικού παρουσίασαν εξ 

ολοκλήρου προτίµηση στην ωκεάνια περιοχή (100%), µε µέσα βάθη τα 3.975 m και 

3.358, αντίστοιχα (Σχ. 3.10- 3.11). Οι  µέσες αποστάσεις από την ακτή και από την 

ισοβαθή των 200 m ήταν για την πτεροφάλαινα  76,75 και τα 43,25 m αντίστοιχα, ενώ 

οι τιµές των αποστάσεων αυτών για το διάστικτο δελφίνι του Ατλαντικού ήταν αρκετά 

µεγαλύτερες, δηλαδή 115,75 και 96,75 m αντίστοιχα. 

 

 
Σχήµα 3.10 :  Κατανοµή της πτεροφάλαινας σε σχέση µε το βάθος.   
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Σχήµα 3.11 :  Κατανοµή του διάστικτου δελφινιού του Ατλαντικού σε σχέση µε το βάθος.   
 

 

Το µαυροδέλφινο  εντοπίστηκε σε τρεις ζώνες βάθους (Σχ. 3.12). Αν και ο 

αριθµός των παρατηρήσεων ήταν ιδιαίτερα περιορισµένος φαίνεται ότι προτιµά 

περιοχές κοντά στην ανώτερη κατωφέρεια γεγονός που επιβεβαιώνεται από την τιµή 

του µέσου βάθους 826 m, αλλά  και από το γεγονός ότι ήταν το είδος µε τις µικρότερες 

τιµές των  µέσων αποστάσεων από την ακτή, 8 km και από την ισοβαθή των 200 m, 

5,33 km. 
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Σχήµα 3.12 :  Κατανοµή του µαυροδέλφινου στις τέσσερις  βαθυµετρικές περιοχές. 
 

 

Τα αποτελέσµατα της οπτικής έρευνας παρουσιάζουν µεγάλη συχνότητα των 

φυσητήρων στην ωκεάνια περιοχή (75%) και στην κατώτερη κατωφέρεια  (25%) (Σχ. 

3.13). Η τιµή του  µέσου  βάθους 2.937 m, επιβεβαιώνει την προτίµηση των ζώων 

αυτών στις πελαγικές  περιοχές των πολύ βαθιών νερών (>3.000 m) µακριά από τις 

ακτές,  αλλά  και σε βάθη 500 έως 1.500 m, όπου και πραγµατοποιούν καταδύσεις προς 

αναζήτηση τροφής.  Οι φυσητήρες µαζί µε τα διάστικτα δελφίνια του ατλαντικού, 

παρουσίασαν τις µεγαλύτερες αποστάσεις από την ακτή (µέση απόσταση από ακτή 

115,75 km), ενώ ήταν τα ζώα µε  τις µεγαλύτερες αποστάσεις από την ισοβαθή των 200 

m (µέση απόσταση από την ισοβαθή 112,75 km).  
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Σχήµα 3.13 :  Κατανοµή του φυσητήρα στις διαφορετικές βαθυµετρικές περιοχές  
 

 

 

Τέλος, το παντροπικό, διάστικτο δελφίνι εντοπίστηκε µία φορά σε βάθος 

1.100 m, σε απόσταση 12 km από την ακτή και 8 km από την ισοβαθή των 200 m (Σχ. 

3.14). 

 

 
 
Σχήµα 3.14 :  Κατανοµή του παντροπικού, διάστικτου δελφινιού  σε σχέση µε το βάθος.   
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3.3.Συχνότητα παρατήρησης των ειδών ανά περιοχή  (SF)  

Οι συχνότητες παρατήρησης που υπολογίστηκαν  για τις δύο περιοχές έρευνας  

εµφάνισαν χαµηλές τιµές.  

Τα κυρίαρχα είδη στην πρώτη περιοχή έρευνας είναι το κοινό δελφίνι και το 

ζωνοδέλφινο που το ποσοστό παρατήρησής τους αγγίζει το 28,57%, ενώ παράλληλα 

δεν εντοπίστηκαν στο δεύτερο ερευνητικό ταξίδι (Πίν. 3.3) (Σχ. 3.15). 

Στη δεύτερη περιοχή έρευνας µεγάλη τιµή συχνότητας παρουσιάζουν τα είδη που 

δεν κατέστη δυνατή η αναγνώρισή τους και ως εκ τούτου δεν µπορεί να αξιολογηθεί. 

Έτσι τα κυρίαρχα είδη στην περιοχή αυτή φαίνεται να είναι µε την ίδια συχνότητα, 

28,57% το διάστικτο δελφίνι του Ατλαντικού και ο φυσητήρας, τα οποία δεν 

εντοπίστηκαν στο πρώτο ερευνητικό ταξίδι (Πίν. 3.3) (Σχ. 3.15). 

 

Πίνακας 3.3 :  Συχνότητες παρατήρησης των διαφορετικών ειδών κητωδών στις δύο 

            ερευνητικές πλόες. 

 

ΕΙ∆Η 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΥΠΟ ΘΕΤΙΚΕΣ 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

ΒΙΣΚΑΙΚΟΣ-
ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ 

ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ-
ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ 

Delphinus delphis              (CD) 4 28,57 0 
Stenella coeruleoalba        (S) 4 28,57 0 
Balaenoptera physalus      (F) 3 21,43 0 
Unidentified balaenoptera(UB) 1 7,14 0 
Unidentified                      (UD) 5 14,29 42,86 
Stenella frontalis               (SF) 2 0 28,57 
Physeter macrocephalus  (SP) 2 0 28,57 
Globicephala melas         (PW) 0 0 0 
Stenella attenuata            (SD) 0 0 0 
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Σχήµα 3.15 :   Συχνότητες παρατήρησης των διαφορετικών ειδών κητωδών στις δύο  

             ερευνητικές  πλόες. 

 

 Παρατηρώντας το Σχήµα 3.16 συµπεραίνουµε ότι την υψηλότερη ποικιλότητα 

παρουσιάζει η πρώτη περιοχή έρευνας, δηλαδή η περιοχή από το Βισκαϊκό κόλπο µέχρι 

το στενό του Γιβραλτάρ. 
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Σχήµα 3.16 :  Συχνότητες παρατήρησης των διαφορετικών ειδών κητωδών στις δύο περιοχές  

           έρευνας. 
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Τα µέσα µεγέθη των κοπαδιών που παρατηρήθηκαν για κάθε είδος στις δύο 

περιοχές έρευνας απεικονίζονται στον Πίνακα 3.4. Όπως φαίνεται το ζωνοδέλφινο 

παρουσιάζει τα µεγαλύτερα κοπάδια που εντοπίστηκαν κατά το πρώτο ερευνητικό 

ταξίδι στα ανοιχτά των πορτογαλικών ακτών (S=µέσο µέγεθος κοπαδιού=25,25 άτοµα). 

