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ABSTRACT 
Chryssanthi Antoniadou1, Dimitris Vafidis2, Eleni Voultsiadou1, Chariton 
Chintiroglou1: Population parameters of the protected fan mussel Pinna nobilis by 
implementing non-destructive techniques in the Dodecanese.  
The fan mussel Pinna nobilis is a Mediterranean endemic, traditionally exploited for food as a 
delicacy and for decoration, yet threatened by habitat degradation. Nowadays, P. nobilis is 
protected; however, illegal fishing is practiced in several Aegean areas, the Dodecenese 
included. The present work aims at assessing the structure of P. nobilis populations in the latter 
area using a non-destructive method. Population density was estimated by diving along strip 
transects at six islands and two depth zones: 0.5- 15m and 15-25 m. The studied populations 
showed increased density in the shallower depth zone and in sheltered sites. In total, 518 P. 
nobilis individuals were measured in situ to estimate maximum shell length; the studied 
population consisted of larger individuals in the deeper zone. 
Keywords: density, population structure, Pinna nobilis, Aegean Sea  
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το δίθυρο Pinna nobilis (Linnaeus, 1758) αποτελεί ενδηµικό είδος της Μεσογείου. 
Εξαπλώνεται στην παράκτια ζώνη σε βάθη από 0,5 έως 60 µέτρα, όπου ζει προσκολληµένο 
στον πυθµένα σε ποικιλία κινητών υποστρωµάτων, κυρίως σε λειµώνες φανερόγαµων (Butler et 
al. 1993). Το µήκος του οστράκου κυµαίνεται συνήθως από 20 έως 40 cm, ενώ ως µέγιστο 
έχουν αναφερθεί τα 120 cm (Siletic & Peharda 2003), γεγονός που το καθιστά το µεγαλύτερο 
σε µέγεθος δίθυρο της Μεσογείου. Ηλικιακά εκτιµάται ότι ξεπερνά τα 25 έτη (Galinou-
Mitsoudi et al. 2006). Πρόκειται για επιβενθικό, αιωρηµατοφάγο οργανισµό µε σηµαντικό 
οικολογικό ρόλο. Συµµετέχει στη βενθο-πελαγική σύζευξη ανακυκλώνοντας σωµατιδιακό 
υλικό φυτικής και ζωικής προέλευσης (Davenport et al. 2011). Επιπλέον, αποτελεί ενδιαίτηµα 
για µεγάλο αριθµό ειδών - έχουν αναφερθεί περισσότερα από 145 είδη ως επιβιώτες της πίνας - 
συµβάλλοντας στην αύξηση της βιοποικιλότητας µιας περιοχής (Rabaoui et al. 2009). Είναι 
εδώδιµο είδος. Η κατανάλωση της πίνας ανάγεται στην αρχαιότητα όπου µαγειρευόταν µε λάδι, 
κρασί και µέλι, ενώ από το βύσσο της µε κατάλληλη επεξεργασία προέκυπτε υφαντικό νήµα 
ιδιαίτερης αξίας γνωστό ως «θαλάσσιο µετάξι» (Voultsiadou et al. 2009). Η αλιεία της γινόταν 
µε κατάδυση, δίχτυα βυθού και δράγες. Η ασκούµενη αλιεία σε συνδυασµό µε την υποβάθµιση 
των βιοτόπων οδήγησε σε σηµαντική ελάττωση των πληθυσµών της πίνας (Katsanevakis & 
Thessalou-Legaki 2009). Το 1992 η πίνα εντάχθηκε σε καθεστώς προστασίας, ως απειλούµενο 
ή υπό εξαφάνιση είδος (ΟΔΗΓΙΑ 92/43/ΕΟΚ). Στην Ελλάδα πλήρης εναρµονισµός µε την 
κοινοτική νοµοθεσία έγινε το 2003 (ΠΔ 227/2003 ΦΕΚ/198/Α).  

Παρά το γεγονός ότι η βιολογία του έχει µελετηθεί εκτενώς (Butler et al. 1993, 
Richardson et al. 1999, Siletic & Peharda 2003, Garcia-March et al. 2002, 2007a,b, Coppa et al. 
2013, Rabaoui et al. 2010), οι πληροφορίες για την κατάσταση των πληθυσµών του στο Αιγαίο 
είναι εξαιρετικά περιορισµένες. Διαθέσιµα στοιχεία υπάρχουν για το Θερµαϊκό Κόλπο, 
αναφορικά µε τη γενετική δοµή και τη δυναµική πληθυσµών (Galinou-Mitsoudi et al. 2006, 
Katsares et al. 2008), για το Τρίστοµο Καρπάθου, αναφορικά µε τη δοµή των πληθυσµών 
(Ξυδάκης & Καστρίτση-Καθαρίου 2005) και για τον Κόλπο Σούδας στην Κρήτη, αναφορικά µε 
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την πληθυσµιακή της δοµή (Katsanevakis & Thessalou-Legaki 2009). Επίσης, στον Ελλαδικό 
χώρο έχει πραγµατοποιηθεί ενδελεχής µελέτη της πληθυσµιακής οικολογίας του είδους στη 
Λίµνη Βουλιαγµένη του Κορινθιακού Κόλπου (Katsanevakis 2006).  

