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ABSTRACT
Stelios Katsanevakis, George Verriopoulos: Seasonal population dynamics of the common
octopus (Octopus vulgaris).
The population density of Octopus vulgaris was estimated by visual census with scuba diving in
coastal areas in Greece (eastern Mediterranean). A time-variant, stage-classified, matrix
population model was developed to interpret the seasonal variation of octopus densities in four
size groups and to estimate several life cycle parameters. A main peak of benthic settlement was
observed during summer and a secondary one during late autumn. Two spawning peaks were
determined, a main one during late winter – spring and a secondary one during late summer –
early autumn. More than 50% of the just-settled individuals will eventually die after 3 months.
The mortality rate decreased as individuals grew larger, reached a minimum approximately 6
months after settlement and then increased again probably because of terminal spawning. The
life-span of the common octopus was estimated to be between 12 and 15 months.
Keywords: Octopus vulgaris, abundance, growth, matrix population model, mortality,
settlement, spawning
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παγκόσµια ετήσια παραγωγή του O. vulgaris αυξήθηκε από 3.7 χιλιάδες τόνους το
1950 σε πάνω από 100 χιλιάδες τόνους στα µέσα της δεκαετίας του ’70 και από τότε έχει
µειωθεί σταδιακά σε περίπου 50 χιλιάδες τόνους το 2001 (FAO 2003). Η καλή γνώση του
βιολογικού του κύκλου και της µεταβλητότητας των ζωτικών ρυθµών του είδους είναι
απαραίτητη για την αειφορική διαχείριση των αποθεµάτων. Τα δηµογραφικά µοντέλα είναι
ουσιώδη εργαλεία προς αυτή την κατεύθυνση. Στην παρούσα µελέτη, έγινε καταγραφή των
µηνιαίων µεταβολών της πληθυσµιακής πυκνότητας του O. vulgaris, µε οπτική παρατήρηση.
Με βάση τις µετρήσεις του πεδίου, αναπτύχθηκε ένα χρονικώς µεταβλητό, δοµηµένο σε
κλάσεις µεγέθους, πληθυσµιακό µοντέλο πινάκων (Caswell 2001) για την ερµηνεία της
χρονικής µεταβολής του δοµηµένου πληθυσµού του O. vulgaris. Χρησιµοποιώντας το µοντέλο,
έγινε εκτίµηση διαφόρων παραµέτρων του βιολογικού κύκλου του κοινού χταποδιού.
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Η πυκνότητα του πληθυσµού του O. vulgaris µετρήθηκε σε 7 παράκτιες περιοχές στο
Σαρωνικό και στο Μεσσηνιακό Κόλπο (σε συνολικά 14 θέσεις µέτρησης) µε µαλακό
υπόστρωµα, µε οπτική παρατήρηση κατά τη διάρκεια αυτόνοµων καταδύσεων. Οι µετρήσεις
διεξάγονταν σε µηνιαία βάση, από τον Ιούλιο 2001 έως και το Σεπτέµβριο 2003. Τα χταπόδια
κατηγοριοποιήθηκαν ανάλογα µε το µέγεθός τους σε 4 κλάσεις: κλάση 1 (<50 g), κλάση 2 [50200 g], κλάση 3 [200-500 g], κλάση 4 (>500 g). Για κάθε κλάση και για κάθε µήνα,
υπολογίστηκε η µέση τιµή των µετρούµενων πυκνοτήτων στις 14 θέσεις µέτρησης και λήφθηκε