Ακολουθεί το κοινό δελφίνι, το οποίο αν και εντοπίστηκε στο Βισκαϊκό κόλπο σε 

οµάδες από 6-15 άτοµα, παρουσίασε υψηλότερη τιµή µέσου µεγέθους κοπαδιού 

(S=17,5) καθώς σε µία παρατήρηση του είδους στις νοτιοδυτικές ακτές της 

Πορτογαλίας απαριθµήθηκαν 40 άτοµα. Το διάστικτο δελφίνι του Ατλαντικού, το οποίο 

εντοπίστηκε σε όλη τη διάρκεια του δεύτερου ερευνητικού ταξιδιού κατά µήκος των 

Αφρικανικών ακτών, παρουσίασε µέτρια τιµή µέσου µεγέθους κοπαδιού (S=13,5 

άτοµα). Μικρές τιµές µέσου µεγέθους κοπαδιού εµφάνισε επίσης η πτεροφάλαινα 

(S=1,33) που εντοπίστηκε στο Βισκαϊκό κόλπο και στα ανοιχτά της Πορτογαλίας 

καθώς και ο φυσητήρας (S=4) που εντοπίστηκε στο δεύτερο ταξίδι στα ανοιχτά του 

Μαρόκου και στα νησιά του Πράσινου Ακρωτηρίου. 

Όλα τα µέσα µεγέθη κοπαδιών των ειδών που παρατηρήθηκαν στις δύο 

ερευνητικές πλόες φαίνονται διαγραµµατικά στο Σχήµα 3.17. 

Πίνακας 3.4 :  Μέσα µεγέθη κοπαδιών των ειδών κητωδών στις δυο περιοχές έρευνας. 

ΕΙ∆Η 
ΒΙΣΚΑΙΚΟΣ-
ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ 

ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ- 
ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ 

Delphinus delphis              (CD) 17,5 0 
Stenella coeruleoalba        (S) 25,25 0 
Balaenoptera physalus      (F) 1,33 0 
Unidentified balaenoptera(UB) 1 0 
Unidentified                      (UD) 3,5 148 
Stenella frontalis               (SF) 0 13,5 
Physeter macrocephalus  (SP) 0 4 
Globicephala melas         (PW) 0 0 
Stenella attenuata            (SD) 0 0 
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Σχήµα 3.17 :  Μέσα µεγέθη κοπαδιών των ειδών κητωδών στις δυο περιοχές έρευνας. 

 

 

 
3.4.Συχνότητα παρατήρησης κοπαδιών ανά χιλιόµετρο 
 

Οι συχνότητες παρατήρησης κοπαδιών (SRg), κυµαίνονται από 0,0254 

παρατηρήσεις/km στην πρώτη περιοχή έρευνας, όπου υπήρξε ο µέγιστος αριθµός 

παρατηρήσεων, έως 0,0088 παρατηρήσεις/km στη δεύτερη περιοχή που παρουσίασε 

πολύ χαµηλή τιµή συχνότητας SRg (Πίν. 3.5) (Σχ. 3.18). 

 
Πίνακας 3.5 :  Συχνότητα παρατήρησης των κητωδών στα δύο ερευνητικά ταξίδια.  

            Τα χιλιόµετρα είναι η απόσταση που καλύφθηκε υπό θετικές συνθήκες.  

            Οι παρατηρήσεις είναι ο συνολικός αριθµός των παρατηρήσεων  κητωδών σε  

            κάθε περιοχή. 

 

Περιοχή Παρατηρήσεις km SRg 
Βισκαϊκός-Γιβραλτάρ 14 551 0,02540834 
Γιβραλτάρ-Πράσινο 
Ακρωτήριο 7 795 0,00880503 
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Σχήµα 18 :  Συχνότητες παρατήρησης κοπαδιών στις δύο περιοχές. 
 
Ο υπολογισµός της συχνότητας παρατήρησης των κοπαδιών κάθε είδους (SRG) 

για τις περιοχές που ερευνήθηκαν, απέδωσαν την υψηλότερη τιµή στο κοινό δελφίνι και 

το ζωνοδέλφινο (0,00725 παρατηρήσεις / km), ενώ έπεται η πτεροφάλαινα µε 0,00544 

παρατηρήσεις / km (Πιν. 3.6). Τα είδη αυτά παρατηρήθηκαν µόνο στην πρώτη περιοχή 

έρευνας. Στη δεύτερη περιοχή έρευνας το διάστικτο δελφίνι του Ατλαντικού και ο 

φυσητήρας εµφανίζουν την ίδια µέτρια τιµή της συχνότητας SRG 0,00251 

παρατηρήσεις / km (Πιν. 3.6). Οι τιµές των συχνοτήτων παρατήρησης κοπαδιών για 

όλα τα είδη  στις δύο ερευνητικές πλόες φαίνονται στον Πίνακα 3.6 και στο Σχήµα 

3.19. 

Πίνακας 3.6 :  Συχνότητες παρατήρησης κοπαδιών των ειδών στις δύο ερευνητικές περιοχές. 
 

ΕΙ∆Η 
ΒΙΣΚΑΙΚΟΣ-
ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ 

ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ-
ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ 

Delphinus delphis              (CD) 0,00725 0 
Stenella coeruleoalba        (S) 0,00725 0 
Balaenoptera physalus      (F) 0,00544 0 
Unidentified balaenoptera(UB) 0,00181 0 
Unidentified                      (UD) 0,00363 0,00377 
Stenella frontalis               (SF) 0 0,00251 
Physeter macrocephalus  (SP) 0 0,00251 
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Σχήµα  3.19 :  Συχνότητες παρατήρησης κοπαδιών των ειδών στις περιοχές έρευνας. 
 
 
 

3.5. Συχνότητα παρατήρησης ατόµων ανά χιλιόµετρο 
 
Οι συχνότητες παρατήρησης ατόµων (SRi) παρουσιάζουν  µέτριες τιµές και στις 

δύο περιοχές έρευνας, µε υψηλότερη τιµή να εµφανίζεται στο δεύτερο ταξίδι από το 

Γιβραλτάρ ως το Πράσινο Ακρωτήρι (0,47 άτοµα ανά km) (Πιν.3.7) (Σχ. 3.20). 

 

Πίνακας 3.7 :  Συχνότητες παρατήρησης ατόµων κητωδών στις περιοχές έρευνας.  

            Τα km είναι η απόσταση που καλύφθηκε υπό θετικές συνθήκες  

            παρατήρησης. Τα άτοµα είναι ο συνολικός αριθµός ατόµων κητωδών που  

            εντοπίστηκαν σε κάθε περιοχή. 

Περιοχή Άτοµα km Sri 
Βισκαϊκός-Γιβραλτάρ 182 551 0,330308 
Γιβραλτάρ-Πράσινο 
Ακρωτήριο 375 795 0,471698 
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Σχήµα 3.20 :  Συχνότητες παρατήρησης ατόµων κητωδών στις περιοχές έρευνας. 
 
 
 
Τα αποτελέσµατα του υπολογισµού  της συχνότητας παρατήρησης των ατόµων 

κάθε είδους (SRI) ανέδειξαν το ζωνοδέλφινο ως το είδος µε την υψηλότερη τιµή SRI 

ίση µε 0,183 άτοµα / km και έπεται το κοινό δελφίνι µε 0,125 άτοµα / km. Και τα δύο 

είδη παρατηρήθηκαν µόνο στο πρώτο ταξίδι. Στην δεύτερη περιοχή έρευνας οι τιµές 

SRI κάθε είδους είναι πολύ χαµηλές, µε πιο χαµηλή τιµή αυτή που αφορά τον 

φυσητήρα (0,01 άτοµα / km). Οι τιµές των συχνοτήτων SRI για όλα τα είδη φαίνονται 

στον Πίνακα 3.8 και διαγραµµατικά στο Σχήµα 3.21. 