Η συγκεκριµένη εργασία αποσκοπεί στην εκτίµηση της αφθονίας και της δοµής των 
πληθυσµών της πίνας, µε χρήση µη καταστρεπτικών τεχνικών, στη θαλάσσια περιοχή της 
Δωδεκανήσου, όπου το είδος καταναλώνεται παρά τη σχετική απαγόρευση της αλιείας του. 

 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

Η εργασία υλοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Δωδεκανήσου σε έξι νησιά: 
Αστυπάλαια, Αρκοί, Λέρο, Πάτµο, Σύµη και Ψέριµο (Εικ. 1). Πραγµατοποιήθηκαν 
δειγµατοληψίες κατά τη θερινή περίοδο (Ιούνιος - Σεπτέµβριος) των ετών 2005 - 2007 µε 
κατάδυση, χρησιµοποιώντας µόνιµο σύστηµα παροχής αέρα (καταδυτική µηχανή) και µε τη 
βοήθεια σπογγαλιέων. Σε κάθε σταθµό γινόταν κατάδυση σε δύο ζώνες βάθους: α) από 0,5 έως 
15 m και β) από 15 έως 30 m. Συνολικά διερευνήθηκαν 12, τυχαία επιλεγµένοι, σταθµοί µε 
παρόµοια χαρακτηριστικά βιοτόπου (αµµώδη υποστρώµατα µε ή χωρίς φυτική κάλυψη του C. 
racemosa στην ανώτερη ζώνη και του Posidonia oceanica βαθύτερα). Η εκτίµηση της 
πληθυσµιακής πυκνότητας της πίνας έγινε άµεσα στο πεδίο, µε βάση τον αριθµό των ατόµων 
που εντοπίστηκαν κατά µήκος δύο επαναληπτικών διατοµών 2 x 200 m, ανά ζώνη βάθους, 
καλύπτοντας 400 m2 έκαστη. Σε κάθε ζωντανή πίνα γινόταν η µέτρηση του ελάχιστου πλάτους 
(w) καθώς και του τµήµατος του οστράκου που βρισκόταν εκτός ιζήµατος (uL), προκειµένου 
να εκτιµηθεί το µέγιστο ολικό µήκος (tL) της πίνας εφαρµόζοντας την εµπειρική εξίσωση των 
Garcia-March & Ferrer (Garcia-March et al. 2007a). Για τις µετρήσεις χρησιµοποιήθηκε µέτρο 
ακρίβειας 0,5 cm. Για τη σύγκριση της πληθυσµιακής πυκνότητας και του ολικού µήκους 
µεταξύ των πληθυσµών των νησιών και µεταξύ των δύο ζωνών βάθους, εφαρµόστηκε η 
ανάλυση διακύµανσης (nested ANOVA, σταθµοί και βαθυµετρικές ζώνες ένθετοι στα νησιά).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 1. Σταθµοί δειγµατοληψίας του P. nobilis στη θαλάσσια περιοχή της Δωδεκανήσου. 
Figure 1.  Sampling stations of P. nobilis in the marine area of the Dodecanese. 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

To είδος P. nobilis εντοπίστηκε σε όλους του σταθµούς και στις δύο βαθυµετρικές 
ζώνες της έρευνας. Βρέθηκε σε αµµώδη υποστρώµατα στις παρυφές, αλλά και εντός πυκνών 
λειµώνων P. oceanica. Η πληθυσµιακή πυκνότητα κυµάνθηκε από 0,005 έως 0,073 άτοµα/m2 
µε µέση τιµή τα 0,027 άτοµα/m2. Η πυκνότητας δε φάνηκε να µεταβάλλεται σηµαντικά µεταξύ 
των νησιών που εξετάστηκαν, όπως προέκυψε από τα αποτελέσµατα της ανάλυσης 
διακύµανσης (F=3,78 p>0,01). Αντίθετα εντοπίστηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στην 
αφθονία της πίνας µεταξύ των σταθµών δειγµατοληψίας (F = 6,85 p<0,01) αλλά και µεταξύ των 
δύο βαθυµετρικών ζωνών (F = 5,06 p<0,01). Συγκεκριµένα, η πληθυσµιακή πυκνότητα ήταν 
αυξηµένη στην πρώτη ζώνη, µέχρι το βάθος των 15 µέτρων και σε τρεις σταθµούς 
δειγµατοληψίας: στο Βαθύ Αστυπάλαιας, στο Μαράθι Αρκιών και στο Βαθύ Ψερίµου (Εικ. 2). 
Το βάθος είναι γνωστό ότι επηρεάζει την κατανοµή των πληθυσµών της πίνας (Siletic & 
Peharda 2003, Garcia-March et al. 2007a), µε τις µεγαλύτερες πυκνότητες να καταγράφονται σε 
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σχετικά µικρά βάθη, ιδιαίτερα στη ζώνη από 10 έως 15 m (Katsanevakis & Thessalou-Legaki 
2009). Σε ότι αφορά στους σταθµούς µε αυξηµένη πυκνότητα, και οι τρεις βρίσκονταν σε 
προφυλαγµένους κόλπους, όπου το οργανικό φορτίο ήταν συγκριτικά υψηλό σε σχέση µε το 
ολιγότροφο περιβάλλον της θαλάσσιας περιοχής της Δωδεκανήσου (Antoniadou & Vafidis 
2009). Το πρότυπο αυτό έχει καταγραφεί και από άλλους ερευνητές που το απέδωσαν στις 
υδροδυναµικές συνθήκες (Ξυδάκης & Καστρίτση-Καθαρίου 2005, Garcia-March et al. 2007b).  

