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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
 

ηελ παξνύζα ηερληθή έθζεζε παξνπζηάδνληαη νη κέζνδνη θαη ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε από ην Δξγαζηήξην Θαιάζζηαο Γεσινγίαο θαη Φπζηθήο Ωθεαλνγξαθίαο 

(Δ.ΘΑ.ΓΔ.Φ.Ω) ηνπ Σκήκαηνο Γεσινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, γηα ινγαξηαζκό ηεο κε 

θπβεξλεηηθήο νξγάλσζεο W.W.F., ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΚΤΚΛΑΓΔ LIFE : 

«Οινθιεξσκέλε πξνζηαζία γηα ηε Μεσογειακή φώκια ζηηο Βόξεηεο Κπθιάδεο». Σν 

αληηθείκελν ηεο έξεπλαο αθνξά ζηε ζαιάζζηα ραξηνγξάθεζε νηθνηόπσλ πξνηεξαηόηεηαο ζηελ 

επξύηεξε πεξηνρή ηεο λήζνπ Γπάξνπ, ζηελ νπνία πξνβιέπεηαη λα δεκηνπξγεζεί θαηαθύγην θαη 

πξνζηαηεπόκελν πάξθν παξαθνινύζεζεο ηεο Μεζνγεηαθήο θώθηαο.  

 

Οη εξγαζίεο ζαιάζζηαο ραξηνγξάθεζεο ζπκπεξηέιαβαλ ηε ρξήζε κεζόδσλ γεσαθνπζηηθήο 

δηαζθόπεζεο, νπηηθήο παξαθνινύζεζεο θαη δεηγκαηνιεςίαο ηδεκάησλ ηνπ ππζκέλα, κε ζθνπό: 

(α) ηνλ εληνπηζκό θαη πνηνηηθό πξνζδηνξηζκό ιεηκώλσλ Πνζεηδώληαο (P.oceanica) θαη 

αζβεζηηηηθώλ ξνδνθπθώλ (coralligenous formations), (β) ηνλ πξνζδηνξηζκό θαη εληνπηζκό 

πηζαλώο άιισλ ελδηαηηεκάησλ ηεο πεξηνρήο θαη (γ) ηνλ θαζνξηζκό ηεο ζηξσκαηνγξαθηθήο 

ππνδνκήο θαη ηεο πθήο ησλ επηθαλεηαθώλ ηδεκάησλ ηνπ ππζκέλα ώζηε λα θαζνξηζηεί ην 

ππνζηξώκα ζην νπνίν αλαπηύζζνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα ελδηαηηήκαηα. πγθεθξηκέλα, ε 

γεσαθνπζηηθή δηαζθόπεζε ηνπ ππζκέλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε ηνκνγξάθνπ ππνδνκήο 

ππζκέλα (sub-bottom profiler), ερνβνιηζηή πιεπξηθήο ζάξσζεο (side scan sonar), κνλνδεζκηθνύ 

ερνβνιηζηή αλάιπζεο πδάηηλσλ ελδηαηηεκάησλ (BioSonics MX Aquatic Habitat Echosounder), 

ε νπηηθή παξαθνινύζεζε κε ζπξόκελε ππνβξύρηα θάκεξα θαη θαηαδύζεηο, ελώ νη 

δεηγκαηνιεπηηθέο εξγαζίεο κε δεηγκαηνιήπηε ηδήκαηνο ηύπνπ αξπάγεο.  

 

Με ηε ζπλδπαζηηθή αλάιπζε θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ από ηνλ 

ππζκέλα πεξηκεηξηθά ηεο λήζνπ, δηαπηζηώζεθε ε έληνλε πνηθηινκνξθία ηνπ θαη ε κεγάιε 

νηθνινγηθή ηνπ αμία. πλνιηθά 8 ηύπνη ππζκέλα δηαπηζηώζεθαλ ζηνλ ππζκέλα πεξηκεηξηθά ηεο 

Γπάξνπ: (1) “Βξαρώδεο ππόζηξσκα”: εληνπίδεηαη ζε πεξηνρέο κεγάισλ θιίζεσλ θαη βαζώλ 0 

έσο 50κ εγγύο ησλ αθηώλ, (2) “P. Oceanica”: απνηειεί ην 3.5 % ηεο πεξηνρήο έξεπλαο, 

εληνπίδεηαη κεηαμύ ησλ 1 θαη 40κ, θαη εκθαλίδεηαη είηε κε ηελ κνξθή ιεηκώλσλ είηε 

κεκνλσκέλσλ ζπζηάδσλ. Σν ύςνο θπιιώκαηνο ηεο P.oceanica είλαη ζεκαληηθόηεξν ζηα ΒΓ ηνπ 

λεζηνύ, ελώ ζηα αλαηνιηθά δελ θαίλεηαη λα επλνείηαη ν ζρεκαηηζκόο ηεο, παξά ηηο νκαιέο 

