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ΠΡΟΛΟΓΟ
Ζ παξνύζα πηπρηαθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ησλ ζπνπδώλ κνπ ζην
Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο, ζην ηκήκα
Σερλνινγίαο Αιηείαο θαη Τδαηνθαιιηεξγεηώλ ζηα Νέα Μνπδαληά Υαιθηδηθήο.
Σν ζέκα απηό επεηδή ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία θαίλεηαη λα αλαπηύζζεηαη γηα
πξώηε θνξά, επηιέρζεθε ε εηζαγσγή λα πεξηιακβάλεη όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξεο
θαηαηνπηζηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην ελ ιόγσ ζέκα.
Αθνξκή θαη αηηία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηήο ηεο εξγαζίαο ζηάζεθε, ηόζν
έλα πξνγξακκαηηδόκελν ηαμίδη ζηελ Ηλδία κε ηελ κεηέξα κνπ, όζν θαη ε θαζεγήηξηα
κνπ Γαιελνύ-Μεηζνύδε νθία πνπ πξόηεηλε ηελ δηαπξαγκάηεπζε απηνύ ηνπ
ζέκαηνο. Ζ βνήζεηα πνπ κνπ δόζεθε ήηαλ πνιύηηκε από όπνπ θαη αλ πξνήιζε.
Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαηηέξσο ηελ επηβιέπνπζα

θαζεγήηξηα κνπ

Γαιελνύ-Μεηζνύδε νθία γηα ηελ επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε, ην επηζηεκνληθό πιηθό
θαη ηηο γλώζεηο ηεο πάλσ ζην αληηθείκελν πνπ κνπ πξνζέθεξε

θαηά ηελ

δηεθπεξαίσζε ηεο εξγαζίαο κνπ, θαζώο θαη ηελ εκπηζηνζύλε πνπ έδεημε πξνο ην
πξόζσπν κνπ.
Ηδηαίηεξα όκσο

ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ κέζα από ηελ θαξδηά κνπ ηελ

νηθνγέλεηά κνπ θαη ηδηαίηεξα ηε κεηέξα κνπ θαη ηνλ ζύληξνθό κνπ, γηα ηελ ακέξηζηε
εζηθή θαη πιηθή ζπκπαξάζηαζε ηνπο θαζώο θαη ηελ ππνκνλή πνπ έδεημαλ όια ηα
ρξόληα ησλ ζπνπδώλ κνπ.
Σέινο ζέισ λα επραξηζηήζσ ηνπο εθάζηνηε δηεπζπληέο ηνπ ηκήκαηνο, ηνπο
θαζεγεηέο, ηελ γξακκαηεία ηεο ζρνιήο θαη ηνπο ζπλάδειθνπο θνηηεηέο, αιιά θαη ηηο
θίιεο κνπ Εήζε Νηθνιέηα, Μεηδάθε νθία, Πεηξνπνύινπ Κπξηαθή θαη Σανύια
Καηεξίλα γηα ηελ αξσγή πνπ κνπ πξνζέθεξαλ.

Γηακαληή Εσή
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1. ΔΗΑΓΧΓΖ
1.1 Γενικά
«Σειεηνπνηεκέλα από ηε θύζε θαη ρσξίο θακία απαίηεζε από ηελ ηέρλε γηα ηελ
ελίζρπζε ηεο νκνξθηάο ηνπο, ηα καξγαξηηάξηα είλαη θπζηθά νη παιαηόηεξνη πνιύηηκνη
ιίζνη πνπ έρεη γλσξίζεη πνηέ ν άλζξσπνο» (Kunz, 1908).
Ζ ιέμε καξγαξηηάξη είλαη ηλδηθήο πξνέιεπζεο αιιά νη Έιιελεο ην γλώξηζαλ
όηαλ νη ζηξαηηέο ηνπ Αιέμαλδξνπ θαηαθηνύζαλ ηελ Πεξζία, επνκέλσο δαλείζηεθαλ
ηελ πεξζηθή κνξθή ηεο ιέμεο «marvarit». Καηά ζύκπησζε ην ηειηθό –it ηαίξηαδε κε
ηε ζπλεζηζκέλε ζηα πεηξώκαηα θαη ηνπο πνιύηηκνπο ιίζνπο θαηάιεμε –ίηεο
(www.sarantakos.com). Ζ Αγγιηθή νλνκαζία «pearl» πξνέξρεηαη από ηελ ιαηηληθή
ιέμε «pernula» πνπ ζεκαίλεη ζαιάζζην κύδη ελώ ηα ιαηηληθά παξάγσγα ηεο ιέμεο
είλαη «pirium», ζθαίξα θαη «pirula», αριάδη. Ζ Σεπηνληθή παξαιαγή (1νο – 2νο αηώλαο
π.Υ.) πξνέξρεηαη από ην νπζηαζηηθό «beere», πνπ ζεκαίλεη κνύξν. Οη Ρσκαίνη
ρξεζηκνπνηνύζαλ ηελ ειιεληθή ιέμε καξγαξίηα, πεξηγξάθνληαο θάηη σο κνλαδηθήο
αμίαο,

κηαο

ιαηξεκέλεο

θαηνρήο

ή

ελόο

αγαπεκέλνπ

παηδηνύ

(http://www.costellos.com.au/pearls/index2.html).
Ολνκάδεηαη αθόκα ζεζαπξόο ηεο ζάιαζζαο θαη απηό γηαηί ην καξγαξηηάξη δελ
απνηειεί ηίπνηα άιιν από ηνλ “θαξπό” ελόο όζηξαθνπ πνπ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα
ακπλζεί, “δαθξύδεη” δεκηνπξγώληαο ηελ νκνξθόηεξε θαη πνιπηηκόηεξε πέξια ζε
νιόθιεξν ηνλ πιαλήηε (www.i-do.gr).

1.2 Σι είναι ηο μαπγαπιηάπι
Σα καξγαξηηάξηα είλαη νξγαληθνί πνιύηηκνη ιίζνη πνπ δηακνξθώλνληαη ζηα
δίζπξα καιάθηα δηαθόξσλ εηδώλ όηαλ μέλα ζώκαηα εηζέξρνληαη είηε ζην ίδην ην
ζώκα ηνπ καιαθίνπ, είηε ζην κέξνο κεηαμύ ηεο ζάξθαο θαη ηνπ εζσηεξηθνύ ηνπ
νζηξάθνπ (Δηθ. 1.1). Δάλ ν εηζβνιέαο παγηδεπηεί θαη ην όζηξαθν δελ κπνξεί λα ην
απνβάιεη ηόηε ην μέλν ζώκα γίλεηαη "εξεζηζηήο". Γηα λα απαιύλεη ηε δπζθνξία ηνπ
εξεζηζκνύ πνπ πξνθαιεί ν εηζβνιέαο ηνπ, ην καιάθην αξρίδεη λα ακύλεηαη θαη
πεξηβάιιεη ηνλ εηζβνιέα κε έθθξηζε θνγρηνιίλεο θαη επάιιεισλ ζηξσκάησλ
κάξγαξνπ (www.geo.utexas.edy).
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1.2.1 Γομή μαπγαπιηαπιού
Σν καξγαξηηάξη έρεη νκνθεληξηθή
δνκή, ε νπνία απνηειείηαη από έλα
κηθξνζθνπηθό ππξήλα γύξσ από ηνλ νπνίν
ππάξρνπλ

ζηξώκαηα

κάξγαξνπ,

θαζέλα

θνγρηνιίλεο
από

ηα

θαη
νπνία

αληηπξνζσπεύεη κία πεξίνδν αλάπηπμεο,
δειαδή έλα ρξόλν (www.geo.utexas.edy)
(Δηθ. 1.2).
Πην

αλαιπηηθά

ην

καξγαξηηάξη
Δηθόλα 1.2: Γνκή ηνπ καξγαξηηαξηνύ

απνηειείηαη από:
Σον πςπήνα

(www.saylorjewelers.com)

Ο ππξήλαο είλαη ην μέλν ζώκα πνπ εηζέξρεηαη κέζα ζην ζώκα ηνπ καιαθίνπ
(εηζβνιέαο). Οη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη πεξηγξάθνπλ ηνλ εηζβνιέα σο θόθθν άκκνπ,
αιιά κπνξεί λα είλαη πνιύ κηθξά δώα, ζαιηγθάξηα, ζθνπιήθηα, παξάζηηα, ζπληξίκκηα
ηνπ βπζνύ, ζξαύζκαηα θνρπιηώλ, άξγηινο αιιά ζπλήζσο όρη άκκνο όπσο ηόζν ζπρλά
ζεσξείηαη. Απηή ε δηαδηθαζία κπνξεί λα θξαηήζεη ρξόληα θαη όπσο είλαη
αλακελόκελν, όζν πην καθξόρξνλε είλαη ηόζν κεγαιύηεξν γίλεηαη ην καξγαξηηάξη
(www.geo.utexas.edy).
Σην κογσιολίνη
Ζ θνγρηνιίλε είλαη ην πξώην ζηξώκα πνπ εθθξίλεηαη από ην καιάθην ζε κηα
πξνζπάζεηα άκπλαο θαη πεξηβάιιεη ηνλ εηζβνιέα, έηζη ώζηε λα απαιιαγεί από ηε
δπζθνξία πνπ ηνπ πξνθαιεί. πλήζσο έρεη θαζηαλό ρξώκα, αιιά ε δηαθάλεηα θαη ην
ρξώκα ηεο είλαη κηα ιεηηνπξγία ηεο ρεκείαο ηνπ λεξνύ ζην νπνίν δεη ην δίζπξν θαη
κπνξεί λα είλαη ζρεδόλ καύξε. Δίλαη κηα ηδηαίηεξα πνξώδεο νπζία, παξόκνηα κε ηα
λύρηα καο, θαη είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή επεηδή δεζκεύεηαη καδί κε ην κάξγαξν γηα
λα δηακνξθώζεη ην καξγαξηηάξη . Δπίζεο ην ρξώκα ελόο καξγαξηηαξηνύ, πνπ κπνξεί
λα θπκαλζεί από

γθξίδν, καύξν σο θξεκώδεο, ιεπθό, πξνθαιείηαη από ηελ

θνγρηνιίλε. Ζ ξύπαλζε ζην λεξό ζην νπνίν δεη ην δίζπξν κπνξεί λα δώζεη αθνξκή
γηα ηα θηηξηλσπά, ξνδαιά, θνθθηλσπά, καπξηδεξά ή γθξίδα καξγαξηηάξηα
(www.geo.utexas.edy).
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Σο μάπγαπο
Μάξγαξν είλαη ε νπζία πνπ ληύλεη ηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα ησλ δίζπξσλ θαη
απνηειείηαη από κηα νξγαληθή έλσζε, όπσο είλαη ην θέξαην, απνθαινύκελε
θνγρηνιίλε θαη αλζξαθηθό άιαο αζβεζηίνπ (CaCO3) ππό κνξθή αξαγσλίηε θαη
αζβεζηίηε (http://www.geo.utexas.edu).
Σν κάξγαξν εθθξίλεηαη ζε κηα νκόθεληξε δηαδνρή, πνιύ ιεπηώλ, δηάθαλσλ
ζηξσκάησλ γύξσ από ηνλ εξεζηζηηθό παξάγνληα. Μέζα ζην κάξγαξν είλαη παξώλ ν
αξαγσλίηεο σο κηθξνζθνπηθά θξύζηαιια.

Κάζε θξύζηαιινο είλαη ηέιεηα

επζπγξακκηζκέλνο κε ηνπο άιινπο, έηζη ώζηε ην θσο πνπ δηαπεξλά ηνλ άμνλα ηνπ
ελόο θξπζηάιινπ, αληαλαθιάηαη θαη δηαζιάηαη από ηνπο άιινπο. Απηή ε αθηηλσηή
ξύζκηζε ηνπ αξαγσλίηε θαη ηνπ κάξγαξνπ πνπ κνηάδεη κε θξεκκύδη, είλαη ηδηαίηεξα
θαλνληθή θαη είλαη ε πεγή ηνπ ηξηδηζκνύ θαη ηεο κνλαδηθήο ιακπξόηεηαο ησλ
καξγαξηηαξηώλ (http://www.geo.utexas.edu).
Σν πνζνζηό απόζεζεο ηνπ κάξγαξνπ γηα λα δηακνξθσζεί έλα καξγαξηηάξη,
εμαξηάηαη από ην είδνο ηνπ δίζπξνπ, αιιά ζηα πεξηζζόηεξα είδε είλαη πνιύ αξγόο
(πεξίπνπ 0,6 mm/έηνο). Δπηπιένλ, έρεη ππνινγηζηεί όηη ηα θπζηθά καξγαξηηάξηα
δηακνξθώλνληαη ζε πεξίπνπ κόλν 1 ζηα 40 καξγαξηηνθόξα ζηξείδηα θαη έηζη είλαη
πξνθαλέο όηη ηα θπζηθά καξγαξηηάξηα κεγάινπ κεγέζνπο είλαη πξάγκαηη ζπάληα.
Ζ κνξθή ελόο καξγαξηηαξηνύ εμαξηάηαη από δύν παξάγνληεο:
1

ηε κνξθή ηνπ εξεζηζηηθνύ ππξήλα γύξσ από ηνλ νπνίν ελαπνηίζεηαη ην κάξγαξν
θαη

2

ην εάλ ην καξγαξηηάξη έρεη κεηαθηλεζεί ή όρη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αύμεζήο ηνπ.
Έλαο αθαλόληζηα δηακνξθσκέλνο ππξήλαο ή κηα κεηαηόπηζε ηνπ καξγαξηηαξηνύ
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αύμεζεο κπνξεί θαη λα νδεγήζεη ζην ηειηθό ζρήκα ηνπ,
πνπ ζα έρεη κηα αλώκαιε επηθάλεηα θαη κνξθή. Σα πεξηζζόηεξα θπζηθά
καξγαξηηάξηα δελ είλαη ηέιεηα (http://www.geo.utexas.edu).
Ο αξηζκόο ησλ καξγαξηηαξηώλ πνπ είλαη ζε ζέζε λα παξάγεη έλα δίζπξν

καιάθην δελ είλαη ζπγθεθξηκέλνο. Σα καξγαξηηάξηα πνπ παξάγνληαη ζηα καιάθηα
κπνξεί λα είλαη από έλα έσο πεξηζζόηεξα, λα έρνπλ δηάθνξα κεγέζε, ζρήκαηα θαη
ρξώκαηα. Σν θαζέλα είλαη κνλαδηθό θαη δελ επεμεξγάδεηαη.
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1.2.2 Υημική ζύνθεζη μαπγαπιηαπιού
Ζ ρεκηθή ζύλζεζε ηνπ καξγαξηηαξηνύ είλαη ε εμήο (Strack, 2006):

 91,5 % θξύζηαιινη αλζξαθηθνύ αζβεζηίνπ
 3,83 % νξγαληθή νπζία (πνπ κπνξεί λα θηάζεη ην 12 %)
 3,97 % λεξό θαη
 0,01 % ππόινηπεο νπζίεο (αιάηη θαη δηάθνξα ηρλνζηνηρεία)
1.3 Ηζηοπικά ζηοισεία
Σα καξγαξηηάξηα είραλ ήδε αλαθαιπθζεί από ηνπο πξντζηνξηθνύο ρξόλνπο. Γελ
είλαη δύζθνιν λα θαληαζηεί θαλείο όηη απηά ηα πξώηα καξγαξηηάξηα βξέζεθαλ
ηπραία ςάρλνληαο γηα ηξνθή θαη όηη ηα ζηξνγγπιά, άζπξα θαη ιακπεξά αληηθείκελα
πξνζέιθπζαλ ην ζαπκαζκό ησλ πξνγόλσλ καο. Αλαξίζκεηνη ζξύινη από όιεο ηηο
ρώξεο απνδεηθλύνπλ κέρξη ζήκεξα απηή ηνπο ηελ πξνέιεπζε. Πξόθεηηαη νπζηαζηηθά
γηα έλα ππέξνρν πξντόλ ηεο ηύρεο θαη ηεο θύζεο πνπ από αξραηνηάησλ ρξόλσλ
ζπλδέζεθε κε ακέηξεηνπο κύζνπο απνδίδνληάο ηνπ θάπνηνη κπζηηθηζηηθέο,
ζεξαπεπηηθέο θαη αθξνδηζηαθέο ηδηόηεηεο (Strack, 2006).
Οη ηζηνξηθνί παίξλνπλ σο δεδνκέλν ην γεγνλόο όηη νη πξώηνη πνιηηηζκνί ηεο
Μεζνπνηακίαο θαη ηεο Αηγύπηνπ ήμεξαλ γηα ηηο αθηέο καξγαξηηαξηώλ ζηνλ Πεξζηθό
Κόιπν θαη ηελ Δξπζξά Θάιαζζα. Σν πξώην καξγαξηηάξη βξέζεθε πεξίπνπ ην 4500
π.Υ. ζηα ζπληξίκκηα ηεο Βηζκαλίαο ζηε Μεζνπνηακία. Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα
επξήκαηα από ηελ πεξηνρή ηεο Βαβπισλίαο, γιππηά σζηόζν ηα νπνία
ρξνλνινγνύληαη από ηηο εθζθαθέο ζηε Νηλεπή θαη ηε Νηκξνύλη, ζηηο όρζεο ηνπ
πνηακνύ

