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3
: Parameters affecting fish fauna composition of 

Essonas (Mavroneri) river system (Pieria Prefecture, Greece) 
 We studied the fish fauna composition and species abundance in a small Mediterranean 

river system (Essonas; Northern Greece) and the possible interference of selected environmental 

parameters in structuring fish community composition. Sampling took place at 11 stations in 

October 2009 by electrofishing. A total of 455 individuals (TL: 2.3 – 20.7 cm, TW: 0.09 – 125.1 g) 

were caught. There were two strongly dominating species; Barbus balcanicus (ΝPUE: 8.24 

individuals/100 m
2
) and Squalius vardarensis (ΝPUE: 4.65 individuals/100 m

2
). At stations affected 

by human activities only a few S. vardarensis and G. holbrooki were recorded, while at the station 

receiving the waste water treatment plant effluent and at the one before the dam no fish were 

caught. The most important environmental parameters driving fish community composition were 

altitude, dissolved oxygen, conductivity and water depth.  

Keywords: Essonas, Mavroneri, Mediterranean river, fish abundance, ΝPUE, BPUE, pattern 

analysis.  

 

ΔΗΑΓΩΓΖ 

Ο πνηακόο Αίζσλαο (ή Μαπξνλέξη) (Εηθ. 1) πεγάδεη από ην όξνο Όιπκπνο θαη ηα Πηέξηα 

Όξε, έρεη κήθνο 50 km, δηαξξέεη κία ιεθάλε απνξξνήο έθηαζεο 655 km
2
 θαη ρύλεηαη ζην Θεξκατθό 

Κόιπν. Κνληά ζηηο εθβνιέο ηνπ δέρεηαη ηα ιύκαηα ηνπ βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ ηεο Καηεξίλεο 

(πεξίπνπ 50.000 θάηνηθνη), ελώ ζην νξεηλό ηνπ ηκήκα ππάξρεη ην Φξάγκα ηεο Μόξλαο, ην νπνίν 

θαηά ηελ πγξή πεξίνδν ζρεκαηίδεη κία ηερλεηή ιίκλε πνπ εμππεξεηεί θπξίσο πδξεπηηθέο αλάγθεο.   

Σηόρνο ηεο παξνύζαο έξεπλαο ήηαλ (α) ε θαηαγξαθή ηεο ζύλζεζεο ηεο ηρζπνπαλίδαο θαη 

αθζνλίαο ησλ εηδώλ ςαξηώλ θαη (β) ε δηεξεύλεζε ηεο πηζαλήο επίδξαζεο πεξηβαιινληηθώλ 

παξακέηξσλ ζηε ζύλζεζε ηεο ηρζπνπαλίδαο ηνπ πνηακνύ Αίζσλα. 

 

ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ 

Καηά ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2009 ζπιιέρζεθαλ ςάξηα ζε 11 ζηαζκνύο δεηγκαηνιεςίαο (Εηθ. 1) 

ζην πνηάκην ζύζηεκα ηνπ Αίζσλα κε ηε κέζνδν ηεο ειεθηξαιηείαο, ζύκθσλα κε ην πξσηόθνιιν 

CEN (2003). Σε όια ηα άηνκα πνπ ζπιιέρζεθαλ έγηλε αλαγλώξηζε ζε επίπεδν είδνπο (Kottelat & 

Freyhof 2007) θαη κεηξήζεθε ην νιηθό κήθνο (TL, cm ± 0,1) θαη νιηθό βάξνο ηνπο (TW, g ± 0,01). 

Σε θάζε ζηαζκό, ν αξηζκόο θαη ην βάξνο θάζε είδνπο θαζώο θαη ηνπ ζπλόινπ ησλ εηδώλ 

εθθξάζηεθε αλά 100 m
2
 επηθάλεηαο αιηείαο (NPUE θαη BPUE αληίζηνηρα). 

H αλάιπζε πνιιαπιώλ δηαζηάζεσλ (MDS - multidimensional scaling) ρξεζηκνπνηήζεθε 

γηα ηε ηαμηζέηεζε ησλ ζηαζκώλ δεηγκαηνιεςίαο ζε δπν δηαζηάζεηο ζην ρώξν ύζηεξα από ηελ 

θαηαζθεπή κήηξαο κε βάζε ηελ παξνπζία/απνπζία ησλ εηδώλ ζε θάζε ζηαζκό θαη ηε ρξήζε ηνπ 
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δείθηε νκνηόηεηαο Bray - Curtis. Η αλάιπζε BIOENV (biota - environment matching) 

εθαξκόζηεθε γηα λα  πξνζδηνξηζηεί ε θαιύηεξε δπλαηή νκάδα πεξηβαιινληηθώλ κεηαβιεηώλ πνπ 

εξκελεύεη ηε ζύλζεζε ηεο ηρζπνπαλίδαο. Οη πεξηβαιινληηθέο κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ήηαλ: ζεξκνθξαζία, pH, δηαιπκέλν νμπγόλν, βηνινγηθώο απαηηνύκελν νμπγόλν, αγσγηκόηεηα, 

