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Περίληψη 
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να εξεταστεί η παραγωγή και η ποιότητα 

των αυγών καθώς και να γίνει παρακολούθηση της αναστροφής φύλου σε πληθυσμούς 

τσιπούρας (Sparus aurata), για 5 συνεχόμενα χρόνια (2012-2016). Χρησιμοποιήθηκαν 

117 ψάρια  αρχικού μέσου βάρους περίπου 50 g προερχόμενα από εκτροφή του 

ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε το 2009. Όλες τις χρονιές ακολουθήθηκε φυσική φωτοπερίοδος με φυσικά 

μέσα ενώ η θερμοκρασία του νερού ήταν ελεγχόμενη. Τις χρονιές 2012–2016 γινόταν 

αξιολόγηση της ποιότητας των αυγών καταγράφοντας καθημερινά τη γονιμότητα και το 

ποσοστό γονιμοποίησης. Ιστολογική εξέταση των γονάδων των ψαριών έγινε σε 5 – 10 

άτομα ανά δεξαμενή τις χρονιές 2010, 2011 και 2012. Η περίοδος ωοτοκίας ξεκινάει τον 

Δεκέμβριο σχεδόν σε όλες τις χρονιές και ολοκληρώνεται τις περισσότερες χρονιές από 

τα μέσα Ιουνίου έως τα τέλη Ιουλίου με την θερμοκρασία να κυμαίνεται όχι πολύ 

υψηλότερα σε σχέση με τις φυσικές θερμοκρασίες (16-18°C) μέχρι το καλοκαίρι. Η μέση 

ημερήσια σχετική γονιμότητα στην παρούσα μελέτη ήταν 9.9 – 17.5 χιλιάδες αυγά kg-1 

θηλυκού ψαριού. Η μέση μηνιαία σχετική γονιμότητα κυμάνθηκε μεταξύ 1.7 – 3.1 

εκατομμύρια αυγά kg-1 θηλυκού ψαριού ανά χρονιά. Το μέσο ποσοστό γονιμοποίησης 

κυμάνθηκε σε υψηλά επίπεδα μεταξύ 82 – 92% τις χρονιές 2012 – 2015 και μειώθηκε το 

2016 σε σχέση με τις χρονιές 2013 -2014. Οι μέρες ωοτοκίας ήταν σταθερά υψηλές ανά 

χρονιά με τιμές 131 - 191 ημέρες. Η αναλογία φύλου (M:F) ήδη από την 2η 

αναπαραγωγική χρονιά έδειξε την κυριαρχία των θηλυκών (0.55±0.08) με το 64% των 

αρσενικών να μεταπίπτει σε θηλυκά και παρέμεινε 1:5 M:F τις υπόλοιπες χρονιές. Το 

2015 έγινε παραμετροποίηση του πληθυσμού ώστε η αναλογία να είναι 1:1 και το 2016 

άλλαξε σημαντικά ξανά περίπου σε 1:5 M:F. Συμπερασματικά η αναλογία φύλου της 

τσιπούρας άλλαξε σημαντικά κατά τη διάρκεια της 2ης αναπαραγωγικής περιόδου και 

παρέμεινε σταθερή μετέπειτα. Η ποιότητα παρέμεινε υψηλή για 5 συνεχόμενα χρόνια και 

δεν παρατηρήθηκε αλλαγή στην διάρκεια της περιόδου ωοτοκίας και στην ετήσια 

γονιμότητα των πληθυσμών από τις αλλαγές της αναλογίας του φύλου. 
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Abstract 
The aim of the present study was to examine the rate of sex reversal and the effect 

on egg production and quality parameters over 5 consecutive reproductive seasons. A 

hundred and seventeen fish of an initial average weight of about 50g produced at HCMR 

in 2009 were used. Temperature ranged between 18.2 and 20.8°C and natural photoperiod 

was used. In the years 2012-2016, the quality of the eggs was evaluated, recording daily 

fecundity and fertilization rates. Histological examination of fish gonads occurred in 5-10 

individuals per tank in the years 2010, 2011 and 2012. The spawning period of gilthead 

seabream begun in December and ended from mid-June to late July in all the years 

studied with temperatures ranging not much above the natural spawning temperatures (16-

18°C) until the summer. Mean daily relative fecundity ranged around 9,900-17,500eggs 

kg-1 female body weight, during the years studied, resulting in mean annual relative 

fecundity values of 1,700,000-3,100,000 eggs kg-1. The average fertilization rate ranged 

between 82 and 92% in the years 2012-2015 and decreased significantly in 2016 

compared to 2013 and 2014. The average annual spawning days were consistently high 

and ranged from 131 to 191 days per spawning year. The sex ratio (M:F) of the studied 

broodstocks at the 2nd reproductive year (2012) was already heavily skewed towards 

females (0.55±0.08) with 64% of the males from the 1st reproductive year already having 

converted to females then the sex ratio stabilized in the stocks, being 1:5 M:F. A year 

after the ratio was brought back to 1:1 by the addition of males and removal of females, 

the male:female ratio again became heavily skewed toward females, being again ~1:5 

M:F. The sex ratio of gilthead seabream changed significantly during the 2nd reproductive 

year, but remained stable thereafter. Egg quality remained high for 5 consecutive years 

and there was no influence of the observed sex ratio changes on the duration of the 

spawning season and the total annual fecundity of the broodstocks. 
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1. Εισαγωγή  
1.1 Ιχθυοκαλλιέργεια 

Σύμφωνα με το Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (Food and 

Agriculture Organization of the United Nations, FAO), υδατοκαλλιέργεια είναι η εκτροφή 

υδρόβιων οργανισμών (μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται τα ψάρια, τα μαλάκια, 

τα καρκινοειδή και τα υδρόβια φυτά) σε φυσικό ή ελεγχόμενο θαλάσσιο περιβάλλον ή σε 

εσωτερικά νερά. Η ιχθυοκαλλιέργεια περιλαμβάνει την διαδικασία από την διαχείριση 

γεννητόρων και τη λήψη γονιμοποιημένων αυγών μέχρι το στάδιο όπου τα ψάρια έχουν 

το επιθυμητό βάρος ώστε να διοχετευθούν στην αγορά. Η αρχή της διαδικασίας λοιπόν 

γίνεται στο τμήμα των γεννητόρων. Στο στάδιο αυτό ώριμα αναπαραγωγικά άτομα 

αναπαράγονται κάτω από κατάλληλες συνθήκες. Τα αυγά που παράγονται τοποθετούνται 

σε κατάλληλες δεξαμενές προκειμένου να εκκολαφτούν οι προνύμφες και να παραχθούν 

οι νύμφες και τα νεαρά ιχθύδια. Οι νύμφες τρέφονται αρχικά με ζωντανή τροφή 

(τροχόζωα και Artemia spp) που παράγεται στο τμήμα ζωντανής τροφής του 

ιχθυογεννητικού σταθμού. Στη συνέχεια, η εκτροφή συνεχίζεται με βιομηχανοποιημένη 

τροφή και αφού τα ιχθύδια μεταφερθούν στους κλωβούς πάχυνσης θα παραμείνουν εκεί 

μέχρι την επίτευξη του επιθυμητού βάρους. 