Σίγξε,

πηζηνπνηνύλ

όηη

ηα

καξγαξηηάξηα

ρξεζηκνπνηνύληαλ

σο

δηαθνζκεηηθά αληηθείκελα (Strack, 2006).
Ζ ηλδηθή ηζηνξία αλαθέξεη γηα πξώηε θνξά ηα καξγαξηηάξηα πεξίπνπ ην 1500
π.Υ. Οη πξώηεο θαηαγξαθέο βξέζεθαλ ζην «Veda», ηα πξώηα ηεξά βηβιία ησλ
Βξαρκάλσλ πνπ κηινύλ γηα ην «krisana». Σν 500 π.Υ. ην «Ρακαγηάλα», παιαηό ηλδηθό
ρεηξόγξαθν, εμηζηνξεί ην κύζν ησλ ζηνηρείσλ πνπ έδσζαλ δώξα ζε έλα Θεό θαη
απηά ήηαλ ν αέξαο πνπ έδσζε ην νπξάλην ηόμν, ε θσηηά ην κεηεσξίηε, ε γε έλα
ξνπκπίλη θαη ε ζάιαζζα έλα καξγαξηηάξη. Αθόκα θαη ζήκεξα, νη ηλδέο λύθεο θνξνύλ
παξαδνζηαθά καξγαξηηάξηα ηελ εκέξα ηνπ γάκνπ ηνπο (Strack, 2006).
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ηελ αξραία Διιάδα, ην καξγαξηηάξη αθηεξώζεθε ζηελ Αθξνδίηε, ηε ζεά ηεο
αγάπεο. Ζ Αθξνδίηε, αλαδύζεθε από ην λεξό κέζα από έλα θνρύιη θαη γη’ απηό ζα
κπνξνύζε λα ζπγθξηζεί κε έλα πνιύηηκν καξγαξηηάξη. Οη Φνίληθεο είραλ πηζαλόηαηα
θέξεη ηα πξώηα καξγαξηηάξηα ζηελ Διιάδα, αιιά κόλν κεηά ηελ Πεξζηθή επηξξνή νη
άλδξεο θαη νη γπλαίθεο άξρηζαλ λα ζηνιίδνληαη κε απηά. Ο Όκεξνο ζπάληα αλαθέξεη
ηα καξγαξηηάξηα. Πηζαλώο κηιάεη γηα απηά όηαλ ιέεη: «Οη πνιύηηκνη ιίζνη πνπ
αθηηλνβνινύζαλ ζαλ ηξεηο ιακπεξέο ζηαγόλεο θξεκόληνπζαλ από ηα απηηά ηεο»
(Strack, 2006).
Σν πηζαλόλ παιαηόηεξν πεξηδέξαην καξγαξηηαξηώλ πξνέξρεηαη από ηηο
αλαζθαθέο ζην ρεηκεξηλό παιάηη ησλ πεξζηθώλ βαζηιηάδσλ ζηε νύζα. Σν
πεξηδέξαην απηό κε ηηο ηξεηο ζεηξέο, ήηαλ θξπκκέλν κέζα ζε κηα ζαξθνθάγν γηα
2.500 έηε πεξίπνπ, έσο όηνπ, ην 1908 παξνπζηάζηεθε ζηελ Πεξζηθή Έθζεζε ζην
κνπζείν ηνπ Λνύβξνπ ζην Παξίζη. Σα ζρέδηα ζηελ πεξζηθή θεξακηθή δείρλνπλ όηη
ηα καξγαξηηάξηα ιαηξεύνληαλ από ηα παιηά ρξόληα. Σα λνκίζκαηα από ηελ πεξίνδν
ησλ αζζαληδώλ απεηθνλίδνπλ έλαλ βαζηιηά πνπ θνξά έλα ζθνπιαξίθη κε ηξία
καξγαξηηάξηα (Strack, 2006).
Οη αξραίνη πνιηηηζκνί ηεο Κίλαο έβιεπαλ ηα καξγαξηηάξηα σο θνζκήκαηα ηεο
πςειήο θνζκηθήο ηάμεο θαηέρνληαο εμίζνπ κπζηηθηζηηθή ζπνπδαηόηεηα. Γηα 3.000
ρξόληα, ηα καξγαξηηάξηα ζεσξνύληαλ σο «ε Βαζίιηζζα ησλ Πνιύηηκσλ Λίζσλ».
Αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα είδσια θαη ζξεζθεπηηθά αγάικαηα, αιιά αξγόηεξα
έγηλαλ ηδηνθηεζία κόλν γηα ηνπο ηζρπξνύο θαη δπλαηνύο. Οη Κηλέδνη ζεσξνύζαλ όηη
ηα καξγαξηηάξηα δεκηνπξγήζεθαλ κέζα από ηνλ εγθέθαιν ησλ δξάθσλ θαη πίζηεπαλ
όηη έρνπλ ζεξαπεπηηθέο δπλάκεηο. Ζ ρξήζε ησλ καξγαξηηαξηώλ ζηελ ηαηξηθή, πηζαλώο
μεθίλεζε ζηελ Κίλα, γη’ απηό θαη ηα καξγαξηηάξηα έρνπλ παξακείλεη κέρξη ζήκεξα
κέξνο ηεο παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο ηαηξηθήο. Οη αξραίνη θηλεδηθνί κύζνη κηιάλε γηα
καξγαξηηάξηα πνπ ιάκπνπλ ηόζν έληνλα ζην ζθνηάδη όπνπ ζα κπνξνύζαλ λα θαλνύλ
από απόζηαζε πνιιώλ ρηιηνκέηξσλ (Strack, 2006).
Όηαλ ε Ρώκε βάιζεθε λα θαηαθηήζεη ηνλ θόζκν θαη ήξζε ζε ζύγθξνπζε κε
ηελ Αίγππην, ηα καξγαξηηάξηα ήηαλ πην επηζπκεηά από ηα ιάθπξα. Απηά έπαημαλ ην
ζεκαληηθόηεξν ξόιν ζην πην ενξηαζηηθό ζπκπόζην ηεο ινγνηερλίαο. Γηα λα πείζνπλ
νη Αξραίνη Αηγύπηηνη ηνπο Ρσκαίνπο όηη δελ πξέπεη λα θαηαθηήζνπλ ηε ρώξα ηνπο,
ιόγσ ηεο πινύζηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο, ε Κιενπάηξα ζηνηρεκάηηζε κε ηνλ
Αληώλην όηη ζα ηνπ έθαλε ην πην αθξηβό δείπλν ζηελ ηζηνξία. Με κηα κεγάιε άλεζε
έβγαιε ην έλα από ηα καξγαξηηαξέληα ζθνπιαξίθηα ηεο, ην ζξπκκάηηζε ζην πηάην ηεο,
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ην έξημε ζην θξαζί ηεο θαη ην ήπηε. Ο Αληώληνο αξλήζεθε λα πηεη ην δηθό ηνπ θξαζί
λνκίδνληαο όηη ζα είλαη ην δεύηεξν ζθνπιαξίθη ηεο Κιενπάηξαο ην νπνίν όκσο
ζώζεθε θαη παξνπζηάζηεθε ζύκθσλα κε ηζρπξηζκνύο, ζηε Ρώκε κεηά από ην ζάλαην
ηεο Κιενπάηξαο ην 30 π.Υ. θαη δηαηξέζεθε ζε δύν κηζά, ηα νπνία εμσξάηζαλ
αξγόηεξα ηα απηηά ηνπ αγάικαηνο ηεο Αθξνδίηεο κέζα ζην Πάλζενλ. Ο Πιίληνο
γξάθεη ζην θεκηζκέλν βηβιίν ηνπ «Φπζηθή Ηζηνξία», όηη ηα ζθνπιαξίθηα απηά άμηδαλ
όζν 1.875.000 νπγθηέο θαζαξνύ αζεκηνύ, πεξίπνπ 6,5 εθαηνκκύξηα δνιάξηα
(Γαξκπήο, 2008).
Πνηα είλαη όκσο ε αιήζεηα γηα ηα καξγαξηηάξηα; Δίλαη ίζσο από ηηο ειάρηζηεο
θνξέο πνπ κηα θαζαξά επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε εμήγεζε θαληάδεη πεξηζζόηεξν
κε πνηεηηθή πξνζέγγηζε ελόο νλεηξνπόινπ κπαινύ.

1.4 Σα μαπγαπιηάπια
Αθήλνληαο ηελ ηζηνξία ησλ καξγαξηηαξηώλ ζα πξέπεη λα γίλεη κηα βαζηθή
επηζήκαλζε σο πξνο ηελ νξνινγία θαη ην δηαρσξηζκό ηνπο. Καηαξρήλ ηα
καξγαξηηάξηα ρσξίδνληαη ζε α) θπζηθά, β) θαη γ) ηερλεηά καξγαξηηάξηα.

1.4.1 Φςζικά μαπγαπιηάπια
Όια ηα είδε δίζπξσλ καιαθίσλ είλαη
ηθαλά λα δεκηνπξγήζνπλ καξγαξηηάξηα, αιιά
κόλν κεξηθά κπνξνύλ λα εθθξίλνπλ έλα
καξγαξώδεο επίζηξσκα πνπ έρεη ηελ ειθπζηηθή
καξγαξηηαξέληα ιακπξόηεηα ησλ πνιύηηκσλ
απηώλ ιίζσλ (http://www.absolutepearls.co.uk).
Σα

θπζηθά

δεκηνπξγία
Δηθόλα 1.3: Δπηθάλεηα θαη θπζηθνύ
θαη θαιιηεξγεκέλνπ καξγαξηηαξηνύ
(www.shecypearljewelry.com)

καξγαξηηάξηα
ηνλ

νπνίσλ

(Δηθ.

1.3),

αλαθέξζεθε

ε
ζε

πξνεγνύκελε ελόηεηα, είλαη εμαηξεηηθά ζπάληα
θαη γηα ηνλ εληνπηζκό ελόο αμηνπνηήζηκνπ,
ρξεηάδεηαη λα αλνηρηνύλ ηνπιάρηζηνλ δεθάδεο
αλ όρη ρηιηάδεο άηνκα δίζπξσλ καιαθίσλ.

Μπνξνύλ λα δηαηξεζνύλ πεξαηηέξσ ζε καξγαξηηάξηα ηνπ ζαιαζζηλνύ λεξνύ θαη
καξγαξηηάξηα ηνπ γιπθνύ λεξνύ (από πνηάκηα, ιίκλεο θιπ.).
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1.4.2 Καλλιεπγημένα μαπγαπιηάπια
Σα θαιιηεξγεκέλα καξγαξηηάξηα (ζαιαζζηλνύ ή γιπθνύ λεξνύ) (Δηθ. 1.3)
δεκηνπξγνύληαη όπσο αθξηβώο θαη ηα θπζηθά, κόλν πνπ ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ην
μέλν ζσκαηίδην πνπ ζπλήζσο είλαη έλα θνκκάηη ηζηνύ από ην καλδύα ελόο άιινπ
καιαθίνπ κόλν ηνπ (ζαιαζζηλνύ λεξνύ) ή καδί κε έλα θνκκάηη ζξπκκαηηζκέλνπ
νζηξάθνπ (γιπθνύ λεξνύ), ηνπνζεηείηαη κε αλζξώπηλε παξέκβαζε θαηόπηλ κηαο
πνιύπινθεο κεζόδνπ ζην δίζπξν καιάθην (http://www.absolutepearls.co.uk).
Σα καξγαξηηάξηα ηνπ ζαιαζζηλνύ λεξνύ είλαη ζηξνγγπιόηεξα θαη αθξηβόηεξα
από απηά ηνπ γιπθνύ λεξνύ ηα νπνία θαιιηεξγνύληαη ζε κηα ηεξάζηηα πνηθηιία
κνξθώλ θαη ρξσκάησλ, πξνζθέξνληαο κεγαιύηεξν ελδηαθέξνλ θαη κεηαβιεηόηεηα
(http://www.absolutepearls.co.uk).
Πξσηνπόξνη νη Κηλέδνη έβαδαλ κηθξά αγαικαηάθηα ηνπ Βνύδα ζηα καιάθηα ηνπ
γιπθνύ λεξνύ Cristaria plicata, κέρξη λα θαιπθζεί ε επηθάλεηά ηνπο από κάξγαξν.
Έρνληαο απηό ππόςε ηνπ, ν νπεδόο λαηνπξαιηζηήο Carl Gustar Von Linne ην 1760,
πξνζπάζεζε κε επηηπρώο, λα θαιιηεξγήζεη ζηξνγγπιά καξγαξηηάξηα, ζπξώρλνληαο
από κηα ηξύπα ην εκθύηεπκα κε αζεκέλην ζύξκα. Δθαηό ρξόληα κεηά, ν επηζηήκνλαο
Kokichi Mikimoto (1858-1954) βαζηζκέλνο ζηελ παηέληα ηνπ νδνληνγηαηξνύ
Otokichi ν νπνίνο είρε ηπιίμεη κε καλδύα άιινπ καιαθίνπ ην εκθύηεπκα, δέλνληάο ην
κε κεηάμη θαη ηνπνζεηώληαο ην κε ηε βνήζεηα εηδηθά δηακνξθσκέλσλ ρεηξνπξγηθώλ
εξγαιείσλ κέζα ζηνλ καλδύα ηνπ νζηξάθνπ, θαιιηέξγεζε κε επηηπρία, ην πξώην
ζηξνγγπιό καξγαξηηάξη γξάθνληαο ην όλνκά ηνπ ζηελ ηζηνξία (Γαξκπήο, 2008).

1.4.2.1

Σύποι μαπγαπιηαπιών

ύκθσλα

κε

ηηο

ηζηνζειίδεο

www.mikimotoamerica.com

θαη

www.tasaki.co.jp, ηα θαιιηεξγεκέλα καξγαξηηάξηα δηαθξίλνληαη σο εμήο:
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Μαπγαπιηάπια Akoya
Σα

καξγαξηηάξηα

Akoya

(Δηθ.

1.4)

παξάγνληαη από ηα ζηξείδηα Akoya (Pinctada
fucata) ζηελ Ηαπσλία. Σν κέγεζόο ηνπο κπνξεί
λα πνηθίιεη κεηαμύ 3 θαη 10 mm θαη είλαη
αλάινγν κε ην κέγεζνο ηνπ ζηξεηδηνύ. Σν ρξώκα
Δηθόλα 1.4: Μαξγαξηηάξη
Akoya ζην όζηξαθν Pinctada
fucata (www.mikimoto-pearlmuseum.co).

ηνπο κπνξεί λα είλαη ιεπθό, θξεκώδεο, ξνδαιό,
πξάζηλν, αζεκέλην θαη ρξπζό. Σα καξγαξηηάξηα
Akoya είλαη γλσζηά γηα ηελ πςειή ιακπξόηεηα
θαη ην πινύζην ρξώκα ηνπο.

Άζππα μαπγαπιηάπια Νόηιαρ θάλαζζαρ
Απηά είλαη κεγάινπ κεγέζνπο καξγαξηηάξηα θαη πξνέξρνληαη από ην
κεγαιύηεξν είδνο ζηξεηδηώλ Pinctada maximα (Δηθ. 1.5) πνπ ε δηάκεηξόο ηνπο κπνξεί
λα θηάζεη κέρξη 20-30 cm. Δκθαλίδεηαη θπζηθά κόλν ζηα ζεξκά ηξνπηθά
λνηηνεηξεληθά λεξά ηεο Arafura ζάιαζζαο (από ηε βόξεηα Απζηξαιία), ηεο
αλαηνιηθήο θαη βόξεηαο Ηλδνλεζίαο, ησλ Φηιηππίλσλ, ηεο Μαιαηζίαο, ηεο Myanmar
θαη ηεο βόξεηαο Σατιάλδεο. Σν ρξώκα ησλ καξγαξηηαξηώλ ηεο Νόηηαο Θάιαζζαο
θαζνξίδεηαη από ηνπο δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο
ζηξεηδηώλ.

Σα

άζπξα

καξγαξηηάξηα

παξάγνληαη από ηα ζηξείδηα κε αζεκέληα όςε
ζην

πεξίγξακκά

ηνπο

θαη

ηα

ρξπζά

καξγαξηηάξηα παξάγνληαη από ηα ζηξείδηα κε
ρξπζνθίηξηλν πεξίγξακκα. Σν ζεξκό, θπζηθό
ρξπζό

ρξώκα

ηνπο

ιέγεηαη

όηη

είλαη

ζπαληόηεξν από όηη ν ρξπζόο ν ίδηνο.
Γίλνληαη κεγαιύηεξα από 10 mm ζηε Δηθόλα 1.5: Pinctada maximα κε ην
καξγαξηηαξη ηνπ (www.mikimotoδηάκεηξν, θαη κεξηθά απμάλνληαη κέρξη 16-17 pearl-museum.co).
mm, κε βάξνο πεξίπνπ 7 g.
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Μαύπα μαπγαπιηάπια ηηρ Νόηιαρ Θάλαζζαρ
Σα καξγαξηηάξηα απηά παξάγνληαη από
ηα

κεγαιόζσκα

ζηξείδηα

Pinctada

margaritifera (Δηθ. 1.6) κε καύξν πεξίγξακκα
νζηξάθνπ (δηάκεηξνο 10-20 cm). Καηνηθνύλ
ζηηο ηξνπηθέο θαη ππνηξνπηθέο ζάιαζζεο. ηελ
Ηαπσλία, εκθαλίδνληαη ζηελ πιεπξά ηνπ
Δηξεληθνύ από ηε Οθηλάνπα κέρξη ην Nanki.
Δηθόλα 1.6: Μαύξν καξγαξηηάξη ηεο
Καιιηεξγνύληαη θπξίσο ζηε Μηθξνλεζία θαη
Νόηηαο Θάιαζζαο ζην Pinctada
margaritifera (www.mikimoto-pearl ηελ Πνιπλεζία, αιιά ε πιεηνλόηεηα απηήο ηεο
-museum.co).
θαιιηέξγεηαο πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ Σατηή. Ζ
δηάκεηξνο ησλ καξγαξηηαξηώλ είλαη πεξίπνπ 8-15 mm, ελώ ην ρξώκα ηνπο ζπλδπάδεη
ηνπο κπιε, πξάζηλνπο θαη ηώδεηο ηόλνπο. Μπνξεί λα ρξεηαζηνύλ δώδεθα έηε γηα ηελ
ζπγθνκηδή ηνπο γηα λα ζπιιέμεη θάπνηνο αξθεηά καύξα καξγαξηηάξηα πνπ λα
ηαηξηάδνπλ ζην κέγεζνο, ηε κνξθή θαη ην ρξώκα γηα λα δεκηνπξγήζεη έλα θόζκεκα.
Μαπγαπιηάπια ηος γλςκού νεπού
Απηά θαιιηεξγνύληαη ζπλήζσο ζηηο ιίκλεο θαη ηνπο πνηακνύο ηεο Κίλαο (Biwa
θαη Kasumigaura) ρξεζηκνπνηώληαο ηα κύδηα Hyriopsis cumingi θαη Hyriopsis
schlegelii (Δηθ. 1.7) θαη έλα πβξίδην ησλ δύν εηδώλ σο “νηθνδεζπόηεο” ή γεληθόηεξα
από ηα καιάθηα “triagular clams”. Σα όζηξαθα απηά θηάλνπλ 15-25 cm δηάκεηξν.
Σνπιάρηζηνλ δέθα έσο δεθαηέζζεξα καξγαξηηάξηα κπνξνύλ λα θαιιηεξγεζνύλ ζε
έλα κύδη. Σν ζεκαληηθόηεξν ραξαθηεξηζηηθό απηώλ ησλ καξγαξηηαξηώλ είλαη όηη δελ
έρνπλ θαλέλαλ ππξήλα, θαη απνηεινύληαη θαζαξά από ηα ζηξώκαηα καξγάξνπ, κέρξη
ην θέληξν ηνπο. Ζ απνπζία ελόο ππξήλα ζεκαίλεη
όηη απηά ηα καξγαξηηάξηα κπνξνύλ λα πάξνπλ κηα
επξεία

