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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
ηελ παξνχζα ηερληθή έθζεζε παξνπζηάδνληαη νη κέζνδνη θαη ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Δξγαζηήξην Θαιάζζηαο Γεσινγίαο θαη Φπζηθήο Χθεαλνγξαθίαο
(Δ.ΘΑ.ΓΔ.Φ.Χ) ηνπ Σκήκαηνο Γεσινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, γηα ινγαξηαζκφ ηεο κε
θπβεξλεηηθήο νξγάλσζεο W.W.F., ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΚΤΚΛΑΓΔ LIFE :
«Οινθιεξσκέλε πξνζηαζία γηα ηε Μεζογεηαθή θώθηα ζηηο Βφξεηεο Κπθιάδεο». Σν
αληηθείκελν ηεο έξεπλαο αθνξά ζηε ζαιάζζηα ραξηνγξάθεζε νηθνηφπσλ πξνηεξαηφηεηαο ζηελ
επξχηεξε πεξηνρή ηεο λήζνπ Γπάξνπ, ζηελ νπνία πξνβιέπεηαη λα δεκηνπξγεζεί θαηαθχγην θαη
πξνζηαηεπφκελν πάξθν παξαθνινχζεζεο ηεο Μεζνγεηαθήο θψθηαο.
Οη εξγαζίεο ζαιάζζηαο ραξηνγξάθεζεο ζπκπεξηέιαβαλ ηε ρξήζε κεζφδσλ γεσαθνπζηηθήο
δηαζθφπεζεο, νπηηθήο παξαθνινχζεζεο θαη δεηγκαηνιεςίαο ηδεκάησλ ηνπ ππζκέλα, κε ζθνπφ:
(α) ηνλ εληνπηζκφ θαη πνηνηηθφ πξνζδηνξηζκφ ιεηκψλσλ Πνζεηδψληαο (P.oceanica) θαη
αζβεζηηηηθψλ ξνδνθπθψλ (coralligenous formations), (β) ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη εληνπηζκφ
πηζαλψο άιισλ ελδηαηηεκάησλ ηεο πεξηνρήο θαη (γ) ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζηξσκαηνγξαθηθήο
ππνδνκήο θαη ηεο πθήο ησλ επηθαλεηαθψλ ηδεκάησλ ηνπ ππζκέλα ψζηε λα θαζνξηζηεί ην
ππνζηξψκα ζην νπνίν αλαπηχζζνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα ελδηαηηήκαηα. πγθεθξηκέλα, ε
γεσαθνπζηηθή δηαζθφπεζε ηνπ ππζκέλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε ηνκνγξάθνπ ππνδνκήο
ππζκέλα (sub-bottom profiler), ερνβνιηζηή πιεπξηθήο ζάξσζεο (side scan sonar), κνλνδεζκηθνχ
ερνβνιηζηή αλάιπζεο πδάηηλσλ ελδηαηηεκάησλ (BioSonics MX Aquatic Habitat Echosounder),
ε νπηηθή παξαθνινχζεζε κε ζπξφκελε ππνβξχρηα θάκεξα θαη θαηαδχζεηο, ελψ νη
δεηγκαηνιεπηηθέο εξγαζίεο κε δεηγκαηνιήπηε ηδήκαηνο ηχπνπ αξπάγεο.
Με ηε ζπλδπαζηηθή αλάιπζε θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηνλ
ππζκέλα πεξηκεηξηθά ηεο λήζνπ, δηαπηζηψζεθε ε έληνλε πνηθηινκνξθία ηνπ θαη ε κεγάιε
νηθνινγηθή ηνπ αμία. πλνιηθά 8 ηχπνη ππζκέλα δηαπηζηψζεθαλ ζηνλ ππζκέλα πεξηκεηξηθά ηεο
Γπάξνπ: (1) “Βξαρψδεο ππφζηξσκα”: εληνπίδεηαη ζε πεξηνρέο κεγάισλ θιίζεσλ θαη βαζψλ 0
έσο 50κ εγγχο ησλ αθηψλ, (2) “P. Oceanica”: απνηειεί ην 3.5 % ηεο πεξηνρήο έξεπλαο,
εληνπίδεηαη κεηαμχ ησλ 1 θαη 40κ, θαη εκθαλίδεηαη είηε κε ηελ κνξθή ιεηκψλσλ είηε
κεκνλσκέλσλ ζπζηάδσλ. Σν χςνο θπιιψκαηνο ηεο P.oceanica είλαη ζεκαληηθφηεξν ζηα ΒΓ ηνπ
λεζηνχ, ελψ ζηα αλαηνιηθά δελ θαίλεηαη λα επλνείηαη ν ζρεκαηηζκφο ηεο, παξά ηηο νκαιέο
θιίζεηο ηνπ ππζκέλα, (3) “Υνλδξφθνθθε άκκνο/ςεθίδεο”: απαληάηαη έσο ηα 62κ βάζνο,
ραξαθηεξίδεηαη απφ έιιεηςε κνξθνινγηθψλ θαη βηνινγηθψλ ζηνηρείσλ, κε θνθθνκεηξηθφ
κέγεζνο κεηαμχ ρνλδξφθνθθεο άκκνπ θαη ςεθίδαο, (4) “Υνλδξφθνθθε άκκνο/ςεθίδεο κε λεθξά
θπιιψκαηα P. oceanica”: πξφθεηηαη γηα ηνλ ηχπν ππζκέλα 3, κε εθηεηακέλε θάιπςε απφ λεθξά
θπιιψκαηα P.oceanica θαη εληνπίδεηαη ζε βάζε κεηαμχ 8 θαη 72κ, (5) “Άκκνο κε άιγε θαη
κηθξνχο ξνδφιηζνπο, ηνπηθά Caulerpa racemosa”: απηφο ν ηχπνο ππζκέλα απαληάηαη ζε βάζε
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απφ 13 έσο 73κ κε ην πάρνο ππνζηξψκαηνο λα ππνινγίδεηαη κεηαμχ 0 θαη 4κ, κε κέζε ηηκή ην
1m. Υαξαθηεξίδεηαη απφ ηελ θαηά ηφπνπο θάιπςε ηνπ ππνζηξψκαηνο απφ ην μεληθφ
ρισξνθχθνο C.racemosa θαη δηάζπαξηνπο κηθξνχο ξνδφιηζνπο, (6) “Mέζν/ρνλδξφθνθθε άκκνο
κε ξνδφιηζνπο δηαθφξσλ κεγεζψλ, ηνπηθά ξνδνθχθε θαη C.racemosa”: θαιχπηεη ην 15.8% ηεο
πεξηνρήο ζε βάζε απφ 20 έσο 95κ θαη κε κέζν πάρνο ππνζηξψκαηνο ηα 2κ., (7) “Πεδίν ππθλψλ
ξνδφιηζσλ/πκπαγείο ζρεκαηηζκνί αζβεζηηηηθψλ ξνδνθπθψλ”: πξφθεηηαη γηα ηoλ επηθξαηέζηεξν
ηχπν ππζκέλα κε πνζνζηφ θάιπςεο 47%. Δληνπίδεηαη ζε βάζε κεηαμχ 80 θαη 110κ ελψ ζηα
αλαηνιηθά εθηείλεηαη απφ ηα 40 έσο θαη ηα 130κ. Σν κέζν πάρνο ησλ ππνθείκελσλ ηδεκάησλ
εθηηκάηαη ζηα 1.8κ. O ηχπνο απηφο αλαθέξεηαη ζε θνξαιιηνγελείο ζρεκαηηζκνχο είηε κε ηελ
κνξθή επκεγεζψλ ξνδφιηζσλ κεγάιεο ππθλφηεηαο πάλσ ζε ακκντιπνχρν ππφζηξσκα, είηε
κηθξψλ πάγθσλ θαη ξάρεσλ ζπκπαγψλ αζβεζηηηηθψλ ξνδνθπθψλ,
(8) “Λεπηφθνθθε
άκκνο/ακκντιχο”: πξφθεηηαη γηα ηνλ βαζχηεξν ηχπν ππζκέλα πνπ παξαηεξείηαη ζε βάζε
κεγαιχηεξα ησλ 110m, κε ην πάρνο ηνπ επηθαλεηαθνχ ζηξψκαηνο ησλ ηδεκάησλ λα είλαη
ζεκαληηθφ θαη λα ππεξβαίλεη ηα 5m.
Πάλσ απφ ην 50% ηεο ραξηνγξαθεκέλεο πεξηνρήο θαη κε ζπλνιηθή έθηαζε 24ρκ 2, θαιχπηεηαη
απφ ηνπο πξνζηαηεπφκελνπο νηθφηνπνπο ηεο P.oceanica θαη ησλ ππθλψλ θνξαιιηνγελψλ
ζρεκαηηζκψλ (ηξαγάλα), κε κφλε έλδεημε ππνβάζκηζεο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηελ θαηά ηφπνπο
επδνθίκεζε θαη εμάπισζε ηνπ μεληθνχ ρισξνθχθνπο C.racemosa. Σν παξαπάλσ θαζηζηά
επηηαθηηθή ηελ αλάγθε ζπλερνχο παξαθνινχζεζεο, έληαμεο ζε θαζεζηψο πξνζηαζίαο θαη
αλάδεημεο απηνχ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο, ηφζν απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα φζν θαη απφ ηελ
ηνπηθή θνηλσλία, θαζψο πξφθεηηαη γηα έλα νηθνζχζηεκα εμαηξεηηθνχ θπζηθνχ θάινπο θαη
ηδηαίηεξεο νηθνινγηθήο αμίαο.
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ABSTRACT
The present technical report describes the methods and the results of a marine remote
sensing research conducted by the Laboratory of Marine Geology and Physical Oceanography,
Department of Geology, University of Patras, on behalf of the WWF NGO, within the
framework of the program “CYCLADES- LIFE”. One of the objectives of the project is the
mapping of high priority habitats in the seafloor surrounding Gyaros Island (N. Cyclades,
Aegean Sea) up to water depth of 150m.
Geoacoustical (remote sensing), underwater visual census and sediment sampling methods
were used for the detailed mapping of the seafloor in order to: (a) detect, classify and quantify
P.oceanica meadows and coralligenous formations, (b) detect, classify and quantify other
habitats that may presented in study area, and (c) determine the stratigraphy and texture of the
surface sediments (substrate). The geoacoustical methods included the use of SideScan Sonar,
Sub-Bottom profiler and single-beam Aquatic Habitat echosounder, while visual census and
sediment sampling was conducted using a tow camera/divers and a sediment grab, respectively.
Expert processing and combinational analysis of the data collected from the study area
revealed high diversity of habitats of great ecological significance. Totally 8 bottom types were
discriminated on the basis of the collected data: (1) “Bedrock”: located at high slope seabed in
proximity to the coastline and in depths between 1 and 40m, (2) “P. oceanica”: it covers up to
3.5 % of the studied area, it is located in depths between 1and 40m and it occurs as meadows or
as isolated patches. Canopy height is greater at the NW of the island, while it does not seem to
flourish in the eastern part of the island despite smoother seafloor slopes, (3) “Coarse-graind
sand/gravel”: featureless sand/gravel observed up to 62m depth, (4) “Coarse sand/gravel covered
by dead P.Oceanica leafs”: it is actually the bottom type “3”, but extensively covered by dead
P.Oceanica leafs, located between 8 and 72m depth, (5) “Sand with green algae, small rhodolith
fragments and occasionally C. racemosa”: it is located between 13 and 73m depth, over a thin
substrate of up to 4m thickness, with mean thickness of 1m, occasionally colonized by the alien
specie C. racemosa and/or small rhodolith fragments, (6) “Moderate to coarse-grained sand with
varying size rhodoliths and occasionally rhodophyceae and C. racemosa”: it covers 15.8 % of
the surveyed seafloor, and is observed in depths between 20 and 95m over a thin substrate of up
to 2m thickness, (7) “Dense rhodoliths field/Well developed coralligenous formations”: it is the
dominate bottom type, with 47% coverage over the surveyed area and is located at depths
between 80 and 110m depths. In the eastern part of the survey area, it is significantly extended
from 40 to up to 130m depths. The mean thickness of the underlying sediments is estimated to
1.8m. This bottom type is characterized by corraligenous formations appearing as fields of
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dense-sizable rhodoliths over sandy/silty substrate, or as minute reefs and ridges, (8) “Finegrained sand and silty sand”: this bottom type is located at the deepest part of the surveyed area
(>110m), with mean substrate thickness greater than 5m.
Over 50% of the surveyed area, having total ground coverage of over 24km2, is covered by
the high priority, protected habitats, P. oceanica and coralligenous formations. The only weak
indication of possible ecological degradation is the existence, locally, of C. racemosa, an alien
species that seems to have dominated in Aegean and Ionian Sea, during the last decade. All the
collected data from the seafloor around Gyaros Island, up to 150m water depth, have shown that
this marine area is of great ecological significance and deserves protection.
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1. ΔΗΑΓΧΓΖ
Ζ παξνχζα έθζεζε


πεξηγξάθεη ηηο ζαιάζζηεο γεσθπζηθέο έξεπλεο θαη ηηο εξγαζίεο επφπηεπζεο ηνπ
ππζκέλα (νπηηθήο παξαθνινχζεζεο, δεηγκαηνιεςίαο) νη νπνίεο εθηειέζζεθαλ ζηνλ
επξχηεξν ζαιάζζην ρψξν πεξηκεηξηθά ηεο λήζνπ Γπάξνπ,



παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο θαη εξκελείαο ησλ δεδνκέλσλ
γεσθπζηθήο θαη νπηηθήο δηαζθφπεζεο πνπ ζπιιέρζεθαλ.