 
Πίνακας 3.8 :  Συχνότητες παρατήρησης ατόµων των ειδών στις δύο ερευνητικές πλόες. 
 

ΕΙ∆Η 
SRI  ΒΙΣΚΑΙΚΟΣ-
ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ 

SRI  ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ-
ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ 

D.delphis      0,125226 0 
S. coeruleoalba   0,183303 0 
B. physalus       0,007259 0 
Un. Balaenoptera 0,001814 0 
Unidentified     0,012704 0,427672 
S. frontalis      0 0,033962 
P.macrocephalus   0 0,010062 
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Σχήµα 3.21 :  Συχνότητες παρατήρησης ατόµων των ειδών στις περιοχές έρευνας. 
 

 
 
 
 
3.6. Συγκριτική κατανοµή-ποικιλότητα-σχετική αφθονία  

 Η παρούσα έρευνα, έδειξε ότι η εµφάνιση των ειδών, η ποικιλότητα και οι 

δείκτες σχετικής αφθονίας εµφανίζουν τις περιοχές έρευνας ως περιοχές µε χαµηλή 

σχετική αφθονία και  χαµηλή ποικιλότητα.  

Στην πρώτη περιοχή έρευνας  δεν έχουν γίνει µελέτες που να συσχετίζουν την 

κατανοµή των κητωδών µε το θαλάσσιο βάθος. Αντίθετα, έχουν πραγµατοποιηθεί 

µελέτες που συσχετίζουν την παρουσία κητωδών µε τη συνάθροιση της λείας τους και 

υποθέτουν ότι θα µπορούσε να υπάρχει συσχετισµός µε παράγοντες όπως το βάθος και 

η κλίση του πυθµένα (Hui, 1979: Forcada et al., 1990: Davis et al., 2002: Hooker et al., 

1999: Macleod et al., 2004).   

Το βάθος θεωρείται ένας από τους πρωταρχικούς παράγοντες καθορισµού του 

ενδιαιτήµατος και της κατανοµής των κητωδών (Cañadas et al., 2002). Η βαθυµετρία  

διαδραµατίζει σαφώς ένα σηµαντικό ρόλο στην κατανοµή και τον καθορισµό του 
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ενδιαιτήµατος των κητωδών στην περιοχή. Το βάθος και η τοπογραφία του βυθού 

µπορούν να επηρεάσουν την ανάµειξη του νερού µέσα στην υδάτινη στήλη και έτσι να 

επηρεάσουν την πρωτογενή παραγωγικότητα µιας περιοχής (St. John & Pond, 1992),  

αλλά και να λειτουργήσει ως φραγµός στη γονιδιακή ροή µεταξύ των πληθυσµών. Τα  

τοπογραφικά  λοιπόν αυτά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα έχουν άµεση επίδραση στην 

παρουσία και κατανοµή των ειδών στα ανώτερα τροφικά επίπεδα (Hui, 1979: Davis et 

al., 2002: Cañadas et al., 2002: Macleod et al., 2004).  

α) Στην πρώτη περιοχή που µελετήθηκε και ειδικότερα στο Βισκαϊκό κόλπο 

το πιο κοινό είδος φαίνεται να είναι το κοινό δελφίνι, ενώ ακολουθούν το ζωνοδέλφινο, 

το ρινοδέλφινο και το µαυροδέλφινο (Goujon, 1996). Γενικά, υπάρχει έλλειψη 

στοιχείων όσον αφορά την κατανοµή των κητωδών σε αυτήν την περιοχή όπου 

ιδιαίτερες αλληλεπιδράσεις εµφανίζονται, ειδικά µε την πελαγική αλιεία (Tregenza  et 

αl, 1998). Ο Duguy (1983) έκανε  µια πρώτη σύνοψη των ειδών που εµφανίζονται στον 

κόλπο και της κατανοµής τους, χρησιµοποιώντας κυρίως υφιστάµενα αρχεία. Στην 

περιοχή έχουν πραγµατοποιηθεί µικρής κλίµακας έρευνες για τον υπολογισµό της 

σχετικής αφθονίας κητωδών (Evans, 1980: Williams et al., 2002: Kiszka et al., 2004), 

καθώς και αφιερωµένες µελέτες  όπως αυτή του Goujon (1996) που υπολόγισε τον 

πληθυσµό, κατά του θερινούς µήνες, του Delphinus delphis σε 62.000 άτοµα και του 

Stenella coeruleoalba σε 73.840 άτοµα. 

Η ανάλυση των βαθυµετρικών προτιµήσεων των κητωδών  στην περιοχή 

παρουσίασε µερικές σηµαντικές τάσεις. Ο µεγαλύτερος όγκος των παρατηρήσεων όσον 

αφορά τα κοινά δελφίνια και τα ζωνοδέλφινα σηµειώθηκε σε βάθη µεγαλύτερα από  τα 

2.000 m. Έτσι, φαίνεται ότι σε αυτή την περιοχή τα δύο είδη εκµεταλλεύονται τον ίδιο 

βιότοπο, συµπέρασµα που συγκλίνει  µε τα αποτελέσµατα έρευνας  στον Ανατολικό 
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τροπικό Ειρηνικό, από την οποία  προέκυψε ότι τα δύο είδη συνυπάρχουν (Reilly, 

1990). Το αποτέλεσµα της µελέτης κατανοµής  σε σχέση µε το βάθος για το κοινό 

δελφίνι και το ζωνοδέλφινο στην περιοχή µελέτης, προσοµοιάζει µε το αντίστοιχο 

αποτέλεσµα έρευνας στη θάλασσα του Αλµποράν, στη δυτική Μεσόγειο (Cañadas et 

al., 2002). 

Το κοινό δελφίνι έχει ευρεία κατανοµή στα δυτικοευρωπαϊκά ύδατα (Reid et 

al., 2003) και αποτελεί το είδος µε τη µεγαλύτερη συχνότητα παρατήρησης  (Brereton 

et al.,1999). Ο Hui (1979) σηµείωσε  ότι η κατανοµή του  συνδέεται µε περιοχές που  

έχουν έντονο τοπογραφικό ανάγλυφο. Επίσης φαίνεται ότι προτιµά την ανώτερη 

κατωφέρεια που πιθανώς σχετίζεται µε την παρουσία θηραµάτων και ειδικά για την 

περιοχή τα είδη Sardina pilchardus και Trachurus trachurus (Meynier, 2004). Κατά τη 

διάρκεια τετραετούς οπτικής έρευνας στο Βισκαικό κόλπο και στο Αγγλικό κανάλι, 

προέκυψε ότι το πιο κοινό είδος στις περιοχές αυτές είναι το κοινό δελφίνι, ενώ 

αµέσως µετά ακολουθούν το ζωνοδέλφινο και το ρινοδέλφινο (Kiszka et al.,2007). 

Στην ίδια µελέτη τα κοινά δελφίνια παρατηρήθηκαν σε όλα τα βάθη, µε προτίµηση 

στην ανώτερη κατωφέρεια και µέσο βάθος εντοπισµού τα 874 m, ενώ εµφάνισε  

µεγάλες συναθροίσεις µε µέσο µέγεθος κοπαδιού 73,5 άτοµα (κοπάδια από 1-600 

άτοµα) και µε συχνότητα παρατήρησης είδους 1,84/100 ν.µ..  