πνηθηιία

κνξθώλ

όπσο:

ξπδηνύ,

ζηαγνληδίνπ, θνπκπηνύ, ζθαηξηδίνπ ηνπ γιπθνύ
λεξνύ καξγαξηηάξηα θιπ.. Δπίζεο, είλαη ηδηαίηεξα
πνηθίια ζην ρξώκα όπσο ιεπθό, πνξηνθάιη θαη
πνξθπξό. Γεληθόηεξα κόλν ηα καξγαξηηάξηα ηνπ Δηθόλα 1.7: Μαξγαξηηάξηα ηνπ
γιπθνύ λεξνύ Hyriopsis schlegelii
γιπθνύ λεξνύ κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ επξύ (www.mikimoto-pearl-museum.co).
θάζκα κεγεζώλ (2-10 mm).
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Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ηα πξώηα εκπνξεύζηκα καξγαξηηάξηα γιπθνύ λεξνύ
δεκηνπξγήζεθαλ ην 1928 ζηελ Ηαπσλία, ζηε ιίκλε Biwa (Γαξκπήο, 2008).
Δθηόο όκσο από ηα πξναλαθεξόκελα είδε καξγαξηηαξηώλ, ζύκθσλα κε ηελ
ηζηνζειίδα www.pearl-guide.com, ππάξρνπλ θαη ηα παξαθάησ είδε:
Μαπγαπιηάπια Cortez
Απηά πξνέξρνληαη από ηα ζηξείδηα

Pinctada

mazatlanica θαη Pteria sterna (Δηθ. 1.8) ηα νπνία
θαιιηεξγνύληαη ζηνλ θόιπν ηεο Καιηθόξληαο. Σν
κέγεζόο ηνπο θπκαίλεηαη από 8-14 mm ζε δηάκεηξν θαη
κόλν ην 5 % ηεο ζπγθνκηδήο κπνξεί λα μεπεξάζεη ηα 10
mm. πλήζσο έρνπλ ζρήκα κπαξόθ ή εκη-κπαξόθ θαη
Δηθόλα 1.8: Pteria sterna
κε θπζηθό καξγαξηηάξη
(www.perlas.com)

ζπαληόηεξα ζηξόγγπιν (βι. Δηθ. 1.20). Σέινο ην ρξώκα
ηνπο κνηάδεη κε ηνπ νπξάληνπ ηόμνπ θαη απηό γηαηί
θπκαίλεηαη από ηνπο ζεξκνύο θαη δξνζεξνύο ηόλνπο ηνπ

άζπξνπ, αζεκέληνπ, γθξίδνπ, ράιθηλνπ σο θαη ηνπ καύξνπ κε δηάθνξνπο ηόλνπο από
πξάζηλν, πνξθπξό, κπιε, ρξπζό θαη ηώδεο.
Μαπγαπιηάπια Mabe
Δίλαη εκηζθαηξηθά δηακνξθσκέλα καξγαξηηάξηα πνπ απμάλνληαη ζην
εζσηεξηθό ηνπ θειύθνπο ησλ ζηξεηδηώλ, θαη όρη κέζα ζηνλ ηζηό ηνπο (Δηθ. 1.9). Σα
mabes εκθαλίδνληαη πεξηζηαζηαθά ζηε θύζε. Αληίζεηα, ηα θαιιηεξγεκέλα mabes
απμάλνληαη ζθόπηκα, κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ελόο εκηζθαηξηθνύ ππξήλα θαη κε ηελ
εκθύηεπζή ηνπ

ζην όζηξαθν ηνπ ζηξεηδηνύ. Σα

καξγαξηηάξηα αλαπηύζζνληαη έπεηηα ζε εκηζθαηξηθή
κνξθή, κε κηα επίπεδε πιάηε. ην ζηξείδη έλα
καξγαξηηάξη

mabe

ζεσξείηαη

πξαγκαηηθά

έλα

εκηζθαηξηθό καξγαξηηάξη πνπ κνηάδεη κε θνπζθάια.
Αθόηνπ έρεη αλαπηπρζεί ην καξγαξηηάξη απηό,
επεμεξγάδεηαη γηα λα γίλεη έλα καξγαξηηάξη mabe. Ο
ππξήλαο αθαηξείηαη θαη έπεηηα αληηθαζίζηαηαη κε

Δηθόλα 1.9: Pteria Penguin κε έλα
ξεηίλε. Σν πίζσ κέξνο ηνπ καξγαξηηαξηνύ καξγαξηηάξη mabe (www.mikimotopearl-museum.co).
θαιύπηεηαη έπεηηα κε έλα θνκκάηη από κάξγαξν γηα
λα νινθιεξσζεί ην καξγαξηηάξη mabe.
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Μαπγαπιηάπια Conch
Σα καξγαξηηάξηα Conch (Δηθ. 1.10) δελ
πεξηέρνπλ θακία ζηξώζε κάξγαξνπ, δελ είλαη
πξαγκαηηθά
πνιύηηκνη

καξγαξηηάξηα.
απηνί

ιίζνη

Αλη’
είλαη

απηνύ,

νη

αζβεζηνύρεο

ζπκπήμεηο, παξόκνηεο κε ηηο πέηξεο ησλ λεθξώλ
ζηνπο αλζξώπνπο. Παξάγνληαη από ην κεγαιύηεξν
ζαιάζζην ζαιηγθάξη (Strombus gigas), ην νπνίν
Δηθόλα 1.10: Μαξγαξηηάξηα δεη ζηε ζάιαζζα ηεο Καξατβηθήο θνληά ζηε λόηηα
Conch
Φιόξηληα. Καλέλαο δελ έρεη επηλνήζεη αθόκα κηα
(www.shecypearljewelry.com)
κέζνδν θαιιηέξγεηαο γηα καξγαξηηάξηα conch.
Δπνκέλσο ην θαζέλα είλαη θπζηθό καξγαξηηάξη εμαηξεηηθά ζπάλην θαη πνιύηηκν.
Τπνινγίδεηαη όηη κόλν έλα ζε 10.000 άηνκα ζαιηγθαξηώλ παξάγεη έλα καξγαξηηάξη,
θαη όηη ιηγόηεξν από ην 10 % έρνπλ ηελ πνηόηεηα ησλ πνιύηηκσλ ιίζσλ. Σα
καξγαξηηάξηα Conch είλαη ζπλήζσο κηθξά ζην κέγεζνο (3 mm) θαη έρνπλ ζρήκα
κπαξόθ ή νβάι. Σα ρξώκαηά ηνπο είλαη γεληθά ξνδαιά, θίηξηλα, θαθεηηά, άζπξα ή
ρξπζά. Σν ξνδ είλαη ην θπξίσο ρξώκα, ελώ ην ιεπθό θαη θαζηαλό είλαη ζρεηηθά
ζπάλην.
Μαπγαπιηάπια Melo
Όπσο θαη ηα καξγαξηηάξηα Conch έηζη θαη ηα
Melo είλαη θπζηθέο αζβεζηνύρεο ζπκπήμεηο από ην
ζαιάζζην ζαιηγθάξη Melo melo (Δηθ. 1.11), ην νπνίν
βξίζθεηαη ζηα λεξά ηεο Θάιαζζαο ηεο Νόηηαο Κίλαο,
σο ηα πην λόηηα θαη δπηηθά ηεο ηγθαπνύξεο θαη ηε
Θάιαζζα Αληακάλ. Δίλαη πνιύ κεγάια. Έλα από ηα
κεγαιύηεξα πνπ αλαθαιύθζεθαλ είρε ζρεδόλ ην

Δηθόλα 1.11: Όζηξαθν ηνπ
κέγεζνο κηαο κπάιαο ηνπ γθνιθ. Σα ρξώκαηα ησλ Melo melo πεξηβάιιεηαη από
καξγαξηηαξηώλ θπκαίλνληαη από καύξα σο θαζηαλά, δηάθνξα καξγαξηηάξηα Melo
(en.wikipedia.org)
κε ην πνξηνθαιί λα είλαη ην πην ζύλεζεο ρξώκα.
Δπίζεο όπσο ην καξγαξηηάξη conch, ην ρξώκα ζεσξείηαη όηη εμαζζελεί κε ηελ πάξνδν
ηνπ ρξόλνπ. Σα καξγαξηηάξηα Melo είλαη εμαηξεηηθά ζπάληα. Αλ θαη νη εξεπλεηέο
πξνζπαζνύλ λα ηα θαιιηεξγήζνπλ, θαλέλαο δελ ην έρεη πεηύρεη αθόκα. Έηζη όια ηα
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καξγαξηηάξηα Melo είλαη θπζηθά. Αλ θαη απηά ηα καξγαξηηάξηα ήηαλ γλσζηά θαη
ζπιιέγνληαη ζηελ Αζία εδώ θαη πνιιά ρξόληα, κόλν πξόζθαηα έρνπλ εηζαρζεί ζηε
δύζε.
Μαπγαπιηάπια Abalone
Σα καξγαξηηάξηα απηά ζεσξνύληαη
από πνιινύο ηα νκνξθόηεξα ζηνλ θόζκν, θαη
είλαη επίζεο από ηα ζπαληόηεξα. Δίλαη
θπζηθά καξγαξηηάξηα πνπ βξίζθνληαη ζην
γαζηεξόπνδν Haliotis (απηί ηεο ζάιαζζαο).
Σν ρξώκα ηνπο είλαη ζπλήζσο ηξηδίδνλ κπιε
Δηθόλα 1.12: Μαξγαξηηάξη
Abalone (www.ehow.com)

θαη έρνπλ ηε κνξθή θεξάηνπ (Δηθ. 1.12).

Μαπγαπιηάπια Scallop (σηενιών)
Σα καξγαξηηάξηα (Δηθ. 1.13) απηά είλαη
αζβεζηνύρεο ζπκπηύμεηο θαη πξνέξρνληαη από έλα
δίζπξν καιάθην γλσζηό σο «Mano de Leon», ή «πόδη
ηνπ ιηνληαξηνύ ηνπ Δηξεληθνύ», ην Nodipecten
subnodosus (Δηθ. 1.14). Απηό ην όζηξαθν έρεη πάξεη ην
Δηθόλα 1.13:Μαξγαξηηάξηα
Scallop
(www.allnaturalpearls.com)

όλνκά ηνπ ιόγσ ηεο κνλαδηθήο κνξθήο ηνπ θνρπιηνύ
ηνπ, ην νπνίν κνηάδεη κε ην πόδη ελόο ιηνληαξηνύ. Δίλαη
είδνο ρηεληνύ πνπ δεη ζηα παξάθηηα λεξά ηεο Βόξεηαο-

Κεληξηθήο Ακεξηθήο θαη ζπλήζσο βξίζθνληαη ζηηο αθηέο
ηεο

Μπάρα

ζηελ

Καιηθόξληα.

Απηά

ηα

θπζηθά

καξγαξηηάξηα πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηνλ νξγαληζκό είλαη
ζπλήζσο ζπκκεηξηθά. Τπάξρνπλ ζε δηάθνξα ζρήκαηα
όπσο θνπκπηά, θπθιηθά, ζηαγόλεο, θαη νβάι θαη ην κέγεζνο
ηνπο κπνξεί λα είλαη από ζπόξνο θαη λα θηάλεη θαη ηα 40

Δηθόλα 1.14: Nodipecten
θαξάηηα. Απηά ηα καξγαξηηάξηα είλαη ππνπξντόληα ηεο subnodosus
ζπγθνκηδήο ησλ νζηξάθσλ ζηηο άγξηεο πεξηνρέο θαη είλαη (www.sbnature.org)
πνιύ ζπάληα.
Δθηόο όκσο από ηα παξαπάλσ είδε ε Elisabeth Strack ην 2006 ζην βηβιίν
«Μαξγαξηηάξηα» έρεη θαηαγξάςεη ηα είδε ησλ δηζύξσλ ηνπ ζαιαζζηλνύ (Πηλ. 1.1) θαη
ηνπ γιπθνύ λεξνύ (Πηλ. 1.2) πνπ παξάγνπλ εκπνξηθά καξγαξηηάξηα.
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Πίλαθαο 1.1: πζηεκαηηθέο νκάδεο θαη ζαιάζζηα είδε δίζπξσλ πνπ παξάγνπλ
εκπνξηθά καξγαξηηάξηα (Strack, 2006).

Οικογένεια
Arcidae

Γένορ

Δίδορ

Mytilidae

Arca L., 1758
Mytilus L., 1758
Perna Retzius, 1788

Malleidae

Malleus Lamarck, 1799

Pteriidae

Pinctada Roding, 1798

Arca noae L., 1758
Mytilus edulis L., 1758
Perna viridis (L., 1758)
Perna canaliculus (Gmelin, 1791)
Malleus malleus L., 1758
Malleus albus Lamarck, 1819
Pinctada radiata (Leach, 1814)
Pinctada anomioides (Reeve, 1857)
Pinctada martensii (Dunker, 1857)
Pinctada shimizuensis S. K. u. R. Wada, 1953
Pinctada nigra (Gould, 1850)
Pinctada maculata (Gould, 1850)
Pinctada capensis (Sowerby, 1872)
Pinctada chemnitzii (Philippi, 1849)
Pinctada albino (Lamarck, 1819)
Pinctada margaritifera (L., 1758)
Pinctada mazatlanika (Hanley, 1855)
Pinctada maxima (Jameson, 1901)
Pteria sterna (Gould, 1851)
Pteria penguin (Roding, 1798)
Pteria colympus (Roding, 1798)
Pteria longisquamosa (Dunker, 1852)
Pteria hirundo (L., 1758)
Pinna nobilis L., 1758
Artina vexillum (Born, 1778)
Artina tuberculosa (Sowerby, 1872)
Pecten maximus (L., 1758)
Pecten sinensis Sowerby, 1842
Pecten albicans Schroter, 1802
Lyropecten subnodosus (Sowerby, 1835)
Spondylus americanus Hermann, 1781
Spondylus princeps Broderip, 1833
Spondylus gaederopus L., 1758
Spondylus calcifer
Placuna placenta (L., 1758)
Placuna sella (Gmelin, 1791)
Ostrea edulis L., 1758
Tridacna gigas(L., 1758)
Tridacna squamosa (Lamarck, 1819)
Hippopus hippopus (L., 1758)
Chione paphia (L., 1767)
Mercenaria mercenaria (L., 1758)

Pteria

Pinnidae

Pinna L., 1758
Artina Gray, 1842

Pectinidae

Pecten Muller, 1776

Spondylidae

Lyropecten Roding, 1798
Spondylus L., 1758

Placunidae

Placuna Lightfoot, 1786

Ostreidae
Tridacnidae CITES 2

Ostrea L., 1758
Tridacna Bruguiere, 1797

Venaridae

Hippopus Lamarck, 1799
Chione Muhlfeld, 1811
Mercenaria Schumacher, 1817
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Πίλαθαο 1.2. Αξηζκόο εηδώλ δίζπξσλ γιπθνύ λεξνύ πνπ παξάγνπλ εκπνξηθά
καξγαξηηάξηα (Strack, 2006).

Οικογένεια
Margaritiferidae Handerson, 1929
Unionidae

Απιθμόρ ειδών
7
117

1.4.3 Γιάκπιζη θςζικών και καλλιεπγημένυν μαπγαπιηαπιών
Σα θαιιηεξγεκέλα καξγαξηηάξηα είλαη θαη απηά πξαγκαηηθά καξγαξηηάξηα, πνπ
απμάλνληαη κέζα ζηα ζηξείδηα κε ηνλ ίδην ηξόπν όπσο ηα θπζηθά καξγαξηηάξηα. Ζ
δηαθνξά είλαη, όηη ζηελ πεξίπησζε ησλ θαιιηεξγεκέλσλ καξγαξηηαξηώλ, ν
θαιιηεξγεηήο καξγαξηηαξηώλ ππνθηλεί ζθόπηκα ηελ αλάπηπμε ηνπ καξγαξηηαξηνύ κε
ηελ παξεκβνιή ελόο ππξήλα ζην ζηξείδη. Καηά ζπλέπεηα, ν ζρεκαηηζκόο θαη ε
αλαθάιπςε ηνπ καξγαξηηαξηνύ δελ αθήλνληαη πιένλ ζηελ ηύρε.
Σν κόλν θνηλό πνπ έρνπλ ηα θπζηθά κε ηα θαιιηεξγεκέλα καξγαξηηάξηα είλαη
ηα δπν ή ηξία εμσηεξηθά ζηξώκαηά ηνπο (http://www.pearl-guide.com) (Δηθ. 1.16).

