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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το ξύλο ως αρχαιολογικό εύρημα μπορεί 
να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για την 
αξιοποίηση της ξυλείας από τον άνθρωπο και 
κατά συνέπεια μπορεί να συμβάλει ουσιαστι-
κά στην ερμηνεία του φυσικού, κοινωνικού 
και οικονομικού περιβάλλοντος μιας εποχής.

Δυστυχώς όμως, τα περιβάλλοντα ταφής 
που διατήρησαν το ξύλο, ίσως και για χιλιά-
δες χρόνια, με την έναρξη μιας ανασκαφής 
διαταράσσονται και συνήθως οι νέες συν-
θήκες που δημιουργούνται δεν ευνοούν την 
περαιτέρω διατήρησή του.

Οι αρχαιολόγοι και οι συντηρητές που 
θα κληθούν να μελετήσουν και να διαχειρι-
στούν το ανασκαφικό ξύλο θα πρέπει να κα-
τανοήσουν τη συμπεριφορά του, τόσο στο 
περιβάλλον ταφής, όσο και στο περιβάλλον 
ανασκαφής και αυτό προϋποθέτει μια προ-
σέγγιση μέσα από επιστήμες όπως η Βοτα-
νική, η Έπιστήμη και Τεχνολογία του Ξύλου 
και η Οικολογία.

H προσέγγιση μέσα από το πρίσμα της 
Βοτανικής θα δώσει τη δυνατότητα να γί-
νει αντιληπτό ότι το ξύλο είναι ένα σύνολο 
κυττάρων που δημιουργήθηκαν για να τελέ-
σουν συγκεκριμένες λειτουργίες στο βλαστό 
ενός φυτού.

Μέσα από το πρίσμα της Έπιστήμης και 
Τεχνολογίας του Ξύλου, το ξύλο θα αποκτή-
σει τη διάσταση ενός υλικού κατασκευής με 
συγκεκριμένες φυσικές ιδιότητες οι οποίες 
καθορίζουν τη συμπεριφορά του στο περι-
βάλλον.

Τέλος, μέσα από το πρίσμα της Οικολο-
γίας το ξύλο δεν αποτελεί ούτε το λειτουρ-
γικό τμήμα ενός φυτού, ούτε το υλικό κατα-
σκευής ενός τεχνουργήματος. Έίναι νεκρή 
οργανική ύλη που θα διασπαστεί από αποι-
κοδομητές σε ανόργανα συστατικά, για να 
επιστρέψει στη γη και να χρησιμοποιηθεί εκ 
νέου από άλλους οργανισμούς. 

Η προσέγγιση του ξύλου μέσα από την 
επιστήμη της Όικολογίας, είναι ίσως και η 
πιο σημαντική όσον αφορά στην κατανόηση 
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της αλλοίωσής του στα διάφορα περιβάλλο-
ντα. Τόσο το περιβάλλον ταφής, όσο και το 
περιβάλλον ανασκαφής, είναι οικοσυστή-
ματα, όπου οι αλληλεπιδράσεις της βιοτικής 
και αβιοτικής συνιστώσας τους, θα καθορί-
σουν το είδος, το βαθμό και το ρυθμό απο-
δόμησης της οργανικής ύλης. Η αλλοίωση 
του ξύλου σε τέτοια οικοσυστήματα, είναι 
μια πολύ σύνθετη διαδικασία που βρίσκεται 
ακόμα υπό έρευνα. Παρά ταύτα, έχει απο-
δειχθεί ότι οφείλεται κυρίως στη βιοτική 
συνιστώσα των οικοσυστημάτων.

Στα χερσαία οικοσυστήματα η συνιστώ-
σα αυτή περιλαμβάνει πληθώρα αερόβιων 
οργανισμών που αποδομούν το ξύλο με πολύ 
γρήγορους ρυθμούς και για το λόγο αυτό σε 
χερσαίες ανασκαφές το ξύλο αποτελεί συ-
νήθως σπάνιο εύρημα. Ο μεγαλύτερος όγκος 
αρχαιολογικής ξυλείας που έρχεται στο φως 
συνήθως προέρχεται από τη θάλασσα, από 
υγροτόπους, από λίμνες και γενικά από υδά-
τινα οικοσυστήματα.