ως η πυκνότητα της κλάσης για το συγκεκριµένο µήνα.
Το πλήρες γράφηµα του βιολογικού κύκλου του χταποδιού µε κατηγοριοποίηση
µεγέθους δίνεται στην Εικ. 1a. Κατά τη διάρκεια ενός προβολικού χρονικού διαστήµατος, ένα
άτοµο που βρίσκεται στο στάδιο k µπορεί να επιβιώσει και να µεταπηδήσει στο στάδιο k+1 µε
πιθανότητα Gk, ή µπορεί να επιβιώσει αλλά να παραµείνει στο στάδιο k µε πιθανότητα Pk. Τα
χταπόδια αναπαράγονται µε συντελεστή γονιµότητας Fk, παράγοντας νέα άτοµα του αρχικού
σταδίου (αυγά). Οι πυκνότητες των αυγών και των πλαγκτονικών ατόµων δεν µετρήθηκαν σε
αυτή τη µελέτη και ούτε υπάρχουν τέτοιου είδους εκτιµήσεις στη διεθνή βιβλιογραφία. Γι αυτό
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το λόγο το στάδιο του αυγού και το
πλαγκτονικό στάδιο εξαιρέθηκαν από την
ανάλυση, όπως επίσης και οι συντελεστές
γονιµότητας Fk. Για να εξουδετερωθεί η
επίδραση της αφαίρεσης αυτών των σταδίων
στη δυναµική του µοντέλου, εισήχθη η
παράµετρος Ν1 στο γράφηµα του βιολογικού
κύκλου, η οποία παριστάνει την πυκνότητα των
ατόµων που εισέρχονται στην κλάση 1 κατά τη
διάρκεια
ενός
προβολικού
χρονικού
διαστήµατος.
Με
αυτόν
τον
τρόπο
δηµιουργήθηκε ένα τροποποιηµένο διάγραµµα
του βιολογικού κύκλου του χταποδιού (Εικ.
1b) µε το οποίο συνεχίστηκε η ανάλυση, που
περιορίστηκε στην εποχιακή δυναµική του
Εικ. 1: (α) Το πλήρες γράφηµα του βιολογικού κοινού χταποδιού.
Για να υπολογιστεί το χρονικάκύκλου του O. vulgaris. Το στάδιο Ε
αναφέρεται στα αυγά και το στάδιο P µεταβλητό µοντέλο, µεταξύ δύο διαδοχικών
αναφέρεται στην πλαγκτονική φάση. Τα µηνιαίων τιµών πληθυσµιακής πυκνότητας
στάδια 1-4 αντιστοιχούν στις κλάσεις έγινε γραµµική παρεµβολή άλλων τριών τιµών.
µεγέθους 1-4. (β) Το τροποποιηµένο γράφηµα ∆ηµιουργήθηκαν έτσι 4 νέες χρονοσειρές S
k
του βιολογικού κύκλου του O. vulgaris.
(µια για κάθε κλάση) µε προβολικά
Fig. 1: (a) Complete stage-classified life cycle
διαστήµατα ¼ του µήνα. Ορίστηκαν χρονικά
graph of O. vulgaris. (b) Modified stageclassified life cycle graph of O. vulgaris. E διαστήµατα ∆ti, τέτοια ώστε να περιλαµβάνουν
άρα 7
stands for eggs and P for paralarva stage. 8 διαδοχικές τιµές πυκνότητας και
7
=
/
µήνες).
προβολικά
διαστήµατα
(άρα
∆t
i
4
Stages 1-4 correspond to size classes 1-4.
Στα διαστήµατα ∆ti εφαρµόστηκε διαδοχικά η
µέθοδος τετραγωνικού προγραµµατισµού του Wood (Wood 1997; Caswell 2001). Ουσιαστικά,
η µέθοδος του Wood εφαρµόστηκε σε χρονοσειρές 8 διανυσµάτων πληθυσµιακής πυκνότητας
ni(t)=[ni1(t) ni2(t) ni3(t) ni4(t)]T, όπου nik(t) είναι η πληθυσµιακή πυκνότητα του σταδίου k τη
χρονική περίοδο t του διαστήµατος ∆ti, t=1,…,8 και ο δείκτης ‘Τ’ δηλώνει το ανάστροφο
διάνυσµα του διανύσµατος ni(t).
Από το τροποποιηµένο γράφηµα του βιολογικού κύκλου (Εικ.1b) προκύπτει ότι
n i (t + 1) = K i (t ) ⋅ p i