Δηθόλα 1.16: Απεηθόληζε πξαγκαηηθνύ θαη ηερλεηνύ καξγαξηηαξηνύ ζε δηαηνκή ή ζε
αθηίλα Υ (www.p-g-a.org).
Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ε θαιιηέξγεηα ησλ καξγαξηηαξηώλ αθόκα θαη ζήκεξα
πνπ γίλεηαη κε επηζηεκνληθά κέζα θαη κε απόιπηε κπζηηθόηεηα, απνδίδεη εκπνξηθά
αμηνπνηήζηκα καξγαξηηάξηα πεξίπνπ ην 50 % ησλ πνζνηήησλ θαη κόλν ην 10 % είλαη
πςειήο πνηόηεηαο. Ο δε ρξόλνο θαιιηέξγεηαο γηα κηα θαιή πνηόηεηα αγγίδεη ηα ηξία
ρξόληα (Γαξκπήο, 2008).
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1.4.4 Σεσνηηά μαπγαπιηάπια
Σα ηερλεηά

καξγαξηηάξηα (Δηθ. 1.17)

θαηαζθεπάδνληαη από γπαιί ή πιαζηηθό θαη ηα πην
επηηπρεκέλα θαη γλσζηά είλαη ηεο Μαγηόξθα. Σα
παλάθξηβα ρσξίο ιόγν καξγαξηηάξηα Μαγηόξθα
είλαη

θαηαζθεπαζκέλα

από

κηα

ζηξνγγπιή

ράληξα, ε νπνία έρεη επηζηξσζεί πνιιέο θνξέο κε
κηα νπζία πνπ νλνκάδεηαη «essent di orrient»
Δηθόλα 1.17: Δπηθάλεηα ηερλεηνύ
καξγαξηηαξηνύ (www.p-g-a.org/
pearls.html)

(Γαξκπήο, 2008) (νπζία ηεο Αλαηνιήο) θαη ηελ
νπνία εθεύξε έλαο Γάιινο νλόκαηη Jacquin θαη
πξνέξρεηαη

από

ιέπηα

ςαξηώλ

θαη

πην

ζπγθεθξηκέλα από ιέπηα ξέγγαο ή ζνινκνύ (www.pearls.co.uk).
Μηα αθόκε κέζνδνο πην νηθνλνκηθή γηα ηα ηερλεηά καξγαξηηάξηα είλαη ε
επέλδπζε πιαζηηθώλ ραληξώλ κε αθξπιηθό ρξώκα.

1.4.5 Μέθοδοι διασυπιζμού θςζικών, καλλιεπγημένυν και
ηεσνηηών μαπγαπιηαπιών
Με ηελ παξαγσγή θπζηθώλ, θαιιηεξγεκέλσλ θαη ηερλεηώλ καξγαξηηαξηώλ από
ην 1920 θαη κεηέπεηηα, ρξεηάζηεθε λα αλαπηπρζνύλ πνιινί ηξόπνη θαη πνιιέο
κέζνδνη γηα λα δηαρσξίδεηαη ν ηύπνο ησλ καξγαξηηαξηώλ, όπσο είλαη (Strack, 2006):
 ην νπηηθό κηθξνζθόπην
 ην ελδνζθόπην
 νη ζπζθεπέο δνθηκήο καξγαξηηαξηώλ ησλ R. Nacken θαη G. Jaeger
 νη ππεξηώδεο ιάκπεο (θζνξηζκόο θάησ από ην ππεξηώδεο θσο)
 νη αθηίλεο Υ
 ε ππέξπζξε θαζκαηνζθνπία
 ε θαζκαηνζθνπία θαηά Raman
 ε κέζνδνο κε νμύ
 ε ελεξγνπνίεζε ησλ λεηξνλίσλ θαη
 ε δνθηκή κε ηα δόληηα.
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Παξόια απηά ε θαιύηεξε κέζνδνο δηάθξηζεο κεηαμύ ησλ θπζηθώλ,
θαιιηεξγεκέλσλ θαη ηερλεηώλ καξγαξηηαξηώλ είλαη ε ηερλνινγία αθηίλαο X
(www.pearls.com).

1.4.6 Ποιοηικά σαπακηηπιζηικά μαπγαπιηαπιών
Κάζε καξγαξηηάξη πνπ ζπιιέγεηαη είλαη ηόζν δηαθνξεηηθό θαη κεκνλσκέλν όζν
έλα δαθηπιηθό απνηύπσκα. Τπάξρνπλ πέληε θπζηθνί παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ
πνηόηεηα ησλ καξγαξηηαξηώλ:
ηιλπνόηηηα. Αλαθέξεηαη ζηελ γπαιηζηεξή αληαλάθιαζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ
καξγαξηηαξηνύ, θαη δηαβαζκίδεηαη (Δηθ. 1.18) αλάινγα κε ηελ ιάκςε θαη ηε
δπλαηόηεηα αληαλάθιαζεο ηνπ θσηόο. Όζν πην θαιή ε θξπζηαιινπνίεζε ηνπ
κάξγαξνπ ηόζν θαιύηεξε ε ζηηιπλόηεηα ηνπ καξγαξηηαξηνύ. Ζ ζηηιπλόηεηα
απνηειεί ζεκαληηθό θξηηήξην αμηνιόγεζεο καξγαξηηαξηώλ (www.i-do.gr).

Δηθόλα 1.18: Γηαβάζκηζε ζηηιπλόηεηαο καξγαξηηαξηώλ (http://markhallacy.net/
shane/pearls/pearls.html)
Καθαπόηηηα. Όπσο νη πνιύηηκεο πέηξεο, έηζη θαη ηα καξγαξηηάξηα έρνπλ
θπζηθά ειαηηώκαηα. Όζν θαζαξόηεξε είλαη ε επηθάλεηα ελόο καξγαξηηαξηνύ
ηόζν πην πνιύηηκν είλαη. Με ηελ θαζαξόηεηα ελλνείηαη ην κέγεζνο θαη ν
αξηζκόο ιεθέδσλ ή εμνγθσκάησλ ζηελ επηθάλεηά ηνπ. Ζ απόιπηε ηειεηόηεηα
δεκηνπξγείηαη εληειώο ηπραία θαη είλαη εμαηξεηηθά ζπάληα (www.i-do.gr).
Υπώμα. Σν ρξώκα ελόο καξγαξηηαξηνύ είλαη γελεηηθά θαζνξηζκέλν από ην
ίδην ην όζηξαθν. Παξάγνληεο πνπ κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ην ρξώκα είλαη
θπξίσο πεξηβαιινληηθνί όπσο ν ηύπνο ησλ νξπθηώλ θαη κεηαιιεπκάησλ πνπ
ππάξρνπλ ζην λεξό. Σα ρξώκαηα (Δηθ. 1.19) πνπ ζπλήζσο αμηνινγνύληαη από
εθηηκεηέο καξγαξηηαξηώλ είλαη ην ιεπθό, ην ξνδαιό, ην αζεκόρξσκν, ην
καύξν θαη ην θξεκώδεο (www.i-do.gr).
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Δηθόλα 1.19: πλήζε ρξώκαηα καξγαξηηαξηώλ (http://markhallacy.net/shane/pearls/
pearls.html)
σήμα. Σν πην πεξηδήηεην ζρήκα καξγαξηηαξηνύ είλαη ην ζθαηξηθό, αιιά ηα
ηέιεηα ζηξόγγπια καξγαξηηάξηα είλαη ζπάληα θαη ηαπηόρξνλα ηα πιένλ
πνιύηηκα.
Οη ζπλήζεηο θαηεγνξίεο ζρεκάησλ (Δηθ. 1.20) είλαη:
 ζηξόγγπιν, εκηζηξόγγπιν,
 ζηαγνλόκνξθν,
 επίκεθεο σνεηδέο,
 θπθιηθό,
 εκηαθνλόληζην (εκηκπαξόθ),
 αθαλόληζην (κπαξόθ),
 εκηζηξόγγπιν θαη
 σνεηδέο

Δηθόλα 1.20: ρήκαηα καξγαξηηαξηώλ (http://markhallacy.net/shane/pearls/pearls.html)

Μέγεθορ. Σν κέγεζνο ησλ καξγαξηηαξηώλ (Δηθ. 1.21) κεηξάηαη ζε
ρηιηνζηά ηεο κηθξόηεξεο δηακέηξνπ. Σα πην ζπλεζηζκέλα κεγέζε
θπκαίλνληαη κεηαμύ 4,0-8,5 mm δηάκεηξν. Μεγάια καξγαξηηάξηα (πάλσ
από 10 mm) είλαη πνιύ ζπάληα θαη πνιύ αθξηβά. Δπίζεο ζπάληα
καξγαξηηάξηα ζεσξνύληαη απηά κέρξη 2 mm (www.i-do.gr).

Δηθόλα 1.21: Μεγέζε καξγαξηηαξηώλ ζε mm (http://markhallacy.net/shane/pearls
/pearls.html)
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1.4.7 Θεπαπεςηικέρ ιδιόηηηερ μαπγαπιηαπιών
Σα καξγαξηηάξηα πέξα από ηελ ρξήζε ηνπο σο θόζκεκα, έρεη δηαπηζησζεί όηη
κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ αλζξώπσλ θαη σο ηαηξηθά ή
θαξκαθεπηηθά βνεζήκαηα θαη όρη κόλν. Μεηά από εηδηθή επεμεξγαζία πνπ γίλεηαη
γηα λα απνκνλσζεί ην αζβέζηην, παξαζθεπάδνληαη κε απηό νδνληόθξεκεο, θξέκεο
πξνζώπνπ θαη ηακπιέηεο αζβεζηίνπ. ηελ Ηαπσλία θαη ζηελ Κίλα κπνξεί λα πάξεη
θαλείο ηακπιέηεο αζβεζηίνπ από θαιιηεξγεκέλα καξγαξηηάξηα σο ηαηξηθό
ζπκπιήξσκα, θαζώο σθειεί ηα δόληηα, ηα καιιηά, ηα λύρηα, θάλεη θαιό ζηελ
πεθηηθόηεηα ηνπ αίκαηνο θαη ζηα νζηά (Γαξκπήο, 2008).
Σν ζηνηρείν πνπ πξνζδίδεη θαιιπληηθέο ηδηόηεηεο ζην καξγαξηηάξη είλαη έλα
βηνελεξγό κείγκα από πξσηεΐλεο, ην νπνίν πξνζθέξεη δύλακε, ηόλσζε θαη ζξέςε
ηόζν ζην δέξκα όζν θαη ζηα καιιηά. Πεξηέρεη, επίζεο, θπζηθά ελπδαηηθά ζπζηαηηθά,
βηηακίλε Β θαη πνιπζαθραξίηεο (www.vita.gr).
Δίλαη πξώηεο ηάμεσο αζβέζηην γηα πξνβιήκαηα νζηενπόξσζεο θαη
νζηενπελίαο ζε ζηνηρεία, ηελ ιεγόκελε «Νόζν ηνπ Paget». Λέγεηαη ραξαθηεξηζηηθά
όηη ν Μikimoto θαηάπηλε έλα κε δπν ζξπκκαηηζκέλα καξγαξηηάξηα ηελ εκέξα γηα όιε
ηνπ ηε δσή. Δίλαη επίζεο από ηα θαιύηεξα γπλαηθεία «αληηθαηαζιηπηηθά», αθνύ
γεκίδεη απηή πνπ ηα θνξάεη κε γνεηεία, επηπρία θαη νκνξθηά, θνζκώληαο ην ζώκα
ηεο. ηελ Ηαπσλία κεηά από όιεο ηηο ρξήζεηο γηα θαιιπληηθά θαη θαξκαθεπηηθά
πξντόληα, ηα θειύθε πνπ απνκέλνπλ ζάβνληαη γηα ιίπαζκα θαη έηζη γίλεηαη ε ηειηθή
αλαθύθισζε ηνπ καξγαξηηαξηνύ (Γαξκπήο, 2008).
Οη Ηλδνί πίζηεπαλ όηη ηα καξγαξηηάξηα θέξλνπλ εζσηεξηθή γαιήλε ζην ζώκα
θαη ην πλεύκα ελώ γηα ηνπο ιανύο ηεο Αζίαο ήηαλ κεηαμύ ησλ άιισλ θαη έλα
ζαπκαηνπξγό θάξκαθν γηα ηηο παζήζεηο ησλ καηηώλ, ηεο θαξδηάο θαη ηνλ ππξεηό.

1.4.8 κοπόρ και ανηικείμενο ηηρ έπεςναρ
ηε θύζε όια ηα όζηξαθα δπλεηηθά παξάγνπλ καξγαξηηάξηα. Οξηζκέλα από
απηά παξάγνπλ εκπνξηθά καξγαξηηάξηα ελώ ηα ππόινηπα κε εκπνξηθά θπζηθά
καξγαξηηάξηα. Με εκπνξηθά καξγαξηηάξηα κπνξεί θαλείο λα βξεη θαη ζηνλ
πεηξνζσιήλα Lithophaga lithophaga (Linnaeus, 1758). Ζ Βηνιόγνο νθία Γαιελνύ Μεηζνύδε, ζηα πιαίζηα ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ηεο κε ηίηιν «Βηνινγία θαη
νηθνινγία ηνπ πεηξνζσιήλα Lithophaga lithophaga (Linnaeus, 1758) ζηνλ Δπβντθό
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θόιπν», κειεηώληαο ην εδώδηκν απηό δίζπξν καιάθην εληόπηζε καξγαξηηάξηα. Απηά
ηα καξγαξηηάξηα πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο πιηθό κειέηεο ζηελ παξνύζα
εξγαζία.
θνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ησλ καξγαξηηαξηώλ ηνπ
πεηξνζσιήλα κε ζηόρν λα αλαιπζεί ην καξγαξηηνθόξν θνξηίν πνπ έρεη εληνπηζηεί
ζην δίζπξν Lithophaga lithophaga, κεηξώληαο νξηζκέλνπο παξάγνληεο νη νπνίνη
αθνξνύλ ζηελ παξνπζία θαη ηε δπλακηθή ηνπο θαζώο θαη ζε νξηζκέλα
ραξαθηεξηζηηθά όπσο είλαη ην ρξώκα, ην κέγεζνο θαη ην ζρήκα ησλ καξγαξηηαξηώλ.
Ζ πνζνηηθή κειέηε ησλ θπζηθώλ καξγαξηηαξηώλ ηνπ πεηξνζσιήλα γίλεηαη γηα
πξώηε θνξά ζε δηεζλέο επίπεδν.
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2. Τλικά και μέθοδοι
2.1

Ο Πεηποζυλήναρ
Παξαθάησ δίλνληαη κεξηθέο γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν είδνο

όπσο έρνπλ θαηαγξαθεί ζηελ πξναλαθεξόκελε δηαηξηβή (Γαιελνύ-Μεηζνύδε 1994).
Ο πεηξνζσιήλαο ή πεηξνζέιηλν ή ρνπξκάο (date mussel) Lithophaga
lithophaga (Linnaeus, 1758) (Δηθ. 2.1) έρεη ζύκθσλα κε ηνπο Scarlato &
Starobogatov (1984) θαη Barnes (1987), ηελ
παξαθάησ ζπζηεκαηηθή θαηάηαμε :
Φύιν

Mollusca

Κιάζε

Bivalvia

Σάμε

Mytiloida

Οηθνγέλεηα

Lithophagidae

Γέλνο

Lithophaga

Είδος

L.lithophaga

Δηθόλα 2.1: Lithophaga lithophaga
(www.nmr-pics.nl)

Ο πεηξνζσιήλαο είλαη έλαο δηεζεκαηνθάγνο – αησξεκαηνθάγνο νξγαληζκόο
(Morton 1983), δεη κόληκα κέζα ζε βηνδηαβξσζηγελή νπή (θσιηά) πνπ ηε δηαλνίγεη
πεξηνδηθά ζε βξαρώδε αζβεζηνιηζηθά ππνζηξώκαηα πξνο ην εζσηεξηθό ησλ βξάρσλ.
Σν ζρήκα ηνπ, όπσο θαη ε βηνδηαβξσζηγελήο νπή ηνπ, είλαη επίκεθεο, αηξαθηνεηδέο
κε απνζηξνγγπιεκέλα άθξα. Οη δύν ζπξίδεο είλαη ίζεο θαη ελώλνληαη κε ηνλ ειαζηηθό
ζύλδεζκν πνπ δε θέξεη νδόλησζε. Σν όζηξαθν είλαη ζρεηηθά ιεπηό, έρεη εμσηεξηθά ην
ρξώκα ηνπ κειηνύ αλνηρηό σο ζθνύξν, αξθεηά θσηεηλό ελώ εζσηεξηθά έρεη αλνηρηό
καξγαξώδεο ρξώκα πνπ ηξηδίδεη.
πλαληάηαη ζε όιε ηε Μεζόγεην ζε βάζνο κέρξη θαη ηα 100 m, αιιά αθζνλεί
ζηε κεζνπαξαιηαθή θαη αλώηεξε ππνπαξαιηαθή δώλε (Fischer et al. 1987). ηελ
Διιάδα θαη ηδηαίηεξα ζην Ν. Αηγαίν ε ύπαξμή ηνπ αλαθεξόηαλ κέρξη ηελ Δύβνηα,
αιιά νη Koukouras et al. (1985), ην εληόπηζαλ ζηελ Καζζάλδξα Υαιθηδηθήο (ζηε
βάζε ηνπ ζπόγγνπ Spongia officinalis, επεθηείλνληάο ηελ έηζη θαη ζην Β. Αηγαίν
θαζώο επίζεο θαη ζε άιιεο πεξηνρέο όπσο ζην Θεξκατθό, ζηε ηζσλία Υαιθηδηθήο
θαη ζηηο Β. πνξάδεο.
Ο Δπβντθόο θόιπνο όκσο είλαη απηόο πνπ έρεη αλαθεξζεί ζε παληδηθέο
εξγαζίεο θαη από πνιινύο εξεπλεηέο (Παλαγησηόπνπινο 1916, Belloc 1948,
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Anonymous 1963, Koroneos 1979 θ.ά.) σο ε πην γλσζηή πεξηνρή γηα ηελ ύπαξμε ηνπ
πεηξνζσιήλα ζ’ απηόλ.