Ζ έξεπλα εθηειέζζεθε γηα ινγαξηαζκφ ηεο κε θπβεξλεηηθήο νξγάλσζεο W.W.F. ζηα πιαίζηα
ηνπ πξνγξάκκαηνο ΚΤΚΛΑΓΔ LIFE : «Οιοθιερφκέλε προζηαζία γηα ηε Μεζνγεηαθή
θψθηα ζηης Βόρεηες Κσθιάδες» απφ ην Δξγαζηήξην Θαιάζζηαο Γεσινγίαο θαη Φπζηθήο
Χθεαλνγξαθίαο (Δ.ΘΑ.ΓΔ.Φ.Χ) ηνπ Σκήκαηνο Γεσινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ.

Ζ

έξεπλα εθηειέζηεθε ζε κηα επξχηεξε πεξηνρή αλνηρηά ηεο Γπάξνπ, ζηελ νπνία πξνβιέπεηαη λα
δεκηνπξγεζεί θαηαθχγην θαη πξνζηαηεπφκελν πάξθν παξαθνινχζεζεο ηεο Μεζνγεηαθήο
θψθηαο.
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2. ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ
Αληηθείκελν ηεο έξεπλαο ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε αλάζεζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο
είλαη ε γεσθπζηθή δηαζθφπεζε ηνπ ππζκέλα ζηνλ επξχηεξν ζαιάζζην ρψξν αλνηρηά ηεο Γπάξνπ,
έσο ηελ ηζνβαζή ησλ 130κ, κε ηελ ρξήζε ηνκνγξάθνπ ππνδνκήο ππζκέλα (sub-bottom profiler),
ερνβνιηζηή πιεπξηθήο ζάξσζεο (side scan sonar), ν κνλνδεζκηθφο ερνβνιηζηήο αλάιπζεο
πδάηηλσλ ελδηαηηεκάησλ BioSonics MX Aquatic Habitat Echosounder, δεηγκαηνιήπηε ηδήκαηνο
θαη νπηηθήο επηζθφπεζεο ηνπ ππζκέλα κε ζθνπφ:
i.

ηνλ εληνπηζκφ θαη πνηνηηθφ πξνζδηνξηζκφ ιεηκψλσλ Πνζεηδψληαο (P.oceanica) θαη
αζβεζηηηηθψλ ξνδνθπθψλ (ηξαγάλαο) (coralligene formations),

ii.

ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη εληνπηζκφ πηζαλψο άιισλ ελδηαηηεκάησλ ηεο πεξηνρήο,

iii.

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζηξσκαηνγξαθηθήο ππνδνκήο θαη ηεο πθήο ησλ επηθαλεηαθψλ
ηδεκάησλ ηνπ ππζκέλα.
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3. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ
Ζ έξεπλα εθηειέζζεθε απφ ην Δξγαζηήξην Θαιάζζηαο Γεσινγίαο θαη Φπζηθήο Χθεαλνγξαθίαο
(Δ.ΘΑ.ΓΔ.Φ.Χ.) ηνπ Σκήκαηνο Γεσινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. Σα κέιε ηνπ
Δ.ΘΑ.ΓΔ.Φ.Χ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα, ζηε ζπιινγή θαη αλάιπζε ησλ ζπιιερζέλησλ
ζηνηρείσλ θαη ζηε ζχληαμε ηεο παξνχζαο έθζεζεο είλαη:
Dr Παπαζεοδώροσ Γεώργηος
Καζεγεηήο Σκήκαηνο Γεσινγίαο, Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ
Δπηζηεκοληθός σπεύζσλος έρεσλας
Dr Υρηζηοδούιοσ Γεκήηρες
Γεσιφγνο-Χθεαλνγξάθνο
Dr Φαθίρες Ζιίας
Γεσιφγνο-Χθεαλνγξάθνο
Εούρα Γέζποηλα, MSc
Γεσιφγνο-Χθεαλνγξάθνο
Τπνςήθηνο δηδάθησξ Σκήκαηνο Γεσινγίαο, Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ
Γήκας Ξελοθώλ, BSc
Γεσιφγνο
Τπνςήθηνο κεηαπηπρηαθφο Σκήκαηνο Γεσινγίαο, Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ
Μεληόγηαλλες Βαζίιεηος
Τπνβξχρηα θσηνγξαθία - video
Αγαζός Αλαζηάζες
Τπνβξχρηα θσηνγξαθία - video
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4. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΧΝ
Γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηεο ζαιάζζηαο γεσθπζηθήο έξεπλαο εθηειέζηεθαλ εξγαζίεο
πεδίνπ ην δηάζηεκα απφ 01/07/2014 έσο 12/07/2014. Ζ αλάιπζε – επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ
θαη ε θαηαζθεπή ησλ ζεκαηηθψλ ραξηψλ έγηλαλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Δξγαζηεξίνπ
Θαιάζζηαο Γεσινγίαο θαη Φπζηθήο Χθεαλνγξαθίαο (Δ.ΘΑ.ΓΔ.Φ.Χ.) ηνπ Σκήκαηνο Γεσινγίαο
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ.

4.1 ΔΡΓΑΗΔ ΠΔΓΗΟΤ
Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζθάθνο «Αγ. Γεψξγηνο» λενινγίνπ Αγ.
Νηθνιάνπ 92

(Δηθφλα 4.1.1), ζην νπνίν ηνπνζεηήζεθαλ ην Γνξπθνξηθφ χζηεκα

Πξνζδηνξηζκνχ ζέζεο, ν ηνκνγξάθνο ππνδνκήο ππζκέλα (Sub-Βottom Ρrofiler), ν ερνβνιηζηήο
πιεπξηθήο ζάξσζεο (Side scan sonar), ν κνλνδεζκηθφο ερνβνιηζηήο αλάιπζεο πδάηηλσλ
ελδηαηηεκάησλ BioSonics MX Aquatic Habitat Echosounder (ε αλάιπζε θαη επεμεξγαζία ησλ
δεδνκέλσλ ηνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε επφκελν ζηάδην ηεο κειέηεο), ν δεηγκαηνιήπηεο ηδήκαηνο
ηχπνπ Van-Veen Hydro-Bios θαη κηα ππνβξχρηα ζπξφκελε θάκεξα. Ζ πεξηνρή έξεπλαο θαη νη
πνξείεο γεσαθνπζηηθήο απνηχπσζεο ηνπ ππζκέλα θαίλνληαη ζηελ εηθφλα 4.1.2 θαη ε δηάηαμε
ησλ κνλάδσλ ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ ζηελ εηθφλα 4.1.3.
Δηθ. 4.1.1. Σν
ζθάθνο «Αγ.
Γεψξγηνο» πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε
ζηελ παξνχζα
έξεπλα
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Δηθ. 4.1.2. Ζ πεξηνρή έξεπλαο θαη νη πνξείεο γεσθπζηθήο δηαζθφπεζεο ηνπ ππζκέλα.

Δηθφλα 4.1.3:
H δηάηαμε ησλ κνλάδσλ
ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ ζην
ζθάθνο.
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4.1.1. ΠΛΟΖΓΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΣΖ ΘΔΖ ΣΟΤ ΚΑΦΟΤ
Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ζέζεο ηνπ πινίνπ θαηά κήθνο ησλ πνξεηψλ, νη νπνίεο θαζνξίζζεθαλ θαη
ραξάρζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο θαη ηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ησλ νξγάλσλ,
πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην δνξπθνξηθφ ζχζηεκα πξνζδηνξηζκνχ ζέζεο (GPS) Hemisphere VS101
(Δηθφλα 4.1.1.1), ην νπνίν απνηειείηαη απφ δχν θεξαίεο GPS κε απφζηαζε 0.5 κέηξσλ κεηαμχ
ηνπο. Σν Hemisphere VS101 ιακβάλεη επίζεο ζήκα απφ γεσζηαηηθνχο δνξπθφξνπο ηεο EGNOS
(European Geostationary Navigation Overlay Service) ην νπνίν βειηηψλεη ην ζηίγκα ζηελ
πεξηνρή ηεο Δπξψπεο κε ζπκπιεξσκαηηθέο δηνξζψζεηο ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα SBAS (Satellite
Based Augmentation System). Δπηπξφζζεηα ην Hemisphere VS101 παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ
δηεχζπλζε θίλεζεο (heading) θαη ηελ θαηαθφξπθε θαη αμνληθή κεηαθίλεζε ηνπ ζθάθνπο (pitch
and roll). Ζ αθξίβεηα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο ζέζεο ηνπ ζθάθνπο είλαη ηεο ηάμεο ησλ ≤0.6 m.
Γηα ηελ πινήγεζε ηνπ ζθάθνπο ρξεζηκνπνηήζεθε ην ινγηζκηθφ Hypack 2014 ηεο Hypack inc.

Δηθ. 4.1.1.1. Σν G.P.S
Heisphere VS 101»
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ηελ πεξηνρή ηεο Γπάξνπ πξαγκαηνπνηήζεθε δίθηπν πνξεηψλ απνηεινχκελν απφ
παξάιιειεο θπξίσο πνξείεο ΒΑ-ΝΓ δηεχζπλζεο ζηα Νφηηα θαη Αλαηνιηθά ηνπ λεζηνχ, ελψ ζηα
ΒΓ νη πνξείεο είραλ δηεχζπλζε ΒΓ-ΝΑ κε ηελ απφζηαζε κεηαμχ ηνπο λα είλαη 200 κέηξα.
Πξαγκαηνπνηήζεθαλ επίζεο πνξείεο παξάιιειεο ζηελ αθηνγξακκή θαη ζε θνληηλή απφζηαζε
απφ απηή, ψζηε λα απνηππσζεί θαιχηεξα ν παξάθηηνο ππζκέλαο, δεδνκέλνπ ησλ πνιχ έληνλσλ
θιίζεσλ ηνπ, πνπ ζηελ πεξίπησζε θάζεησλ ζηελ αθηή πνξεηψλ, αλάγθαδαλ ζε ζηξνθή ην
ζθάθνο πξηλ απνηππσζνχλ βάζε κηθξφηεξα ησλ 30κ. ηνλ πίλαθα 4.1.1.1 θαίλνληαη ηα πνζνηηθά
θαη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηηο πνξείεο ζε φιε ηελ πεξηνρή έξεπλαο. Ζ απφζηαζε κεηαμχ ηνπ
εξεπλεηηθνχ ζθάθνπο θαη ηνπ Ζρνβνιηζηή Πιεπξηθήο άξσζεο πνπ ζχξνληαλ πίζσ ηνπ
δηαηεξήζεθε ζηαζεξή ζηα 8 κέηξα θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ θάζεησλ ζηηο αθηέο πνξεηψλ ελψ γηα
ηηο παξάιιειεο ξερέο πνξείεο ε απφζηαζε ήηαλ 4 κέηξα. Ζ απφζηαζε απηή είλαη αξθεηή ψζηε ν
Ζρνβνιηζηήο Πιεπξηθήο άξσζεο λα ιεηηνπξγήζεη ρσξίο παξεκβνιέο απφ ηελ κεραλή ηνπ
ζθάθνπο .
Πίλαθαο 4.1.1.1. - Πνζνηηθέο θαη ζηαηηζηηθέο
πιεξνθνξίεο γηα ηελ έξεπλα.
Αριθμός πορειών:
Ολικό μήκος πορειών (Km):

84
230,197 km

Απόζηαζη πορειών(m):
Εμβαδόν περιοτής γεωακοσζηικής
αποηύπωζης (km2):