ζνιεξόηεηα, νιηθά αησξνύκελα ζηεξεά, πςόκεηξν, πιάηνο πγξήο θνίηεο, βάζνο θαη ξνή λεξνύ, 

ύζηεξα από θαηάιιειν κεηαζρεκαηηζκό θαη θαλνληθνπνίεζε ησλ ηηκώλ ηνπο (Clarke & Gorley 

2001). Ο έιεγρνο ηεο κεηαμύ ηνπο ζπζρέηηζεο  έγηλε κε ην δείθηε ζπζρέηηζεο Pearson (r), 

ζεσξώληαο όηη ππάξρεη ελδνζπζρέηηζε γηα ηηκέο πςειόηεξεο από 0,90. Όιεο νη ζηαηηζηηθέο 

αλαιύζεηο έγηλαλ κε ην πξόγξακκα PRIMER v.6 (Clarke & Warwick 2006). Ο ράξηεο ηεο ιεθάλεο 

απνξξνήο θαηαζθεπάζηεθε κε ην πξόγξακκα ArcGIS (v.9.13, ESRI, USA) θαη ηηο επεθηάζεηο 

Spatial Analyst θαη ArcHydro κε ηε ρξήζε δνξπθνξηθήο εηθόλαο ρσξηθήο δηαθξηηηθήο ηθαλόηεηαο 

30 x 30 m.  
 

 
Δηθ. 1: Λεθάλε απορροής 

ηοσ ποηακού Αίζφλα 

(Μασρολέρη, Ν. Πηερίας) 

κε ηοσς ζηαζκούς 

δεηγκαηοιευίας υαρηώλ.  

Fig. 1: Essonas 

(Mavroneri) river basin 

at Pieria Prefecture 

(Greece) with the fish 

sampling stations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΕΖΣΖΖ 

Σπλνιηθά αιηεύζεθαλ 455 άηνκα (TL: 2,3 – 20,.7 cm, TW: 0,09 – 125,1 g) πνπ αλήθαλ ζε 5 

είδε θαη ζε 3 νηθνγέλεηεο (Πίλαθαο Θ). Η παξνπζία ςαξηώλ δελ θαηαγξάθεθε ζε ηξεηο από ηνπο 

ζηαζκνύο δεηγκαηνιεςίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ζηαζκό 1 (αλάληε ηνπ Φξάγκαηνο Μόξλαο), 

ελδερνκέλσο ιόγσ ηεο παξνπζίαο ηνπ θξάγκαηνο πνπ έρεη απνθόςεη ην αλάληε ηκήκα ηνπ πνηακνύ 

από ην ππόινηπν πνηάκη, ζην ζηαζκό 12 (θαηάληε ηνπ βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ Καηεξίλεο), πηζαλώο 

ιόγσ επηβάξπλζεο ησλ πδάησλ ηνπ, θαη ζην ζηαζκό 9, ν νπνίνο ήηαλ μεξόο, ιόγσ θαηαθξάηεζεο 

ηνπ λεξνύ ςειά ζηνλ θιάδν, ζην Φξάγκα ηεο Εμνρήο.  

Τα δύν πην άθζνλα ζε αξηζκό θαη βηνκάδα είδε, σο πξνο ηηο ζπλνιηθέο ζπιιήςεηο, 

(Πίλαθαο I) ήηαλ ηα Barbus balcanicus Kotlík, Tsigenopoulos, Ráb & Berrebi, 2002, (Large Spot 

Barbel) θαη Squalius vardarensis Karaman, 1928, (Vardar chub). Με πνιύ κηθξόηεξεο αθζνλίεο 

θαηαγξάθεθαλ ηα είδε Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782), ηζηξσλάθη (Spirlin), Gambusia 

holbrooki Girard, 1859, θνπλνππόςαξν (Eastern mosquitofish) θαη Sabanejewia balcanica 

(Karaman, 1922), ρξπζνβεινλίηζα (Balkan golden loach). Σε ζρέζε κε πξνεγνύκελεο αλαθνξέο γηα 

ηνλ Αίζσλα (Economou et al. 2007) δελ εληνπίζηεθαλ ηα είδε: Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758), 
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ρέιη, Cobitis vardarensis Karaman, 1928, βεινλίηζα, Cyprinus carpio Linnaeus, 1758, γξηβάδη, 

Gasterosteus gymnourus Cuvier, 1829, Knipowitschia caucasica Berg, 1916, πνληνγνβηόο, 

Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792), Ακεξηθαληθή πέζηξνθα, Pachychilon macedonicum 

(Steindachner, 1892), καπξνηζηξώλη, θαη Rhodeus meridionalis Karaman, 1924, κνπξκνπξίηζα.  

 
Πίλαθας Η. Καηάιογος εηδώλ υαρηώλ ποσ θαηαγράθεθαλ ζηο ποηάκηο ζύζηεκα ηοσ Αίζφλα (Οθη. 

2009). n: αρηζκός αηόκφλ, TL: οιηθό κήθος, TW: οιηθό βάρος, NPUE θαη BPUE: αρηζκός θαη βάρος 

αηόκφλ αλά 100m
2
 επηθάλεηας αιηείας (αληίζηοητα), M.O.: κέζος όρος, S.E.: ησπηθό ζθάικα, min: 

ειάτηζηε ηηκή, max: κέγηζηε ηηκή.  