2.2

Πεπιοσή μελέηηρ
Οη πεηξνζσιήλεο πνπ έθεξαλ καξγαξηηάξηα ζπιιέρζεθαλ από ηνλ Δπβντθό

θόιπν ν νπνίνο ρσξίδεηαη ζε Βόξεην θαη Νόηην Δπβντθό από ηνλ Πνξζκό ηνπ Δπξίπνπ
θαη έρεη κήθνο 60 m, πιάηνο 40 m θαη βάζνο 8 m. Οξίδεηαη Αλαηνιηθά από ηηο
Γπηηθέο αθηέο ηεο Δύβνηαο, Γπηηθά από ηηο αθηέο ησλ Ννκώλ Φζηώηηδαο, Βνησηίαο
θαη Αηηηθήο, Βόξεηα από ηε λήζν ηξνγγπιή (όξην κε ην Μαιηαθό Κόιπν) θαη Νόηηα,
ηε λήζν Καβαιηαλή (όξην κε ηνλ Κόιπν Πεηαιηώλ) (Γαιελνύ-Μεηζνύδε, 1994).
Ζ παξάθηηα κνξθνινγία ηεο πεξηνρήο ζε ζπλδπαζκό κε ηε ζέζε ηνπ
παιηξξντθνύ θέληξνπ ηνπ Αηγαίνπ, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ εθδήισζε ηδηόκνξθνπ
παιηξξντθνύ ξεύκαηνο. ηε θνξύθσζε ηνπ θαηλνκέλνπ ε ηαρύηεηα ηνπ ξεύκαηνο
κπνξεί λα θηάζεη θαη ηα 9 λαπηηθά κίιηα/ h. Ζ ξνή ησλ ξεπκάησλ εμαξηάηαη
νινθιεξσηηθά από ηε ζειήλε θαη έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ δηάξθεηα θάζε ζειεληαθνύ
κήλα. Ζ θπζηνινγηθή ξνή ηνπ ξεύκαηνο πξνο κηα θαηεύζπλζε δηαξθεί έμη ώξεο.
Ακέζσο κεηά αθνινπζεί έλα δηάζηεκα δέθα πεξίπνπ ιεπηώλ, όπνπ ηα λεξά
παξακέλνπλ ζηάζηκα. Μεηά αιιάδνπλ θαηεύζπλζε θαη θηλνύληαη εληειώο αληίζεηα
γηα δηάξθεηα επίζεο έμη σξώλ. Μηα άιιε ελδηαθέξνπζα επηζήκαλζε ηνπ παιηξξντθνύ
απηνύ θαηλνκέλνπ ηνπ Δπξίπνπ πνπ θαηαδείρλεη ηε ζαπκαζηή λνκνηέιεηα ηεο θύζεο
είλαη όηη ηηο πεξηόδνπο ηζεκεξίαο (21ε Μαξηίνπ θαη 22α επηεκβξίνπ), ηα ξεύκαηα
αιιάδνπλ ακέζσο θαηεύζπλζε, ρσξίο ηε ζηαζηκόηεηα ησλ δέθα ιεπηώλ πεξίπνπ,
όπσο ζπκβαίλεη όιεο ηηο ππόινηπεο κέξεο ηνπ ρξόλνπ (www.eviapress.gr).
Ζ ύπαξμε ηνπ ηζρπξνύ απηνύ παιηξξντθνύ ξεύκαηνο είλαη αλακελόκελν λα
πξνθαιεί ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο γηα ηνπο νξγαληζκνύο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ
πεξηνρή επίδξαζήο ηνπ. Έλαο από απηνύο ηνπο νξγαληζκνύο είλαη θαη ν
πεηξνζσιήλαο ν νπνίνο θάησ από απηέο ηηο ζπλζήθεο κπνξεί λα εμαζθαιίζεη
πεξηζζόηεξε ηξνθή κε κηθξόηεξε θαηαλάισζε ελέξγεηαο (Γαιελνύ-Μεηζνύδε,
1994).
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2.3

Παπάμεηποι
Γηα ηε ζπιινγή ησλ πεηξνζσιήλσλ έγηλαλ δεηγκαηνιεςίεο από 16 ζηαζκνύο ζην

Βόξεην θαη Νόηην Δπβντθό θόιπν από δύν βάζε (0-1 θαη 1-2 m). ε έλαλ από ηνπο 16
ζηαζκνύο, ην ζηαζκό 1, έγηλαλ 21 κεληαίεο δεηγκαηνιεςίεο ζε έμη βάζε (0-1, 1-2, 23, 3-4, 4-5 θαη 5-6 m) ηελ άλνημε θαη ην θαινθαίξη ηνπ 1989. Πεηξνζσιήλεο
βξέζεθαλ ζηνπο ζηαζκνύο από 1-15, δειαδή ζην ζηαζκό 16 δελ βξέζεθαλ όζηξαθα.
Σα καξγαξηηάξηα αθνύ απνκνλώζεθαλ, θπιάρζεθαλ γηα πεξαηηέξσ έξεπλα.

Δηθόλα 2.2: Υάξηεο Δπβντθνύ θόιπνπ κε ηνπο ζηαζκνύο δεηγκαηνιεςίαο (lyk-kastell.att.sch.gr).

Σν πιηθό πνπ παξαρσξήζεθε γηα ηε κειέηε απηή αθνξνύζε ζηα παξαπάλσ
ζπιιεγκέλα καξγαξηηάξηα αλά καξγαξηηνθόξν άηνκν πεηξνζσιήλα, θαζώο επίζεο
θαη ηα εμήο δεδνκέλα:
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Μήναρ δειγμαηολητίαρ
ηαθμόρ δειγμαηολητίαρ
Βάθορ ζηαθμού (m)
Μήκορ οζηπάκος (cm)
Ξηπό βάπορ ζάπκαρ μςδιού (g)
Βάπορ πεπηικού ζςζηήμαηορ μςδιού (g)
Βάπορ γονάδαρ μςδιού (g)
Ξηπό βάπορ ζώμαηορ μςδιού (Ξηπό βάπορ ζάπκαρ μςδιού + Βάπορ
πεπηικού ζςζηήμαηορ μςδιού + Βάπορ γονάδαρ μςδιού) ( g)
Ολικό ξηπό βάπορ μςδιού (gr)
Πλήθορ μαπγαπιηαπιών / άηομο πεηποζυλήνα για μέπορ μόνο ηος
ςλικού
Θέζη μαπγαπιηαπιού επάνυ ζηο ζώμα ηος οζηπάκος υρ εξήρ:
 Μαλδύαο πξόζζηα (ΜΠ)
 Πξόζζηνο δηαβξσηηθόο αδέλαο (ΠΓΑ)
 Πξόζζηνο πξνζαγσγόο κπο (ΠΠΜ)
 Μαλδύαο θέληξν (ΜΚ)
 Πνδνκύο (Π)
 Μαλδύαο νπίζζηα (ΜΟ)
 Οπίζζηνο δηαβξσηηθόο αδέλαο (ΟΓΑ)
 Οπίζζηνο πξνζαγσγόο κπο (ΟΠΜ)
 Μαλδύαο (Μ)
 Ράρε (Ρ)
 Γηαβξσηηθνί αδέλεο (ΓΑ)
Σν θάζε δνρείν κε ηα καξγαξηηάξηα, αλνίγνληαλ
πξνζεθηηθά,

αθαηξνύληαλ

ηα

καξγαξηηάξηα

θαη

ηνπνζεηνύληαλ ζε απηνληζκέλν λεξό γηα ιίγα ιεπηά κέρξη
λα καιαθώζνπλ ηπρόλ ππνιείκκαηα ηζηώλ (Δηθ.2.3)
πξνθεηκέλνπ λα θαζαξηζηνύλ ηα καξγαξηηάξηα. Έπεηηα κε
ηε βνήζεηα ζηεξενζθνπίνπ (Olympus) ζε θιίκαθα
κεγέζπλζεο x20, γηλόηαλ ν θαζαξηζκόο θαη νη κεηξήζεηο Δηθόλα 2.3: Μαξγαξηηάξηα
πξνζθνιιεκέλα ζηνλ ηζηό ηνπ
παξακέηξσλ ησλ καξγαξηηαξηώλ.
κπδηνύ.
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Οη παξάκεηξνη πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε απηή είλαη:
Απιθμόρ μαπγαπιηαπιών / άηομο.
Γηα ην πιήζνο ησλ καξγαξηηαξηώλ
θαηαγξάθεθε ν αξηζκόο ηνπο γηα θάζε
άηνκν πεηξνζσιήλα. ηελ πεξίπησζε
ησλ ζπζζσκαησκάησλ καξγαξηηαξηώλ
όπσο

απηό

ηεο

εηθόλαο

2.4,

θαηακεηξήζεθαλ σο έλα καξγαξηηάξη
απηήο ηεο κνξθήο.

Δηθόλα 2.4: πζζσκάησκα

Μέγεθορ μαπγαπιηαπιού.
Σν κέγεζνο ηνπ καξγαξηηαξηνύ εθθξάζηεθε σο κέζε δηάκεηξνο
από κεηξήζεηο δύν ή ηξηώλ δηακέηξσλ (αλάινγα κε ην ζρήκα ηνπ
καξγαξηηαξηνύ),

ρξεζηκνπνηώληαο

ηελ

κηθξν-θιίκαθα

ηνπ

ζηεξενζθνπίνπ θαη ηελ αληηζηνίρηζε ησλ κεηξήζεσλ απηώλ ζε
θιίκαθα αλαθνξάο (πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο).
σήμα μαπγαπιηαπιού.
Δπηιέρηεθε ην πιεζηέζηεξν γεσκεηξηθό ζρήκα.
Υπώμα μαπγαπιηαπιού.
Δπηδηώρζεθε ε θαηαιιειόηεξε ρξσκαηηθή
απόδνζε. Γηα παξάδεηγκα ηα γαιαθηόκνξθα
καξγαξηηάξηα ραξαθηεξίζηεθαλ σο «ιεπθά», ελώ
ηα

εκηδηάθαλα

«ππόιεπθα».

Όζα

έρνπλε

ραξαθηεξηζηεί σο «ιεπθά κε θειίδα» θαη
«ππόιεπθα κε ππξήλα», είλαη καξγαξηηάξηα πνπ
θαίλεηαη ν ππξήλαο ηνπο (Δηθ. 2.5).
Άλλα ποιοηικά σαπακηηπιζηικά.

Δηθόλα 2.5: Μαξγαξηηάξη
πνπ θαίλεηαη ν ππξήλαο
ηνπ.

Δπίζεο έγηλε θαη κία γεληθή πνηνηηθή εθηίκεζε ησλ
καξγαξηηαξηώλ ηνπ πεηξνζσιήλα γηα άιια ραξαθηεξηζηηθά όπσο ε
ζηηιπλόηεηα θαη ε δηαθάλεηά ηνπο.
Σέινο από ηα δεδνκέλα θαη ην πιηθό πνπ παξαρσξήζεθε, βξέζεθε όηη
ππήξμαλ νξηζκέλεο απώιεηεο ζε πιηθό ην νπνίν ζε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο δελ
πεξηέρεηαη ζηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, ή όπνπ πεξηέρεηαη, δελ έρεη γίλεη ε
θαηάηαμή ηνπ ζην ραξαθηεξηζηηθό πνπ εμεηάδεηαη (π.ρ. βι. Δηθ. 3.9).
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2.4 Δπεξεπγαζία αποηελεζμάηυν
ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθε ην Minitab 14 θαη ην Excel. Οη
αλαιύζεηο έγηλαλ κε ηελ αλάιπζε δηαθύκαλζεο (ANOVA θαη έιεγρν Tukey) θαζώο
θαη κε ηε ζύγθξηζε ησλ κέζσλ γηα 95 % όξηα εκπηζηνζύλεο ηνπ κέζνπ.
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Αποηελέζμαηα

3
3.1

Μαπγαπιηοθόπα όζηπακα
Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζην θεθάιαην 2 (Τιηθά θαη Μέζνδνη), από ηνπο 16

ζηαζκνύο, πεηξνζσιήλεο βξέζεθαλ ζηνπο 15 (Γαιελνύ-Μεηζνύδε 1994).
ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, νη καξγαξηηνθόξνη πεηξνζσιήλεο βξέζεθαλ
ζηνπο πεξηζζόηεξνπο ζηαζκνύο. Γελ βξέζεθαλ ζηνπο ζηαζκνύο 12 θαη 13 ηνπ Ν.
Δπβντθνύ. ε ζρέζε κε ην βάζνο, καξγαξηηνθόξα κύδηα βξέζεθαλ ζε όια ηα βάζε
ζην Β. Δπβντθό ελώ ζηνπο ζηαζκνύο ηνπ Ν. Δπβντθνύ 11, 14 θαη 15 βξέζεθαλ κόλν
ζε βάζε 1-2 m (Δηθ. 3.1 Α). Αληίζεηα, ζην ζηαζκό 4 ζην βάζνο 1-2 m όινη νη
πεηξνζσιήλεο έθεξαλ καξγαξηηάξηα θαη ζην βάζνο 0-1 m ν κηζόο πιεζπζκόο ησλ
πεηξνζσιήλσλ έθεξε καξγαξηηάξηα, όπσο θαη ζην ζηαζκό 9. Ζ ρσξηθή θαηαλνκή ησλ
καξγαξηηνθόξσλ πεηξνζσιήλσλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ ράξηε ηεο εηθόλαο 3.1 Β.
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Δηθόλα 3.1 Α: πρλόηεηα θαηαλνκήο ησλ καξγαξηηνθόξσλ πεηξνζσιήλσλ ζε ζρέζε κε
ηνπο ζηαζκνύο ζηα δύν βάζε.
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Δηθόλα 3.1 Β: Υσξηθή θαηαλνκή ησλ καξγαξηηνθόξσλ πεηξνζσιήλσλ ζε ζρέζε κε ηνπο ζηαζκνύο ζηα
δύν βάζε (ζηαζκνί κε θόθθηλεο βνύιεο: δελ βξέζεθαλ καξγαξηηνθόξα όζηξαθα)

3.2 Πλήθορ μαπγαπιηαπιών
ε πξνεγνύκελε ελόηεηα έγηλε αλαθνξά ζην πιήζνο ησλ καξγαξηηαξηώλ πνπ
είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγήζνπλ ηα δίζπξα. Σα καξγαξηηάξηα ινηπόλ κπνξεί λα ηα
ζπλαληήζεη θαλείο ζε όινπο ηνπο δίζπξνπο νξγαληζκνύο, όισλ ησλ εηδώλ κε πνηθίιν
αξηζκό αλά άηνκν. Τπήξμαλ άηνκα πνπ έθεξαλ έλα κόλν καξγαξηηάξη π.ρ. ζην St. 9
θαη θάπνηα άιια βξέζεθαλ λα έρνπλ κέρξη θαη δεθάδεο καξγαξηηάξηα π.ρ. ζην St 11
(61 καξγαξηηάξηα). Γεληθά ην πιήζνο ησλ καξγαξηηαξηώλ ζηνπο πεηξνζσιήλεο ηνπ
Δπβντθνύ (ζηαζκνί) θπκαίλεηαη γύξσ ζηα 10-20 καξγαξηηάξηα / άηνκν (Δηθ. 3.2).
ηαηηζηηθή επεμεξγαζία (αλάιπζε δηαθύκαλζεο) θαζώο θαη έιεγρνο ηνπ
Tukey, ANOVA-Tukey test γηα ηε ζύγθξηζε ηνπ πιήζνπο ησλ καξγαξηηαξηώλ ζηνπο
ζηαζκνύο, πξαγκαηνπνηήζεθε κόλν ζηνπο ζηαζκνύο πνπ εληνπίζηεθαλ. Ζ αλάιπζε
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έδεημε όηη ην πιήζνο ησλ καξγαξηηαξηώλ δηαθέξεη κεηαμύ ησλ ζηαζκώλ (P = 0). Ο
ζηαζκόο 11 είλαη ν κόλνο πνπ δηαθέξεη από ηνπο πεξηζζόηεξνπο ζηαζκνύο (1, 6, 7, 8,
9 θαη 10). Δπίζεο ν ίδηνο ζηαζκόο έρεη κεγαιύηεξν πιήζνο καξγαξηηαξηώλ από όινπο
ηνπο άιινπο ζηαζκνύο.
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Δηθόλα 3.2: Πιήζνο καξγαξηηαξηώλ ηνπ πεηξνζσιήλα γηα 95 % όξηα εκπηζηνζύλεο
ηνπ κέζνπ ζηνπο ζηαζκνύο.
Οη 21 δεηγκαηνιεςίεο όκσο πνπ έγηλαλ ζην ζηαζκό 1 θαη ζε έμη βάζε, κεηά ηε
ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, έδεημε (Δηθ. 3.3) όηη ηα πεξηζζόηεξα
καξγαξηηάξηα βξίζθνληαη ζην βάζνο 0-1 m θαη 2-3 m, ελώ ηα ιηγόηεξα εληνπίζηεθαλ
ζε βάζνο 5-6 m.
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Δηθόλα 3.3: Πιήζνο καξγαξηηαξηώλ ζε ζρέζε κε ην βάζνο ζην ζηαζκό 1.
Παξόια απηά, ην πιήζνο ησλ καξγαξηηαξηώλ ζηνπο ζηαζκνύο ζε ζρέζε κε ην
βάζνο (Δηθ. 3.4), θαίλεηαη λα δηαθέξεη από ζηαζκό ζε ζηαζκό ζηα δύν βάζε ηεο
κειέηεο (0-1 m θαη 1-2 m). Παξαηεξείηαη ινηπόλ όηη ζηνπο ζηαζκνύο 1 θαη 2
ππάξρνπλ πην πνιιά καξγαξηηάξηα ζην βάζνο 0-1 m από όηη ζην βάζνο 1-2 m. ηνπο
πεξηζζόηεξνπο ζηαζκνύο (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 θαη 10) ην πιήζνο ησλ καξγαξηηαξηώλ δελ
δηαθέξεη ζηα δύν βάζε. Αληίζεηα ζην ζηαζκό 11 θαίλεηαη λα ππάξρνπλ καξγαξηηάξηα
κόλν ζην βάζνο 1-2 m. Σα πην πνιιά καξγαξηηάξηα όπσο πξναλαθέξζεθε
εληνπίδνληαη ζην ζηαζκό 1 θαη ζε βάζνο 0-1 m, ελώ ζην ζηαζκό 11 δελ βξέζεθαλ
καξγαξηηνθόξα όζηξαθα ζην βάζνο 0-1 m.
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Δηθόλα 3.4: Μεηαβνιή ηνπ πιήζνπο ησλ καξγαξηηαξηώλ γηα 95 % όξηα
εκπηζηνζύλεο ηνπ κέζνπ ζηνπο ζηαζκνύο ζε ζρέζε κε ην βάζνο
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3.3 Μέγεθορ μαπγαπιηαπιών
Σν κέγεζνο ησλ καξγαξηηαξηώλ πνπ βξέζεθαλ ζε όινπο ηνπο ζηαζκνύο θαη ζε
όια ηα βάζε θπκαίλεηαη από 25 κm έσο θαη 1500 κm. ηελ εηθόλα 3.5 απνηππώλεηαη
ε ζπρλόηεηα ησλ κεγεζώλ ησλ καξγαξηηαξηώλ. Έηζη ην 37 % ησλ δεηγκάησλ είραλ
κέζε δηάκεηξν 150 – 250 κm, ην 18 % 250 – 350 κm θαη γεληθόηεξα ε κέζε
δηάκεηξνο ησλ πεξηζζνηέξσλ καξγαξηηαξηώλ βξέζεθε λα είλαη θάησ από 500 κm.
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Δηθόλα 3.5: πρλόηεηα κεγεζώλ ησλ καξγαξηηαξηώλ.
Σέινο, ην κέγεζνο ησλ καξγαξηηαξηώλ ζηνπο ζηαζκνύο ζε ζρέζε κε ην βάζνο
(Δηθ. 3.6) θαίλεηαη λα δηαθέξεη κόλν ζην ζηαζκό 1, 5 θαη 8. Σα πην κεγάια όκσο
εληνπίδνληαη θπξίσο ζηνπο ζηαζκνύο 5, 7 θαη 9 ζε βάζνο 1-2 m θαη ζηνπο ζηαζκνύο 8
θαη 9 ζε βάζνο 0-1 m. ην ζηαζκό 11, δελ βξέζεθαλ καξγαξηηνθόξα όζηξαθα ζηα
ξερόηεξα λεξά (0-1 m).
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Δηθόλα 3.6: Σν κέγεζνο ησλ καξγαξηηαξηώλ ζηνπο ζηαζκνύο γηα 95 % όξηα
εκπηζηνζύλεο ηνπ κέζνπ ζε ζρέζε κε ην βάζνο.