200 m
57,291 km²

4.1.2. ΣΟΜΟΓΡΑΦΟ ΤΠΟΓΟΜΖ ΠΤΘΜΔΝΑ
Γηα ηε κειέηε ηεο ππνδνκήο ηνπ ππζκέλα ρξεζηκνπνηήζεθε ηνκνγξάθνο ππνδνκήο
ππζκέλα (Σ.Τ.Π) ηχπνπ Chirp κεγάιεο δηαθξηηηθήο ηθαλφηεηαο.
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Οη ηνκνγξάθνη ππνδνκήο ππζκέλα εθπέκπνπλ θαηαθφξπθε δέζκε ερεηηθψλ θπκάησλ ε
νπνία αθνχ αλαθιαζηεί απφ ηνλ ππζκέλα θαη απφ επηθάλεηεο αζπλέρεηαο (κεηαβνιήο ηεο
ππθλφηεηαο) θάησ απφ απηφλ, επηζηξέθεη ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο θαη πξνζιακβάλεηαη
απφ ην δέθηε (Δηθφλα. 4.1.2.1). Με ηνλ ηξφπν απηφ ζηνηρεηνζεηείηαη κηα αθνπζηηθή ηνκνγξαθία
ηεο ππνδνκήο ηνπ ππζκέλα ε νπνία θαιείηαη «γεσαθνπζηηθή ηνκνγξαθία». Οη επηθάλεηεο
κεηαβνιήο ηεο ππθλφηεηαο πνπ εληνπίδνληαη θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ ππζκέλα
θαηαγξάθνληαη ζηελ γεσαθνπζηηθή ηνκνγξαθία κε ηε κνξθή «αθνπζηηθψλ ή ζεηζκηθψλ
αλαθιάζεσλ».
Οη ηνκνγξάθνη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πάρνπο ησλ
επηθαλεηαθψλ ζχγρξνλσλ (ραιαξψλ) ηδεκάησλ, ηνλ εληνπηζκφ ελεξγψλ ξεγκάησλ, πεξηνρψλ
δηάβξσζεο/απφζεζεο,

θαηνιηζζεηηθψλ

θαηλνκέλσλ,

δηαπχξσλ

θαη

ζπιάθσλ

αέξησλ

πδξνγνλαλζξάθσλ ζηνπο πφξνπο ησλ ηδεκάησλ θαη βηνγελψλ ζπκπαγψλ ζρεκαηηζκψλ. Δπηπιένλ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο ζέζεο θαισδίσλ θαη αγσγψλ νη νπνίνη βξίζθνληαη
πάλσ ζηνλ ππζκέλα ή είλαη ζακκέλνη θάησ απφ απηφλ θαη γεληθψο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζηνλ
εληνπηζκφ ζακκέλσλ ζηφρσλ.

Δηθφλα. 4.1.2.1:
Ζ δηαδηθαζία
εθπνκπήο –
αλάθιαζεο – ιήςεο
ηνπ αθνπζηηθνχ
παικνχ

Ζ δπλαηφηεηα δηείζδπζεο (penetration) θαη δηαθξηηηθφηεηαο (resolution) ηνπ ηνκνγξάθνπ
εμαξηάηαη απφ ηελ αθνπζηηθή δηαπεξαηφηεηα ησλ ηδεκαηνγελψλ ζρεκαηηζκψλ ηεο πεξηνρήο θαη
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απφ ηνλ ηχπν ηεο αθνπζηηθήο πεγήο. Ζ δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ηνκνγξάθνπ ππνδνκήο
ππζκέλα είλαη ε θχξηα παξάκεηξνο ε νπνία ειέγρεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ, ηδηαίηεξα ζε
εθαξκνγέο φπσο ε απνηχπσζε ελδηαηηεκάησλ ηνπ ππζκέλα. Οη ηνκνγξάθνη πςειψλ ζπρλνηήησλ
(3.0 – 7.0 kHz) δηεηζδχνπλ πεξίπνπ κέρξη 40 m θάησ απφ ηνλ ππζκέλα θαη έρνπλ πςειή
δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα ηεο ηάμεο ησλ 50 cm, . ηελ πεξίπησζε πνπ ν ππζκέλαο ζπλίζηαηαη απφ
ζθιεξφ γεσινγηθφ ππφβαζξν, ε δηείζδπζε ησλ ερεηηθψλ θπκάησλ πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά.
Σν ζχζηεκα ηνκνγξάθνπ ππνδνκήο ππζκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα
είλαη ηχπνπ Chirp θαη απνηειείηαη απφ:


ημιπλωτή ςυςτοιχία 4 πομποδεκτών O.R.E model 138C (Δηθφλα. 4.1.2.2.α),



ζηεγαλφ δνρείν ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο ζήκαηνο (Digital profiler electronics bottle)
(Εικόνα 4.1.2.2.β),



πλωτό υδρόφωνο μικροφ μήκουσ (Εικόνα 4.1.2.2.γ),



ςεθηαθή θαηαγξαθηθή κνλάδα ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ηνπ ζεηζκηθνχ ζήκαηνο
GEOPULSE model 5430P ηεο Kongsberg (Δηθφλα. 4.1.3).
Σν πιενλέθηεκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ Σνκνγξάθνπ Τπνδνκήο Ππζκέλα έγθεηηαη ζηελ

δπλαηφηεηα λα εθπέκπεη έλα παικφ πνπ απνηειείηαη απφ θχκαηα δηαθνξεηηθήο ζπρλφηεηαο κε ην
εχξνο ησλ ζπρλνηήησλ λα είλαη κεηαμχ 0.5kHz θαη 13.5kHz ζπλδπάδνληαο έηζη ηελ κεγαιχηεξε
δηείζδπζε πνπ πξνζθέξνπλ νη ρακειέο ζπρλφηεηεο κε ηελ πςειή δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα πνπ
πξνζθέξνπλ νη πςειέο ζπρλφηεηεο. Σαπηφρξνλα ππάξρεη δπλαηφηεηα ηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ
ηφζν απφ ηνπο πνκπνδέθηεο φζν θαη απφ ην πδξφθσλν ηαπηφρξνλα ε μερσξηζηά. Σν εχξνο ησλ
ζπρλνηήησλ πνπ επηιέρζεθε είλαη κεηαμχ 2kHz θαη 11kHz.Σν κήθνο ή ε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ
παικνχ ειέγρεη ηε δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ηνκνγξάθνπ. ηελ παξνχζα έξεπλα
ρξεζηκνπνηήζεθε ε κηθξφηεξε δπλαηή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ παικνχ, δειαδή 1ms. Με απηή ηε
ρξνληθή δηάξθεηα επηηπγράλεηαη δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα πεξίπνπ 20cm.
Σα δεδνκέλα πςειήο αλάιπζεο ζπιιέρζεθαλ κε ην ςεθηαθφ ζχζηεκα θαηαγξαθήο θαη
επεμεξγαζίαο αθνπζηηθψλ θπκάησλ SonarWiz ηεο Chesapeake Technology Inc. Ζ ςεθηαθή
θαηαγξαθηθή

κνλάδα

πξαγκαηνπνηεί

εμεηδηθεπκέλε

επεμεξγαζία
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πνιπζπρλνηηθνχ αθνπζηηθνχ ζήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη απφ ηνλ αθνπζηηθφ πνκπνδέθηε θαη
θαηαρσξεί ηειηθά ηελ πξνθχπηνπζα πιεξνθνξία ζε ςεθηαθά αξρεία ηχπνπ *.sgy. Σα αξρεία
απηά παξέρνπλ ηα εμήο θχξηα επίπεδα πιεξνθνξίαο: 1) ηελ αθνπζηηθή αλαθιαζηηθφηεηα (ζε db
κε χςνο πιεξνθνξίαο 24 bits) ηνπ θάζε αθνπζηηθνχ παικνχ, ζπλαξηήζεη ηνπ βάζνπο απφ ηελ
επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο, θαη 2) ηηο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ηνπ θάζε παικνχ απφ ην GPS.

β
γ
β

α
α

α
α

γ

Δηθφλα. 4.1.2.2: (α) Ζ εκηπισηή ζπζηνηρία 4 πνκπνδεθηψλ O.R.E model 138C θαη (β) ην πδξφθσλν.

4.1.3. ΖΥΟΒΟΛΗΣΖ ΠΛΔΤΡΗΚΖ ΑΡΧΖ
Ζ αθνπζηηθή απνηχπσζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ ππζκέλα θαη ν πξνζδηνξηζκφο θαη νξηνζέηεζε ησλ
δηαθνξεηηθψλ αθνπζηηθψλ ηνπ ηχπσλ επηηεχρζεθε κε ηε ρξήζε ηνπ ερνβνιηζηή πιεπξηθήο
ζάξσζεο (Ζ.Π..).
Σν ζχζηεκα απηφ ρξεζηκνπνηεί ηελ ερεηηθή ελέξγεηα πξνθεηκέλνπ λα απνδψζεη
δηζδηάζηαηεο απεηθνλίζεηο ηεο επηθάλεηαο ηνπ ππζκέλα πνπ θαινχληαη «ερνγξαθίεο». Οη
ερνγξαθίεο ζηνηρεηνζεηνχληαη κε βάζε ηελ ερεηηθή αλαθιαζηηθφηεηα πνπ παξνπζηάδεη ηνπηθά ν
ππζκέλαο, ε νπνία εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηε ιηζνινγία, ηελ πθή (ηξαρχηεηα) θαη ηα
κνξθνινγηθά ζηνηρεία ηνπ ππζκέλα. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο δπν
πξψηεο πεξηπηψζεηο γηα ηνλ εληνπηζκφ πεξηνρψλ κε δηαθνξεηηθφ κηθξναλάγιπθν (εμάξζεηο πβψκαηα) ζε ζρέζε κε ηηο πεξηβάιινπζεο θαη ζηε δεχηεξε, αλάινγα ηελ έληαζε επηζηξνθήο ησλ
ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΘΑΛΑΗΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΚΑΗ
ΦΤΗΚΖ ΧΚΔΑΝΟΓΡΑΦΗΑ
ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ - ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ

Ννέκβξηνο 2014

ζει. 16

ΘΑΛΑΗΑ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΟΗΚΟΣΟΠΧΝ
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΔΤΡΤΣΔΡΖ
ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΝΖΟΤ ΓΤΑΡΟΤ

WWF ΔΛΛΑ CYCLADES LIFE
ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖ
ΜΔΟΓΔΗΑΚΖ ΦΧΚΗΑ ΣΗ ΒΟΡΔΗΔ
ΚΤΚΛΑΓΔ

ερεηηθψλ θπκάησλ, πιεξνθνξίεο γηα ηε ιηζνινγηθή ζχζηαζε ησλ επηθαλεηαθψλ ηδεκάησλ
(ρνληξφθνθθν-ιεπηφθνθθν, καιαθήο- ζθιεξήο πθήο). Ο ερνβνιηζηήο πιεπξηθήο ζάξσζεο είλαη
ην θαηαιιειφηεξν ερεηηθφ ζχζηεκα γηα ηελ απνηχπσζε θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ δηαθνξεηηθψλ
ελδηαηηεκάησλ πνπ ζηνηρεηνζεηνχλ ηνπ ππζκέλα ιφγσ ηεο πςειήο δηαθξηηηθήο ηθαλφηεηαο
αθνπζηηθψλ εηθφλσλ πνπ πξνζθέξεη.
Σν ςεθηαθφ ζχζηεκα ηνπ ερνβνιηζηή πιεπξηθήο ζάξσζεο DISCOVER 4200 MP ηεο
Edgetech (side scan sonar) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ έξεπλα απνηειείηαη απφ:


ερνβνιηζηηθή ηνξπίιε 4200MP (Δηθ. 4.1.3.1).



έλα θαιψδην έιμεο ειαθξνχ ηχπνπ (Kevlar), κήθνπο 150m



ςεθηαθφ ζχζηεκα θαηαγξαθήο θαη επεμεξγαζίαο ζήκαηνο Edgetech 4200 P (Δηθ.
4.1.3.).

Δηθφλα. 4.1.3.1: Ζ ερνβνιηζηηθή ηνξπίιε 4200MP
Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ςεθηαθνχ ερνβνιηζηή πιεπξηθή ζάξσζεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα
λα εθπέκπεη ηαπηφρξνλα δχν παικνχο δηαθνξεηηθψλ ζπρλνηήησλ, κίαο πςειήο 400kHz θαη κίαο
ρακειήο 100kHz. Ζ πςειή ζπρλφηεηα απμάλεη ηελ δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα ηνπ νξγάλνπ
επηηξέπνληαο έηζη ηελ θαιχηεξε δηάθξηζε ησλ δηάθνξσλ ζρεκαηηζκψλ βηνινγηθήο, ιηζνινγηθήο
ή αλζξσπνγελνχο πξνέιεπζεο ηνπ ππζκέλα. Ζ ρακειή αθνπζηηθή ζπρλφηεηα έρεη κεγαιχηεξε
ελέξγεηα θαη δίλεη ηελ δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο ηνπ ππζκέλα ζε κεγαιχηεξα εχξε θαη βάζε. Σν
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ζχζηεκα ήηαλ ζπλδεδεκέλν κε ην GPS ψζηε ν γεσγξαθηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ ερνγξαθηψλ λα
γίλεηαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο. Οη πνξείεο πινήγεζεο
ζρεδηάζηεθαλ ψζηε λα ζαξψλνληαη 100 m εθαηέξσζελ ηνπ λαδίξ πιεχζεο ηεο ερνβνιηζηηθήο
ηνξπίιεο.