Η παραγωγή της παγκόσμιας υδατοκαλλιέργειας έχει αυξηθεί πάρα πολύ κατά τη 

διάρκεια των τελευταίων 50 ετών σε περίπου 70,18 εκ. τόνους το 2013 που αντιστοιχεί σε 

περισσότερο από το 50% της παγκόσμιας παραγωγής αλιευμάτων (FAO, 2015).Σε 

αντίθεση με την εμπορική αλιεία, η παραγωγή της υδατοκαλλιέργειας, ιδιαίτερα κατά τα 

τελευταία 15-20 έτη, έχει σημειώσει ραγδαία αύξηση (Εικόνα 1). Η παραγωγή αυτή 

αυξάνεται ακόμη περισσότερο, σε 97,2 εκ. τόνους, αν συμπεριληφθούν και τα 27 εκ. 

τόνοι των υδρόβιων φυτών (FAO, 2015). Οι χώρες της Ασίας κυριαρχούν παράγοντας το 

91% του όγκου και το 79% της αξίας των καλλιεργούμενων ειδών, ενώ η Κίνα είναι, με 

μεγάλη διαφορά, η μεγαλύτερη παραγωγός χώρα (57,1 εκ. τόνοι το 2013). Ο ρυθμός 

ανάπτυξης της υδατοκαλλιέργειας, μεταξύ 1970 και 2006 ήταν 6,9% ετησίως (FAO, 

2015) αν και φαίνεται να επιβραδύνεται πρόσφατα (μέσος όρος 5,8% μεταξύ 2004 και 

2008). Τα τελευταία χρόνια οι εκφορτώσεις αλιευμάτων από την εμπορική αλιεία έχουν 

σταθεροποιηθεί περίπου στους 85 μεγατόνους ανά έτος (Εικόνα 1).  
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Εικόνα 1. Ετήσια παραγωγή της εμπορικής αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας σε παγκόσμιο 
επίπεδο (στοιχεία από FAO, 2015). 

 

 

Η παραγωγή της Ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας παρουσιάζει σταθερά αυξητική 

πορεία (Εικόνα 2). Το μερίδιο της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας στην παγκόσμια 

παραγωγή υδατοκαλλιέργειας, όμως, παρουσιάζει σταδιακή μείωση, ως αποτέλεσμα της 

μεγαλύτερης ανάπτυξης του κλάδου σε άλλες ηπείρους, κυρίως στην Ασία. 

Συγκεκριμένα, το 2013 η Ευρωπαϊκή παραγωγή υδατοκαλλιέργειας αντιπροσώπευε το 

3,1% της συνολικής παγκόσμιας παραγωγής σε ποσότητα και το 7,9% σε αξία. Το 

σύνολο της παραγωγής υδατοκαλλιέργειας στην Ευρώπη για το 2013 ήταν 2.8 εκ. τόνοι 

σε όγκο, και πάνω από 8.798 εκατομμύρια δολάρια σε αξία. Περισσότερο από το 82% 

της παραγωγής της υδατοκαλλιέργειας προήλθε από θαλάσσια ύδατα, ενώ το μερίδιο των 

γλυκών και υφάλμυρων υδάτων για το 2013 ήταν 15 και 3%, αντίστοιχα (FAO, 2015).  
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Εικόνα 2. Ετήσια παραγωγή της Ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας και ποσοστό που 
αντιπροσωπεύει στην παγκόσμια παραγωγή (στοιχεία από FAO 2015). 

 

 

1.2 Τσιπούρα (Sparus aurata)  
Η τσιπούρα (Sparus aurata), ανήκει στην κλάση Actinopterygii, ανθυπόκλαση 

Teleostei, τάξη Perciformes, οικογένεια Sparidae. Η οικογένεια Sparidae περιλαμβάνει 35 

γένη και 118 είδη (Mylonas et al., 2011). Η τσιπούρα έχει ωοειδές και ψηλό σώμα με 

έντονα κυρτό προφίλ και μικρά μάτια (Pavlidis & Mylonas, 2011). Έχει ασημένιο χρώμα 

με μια χαρακτηριστική μαύρη κηλίδα στο τέλος του βραγχιακού επικαλύμματος. Επίσης, 

χαρακτηριστικό είναι και το χρυσό τόξο που ενώνει τα μάτια, πιο έντονο στα ενήλικα 

ψάρια. Υπάρχει μια κόκκινη γραμμή στο όριο του κάτω μισού του βραγχιο-καλύμματος. 

Η τσιπούρα είναι είδος κοινό στη Μεσόγειο Θάλασσα, ενώ εξαπλώνεται και κατά μήκος 

των ανατολικών ακτών του Ατλαντικού, από τη Μεγάλη Βρετανία έως τη Σενεγάλη, και 

πιο σπάνια στη Μαύρη Θάλασσα (Pavlidis & Mylonas, 2011). Εξαιτίας του ότι είναι 

είδος ευρύαλο και ευρύθερμο εντοπίζεται τόσο σε θαλάσσια όσο και σε υφάλμυρα 

περιβάλλοντα, όπως οι παράκτιες λιμνοθάλασσες και οι εκβολές των ποταμών, ιδίως 

κατά τα αρχικά στάδια του κύκλου ζωής της. Στην ανοικτή θάλασσα, η τσιπούρα 

βρίσκεται συνήθως σε βραχώδεις περιοχές και σε λειμώνες ποσειδωνίας (Posidonia 

oceanica), ενώ συχνά εντοπίζεται και σε αμμώδεις πυθμένες. Τα νεαρά άτομα 

παραμένουν σε σχετικά ρηχά νερά (έως 30 m), ενώ τα ενήλικα μπορούν να φτάσουν και 
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σε μεγαλύτερα βάθη, που γενικά δεν ξεπερνούν τα 50 m (Pavlidis & Mylonas, 2011). Το 

είδος αυτό παρουσιάζει πρώτανδρο ερμαφροδιτισμό, δηλαδή ωριμάζει αρχικά ως 

αρσενικό και στη συνέχεια μεταπίπτει σε θηλυκό. Η αναπαραγωγική ωρίμανση 

συντελείται για το μεν αρσενικό σε ηλικία 2 ετών (μέγεθος 20-30 cm) ενώ για το θηλυκό 

στα 2-3 έτη (μέγεθος 33-40 cm) (Cataudella et al., 1995 ;  Zohar et al., 1995b). 