Για το λόγο αυτό, στην παρούσα εργασία 
θα επιχειρηθεί να παρουσιαστούν τα βασι-
κά υδάτινα οικοσυστήματα όπου συνήθως 
ανακαλύπτεται αρχαιολογικό ξύλο, εστιάζο-
ντας στις βιοκοινωνίες που έχουν παθογόνο 
δράση σε αυτό.

ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Θάλασσα

Το θαλάσσιο οικοσύστημα περιλαμβάνει 
δύο μεγάλα περιβάλλοντα. Το πελαγικό, που 
αποτελείται από τη μάζα του νερού και το 
βενθικό, που αποτελείται από τα ιζήματα 
που καλύπτουν το βραχώδες υπόστρωμα 
του βυθού. Τα περιβάλλοντα αυτά μπορούν 
να υποδιαιρεθούν και σε άλλες μικρότερες 
ζώνες με βάση διάφορα κριτήρια, όπως η 
απόσταση από την ξηρά, η ποσότητα του δι-
αθέσιμου φωτός ή το βάθος. 

Η βιογενής αλλοίωση του ξύλου ξεκινά-
ει στο πελαγικό περιβάλλον και συνεχίζε-
ται με μικρότερους ρυθμούς στα οξικά1 ή/
και ανοξικά ιζήματα του βενθικού. Η βιο-
επικινδυνότητα των περιβαλλόντων αυτών 
όσον αφορά στους αποικοδομητές του ξύλου, 
αλλά και ο χρόνος παραμονής του ξύλου σε 
αυτά, στο κάθε στάδιο ταφής (Σχ. 1) είναι 
καθοριστικοί παράγοντες για τη διατήρηση 
του.

Το πελαγικό, ανοιχτής κυκλοφορίας θα-

1 Οξικό (oxic), σχετίζεται με τη παρουσία οξυγόνου και όχι με το όξος. Υψηλά oξικό=3,0-6,0 ml l-1 O2, χαμηλά οξι-
κό=1,5-3,0 ml l-1 O2, υποξικό= 0,3-1,5 ml l-1 O2, δυσοξικό= 0,1-0,3 ml l-1 O2, και ανοξικό= 0,0-0,1 ml l-1 O2, Kaiho 
(1994). 

Σχ. 1: Τρία βασικά στάδια ταφής του ξύλου στο 
θαλάσσιο οικοσύστημα (Διασκευή από Jones 
2003)
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λάσσιο περιβάλλον, έχει κατηγοριοποιηθεί 
ως το πιο επικίνδυνο για τη βιοπροσβολή 
του ξύλου (Eaton & Hale 1993). Οι υψηλές 
συγκεντρώσεις διαλυμένου οξυγόνου επι-
τρέπουν τη δράση ξυλο-διατρητικών οργα-
νισμών (wood borers), οι οποίοι μπορούν 
σε μικρό χρονικό διάστημα να προκαλέσουν 
σημαντική φθορά στο ξύλο που δεν είναι 
θαμμένο στο ίζημα, (Florian et al. 1978; 
Jones & Rule 1979; Santhakumaran 1988) 
Έκτός από οξυγόνο, υπάρχουν φυσικά και 
πολλοί άλλοι παράγοντες, όπως η αλατό-
τητα, η θερμοκρασία, το pH, η ρύπανση, το 
φως, που καθορίζουν τα είδη των οργανι-
σμών με παθογόνο δράση στο ξύλο (Florian 
et al. 1978; Florian 1990; Pournou et al. 
2001; Ahlström 2002). 

Οι κύριοι υπαίτιοι της φθοράς του ξύλου 
στο πελαγικό περιβάλλον ανήκουν σε δύο 
ομάδες θαλάσσιων ξυλο-διατρητικών οργανι-
σμών: α) στα μαλάκια και β) στα αρθρόποδα. 

Στο φύλο των μαλακίων, στην κλάση των 
δίθυρων, στην τάξη Pholadacea και στις οικο-
γένειες Teredinidae (Έικ. 1.α) και Pholadidae 
(Έικ. 1.β), ανήκουν τα πιο σημαντικά είδη 
μαλακίων που προσβάλουν το ξύλο (Turner 
1966, 1971; Nair & Saraswathy 1971; Turner 
& Johnson 1971; Rayner 1975).