4.1.4. ΜΟΝΟΓΔΜΗΚΟ ΖΥΟΒΟΛΗΣΖ ΑΝΑΛΤΖ ΤΓΑΣΗΝΧΝ
ΔΝΓΗΑΗΣΖΜΑΣΧΝ
Γηα ηελ αλαιπηηθφηεξε αθνπζηηθή απνηχπσζε P.oceanica θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ χςνπο
ηεο θπηνθάιπςεο, ρξεζηκνπνηήζεθε ν κνλνδεζκηθφο ερνβνιηζηήο αλάιπζεο πδάηηλσλ
ελδηαηηεκάησλ MX ECHOSOUNDER ηεο BioSonics. Σν ζχζηεκα απνηειείηαη απφ :



Σελ θαηαγξαθηθή κνλάδα (Δηθ. 4.1.4.1.α)
Φνξεηφ ππνινγηζηή κε θνξησκέλν ην ινγηζκηθφ θαηαγξαθήο Visual Acquisition MX
ζπλδεδεκέλν κε ηελ θαηαγξαθηθή κνλάδα κέζν θαισδίνπ Ethernet γηα πξαγκαηηθνχ
ρξφλνπ εκθάληζε θαη απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ (Δηθ. 4.1.3)
 Πνκπνδέθηε ζπρλφηεηαο 204.8 kHz (Δηθ. 4.1.4.1.β)
 Καιψδην ζχλδεζεο ηνπ πνκπνδέθηε κε ηελ θαηαγξαθηθή κνλάδα.
Σν ζχζηεκα απηφ είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα ηελ αθνπζηηθή απνηχπσζε ηεο
θπηνθάιπςεο ηνπ ππζκέλα αιιά θαη ηελ ηαμηλφκεζε ηνπ ππνζηξψκαηνο ηνπ, ελψ παξέρεη θαη
πνιχ κεγάιεο αθξίβεηαο βπζνκεηξηθά δεδνκέλα.
α
α

β
α

Δηθφλα. 4.1.4.1: O κνλνδεζκηθφο ερνβνιηζηήο αλάιπζεο πδάηηλσλ ελδηαηηεκάησλ MX
ECHOSOUNDER ηεο BioSonics θαη ε αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ.
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Ζ ζπρλφηεηα, ην κήθνο θαη ε γσλία θσληθήο δέζκεο ηνπ αθνπζηηθνχ παικνχ είλαη 204.8
kHz, 0.4 ms θαη 8.5ν, αληίζηνηρα. Σα παξαπάλσ νδεγνχλ ζε πςειήο αλάιπζεο αθνπζηηθέο
απνηππψζεηο ηνπ ππζκέλα, κε ηελ θαηαθφξπθε δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα ηνπ νξγάλνπ λα δίλεηαη
απφ ηνλ ηχπν 1,7cm ± 0.2% x d, φπνπ d ην βάζνο, παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα δηείζδπζεο θάησ
απφ ηα θπιιψκαηα ηεο θπηνθάιπςεο θαη θαη’ επέθηαζε εθηίκεζεο ηνπ χςνπο ηεο (π.ρ. ην χςνο
θπιισκάησλ ηεο P.oceanica). Σν κέγηζην βάζνο ιεηηνπξγίαο ηνπ είλαη ηα 100 m. Ζ απεπζείαο
ζχλδεζε ηεο θαηαγξαθηθήο κνλάδαο κε ην δνξπθνξηθφ ζχζηεκα πξνζδηνξηζκνχ ζέζεο (GPS)
Hemisphere VS101 επέηξεςε ηελ γεσαλαθνξά ησλ δεδνκέλσλ κε αθξίβεηα ιίγσλ εθαηνζηψλ.

4.1.5. ΔΡΓΑΗΔ ΔΠΟΠΣΔΤΖ ΚΑΗ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ ΠΤΘΜΔΝΑ
Γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ θαη ηεθκεξίσζε ησλ δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ πνπ εληνπίδνληαη
θαηά ηελ αλάιπζε ησλ γεσ-αθνπζηηθψλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζπζηεκαηηθή
ζηνρεπκέλε δεηγκαηνιεςία επηθαλεηαθνχ ηδήκαηνο θαη νπηηθή παξαηήξεζε ηνπ ππζκέλα κε
ππνβξχρηα ζπξφκελε θάκεξα. Ζ ζπιινγή δεηγκάησλ ηδήκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε κε αξπάγε
ηχπνπ Van-Veen Hydro-Bios (Δηθφλα 4.1.5.1) θαη ε νπηηθή παξαηήξεζε κε ηελ ρξήζε
απηνζρέδηαο ππνβξχρηαο ζπξφκελεο θάκεξαο (Δηθφλα 4.1.5.2.).

Δηθφλα 4.1.5.1.: Ο δεηγκαηνιήπηεο ηχπνπ Van-Veen Hydro-Bios πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ζπιινγή
επηθαλεηαθψλ δεηγκάησλ ηδήκαηνο
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Γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο ζπιιέρηεθαλ 14 δείγκαηα κε ηελ ρξήζε ηεο αξπάγεο θαη
πξαγκαηνπνηήζεθαλ 10 πνξείεο νπηηθήο παξαθνινχζεζεο κε ηελ ππνβξχρηα ζπξφκελε θάκεξα,
φπσο θαίλνληαη ζηελ εηθφλα 4.1.5.3.

Δηθφλα 4.1.5.2:
Ζ απηνζρέδηα
ππνβξχρηα
ζπξφκελε θάκεξα.

Δηθφλα 4.1.5.3: Θέζεηο δεηγκαηνιεςίαο κε ηελ ρξήζε ηεο αξπάγεο θαη πνξείεο πιεχζεο κε
ρξήζε ηεο ππνβξχρηαο θάκεξαο.
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4.2 ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ
4.2.1. ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΦΖΦΗΑΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΚΟΤΣΗΚΖ
ΣΡΧΜΑΣΟΓΡΑΦΗΑ
Σα ςεθηαθά δεδνκέλα ηνπ ηνκνγξάθνπ ππνδνκήο ππζκέλα επεμεξγάζηεθαλ θαηάιιεια κε ην
ινγηζκηθφ SB-Interpreter ηεο TritonImaging Inc, εηζάγνληαο θίιηξα ρξνλνκεηαβιεηήο ελίζρπζεο
ζήκαηνο (Time Varying Gain - TVG) θαη απηφκαηνπ ειέγρνπ ζήκαηνο (Automatic Gain Control
- AVG). Παξάιιεια, φπνπ ζεσξήζεθε απαξαίηεην, εθαξκφζηεθε θίιηξν δηφξζσζεο δηαηαξαρήο
ηεο θαηαγξαθήο ιφγσ ξεζηίαο θαη θπκαηηζκψλ (Swell correction).
Ζ εξκελεία θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ζηξσκαηνγξαθίαο ζηηο γεσαθνπζηηθέο ηνκνγξαθίεο
βαζίζζεθε ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ αθνπζηηθνχ ή ζεηζκηθνχ ραξαθηήξα ησλ ζεηζκηθψλ
αλαθιάζεσλ. Ο αθνπζηηθφο ή ζεηζκηθφο ραξαθηήξαο (acoustic character) ησλ ζεηζκηθψλ
αλαθιάζεσλ θαζνξίζζεθε κε βάζε ηε ζαθήλεηα, ζπλέρεηα θαη ην εχξνο ηεο. Ο θαζνξηζκφο ηνπ
αθνπζηηθνχ ραξαθηήξα ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππνεπηθαλεηαθψλ αθνπζηηθψλ αλαθιάζεσλ θαη ε
δηάθξηζε ηνπο ζε επηκέξνπο ζηξσκαηνγξαθηθέο ελφηεηεο είλαη έλα ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθφ
κέζν γηα ηελ αμηφπηζηε εθηίκεζε ησλ ιηζνινγηθψλ θαη γεσηερληθψλ ηδηνηήησλ ησλ αλψηεξσλ
10-20m ησλ ραιαξψλ ηδεκάησλ ηνπ ππζκέλα. Ζ ςεθηνπνίεζε ησλ δηάθνξσλ ηχπσλ ππζκέλα
πξαγκαηνπνηήζεθε επίζεο ζην ινγηζκηθφ SB-Interpreter ηεο TritonImaging Inc.

Δηθφλα 4.2.1.1: Υαξαθηεξηζηηθνί αλαθιαζηήξεο ζε ηνκνγξαθία πνπ απνηππψλεη ηδήκαηα κηθξνχ
πάρνπο θαη αζβεζηηηηθά ξνδνθχθε (ηξαγάλα) πνπ ππέξθεηληαη ζθιεξνχ (αθνπζηηθνχ)
ππνβάζξνπ.
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4.2.2. ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΦΖΦΗΑΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΖΥΟΒΟΛΗΣΖ
ΠΛΔΤΡΗΚΖ ΑΡΧΖ
Ζ επεμεξγαζία ησλ ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ ηνπ Ζρνβνιηζηή Πιεπξηθήο άξσζεο γηα ηηο αλάγθεο
ηεο παξνχζαο κειέηεο πεξηιακβάλεη: (α) ηε δηφξζσζε ησλ ερνγξαθηψλ θαη (β) ηε θαηαζθεπή
κσζατθψλ απφ ηηο ερνγξαθίεο γηα ηε δεκηνπξγία ραξηψλ αθνπζηηθήο απνηχπσζεο ηνπ ππζκέλα.
ηα πιαίζηα ηεο δηφξζσζεο ησλ ερνγξαθηψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ινγηζκηθφ ʽʽSonarWiz” ηεο
ʽʽChesapeake Technology Inc.” θαη αθνινπζήζεθαλ ηα εμήο βήκαηα:
 Δθαξκνγή ρξνλνκεηαβιεηήο ελίζρπζεο ηνπ αθνπζηηθνχ ζήκαηνο (TVG: Time Varied
Gain). Πεξηνρέο ηνπ ππζκέλα κε πςειή αλαθιαζηηθφηεηα απνηππψλνληαη κε
αλνηρηφρξσκνπο

ηφλνπο

θαηαγξαθήο

ελψ

πεξηνρέο

ηνπ

ππζκέλα

κε

ρακειή

αλαθιαζηηθφηεηα κε ζθνηεηλφρξσκνπο ηφλνπο θαηαγξαθήο.
 Δληνπηζκφο ηνπ ππζκέλα (bottom tracking) κε ηελ κέζνδν Amplitude θαη φπνπ
ρξεηάζηεθε, ιφγσ κεγάιεο δηαηαξαρήο ηεο πδάηηλεο ζηήιεο, ρεηξνθίλεηνο εληνπηζκφο. Σν
ζηάδην απηφ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ γεσκεηξηθή δηφξζσζε ησλ ερνγξαθηψλ.
 Γηφξζσζε ηνπ εχξνπο ηεο δψλεο ζάξσζεο (slant range correction) γηα ηελ αθαίξεζε
ηεο πδάηηλεο ζηήιεο απφ ηελ ερνγξαθία θαη κεηαηξνπή ηεο ρξνληθήο θιίκαθαο ζε κεηξηθή
(ms εθπνκπήο-επηζηξνθήο ηνπ αθνπζηηθνχ παικνχ → πιάηνο ηνπ ππζκέλα εθαηέξσζελ
ηεο ηνξπίιεο). Ζ δηφξζσζε γίλεηαη ζεσξψληαο ηελ ηαρχηεηα ηνπ ήρνπ ζην λεξφ ίζε κε
1500 m/sec θαη ιακβάλνληαο ηελ ππφζεζε ηνπ επίπεδνπ ππζκέλα.
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Δηθφλα 4.2.2.1: Υάξηεο ηνπ κσζατθνχ ερνγξαθηψλ Ζ.Π..
Ζ δεκηνπξγία ησλ κσζατθψλ (Δηθφλα 4.2.2.1) πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην ίδην ινγηζκηθφ. Ζ
αλάιπζε (resolution) ησλ κσζατθψλ νξίζηεθε ζηα 0,5 κέηξα ψζηε λα γίλεηαη δπλαηή ε βέιηηζηε
απνηχπσζε ηνλ νξίσλ κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ ηχπσλ ππζκέλα. H αμηνπηζηία ηεο γεσαλαθνξάο
δηαπηζηψζεθε απφ ηελ επηηπρή επηθάιπςε φκνησλ ζηφρσλ πνπ είραλ απνηππσζεί απφ δηαδνρηθέο
παξάιιειεο πνξείεο ηνπ εξεπλεηηθνχ ζθάθνπο, ζηε δψλε επηθάιπςήο ηνπο. Σα κσζατθά
απνζεθεχηεθαλ σο αξρεία γεσαλαθεξκέλσλ εηθφλσλ (GEO-TIFF image file) πςειήο αλάιπζεο
ψζηε λα εηζαρζνχλ ζε ινγηζκηθφ γεσγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα
ζην «ArcGis, ηεο ESRI» γηα ηελ παξάζεζή ηνπο κε ηα ππφινηπα δηαζέζηκα ρσξηθά δεδνκέλα
(αθηνγξακκέο, βπζνκεηξία ,δεδνκέλα επφπηεπζεο ππζκέλα). Ζ ςεθηνπνίεζε ησλ δηάθνξσλ
αθνπζηηθψλ ηχπσλ έγηλε ζε πεξηβάιινλ ArcGis ηεο Esri, ελψ ε ζπζρέηηζε απηψλ κε
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πξαγκαηηθνχο ηχπνπο ππζκέλα έγηλε ζην ίδην ινγηζκηθφ εξγαιείν κε ζπλεθηίκεζε θαη φισλ ησλ
ππνινίπσλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ (ζεηζκηθήο ζηξσκαηνγξαθίαο, νπηηθήο παξαθνινχζεζεο θαη
δεηγκαηνιεςίαο ηδεκάησλ).