 Τα αυγά της τσιπούρας (περίπου 0,9-1,1μm) παράγονται σε χερσαία 

εκκολαπτήρια από επιλεγμένους γεννήτορες διάφορων ηλικιακών ομάδων (ενός χρόνου 

αρσενικά – δέκα χρονών θηλυκά). Οι γεννήτορες συνήθως διατηρούνται σε δεξαμενές 

10-20 m3 με πυκνότητα  4–8 kg m−3. Προκειμένου να διασφαλιστεί ένα καλό ποσοστό 

γονιμοποίησης, καθώς τα θηλυκά μπορούν να αποδώσουν 20,000 – 30,000 αυγά kg−1  για 

μια περίοδο 3-4 μηνών, η αναλογία φύλου αρσενικών προς θηλυκών διατηρείται υπό 

κανονικές συνθήκες στο 3:1 (Calderer & Cardona, 1993). Η διατροφή των γεννητόρων 

έχει αποδειχθεί ότι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην γονιμότητα και στην ποιότητα 

αυγών/λαρβών (Mylonas et al., 2011). Η έρευνα στη διατροφή έχει καθορίσει τις ανάγκες 

του είδους σε πρωτεΐνες και ενέργεια (Lupatsch et al., 2003). Η σίτιση γίνεται με ειδικές 

εμπορικές δίαιτες αλλά και με καλαμάρι (Fernández-Palacios et al., 1997 ;  Izquierdo et 

al., 2001). Ένα θηλυκό μπορεί να παράγει πάνω από 1 εκατομμύριο αυγά στην 

αναπαραγωγική περίοδο και το αναμενόμενο ποσοστό γονιμοποίησης είναι 80 – 85% 

(Mylonas et al., 2011 ;  Barbaro et al., 1997).  

 Η τσιπούρα  εκτρέφεται κυρίως σε ιχθυοκλωβούς με μέση μέγιστη πυκνότητα 

στην εξαλίευση 15–25 kg m−3 και ο συντελεστής μετατρεψιμότητας της τροφής (feed 

conversion ratio, FCR = τροφή που προσλαμβάνεται (g)/μέση αύξηση βάρους (g)) 

κυμαίνεται από 1,5-2. Η περίοδος εκτροφής ποικίλει ανάλογα με την τοποθεσία και τη 

θερμοκρασία του νερού αλλά συνήθως χρειάζεται 18-24  μήνες από την εκκόλαψη για να 

φτάσουν στα 400 g. Το εμπορεύσιμο μέγεθος μπορεί να διαφέρει από τα 250 g μέχρι και 

περισσότερο από 1,5 kg (Apromar, 2008). Ο ρυθμός αύξησης της τσιπούρας έχει 

μελετηθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια και έχουν δημιουργηθεί μοντέλα πρόβλεψης 

χρησιμοποιώντας δεδομένα από υδατοκαλλιέργειες της Μεσογείου (Petridis & Rogdakis, 

1996 ;  Mayer et al., 2008). Προγράμματα γενετικής βελτίωσης του είδους 

πραγματοποιούνται ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 στην Γαλλία και την 

Ελλάδα (Sola et al., 2006), που αποβλέπουν στην επίτευξη καλύτερων ρυθμών αύξησης. 

Ο κύκλος παραγωγής τσιπούρας απεικονίζεται στην Εικόνα 3. 
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Εικόνα 3. Κύκλος παραγωγής τσιπούρας σε εντατικό σύστημα καλλιέργειας. Τροποποιημένη από 
(Colloca et al., 2005) 

 

 

1.3 Καθορισμός φύλου  
Ο φυλετικός καθορισμός ή φυλοκαθορισμός αναφέρεται στους μηχανισμούς που 

κατευθύνουν τη φυλετική διαφοροποίηση, δηλαδή τη διαφοροποίηση όρχεων και 

ωοθηκών από αδιαφοροποίητη ή αμφιδυναμική γονάδα (Devlin & Nagahama, 2002). 

Αυτό συνήθως καθορίζεται γενετικά, ωστόσο είναι μια διαδικασία, η οποία σε πολλές 

περιπτώσεις μπορεί να επηρεάζεται από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Για παράδειγμα, 

στα θηλαστικά τα θηλυκά έχουν δύο όμοια χρωμοσώματα φύλου (ΧΧ) και τα αρσενικά 

έχουν δύο διακριτά φυλετικά χρωμοσώματα (ΧΥ). Στα πτηνά, βρέθηκε ένα σύστημα ZW 
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φύλο-προσδιορισμού (Smith et al., 2009) και σε  μερικά έντομα η ανάπτυξη θηλυκών 

προέρχεται από δύο διαφορετικά χρωμοσώματα φύλου (ZW), ενώ τα αρσενικά έχουν δύο 

από το ίδιο είδος χρωμοσωμάτων (ΖΖ) (Arunkumar et al., 2009). Σε άλλα σπονδυλωτά 

και πολλά είδη ψαριών, ο καθορισμός του φύλου ελέγχεται από πολυγονιδιακούς 

παράγοντες (Volff & Schartl, 2001 ;  Devlin & Nagahama, 2002), ενώ και οι 

περιβαλλοντικοί παράγοντες έχουν επίδραση στο φυλετικό καθορισμό σε πολλά είδη 

ζώων, όπως οι αλιγάτορες, οι περισσότερες χελώνες και ορισμένα είδη ψαριών (Baroiller 

& D'cotta, 2001 ;  Pieau et al., 2001 ;  Godwin et al., 2003 ;  Piferrer, 2001). 

Πιο συγκεκριμένα, στα ψάρια (Devlin, Nagahama, 2002; Mank, et al., 2006; Volff, et 

al., 2007; Volff, 2005), ο καθορισμός του φύλου είναι υπό τον έλεγχο διαφόρων 

συστημάτων προσδιορισμού του φύλου που περιλαμβάνουν γενετικούς ή/και 

περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως η θερμοκρασία και οι κοινωνικοί παράγοντες. 

Γενετικά συστήματα με αρσενικά ή θηλυκά ετερογαμετικά, με ή χωρίς την επιρροή 

αυτοσωματικών παραγόντων, καθώς και πολυγονιδιακά συστήματα έχουν περιγραφεί. 