Στο δικό µας ερευνητικό ταξίδι, επίσης, το κυρίαρχο είδος ήταν το κοινό 

δελφίνι, αλλά δεν παρατηρήθηκαν καθόλου ρινοδέλφινα. Παρατηρήθηκε σε οµάδες 

των 6-15 ατόµων, γεγονός που εν µέρει επιβεβαιώνει ότι το είδος αυτό στα ευρωπαϊκά 

νερά σχηµατίζει κοπάδια από 6 ως 10 άτοµα (Goujon,1996). Υπάρχουν, όµως, και 

αναφορές για µεγαλύτερα κοπάδια όπως αυτό που παρατηρήθηκε στα ανοιχτά της 

Πορτογαλίας και απαριθµούσε 40 άτοµα. Το κοινό δελφίνι εντοπίστηκε κυρίως στην 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:54:38 EEST - 54.219.128.100



 88 

ωκεάνια περιοχή και από τα αποτελέσµατα προέκυψε µεγαλύτερη τιµή για το µέσο 

βάθος που ήταν 3.445 m, έτσι επιβεβαιώνεται η προτίµηση του είδους σε ενδιαιτήµατα 

µε βαθιά νερά (Evans, 1994). Συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα µας µε αυτά των Kiszka 

et al. (2007), διαπιστώνουµε ότι η τιµή της  συχνότητας παρατήρησης του είδους, αν 

την ανάγουµε σε ν.µ.(προκύπτει η τιµή 1,34/100 ν.µ.), είναι πολύ κοντά στην τιµή που 

υπολογίστηκε από τα δικά τους δεδοµένα (1,84/100 ν.µ).  

Το ζωνοδέλφινο θεωρείται ωκεάνιο είδος που προτιµά περιοχές µακριά από την 

ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα (Perrin et al., 1994), σε θαλάσσια βάθη µεγαλύτερα από 

1.000 m (Forcada et al., 1990), αν και παρατηρείται συχνά και σε µικρότερα βάθη 

(Evans, 1992). Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι ειδικότερα στο στενό του Γιβραλτάρ 

βρίσκεται σε βάθη από 600 m και πάνω (Hashmi, 1990). Είναι πολύ κοινό είδος στην 

περιοχή έρευνας (Forcada et al., 1990: Perrin et al.,1994) από τα Βρετανικά νησιά µέχρι 

και το Στενό του Γιβραλτάρ. Το 1993 σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στο Βισκαϊκό 

κόλπο κατά τη χρονική περίοδο αλιείας του τόνου, υπολογίστηκε ένας πληθυσµός από 

74.000 ζώα (Goujon, 1996). Στην έρευνα των Kiszka et al. (2007) το ζωνοδέλφινο 

παρατηρήθηκε αποκλειστικά  στα βαθιά ωκεάνια ύδατα στο κεντρικό και νότιο τµήµα 

του κόλπου, µε µέσο βάθος 3.552 m. Το µέγεθος οµάδας ποίκιλε από 1-250 άτοµα, µε 

έναν µέσο όρο 32,7 άτοµα και η  συχνότητα παρατήρησης του είδους ήταν 1,05/100 

ν.µ..  

Στο δικό µας ταξίδι, το ζωνοδέλφινο παρατηρήθηκε κατά µήκος των ακτών της 

Πορτογαλίας, σε µια περιοχή που χαρακτηρίζεται από µεγάλα βάθη σε κοντινές 

αποστάσεις από την ακτή και µε έντονες ηπειρωτικές κλίσεις. Η απότοµη κλίση του 

πυθµένα ίσως εξυπηρετεί στον εντοπισµό και στο χειρισµό της λείας, ή ίσως παρέχει τα 

εµπόδια όπου θα παγιδευτεί η λεία (Heimlich-Boran, 1988). Τα αποτελέσµατα 
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επιβεβαίωσαν ότι προτιµά περιοχές µε βάθη πάνω από 1.000 m, καθώς εντοπίστηκε 

αποκλειστικά στην ωκεάνια περιοχή και την κατώτερη κατωφέρεια. Επίσης 

επιβεβαιώθηκε ότι στα ευρωπαϊκά νερά σχηµατίζει κοπάδια από 6-60 άτοµα (Perrin et 

al.,1994). Η τιµή της συχνότητας παρατήρησης του είδους, αν την ανάγουµε σε ν.µ. 

είναι  1,34/100 ν.µ., τιµή που πλησιάζει την αντίστοιχη µελέτη των  Kiszka et al. (2007) 

(1,05/100 ν.µ).  

Η πτεροφάλαινα απαντάται στην  περιοχή σε βάθη κυρίως ως 500 m, καθ’ όλη 

τη διάρκεια του έτους µε µεγαλύτερη συχνότητα την περίοδο από τον Ιούνιο µέχρι και 

το ∆εκέµβριο (Evans, 1992). Η πτεροφάλαινα προτιµά περιοχές µε ανοµοιογένεια στην 

τοπογραφία του βυθού και περιοχές όπου συµβαίνει ανάβλυση, πλούσιων σε 

συγκεντρώσεις ζωωπλαγκτού, υδάτων (Evans, 1990: Relini et al., 1994). 

Πιθανολογείται ότι οι πτεροφάλαινες µεταναστεύουν βορειοδυτικά κατά την περίοδο 

του καλοκαιριού (Stone, 1997) και ίσως έτσι εξηγείται ότι στo ερευνητικό µας ταξίδι 

παρατηρήθηκαν εξ ολοκλήρου στην ωκεάνια περιοχή, σε βαθιά νερά, µακριά από την 

ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα. Επίσης επιβεβαιώθηκε ότι η πτεροφάλαινα σχηµατίζει 

µικρά κοπάδια από 1-2 άτοµα, τα οποία ενδεχοµένως αποτελούν τµήµατα µεγαλύτερου 

κοπαδιού που είναι διασκορπισµένα σε πολύ µεγάλες αποστάσεις (Whitehead & 

Carlson,1988).  

Ο Βισκαϊκός κόλπος είναι µια περιοχή όπου κρύα και θερµά υδάτινα στρώµατα 

αναµιγνύονται. Έτσι αποτελεί βιότοπο τόσο για είδη που προτιµούν θερµά νερά όπως 

το ζωνοδέλφινο, όσο και είδη όπως το κοινό δελφίνι που έχει ευρεία γεωγραφική 

εξάπλωση, σε ψυχρά, υποτροπικά και τροπικά ύδατα (Rice, 1998).  Στην Εικόνα 3.5 

φαίνεται µια µεγάλη άνθιση φυτοπλαγκτού στο Βισκαϊκό κόλπο, την άνοιξη του 2004. 

Το σκούρο πράσινο χρώµα κοντά στις ακτές της Γαλλίας πιθανότατα οφείλεται στις 
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χρωστικές της χλωροφύλλης που χρησιµοποιείται για τη φωτοσύνθεση. Τέτοιες 

ανθίσεις είναι πολύ συνηθισµένες στον κόλπο αυτή την εποχή του έτους. Οι οργανισµοί 

που συνθέτουν το φυτοπλαγκτόν διαδραµατίζουν σπουδαίο ρόλο στη θαλάσσια τροφική 

αλυσίδα και έτσι έχουν επιρροή και στα θηλαστικά. Επιπλέον, οι επιστήµονες 

πιστεύουν ότι µπορεί να λειτουργούν ως δείκτες της φυσικής κατάστασης του ωκεανού.  