4.2.3. ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΜΟΝΟΓΔΜΗΚΟΤ ΖΥΟΒΟΛΗΣΖ
ΑΝΑΛΤΖ ΤΓΑΣΗΝΧΝ ΔΝΓΗΑΗΣΖΜΑΣΧΝ
Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρηεθαλ κε ηε ρξήζε ηνπ κνλνδεζκηθνχ
ερνβνιηζηή αλάιπζεο πδάηηλσλ ελδηαηηεκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ινγηζκηθφ Visual Habitat
ηεο BioSonics. Μέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ απηνχ έγηλε πξνζδηνξηζκφο ηνπ χςνπο ηεο θπηνθάιπςεο
(canopy height) (κε έκθαζε ζηε P. oceanica – Δηθ.5.2.3.1.), κέζσ ηεο ςεθηνπνίεζεο ηνπ
ππζκέλα θαη ηεο επηθάλεηαο ηνπ ππεξθείκελνπ, πεξηζζφηεξν αθνπζηηθά δηάθαλνπ, ζηξψκαηνο
θπηνθάιπςεο. Σέινο ην Visual Habitat παξείρε ηελ δπλαηφηεηα εμαγσγήο βαζπκεηξηθψλ
δεδνκέλσλ κέρξη ηα 100κ βάζνπο (φξην ιεηηνπξγίαο νξγάλνπ), ηα νπνία ζπλεθηηκήζεθαλ κε απηά
ηνπ ηνκνγξάθνπ ππνδνκήο ππζκέλα γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ βαζπκεηξηθνχ ράξηε ηεο πεξηνρήο
κειέηεο.

Δπηθάλεηα ππζκέλα

Όξην θπηνθάιπςεο

Δηθφλα 5.2.3.1: Παξάδεηγκα πξνζδηνξηζκνχ ηνπ χςνπο θπηνθάιπςεο (canopy heigh) ηεο P.oceanica
κέζσ δεδνκέλσλ ηνπ κνλνδεζκηθνχ ερνβνιηζηή Biosonics, ζην ινγηζκηθφ VisualHabitat.
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4.2.4 ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΟΠΣΗΚΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΗ
ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ ΗΕΖΜΑΣΧΝ
Σα βίληεν ηεο ππνβξχρηαο ζπξφκελεο θάκεξαο επεμεξγάζηεθαλ κέζσ εηδηθνχ ινγηζκηθνχ
εξγαιείνπ πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηελ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Matlab ψζηε λα κεηαηξαπνχλ ζε
εηθφλεο ζηηγκηφηππσλ ρξνληθήο απφζηαζεο 1 δεπηεξνιέπηνπ κεηαμχ ηνπο, νη νπνίεο έπεηηα
ζπλδπάζηεθαλ κε ηα δεδνκέλα ηνπ γεσγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο πινήγεζεο (G.P.S) ψζηε λα
ηνπνζεηεζνχλ ζηελ πξαγκαηηθή γεσγξαθηθή ζέζε ιήςεο ηνπο (βι. εηθφλα 4.1.5.3).
Σα δείγκαηα ηδήκαηνο πνπ ζπιιέρηεθαλ κε ηελ αξπάγε θσηνγξαθήζεθαλ θαη
πεξηγξάθεθαλ επηηφπνπ, ελψ ε αθξηβήο γεσγξαθηθή ηνπο ζέζε πξνζδηνξίζηεθε απφ ηελ έλδεημε
ηνπ γεσγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο πξνζδηνξηζκνχ ζέζεο (GPS) θαηά ηε ζηηγκή επαθήο ηεο αξπάγεο
κε ηνλ ππζκέλα (βι. εηθφλα 4.1.5.3). ηελ παξνχζα κειέηε ν ραξαθηεξηζκφο ησλ ηδεκάησλ
βαζίζηεθε απνθιεηζηηθά ζε καθξνζθνπηθή εθηίκεζε.

5. ΑΝΑΛΤΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΘΔΜΑΣΗΚΧΝ
ΥΑΡΣΧΝ
5.1. ΑΝΑΛΤΖ ΒΤΘΟΜΔΣΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΟΜΟΓΡΑΦΗΚΏΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ
Γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ βπζνκεηξηθνχ ράξηε έγηλε ςεθηνπνίεζε ηεο πξψηεο αθνπζηηθήο
αλάθιαζεο ησλ ζεηζκηθψλ θαηαγξαθψλ ηνπ ηνκνγξάθνπ ππνδνκήο ππζκέλα. Σα δεδνκέλα πνπ
πξνέθπςαλ επεμεξγάζηεθαλ κε ην πξφγξακκα Surfer 9 ηεο Golden Software ψζηε λα πξνθχςεη
αξρείν ςεθηαθνχ αλάγιπθνπ (DEM) αλάιπζεο 1κ, κέζσ ηεο κεζφδνπ ρσξηθήο παξεκβνιήο
Kriging (Δηθφλεο 5.1.1 θαη 5.1.2). Ο βπζνκεηξηθφο ράξηεο παξνπζηάδεη εχξνο βαζψλ απφ 0 έσο
160κ (Δηθφλεο 5.1.1 θαη 5.1.2). Σαπηφρξνλα, κέζσ επεμεξγαζίαο ηνπ ςεθηαθνχ αλάγιπθνπ,
δεκηνπξγήζεθε ράξηεο θιίζεσλ ηνπ ππζκέλα (Δηθφλα 5.1.3).
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Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ράξηε ηζνπαρψλ, ςεθηνπνηήζεθαλ ζην πεξηβάιινλ SBInterpreter νη
παξαηεξνχκελνη ππνεπηθαλεηαθνί αλαθιαζηήξεο θαζψο θαη ηνπ ππζκέλα, ψζηε λα
πξνζδηνξηζηεί ην ε θαηαθφξπθε απφζηαζή ηνπο θαη θαη’ επέθηαζε ην πάρνο ηνπο. Δίλαη
ραξαθηεξηζηηθφ λα αλαθεξζεί πσο ζε θάζε πεξίπησζε, εθηφο ηνπ πεδίνπ ραιαξψλ ηδεκάησλ ζηα
βαζχηεξα φξηα ηηο πεξηνρήο κειέηεο, παξαηεξήζεθε κφλν έλαο αλαθιαζηήξαο νπζηαζηηθά ζηελ
δηεπαθή ηνπ βξαρψδνπο ππνβάζξνπ κε ηελ ελφηεηα ησλ νινθαηληθψλ ηδεκάησλ. Χο εθ ηνχηνπ, ε
εμαρζείζα πιεξνθνξία αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά ζην πάρνο ησλ νινθαηληθψλ ηδεκάησλ θαη θαη
επέθηαζε ησλ ηδεκάησλ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ ππζκέλα κέρξη θαη ην ζθιεξφ ππφβαζξν. Ζ
ζεκεηαθή πιεξνθνξία ηνπ πάρνπο ηδεκάησλ εηζήρζε ζην πεξηβάιινλ ηνπ ArcGIS, φπνπ
εθαξκφζηεθε ε γεσζηαηηζηηθή κέζνδνο ρσξηθήο παξεκβνιήο Kriging γηα λα πξνθχςεη ν ράξηεο
ηεο εηθφλαο 5.1.4.

Δηθφλα 5.1.1: Βπζνκεηξηθφο ράξηεο ππφ ηελ κνξθή ηζνβαζψλ θακππιψλ
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Δηθφλα 5.1.2: Βπζνκεηξηθφο ράξηεο ππφ ηελ κνξθή ςεθηαθνχ αλαγιχθνπ (DEM)

Δηθφλα 5.1.3: Υάξηεο θιίζεσλ ηνπ ππζκέλα.
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Δηθφλα 5.1.4: Ο ράξηεο πάρνπο ηδεκάησλ φπσο πξνέθπςε απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηνκνγξάθνπ
ππνδνκήο ππζκέλα ηχπνπ Chirp.

5.2 ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΣΤΠΧΝ ΠΤΘΜΔΝΑ
Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ ηχπσλ ππζκέλα ηεο πεξηνρήο έξεπλαο έγηλε ζπλαξηήζεη φισλ ησλ
ζπιιερζέλησλ

πιεξνθνξηψλ, κε ζπλεθηίκεζε ηφζν ησλ

δεδνκέλσλ γεσ-αθνπζηηθήο

απνηχπσζεο φζν θαη νπηηθήο /δεηγκαηνιεπηηθήο επηζθφπεζεο ηνπ. Ζ ζπλδπαζηηθή αλάιπζε ησλ
δεδνκέλσλ έγηλε ζε πεξηβάιινλ ArcGis, φπνπ θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ε δεκηνπξγία ηνπ
ζεκαηηθνχ ράξηε ηαμηλφκεζεο ηνπ επξχηεξνπ ππζκέλα πεξηκεηξηθά ηεο Γπάξνπ. Δληνπίζηεθαλ
νθηψ ηχπνη ππζκέλα, ε γεσγξαθηθή εμάπισζε θαη ε % θάιπςε επί ηεο ζπλνιηθήο πεξηνρήο
έξεπλαο ησλ νπνίσλ παξνπζηάδεηαη ζηηο εηθφλεο 5.2.1 θαη 5.2.2 αληίζηνηρα.

ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΘΑΛΑΗΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΚΑΗ
ΦΤΗΚΖ ΧΚΔΑΝΟΓΡΑΦΗΑ
ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ - ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ

Ννέκβξηνο 2014

ζει. 28

ΘΑΛΑΗΑ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΟΗΚΟΣΟΠΧΝ
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΔΤΡΤΣΔΡΖ
ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΝΖΟΤ ΓΤΑΡΟΤ

WWF ΔΛΛΑ CYCLADES LIFE
ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖ
ΜΔΟΓΔΗΑΚΖ ΦΧΚΗΑ ΣΗ ΒΟΡΔΗΔ
ΚΤΚΛΑΓΔ

Δηθφλα 5.2.1.: Ο ράξηεο ηχπσλ ππζκέλα πνπ πξνέθπςε απφ ηελ αλάιπζε θαη ηε ζπλεθηίκεζε φισλ ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ ζπιιέρζεθαλ, κε ππέξζεζε ησλ ηζνβαζψλ.

Οη νθηψ ηχπνη ππζκέλα παξνπζηάδνπλ ραξαθηεξηζηηθή δσλψδε θαηαλνκή πεξηθεξεηαθά
ηνπ λεζηνχ. Αθνινπζεί ζχληνκε πεξηγξαθή γηα θάζε έλαλ ηχπν ππζκέλα κε ηαπηφρξνλε
παξάζεζε ραξαθηεξηζηηθψλ εηθφλσλ ηφζν απφ ηελ γεσαθνπζηηθή απνηχπσζε φζν θαη απφ ηελ
επφπηεπζε ηνπ ππζκέλα.
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Δηθφλα 5.2.2.:
Ζ % θάιπςε επί ηεο
ζπλνιηθήο
εξεπλεζείζαο
πεξηνρήο ησλ
δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ
ππζκέλα πνπ
εληνπίζηεθαλ.