Στο φύλο των αρθροπόδων, στο υπόφυ-
λο των καρκινοειδών και στις ομάδες Ισό-
ποδων και Αμφίποδων ανήκουν τα βασικά 
είδη καρκινοειδών που είναι υπεύθυνα για 
την καταστροφή του ξύλου στο πελαγικό 
περιβάλλον. Tα είδη των ισόποδων που δι-
ατρυπούν το ξύλο ανήκουν στις οικογένειες 
Limnoriidae (Menzies 1957; Cookson 1990) 
(Έικ. 1.γ) και Shpaeromatidae (Becker 1971; 
Cragg 1988) (Έικ. 1.δ), ενώ τα είδη των αμφι-
πόδων στην οικογένεια Cheluridae (Kühne 
1971; Cragg & Daniel 1992) (Έικ. 1.ε). 

Στο πελαγικό περιβάλλον, μύκητες και 
βακτήρια εποικούν επίσης το ξύλο. Ομως, 
παρ’ ότι οι μικροοργανισμοί αυτοί έχουν 
ικανότητα αποδόμησης του ξύλου, ο ρόλος 
τους σε αυτό το περιβάλλον είναι μικρός, 
συγκριτικά με αυτόν των μαλακίων και των 
αρθροπόδων (Pournou 1999).

Τα θαλάσσια ιζήματα αποτελούνται από 
μη στερεοποιημένα σωματίδια, τα οποία εί-
ναι προϊόντα της διάβρωσης της χέρσου, κα-
θώς και υλικά που προέρχονται από τη βιο-
λογική δραστηριότητα. 

Τα ιζήματα διαφέρουν σε μέγεθος κόκ-
κων, χημική σύσταση, προέλευση και ρυθ-
μούς ιζηματαπόθεσης. Τα ιζήματα, όμως, 
σπάνια αποτελούνται από μόνο ένα μέγεθος 
κόκκων. Ο βαθμός ανάμιξης των διάφορων 
μεγεθών κόκκων χαρακτηρίζεται είτε περι-
γραφικά, με βάση το επικρατές κλάσμα, είτε 
με βάση μαθηματικούς δείκτες, όπως ο συ-
ντελεστής διαβάθμισης. Το μέγεθος κόκκου 
επηρεάζει την κινητικότητα των σωματιδί-
ων την κατανομή της μικροχλωρίδας, την 
περιεκτικότητα σε οργανικά συστατικά και 
κυρίως την περιεκτικότητα σε νερό και συ-
νεπώς σε διαλυμένο οξυγόνο. 

Η περιεκτικότητα σε οξυγόνο του μεσο-
διαστηματικού νερού του ιζήματος περιγρά-
φεται επίσης από το οξειδοαναγωγικό δυνα-
μικό (Eh). Υψηλές συγκεντρώσεις οξυγόνου 
συνεπάγονται οξειδωτικές συνθήκες, ενώ 
χαμηλές συγκεντρώσεις, αναγωγικές. 

Στα περισσότερα θαλάσσια ιζήματα υπάρ-
χει ένα συνοριακό στρώμα ανάμεσα στις 
οξειδωτικές και αναγωγικές συνθήκες μέσα 
στο ίζημα, το οποίο ονομάζεται στρώμα ασυ-
νέχειας του οξειδοαναγωγικού δυναμικού 
(Redox Potential Discontinuity layer, RPD). 
Σε ιζήματα με μικρό μέγεθος κόκκων, το RPD 
είναι πιο κοντά στην επιφάνεια σε αντίθεση 
με τα χονδρόκοκκα ιζήματα. Το στρώμα αυτό 
χαρακτηρίζεται από την παρουσία θειο-
αναγωγικών βακτηρίων και κατά συνέπεια 
υδρόθειου (H2S) και υποδηλώνει ένα φράγμα 
για τα περισσότερα αερόβια είδη. Ξύλα που 
έχουν ταφεί κάτω από το RPD θα μπορέσουν 
να διατηρηθούν, σε αντίθεση με αυτά που 
έχουν ταφεί πάνω από το στρώμα αυτό.

Στα οξικά ιζήματα (πάνω από το RPD), 
υποστηρίζονται οι δραστηριότητες μυκήτων 
μαλακής σήψης (soft rot fungi) (Έικ. 2.α) και 
βακτηρίων σηράγγων (tunneling bacteria) 
(Έικ. 2.β). Η συγκέντρωση οξυγόνου σε αυτό 
το περιβάλλον είναι πολύ μικρότερη από ό,τι 
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στη στήλη του νερού και για το λόγο 
αυτό δεν μπορούν να επιβιώσουν ξυ-
λο-διατρητικοί οργανισμοί. 