θιίζεηο ηνπ ππζκέλα, (3) “Υνλδξόθνθθε άκκνο/ςεθίδεο”: απαληάηαη έσο ηα 62κ βάζνο, 

ραξαθηεξίδεηαη από έιιεηςε κνξθνινγηθώλ θαη βηνινγηθώλ ζηνηρείσλ, κε θνθθνκεηξηθό 

κέγεζνο κεηαμύ ρνλδξόθνθθεο άκκνπ θαη ςεθίδαο, (4) “Υνλδξόθνθθε άκκνο/ςεθίδεο κε λεθξά 

θπιιώκαηα P. oceanica”: πξόθεηηαη γηα ηνλ ηύπν ππζκέλα 3, κε εθηεηακέλε θάιπςε από λεθξά 
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θπιιώκαηα P.oceanica θαη εληνπίδεηαη ζε βάζε κεηαμύ 8 θαη 72κ, (5) “Άκκνο κε άιγε θαη 

κηθξνύο ξνδόιηζνπο, ηνπηθά Caulerpa racemosa”: απηόο ν ηύπνο ππζκέλα  απαληάηαη ζε βάζε 

από 13 έσο 73κ κε ην πάρνο ππνζηξώκαηνο λα ππνινγίδεηαη κεηαμύ 0 θαη 4κ, κε κέζε ηηκή ην 

1m. Υαξαθηεξίδεηαη από ηελ θαηά ηόπνπο θάιπςε ηνπ ππνζηξώκαηνο από ην μεληθό 

ρισξνθύθνο C.racemosa θαη  δηάζπαξηνπο κηθξνύο ξνδόιηζνπο, (6) “Mέζν/ρνλδξόθνθθε άκκνο 

κε ξνδόιηζνπο δηαθόξσλ κεγεζώλ, ηνπηθά ξνδνθύθε θαη C.racemosa”: θαιύπηεη ην 15.8% ηεο 

πεξηνρήο ζε βάζε από 20 έσο 95κ θαη κε κέζν πάρνο ππνζηξώκαηνο ηα 2κ., (7) “Πεδίν ππθλώλ 

ξνδόιηζσλ/πκπαγείο ζρεκαηηζκνί αζβεζηηηηθώλ ξνδνθπθώλ”: πξόθεηηαη γηα ηoλ επηθξαηέζηεξν 

ηύπν ππζκέλα κε πνζνζηό θάιπςεο 47%. Δληνπίδεηαη ζε βάζε κεηαμύ 80 θαη 110κ ελώ ζηα 

αλαηνιηθά εθηείλεηαη από ηα 40 έσο θαη ηα 130κ. Σν κέζν πάρνο ησλ ππνθείκελσλ ηδεκάησλ 

εθηηκάηαη ζηα 1.8κ. O ηύπνο απηόο αλαθέξεηαη ζε θνξαιιηνγελείο ζρεκαηηζκνύο είηε κε ηελ 

κνξθή επκεγεζώλ ξνδόιηζσλ κεγάιεο ππθλόηεηαο πάλσ ζε ακκντιπνύρν ππόζηξσκα, είηε 

κηθξώλ πάγθσλ θαη ξάρεσλ ζπκπαγώλ αζβεζηηηηθώλ ξνδνθπθώλ,  (8) “Λεπηόθνθθε 

άκκνο/ακκντιύο”: πξόθεηηαη γηα ηνλ βαζύηεξν ηύπν ππζκέλα πνπ παξαηεξείηαη ζε βάζε 

κεγαιύηεξα ησλ 110m, κε ην πάρνο ηνπ επηθαλεηαθνύ ζηξώκαηνο ησλ ηδεκάησλ λα είλαη 

ζεκαληηθό θαη λα ππεξβαίλεη ηα 5m. 

 

Πάλσ από ην 50% ηεο ραξηνγξαθεκέλεο πεξηνρήο θαη κε ζπλνιηθή έθηαζε 24ρκ
2
, θαιύπηεηαη 

από ηνπο πξνζηαηεπόκελνπο νηθόηνπνπο ηεο P.oceanica θαη ησλ ππθλώλ θνξαιιηνγελώλ 

ζρεκαηηζκώλ (ηξαγάλα), κε κόλε έλδεημε ππνβάζκηζεο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηελ θαηά ηόπνπο 

επδνθίκεζε θαη εμάπισζε ηνπ μεληθνύ ρισξνθύθνπο C.racemosa.  Σν παξαπάλσ θαζηζηά 

επηηαθηηθή ηελ αλάγθε ζπλερνύο παξαθνινύζεζεο, έληαμεο ζε θαζεζηώο πξνζηαζίαο θαη 

αλάδεημεο απηνύ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο, ηόζν από ηελ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα όζν θαη από ηελ 

ηνπηθή θνηλσλία, θαζώο πξόθεηηαη γηα έλα νηθνζύζηεκα εμαηξεηηθνύ θπζηθνύ θάινπο θαη 

ηδηαίηεξεο νηθνινγηθήο αμίαο. 