όπου p i = (Pi1 Gi1 Pi 2 Gi 2 Pi 3 Gi 3 Pi 4 N i1 )T

και

0
0
0
0
0
0
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 0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
(
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n
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1
0
0

0

Ορίζοντας z i = (n i (2) n i (3) . . . n i (8) )T και M i = (K i (1) K i (2) . . . K i (7) )T µπορούµε για
κάθε διάστηµα ∆ti να γράψουµε την εξίσωση z i = M i ⋅ p i . Το διάνυσµα zi και ο πίνακας Mi
είναι παρατηρούµενες ποσότητες. Για να εκτιµηθούν οι παράµετροι του διανύσµατος pi,
επιδιώκουµε την ελαχιστοποίηση του αθροίσµατος των τετραγώνων των διαφορών µεταξύ των
στοιχείων του διανύσµατος zi και του διανύσµατος Mipi. Επιδιώκουµε λοιπόν την
ελαχιστοποίηση του: z i − M i p i 2 = z i T z i − z Ti M i p i − p iT M Ti z i + p iT M iT M i p i . Ο πρώτος όρος του
αθροίσµατος είναι ανεξάρτητος του pi και µπορούµε να τον αγνοήσουµε και ο δεύτερος και ο
τρίτος όρος είναι ταυτόσηµοι. Οπότε το πρόβληµα εκτίµησης του διανύσµατος pi απλοποιείται
στην ελαχιστοποίηση της παράστασης (p iT M iT M i p i ) − 2z iT M i p i , µε τους περιορισµούς Pk, Gk, N1
≥ 0, Pk+Gk≤1 και P4≤1.
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Εικ. 2: Σύγκριση του πληθυσµιακού µοντέλου πινάκων (καµπύλες) µε τις παρατηρούµενες
τιµές (σηµεία). Η κλίµακα του χρόνου ξεκινά από το 8 που αντιστοιχεί στην 1η Αυγούστου 2001
έως το 33 που αντιστοιχεί στην 1η Σεπτεµβρίου 2003.
Fig. 2: Model predictions vs observed densities.

Το πρόβληµα αυτό λύνεται µε το λογισµικό MATLAB, χρησιµοποιώντας την
ενσωµατωµένη ρουτίνα ‘qp’. Η λύση pi που προκύπτει θεωρείται ότι ισχύει στο κεντρικό
σηµείο του χρονικού διαστήµατος ∆ti. Λύνοντας το πρόβληµα τετραγωνικού προγραµµατισµού
διαδοχικά για όλα τα ∆ti, προέκυψε η χρονοσειρά του διανύσµατος p. Η χρονοσειρά των
διανύσµατος p οµαλοποιήθηκε µε χρήση ενός φίλτρου κινητού µέσου όρου δεκατριών σηµείων
(Brockwell and Davis, 2002), έτσι ώστε να αναδειχτούν τα βασικά πρότυπα και να
εξουδετερωθεί ο «θόρυβος».
Η πιθανότητα θανάτου στο στάδιο k, κατά τη διάρκεια ενός προβολικού διαστήµατος
i
i
τη χρονική στιγµή i, δίνεται από τη σχέση mik = 1 − t nk
, όπου (t nk
) είναι τα στοιχεία του

∑
n

0
 Pi1
G
P
πίνακα µετάβασης, που ορίζεται ως (Caswell 2001):
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i2
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 0 Gi 2