Οι μύκητες μαλακής σήψης εί-
ναι συνήθως λιγνοκυτταρινολυτικά 
(lignocellulolytic) μέλη Ασκομυκή-
των και Δευτερομυκήτων. Σε αντί-
θεση με τους Βασιδιομύκητες που 
συναντώνται στα χερσαία οικο-
συστήματα, οι μύκητες αυτοί μπο-
ρούν να δρουν σε υδάτινα περιβάλ-
λοντα υπό συνθήκες περιορισμέ-
νου οξυγόνου. Οι μύκητες μαλακής 
σήψης καταγράφηκαν αρχικά από 
τους Barghoorn & Linder (1944). 
Ο Savory (1954) ονόμασε αυτή την 
αλλοίωση του ξύλου μαλακή σήψη 
και ο Jones (1971) απέδειξε πρώτος 
την απώλεια βάρους που προκλήθη-
κε από τους μύκητες αυτούς σε ξύλο. 
Η μαλακή σήψη προσβάλλει κυρί-
ως τους πολυσακχαρίτες του ξύ-
λου (κυτταρίνη και ημικυτταρίνες) 
και λιγότερο τη λιγνίνη (Nilsson & 
Daniel 1983; Blanchette et al. 1990; 
Eaton & Hale 1993).

Τα βακτήρια σηράγγων συνα-
ντώνται στα οξικά ιζήματα αλλά και 
στη στήλη του νερού. Αλλοιώνουν 
ξύλα με υψηλά ποσοστά λιγνίνης, 
τα οποία είναι σχεδόν εξολοκλήρου 
ανθεκτικά στη μυκητιακή προσβο-
λή (Daniel et al. 1987; Singh et al. 
1990α; Kim & Singh 1994). 

Στα ανοξικά ιζήματα, (κάτω από 
το RPD), το ξύλο υποβιβάζεται σχε-
δόν2 μόνο από βακτήρια διάβρωσης 
(erosion bacteria) (Έικ. 3) (Daniel 
& Nilsson 1986; Singh et al. 1990β; 
Kim et al. 1996). Παρότι τα βακτήρια 
αυτά έχουν λιγνολυτική ικανότητα, 

2 Υπάρχει και μια άλλη ομάδα βακτηρίων τα 
οποία είναι ανεκτικά σε ανοξικές συνθή-
κες, τα βακτήρια κοιλοτήτων (cavitation 
bacteria), αλλά δεν αναφέρονται συχνά 
για την παρουσία τους σε αρχαιολογικό 
ξύλο.

Εικ. 3: Προσβολή ξύλου από ραβδοειδή βακτήρια (Rb) δι-
άβρωσης (Pournou 1999)

Εικ. 2: Προσβολή ξύλου από α) μύκητα μαλακής σήψης 
(Pournou 1999) και β) βακτήρια (Β) σηράγγων (Σ) (Δια-
σκευή από Mouzouras et al. 1986)
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η παρουσία υψηλών ποσοστών λι-
γνίνης και εκχυλισμάτων αποτρέπει 
τη δράση τους και έτσι τα βακτήρια 
προσβάλλουν κυρίως τους πολυ-
σακχαρίτες του ξύλου. Η προσβολή 
αυτή όμως εξελίσσεται πάρα πολύ 
αργά σε σχέση με αυτήν των μυκή-
των ή άλλων ανώτερων οργανισμών 
και έτσι τα ξύλα που είναι θαμμένα 
σε ανοξικά ιζήματα έχουν πολύ με-
γάλη πιθανότητα να διατηρηθούν 
σε πολύ καλή κατάσταση.

Λίμνες 

Οι λίμνες είναι οικοσυστήματα 
εσωτερικών υδάτων και ορίζονται 
ως υδατοσυλλογές που καταλαμ-
βάνουν μια ενδοηπειρωτική λεκάνη. 
Οι λίμνες περιέχουν συνήθως γλυκό 
νερό, αλλά σε ξηρά κλίματα με μεγά-
λη εξάτμιση μπορεί αυτό να είναι και 
υφάλμυρο ή και αλμυρό.