 

Εικόνα 3.5 :  Μεγάλη  άνθιση   φυτοπλαγκτού στο Βισκαϊκό κόλπο (Λήψη από  

          σπεκτροραδιόµετρο ψηφιακής απεικόνισης (MODIS) της NASA. 16/05/2004). 

Στην Εικόνα 3.6, φαίνεται αντίστοιχα µία µεγάλη άνθιση φυτοπλαγκτού στα 

ανοιχτά της Πορτογαλίας την άνοιξη του 2002. Μελετώντας τους χάρτες παρατήρησης 

των ειδών, για τα ταξίδια που πραγµατοποιήθηκαν, παρατηρούµε ότι στα σηµεία αυτά 

συνέβησαν και οι περισσότερες παρατηρήσεις του κοινού δελφινιού και του 

ζωνοδέλφινου. 
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Εικόνα 3.6 :  Μεγάλη  άνθιση   φυτοπλαγκτού στα ανοικτά  της Πορτογαλίας (Λήψη από 

         σπεκτροραδιόµετρο ψηφιακής απεικόνισης (MODIS) της NASA. 23/04/2002). 

 

β) Στη δεύτερη περιοχή έρευνας, η διεθνής βιβλιογραφία δίνει πολύ λίγες 

αναφορές σχετικά µε την παρουσία κητωδών (Ηazevoet & Wenzel, 2000: Jefferson et 

al., 1997). 

Το διάστικτο δελφίνι του Ατλαντικού ζει στον Ανατολικό Ατλαντικό σε 

γεωγραφικά πλάτη µικρότερα από 30ο, νοτιότερα από τις ακτές της Μαυριτανίας 

(Jefferson et al., 1997: Perrin et al. 1994). Στα τροπικά νερά του Ατλαντικού της 

∆υτικής Αφρικής  αποτελεί πολύ κοινό είδος (Nieri et al., 1999). Αυτό επιβεβαιώθηκε 

και από την έρευνά µας, αφού συναντήσαµε κοπάδια του είδους αυτού µόνο κατά 

µήκος των αφρικανικών ακτών. Το γεγονός αυτό πρέπει να συσχετίζεται µε τα έντονα 

φαινόµενα ανάβλυσης στην περιοχή. Τα φαινόµενα αυτά επιφέρουν βιολογική 

παραγωγή που συντηρεί υψηλές πυκνότητες θαλάσσιας ζωής, συµπεριλαµβανοµένων 
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και των δελφινιών (Forcada et al., 1995). Επίσης έχει αναφερθεί η παρουσία του και 

στο αρχιπέλαγος των Αζόρων µε µέσο µέγεθος κοπαδιού 14,6 άτοµα (Silva et al., 

2000), τιµή που πλησιάζει αρκετά στην τιµή 13,5 της δικής µας έρευνας. Στο ταξίδι µας 

το διάστικτο δελφίνι του Ατλαντικού εντοπίστηκε σε αρκετά µεγάλα βάθη, σχετικά 

µακριά από την ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα, γεγονός που επιβεβαιώνει την προτίµηση 

του είδους στα βαθιά νερά και αρκετά µεγάλες αποστάσεις από την ακτή (Perrin et al., 

1987). Το είδος δεν εντοπίστηκε στα νησιά του Πράσινου Ακρωτηρίου, αν και 

βιβλιογραφικά αναφέρεται ότι έχει παρατηρηθεί στην περιοχή αυτή σε απόσταση µόλις 

300 m από την ακτή (Reiner et al., 1996). 

Οι  Notarbartolo di Sciara et al. (1993), αναφέρουν ότι οι φυσητήρες 

εντάσσονται στα πελαγικά οδοντοκήτη και εντοπίζονται κυρίως σε πολύ βαθιά νερά 

(500-3.000 m). Σύµφωνα µε τους Cañadas et al. (2002), παρουσιάζουν προτίµηση σε 

βάθη µεγαλύτερα των 700 m. Στο ταξίδι µας φαίνεται η σαφής προτίµηση του είδους 

στα βαθιά νερά καθώς εντοπίστηκε εξ ολοκλήρου στην κατώτερη κατωφέρεια και την 

ωκεάνια περιοχή και έτσι επιβεβαιώνεται ότι το είδος αυτό είναι ιδιαίτερα συχνό σε 

µεγάλα βάθη ωκεάνιων περιοχών, σε µεγάλες αποστάσεις από τις ακτές (Cañadas et al., 

2002). Επίσης, ο εντοπισµός του είδους στη συγκεκριµένη περιοχή, αυτή την εποχή του 

έτους (Νοέµβριος-∆εκέµβριος) είναι πιθανόν να σχετίζεται µε τη µετανάστευση του 

είδους κατά τους χειµερινούς µήνες από τα µεγαλύτερα στα µικρότερα γεωγραφικά 

πλάτη (Evans, 1997).  

Στην Eικόνα 3.7, φαίνεται  µια φυτοπλαγκτονική άνθιση που εµφανίζεται στον 

Ατλαντικό Ωκεανό κάτω από ένα σύννεφο σκόνης που προέρχεται από την έρηµο 

Σαχάρα.  Θεωρείται ότι η σκόνη από την έρηµο  Σαχάρα περνά στον Ατλαντικό Ωκεανό  

και οι θρεπτικές ουσίες που περιέχει εµπλουτίζουν το νερό µε µεταλλικά στοιχεία, 
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κυρίως σίδηρο και φώσφορο, ενισχύοντας  την πρωτογενή παραγωγικότητα και κατ’ 

επέκταση τη συνάθροιση της λείας των κητωδών στην περιοχή. Η εικόνα έχει ληφθεί 

την 5η Νοεµβρίου 2001. Αν υποτεθεί ότι παρόµοιες συνθήκες επαναλαµβάνονται κάθε 

έτος  την ίδια εποχή, ίσως να εξηγείται η έντονη παρουσία των κητωδών σε αυτή την 

περιοχή.   

 

Εικόνα 3.7 : Φυτοπλαγκτονική άνθιση στον Ατλαντικό Ωκεανό (Κάτω αριστερά διακρίνονται  

τα νησιά του Πράσινου Ακρωτηρίου. Λήψη από σπεκτροραδιόµετρο ψηφιακής    

απεικόνισης (MODIS) της NASA. 05/11/2001). 

 

3.7. Πληθυσµιακή κατανοµή και γονιδιακή ροή 

Η  περαιτέρω έρευνα που θα  αφορά την κατανοµή των πληθυσµών, µπορεί και 

πρέπει να αποτελέσει το επιστηµονικό υπόβαθρο για µια καλύτερη κατανόηση της 

πληθυσµιακής δυναµικής των ειδών και να συµβάλει στο σχέδιο των στρατηγικών 

διατήρησης. 