Table I. List of fish species recorded at Essonas river system (Oct. 2009). n: number of individuals, TL: 

total length, TW: total weight, NPUE and BPUE: number and weight of individuals per 100 m
2
 of 

fished area (respectively),  M.O.: average, S.E.: standard error, min: minimum value, max: maximum 

value.  

 
  TL (cm) TW (g) 

NPUE 
n/100m

2
 

BPUE 
g/100m

2
 Οικογένειες/ Είδη n Μ.Ο.±S.E. min max Μ.Ο.±S.E. min Max 

Cyprinidae          
Alburnoides bipunctatus 15 4,79±0,18 3,7 6,0 1,05±0,16 0,35 2,16 1,39 1,27 
Barbus balcanicus 261 7,23±0,14 3,1 17,6 5,89±0,43 0,32 62,09 8,24 43,44 
Squalius vardarensis 166 8,61±0,26 3,0 20,7 11,51±1,39 0,23 125,11 4,65 48,08 
Cobitidae          
Sabanejewia balcanica 2 8,00±0,60 7,4 8,6 2,70±0,36 2,34 3,06 0,18 0,45 
Poeciliidae          
Gambusia holbrooki 11 2,49±0,05 2,3 2,8 0,13±0,01 0,09 0,21 1,25 0,17 

Σύνολο 455       15,72 93,41 
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Δηθ. 2. Αρηζκός αηόκφλ αλά 100m
2
 επηθάλεηας αιηείας (NPUE) ζε θάζε ζηαζκό δεηγκαηοιευίας ηοσ 

ποηάκηοσ ζσζηήκαηος ηοσ Αίζφλα (Οθη. 2009).  

Fig. 2. Number of individuals per 100 m
2
 of fished area (NPUE) at each sampling station of Essonas 

river system (Oct. 2009).  

 

Οη πςειόηεξεο ηηκέο αθζνλίαο θαηαγξάθεθαλ ζηνπο ζηαζκνύο 4 θαη 8 (Εηθ. 2). Σην ζηαζκό 

10, πνπ βξίζθεηαη έμσ από ηελ πόιε ηεο Καηεξίλεο, αιηεύζεθαλ κόλν ιίγα άηνκα S. vardarensis 
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(NPUE: 1,93 άηνκα/100 m
2), ελώ ζην ζηαζκό 11, ακέζσο κεηά ηελ Καηεξίλε, βξέζεθε κόλν ην 

μεληθό είδνο G. holbrooki, ην νπνίν εληνπίζηεθε κόλν ζε απηό ην ζηαζκό θαη ζεσξείηαη ηδηαίηεξα 

αλζεθηηθό ζηε ξύπαλζε (Jenkins & Burkhead 1993).  

Η νκάδα πεξηβαιινληηθώλ κεηαβιεηώλ πνπ εξκήλεπε θαιύηεξα ηε ζύλζεζε ηεο 

ηρζπνπαλίδαο ήηαλ ην πςόκεηξν, ε αγσγηκόηεηα, ην δηαιπκέλν νμπγόλν θαη ην βάζνο (ξ=0,730, 

p=0,04). Τέινο, από ηηο παξακέηξνπο απηέο ην πςόκεηξν θάλεθε όηη δηαρώξηδε ζαθώο, σο πξνο ηελ 

ηρζπνπαλίδα ηνπο, ηνπο ζηαζκνύο 2 θαη 3 (πςόκεηξν > 600 m) από ηνπο ππόινηπνπο (Εηθ. 3).  

Σπκπεξαζκαηηθά, ε παξνπζία ησλ εηδώλ ςαξηώλ ζην ζύζηεκα ηνπ πνηακνύ Αίζσλα 

βξέζεθε όηη επεξεάδεηαη από αλζξσπνγελείο δξαζηεξηόηεηεο θαη επεκβάζεηο (θξάγκαηα, 

ξύπαλζε), ελώ πδξνκνξθνινγηθέο (πςόκεηξν, βάζνο) θαη ρεκηθέο (αγσγηκόηεηα, νμπγόλν) 

κεηαβιεηέο θαζόξηδαλ ζε ζεκαληηθό βαζκό ηε ζύλζεζε ηεο ηρζπνπαλίδαο ηνπ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δηθ. 3. Αλάισζε ποιιαπιώλ δηαζηάζεφλ (MDS) ηες ζύλζεζες ηφλ ητζσοθοηλοηήηφλ ζηοσς ζηαζκούς 

δεηγκαηοιευίας ηοσ ποηάκηοσ ζσζηήκαηος ηοσ Αίζφλα (Οθη. 2009). Με γθρη θύθιοσς ηο συόκεηρο 

θάζε ζηαζκού. 

Fig. 3. Multidimensional scaling plot (MDS) of fish communities composition at the sampling stations of 

Essonas river system (Oct. 2009). Grey circles correspond to station altitude.  
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