Η ζώνωση μιας λίμνης όσο αφο-
ρά στη στήλη του νερού ορίζεται 
ή βάσει του φωτός (ευφωτική και 
αφωτική ζώνη) ή βάσει της κατακό-
ρυφης κατανομής της θερμοκρασίας 
(επιλίμνιο, θερμοκλινές και υπολί-
μνιο) ή, τέλος, βάσει της απόστασης 
από την ακτή (παράκτια και πελα-
γική ζώνη, Σχ. 2). Οπως και στο θα-
λάσσιο οικοσύστημα, το βραχώδες 
υπόστρωμα του βυθού της λίμνης 
που καλύπτεται από ίζημα αποτελεί 
τη βενθική ζώνη της.

Ο έμβιος κόσμος ενός λιμναίου 
περιβάλλοντος διαφοροποιείται συ-
νήθως ως προς την απόσταση από 
την ακτή της λίμνης. Παρά ταύτα, 
πολλοί παράγοντες επηρεάζουν τη 
βιοποικιλότητα του λιμναίου περι-
βάλλοντος, όπως το διαλυμένο οξυ-
γόνο, το φως, η θερμοκρασία, το pH, 
η διαθεσιμότητα θρεπτικών συστα-
τικών κ.ά. 

Σε αντίθεση με το θαλάσσιο 

περιβάλλον, στη λιμναία παράκτια και πελαγική 
ζώνη, δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες μελέτες για 
την ύπαρξη ξυλο-διατρητικών οργανισμών, κυρί-
ως λόγω των χαμηλών τιμών αλατότητας. Έξαίρε-
ση αποτελούν κάποια είδη του γένους Sphaeroma, 
τα οποία συναντώνται σε λιμνοθάλασσες. Τέλος, 
οι Wagner et al. (2008) αναφέρουν, σε λίμνες της 
Αφρικής, ένα είδος εντόμου (Povilla adusta Navas), 
το οποίο στο στάδιο της νύμφης διατρυπά ξύλα που 
είναι βυθισμένα στο νερό.

Οι μύκητες που προσβάλλουν το ξύλο και γενι-
κά αυτόχθονη ή και αλλόχθονη νεκρή οργανική ύλη 
στη στήλη του νερού της λίμνης έχουν μελετηθεί 
από πολλούς ερευνητές (Ingold 1954; Shearer 1993; 
Wong et al. 1998; Hyde & Goh 1998; Cai et al. 2002; 
Luo et al. 2004; Shearer et al. 2004), γιατί ο ρόλος 
στους ως αποσυνθέτες στο λιμναίο οικοσύστημα εί-
ναι ιδιαίτερα σημαντικός. Τα περισσότερα είδη έχουν 
λιγνοκυτταρινολυτικά ένζυμα και κατά συνέπεια 
μπορούν να αποδομήσουν το ξύλο (Abdel-Raheem & 
Shearer 2002; Shearer et al. 2004). Η προσβολή του 
ξύλου που θα βρεθεί στην παράκτια ή/και πελαγική 
ζώνη της λίμνης οφείλεται κυρίως στη δράση μυκή-
των μαλακής σήψης. 

Σε αυτή τη ζώνη της λίμνης τα βακτήρια είναι 
επίσης έποικοι του ξύλου και δύναται να το αποδο-
μήσουν (Greaves 1971; Schmidt et al. 1987; Schmidt 
1995). Η βακτηριακή προσβολή του ξύλου στη λι-
μναία στήλη του νερού μελετήθηκε από τη δεκαετία 
του ’40 (Zobell & Stadler 1940). Παρά ταύτα, η βα-
κτηριακή προσβολή σε αυτό το περιβάλλον θεωρεί-
ται λιγότερο σημαντική σε σχέση με τη μυκητιακή 
προσβολή (Bucher et al. 2004).

Στο βενθικό περιβάλλον της λίμνης και ειδικότε-

Σχ. 2: Οι βασικές ζώνες σε ένα λιμναίο περιβάλλον
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ρα στο ανοξικό ίζημα το ξύλο απειλείται να 
προσβληθεί μόνο από βακτήρια διάβρωσης 
(Sign et al. 1990β; Sign et al. 1994; Kim et al. 
1996) και για το λόγο αυτό αναμένεται να 
διατηρηθεί σε καλή κατάσταση.