Οι γνώσεις για την  πληθυσµιακή δοµή των κητωδών βρίσκονται ακόµη σε  

πρώιµο στάδιο. Η τεχνική της µικροδορυφορικής αλληλουχίας, που χρησιµοποιείται σε 
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διάφορες έρευνες, υπερτερεί έναντι του µιτοχονδριακού DNA και της πρωτεϊνικής 

ηλεκτροφόρησης που επίσης χρησιµοποιούνται ως µέθοδοι εκτίµησης γενετικής 

παραλλακτικότητας, λόγω του ότι είναι δείκτης συγκυριαρχίας, κληρονοµείται µε το 

Μεντελικό τρόπο και επιτρέπει την ανάλυση τόσο των κυρίαρχων όσο και των 

υποτελών αλληλοµόρφων (Moxon & Wills, 1999). Η  τεχνική της µικροδορυφορικής 

αλληλουχίας  χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο πολυµορφισµού και την ικανότητα να 

ανιχνεύει γενετική παραλλακτικότητα σε υποπληθυσµούς (Pogson & Zouros, 1994). 

Το κοινό δελφίνι είναι αρκετά διαδεδοµένο είδος  στο Βορειοανατολικό 

Ατλαντικό, και συχνά αναφέρεται  ως τυχαία σύλληψη στην εµπορική αλιεία (Tregenza 

& Collet, 1998: Kiszka et al.,2004). Σε αυτή την περιοχή, οι εποχιακές αλλαγές στην 

αφθονία της πρωτογενούς παραγωγής ευνοούν µετακινήσεις σε  περιφερειακή κλίµακα 

και  υψηλή δυνατότητα για  διασπορά των ειδών. Ο παράκτιος πληθυσµός του 

Βορειοανατολικού  Ατλαντικού δείχνει να είναι παµµικτικός, δηλαδή οι διάφοροι 

πληθυσµοί δείχνουν να είναι µέρος του ίδιου πληθυσµού ως αποτέλεσµα της ισχυρής 

γονιδιακής ροής ή σύµφωνα µε µια άλλη υπόθεση αυτό µπορεί να είναι αποτέλεσµα 

µιας πρόσφατης διάσπασης πληθυσµών, ώστε να µην έχει περάσει ακόµη ο 

απαραίτητος χρόνος για να παραχθεί σηµαντική γενετική διαφοροποίηση (Mirimin et 

al., 2009). 

Παρά το γεγονός ότι το κοινό δελφίνι είναι πολύ διαδεδοµένο είδος στον 

Ανατολικό Ατλαντικό Ωκεανό, εντούτοις υπάρχουν ανεπαρκείς πληροφορίες σχετικά 

µε τη δοµή των πληθυσµών του και το είδος των  µεταναστεύσεων τους. Σε 

πληθυσµούς κοινών δελφινιών έχουν παρατηρηθεί εποχιακές µεταναστεύσεις από 

σχετικά παράκτια νερά προς τα ανοικτά, πελαγικά και αντιστρόφως. Σε µελέτη που 

έγινε από τους Mirimin et al. (200), αναλύθηκε ένας µεγάλος αριθµός δειγµάτων από 
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πληθυσµούς κοινών δελφινιών του ∆υτικού και Ανατολικού Βορείου Ατλαντικού, µε τη 

χρησιµοποίηση πυρηνικού και µιτοχονδριακού DNA. Τα επίπεδα γενετικής 

ποικιλοµορφίας ήταν σχετικά υψηλά, καταδεικνύοντας την παρουσία τουλάχιστον δύο 

γενετικά ευδιάκριτων πληθυσµών των κοινών δελφινιών στο Βόρειο Ατλαντικό 

Ωκεανό. Η γονιδιακή ροή µεταξύ των πληθυσµών  της Μεσογείου και του Ατλαντικού 

Ωκεανού, εµφανίζεται να συµβαίνει  κυρίως στο απόθεµα του Αλµποράν, ενδεχοµένως 

λόγω των ιδιαίτερων ωκεανογραφικών γνωρισµάτων της περιοχής, όπως το 

θερµοαλατικό µέτωπο Almería-Orán (Natoli, 2004). Οπωσδήποτε όµως, αναµένεται και 

κάποια γονιδιακή ροή µεταξύ των παρακείµενων πληθυσµών. Επιπρόσθετα,  ανάλυση 

δειγµάτων από τη θάλασσα του Αλµποράν  και το Ιόνιο, παρουσίασε υψηλή γενετική 

διαφοροποίηση που δείχνει περιορισµένη γονιδιακή ροή µεταξύ των πληθυσµών της 

ανατολικής και δυτικής λεκάνης της Μεσογείου (Natoli, 2004).  

Σε πρόσφατη εργασία µελετήθηκε ο γενετικός πολυµορφισµός του 

ζωνοδέλφινου µε δείγµατα από πληθυσµούς της Μεσογείου και του Βόρειοανατολικού 

Ατλαντικού και χρησιµοποιήθηκε η προαναφερόµενη τεχνική (Anonymous, 2008). Οι 

ερευνητές οδηγήθηκαν στο συµπέρασµα ότι το ζωνοδέλφινο ίσως να µην έχει 

σχηµατίσει ακόµη τοπικούς, αποµονωµένους αναπαραγωγικά και γεωγραφικά 

πληθυσµούς και χαρακτηρίζεται από υψηλό ποσοστό γονιδιακής ροής (Νm = 2.45). 

Χαρακτηριστικό, αποτελεί το γεγονός ότι ο πληθυσµός του Νοτιοανατολικού 

Ατλαντικού διαπιστώθηκε ότι είχε  τη µεγαλύτερη γενετική απόσταση µε όλους τους 

εξεταζόµενους πληθυσµούς. 

Άλλες γενετικές µελέτες στα ζωνοδέλφινα, υποστηρίζουν ότι οι  πληθυσµοί του 

Βόρειοανατολικού Ατλαντικού και της Μεσογείου είναι αποµονωµένοι µεταξύ τους, µε 

ελάχιστη ή καµία γονιδιακή ροή µέσω του στενού του Γιβραλτάρ (Calzada et al., 1997: 
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Garcia-Martinez et al., 1999: Gaspari et al., 2007). Επιπλέον, έχει µελετηθεί η γενετική 

σύνθεση των πληθυσµών του είδους µέσα στη λεκάνη της Μεσογείου, από την οποία 

προκύπτει  µικρή αλλά σηµαντική διαφοροποίηση µεταξύ των πληθυσµών της 

Αδριατικής  και της Τυρηνικής  θάλασσας, καθώς και  µεταξύ των παράκτιων και των 

πελαγικών πληθυσµών στην Τυρηνική θάλασσα (Gaspari et al., 2007). Οι García-

Martínez et al. (1998), χρησιµοποίησαν  τη µέθοδο της µιτοχονδριακής ανάλυσης 

DNA, για τη µελέτη της  γενετικής παραλλακτικότητας  στα ζωνοδέλφινα, µε δείγµατα 

από εκβρασµούς και παγιδεύσεις ατόµων του είδους, σε  διαφορετικές ευρωπαϊκές 

χώρες.  Κανένας απλότυπος δεν εµφανίστηκε να είναι κοινός  µεταξύ των δειγµάτων 

της Μεσογείου  και του Ατλαντικού ωκεανού. Όλες οι αναλύσεις έδειξαν  την ύπαρξη 

δύο διαφορετικών πληθυσµών, µε πολύ περιορισµένη ροή γονιδίων πέρα από το στενό 

του Γιβραλτάρ. Έρευνες βασιζόµενες στην ανάλυση µικροδορυφόρων επιβεβαίωσαν 

αυτή την άποψη (Valsecchi et al., 2004:  Gaspari et al., 2007). 