3.4

σήμαηα μαπγαπιηαπιών
Σα ζρήκαηα πνπ παίξλνπλ ηα καξγαξηηάξηα βξέζεθε λα είλαη πνηθίια (Δηθ.

3.7). Απηά ήηαλ ηα εμήο: αθαλόληζην, αριαδνεηδέο, παξαιιειεπίπεδν, ξόκβνο,
ζπζζσκάησκα, ζθαηξηθό, ηεηξάγσλν, ηξηγσληθό θαη σνεηδέο.

α)

γ)

β)

δ)

Δηθόλα 3.7: Κύξηα ζρήκαηα καξγαξηηαξηώλ πνπ βξέζεθαλ α) ζθαηξηθό, β) σνεηδέο,
γ) θαη δ) ζπζζσκάησκα.
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ηελ εηθόλα 3.8 θαίλεηαη θαζαξά όηη πάλσ από ηα κηζά δείγκαηα
καξγαξηηαξηώλ είραλ ζρήκα σνεηδέο, ελώ ζθαηξηθό βξέζεθε λα έρνπλ επίζεο πνιύ
κεγάιν πνζνζηό (43 %) ησλ καξγαξηηαξηώλ. Ακέζσο κεηά αθνινπζεί ην αθαλόληζην
ζρήκα ζε πνζνζηό κόιηο 2 %, ελώ ην ειάρηζην ππόινηπν πνζνζηό (1 %) έθεξαλ άιια
ζρήκαηα (αριαδνεηδέο, παξαιιειεπίπεδν ξόκβνο, ζπζζσκάησκα, ηεηξάγσλν θαη
ηξηγσληθό).
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Δηθόλα 3.8: πρλόηεηα ζρήκαηνο καξγαξηηαξηώλ.
Όια ηα ζρήκαηα όκσο ησλ καξγαξηηαξηώλ δελ βξέζεθαλ ζε όινπο ηνπο
ζηαζκνύο θαη δηέθεξαλ ζηα κεγέζε. Αλαιπηηθόηεξα θαη όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ
εηθόλα 3.9, ηα αθαλόληζηα καξγαξηηάξηα βξέζεθαλ ζηνπο ζηαζκνύο 1, 2, 3, 5, 7 θαη
11 όπνπ ηα κεγαιύηεξα εληνπίζηεθαλ ζηνπο ζηαζκνύο 1 θαη 7 ελώ ηα άιια
θπκάλζεθαλ ζην κηζό ζρεδόλ κέγεζνο. Σα αριαδνεηδή βξέζεθαλ κόλν ζηνπο
ζηαζκνύο 2 θαη 7 κε ζρεδόλ ίδην κέγεζνο θαη ζηνπο δύν ζηαζκνύο. Σα
παξαιιειεπίπεδα εληνπίζηεθαλ απνθιεηζηηθά ζην ζηαζκό 3. πζζσκαηώκαηα
βξέζεθαλ ζην ζηαζκό 2 θαη 3 κε ηα καξγαξηηάξηα ηνπ ζηαζκνύ 2 λα έρνπλ ζρεδόλ
δηπιάζην κέγεζνο από εθείλα ηνπ ζηαζκνύ 3. Σα ζθαηξηθά εληνπίζηεθαλ ζε όινπο
ηνπο ζηαζκνύο εθηόο από ηνλ 9. Σα κεγαιύηεξα βξέζεθαλ ζηνλ ζηαζκό 8 αλ θαη ζε
θαλέλα ζηαζκό ην κέγεζόο ηνπο δελ μεπέξαζε ηα 500 κm. Σέινο, ηα σνεηδή βξέζεθαλ
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ζε όινπο ηνπο ζηαζκνύο κε ηα κεγαιύηεξα λα είλαη ζην ζηαζκό 7 θαη 9 πνπ
μεπέξαζαλ ηα 500 κm ελώ ζηνπο ππόινηπνπο ζηαζκνύο ην κέγεζνο ησλ
καξγαξηηαξηώλ ήηαλ κηθξόηεξν από 500 κm.
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Δηθόλα 3.9: Ζ κέζε δηάκεηξνο ησλ ζρεκάησλ ζηνπο ζηαζκνύο γηα 95 % όξηα
εκπηζηνζύλεο ηνπ κέζνπ. ΄΄ ΄΄ : ρσξίο θαηάηαμε

3.5

Υπώμαηα μαπγαπιηαπιών
Όπσο ηα ζρήκαηα έηζη θαη ηα ρξώκαηα ησλ καξγαξηηαξηώλ πνπ βξέζεθαλ,

παξνπζίαζαλ πνηθηιόηεηα. Σα ρξώκαηα πνπ εληνπίζηεθαλ, είλαη ηα εμήο: ιεπθά,
ππόιεπθά, ππόιεπθα κε ππξήλα, καύξα, καύξα θεξαηηλώδεο, ιεπθά κε καύξε θειίδα,
πνξηνθαιί, θαζηαλά, θηηξηλσπά θαη θόθθηλα. ηελ εηθόλα 3.10 παξνπζηάδεηαη ε
ζπρλόηεηα ησλ ρξσκάησλ ησλ καξγαξηηαξηώλ θαη νξηζκέλεο ρξσκαηηθέο θαηεγνξίεο
απεηθνλίδνληαη ζηελ εηθόλα 3.11. Σν ιεπθό ρξώκα εληνπίζηεθε ζην 90 % ησλ
καξγαξηηαξηώλ. Αθνινπζεί ην ππόιεπθν ζε πνζνζηό 8 % ελώ ζην ππόινηπν πνζνζηό
ησλ δεηγκάησλ ζπγθαηαιέγνληαη ηα ππόινηπα ρξώκαηα (θαζηαλό, θηηξηλσπό,
θόθθηλν, ιεπθό κε καύξε θειίδα, καύξν, καύξν θεξαηηλώδεο, πνξηνθαιί θαη
ππόιεπθν κε ππξήλα), δειαδή ε παξνπζία ηνπο ήηαλ πνιύ κηθξόηεξε ηνπ 0,5 %.
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Δηθόλα 3.10: πρλόηεηα ρξσκάησλ καξγαξηηαξηώλ.

α)

)δ

β)

δ)

γ)

ε)

Δηθόλα 3.11: Υξώκαηα καξγαξηηαξηώλ: α) καύξν θεξαηηλώδεο, β) θαζηαλό, γ)
θηηξηλσπό, δ) ππόιεπθα θαη ε) ιεπθά.
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Όζνλ αθνξά ζηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ησλ ρξσκάησλ ζε θάζε ζηαζκό, απηή
παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθόλα 3.12. ηνπο πεξηζζόηεξνπο ζηαζκνύο, ην ιεπθό ρξώκα
θπξηαξρεί ελώ ζηνπο ζηαζκνύο 7, 10 θαη 11 ππεξέρεη ην ππόιεπθν ρξώκα ζηα
καξγαξηηάξηα.
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Δηθόλα 3.12: πρλόηεηα παξνπζίαζεο ησλ ρξσκάησλ ησλ καξγαξηηαξηώλ ζε θάζε
ζηαζκό.
Μεηαμύ ησλ βαζώλ όκσο, ε ζπρλόηεηα παξνπζίαο ησλ ρξσκάησλ ησλ
καξγαξηηαξηώλ (Δηθ. 3.13), δελ έρεη ζρεδόλ θακία δηαθνξά. ε όια ηα βάζε
εληνπίδεηαη ην ιεπθό ρξώκα ζε πνζνζηό 80-95 % ζε όινπο ηνπο ζηαζκνύο θαζώο θαη
ην ππόιεπθν ρξώκα ζε πνζνζηό 1-13 %. Ζ πνζόηεηα ησλ ππόινηπσλ ρξσκάησλ είλαη
ζρεδόλ κεδακηλή.
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Δηθόλα 3.13: πρλόηεηα παξνπζίαζεο ησλ ρξσκάησλ ησλ καξγαξηηαξηώλ ζε ζρέζε
κε ην βάζνο ζην ζηαζκό 1.
ηελ εηθόλα 3.14 απεηθνλίδεηαη ε κέζε δηάκεηξνο κόλν ηεο ρξσκαηηθήο
θαηεγνξίαο ησλ καξγαξηηαξηώλ πνπ κεηξήζεθαλ ζηνπο ζηαζκνύο ηεο παξνύζαο
κειέηεο. Παξαηεξείηαη όηη ηα ζθνπξόρξσκα καξγαξηηάξηα (θαζηαλό, θόθθηλν θαη
καύξν) έρνπλ κεγαιύηεξν κέγεζνο από όηη ηα αλνηρηόρξσκα (ιεπθό, ππόιεπθν θαη
ππόιεπθν κε ππξήλα). Σα ιεπθά καξγαξηηάξηα όκσο είλαη απηά πνπ εληνπίζηεθαλ ζε
όινπο ηνπο ζηαζκνύο θαη ηα κεγαιύηεξα ζε κέγεζνο θαίλεηαη λα ππάξρνπλ θπξίσο
ζηνπο ζηαζκνύο 7 θαη 9. Αληίζεηα, ππόιεπθα καξγαξηηάξηα δελ βξέζεθαλ θαζόινπ
ζην ζηαζκό 9 ελώ εληνπίζηεθαλ ζε όινπο ηνπο άιινπο ζηαζκνύο, ην κέγεζνο ησλ
νπνίσλ δελ ήηαλ πάλσ από 500 κm. Σν θαζηαλό ρξώκα καξγαξηηαξηώλ εληνπίζηεθε
ζε ηξεηο ζηαζκνύο (1, 2 θαη 7) όπνπ ε κέζε δηάκεηξνο ησλ καξγαξηηαξηώλ ηνπ
ζηαζκνύ 2 είλαη ε δηπιάζηα ησλ άιισλ, ελώ καξγαξηηάξηα κε ρξώκα θόθθηλν, καύξν
θαζώο θαη ππόιεπθα κε ππξήλα εληνπίζηεθαλ, ε θάζε ρξσκαηηθή θαηεγνξία, ζε έλαλ
κόλν θαη κάιηζηα δηαθνξεηηθό ζηαζκό.
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Δηθόλα 3.14: Μέζε δηάκεηξνο ηεο ρξσκαηηθήο θαηεγνξίαο ησλ καξγαξηηαξηώλ γηα
95 % όξηα εκπηζηνζύλεο ηνπ κέζνπ ζηνπο ζηαζκνύο.

3.6

Σα μαπγαπιηάπια ζε ζσέζη με ηον πεηποζυλήνα
ηελ

εηθόλα

3.15

πνπ

αθνινπζεί,

απνηππώλεηαη

ην

πιήζνο

ησλ

καξγαξηηαξηώλ αλά άηνκν πεηξνζσιήλα. Φαίλεηαη ινηπόλ όηη ζρεδόλ ην 75 % ησλ
καξγαξηηνθόξσλ κπδηώλ θέξνπλ κέρξη 10 καξγαξηηάξηα. Σν 15 % θέξεη από 10-20
καξγαξηηάξηα. Μόιηο ην 5 % έρεη 20-40 καξγαξηηάξηα θαη ειάρηζην πνζνζηό κπδηώλ
θέξεη κέρξη 100, ελώ κόιηο ην 0,05 % θέξεη πάλσ από 500 καξγαξηηάξηα.
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Δηθόλα 3.15: πρλόηεηα θαηαλνκήο ηνπ πιήζνπο καξγαξηηαξηώλ αλά
άηνκν πεηξνζσιήλσλ.
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Σα ζρήκαηα ησλ καξγαξηηαξηώλ ζε ζρέζε κε ην κήθνο ησλ πεηξνζσιήλσλ
παξνπζηάδνληαη ζηελ εηθόλα 16.Α. Παξαηεξείηαη ινηπόλ όηη όια ηα ζρήκαηα
καξγαξηηαξηώλ πνπ εληνπίζηεθαλ, εκθαλίδνληαη ζε άηνκα πεηξνζσιήλσλ πνπ έρνπλ
κέζν κήθνο πάλσ από 5 cm. Σα ζπζζσκαηώκαηα αιιά θαη ηα παξαιιειεπίπεδα
καξγαξηηάξηα βξέζεθαλ γεληθά ζε κεγαιύηεξα ζε κήθνο άηνκα πεηξνζσιήλα (>6
cm).
Σν μεξό βάξνο ζώκαηνο ησλ πεηξνζσιήλσλ ζε ζρέζε κε ην ζρήκα ησλ
καξγαξηηαξηώλ παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθόλα 16.Β. Παξαηεξείηαη όηη όζα άηνκα
πεηξνζσιήλα έθεξαλ καξγαξηηάξηα ζε αριαδνεηδέο ζρήκα, είραλ ρακειόηεξν μεξό
βάξνο ζώκαηνο, ελώ όζα όζηξαθα έθεξαλ καξγαξηηάξηα κε παξαιιειεπίπεδν ζρήκα
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Δηθόλα 3.16.Α.: Παξνπζία ησλ ζρεκάησλ γηα 95 % όξηα εκπηζηνζύλεο ηνπ κέζνπ ζε
ζρέζε κε ην κήθνο ηνπ καξγαξηηνθόξνπ πεηξνζσιήλα. Β.: Ξεξό βάξνο ζώκαηνο γηα
95 % όξηα εκπηζηνζύλεο ηνπ κέζνπ ζε ζρέζε κε ην ζρήκα ησλ καξγαξηηαξηώλ.
Όζνλ αθνξά ζην πιήζνο ησλ καξγαξηηαξηώλ ζε ζρέζε κε ην κήθνο ησλ
κπδηώλ ζηα δύν βάζε (Δηθ. 3.17), κπνξεί θαλείο λα παξαηεξήζεη όηη ηόζν ζην ζηαζκό
1 όζν θαη γεληθόηεξα ζε όινπο ηνπο ζηαζκνύο, ζην βάζνο 1 όισλ ησλ ζηαζκώλ,
εληνπίδνληαη ηα πην πνιιά καξγαξηηάξηα. Σα καξγαξηηάξηα απηά θπξίσο ηα θέξνπλ
όζηξαθα κεγάινπ κήθνπο.
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Δηθόλα 3.17: Γηάγξακκα δηαζπνξάο ηνπ πιήζνπο ησλ καξγαξηηαξηώλ ζε ζρέζε κε ην
κήθνο ησλ κπδηώλ ζηα δύν βάζε.
Σέινο, ην πιήζνο ησλ καξγαξηηαξηώλ θαίλεηαη λα κελ επεξεάδεη ην βάξνο ηνπ
ζώκαηνο ηνπ πεηξνζσιήλα (Δηθ. 18). Απηό επηβεβαηώλεηαη θαη από ηελ εθαξκνγή
ANOVA ζηελ παιηλδξόκεζε ησλ δύν παξακέηξσλ (P> 0,05).
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Δηθόλα 3.18: Γηάγξακκα δηαζπνξάο ηνπ πιήζνπο ησλ καξγαξηηαξηώλ ζε ζρέζε κε ην
μεξό βάξνο ζώκαηνο νζηξάθσλ, αλεμαξηήησο ζηαζκώλ ζηα δύν βάζε κειέηεο.
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3.7