Ρέοντα ύδατα/ποτάμια

Αν και στην οικολογία αμφισβητείται το 
κατά πόσο τα ποτάμια αποτελούν υδάτινα 
οικοσυστήματα (Μοντεσάντου 1999), στην 
εργασία αυτή εξετάζονται ως υδροσυστήμα-
τα, διότι πολύ συχνά σε αυτά ανακαλύπτε-
ται ξύλο. Ως ποταμοί ορίζονται τα υδάτινα 
ρεύματα που έχουν μόνιμη ροή, σε αντίθεση 
με τους χείμαρρους που παρουσιάζουν επο-
χικές διακυμάνσεις της ροής τους.

Οι ποταμοί μπορεί να ταξινομηθούν ανά-
λογα με το πλάτος της υδατοσυλλογής ή 
ανάλογα με τα χημικά χαρακτηριστικά των 
νερών. Μπορούν επίσης να διαιρεθούν σε 
κατακόρυφες και οριζόντιες ζώνες. Σε κατα-
κόρυφη διατομή προς τη ροή διακρίνονται: 
α) η μάζα του νερού, β) η κοίτη του ποταμού 
(βενθική περιοχή) και γ) η ζώνη κάτω από 
την κοίτη του ποταμού (υπορροϊκή) (Έικ. 
3). Η οριζόντια ζώνωση γίνεται με κριτήριο 
την απόσταση από τις πηγές του ποταμού 
και περιλαμβάνει: α) το κρήνον, β) το ρεί-
θρον και γ) το πόταμον (Σχ. 3).

Η ανάπτυξη των βιοκοινωνιών ενός πο-
ταμού, όπως και στις λίμνες, είναι κυρίως 

προσαρμοσμένη στη οριζόντια ζώνωσή του 
και στις μεταβολές των φυσικών χαρακτη-
ριστικών του που συμβαίνουν από την πηγή 
έως τις εκβολές του. Η θερμοκρασία, η τα-
χύτητα ροής του νερού, η περιεκτικότητα 
σε διαλυμένο οξυγόνο καθώς και τα χημικά 
χαρακτηριστικά των νερών καθορίζουν τη 
βιοποικιλότητα. Ωστόσο, η αποδόμηση του 
ξύλου σε ένα ποτάμιο υδροσύστημα σχετίζε-
ται κυρίως με την κατακόρυφη ζώνωσή του.

Οπως και στο λιμναίο οικοσύστημα, το 
ξύλο θα αποδομηθεί με διαφορετικούς ρυθ-
μούς στη στήλη του νερού από ό,τι στη βεν-
θική περιοχή του ποταμού, με καθοριστικό 
περιοριστικό παράγοντα το οξυγόνο.

Στη στήλη του νερού οι βασικοί αποδο-
μητές θα είναι μύκητες. Τα είδη μυκήτων 
όμως θα διαφοροποιηθούν ανάλογα με την 
οριζόντια ζώνωση του ποταμού. Στο ρείθρο, 
λόγω της υψηλής ταχύτητας ροής και των 
υψηλών συγκεντρώσεων διαλυμένου οξυ-
γόνου, θα δράσουν διαφορετικά είδη (π.χ. 
μύκητες Ingold, Chan et al. 2000), απ’ ό,τι 
στο πόταμον όπου και τα δύο αυτά φυσικά 
χαρακτηριστικά είναι μειωμένα. Στις εκβο-
λές του ποταμού, λόγω της αλληλεπίδρασης 
θάλασσας-ποταμού, ο αβιοτικός παράγο-
ντας της αλατότητας θα καθορίσει επίσης 
άλλα είδη (Fryar et al. 2004).

Υπάρχουν πολλές μελέτες που παρουσι-
άζουν μύκητες που εποικούν ξύλο σε ρέο-
ντα ύδατα (Tsui et al. 2000; Cai et al. 2003; 

Σχ. 3: Η κατακόρυφη και οριζόντια ζώνωση ενός ποταμού
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Bucher et al. 2004; Vijaykrishna et al. 2006), 
όπως επίσης και αρκετές που αποδεικνύουν 
ότι οι μύκητες αυτοί έχουν τα κατάλληλα 
ένζυμα για τη λύση των βασικών χημικών 
συστατικών του ξύλου (Abdel-Raheem & 
Shearer 2002; Abdel-Raheem & Ali 2004; 
Bucher et al. 2004; Simonis et al. 2008).