0
0

0
0
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0
0  .
0

Pi 4 

Ν1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Με αρχικό διάνυσµα πληθυσµιακής πυκνότητας n1=[0.312 1.062 0.472 0.326] (όπως
µετρήθηκε στο πεδίο στο κεντρικό σηµείο του διαστήµατος ∆t1) και διαδοχικές προβολές,
χρησιµοποιώντας το πληθυσµιακό µοντέλο πινάκων που αναπτύχθηκε, υπολογίστηκε η
χρονοσειρά των πυκνοτήτων των κλάσεων και έγινε σύγκριση µε την αντίστοιχη
παρατηρούµενη στο πεδίο (Εικ. 2). Παρά την έντονη οµαλοποίηση των παραµέτρων Pi και Gi
µε το φίλτρο κινητού µέσου όρου δεκατριών σηµείων, το µοντέλο προσεγγίζει πολύ καλά τα
παρατηρούµενα δεδοµένα κατά το πρώτο έτος (R2=0.95) και σχετικά καλά σε όλο το χρονικό
εύρος των παρατηρούµενων δεδοµένων
(R2=0.77).
0.3
Η παράµετρος Ν1 εκφράζει την
0.2
πυκνότητα των νεαρών χταποδιών που µόλις
0.2
έχουν εισέλθει στην κλάση 1, άρα αποτελεί µια
0.1
καλή προσέγγιση της βενθικής εγκατάστασης
µετά από την πλαγκτονική φάση (Εικ. 3). Μια
0.1
κύρια κορυφή στη βενθική εγκατάσταση
0.0
παρατηρείται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
και µια δευτερεύουσα κατά τα τέλη
Μήνας
φθινοπώρου. Η δευτερεύουσα κορυφή ήταν πιο
εµφανής το 2001 από ότι το 2002. Επιπλέον, η
Εικ. 3: Παράµετρος βενθικής εγκατάστασης Ν1
θνησιµότητα της κλάσης 4 παρουσίασε
Fig. 3: Benthic settlement parameter N
1
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προηγούνται, υποδεικνύουν ότι στην
0.0
ανατολική Μεσόγειο υπάρχουν δύο
0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360
βασικές περίοδοι ωοτοκίας κατά τη
Ηµέρες µετά την εγκατάσταση
διάρκεια του έτους. Σε ανάλογο
συµπέρασµα έχουν καταλήξει οι Sánchez
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Ολική
and Obarti (1993) στις Ισπανικές
Μεσογειακές ακτές. Λαµβάνοντας υπόψη
τη διάρκεια της εµβρυϊκής ανάπτυξης και Εικ. 4: H τύχη των ατόµων που εγκαταστάθηκαν κατά
της πλαγκτονικής φάσης σε σχέση µε την την κύρια περίοδο βενθικής εγκατάστασης
περίοδο ωοτοκίας συµπεραίνουµε ότι για Fig. 4: The fate of individuals settled during the main
την καλοκαιρινή κορυφή της βενθικής settlement peak period.
εγκατάστασης αντιστοιχεί κορύφωση της ωοτοκίας στα τέλη χειµώνα – άνοιξη, ενώ για την
φθινοπωρινή κορυφή έχουµε κορύφωση της ωοτοκίας την περίοδο Αυγούστου-Σεπτεµβρίου.
Για να εκτιµηθεί η τύχη ενός χταποδιού, που εγκαταστάθηκε είτε κατά την κύρια είτε
κατά τη δευτερεύουσα περίοδο εγκατάστασης, ένα αρχικό διάνυσµα πληθυσµιακής πυκνότητας
ni = [1 0 0 0]T πολλαπλασιάστηκε από αριστερά διαδοχικά µε τους πίνακες µετάβασης Ti, Ti+1,
Ti+2,…. Μετά από κάθε πολλαπλασιασµό το καινούργιο διάνυσµα πληθυσµιακής πυκνότητας
εξέφραζε την νέα σύνθεση του πληθυσµού µετά από ένα προβολικό διάστηµα. Η τύχη ενός
στιγµιαίου επεισοδίου βενθικής εγκατάστασης κατά την κύρια περίοδο δίνεται στην Εικ. 4.
Περνάνε 15 ηµέρες από την κορυφή της πυκνότητας της κλάσης 1 έως την κορυφή της
πυκνότητας της κλάσης 2, 61 ηµέρες για την κορυφή της κλάσης 3 και 213 ηµέρες για την
κορυφή της κλάσης 4. Περισσότερα από το 50% των ατόµων που εισήλθαν στην κλάση 1 θα
έχουν πεθάνει µετά από 3 µήνες. Όπως φαίνεται από την κλίση της καµπύλης της ολικής
πυκνότητας (Εικ. 4), ο ρυθµός θνησιµότητας µειώνεται όσο τα χταπόδια µεγαλώνουν σε
µέγεθος φτάνοντας σε µια ελάχιστη τιµή 5 µε 6 µήνες µετά τη βενθική εγκατάσταση, ενώ
ακολούθως αυξάνει και πάλι, καθώς κλείνει ο βιολογικός κύκλος του ζώου. Σύµφωνα µε τα
παραπάνω και δεχόµενοι ότι τα άτοµα που έχουν αποθέσει τα αυγά τους θα επιβιώσουν για
περίπου 2-3 µήνες επιπλέον, δηλαδή περίπου µέχρι να εκκολαφθούν τα νεαρά χταπόδια, η
αναµενόµενη διάρκεια ζωής του O. vulgaris είναι µεταξύ 12 και 15 µηνών. Η Mangold (1983)
εκτιµά ότι η διάρκεια ζωής του Ο. vulgaris κυµαίνεται από 12 έως 24 µήνες.
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