Θέζη μαπγαπιηαπιών
Σα καξγαξηηάξηα όπσο

είλαη

γλσζηό από πξνεγνύκελα θεθάιαηα,

εληνπίδνληαη ζην ζώκα ηνπ κπδηνύ ελώ ε ζέζε ηνπο πνηθίιεη. Μπνξεί λα είλαη
πξόζζηα, νπίζζηα, θεληξηθά ή αθόκε θαη δηαζθνξπηζκέλα ζ’ όιν ηνπ ην ζώκα.
Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη γηα ηα καξγαξηηάξηα πνπ βξέζεθαλ ζηνπο
πεηξνζσιήλεο, ηα νπνία εληνπίζηεθαλ ζε δηάθνξεο ζέζεηο.
ηελ εηθόλα 3.19 πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδνληαη νη ζέζεηο πνπ βξέζεθαλ ηα
καξγαξηηάξηα επάλσ ζηα ζώκαηα ησλ κπδηώλ. Σν πξόζζην ηκήκα ηνπ καλδύα
θαίλεηαη λα έρεη ην κεγαιύηεξν πνζνζηό καξγαξηηαξηώλ (43 %) θαη αθνινπζεί ν
πξόζζηνο πξνζαγσγόο κπο κε 23 %. Όπσο θαίλεηαη όκσο, θάπνηα καξγαξηηάξηα
εληνπίζηεθαλ ζε δηάθνξεο άιιεο ζέζεηο ηνπ νζηξάθνπ π.ρ. ζην καλδύα, ξαρηαία, ζηνλ
πξόζζην θαη νπίζζην πξνζαγσγό κπ θαη αιινύ. Σα πνζνζηά εκθάληζεο ησλ
καξγαξηηαξηώλ ζε απηέο ηηο ζέζεηο δελ μεπεξλνύλ ην 1-2 %.
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Δηθόλα 3.19: πρλόηεηα θαηαλνκήο καξγαξηηαξηώλ αλαιπηηθά ζηηο ζέζεηο επάλσ ζην
ζώκα ησλ πεηξνζσιήλσλ αλεμάξηεηα βάζνπο θαη ρξόλνπ.
Όζν γηα ηα δύν βάζε, ην πνζνζηό ησλ ζέζεσλ ησλ καξγαξηηαξηώλ
παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθόλα 20. Σα καξγαξηηάξηα εληνπίζηεθαλ ζε όιεο ηηο ζέζεηο θαη
ζηα δύν βάζε κε εμαίξεζε κεξηθώλ ζέζεσλ εθ ησλ νπνίσλ νη πην ελδηαθέξνπζεο πνπ
ζα κπνξνύζε λα ηηο ραξαθηεξίζεη θαλείο είλαη ν πξόζζηνο δηαβξσηηθόο αδέλαο όπνπ
ην 100 % ηνλ καξγαξηηαξηώλ πνπ εληνπίζηεθαλ εθεί ήηαλ ζην βάζνο 0-1 m, ελώ
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αληίζεηα όζα καξγαξηηάξηα βξέζεθαλ ζηνλ νπίζζην δηαβξσηηθό αδέλα ήηαλ ζην
βάζνο 1-2 m.
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Δηθόλα 3.20: πρλόηεηα θαηαλνκήο καξγαξηηαξηώλ αλαιπηηθά ζηηο ζέζεηο εληνπηζκνύ
ηνπο ζην ζώκα ησλ νζηξάθσλ ζηα δύν βάζε ηεο πεξηνρήο κειέηεο.
Ζ αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ ζέζεσλ ησλ καξγαξηηαξηώλ θξίζεθε ζθόπηκν
λα θαηεγνξηνπνηεζεί πην ζπλνπηηθά ζε ηέζζεξηο ζέζεηο ζην ζώκα ηνπ πεηξνζσιήλα
(πξόζζηα, θέληξν, νπίζζηα θαη νιηθά) όπσο αθνινύζσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 3.1 γηα
ηε βνήζεηα ηνπ αλαγλώζηε θαζώο θαη ησλ εηθόλσλ πνπ ζα αθνινπζήζνπλ.
Πίλαθαο 3.1: Τπόκλεκα ζπλνπηηθώλ ζέζεσλ καξγαξηηαξηώλ ζην ζώκα ησλ
πεηξνζσιήλσλ.
Συνοπτική Θζση
Πρόςθια
Κζντρο
Οπίςθια

Ολικό

Κωδικός
ΜΠ
ΠΠΜ
ΠΔΑ
ΜΚ
Π
ΜΟ
ΟΠΜ
ΟΔΑ
Μ
Ρ
ΔΑ

Επεξήγηση
Μανδφασ πρόςθια
Πρόςθιοσ προςαγωγόσ μυσ
Πρόςθιοσ διαβρωτικόσ αδζνασ
Μανδφασ κζντρο
Ποδομφσ
Μανδφασ οπίςθια
Οπίςθιοσ προςαγωγόσ μυσ
Οπίςθιοσ διαβρωτικόσ αδζνασ
Μανδφασ
Ράχη
Διαβρωτικοί αδζνεσ
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Με βάζε ηελ πην γεληθή αλαθνξά εληνπηζκνύ ησλ καξγαξηηαξηώλ ζην ζώκα
ησλ νζηξάθσλ βξέζεθε όηη νη θύξηεο ζέζεηο εληνπηζκνύ ήηαλ πξόζζηα, θεληξηθά,
νπίζζηα θαη ζε όιν ην ζώκα ηνπ κπδηνύ (Δηθ. 3.21). ην πξόζζην ηκήκα ινηπόλ
εληνπίζηεθαλ ηα πην πνιιά καξγαξηηάξηα 65 % πεξίπνπ, ζε όιν ην ζώκα βξέζεθαλ
λα έρεη ην ≅22 % ησλ πεηξνζσιήλσλ, ελώ ζην νπίζζην ηκήκα εληνπίζηεθαλ κόλν ζην
≅10 % θαη ζην ειάρηζην ππόινηπν πνζνζηό (≅ 3 %) ζπγθαηαιέγνληαη όζα βξέζεθαλ
ζηα θεληξηθά ηκήκαηα.
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Πο ζο ζηό (%)
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Κένηρο

Ολ ικά

Οπ ίζθ ια

Πρό ζθ ια

Κύριες Θέζεις

Δηθόλα 3.21: Πνζνζηά εκθάληζεο καξγαξηηαξηώλ ζηηο θύξηεο ζέζεηο ζην ζώκα ησλ
πεηξνζσιήλσλ.
ε ζρέζε κε ην βάζνο ζην ζηαζκό 1 ηα κεγαιύηεξα πνζνζηά καξγαξηηαξηώλ
βξίζθνληαη πξόζζηα (Δηθ. 3.22 Α), ηδηαίηεξα ζε βάζνο 6 m όπνπ ην 100 % ησλ
καξγαξηηαξηώλ εληνπίδνληαη ζηηο πξόζζηεο ζέζεηο ησλ νζηξάθσλ. Δπίζεο ζε πνζνζηά
ηεο ηάμεσο 20-50 % ηα καξγαξηηάξηα είλαη δηάζπαξηα ζε πεξηζζόηεξεο ησλ δπν
θύξησλ ζέζεσλ ζην ζώκα ησλ πεηξνζσιήλσλ. Διάρηζηα καξγαξηηάξηα βξέζεθαλ ζε
θεληξηθέο ή νπίζζηεο ζέζεηο
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Δηθόλα 3.22 Α: Πνζνζηά εκθάληζεο καξγαξηηαξηώλ ζηηο θύξηεο ζέζεηο ηνπ ζώκαηνο
ησλ πεηξνζσιήλσλ ζην ζηαζκό 1.
ηελ εηθόλα 3.22 Β πνπ αθνινπζεί, θαίλνληαη ηα πνζνζηά εληνπηζκνύ ησλ
ηεζζάξσλ θύξησλ ζέζεσλ ησλ καξγαξηηαξηώλ επάλσ ζηα κύδηα γηα ηα δύν βάζε.
Έηζη ινηπόλ γηα ην 100 % ησλ καξγαξηηαξηώλ πνπ ήηαλ ζηηο πξόζζηεο θαη θεληξηθέο
ζέζεηο ην ≅60 % βξέζεθε ζην βάζνο 1-2 m, ελώ από ην 100 % ησλ καξγαξηηαξηώλ
πνπ βξίζθνληαη νπίζζηα ηνπ ζώκαηνο ή θαηαλέκνληαη ζε όιν ην ζώκα, θπκαίλεηαη
από 54-60 % ζηα ξερόηεξα βάζε (0-1 m).
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Δηθόλα 3.22 Β: Πνζνζηά εκθάληζεο καξγαξηηαξηώλ ζηηο θύξηεο ζέζεηο ηνπ
ζώκαηνο ησλ πεηξνζσιήλσλ ζηα δύν βάζε ηεο κειέηεο.
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Όζνλ αθνξά ζηηο ζέζεηο όπνπ εληνπίζηεθαλ καξγαξηηάξηα ζηα όζηξαθα ηνπ
θάζε ζηαζκνύ, παξαηεξείηαη (Δηθ. 3.23) όηη κόλν ζηνπο ζηαζκνύο 1 θαη 6 βξέζεθαλ
καξγαξηηάξηα ζε όιεο ηηο θύξηεο ζέζεηο. Σα καξγαξηηάξηα πνπ ππεξηεξνύλ ζηελ
πξόζζηα ζέζε βξέζεθαλ ζε όζηξαθα ησλ ζηαζκώλ 1, 3, 4, 6, 7, 8 θαη ζηνλ 10 ζε
πνζνζηό 100 %. ηελ νπίζζηα ζέζε θπξηαξρνύλ απνιύησο (100 %) ηα καξγαξηηάξηα
πεηξνζσιήλσλ ηνπ ζηαζκνύ 15 ελώ, ζην ζηαζκό 2 ηα πεξηζζόηεξα βξέζεθαλ
δηάζπαξηα ζην ζώκα ησλ κπδηώλ.
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40

Δηθόλα 3.23: Πνζνζηά εκθάληζεο ησλ καξγαξηηαξηώλ αλά θύξηα ζέζε θαη αλά
ζηαζκό.
Σέινο ζηελ εηθόλα 3.24 πνπ αθνινπζεί, θαίλεηαη όηη πην ζπρλά εληνπίδνληαη
καξγαξηηάξηα ζην ζηαζκό 1 ζε όιεο ηηο ζέζεηο. Σα καξγαξηηάξηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ
θεληξηθή ζέζε εθηόο από ην ζηαζκό 1, πξνέξρνληαη θαη από όζηξαθα ησλ ζηαζκώλ 7
θαη 8. ην ζηαζκό 6 έλα πνζνζηό 14 θαη 16 % εκθαλίδνληαη καξγαξηηάξηα πξόζζηα
θαη νπίζζηα αληίζηνηρα.
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Δηθόλα 3.24: Πνζνζηό ζπρλόηεηαο εκθάληζεο ησλ καξγαξηηαξηώλ αλά θύξηα ζέζε
θαη αλά ζηαζκό (100 % είλαη ε θύξηα ζέζε ζε όινπο ηνπο ζηαζκνύο).
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4. ΤΕΖΣΖΖ
4.1 Μαπγαπιηοθόπα όζηπακα
ηνλ Δπβντθό θόιπν νη πεγέο ξύπαλζεο είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλεο. Γεληθά
ην παιηξξντθό ξεύκα ηνπ Δπξίπνπ, ηα ζαιάζζηα ξεύκαηα θαη ηα θαιά νμπγνλσκέλα
λεξά ηνπ Δπβντθνύ θαίλεηαη πσο «πξνθπιάζζνπλ» ηελ ζαιάζζηα απηή πεξηνρή από
έληνλα θαηλόκελα ξύπαλζεο. Παξόια απηά, ηα βηνκεραληθά θαη αζηηθά απόβιεηα
ζηελ πεξηνρή ηεο Υαιθίδαο (ηζηκεληνβηνκεραλίεο. λαππεγεία, εξγνζηάζην ρεκηθώλ
πξντόλησλ, θαη άιιεο κηθξέο βηνκεραλίεο) θαη ε ξύπαλζε από ηε Λάξθν κπνξνύλ λα
δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα.
Γεληθόηεξα ν Δπβντθόο θόιπνο απνηειεί έλα επλντθό πεξηβάιινλ γηα ηελ
εγθαηάζηαζε θαη ηελ αλάπηπμε δηαθόξσλ νξγαληζκώλ όπσο είλαη ν πεηξνζσιήλαο.
Έηζη ινηπόλ ν έληνλνο πδξνδπλακηζκόο, πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ νμπγόλσζε ησλ
λεξώλ θαη ηε κεηαθνξά ηεο ηξνθήο, θαζώο θαη ε ύπαξμε ηνπ θαηάιιεινπ
ππνζηξώκαηνο, είλαη κεξηθνί επλντθνί παξάγνληεο πνπ ζπληεινύλ ζηελ εγθαηάζηαζε
ηνπ πεηξνζσιήλα ζηνλ Δπβντθό θόιπν.
Ο έληνλνο όκσο πδξνδπλακηζκόο πνπ επηθξαηεί ζηνλ επβντθό θόιπν εθηόο
από ηελ νμπγόλσζε θαη ηελ κεηαθνξά ηεο ηξνθήο, έρεη αθόκε έλα απνηέιεζκα, ηελ
κεηαθνξά δηαθόξσλ μέλσλ ζσκάησλ θπξίσο αλόξγαλσλ (π.ρ. θόθθνη άκκνπ, άξγηινο,
ζξαύζκαηα θνρπιηώλ θ.ά.), αιιά θαη νξγαληθώλ (π.ρ. παξάζηηα). Απηά ηα μέλα
ζώκαηα έρνπλ ηελ ηδηόηεηα λα εηζρσξνύλ κέζα ζηνπο πεηξνζσιήλεο θαη λα γίλνληαη
εξεζηζηέο κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνύληαη ηα καξγαξηηάξηα. ην Mytilus
edulis,βξέζεθε όηη ε δεκηνπξγία ησλ καξγαξηηαξηώλ ηνπ νθείιεηαη κάιινλ ζην
παξάζηην Gymnophallus bursicoba, (Odhner 1905 από Lutz, 1972 θαη Lutz θαη Hidu,
1978).
Όπσο πξνθύπηεη από ηα απνηειέζκαηα, καξγαξηηνθόξνη πεηξνζσιήλεο
βξέζεθαλ ζηνπο πεξηζζόηεξνπο ζηαζκνύο θαη γηα ηα δύν βάζε. Αμηνζεκείσην είλαη
όηη ζε όινπο ηνπο ζηαζκνύο ηνπ Β. Δπβντθνύ (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10) θαη κόιηο ζε δύν
ζηαζκνύο ηνπ Ν. Δπβντθνύ (8 θαη 9) εληνπίζηεθαλ καξγαξηηνθόξνη πεηξνζσιήλεο
θαη ζηα 2 βάζε. Απηό ινηπόλ ζα κπνξνύζε λα ζπζρεηηζηεί κε όζα πξναλαθέξζεθαλ
γηα ηνλ Δπβντθό θόιπν θαζώο θαη κε ηελ πηζαλόηεηα πεξηζζόηεξνπ αησξνύκελνπ
πιηθνύ. Όζν γηα ηνλ Ν. Δπβντθό, εληνπίζηεθαλ ιίγνη καξγαξηηνθόξνη πεηξνζσιήλεο,
όπνπ νη ππθλόηεηεο ηνπ είδνπο απηνύ είλαη ρακειόηεξεο από ην Β. Δπβντθό. Ζ
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πεξηνρή δελ θαίλεηαη λα δηαζέηεη θαηάιιειν ππόζηξσκα γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ
πεηξνζσιήλα. Δπίζεο ηα ξεύκαηα, ηα νπνία έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα ηεο θαιύηεξεο
νμπγόλσζεο ηνπ λεξνύ, ηεο δηαζπνξάο ηεο ηξνθήο αιιά θαη ησλ πξνλπκθώλ ηνπ
πεηξνζσιήλα, είλαη πην αζζελή ζε ζρέζε κε ηνλ Β. Δπβντθό. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ
δηαθνξεηηθέο ηηκέο αιαηόηεηαο θαζώο θαη δηαθνξέο ζηελ εηζξνή γιπθώλ λεξώλ
(Γαιελνύ-Μεηζνύδε 1994).

4.2 Πλήθορ μαπγαπιηαπιών
Σν πιήζνο ησλ καξγαξηηαξηώλ πνπ βξέζεθε ζηνπο πεηξνζσιήλεο, θπκαηλόηαλ
από 10 σο 20 καξγαξηηάξηα / άηνκν. Απηό εκπίπηεη ζηε δπλαηόηεηα ηνπ νζηξάθνπ λα
παξάγεη καξγαξηηάξηα ζε δηαδηθαζίεο εθηξνθήο όπσο ζπκβαίλεη κε ην είδνο ηνπ
γιπθνύ λεξνύ Hyriopsis schlegeli (www.mikimoto-pearl-museum.co) πνπ κπνξεί λα
παξάμεη 10-14 καξγαξηηάξηα. Τπήξραλ όκσο θαη πεξηπηώζεηο νζηξάθσλ πνπ κεγάινο
αξηζκόο καξγαξηηαξηώλ θαηακεηξήζεθε ρσξίο όκσο λα επεξεάδεηαη ην ίδην ην ζώκα
ηνπ νζηξάθνπ, πηζαλόλ επεηδή ηα καξγαξηηάξηα ήηαλ κηθξνύ κεγέζνπο. Ζ παξνπζία
ηνπο κπνξεί λα ζεσξεζεί αθξαία

θαη λα απνηειεί ηπραίν πεξηζηαηηθό κε πνπ

επηθξάηεζαλ ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, όπσο είλαη ν έληνλνο πδξνδπλακηζκόο
κε κεγάιε κεηαθίλεζε αησξνύκελνπ πιηθνύ.
Όζν γηα ηα δύν βάζε όπνπ εληνπίζηεθαλ καξγαξηηάξηα, δελ παξαηεξνύληαη
ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζην πιήζνο, αλ θαη ηα πην πνιιά θαίλεηαη λα είλαη γηα όινπο
ηνπο ζηαζκνύο ζην βάζνο 0-1 m. Τπεύζπλνο ζα πξέπεη λα είλαη ν έληνλνο
πδξνδπλακηζκόο πνπ παξαηεξείηαη ζπλήζσο ζηα πξώηα ζηξώκαηα ηνπ λεξνύ
(θπκαηηζκόο, παιίξξνηα). Ο αξηζκόο βέβαηα ησλ καξγαξηηαξηώλ κεηώλεηαη
αληίζηξνθα κε ην βάζνο, δειαδή όζν κεγαιώλεη ην βάζνο, κεηώλεηαη ν αξηζκόο ησλ
καξγαξηηαξηώλ επεηδή κεησκέλνπ ηνπ πδξνδπλακηζκνύ κε ην βάζνο, κεηώλεηαη θαη ην
αησξνύκελν πιηθό.
Σέινο, νη δεηγκαηνιεςίεο πνπ έγηλαλ ζην ζηαζκό 1 θαη ζε 6 δηαθνξεηηθά
βάζε, έδεημαλ όηη ζε όια ηα βάζε ππάξρνπλ καξγαξηηάξηα, αιιά ζην βάζνο 0-1 m θαη
2-3 m εληνπίζηεθαλ ηα όζηξαθα κε ην κεγαιύηεξν πιήζνο καξγαξηηαξηώλ. Ζ πεξηνρή
ηνπ ζηαζκνύ απηνύ έρεη ραξαθηεξηζηεί σο εθηεζεηκέλε, ιόγν ηεο ζέζεο ηεο θαη ησλ
ζπλζεθώλ πνπ επηθξαηνύλ (Γαιελνύ-Μεηζνύδε 1994). Πην ζπγθεθξηκέλα ε
κνξθνινγία ηνπ ππζκέλα ζηα δύν απηά βάζε ππνδειώλεη ηε δξάζε ηνπ έληνλνπ
πδξνδπλακηζκνύ θαζώο είλαη πηζαλόλ πεξηζζόηεξα ζξαύζκαηα βξάρσλ απνζπώκελα
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θαη ελώ θαζηδάλνπλ λα εηζρσξνύλ κέζα ζηα κύδηα θαη γηα ην ιόγν απηό παξαηεξείηαη
ε δεκηνπξγία ηόζσλ πνιιώλ καξγαξηηαξηώλ, ζε αληίζεζε κε ην βάζνο 1-2 m πνπ ε
θιίζε ηνπ ππζκέλα είλαη ζρεδόλ θάζεηε κε ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο θαη
επεξεάδεηαη ιηγόηεξν κέζα ζην βξαρώδεο ππόζηξσκα. Σν γεγνλόο απηό εληζρύεηαη
θαη από ηελ πεξίπησζε πνπ ηα κύδηα ηνπ είδνπο Mytilus edulis ηεο κεζνπαξαιηαθήο
δώλεο θέξνπλ πεξηζζόηεξα καξγαξηηάξηα από εθείλα ηεο θαιιηέξγεηαο (Lutz θαη
Hidu 1978). Δπίζεο, κειέηε ζην Mytilus edulis έδεημε όηη όζν κεγαιύηεξε είλαη ε
επηθάλεηα ηνπ καλδύα γηα ηελ δηείζδπζε θάπνηνπ παξαζίηνπ, ηόζν κεγαιύηεξνο θαη ν
αξηζκόο ησλ καξγαξηηαξηώλ. Δπηπιένλ, νη παξάγνληεο παξνπζίαο-απνπζίαο ησλ
καξγαξηηαξηώλ είλαη ε αιαηόηεηα, νη εθβνιέο πνηακώλ, θαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ
κπδηνύ (αξκαζηέο ή ππζκέλα) θαζώο θαη ε ειηθία ηνπ κπδηνύ όπνπ ηα άηνκα πνπ ήηαλ
<40 mm ζπάληα βξέζεθαλ καξγαξηηάξηα ελώ όζα ήηαλ >40 mm βξέζεθαλ
καξγαξηηάξηα (Lutz θαη Hidu 1978). Οκνίσο θαη ζηελ παξνύζα κειέηε, ηα
καξγαξηηάξηα εληνπίδνληαη ζηνπο πεηξνζσιήλεο ζε κήθε θπξίσο >30 mm.