Στο βενθικό περιβάλλον του ποταμού οι 
οργανισμοί που αναμένεται να προσβάλουν 
το ξύλο είναι τα βακτήρια. Και σε αυτό όμως 
το περιβάλλον, τα είδη των βακτηρίων (αε-
ρόβια ή αναερόβια) εξαρτώνται από την 
οριζόντια ζώνωση του ποταμού. Ο πυθμένας 
του ρείθρου, λόγω της υψηλής ταχύτητας 
ροής, αποτελείται από πέτρες και χαλίκια, 
σε αντίθεση με το πόταμον που αποτελείται 
κυρίως από άμμο και ιλύ. Το είδος του ιζήμα-
τος εξαρτάται επίσης και από τους γεωλογι-
κούς σχηματισμούς που θα αποσαθρωθούν/
διαβρωθούν, θα μεταφερθούν και θα αποτε-
θούν. Έτσι, όπως έχει αναφερθεί και για το 
θαλάσσιο ίζημα, η κοκκομετρική σύσταση 
του ιζήματος θα καθορίσει τον οξικό ή ανοξι-
κό του χαρακτήρα και συνεπώς τα είδη των 
βακτηρίων που θα αποδομήσουν το ξύλο. 

Αναφορές για ανοξικά ιζήματα ποταμών 
υποδεικνύουν ότι τα βακτήρια διάβρωσης 
μπορούν να εποικούν και να αποδομούν 
το ξύλο (Holt & Jones 1983; Eslyn & Moore 
1984; Hoffmann et al. 2004). Πιο σύγχρονες 
μελέτες όμως αποδεικνύουν ότι τα βακτή-

Σχ. 4: Διακύμανση του υδροφόρου ορίζοντα

ρια διάβρωσης ίσως είναι οι μοναδικοί υπαί-
τιοι αλλοίωσης του ξύλου που είναι θαμμέ-
νο σε ανοξικά ιζήματα (Kretschmar 2006; 
Huisman et al. 2008; Klaassen 2008).

Υγρότοποι

Στην Οικολογία ως υγρότοποι χαρακτη-
ρίζονται οι περιοχές που: α) το έδαφός τους 
είναι κορεσμένο με νερό ή καλύπτεται από 
αβαθές στρώμα νερού και β) τουλάχιστον 
κατά περιόδους η βλάστηση χαρακτηρίζε-
ται από υδρόφυτα. Οι υγρότοποι μπορεί να 
είναι παράκτιοι που σχετίζονται συνήθως 
με εκβολές ποταμών και λιμνοθάλασσες ή 
εσωτερικοί που σχετίζονται με ποτάμια, λί-
μνες ή πηγές.

Οι υγρότοποι είναι πολύ σύνθετα οικοσυ-
στήματα όσο αφορά στην αλλοίωση του ξύ-
λου. Βασικός λόγος είναι η διακύμανση του 
υδροφόρου ορίζοντα που εξαρτάται από: α) 
την τοπογραφία της επιφάνειας, β) τον ρυθ-
μό επαναφόρτισης των υδάτων και γ) την 
υδραυλική αγωγιμότητα του ιζήματος.

Διακύμανση του υδροφόρου ορίζοντα 
σημαίνει διακύμανση της επιφάνειας που 
διαχωρίζει την ακόρεστη σε νερό περιοχή 
ενός ιζήματος, από την κορεσμένη. Κατά συ-
νέπεια, σημαίνει ότι το ξύλο μπορεί να βρε-
θεί από ένα τελείως υδατοκορεσμένο περι-
βάλλον σε ένα ξηρό (Σχ. 4) και vice versa.
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Εικ. 4: Προσβολή ξύλου από καστανή και λευκή σήψη (Lepp 2009)

Συνήθως τα υδατοκορεσμένα ιζήματα 
αναφέρονται ως ανοξικά. Ωστόσο, ο υδα-
τοκορεσμός δεν περιγράφει την περιεκτι-
κότητα του ιζήματος σε νερό και οξυγόνο. 
Χαρακτηριστικά του ιζήματος, όπως το μέ-
γεθος, η μορφή, η διάταξη και η διαβάθμιση 
των κόκκων, η σχετική πυκνότητα και κατά 
συνέπεια ο βαθμός διασύνδεσης και επικοι-
νωνίας των πόρων μέσα στη μάζα του, θα 
καθορίσουν αυτήν την περιεκτικότητα και 
συνεπώς τα είδη των οργανισμών που εν 
δυνάμει μπορούν να αποδομήσουν το ξύλο.