Περισσότερα από δύο είδη φυλετικών χρωμοσωμάτων μπορούν να συνυπάρξουν στο ίδιο 

είδος (π.χ. Χ,Ζ,W χρωμοσώματα στο πλάτυ (Xiphophorus maculates)  (Volff, Schartl, 

2001), μερικές φορές  με τη μορφή μη ομόλογων ζευγών χρωμοσωμάτων φύλου (ZW και 

XY  στην μπλε τιλάπια (Oreochromis aureus)(Lee et al., 2004). Συναφή είδη ψαριών 

ακόμα και διαφορετικοί πληθυσμοί από το ίδιο είδος μπορούν να έχουν διαφορετικούς 

μηχανισμούς προσδιορισμού του φύλου (Volff et al., 2007), υποδεικνύοντας ένα ταχύ 

εξελικτικό μηχανισμό ελέγχου της έκφρασης του φύλου στα ψάρια. Ακόμα και πιο 

πολύπλοκα συστήματα μπορεί να περιλαμβάνει ο φυλοκαθορισμός των ψαριών, όπως 

πολλαπλά χρωμοσώματα φύλου και πολλαπλές γονιδιακές θέσεις. Σχεδόν τίποτα δεν είναι 

γνωστό σχετικά με τους μηχανισμούς που οδηγούν την ποικιλομορφία του καθορισμού 

του φύλου στα ψάρια, και η εξελικτική σημασία των διαφόρων μηχανισμών παραμένει 

σχεδόν εντελώς ασαφής (Hayes, 1998).  

Ο περιβαλλοντικός προσδιορισμός του φύλου είναι ο πιο διαδεδομένος (Baroiller et 

al., 1999). Πριν από την πρώτη απόδειξη ότι η θερμοκρασία είχε επίδραση στη φυλετική 

διαφοροποίηση στην αθερίνα του Ατλαντικού (Menidia menidia) (Conover, 1981) οι 

περισσότερες μελέτες είχαν επικεντρωθεί σε είδη ερπετών και αμφιβίων. Στα 

σπονδυλωτά, ο γενετικός προσδιορισμός του φύλου λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια 

γονιμοποίησης από το συνδυασμό γενετικών παραγόντων των αρσενικών και θηλυκών 

γαμετών. Από την άλλη, στα ψάρια, οι αλλαγές των περιβαλλοντικών παραγόντων 
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(θερμοκρασία, ορμονοθεραπεία, υποξία, πυκνότητα πληθυσμού και pH) είναι γνωστό ότι 

επηρεάζουν το φύλο σε αρκετά είδη (Zhang et al., 2009). Μπορούν είτε να καθορίσουν το 

φύλο είτε να επηρεάσουν την διαφοροποίηση του φύλου (Baroiller et al., 2009). Ο πιο 

κοινός περιβαλλοντικός παράγοντας που επηρεάζει τον καθορισμό του φύλου στα ψάρια 

είναι η θερμοκρασία του νερού (Baroiller et al., 2009). Άλλοι περιβαλλοντικοί 

παράγοντες όπως η πυκνότητα των ψαριών, το pH και η υποξία έχει αποδειχθεί ότι 

επηρεάζουν την αναλογία  φύλου των διάφορων ειδών ιχθύων. Η πυκνότητα του 

πληθυσμού φαίνεται να καθορίζει το φύλο σε ορισμένα ψάρια, όπως οι λάμπρενες 

(Lampreys) (Beamish, 1993) και τα χέλια (Krueger & Oliveira, 1999). Επίσης, το pH 

ασκεί σημαντική επιρροή στον προσδιορισμό του φύλου σε ορισμένα είδη, όπως οι 

κιχλίδες  γένους Apistogramm (Römer & Beisenherz, 1996). Σε γενικές γραμμές, οι 

περιβαλλοντικοί παράγοντες συχνά παρακάμπτουν ή τροποποιούν τα αποτελέσματα του 

γενετικού υποβάθρου σε πολλά είδη. 

O καθορισμός του φύλου που εξαρτάται από τη θερμοκρασία (temperature sex 

determination, TSD) είναι σημαντικός μηχανισμός περιβαλλοντικού προσδιορισμού  του 

φύλου ανάμεσα στα ζώα αλλά μέχρι τώρα έχει περιγραφεί πλήρως στα ερπετά. Η πρώτη 

έρευνα, η οποία ανέδειξε την επίδραση της θερμοκρασίας στον προσδιορισμό του φύλου 

πραγματοποιήθηκε στην αθερίνα του Ατλαντικού (Conover, 1981). Ο TSD έχει 

αποδειχθεί ότι επηρεάζει και αλλά είδη όπως το ιαπωνικό καλκάνι, την τιλάπια του 

Νείλου (Oreochromis niloticus), και την ιριδίζουσα πέστροφα (Oncorhynchus mykiss) 

(D'cotta et al., 2001 ;  Kitano et al., 2000 ;  Magerhans et al., 2009). Επίσης στο λαβράκι 

από όλους τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που εξεταστήκαν η θερμοκρασία είναι η 

μόνη που αποδείχθηκε ξεκάθαρα ότι είναι σε θέση να επηρεάσει την αναλογία φύλου 

(Pavlidis et al., 2001 ;  Piferrer et al., 2005). H θερμοκρασία του περιβάλλοντος κατά τη 

διάρκεια των κρίσιμων περιόδων της πρώιμης ανάπτυξης καθορίζει αμετάκλητα το 

φαινότυπο του φύλου και, ως εκ τούτου, την αναλογία φύλου των πληθυσμών (Bull, 1983 ;  

Valenzuela et al., 2003). 

Μελέτες σχετικά με το μηχανισμό καθορισμού του φύλου στην τιλάπια του Νείλου 

έδειξαν ότι το είδος αυτό παρουσιάζει κατά κύριο λόγο γονοτυπικό σύστημα με 

αρσενικούς ετερογαμέτες (ΧΥ) και θηλυκούς ομογαμέτες (ΧΧ). Η έκθεση σε υψηλή 

θερμοκρασία (36 ° C) μπορεί να αυξήσει την αναλογία αρσενικών σε σύγκριση με το 

control (27°C) (Baroiller et al., 2009). Η επίδραση της θερμοκρασίας στον προσδιορισμό  

ή/και στην διαφοροποίηση φύλου είναι διαφορετική μεταξύ των ειδών. Πολυάριθμα είδη, 
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τα οποία δεν έχουν σαφές και διακριτό χρωμοσωμικό φύλο, δείχνουν ισχυρή 

φυλοκαθοριστική εξάρτηση από τη θερμοκρασία (Conover, 1981 ;  Strüssmann et al., 

1996 ;  Piferrer et al., 2005 ;  Ospina-Alvarez & Piferrer, 2008).  