Η πτεροφάλαινα είναι κητώδες των καθαρά πελαγικών νερών. Πραγµατοποιεί 

µεγάλα ωκεάνια ταξίδια, σταθερά δύο φορές το χρόνο. Το καλοκαίρι µεταναστεύει από 

τα εύκρατα και τροπικά νερά, προς τα υποπολικά νερά όπου τρέφεται. Η αντίστροφη 

εναλλαγή των εποχών στα δύο ηµισφαίρια συνεπάγεται ότι οι πληθυσµοί των δύο 

ηµισφαιρίων δεν έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν και να αναπαραχθούν µεταξύ 

τους. Ωστόσο, σύµφωνα µε γενετικές µελέτες, δεν έχουν προκύψει σηµαντικές 

διαφορές ανάµεσα στους πληθυσµούς των δύο ηµισφαιρίων, γεγονός που υποδηλώνει 

ότι το παραπάνω µεταναστευτικό µοντέλο δεν ακολουθείται από όλα τα άτοµα κάθε 

πληθυσµού (Φραντζής  & Αλεξιάδου, 2003). Σήµερα έχει αποδειχθεί γενετικά ότι οι 

µεσογειακές πτεροφάλαινες περνούν όλη τη ζωή τους στη Μεσόγειο και διαφέρουν 

γενετικά από εκείνες του Ατλαντικού. Στην περιοχή του Γιβραλτάρ δεν έχουν 
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παρατηρηθεί σηµαντικές µετακινήσεις από ή προς τη Μεσόγειο σε καµία εποχή του 

έτους και επιπλέον αρκετές φορές έχουν παρατηρηθεί νεογέννητες πτεροφάλαινες εντός 

της Μεσογείου (Φραντζής & Αλεξιάδου, 2003). Οι µεσογειακές πτεροφάλαινες 

παρουσιάζουν σηµαντική γενετική παρέκκλιση, από τους ατλαντικούς πληθυσµούς 

(Berubè et al., 1998). Σε έρευνα που έγινε από τους Palsbol et al. (2004), προέκυψε 

πολύ χαµηλή γονιδιακή ροή µεταξύ των πληθυσµών της πτεροφάλαινας του Βορείου 

Ατλαντικού και της Μεσογείου. Το ποσοστό της µετανάστευσης εκτιµήθηκε σε δύο 

θηλυκά ανά αναπαραγωγική γενιά. Ενώ το κατ' εκτίµηση ποσοστό είναι υψηλό, 

σύµφωνα µε τα εξελικτικά πρότυπα, θεωρείται χαµηλό από  την προοπτική συντήρησης 

των πληθυσµών και δικαιολογεί πλήρως τη σπανιότητα των εµφανίσεων αυτού του 

είδους  στην περιοχή  του Γιβραλτάρ σήµερα (Palsbol et al., 2004). Στη θάλασσα του 

Αλµποράν, το  95.5% των πτεροφαλαινών µεταναστεύουν στον Ατλαντικό κατά τη 

διάρκεια του καλοκαιριού, ενώ το 77,8% µεταναστεύουν ανατολικά κατά τη διάρκεια 

του χειµώνα (Sierra et al., 2004). Γενικά υπάρχει η πιθανότητα επικάλυψης των 

µεταναστεύσεων που παρατηρούνται στο στενό του Γιβραλτάρ, καθώς, οι 

πτεροφάλαινες που µετακινούνται στην περιοχή µπορεί να ανήκουν είτε στον πληθυσµό 

της Μεσογείου, είτε στον πληθυσµό του Ατλαντικού. 

Οι µεταναστεύσεις των φυσητήρων αφορούν τα αρσενικά άτοµα και  γίνονται 

από τις πολικές προς τις τροπικές περιοχές στη διάρκεια του χειµώνα και αντίστροφα το 

καλοκαίρι. Σχετικά µε το είδος αυτό, σε δύο πρόσφατες γενετικές εργασίες που 

χρησιµοποίησαν  µικροδορυφόρους και µιτοχονδριακές  αναλύσεις DNA, εκτιµήθηκε 

ότι ο µεσογειακός πληθυσµός διαφοροποιείται γενετικά από τον πληθυσµό του Βορείου 

Ατλαντικού (Drouot et al., 2004: Engelhaupt, 2004). Παρατηρήθηκε επίσης,  
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χαµηλότερη γενετική παραλλακτικότητα στο  µεσογειακό πληθυσµό. Εντούτοις, και οι 

δύο αυτές οι µελέτες βασίστηκαν σε ένα µικρό σύνολο δειγµάτων.  

Το µαυροδέλφινο εµφανίζεται να αποτελείται από δύο διαφορετικούς 

πληθυσµούς του Βόρειου και Νότιου Ατλαντικού (µεταξύ 35° και 60°Ν)  ευρέως 

διασκορπισµένους, αλλά γενετικά αποµονωµένους (Jefferson et al., 1993). Από έρευνα  

που πραγµατοποιήθηκε στα νησιά  Φερόες του Βορείου Ατλαντικού, προέκυψε ότι τα 

αρσενικά άτοµα του είδους µεταναστεύουν για να αναπαραχθούν σε  διαφορετικές 

πληθυσµιακές οµάδες (Αndersen, 1994). 
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Με την εργασία αυτή επιχειρήθηκε να εκτιµηθεί η κατανοµή και η σχετική αφθονία 

επτά ειδών κητωδών που παρατηρήθηκαν στην περιοχή που εκτείνεται µεταξύ του 

Βισκαϊκού κόλπου και του Πράσινου Ακρωτηρίου. Περιγράφηκαν οι τοπικοί 

πληθυσµοί των κητωδών που προέκυψαν από 49 παρατηρήσεις επτά ειδών κατά τη 

διάρκεια 6.792 km οπτικής έρευνας, εκ των οποίων τα 1.346 καλύφθηκαν υπό θετικές 

συνθήκες παρατήρησης. Όλα τα είδη των κητωδών παρουσίασαν σαφείς προτιµήσεις 

σε συγκεκριµένα τοπογραφικά χαρακτηριστικά.  

Το κοινό δελφίνι φαίνεται να συνδέεται σε µεγάλο ποσοστό µε τα βαθιά ωκεάνια 

ύδατα, λιγότερο µε µέσα βάθη της ανώτερης και κατώτερης κατωφέρειας και καθόλου 

µε την ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα. Το  ζωνοδέλφινο, επίσης, φαίνεται να συνδέεται µε 

τα βαθιά νερά, καθώς δεν εντοπίστηκε καθόλου στην ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα, αλλά 

ούτε και στην ανώτερη κατωφέρεια.  Η πτεροφάλαινα και το διάστικτο δελφίνι του 

Ατλαντικού φαίνεται ότι κατανέµονται εξ ολοκλήρου στην ωκεάνια περιοχή, ενώ το 

µαυροδέλφινο, αν και ο αριθµός των παρατηρήσεων του είδους ήταν περιορισµένος, 

φαίνεται ότι συνδέεται µε τις περιοχές της ανώτερης κατωφέρειας σε βάθη µεταξύ 500 

και 1.000 m. Οι φυσητήρες εντοπίστηκαν επίσης σε βαθιά νερά, µακριά από τις ακτές. 