4.3 Μέγεθορ μαπγαπιηαπιών
Όπσο πξνθύπηεη θαη από ηα απνηειέζκαηα, ηα κεγέζε ησλ καξγαξηηαξηώλ
ήηαλ πνηθίια, αλ θαη ηα πεξηζζόηεξα δελ μεπεξλνύζαλ ηα 500 κm. Διάρηζηα ήηαλ
απηά πνπ ήηαλ επδηάθξηηα κε γπκλό κάηη. Σν κεγαιύηεξν καξγαξηηάξη είρε κέζε
δηάκεηξν 3500 κm (3,5 mm). Γεληθά ηα κεγαιύηεξα καξγαξηηάξηα ππήξραλ ζε κέζνπ
κήθνπο κύδηα θαη δελ θαίλεηαη λα ήηαλ ζπλάξηεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ κπδηώλ. Σα
κεγέζε ησλ καξγαξηηαξηώλ επίζεο, κεγαιώλνπλ όζν κεγαιώλεη θαη ην όζηξαθν.

4.4 σήμαηα μαπγαπιηαπιών
Σα ζρήκαηα πνπ κπνξνύλ λα πάξνπλ ηα καξγαξηηάξηα είλαη πνηθίια όπσο
πξναλαθέξζεθε. Σα ζηξόγγπια καξγαξηηάξηα είλαη ζπαληόηεξα αθνύ κόλν ην 1 %
κπνξεί λα είλαη ζθαηξηθά (Strack, 2006). Χζηόζν, ηα καξγαξηηάξηα ησλ
πεηξνζσιήλσλ ηα νπνία βξέζεθαλ, είραλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο σνεηδέο θαη ζθαηξηθό
ζρήκα. Πηζαλόλ επεηδή ήηαλ πνιύ κηθξά έδεηρλαλ ζθαηξηθά. Διάρηζηα ήηαλ απηά πνπ
είραλ αριαδνεηδέο, παξαιιειεπίπεδν, ξόκβν, ηεηξάγσλν ηξηγσληθό ή ζρεκάηηδαλ
ζπζζσκάησκα. Ζ πηζαλόηεξε αηηία πνπ ζπκβάιεη ζην ζρήκα ησλ καξγαξηηαξηώλ
είλαη ε αξρή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ καξγαξηηαξηνύ, δειαδή ν ππξήλαο ηνπ. Όζν γηα ηα
καξγαξηηάξηα πνπ είραλ αθαλόληζην ζρήκα, ή ήηαλ ζηελ αξρή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπο
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(θαηλόηαλ αηζζεηά ηα πξώηα ζηξώκαηα ηνπ κάξγαξνπ), ζεσξείηαη όηη πηζαλή αηηία
είλαη

ε

αιιαγή

ζέζεσο

κέζα

ζην

ζώκα

θαη

ην

ζρήκα

ηνπ

ππξήλα

(http://www.geo.utexas.edu).

4.5 Υπώμαηα μαπγαπιηαπιών
Με βάζε ηα απνηειέζκαηα, ην ιεπθό ρξώκα βξέζεθε ζρεδόλ ζε όια ηα
καξγαξηηάξηα. Σν ρξώκα απηό δελ ζεσξείηαη ηπραίν δηόηη αλ παξαηεξήζεη θαλείο ην
εζσηεξηθό ρξώκα ησλ ζπξίδσλ ηνπ νζηξάθνπ ζα δεη όηη δελ δηαθέξεη ζρεδόλ θαζόινπ
από ην ιεπθό ρξώκα ησλ καξγαξηηαξηώλ θαη απηό γίλεηαη αληηιεπηό πνιύ
πεξηζζόηεξν ζηα κεγαιύηεξα καξγαξηηάξηα πνπ θαίλνληαη κε γπκλό κάηη (www.ido.gr). Ζ πνζόηεηα ηνπ κάξγαξνπ πνπ ελαπνηίζεηαη επάλσ ζηνλ ππξήλα είλαη απηή
πνπ πξνζδίδεη ην ρξώκα ησλ καξγαξηηαξηώλ (Strack, 2006). Σν γεγνλόο απηό
εληζρύεηαη από ηελ πεξίπησζε ησλ καξγαξηηαξηώλ ηεο πίλλαο (Pinna nobilis) πνπ ηα
καξγαξηηάξηα ηεο είλαη ζηαρηόρξσκα, καύξα θαη εξπζξσπά (Γαιελνύ-Μεηζνύδε θαη
Πεηξίδεο, 2001) όηαλ ην θέιπθνο ηεο πίλλαο είλαη παξόκνην κε ησλ καξγαξηηαξηώλ
ηεο. Όζν πεξηζζόηεξα ζηξώκαηα κάξγαξνπ έρεη έλα καξγαξηηάξη ηόζν πην ζηαζεξό
θαη αλαγλσξίζηκν ζα είλαη, ράλνληαο ζηαδηαθά θαη ηε δηαθάλεηά ηνπ. Απηά πνπ
ραξαθηεξίζηεθαλ σο ππόιεπθα δελ είραλ πνιιέο ζηξώζεηο κάξγαξνπ (κάιινλ ήηαλ
λεαξά καξγαξηηάξηα). Σα ιεπθά καξγαξηηάξηα είλαη αδηαθαλή θαη έρνπλ πνιύ κηθξό
πνζνζηό ζηηιπλόηεηαο. πλήζσο είλαη ζακπά θαη σο εθ ηνύηνπ κπνξεί λα εληαρζνύλ
ζηε ρακειόηεξε δηαβάζκηζε ζηηιπλόηεηαο (θησρή) (http://markhallacy.net/shane/
pearls/pearls.htm).
Όζνλ αθνξά ζηα ππόινηπα ρξώκαηα (θαζηαλό, θηηξηλσπό, θόθθηλν, καύξν,
καύξν θεξαηηλώδεο θαη πνξηνθαιί), είλαη ακειεηέα πνζόηεηα. Πηζηεύεηαη όηη είλαη
ηπραία πεξαζηηθά θαη σο αηηία δεκηνπξγίαο ζα κπνξνύζε λα είλαη νηηδήπνηε
(αλόξγαλν ή νξγαληθό πιηθό, δσληαλό ή όρη). Οη πεξηνρέο πνπ βξέζεθαλ ηα ελ ιόγσ
καξγαξηηάξηα ήηαλ θνληά ζηε Υαιθίδα θαη ζηε ΛΑΡΚΟ θαη ζα κπνξνύζε ν ππξήλαο
ηνπο λα ήηαλ ξύπνο ή νξγαληζκηθή πξνζβνιή. Παξόια απηά ζα πξέπεη λα γίλνπλ
επηθεληξσκέλεο ιεπηνκεξείο αλαιύζεηο, γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε θύζε ηνπ ππξήλα ησλ
καξγαξηηαξηώλ απηώλ.
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4.6 Σα μαπγαπιηάπια ζε ζσέζη με ηον πεηποζυλήνα
Γεληθόηεξα παξαηεξήζεθε όηη νη κηθξόηεξνη πεηξνζσιήλεο πνπ έθεξαλ
καξγαξηηάξηα είραλ κήθνο πάλσ από 3 cm. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη όηη αλάινγα κε ηελ
ειηθία ηνπ κπδηνύ κεγαιώλεη θαη ην επηζήιην ηνπ καλδύα άξα δεκηνπξγείηαη
κεγαιύηεξε επηθάλεηα γηα ηελ δηείζδπζε νπνηνπδήπνηε αησξνύκελνπ πιηθνύ (Lutz
θαη HIDU, 1978).
Όζνλ αθνξά ζην βάξνο ζώκαηνο ησλ κπδηώλ πνπ έθεξαλ καξγαξηηάξηα, απηό
δελ θάλεθε λα επεξεάδεηαη από ηνλ αξηζκό ησλ καξγαξηηαξηώλ θαζώο, δελ ππήξμε
δηαθνξά ζην βάξνο κε ηα άηνκα πνπ δελ έθεξαλ καξγαξηηάξηα. πλεπώο ηα
καξγαξηηάξηα θαίλεηαη λα κελ επεξεάδνπλ ηελ αύμεζε ηνπ πεηξνζσιήλα,
ηνπιάρηζηνλ ζηα κεγέζε πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί.

4.7 Θέζη μαπγαπιηαπιών
Οη πεηξνζσιήλεο όπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνύκελε ελόηεηα, δνπλ κόληκα
κέζα ζε βηνδηαβξσζηγελή θσιηά πνπ ηελ δηαλνίγνπλ πεξηνδηθά πξνο ην εζσηεξηθό
ησλ βξάρσλ (Γαιελνύ-Μεηζνύδε, 1994). Όπσο πξνθύπηεη θαη από ηα απνηειέζκαηα,
ε πιεηνςεθία ησλ καξγαξηηαξηώλ, βξέζεθε ζηα πξόζζηα ηκήκαηα ηνπ καλδύα.
Πηζαλόηεξε αηηία θαίλεηαη λα είλαη ε ξνή ησλ ξεπκάησλ. Σν ξεύκα λεξνύ
εηζεξρόκελν ζην ζώκα ηνπ νζηξάθνπ παξαζύξεη ηα δηάθνξα αησξνύκελα πιηθά πνπ
πεξλνύλ από ην ζώκα ηνπ κπδηνύ κε θνξά από ην νπίζζην πξνο ην πξόζζην ηκήκα
ηνπ. Έηζη εμαζζελεκέλν βαζκηαία επηηξέπεη ζηα ζσκαηίδηα λα εγθαζίζηαληαη
πεξηζζόηεξν ζην πξόζζην ηκήκα ηνπ κπδηνύ. Απηά όκσο πνπ εληνπίζηεθαλ ζε όιν ην
ζώκα ηνπ κπδηνύ πξνέξρνληαη ηα πεξηζζόηεξα από ην βάζνο 0-1 m, πνπ ζεκαίλεη όηη
ζην βάζνο απηό, ιόγσ ηνπ κεγαιύηεξνπ πδξνδπλακηζκνύ, ππάξρεη θαη ηζρπξόηεξε
ξνή λεξνύ θαη αθζνλία αησξνύκελνπ πιηθνύ, απμάλνληαο έηζη ηελ πηζαλόηεηα γηα
δεκηνπξγία κεγαιύηεξνπ αξηζκνύ καξγαξηηαξηώλ ζηηο δηάθνξεο ζέζεηο ζην ζώκα ησλ
κπδηώλ.
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5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Μέζα από ηελ έξεπλα απηή, ζπκπεξαίλεηαη όηη:
Οη πεηξνζσιήλεο είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγήζνπλ καξγαξηηάξηα πνπ
δελ κπνξνύλ λα ραξαθηεξηζηνύλ σο εκπνξηθά καξγαξηηάξηα.
Μαξγαξηηνθόξα ήηαλ ηα όζηξαθα κήθνπο >3 cm.
Οη πεξηζζόηεξνη πεηξνζσιήλεο έθεξαλ 10-20 καξγαξηηάξηα.
Σν κέγεζνο ησλ πεξηζζόηεξσλ καξγαξηηαξηώλ είλαη <500 κm.
Σν κεγαιύηεξν καξγαξηηάξη είλαη 3,5 mm.
Σν ζρήκα ησλ καξγαξηηαξηώλ πνπ απαληάηαη ζηα πεξηζζόηεξα από
απηά είλαη ζε κεγαιύηεξν πνζνζηό σνεηδέο.
Σν ρξώκα ηνπο ζρεδόλ ζε όια ηα καξγαξηηάξηα είλαη ιεπθό θαη
ππόιεπθν ζηα «λεαξά» καξγαξηηάξηα.
Ζ ζηηιπλόηεηα ησλ καξγαξηηαξηώλ είλαη «θησρή».
Σα πεξηζζόηεξα καξγαξηηάξηα εληνπίζηεθαλ ζηηο πξόζζηεο ζέζεηο ηνπ
ζώκαηνο ησλ κπδηώλ.
Σα καξγαξηηάξηα δελ θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ην ζώκα (βάξνο ησλ
κπδηώλ)
Μαξγαξηηνθόξα όζηξαθα βξέζεθαλ ζε όινπο ηνπο ζηαζκνύο ηνπ Β.
Δπβντθνύ.
Σα πεξηζζόηεξα καξγαξηηάξηα εληνπίζηεθαλ ζε βάζνο 0-1 m όπνπ θαη
ν κεγαιύηεξνο πδξνδπλακηζκόο.
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6. ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Ζ ζρέζε ηνπ αλζξώπνπ κε ην καξγαξηηάξη είλαη πνιύ παιηά. Ξεθίλεζε από
ηελ Παιαηνιηζηθή επνρή, ζηελ αξραηόηεηα θαη ζπλερίδεηαη κέρξη ζήκεξα. O
άλζξσπνο ρξεζηκνπνίεζε ην καξγαξηηάξη σο θόζκεκα, σο ζξεζθεπηηθό ζύκβνιν,
αιιά θαη ζηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ, όπσο, ζηε δηαθόζκεζε, δσγξαθηθή,
ινγνηερλία, νηθνλνκία, δηαθήκηζε θαη θάξκαθα-ηαηξηθή.
θνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ησλ καξγαξηηαξηώλ ηνπ
πεηξνζσιήλα κε ζηόρν λα αλαιπζεί ην καξγαξηηνθόξν θνξηίν πνπ έρεη εληνπηζηεί
ζην δίζπξν Lithophaga lithophaga, κεηξώληαο νξηζκέλνπο παξάγνληεο νη νπνίνη
αθνξνύλ ζηελ παξνπζία θαη ηε δπλακηθή ηνπο θαζώο θαη ζε νξηζκέλα
ραξαθηεξηζηηθά όπσο είλαη ην ρξώκα, ην κέγεζνο θαη ην ζρήκα ησλ καξγαξηηαξηώλ.
Ζ πνζνηηθή κειέηε ηνπο γίλεηαη γηα πξώηε θνξά ζε δηεζλέο επίπεδν.
Από ηελ έξεπλα πξνέθπςε όηη νη πεηξνζσιήλεο είλαη ζε ζέζε λα
δεκηνπξγήζνπλ καξγαξηηάξηα πνπ δελ κπνξνύλ λα ραξαθηεξηζηνύλ σο εκπνξηθά.
Σα καξγαξηηνθόξα όζηξαθα είραλ κήθνο >3 cm, βξέζεθαλ ζε όινπο ηνπο
ζηαζκνύο ηνπ Β. Δπβντθνύ ζε βάζνο 0-1 m θαη έθεξαλ θαηά κέζν όξν 10-20
καξγαξηηάξηα αλά άηνκν. Σα πεξηζζόηεξα καξγαξηηάξηα ήηαλ σνεηδή θαη είραλ
δηάκεηξν <500 κm. Δπίζεο θαηαγξάθεθαλ θαη αξθεηά ζπζζσκαηώκαηα. ρεδόλ όια
είλαη ιεπθά κε θησρή ζηηιπλόηεηα ελώ ηα «λεαξά» καξγαξηηάξηα είλαη ππόιεπθα θαη
κπνξεί λα δηαθξίλεηαη ν ππξήλαο ηνπ. Σα πεξηζζόηεξα καξγαξηηάξηα εληνπίζηεθαλ
ζηηο πξόζζηεο ζέζεηο ηνπ ζώκαηνο ησλ κπδηώλ.
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7. SUMMARY
The relationship between human and pearls are posted from ancient years. It
had been first studied in Paleolithic Age, and is continued up today. The pearl is first
used as jewel and religious symbol, as well as in a daily activity like as decoration,
painting, literature, economy, publicity/ advertisement and medicine too.
The purpose of this research was the study of pearls of Lithophaga lithophaga.
The aim was the pearl load that have been located in this bivalve to be analyzed in
terms of pearls characteristics like abundance (pearls number/individual), color, size
and shape of them. This research has been studied for first time in international level.
According to the results, the date mussels produce pearls that cannot be
characterized as commercial.
The pearled mussels were in a length of >3 cm and they have found in all
stations of N. Evoikos gulf, in a depth of 0-1 m. The average number of pearls was
10-20 pearls per mussel in a mean diameter <500 κm. In some cases, pearls
aggregations were recorded. The pearls majority was in oval shape and white color
with poor luster, while “young” pearls were whitish that means due to their
transparency, their nucleus is yet visible. The most pearls were found in the anterior
part of the body, where the water flow is reduced and the potential pearl nucleus could
be settled.
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