Υπάρχουν πολλοί σημαντικοί λόγοι μελέτης του προσδιορισμού και της 

διαφοροποίησης του φύλου στα ψάρια, και οι μελέτες αυτές μπορούν σε μεγάλο βαθμό να 

βοηθήσουν να κατανοήσουμε αυτή τη διαδικασία (Devlin & Nagahama, 2002). 

Ειδικότερα, τέτοιες μελέτες έχουν εμπλουτίσει σημαντικά τις  γνώσεις σχετικά με την 

πλαστικότητα της διαδικασίας φυλοκαθορισμού στα σπονδυλωτά. Η βιολογία και η 

οικολογία των ψαριών είναι μοναδικές και παρέχουν μοναδικά παραδείγματα 

μηχανισμών φύλο-προσδιορισμού, αλλά κατέχουν πολλές από τις ίδιες διεργασίες και τις 

οδούς που χρησιμοποιούνται σε άλλα συστήματα σπονδυλωτών. Επίσης, τα ψάρια 

προσφέρουν μοναδικές ευκαιρίες για να διερευνηθούν και να δοκιμαστούν θεωρητικές 

έννοιες προσδιορισμού του φύλου, από τους εξελικτικούς μηχανισμούς μέχρι και τις 

βιοχημικές διεργασίες. Ορισμένα σημαντικά εκτρεφόμενα είδη που το φύλο τους 

σχετίζεται με την αύξηση τους, είναι για παράδειγμα, το λαβράκι (Dicentrarchus labrax) 

και η πράσινη χωματίδα (Paralichthys olivaceus). Για τα εκτρεφόμενα είδη, είναι 

σημαντικό να μελετηθεί η διαδικασία προσδιορισμού του φύλου και να επιτευχθεί ο 

έλεγχος της αναλογίας φύλου σε εκτρεφόμενους πληθυσμούς, λαμβάνοντας υπόψη ποιο 

από τα δύο φύλα είναι προτιμότερο λόγω της καλύτερής του αύξησης. Από την άλλη 

πλευρά, ο προσδιορισμός και η συγκριτική ανάλυση των καθεστώτων καθορισμού του 

φύλου σε ορισμένους οργανισμούς μοντέλα, όπως το zebrafish (Danio rerio), ρυζόψαρο 

(Oryzias latipes) και πλάτυ είναι χρήσιμα και σε μελέτες εξέλιξης και για την κατανόηση 

του συστήματος προσδιορισμού του φύλου σε εκτρεφόμενα ψάρια.  

 

1.4 Αναστροφή φύλου στην τσιπούρα  
Οι σπαρίδες είναι πολύ διαδεδομένη οικογένεια και ψάρια αυτής μπορούν να 

εντοπιστούν και να αναπαραχθούν τόσο σε εύκρατο όσο και σε τροπικό περιβάλλον ανά 

τον κόσμο (Sheaves, 2006). Συγκεκριμένα είδη μπορούν να έχουν παρουσία τόσο στο 

νότιο όσο και στο βόρειο ημισφαίριο όπως είναι ο σαργός (Diplodus sargus) (Manooch & 

Hassler, 1978 ;  Mouine et al., 2007), ενώ άλλα, όπως είναι  το φαγκρί (Pagrus pagrus) 

(Manooch & Hassler, 1978 ;  Pajuelo et al., 2008 ;  Vassilopoulou & Papaconstantinou, 

1992) μπορούν να εντοπιστούν ακόμα στο ανατολικό και δυτικό ημισφαίριο.  
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Η οικογένεια των σπαρίδων είναι πολύ σημαντική όσο αφορά στην έρευνα στην 

αναπαραγωγή δεδομένου του ερμαφροδιτισμού και της αναστροφής του φύλου λαμβάνει 

χώρα και έχει αρχίσει να μελετάται πριν από πολλές δεκαετίες (Pasquali, 1941 ;  

Reinboth, 1961 ;  D'Ancona, 1941 ;  D'cotta et al., 2001). Πολλά μέλη των σπαρίδων είναι 

διαδοχικά ερμαφρόδιτα, είτε ως πρωτόγυνα, όπως το φαγκρί (Kokokiris et al., 2001) είτε 

ως πρώτανδρα, όπως είναι η τσιπούρα (Zohar et al., 1978). Αλλά υπάρχουν και 

γονοχωριστικά είδη όπως είναι η συναγρίδα (Dentex dentex) (Mylonas et al., 2011). Στις 

σπαρίδες έχει περιγραφεί και βασικός ερμαφροδιτισμός (rudimentary hermaphroditism) 

κατά τον οποίο τα ψάρια δεν αλλάζουν φύλο αλλά πριν από την εφηβεία περνάνε από μια 

φάση όπου οι γονάδες έχουν και ωοθήκες αλλά και όρχεις σε ανώριμη φάση, αλλά και 

ταυτόχρονος ερμαφροδιτισμός (Buxton & Garratt, 1990). Ο διαδοχικός ερμαφροδιτισμός 

(sequential hermaphroditism) έχει αναφερθεί ότι είναι μια προσαρμογή  που επιτρέπει στα 

άτομα να μεγιστοποιήσουν την αναπαραγωγική επιτυχία σε περιπτώσεις όπου είναι 

σχετιζόμενη με το μέγεθος (Buxton & Garratt, 1990 ;  Mitcheson et al., 2008 ;  Sadovy & 

Shapiro, 1987). 

Η τσιπούρα είναι πρώτανδρο είδος. Μετά τον πρώτο χρόνο ζωής όλα τα άτομα 

του πληθυσμού είναι αρσενικά και στην συνέχεια μεταπίπτουν σε θηλυκά (Zohar et al., 

1978). Πιο αναλυτικά μέχρι την ηλικία των 8 μηνών οι γονάδες είναι αμφιφυλόφιλες και 

κατά το τέλος του πρώτου έτους ζωής της τσιπούρας σχηματίζονται ώριμοι όρχεις. Στο 

τέλος της πρώτης αναπαραγωγικής περιόδου σε όλα τα ψάρια ξεκινάει η αναστροφή 

φύλου. Από την ηλικία των 17 μηνών και αργότερα στο 80% των ψαριών ολοκληρώνεται 

η διαδικασία αναστροφής του φύλου σε θηλυκά ενώ τα υπόλοιπα εξελίσσονται σε 

αρσενικά (Zohar et al., 1978). 