Α. Βρατώδες σπόζηρφκα
Απνηειεί ην 2% ηεο πεξηνρήο έξεπλαο θαη εληνπίδεηαη θνληά ζηηο αθηέο απφ βάζε κεηαμχ 0
θαη -50κ ην κέγηζην. Υαξαθηεξίδεηαη σο ε πξνέθηαζε ηνπ ρεξζαίνπ βξαρψδνπο αλάγιπθνπ ζηε
ζάιαζζα, κε θιίζεηο κεγαιχηεξεο ησλ 15ν θαη ειιείςεη άιισλ κνξθνινγηθψλ ή βηνγελψλ
ζηνηρείσλ. Ζ ερναλαγλψξηζε απηνχ ηνπ ηχπνπ ππζκέλα είλαη ηδηαίηεξα άκεζε, φπσο θαίλεηαη
ζηελ εηθφλα 5.2.3., ιφγσ ηεο έληνλεο ζεηζκνθνληαζκέλεο επηθαλεηαθήο αλάθιαζεο πνπ δίλεη
θαζψο θαη ηελ παξαηήξεζε ηεο ζηαδηαθήο αλφδνπ ηνπ βξαρψδνπο ππνβάζξνπ κέρξη

ηεο

έμαξζήο ηνπ.
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Δηθφλα 5.2.3: Υαξαθηεξηζηηθή π/β εηθφλα, ερνγξαθία θαη ηνκνγξαθία γηα ηνλ ηχπν ππζκέλα «βξαρψδεο
ππφζηξσκα»

Β. P. oceanica
Απνηειεί ην 3.5% ηεο πεξηνρήο έξεπλαο θαη εληνπίδεηαη ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο κεηαμχ 1
θαη 40κ, κε κέζν βάζνο ηα 18κ. Πξφθεηηαη γηα ην ελδεκηθφ κεζνγεηαθφ αγγεηφζπεξκν Posidonia
oceanica (P. oceanica) ην νπνίν ζηελ πεξηνρή κειέηεο εκθαλίδεηαη είηε κε ηελ κνξθή ιεηκψλσλ
(ππθλψλ ή κε ακκψδε θελά), είηε κεκνλσκέλσλ ζπζηάδσλ πάλσ ζε ακκψδεο ππφζηξσκα. ηα Ν
ηεο Γπάξνπ ην ππφζηξσκα ηεο P.oceanica είλαη θαηά θαλφλα ηεο θνθθνκεηξηθήο θιάζεο ηεο
ςεθίδαο, ζηα Β-Γ θαη Β-Α ηεο κέζν/ρνλδξφθνθθεο άκκνπ ελψ ζπρλά παξαηεξείηαη αζζελήο
αλάπηπμε ηεο ζε βξαρψδεο ππφζηξσκα. πρλά ζηα ακκψδε θελά παξαηεξνχληαη εθηεηακέλα
πεδία ακκσδψλ ξπηηδψζεσλ. Ο αθνπζηηθφο ηχπνο ηεο P.oceanica είλαη ραξαθηεξηζηηθφο ηφζν
ζηηο θαηαγξαθέο ηνπ Ζρνβνιηζηή Πιεπξηθήο άξσζεο, φζν θαη ηνπ Σνκνγξάθνπ Τπνδνκήο
Ππζκέλα, φπνπ ζηνλ πξψην εκθαλίδεηαη κε εηεξνγελή, ζηηθηή πθή κε έληνλεο αθνπζηηθέο ζθηέο
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θαη ζηνλ δεχηεξν κε έληνλα ζεηζκνθνληαζκέλε ηελ πξψηε αθνπζηηθή επηζηξνθή (επίπεδν
ππζκέλα), αλψκαιν αλάγιπθν θαη παληειή ζθίαζε ηνπ αθνπζηηθνχ ππνβάζξνπ (εηθ. 5.2.4.).

Δηθφλα 5.2.4: Υαξαθηεξηζηηθέο π/β εηθφλεο, ερνγξαθία , ηνκνγξαθία θαη θαηαγξαθή ηνπ κνλνδεζκηθνχ
ερνβνιηζηή ραξηνγξάθεζεο ελδηαηηεκάησλ Biosonics γηα ηνλ ηχπν ππζκέλα «P.oceanica».
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Δηθφλα 5.2.5: Σν κέζν χςνο θπιιψκαηνο ηελ P.oceanica ζε θάλαβν εμαγσληθψλ πεξηνρψλ

75x75κ.
Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ερνβνιηζηή αλάιπζεο
ελδηαηηεκάησλ Biosonics φζνλ αθνξά ζηε ρσξηθή θαηαλνκή ηνπ χςνπο θπιιψκαηνο (canopy
height) ηεο P.oceanica. ηελ εηθφλα 5.2.5 παξνπζηάδεηαη κηα εθηίκεζε ηνπ κέζνπ χςνπο
θπιιψκαηνο ηεο ζε θάλαβν εμαγσληθψλ πεξηνρψλ 75x75κ. Γεδνκέλνπ φηη ην ζπγθεθξηκέλν
ερνβνιηζηηθφ ζχζηεκα δελ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα δηάθξηζεο ηεο P.oceanica απφ δηαθνξεηηθνχο
ηχπνπο θπηνθάιπςεο ή θαη παρηψλ ζηξσκάησλ λεθξψλ θπιισκάησλ, ε εμαγσγή ηεο ππθλήο
ζεκεηαθήο πιεξνθνξίαο χςνπο θπιιψκαηνο απφ ην Biosonics πεξηνξίζηεθε απνθιεηζηηθά εληφο
ησλ ραξηνγξαθεκέλσλ σο P.oceanica πεξηνρψλ απφ ηνλ Ζρνβνιηζηή Πιεπξηθήο άξσζεο. Γηα
ηελ επθνιφηεξε εξκελεία θαη παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ εθηηκήζεθε ε κέζε ηηκή ηνπ χςνπο
θπιιψκαηνο αλά εμάγσλν δηαζηάζεσλ 75x75κ ζε θάλαβν πνπ θαιχπηεη κφλν ηηο πεξηνρέο κε
P.oceanica.

Ο βαζκφο αμηνπηζηίαο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη ππφ
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δηεξεχλεζε θαζψο είλαη ε πξψηε θνξά (ζε βηβιηνγξαθηθφ επίπεδν) πνπ εθαξκφδεηαη ζην είδνο
P.oceanica θαη κάιηζηα ζε έλα πεξηβάιινλ κε αθξαίεο θιίζεηο ππζκέλα θαη έληνλεο ελαιιαγέο
αθνπζηηθψλ ηχπσλ, φπσο είλαη ν ππζκέλαο πεξηκεηξηθά ηεο λήζνπ Γπάξνπ. Παξφια απηά νη
γεληθέο ηάζεηο ηνπ χςνπο ηεο θπηνθάιπςεο απφ P.oceanica θαίλεηαη λα ηθαλνπνηνχλ ζεκεηαθέο
κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ απφ ηνπο δχηεο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο. Μηα πξψηε αλάιπζε θαλεξψλεη
πσο ην χςνο θπιιψκαηνο ηεο P.oceanica είλαη ζεκαληηθφηεξν ζηα ΒΓ ηνπ λεζηνχ, φπνπ
άιισζηε νη θιίζεηο ηνπ ππζκέλα είλαη κηθξφηεξεο, ελψ ζηα αλαηνιηθά δελ θαίλεηαη λα επλνείηαη
ν ζρεκαηηζκφο ηεο, παξά ηηο νκαιέο θιίζεηο, ζε αληίζεζε κε άιια είδε ελδηαηηεκάησλ, φπσο ε
ραξαθηεξηζηηθή πξάζηλε άιγε, ππθλά πεδία κηθξψλ ξνδφιηζσλ, θνξαιιηνγελψλ ζρεκαηηζκψλ
θαη C.racemosa, πνπ θαίλεηαη λα επδνθηκνχλ ζε αζπλήζηζηα κηθξά βάζε.

Γ. Υολδρόθοθθε άκκος/υεθίδες
Παξαηεξείηαη ζην 1.3% ηεο πεξηνρήο έξεπλαο, ζε βάζε κέρξη 62κ θαη κέζν βάζνο ηα 23κ.
Πξφθεηηαη γηα πεξηνρέο ππζκέλα πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ νκνηνγελέο πιηθφ, έιιεηςε
κνξθνινγηθψλ θαη βηνγελψλ ζηνηρείσλ, κε θνθθνκεηξηθφ κέγεζνο κεηαμχ ρνλδξφθνθθεο άκκνπ
θαη ςεθίδαο. Ζ πςειφηεξε ζπκκεηνρή ηεο ςεθίδαο εληνπίδεηαη θπξίσο ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο
Β. ηεο Γπάξνπ. Ζ ραξηνγξάθεζε ησλ νξίσλ ηνπ ηχπνπ απηνχ έγηλε κέζσ εξκελείαο ησλ
εηθφλσλ ηεο ζπξφκελεο θάκεξαο θαη παξέθηαζε ησλ ζεκείσλ φπνπ εληνπίζηεθε ζε πεξηνρέο
παξφκνηνπ αθνπζηηθνχ ηχπνπ ζηα κσζατθά Ζρνβνιηζηή Πιεπξηθήο άξσζεο.

Δηθφλα 5.2.6:
Υαξαθηεξηζηηθέο π/β
εηθφλεο γηα ηνλ ηχπν
ππζκέλα «Υνλδξφθνθθε
άκκνο/ςεθίδεο»
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Γ. Υολδρόθοθθε άκκος/υεθίδες κε λεθρά θσιιώκαηα P. oceanica
Πξφθεηηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα γηα ηνλ ηχπν ππζκέλα Γ (Υνλδξφθνθθε άκκνο/ςεθίδεο)
αιιά κε εθηεηακέλε επηθάιπςε απφ λεθξά θπιιψκαηα P.oceanica. Πξνθαλψο πξφθεηηαη γηα
επνρηθφ ηχπν ππζκέλα, πνπ ε εκθάληζή ηνπ εμαξηάηαη απφ ηελ θπιινβνιία ηεο P.oceanica θαη
ην εθάζηνηε πδξνδπλακηθφ θαζεζηψο. Απηφο ν ηχπνο ππζκέλα εληνπίδεηαη ζηα Ν θαη ΝΑ ηεο
λήζνπ, ζε πεξηνρέο θαηάληε εθηεηακέλσλ ιεηκψλσλ P.oceanica. Καιχπηεη ην 2.7% ηεο πεξηνρήο
έξεπλαο θαη εληνπίδεηαη ζε βάζε κεηαμχ 8 θαη 75κ, κε κέζν βάζνο ηα 43κ. Σν πάρνο ηνπ
ππνθείκελνπ ππνζηξψκαηνο εθηηκάηαη κεηαμχ 0 θαη 10κ κε κέζε ηηκή ηα 2κ. Ζ ραξηνγξάθεζε
ησλ νξίσλ ηνπ ηχπνπ απηνχ έγηλε κέζσ εξκελείαο ησλ εηθφλσλ ηεο ζπξφκελεο θάκεξαο θαη
παξέθηαζε ησλ ζεκείσλ φπνπ εληνπίζηεθε ζε πεξηνρέο παξφκνηνπ αθνπζηηθνχ ηχπνπ ζηα
κσζατθά Ζρνβνιηζηή Πιεπξηθήο άξσζεο.

Δηθφλα 5.2.7: Υαξαθηεξηζηηθέο π/β εηθφλεο θαη ερνγξαθία γηα ηνλ ηχπν ππζκέλα «Υνλδξφθνθθε
άκκνο/ςεθίδεο κε λεθξά θπιιψκαηα P. oceanica»
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Δ. Άκκος κε άιγε θαη κηθρούς ροδόιηζοσς, ηοπηθά C. racemosa
Πξφθεηηαη γηα ηχπν ππζκέλα πνπ θαιχπηεη ην 2.1% ηεο πεξηνρήο κειέηεο, εληνπίδεηαη ζηα
ΒΑ ηεο Γπάξνπ θαη ζε βάζε 13-73κ, κε κέζν βάζνο ηα 46κ. Σν πάρνο ηνπ ππνθείκελνπ
ππνζηξψκαηνο εθηηκάηαη κεηαμχ 0 θαη 4 κε κέζε ηηκή ην 1κ. Υαξαθηεξίδεηαη απφ ππφζηξσκα
κέζν/ρνλδξφθνθθεο άκκνπ ην νπνίν είλαη θαηά ηφπνπο θαιπκκέλν κε κηα ραξαθηεξηζηηθή
πξάζηλε άιγε, ππθλνχο βιαζηνχο ηνπ μεληθνχ ρισξνθχθνπο Caulerpa racemosa (C.racemosa)
ή/θαη δηάζπαξηνπο κηθξνχο ξνδφιηζνπο ελαζβεζησκέλσλ (αζβεζηηηηθψλ) ξνδνθπθψλ. Ζ
ραξηνγξάθεζε ησλ νξίσλ ηνπ ηχπνπ απηνχ έγηλε κέζσ εξκελείαο ησλ εηθφλσλ ηεο ζπξφκελεο
θάκεξαο θαη παξέθηαζε ησλ ζεκείσλ φπνπ εληνπίζηεθε ζε πεξηνρέο παξφκνηνπ αθνπζηηθνχ
ηχπνπ ζηα κσζατθά Ζρνβνιηζηή Πιεπξηθήο άξσζεο.