Στους υγρότοπους, το Eh είναι επίσης 
ένας σημαντικός δείκτης της ενδεχόμενης 
βιοαλλοίωσης του ξύλου. Συνήθως σε υψη-

λά αναγωγικά περιβάλλοντα (Πίν. 1) το ξύλο 
μπορεί να διατηρηθεί (Caple & Dungworth 
1997; Corfield 1996, 2007), αφού ελάχιστα 
είδη οργανισμών μπορούν να επιβιώσουν σε 
ανοξικές συνθήκες.

Φυσικά, στους υγρότοπους, όπως σε όλα 
τα οικοσυστήματα, υπάρχουν πολλοί αβιοτι-
κοί παράγοντες που επηρεάζουν τη βιοαλλοί-
ωση του ξύλου. Τέτοιοι είναι η θερμοκρασία, 
το pH, τα είδη ιόντων, η χημική σύσταση του 
νερού, κλπ (Caple 1993, 1994; Hobson 1988).

Συνοπτικά, θα μπορούσε πολύ απλο-
ποιημένα να προταθεί για ένα υγρότοπο, 
ότι όταν το ξύλο είναι θαμμένο σε ένα υδα-
τοκορεσμένο και ανοξικό ίζημα θα προ-
σβληθεί κυρίως από αναερόβια βακτηρία, 
όπως τα βακτήρια διάβρωσης (Pournou & 
Bogomolova 2009).

Οταν το υδατοκορεσμένο ίζημα είναι 
χαμηλά οξικό ή υπο-οξικό, τότε το ξύλο θα 
αποικηθεί από μύκητες μαλακής σήψης και 
βακτήρια σηράγγων (Singh et al. 2003). 
Τέλος, όταν το ξύλο βρεθεί σε μη υδατοκο-
ρεσμένο οξικό ίζημα, τότε χερσαία αερόβια 
είδη κυρίως Βασιδιομυκήτων αναμένονται 
να το εποικήσουν προκαλώντας καστανή 
και λευκή σήψη (Έικ. 4). 

Οξειδωτικό >+400 mV

Μετρίως 
αναγωγικό +100 έως +400 mV

Αναγωγικό 100 έως +100 mV

Υψηλά αναγωγικό -300 έως -100 mV

Πίν. 1: Χαρακτηρισμός ιζημάτων υγροτόπων με 
βάση το οξειδοαναγωγικό δυναμικό Eh (Διασκευή 
από Lillie et al. 2008)
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Η μυκητικιακή προσβολή από αερόβι-
ους μύκητες είναι πολύ πιο επιθετική από 
ό,τι η προσβολή από μύκητες μαλακής σή-
ψης (Zabel & Morrell 1992; Hammel 1997; 
Blanchette et al. 2004; Bucher et al. 2004). 
Για το λόγο αυτό τα ξύλα που θα βρεθούν 
σε οξικές μη υδατοκορεσμένες συνθήκες δεν 
θα επιβιώσουν σε βάθος χρόνου. 

Συνοψίζοντας για όλα τα υδάτινα οικο-
συστήματα που εξετάστηκαν, προκύπτει 
ότι το οξυγόνο είναι ο κύριος περιοριστικός 
παράγοντας που καθορίζει την επιβίωση, 

ανάπτυξη και δράση των παθογόνων για το 
ξύλο οργανισμών. 

Σε ανοξικά υδάτινα περιβάλλοντα, το ξύλο 
αναμένεται να διατηρηθεί σε καλή κατάστα-
ση. Σε αυτές τις συνθήκες μοναδικοί αποδο-
μητές του, εμφανίζονται να είναι τα βακτήρια 
διάβρωσης, των οποίων η προσβολή είναι μεν 
αποδεδειγμένη, αλλά εξελίσσεται πολύ αργά 
και σε σχετικά μικρό εύρος. Σε αντίθεση, στα 
οξικά υδάτινα περιβάλλοντα, η δράση μυκή-
των ή/και άλλων ανώτερων οργανισμών δεν 
διασφαλίζει τη διατήρηση του ξύλου.
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