Η αναστροφή του φύλου από αρσενικά σε θηλυκά στην τσιπούρα θα μπορούσε να 

οδηγήσει σε προβλήματα κατά την επιλογή και διατήρηση των γεννητόρων σε ένα 

πρόγραμμα αναπαραγωγής, καθώς η σύνθεση του αναπαραγωγικού πληθυσμού θα πρέπει 

να εξετάζεται και να εισάγονται νέα άτομα στους γεννήτορες για την αποφυγή 

δημιουργίας μονοφυλετικών πληθυσμών θηλυκών γεννητόρων. Στο εμπορεύσιμο μέγεθος 

είναι αποκλειστικά αρσενικά και ως εκ τούτου η προσθήκη αυτών των ψαριών θα 

μπορούσε να επηρεάσει την αναλογία φύλου αρσενικά/θηλυκά στους γεννήτορες. Το 

πλεονέκτημα που υπάρχει στην επιλογή των ψαριών σε αυτή την ηλικία είναι ότι είναι 
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όλα αρσενικά και δε χρειάζεται να γίνει έλεγχος φύλου. Η χρονική στιγμή εισαγωγής 

νέων ψαριών είναι πολύ σημαντική καθώς στον αναπαραγωγικό κύκλο της τσιπούρας 

υπάρχει μια ευαίσθητη περίοδος (Μάιος - Σεπτέμβριος) κατά την οποία μπορεί και 

αλλάζει το φύλο λόγω κοινωνικών μεταβολών (Zohar et al., 1995b). Η προσθήκη νεαρών 

αρσενικών ψαριών έχει αποδείξει ότι αυξάνει τον αριθμό των μεγαλύτερων σε ηλικία 

αρσενικών που αλλάζουν φύλο σε θηλυκά (Zohar et al., 1995b). Η προσθήκη επιλεγμένων 

γεννητόρων θα χρειαστεί να ισορροπήσει την αναλογία αρσενικών:θηλυκών έτσι ώστε οι 

μελλοντικές ωοτοκίες  να μην οδηγήσουν σε έλλειψη αυγών ή σπέρματος. Από αυτήν την 

άποψη η ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού των γεννητόρων είναι σημαντικό να 

διατηρηθεί καθώς τα μεγαλύτερα ψάρια είναι πιθανόν να παρέχουν την πλειοψηφία των 

γαμετών, ιδιαίτερα των αυγών, που είναι και η προτεραιότητα σε μια μονάδα. Η αλλαγή 

των μεγαλύτερων ηλικιακά αρσενικών σε θηλυκά είναι επιζήμια για τους γεννήτορες 

διότι η ποιότητα σπέρματος από μεγαλύτερα σε ηλικία αρσενικά είναι συνήθως καλύτερη 

σε σχέση με τα νεαρότερα. Οι παράγοντες αυτοί δείχνουν ότι η αντικατάσταση των 

γεννητόρων πρέπει να παρακολουθείται και να διεξάγεται με ρυθμό που να ελαχιστοποιεί 

την όχληση των υπαρχόντων γεννητόρων. Ο ρυθμός αντικατάστασης και ως εκ τούτου η 

γενετική βελτίωση, θα μπορούσε να περιοριστεί από την ανάγκη να διατηρηθεί μια 

ευρεία ηλικιακή δομή στον πληθυσμό, έτσι ώστε να εξισορροπηθεί η αναλογία των 

φύλων και να μεγιστοποιηθεί η παραγωγή γαμετών για εμπορικούς λόγους. 

 

1.5 Αναπαραγωγή στα ψάρια 
1.5.1 Γαμετογένεση 

Στα ψάρια, όπως και στα περισσότερα σπονδυλωτά, ο αναπαραγωγικός κύκλος 

είναι χωρισμένος σε δύο φάσεις. Η ωογένεση για τα θηλυκά και η σπερματογένεση για τα 

αρσενικά αποτελούν την φάση πολλαπλασιασμού και ανάπτυξης των γαμετών. Σε 

δεύτερη φάση οι γαμέτες ωριμάζουν και καθίστανται έτοιμοι για απελευθέρωση μέσω της 

σπερμίασης στα αρσενικά και της ωοτοκίας στα θηλυκά (Mylonas et al., 2010).  Στα 

θηλυκά ψάρια κατά τη διαδικασία της παραγωγής των ωοκυττάρων διακρίνονται έξι 

φάσεις ανάπτυξης: ωογόνια, πρωτογενή ωοκύτταρα, στάδιο φλοιϊκών κυστιδίων, 

λεκιθογένεση, ωρίμανση και ωοτοκία (Tyler & Sumpter, 1996). Στα αρσενικά άτομα, οι 

δύο φάσεις του αναπαραγωγικού κύκλου είναι η σπερματογένεση και η σπερμίαση. Η 

διαδικασία της σπερματογένεσης ξεκινά με τον πολλαπλασιασμό των σπερματογονίων, 

την παραγωγή σπερματοκυττάρων 1 με πολλαπλές μιτωτικές διαιρέσεις, την παραγωγή 
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των σπερματοκυττάρων 2 έπειτα από μείωση και τη διαφοροποίησή τους σε σπερματίδες. 

Σε δεύτερη φάση κατά την σπερμίαση, οι σπερματίδες μετασχηματίζονται σε 

μαστιγοφόρα σπερματοζωάρια έτοιμα για απελευθέρωση (Schulz & Miura, 2002). 

Ένα βασικότατο στοιχείο στην διαδικασία της αναπαραγωγής είναι και η ποιότητα 

των γαμετών. Η ποιότητα του σπέρματος είναι σημαντική καθώς επηρεάζει το ποσοστό 

γονιμοποίησης και κατά συνέπεια των αριθμό των βιώσιμων αυγών κατά την 

αναπαραγωγική περίοδο (Mylonas et al., 2003). Για την ποιοτική ανάλυση του 

σπέρματος, μελετάται η πυκνότητα, η κινητικότητα, καθώς και η επιβίωσή του (Bromage 

& Roberts, 1995). Η κινητικότητα επηρεάζει το ποσοστό γονιμοποίησης των αυγών και 

είναι ο σημαντικότερος παράγοντας επιτυχίας της γονιμοποίησης. Χαμηλά επίπεδα 

κινητικότητας δεν επιτυγχάνουν γονιμοποίηση (Chauvaud et al., 1995). Το ποσοστό 

γονιμοποίησης αποτελεί δείκτη για την ποιότητα του σπέρματος όμως είναι ένας 

εξαρτημένος παράγοντας δεδομένου ότι σχετίζεται και με την ποιότητα των αυγών και 

έτσι δεν μπορούν να προκύψουν ασφαλή συμπεράσματα από την εκτίμησή του. Τέλος, η 

πυκνότητα του σπέρματος αποτελεί ακόμη ένα στοιχείο εκτίμησης ποιότητας των 

αρσενικών γαμετών. Είναι προφανές ότι πυκνότερο σπέρμα παρουσιάζει μεγαλύτερα 

ποσοστά γονιμοποίησης (Bromage & Roberts, 1995). 