Δηθφλα 5.2.8: Υαξαθηεξηζηηθέο π/β εηθφλεο γηα ηνλ ηχπν ππζκέλα «Άκκνο κε άιγε θαη κηθξνχο
ξνδφιηζνπο, ηνπηθά C. racemosa»

ΣΤ. Mέζο/τολδρόθοθθε άκκος κε ροδόιηζοσς δηαθόρφλ κεγεζώλ, ηοπηθά ροδοθύθε θαη C.
racemosa
Ο ηχπνο απηφο ππζκέλα εληνπίδεηαη ζε βάζε απφ -20 έσο -95κ, κε κέζν βάζνο ηα -65κ θαη
είλαη ν δεχηεξνο ζε έθηαζε ηχπνο, θαιχπηνληαο ην 15.8% ηεο πεξηνρήο έξεπλαο. Σν κέζν πάρνο
ηνπ ππνζηξψκαηνο είλαη 2κ κε κηθξή δηαθχκαλζε κεηαμχ 1,2 θαη 3,1. Απνηειείηαη απφ έλα
ππφζηξσκα κέζν/ρνλδξφθνθθεο άκκνπ, ζην νπνίν ζρεκαηίδνληαη δηάζπαξηνη ξνδφιηζνη
ελαζβεζησκέλσλ ξνδνθπθψλ πνηθίισλ κεγεζψλ. ηνλ ηχπν απηφ ππζκέλα ζπκπεξηιήθζεθαλ
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θαη πεξηνρέο φπνπ παξαηεξείηαη εθηελήο αλάπηπμε κε ελαζβεζησκέλσλ ξνδνθπθψλ θαη ζην
ζχλνιν απνηειεί κηα κεηαβαηηθή πεξηνρή απφ ηνπο παξάθηηνπο ηχπνπο ππζκέλα ζηελ βαζχηεξε
δψλε ησλ ζπκπαγψλ ζρεκαηηζκψλ αζβεζηηηηθψλ ξνδνθπθψλ (ηξαγάλα). Καη ζε απηφ ηνλ ηχπν
ππζκέλα θαηέζηε ζπρλά δπλαηφο ν νπηηθφο εληνπηζκφο εθηεηακέλσλ πεδίσλ φπνπ ζπλππάξρεη ην
μεληθφ ρισξνθχθνο C.racemosa ζε ζεκαληηθέο ππθλφηεηεο. Ζ ραξηνγξάθεζε ησλ νξίσλ ηνπ
ηχπνπ απηνχ έγηλε κέζσ νπηηθήο εξκελείαο ησλ εηθφλσλ ηεο ζπξφκελεο θάκεξαο θαη δεηγκάησλ
αξπάγεο θαη παξέθηαζε ησλ ζεκείσλ φπνπ εληνπίζηεθε ζε πεξηνρέο παξφκνηνπ αθνπζηηθνχ
ηχπνπ ζηα κσζατθά Ζρνβνιηζηή Πιεπξηθήο άξσζεο.

Πεδίν κε κηθξνχο ξνδφιηζνπο

Μηθξφο χθαινο αζβεζηηηηθψλ
ξνδνθπθψλ

Δηθφλα 5.2.9: Υαξαθηεξηζηηθέο π/β εηθφλεο θαη ερνγξαθία γηα ηνλ ηχπν ππζκέλα «Mέζν/ρνλδξφθνθθε
άκκνο κε ξνδφιηζνπο δηάθνξσλ κεγεζψλ, ηνπηθά ξνδνθχθε θαη C. racemosa»
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Ε. Πεδίο πσθλώλ ροδόιηζφλ/σκπαγείς ζτεκαηηζκοί αζβεζηηηηθώλ ροδοθσθώλ
Πξφθεηηαη γηα ηνλ επηθξαηέζηεξν ζηελ πεξηνρή έξεπλαο ηχπν ππζκέλα (47% ηεο πεξηνρήο
έξεπλαο), ε εκθάληζε ηνπ νπνίνπ είλαη ζρεδφλ θαζνιηθή απφ ηα -80 έσο ηα -110κ (κέζν βάζνο
ηα 100κ), ελψ ζηα αλαηνιηθά παξαηεξείηαη αθφκα θαη απφ ηα -40κ σο θαη ηα -130κ βάζνο. Σν
κέζν πάρνο ησλ ππνθείκελσλ ηδεκάησλ εθηηκάηαη ζηα 1,8κ κε πνιχ κηθξή δηαθχκαλζε κεηαμχ
1,3 θαη 2,7κ. Ο αθνπζηηθφο απηφο ηχπνο αλαθέξεηαη ζε θνξαιιηνγελείο ζρεκαηηζκνχο είηε κε
ηελ κνξθή επκεγεζψλ ξνδφιηζσλ κεγάιεο ππθλφηεηαο πάλσ ζε ακκντιπνχρν ππφζηξσκα, είηε
κηθξψλ πθάισλ θαη ξάρεσλ ζπκπαγψλ αζβεζηηηηθψλ ξνδνθπθψλ (αληίζηνηρσλ ησλ minute reef
φπσο πξνηάζεθαλ απφ ηνπο Georgiadis et al., 2009). Οη ηνκνγξαθίεο πνπ ζπιιέρζεθαλ ζηελ
ελφηεηα απηή έδεημαλ φηη ην βξαρψδεο/αθνπζηηθφ ππφβαζξν βξίζθεηαη θνληά ζηελ επηθάλεηα
ηνπ ππζκέλα (βι. εηθ.4.2.1.2. θαη 6.1.β), ρσξίο φκσο λα αλαδχεηαη, ζηνηρείν πνπ δειψλεη φηη νη
χθαινη/ξάρεο ησλ αζβεζηηηηθψλ ξνδνθπθψλ αλαπηχζζνληαη πηζαλψο ζε καιαθφ ππφζηξσκα κε
απαξαίηεηε ηελ παξνπζία ξερνχ ππνβάζξνπ.
Ζ ερναλαγλψξηζε ησλ κηθξψλ πθάισλ θαη ξάρεσλ αζβεζηηηηθψλ ξνδνθπθψλ έγηλε κε
εκπεηξηθά

θξηηήξηα,

θαη

ζπγθεθξηκέλα:

α)

ηελ

ραξαθηεξηζηηθή

αζζελή

αθνπζηηθή

νπηζζνζθέδαζε (backscatter) ηεο επηθάλεηαο ηνπ ππζκέλα ζε ζεκεία φπνπ αλαπηχζζνληαη κηθξνί
χθαινη ή ξάρεο ζε δεδνκέλα ηνπ ηνκνγξάθνπ ππνδνκήο ππζκέλα, ελδεηθηηθή ηεο ρανηηθήο δνκήο
ηνπο θαη β) ηελ δαηδαιψδε αιιά γεσκεηξηθά θαζνξηζκέλε, έληνλεο αλαθιαζηηθφηεηαο εκθάληζή
ηνπο ζηνλ ερνβνιηζηή πιεπξηθήο ζάξσζεο, κε ραξαθηεξηζηηθή πεξηθεξεηαθή άισ (εηθ. 5.2.10.).
Ζ ερναλαγλψξηζε ησλ πεδίσλ ππθλψλ ξνδνιίζσλ ήηαλ πην έκκεζνο θαη ζηεξίρηεθε ζηελ νπηηθή
εξκελεία ησλ εηθφλσλ ηεο ζπξφκελεο θάκεξαο θαη ησλ δεηγκάησλ αξπάγεο θαη ηελ παξέθηαζε
ησλ ζεκείσλ φπνπ εληνπίζηεθε ζε γεηηνληθέο πεξηνρέο έληνλεο αλειαζηηθφηεηαο. Δπίζεο
ζεκαληηθά θξηηήξηα απνηέιεζαλ ε χπαξμε ξερνχ ππνβάζξνπ θαη ε γεηηλίαζε κε πεξηνρέο φπνπ
έρνπλ εληνπηζηεί κηθξνί χθαινη θαη ξάρεο. ηελ εηθφλα 5.2.11 θαίλεηαη ε ρσξηθή εμάπισζε
απηψλ ησλ ζρεκαηηζκψλ, κε ηελ κνξθή ζεκείσλ πνπ θαηαδεηθλχνπλ ηηο πεξηνρέο φπνπ
παξαηεξήζεθε ζηηο θαηαγξαθέο ηνπ ηνκνγξάθνπ ππνδνκήο ππζκέλα ε ραξαθηεξηζηηθή
αθνπζηηθή ππνγξαθή ζπκπαγψλ ζρεκαηηζκψλ αζβεζηηηηθψλ ξνδνθπθψλ κε ηελ κνξθή κηθξψλ
πθάισλ θαη ξάρεσλ. Μηα πξψηε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ απηψλ δείρλεη πσο ε ρσξηθή
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ππθλφηεηα απηψλ ησλ ζρεκαηηζκψλ είλαη ζαθψο πςειφηεξε ζηα Β-Γ ηεο πεξηνρήο κειέηεο,
γεγνλφο ην νπνίν ππνδειψλεη ηελ επηθξάηεζε ζπλζεθψλ πνπ επλννχλ ηελ δεκηνπξγία πην
αλεπηπγκέλσλ θνξαιιηνγελψλ ζρεκαηηζκψλ.

Δηθφλα 5.2.10: Υαξαθηεξηζηηθέο π/β εηθφλεο, ερνγξαθία θαη ηνκνγξαθία γηα ηνλ ηχπν ππζκέλα «Πεδίν
ππθλψλ ξνδφιηζσλ/πκπαγείο ζρεκαηηζκνί αζβεζηηηηθψλ ξνδνθπθψλ».
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Δηθφλα 5.2.11: Υάξηεο φπνπ παξνπζηάδνληαη ηα ζεκεία πνπ παξαηεξήζεθε ζηηο θαηαγξαθέο ηνπ
ηνκνγξάθνπ ππνδνκήο ππζκέλα ε ραξαθηεξηζηηθή αθνπζηηθή ππνγξαθή ζπκπαγψλ ζρεκαηηζκψλ
αζβεζηηηηθψλ ξνδνθπθψλ κε ηελ κνξθή κηθξψλ πθάισλ θαη ξάρεσλ.

Ζ. Λεπηόθοθθε άκκος/ακκοχιύς
Πξφθεηηαη γηα ηνλ βαζχηεξν ηχπν ππζκέλα πνπ αθνινπζεί απηφλ ησλ ζπκπαγψλ
αζβεζηηηηθψλ ξνδνθπθψλ θαη απνηειείηαη απφ ιεπηφθνθθε άκκν θαη ακκντιχ κε παξνπζία
ρεξζνγελψλ θαη βηνγελψλ ζξαπζκάησλ. Απνηειεί ην 25% ηεο πεξηνρήο έξεπλαο θαη
παξαηεξείηαη βαζχηεξα ησλ 110κ. ε απηή ηελ ελφηεηα, νη ηνκνγξαθίεο έδεημαλ φηη ην πάρνο
ηνπ επηθαλεηαθνχ ζηξψκαηνο ηδήκαηνο είλαη ζεκαληηθφ (>5κ) (εηθ. 5.2.12 θαη 6.1.β).
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Δηθφλα 5.2.12: Υαξαθηεξηζηηθή
ηνκνγξαθία θαη δείγκα ηδήκαηνο γηα
ηνλ ηχπν ππζκέλα «Λεπηφθνθθε
άκκνο/ακκντιχο».