Τέλος, δεν µπορεί να προκύψει κάποιο συµπέρασµα για το παντροπικό διάστικτο 

δελφίνι, καθώς υπήρξε µόνο µία παρατήρηση του είδους.  

Η ποικιλότητα των κητωδών, πιθανότατα εξαρτάται εκτός από τα τοπογραφικά 

χαρακτηριστικά της  κάθε περιοχής και από τη διαθεσιµότητα της λείας και τις 

διατροφικές προτιµήσεις των κητωδών. Η  εξαιρετική ποικιλοµορφία στην τοπογραφία 

και βαθυµετρία της περιοχής του Βόρειοανατολικού Ατλαντικού (έκταση 

υφαλοκρηπίδας, έντονες κλίσεις στις ηπειρωτικές πλαγιές, φαράγγια, όρη  κ.τ.λ.), 
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επιτρέπει την παρουσία πολλών και διαφορετικών ειδών, τα οποία δηµιουργούν 

πληθυσµούς και φαίνεται να σχετίζονται µε συγκεκριµένα βαθυµετρικά και 

τοπογραφικά χαρακτηριστικά. Η κατανοµή των κητωδών ίσως επηρεάζεται και από τις 

µεταβλητές ωκεανογραφικές συνθήκες.  

Έτσι, η κατανοµή των κητωδών, επιλέχθηκε να συσχετιστεί µε το βάθος, το οποίο 

επίσης φαίνεται ότι αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για την αποτελεσµατικότητα της 

θήρευσης (Hastie et al., 2004). ∆εδοµένα από έρευνες µεγάλης κλίµακας είναι 

περιορισµένα για την περιοχή στην οποία πραγµατοποιήθηκε η έρευνα. Αυτό που 

γνωρίζουµε µε βεβαιότητα, είναι ότι η περιοχή  χαρακτηρίζεται  από υψηλή 

παραγωγικότητα που αποτελεί πλεονέκτηµα για πολλά είδη λείας των κητωδών. Τα 

κητώδη φαίνεται ότι αναζητούν περιοχές στις οποίες συναθροίζεται η λεία (Hanby, 

2003). Για  παράδειγµα, η παρουσία του ζωνοδέλφινου στο Βισκαϊκό κόλπο φαίνεται 

να γίνεται εντονότερη την περίοδο αλιείας του τόνου (Goujon, 1996).   

Σηµειώνεται ότι η έρευνα αυτή διεξήχθη για ένα σύντοµο χρονικό διάστηµα  κατά 

την ανοιξιάτικη και χειµερινή περίοδο. Ενδεχοµένως, η χωρική κατανοµή των κητωδών 

να είναι διαφορετική τις άλλες εποχές, λόγω των διαφορετικών κλιµατικών και 

ωκεανογραφικών συνθηκών.   

Παρά το είδος και την ποσότητα των  πληροφοριών που έχουµε σήµερα για τη 

βιολογία και την κατανοµή αυτών των ειδών, υπάρχουν ακόµη ελλείψεις όσον αφορά 

τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ των ειδών και τις  σχέσεις τους µε το περιβάλλον. Επίσης, 

παρά την ερευνητική προσπάθεια που αφιερώνεται στην περιγραφή των θαλασσίων 

ενδιαιτηµάτων, δεν µπορεί εύκολα να εξηγηθεί η χωρική κατανοµή των ειδών ή να 

προσδιοριστεί µε σαφήνεια γιατί αυξάνεται ή µειώνεται η σχετική αφθονία τους σε µια 

περιοχή.  
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Τέλος, από τη βιβλιογραφική συσχέτιση φαίνεται ότι η γενετική ροή µεταξύ των 

πληθυσµών του Βορειοανατολικού Ατλαντικού και της Μεσογείου, για τα περισσότερα 

είδη κητωδών που µελετήθηκαν, είναι περιορισµένη. Η περιγραφή του γενετικού 

πολυµορφισµού θεωρείται απαραίτητη, τόσο για την κατανόηση των µηχανισµών 

επιλογής, προσαρµογής και εξέλιξης των ειδών, όσο και για την εφαρµογή πολιτικών 

διαχείρισης και διατήρησης των αποθεµάτων. 
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      Abstract  

Two cetacean surveys were carried out in November/December 2003 at the region 

from Gibraltar to Cape Verde Islands and May 2006 at the region from the  Biscay Bay  

up to Gibraltar, from a 13m, auxiliary powered, sailing catamaran, erasing straight line 

course. The objective of the survey was to record cetacean species distribution and 

abundance, with the aim to contribute to existing information about cetaceans in this 

area. A total of 49 sightings were made over a total of 1.346 km of visual effort with 

favourable conditions and seven different species of Cetaceans were located. Species 

occurrence, school sighting rates and sighting rates for individuals, species distribution 

in relation to topography (mean depth, distance to shore, distance to 200 m isobath) and 

relative abundance were calculated. The geographical distribution of observed species 

was related with gene flow between and among species’ populations.  The 

comprehension of demographic structure and  genetic diversity of cetaceans population 

is basic for the studies of conservation and management.  

Different species of cetaceans were observed during the two surveys.  The 

dominant species during the survey from Gibraltar to the Cape Verde Islands was the 

Atlantic spotted dolphin (Stenella frontalis )(n=8, 32%), followed by the sperm whale 

(Physeter  macrocephalus )(n=4, 16%) and the long-finned Pilot Whale (Globicephala  

melas)  (n=3, 12%). The dominant species during the survey from Biscay Bay to 

Gibraltar was the common dolphin (Delphinus delphis) (n=9, 37%), followed by the  

striped dolphin (Stenella  coeruleoalba)  (n=4, 17%) and  the Fin Whale (Balaenoptera 

physalus)  (n=4, 17%). There were also a single sighting of the Pan-tropical Spotted 

Dolphin (Stenella attenuata) and 31 sightings of unidentified delphinids. The analysis 
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of the cetacean species in this area revealed some major trends and significant 

bathymetric preferences. Most of the species were observed in deep oceanic waters.  

The survey area is related with intense coastal upwelling phenomena, which   

involve biological production that maintains high densities of marine life. Also the 

topography presents exceptional heterogeneity, mainly sheer depths near the coastline 

and the intense continental slope.  Water depth and the topography of the seabed can 

effect mixing within the water column and influence primary production.  The abrupt 

bent of seabed probably serves better aggregation of the prey species.  Consequently, 

these physiographic features also drive the distribution of higher trophic levels, 

including intermediate predators and top predators like cetaceans. Still, the seasonal 

changes in the abundance of primary production corroborate immigrations and high 

possibility for dissemination of species.  

  During the survey, a number of   sightings could not be used at the calculation of 

relative abundance of species, due to bad weather conditions. Thus, the low overall 

sighting rates present the survey region with low relative abundance and low diversity.  

Finally the effort to estimate the assessed level of genetic differentiation between 

eastern north Atlantic and Mediterranean populations, according to bibliographic 

sources, probably indicates low levels of gene flow values among populations, with 

significant genetical differences between Atlantic and Mediterranean ones.  
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