Η ετήσια γονιμότητα (αριθμός παραγόμενων αυγών κατά την αναπαραγωγική 

περίοδο), και το ποσοστό γονιμοποίησης (αριθμός των γονιμοποιημένων αυγών σε σχέση 

με τον ολικό αριθμό) αποτελούν δείκτες της ποιότητας των αυγών. Παράλληλα, το 

σχήμα, η ύπαρξη χορίου, η διαφάνεια, ο αριθμός των σταγόνων λιπιδίων όπως επίσης και 

η πλευστότητα αποτελούν στοιχεία καλής ποιότητας αυγών (Bromage & Roberts, 1995). 

Εφόσον επιτευχθεί η αναπαραγωγή καλή ποιότητα αυγών ορίζεται ως η ικανότητα ενός 

αυγού να παράξει μία βιώσιμη νύμφη (Brooks et al., 1997 ;  Kjørsvik et al., 1990). 

 

1.5.2 Γονιμότητα  
Η γονιμότητα ενός είδους αφορά στον συνολικό αριθμό των αυγών που 

απελευθερώνονται κατά την ωοτοκία ενός θηλυκού ατόμου και κυμαίνεται από λίγες 

δεκάδες έως πολλά εκατομμύρια. Ωστόσο, ο αριθμός των αβγών που παράγει ένα ψάρι 

διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος και την ηλικία (Mylonas & Zohar, 2009). Επίσης, 

παράγοντες αύξησης, όπως το μήκος και το βάρος, παίζουν καθοριστικό ρόλο. Τα 

μεγαλόσωμα ψάρια παράγουν όχι μόνο περισσότερα, αλλά και καλύτερης ποιότητας 
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αβγά. Έτσι, για την προστασία του αναπαραγωγικού δυναμικού κάποιων πληθυσμών 

ιχθύων έχουν θεσμοθετηθεί σε κάποιες χώρες της Ευρώπης διαχειριστικά μέτρα για το 

μέγιστο μέγεθος αλίευσης διαφόρων ειδών ψαριών. Επίσης, ένας άλλος κίνδυνος στη 

φύση είναι η υπεραλίευση μεγάλου αριθμού ατόμων που δεν έχουν φτάσει την 

ενηλικίωση και επομένως δεν έχουν αναπαραχθεί.  

Σε συνθήκες εκτροφής, η ποσότητα και η ποιότητα των αβγών παίζουν 

καθοριστικό ρόλο στη βιωσιμότητα της ιχθυοκαλλιέργειας. Ωστόσο, τα εκτρεφόμενα 

ψάρια στην πλειονότητά τους παρουσιάζουν συνήθως εξωτερική γονιμοποίηση, απουσία 

γονικής φροντίδας και παράγουν μεγάλο αριθμό βενθικών ή πελαγικών αβγών (Mylonas 

& Zohar, 2009). Όμως, ακόμη και σε συνθήκες εκτροφής, η ηλικία ωρίμανσης, το 

μέγεθος των γονάδων και η γονιμότητα ενός είδους δεν είναι σταθεροί παράγοντες, αλλά 

μεταβαλλόμενοι (Mylonas et al., 2010). Γνωρίζουμε ότι η ποσότητα της τροφής, καθώς 

και η σύσταση των σιτηρεσίων αποτελούν παράγοντες που επιδρούν στη γονιμότητα 

αλλά και στην ποιότητα των αβγών, ενώ η επιβίωση των πρώτων αναπτυξιακών σταδίων 

ενός είδους με ιδιαίτερα προβλήματα και ευαισθησίες δεν είναι εύκολη. Τα ώριμα αβγά 

των ψαριών έχουν ιδιαίτερη διατροφική, αλλά και εμπορική αξία και μπορούν να 

καταναλωθούν από τον άνθρωπο ωμά ή επεξεργασμένα. Είναι επιστημονικά 

τεκμηριωμένο ότι τα αβγά του σολομού του Ατλαντικού, του μπακαλιάρου, αλλά και 

άλλων ειδών ιχθύων αποτελούν άριστη πηγή ωμέγα-3 λιπαρών οξέων (Borg et al., 1998). 

 

1.5.3 Αναπαραγωγή σε συνθήκες εκτροφής 
Για την επίτευξη της αναπαραγωγής σε συνθήκες αιχμαλωσίας χρησιμοποιούνται 

κυρίως μεγάλες δεξαμενές τοποθετημένες στην ξηρά. Ανάλογα με το είδος που 

εκτρέφεται προσομοιώνονται οι κατάλληλες φυσικοχημικές παράμετροι που είναι 

απαραίτητες για την επίτευξη της αναπαραγωγής. Η θερμοκρασία είναι ένας 

καθοριστικός παράγοντας για την αναπαραγωγή καθώς όταν αποκλίνει από το εύρος των 

απαιτούμενων τιμών για το εκάστοτε είδος τότε επηρεάζει την αναπαραγωγική του 

ικανότητα (Mylonas et al., 2010). Η φωτοπερίοδος καθώς και η ένταση του φωτισμού 

επηρεάζουν τη διαδικασία της ωρίμανσης στα ψάρια. Με συγκεκριμένες κατασκευές 

κάθε δεξαμενή απομονώνεται από τον εξωτερικό φωτισμό, με την φωτοπερίοδο καθώς 

και την ένταση του φωτισμού να ρυθμίζεται τεχνητά στα επιθυμητά επίπεδα (Rocha et al., 

2008). Εξίσου σημαντική μπορεί να είναι και η αλατότητα εφόσον το κάθε είδος ωοτοκεί 

σε διαφορετικές περιοχές στη φύση και κατά συνέπεια και σε διαφορετικές αλατότητες. 
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Το μέγεθος της δεξαμενής, καθώς και η ιχθυοφόρτισή της επηρεάζει άμεσα την 

αναπαραγωγή, με τις δεξαμενές μεγάλου όγκου και χαμηλής ιχθυοφόρτισης να ευνοούν 

την τελική ωρίμανση (Mylonas et al., 2010). Επίσης, η τοποθέτηση διαφόρων 

αντικειμένων μέσα στην δεξαμενή επιτρέπει την προσομοίωση περιβάλλοντος για ψάρια 

που συνηθίζουν να γεννούν σε σπηλιές, βράχια κ.α. (Rocha et al., 2008). Η διαθεσιμότητα 

καθώς και η ποιότητα της παρεχόμενης τροφής επηρεάζουν σημαντικά όχι μόνο την 

ωρίμανση των ψαριών αλλά και στη συνέχεια την ποιότητα των παραγόμενων γαμετών 

(Izquierdo et al., 2001). Τέλος, ιδανική αναλογία αρσενικών και θηλυκών ατόμων 

(αναλογία φύλου) αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επίτευξη της βέλτιστης 

αναπαραγωγικής επιτυχίας (Mylonas et al., 2010).  

