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Η οικογένεια Atherinidae στη Μεσόγειο και τη Μαύρη θάλασσα
αντιπροσωπεύεται κυρίως από το γένος Atherina που περιλαµβάνει 3 είδη. Το
πιο κοινό, η Atherina boyeri (αθερίνα), είναι βραχύβιο είδος, όπου η µέγιστη
ηλικία δεν ξεπερνά τα 4 έτη, µε σχετικά υψηλό ρυθµό αύξησης. Είναι ένα
αρκετά εµπορεύσιµο ευρύαλο είδος που απαντάται στην ανοιχτή θάλασσα, σε
λιµνοθάλασσες, εκβολικά συστήµατα µέχρι και λίµνες. Στην παρούσα εργασία
πραγµατοποιήθηκε εφάπαξ δειγµατοληψία στις 13 Ιανουαρίου 2009 και
αλιεύθηκαν 126 ενήλικα άτοµα A. boyeri, µε µηχανότρατα στο Θερµαϊκό
κόλπο. Η εκτίµηση της ηλικίας έγινε από τα λέπια όπου ελήφθησαν οι
αποστάσεων των ακτίνων (ολική διαγώνια ακτίνα (Rn) και ακτίνες των ετησίων
δακτυλίων (R1, R2,..,Rn)) για τον ανάδροµο υπολογισµό του µήκους όπου
υπολογίστηκαν τα µήκη ανά ηλικία ως TL1=41,01mm, TL2=65,06mm και
TL3=88,24mm. Επίσης, από τα άτοµα ελήφθησαν µετρήσεις του ολικού µήκους
(TL) και του ολικού βάρους (W) του σώµατος και εκτιµήθηκε η σχέση µήκουςβάρους ως W=5Ε-06xL2,47, εµφανίζοντας το είδος αρνητική αλλοµετρική
αύξηση (b=2,47). Τέλος εκτιµήθηκαν οι παράµετροι αύξησης της εξίσωσης του
von Bertalanffy. Το ασύµπτωτο µήκος (L∞) εκτιµήθηκε ίσο µε 129,45mm,
µεγαλύτερο σε σχέση µε την λίµνη Βιστωνίδα και την λίµνη Τριχωνίδα που
εκτιµήθηκε ίσο µε 116,97mm και 112,4mm αντίστοιχα. Ο ρυθµός αύξησης (k)
εκτιµήθηκε ίσος µε 0,44, όπου είναι ελαφρά µεγαλύτερος συγκρινόµενος µε
άλλες περιοχές της Ελλάδας που µελετήθηκε το είδος (0,35 στη λίµνη
Βιστωνίδα, έως 0,42 στη λίµνη Τριχωνίδα). Η αθερίνα εµφάνισε 3 ηλικιακές
κλάσεις όπου η ηλικιακή κλάση 3+ κυριαρχεί µε ποσοστό 64,3% και
ακολουθούν οι άλλες δύο µε παρόµοια ποσοστά 2+ (19,8%) και 1+ (15,9%). Οι
ανωτέρω διαφορές πιθανόν να οφείλονται στο γεγονός ότι στη συγκεκριµένη
περιοχή αλίευσης δεν υπήρχαν µικρού µεγέθους άτοµα (<40mm) ή στην
επιλεκτικότητα του αλιευτικού εργαλείου.
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The Atherinidae family is represented in the Mediterranean and the Black sea
mainly by the genus Atherina that includes 3 species. The most common
species, Atherina boyeri (sand smelt), is a short-lived (it does not live more than
4 years), with relatively high growth rate. It is a marketable euryhaline species
that is found in the open sea, in lagoons, brackish waters and also in fresh water
lakes. In the present paper one sampling was performed on 13 January 2009 and
126 adult individuals of A. boyeri were fished, with trawler in Thermaikos gulf.
For the age estimation scales were used and counts were made to measure the
distances of radius (total diagonal radius (Rn) and radius of each annual ring
(R1, R2.., Rn)) for the back calculation of length per age group and these were
estimated as TL1=41.01mm, TL2 =65.06mm and TL3 =88.24mm. Also, on each
individual were measured the total length (TL) and the total weight (W) and the
estimated length-weight relationship was W=E-06xL2.47, appearing negative
allometric growth (b=2.47). Finally the parameters of von Bertalanffy growth
equation were estimated. The ultimate length (L∞) was estimated as 129.45mm,
higher than in Lake Vistonis and Lake Trihonis (116.97mm and 112.4mm
respectively). The growth parameter (k) was estimated as 0.44, higher than other
places in Greece that this species was studied (0.35 in Vistonis and 0.42 in
Trihonis). Sand smelts appeared 3 age groups, where the age group 3+
dominates the population with 64,3% percentage following the other two groups
with about equal percentages 2+ (19.8%) και 1+ (15.9%). The above differences
in age groups perhaps occur since in the specific fishing area does not exists
small size individuals (<40mm) or in fishing gear selectivity.
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