ιεπηφθνθθε άκκνο/ακκντιχο

6. ΑΝΣΗ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΧΝ
Απφ ηελ γεσθπζηθή θαη νπηηθή δηαζθφπεζε ηνπ ππζκέλα πεξηκεηξηθά ηεο λήζνπ Γπάξνπ
δηαπηζηψζεθε ε έληνλε πνηθηινκνξθία ηνπ θαη ε κεγάιε νηθνινγηθή ηνπ αμία. πγθεθξηκέλα
πάλσ απφ 50% ηεο ραξηνγξαθεκέλεο πεξηνρήο θαη κε ζπλνιηθή έθηαζε πάλσ απφ 24 ρκ2,
θαιχπηεηαη απφ ηνπο πξνζηαηεπφκελνπο νηθφηνπνπο ηεο P.oceanica θαη ησλ ππθλψλ
θνξαιιηνγελψλ ζρεκαηηζκψλ (ηξαγάλα). Μφλε έλδεημε ππνβάζκηζεο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηνπ
ππζκέλα ηεο Γπάξνπ απνηειεί ε θαηά ηφπνπο επδνθίκεζε θαη εμάπισζε ηνπ μεληθνχ
ρισξνθχθνπο Caulerpa racemosa, ην νπνίν άιισζηε θαίλεηαη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο λα έρεη
εμαπισζεί επηθίλδπλα ζε φιε ηελ Μεζφγεην.
ην ζαιάζζην ρψξν ηεο Μεζνγείνπ, ην θαλεξφγακν P. oceanica δεκηνπξγεί εμαηξεηηθά
ζεκαληηθνχο ζαιάζζηνπο βηφηνπνπο, πνπ θαηαιακβάλνπλ ην 23% (2,5-4,5 εθαη. εθηάξηα) ηνπ
ππζκέλα ζε βάζε κεηαμχ 0-50 m (Pasqualini et al., 1998). Ο νηθνινγηθφο ξφινο ησλ ιηβαδηψλ P.
oceanica είλαη πνιχ ζεκαληηθφο θαη αλαθέξεηαη ζηνπο πην θάησ άμνλεο: 1) Παξάγνπλ πςειά
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επίπεδα νμπγφλνπ αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν παξάθηηνπ πεξηβάιινληνο, 2) Σα θχιια ηεο P.
oceanica αλαλεψλνληαη ζπλερψο πξνζθέξνληαο ηεξάζηηεο πνζφηεηεο νξγαληθήο χιεο ζην
ζαιάζζην νηθνζχζηεµα, 3) Σα ξηδψµαηα ηεο P. oceanica είλαη πνιπεηή, ζπγθξαηνχλ ην ίδεµα
θαη πξνζηαηεχνπλ ηνλ ππζκέλα θαη ηηο αθηέο απφ ηε δηάβξσζε θαη 4) Σέινο, ην ζχλνιν θχιισλ
θαη ξηδσµάησλ θηινμελεί έλαλ πνιχ κεγάιν αξηζµφ θπηηθψλ θαη δσηθψλ εηδψλ, πεξίπνπ 300 είδε
θπηψλ θαη 700 είδε δψσλ. Σα δσηθά είδε βξίζθνπλ πξνζηαζία, ηξέθνληαη θαη αλαπαξάγνληαη
κέζα ζην ππνζαιάζζην ιηβάδη. 69 ζπλνιηθά παξάθηηεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, ζηηο νπνίεο
εληνπίδνληαη ιηβάδηα Πνζεηδσλίαο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην Γίθηπν πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ
NATURA 2000 κε θσδηθφ GR2210002. Σαπηφρξνλα, ηνλ Ηνχλην ηνπ 2007, κε ην Φ.Δ.Κ. 241
θαη ηελ ππνπξγηθή απφθαζε Αξηζκ. 167378 έγηλε ν νξηζκφο ησλ ζαιάζζησλ πεξηνρψλ κε
ιηβάδηα Πνζεηδσλίαο, ζηηο νπνίεο απαγνξεχηεθε ε αιηεία κε ζπξφκελα εξγαιεία. Ζ πεξηνρή ηεο
Γπάξνπ θαίλεηαη λα πιεξνί φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην δίθηπν απηφ.
Οη θνξαιιηνγελείο ζρεκαηηζκνί απνηεινχλ πνιχ ζεκαληηθφ αιηεπηηθφ πεδίν ζηελ
Μεζφγεην. Παξφια απηά ε δνκή ηνπο είλαη ηδηαίηεξα εχζξαπζηε θαη ε επίδξαζε ησλ αιηεπηηθψλ
εξγαιείσλ πάλσ ηνπο είλαη θαηαζηξνθηθή. Χο απνηέιεζκα, ε ζρεηηθά πξφζθαηε δηάηαμε
1967/2006 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ Μεζνγεηαθψλ ηρζπναπνζεκάησλ
(European Commission, 2006) ηνπο αλαθήξπμε πξνζηαηεπφκελν ελδηαίηεκα. ηελ Διιάδα νη
θνξαιιηνγελείο ζρεκαηηζκνί απνηεινχζαλ αλέθαζελ πνιχ ζεκαληηθά αιηεπηηθά πεδία θαη είλαη
γλσζηνί σο «ηξαγάλεο». Παξφηη νη ζρεκαηηζκνί κε ηελ κεγαιχηεξε έθηαζε θαη ζπλέρεηα ηεο
Μεζνγείνπ εληνπίδνληαη ζην Αηγαίν πέιαγνο, θακία ζπζηεκαηηθή έξεπλα δελ έρεη δεκνζηεπηεί
ζρεηηθά κε ηελ κειέηε ηνπο. Δμαίξεζε απνηειεί ε εξγαζία ησλ Georgiadis et al (2009) φπνπ
γεσαθνπζηηθά

δεδνκέλα

ζπιιεγκέλα

απφ

παιαηφηεξε

έξεπλα

ηνπ

Δ.ΘΑ.ΓΔ.Φ.Χ,

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ζπζηεκαηηθή πνηνηηθή θαηαγξαθή θαη θαηαλφεζε ηεο κνξθνινγίαο
θαη δηαζπνξάο ηνπο ζηηο Κπθιάδεο λήζνπο.
Αληί θαηαθιείδαο, εθηφο ηνπ πνζνζηνχ θάιπςεο ηεο επξχηεξεο ζαιάζζηαο πεξηνρήο ηεο
Γπάξνπ απφ θάζε ηχπν ππζκέλα πνπ αλαγλσξίζηεθε (εηθ. 5.2.2), γηα ηελ θαιχηεξε αμηνιφγεζε
ησλ κεραληζκψλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ εμάπισζε ηνπο παξαηίζεηαη ε εηθφλα 6.1.α θαη β, πνπ
δίλνληαη δηαγξάκκαηα ζπλζεηηθνχ ηχπνπ Box-Plot φπνπ θαίλνληαη ην εχξνο, ε κέζε ηηκή θαη ηα
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αθξφηαηα

φξηα

ησλ

βαζψλ

θαη

ηνπ

πάρνπο

ηδεκάησλ,

αλά

ηχπν

ππζκέλα.

Δηθφλα 6.1.: Γηαγξάκκαηα ηχπνπ Box-Plot
φπνπ θαίλνληαη ην εχξνο, ε κέζε ηηκή θαη ηα
αθξφηαηα φξηα: (α) ησλ βαζψλ θαη (β) ηνπ
πάρνπο ηδεκάησλ, αλά ηχπν ππζκέλα.

α
α

β
α

Σα ζπλζεηηθά δηαγξάκκαηα Box-Plot δείρλνπλ φηη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Γπάξνπ:


Ζ P. oceanica πεξηνξίδεηαη κέρξη έλα βάζνο πεξίπνπ 25κ. ζηνηρείν πνπ νθείιεηαη
πηζαλψο ζηηο κεγάιεο θαη απφηνκεο θιίζεηο ηνπ ππζκέλα.



Οη ηχπνη ππζκέλα «Άκκνο κε άιγε θαη κηθξνχο ξνδφιηζνπο, ηνπηθά C. Racemosa» θαη
«Mέζν/ρνλδξφθνθθε άκκνο κε ξνδφιηζνπο δηαθφξσλ κεγεζψλ, ηνπηθά ξνδνθχθε θαη C.
Racemosa» πεξηνξίδνληαη κεηαμχ ησλ βαζψλ 35 θαη 75κ. ελψ θαίλεηαη λα
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αλαπηχζζνληαη ζε νξηαθφ έσο κηθξφ πάρνο ραιαξψλ ηδεκάησλ (0-3κ.) πάλσ απφ ην
ζθιεξφ ππφβαζξν.


Ο ζεκαληηθφηεξνο θαη πην εθηεηακέλνο ηχπνο ππζκέλα «Πεδίν ππθλψλ ξνδφιηζσλ/
πκπαγείο ζρεκαηηζκνί αζβεζηηηηθψλ ξνδνθπθψλ» πεξηνξίδεηαη κεηαμχ ησλ βαζψλ 90110κ. θαη θαίλεηαη λα αλαπηχζζεηαη ζε πνιχ κηθξφ πάρνο ραιαξψλ ηδεκάησλ (1,5-2,5κ.)
πάλσ απφ ην ζθιεξφ ππφβαζξν.

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο έξεπλαο επηρεηξήζεθε ε απνηχπσζε ηνπ χςνπο ησλ θπιισκάησλ ηεο
P.oceanica κε κνλνδεζκηθφ ερνβνιηζηή Biuosonic θαη θαηαζθεπάζηεθε έλαο ράξηεο

πνπ

παξνπζηάδεη κηα εθηίκεζε ηνπ κέζνπ χςνπο θπιιψκαηνο ηεο ζε θάλαβν εμαγσληθψλ πεξηνρψλ
75x75κ. Πξέπεη λα ηνληζζεί φηη ν βαζκφο αμηνπηζηίαο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κεζφδνπ απηήο
είλαη ππφ δηεξεχλεζε θαζψο είλαη ε πξψηε θνξά (ζε βηβιηνγξαθηθφ επίπεδν) πνπ εθαξκφδεηαη
ζην είδνο P.oceanica θαη κάιηζηα ζε έλα πεξηβάιινλ κε αθξαίεο θιίζεηο ππζκέλα θαη έληνλεο
ελαιιαγέο αθνπζηηθψλ ηχπσλ, φπσο είλαη ν ππζκέλαο πεξηκεηξηθά ηεο λήζνπ Γπάξνπ. Οη γεληθέο
ηάζεηο ηνπ χςνπο ηεο θπηνθάιπςεο απφ P.oceanica θαίλεηαη λα είλαη ζπκβαηέο κε ηηο ζεκεηαθέο
κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ απφ ηνπο δχηεο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο. Ζ επηθαλεηαθή θαηαλνκή πνπ
πξνέθπςε δείρλεη πσο ην χςνο θπιιψκαηνο ηεο P.oceanica είλαη ζεκαληηθφηεξν ζηα ΒΓ ηνπ
λεζηνχ, φπνπ άιισζηε νη θιίζεηο ηνπ ππζκέλα είλαη κηθξφηεξεο, ελψ ζηα αλαηνιηθά δελ θαίλεηαη
λα επλνείηαη ν ζρεκαηηζκφο ηεο, παξά ηηο νκαιέο θιίζεηο, ζε αληίζεζε κε άιια είδε
ελδηαηηεκάησλ, φπσο ε ραξαθηεξηζηηθή πξάζηλε άιγε, ππθλά πεδία κηθξψλ ξνδφιηζσλ,
θνξαιιηνγελψλ ζρεκαηηζκψλ θαη C.racemosa, πνπ θαίλεηαη λα επδνθηκνχλ ζε αζπλήζηζηα
κηθξά βάζε.
Ο πεξηνξηζκφο ηνπ ηχπνπ ππζκέλα «Πεδίν ππθλψλ ξνδφιηζσλ/ πκπαγείο ζρεκαηηζκνί
αζβεζηηηηθψλ ξνδνθπθψλ» κεηαμχ ησλ βαζψλ 90 θαη 110κ. είλαη απνιχησο ζπκβαηφο κε ηα
απνηειέζκαηα ησλ Georgiadis et al (2009) επηβεβαηψλνληαο ηελ θπξίαξρε ηάζε βπζνκεηξηθήο
παξνπζίαο ησλ ξνδνθπθψλ ζηηο Κπθιάδεο. Οη θαιά ζρεκαηηζκέλεο ξάρεο ησλ αζβεζηηηηθψλ
ξνδνθπθψλ παξνπζηάδνπλ απμεκέλε ρσξηθή ππθλφηεηα ζηα Β-Γ ηεο Γπάξνπ, γεγνλφο ην νπνίν
ππνδειψλεη φηη ζηελ πεξηνρή απηή επηθξαηνχλ ζπλζήθεο πνπ επλννχλ ηνλ ζρεκαηηζκφ θαιχηεξα
αλεπηπγκέλσλ θνξαιιηνγελψλ ζρεκαηηζκψλ. Δπηπιένλ ε παξνπζία κηθξψλ έσο δηαθφξσλ
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κεγεζψλ ξνδνιίζσλ επηβεβαηψζεθε ζε εχξνο βαζψλ κεηαμχ 35 θαη 75κ. ζηνηρείν ην νπνίν δελ
είρε δηαπηζησζεί απφ ηνπο Georgiadis et al (2009) θαζψο είραλ πεξηνξίζεη ηελ έξεπλά ηνπο ζε
κεγαιχηεξα βάζε.
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