Συνολικά µετρήθηκαν 518 άτοµα, 311 στη βαθυµετρική ζώνη 0,5 - 15 m και 207 άτοµα 
στη ζώνη 15-30 m. Το µέγεθος τους κυµάνθηκε από 7,5 - 56,5 cm σε µήκος µε µέση τιµή τα 
29,3 ± 8,7 cm. Το µέσο µέγιστο ολικό µήκος της πίνας δε διαφοροποιήθηκε σηµαντικά µεταξύ 
των νησιών (F = 1,70 p>0,01) ή των σταθµών (F = 0,07 p>0,01). Αντίθετα, ο πληθυσµός στη 
βαθύτερη ζώνη (15-30 m) είχε σηµαντικά µεγαλύτερο µήκος (F = 15,35 p<0,01). Αντίστοιχα 
αποτελέσµατα έχουν προκύψει από τη µελέτη της πληθυσµιακής δοµής της πίνας στη δυτική 
Μεσόγειο. Η κατανοµή µεγαλύτερων ατόµων σε µεγαλύτερα βάθη έχει αποδοθεί στις συνθήκες 
υδροδυναµισµού (Garcia-March et al. 2007a,b), ενώ η ύπαρξη µεγαλύτερων ατόµων βαθύτερα 
µπορεί να οφείλεται και στην επίδραση της ερασιτεχνικής αλιείας (Katsanevakis 2007).     
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Εικόνα 2. Πληθυσµιακή πυκνότητα και ολικό µήκος του P. nobilis σε σχέση µε τους παράγοντες για 
τους οποίους εντοπίστηκαν σηµαντικές διαφορές (σταθµούς δειγµατοληψίας, ζώνες βάθους).  
Figure 2. Population density and total shell length values of P. nobilis according to the factors for 
which significant effects were detected (sampling stations, depth zones).   
 

Οι πληθυσµοί της πίνας στην περιοχή της Δωδεκανήσου εµφανίζουν γενικά χαµηλή 
αφθονία και µικρό σωµατικό µέγεθος (ιδιαίτερα στην ανώτερη βαθυµετρική ζώνη) σε σχέση µε 
άλλες περιοχές του Αιγαίου (Galinou-Mitsoudi et al. 2006, Katsanevakis & Thessalou-Legaki 
2009). Κατά τόπους (σε προφυλαγµένες περιοχές µε συγκριτικά αυξηµένο οργανικό φορτίο) 
εντοπίστηκαν πυκνοί πληθυσµοί, γεγονός που ενδεχοµένως σχετίζεται µε τις υδροδυναµικές 
συνθήκες (Garcia-March et al. 2007a,b, Coppa et al. 2013). Αντίστοιχο πρότυπο εµφάνισης 
τοπικά πυκνών πληθυσµών έχει καταγραφεί σε άλλες περιοχές του νοτίου Αιγαίου (Ξυδάκης & 
Καστρίτση-Καθαρίου 2005, Katsanevakis & Thessalou-Legaki 2009) αλλά και ευρύτερα στη 
Μεσόγειο (Siletic & Peharda 2003, Katsanevakis 2006, Garcia-March et al. 2007a). Ένας 
πρόσθετος παράγοντας που επηρεάζει τη συγκρότηση των πληθυσµών του είδους είναι η 
παράνοµα ασκούµενη αλιεία (Katsanevakis 2006). Πίνες εµφανίζονται συχνά σε εστιατόρια 
θαλασσινών (Katsanevakis et al. 2011), ενώ σε νησιά της Δωδεκανήσου, όπως η Σύµη, 
εµπορεύονται ως φρέσκο ή µεταποιηµένο προϊόν. Δυστυχώς δεν υπάρχουν ιστορικά στοιχεία 
σχετικά µε την αλιεία της πίνας στις Ελληνικές θάλασσες ώστε να εκτιµηθεί η επίδραση της. 
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