 

1.6 Σκοπός  
Αρκετοί γενικοί στόχοι στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας μπορούν να επιτευχθούν 

μέσω της καλύτερης κατανόησης του ελέγχου του φύλου. Αυτοί περιλαμβάνουν:  

• Την πρόληψη της πρώιμης ωρίμανσης.  

• Την καλλιέργεια μονοφυλετικών πληθυσμών λόγω διαφορετικών ρυθμών 

ανάπτυξης μεταξύ των φύλων ή και διαφορετικής οικονομικής αξίας των φύλων. 

• Τη μείωση του αντικτύπου του φαινοτυπικού φύλου στην ποιότητα των 

προϊόντων.  

• Τη σταθεροποίηση της αναλογίας φύλου ερμαφρόδιτων πληθυσμών ψαριών.   

Η σχετική σημασία καθενός από τους παραπάνω στόχους εξαρτάται από την βιολογία της 

αναπαραγωγής και το σύστημα εκτροφής του κάθε είδους ξεχωριστά.  

 Όπως προαναφέρθηκε, η τσιπούρα είναι ένα ψάρι που παρουσιάζει θετικά 

στοιχεία για την εκτροφή της. Είναι ένα είδος που δεν έχει σταθερή αναλογία φύλου σε 

συνθήκες αιχμαλωσίας. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να εξεταστεί η παραγωγή 

και η ποιότητα των αυγών καθώς και να γίνει παρακολούθηση της αναστροφής φύλου σε 

πληθυσμούς τσιπούρας για 5 συνεχόμενα χρόνια. 
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2.  Υλικά και μέθοδοι 
2.1  Διαχείριση γεννητόρων 
Το ερευνητικό μέρος της παρούσας εργασίας διεξήχθη στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας 

Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων 

Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.). Χρησιμοποιήθηκαν 117 ψάρια  αρχικού μέσου βάρους περίπου 

50 g προερχόμενα από εκτροφή του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε το 2009. Κατά τη διάρκεια της εκτροφής 

μέχρι την πρώτη αναπαραγωγική ωρίμανση (2009 – 2010) τα ψάρια διατηρούνταν σε 2 

δεξαμενές 2000 l ανοιχτού κυκλώματος.  Από την τρίτη χρονιά και έπειτα (2011-2016) τα 

ψάρια χωρίστηκαν σε 2 ομάδες γεννητόρων οι οποίες τοποθετήθηκαν σε 2 δεξαμενές 

5000 l ανοιχτού κυκλώματος. Όλες τις χρονιές ακολουθήθηκε φυσική φωτοπερίοδος με 

φυσικά μέσα ενώ η θερμοκρασία του νερού ήταν ελεγχόμενη. Η διατροφή των ψαριών 

καθ’ όλη τη διάρκεια του πειράματος περιλάμβανε καθημερινά βιομηχανική τροφή 

(Style, ΙΡΙΔΑ Α.Ε., Greece). Κατά την διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου 

διανέμονταν τρεις φορές την εβδομάδα αποψυγμένο καλαμάρι και τέσσερις φορές την 

εβδομάδα βιομηχανική τροφή (Vitalis, Skretting, Norway). Επίσης κατά την διάρκεια της 

αναπαραγωγικής περιόδου από το 2013 μέχρι το 2015 υπήρχε μια περίοδος νηστείας, 

όπου σταματούσε η παροχή φαγητού για συγκεκριμένες ημέρες και στις δύο δεξαμενές. 

Πιο συγκεκριμένα, το 2013 η περίοδος νηστείας ήταν 43 ημέρες (8/2-22/3), το 2014 ήταν 

54 ημέρες (20/3-12/5) και το 2015 ήταν 47 ημέρες (12/3-27/4). Μέτρηση των τιμών 

θερμοκρασίας, οξυγόνου και pH πραγματοποιούνταν μία φορά την εβδομάδα. Το 2015, 

μετά από τη δειγματοληψία ελέγχου του φύλου, προστέθηκαν 4 νεαρότερα αρσενικά και 

αφαιρέθηκαν 4 μεγαλύτερης ηλικίας θηλυκά σε καθεμία από τις 2 δεξαμενές. 

 

2.2 Παρακολούθηση πληθυσμού ψαριών   
Η εξέλιξη του βάρους (μέση τιμή ± τυπική απόκλιση) και ο αριθμός των γεννητόρων στις 

δεξαμενές κατά την διάρκεια των 7 συνεχομένων χρόνων φαίνεται στον Πίνακα 1. 
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Πίνακας 1. Αριθμός ατόμων και βάρος (μέση τιμή ± τυπική απόκλιση) σε κιλά, θηλυκών 
και αρσενικών γεννητόρων που βρίσκονταν σε 2 δεξαμενές κατά την διάρκεια 7 
συνεχόμενων ετών.  Οι παραπάνω μετρήσεις λάμβαναν μέρος κατά τους πρώτους μήνες 
(Ιανουάριο – Φεβρουάριο) κάθε έτους. * Το 2015, προστέθηκαν αρσενικά και 
αφαιρέθηκαν θηλυκά από τους πληθυσμούς. 
Έτος Δεξαμενή Αριθμός Βάρος Αριθμός Βάρος  

  Θηλυκών   Θηλυκών (kg)   Αρσενικών  Αρσενικών (kg) 

2009 1 0  59 ~0.05 
 2 0  59 ~0.05 
2010 1 0  54 0.21±0.03 
 2 0  53 0.22±0.01  
2011 1 0  32 0.76±0.08  
 2 0  32 0.72±0.07  
2012 1 17 1.28±0.25 8 1.13±0.15  
 2 16 1.26±0.21 10 1.17±0.26  
2013 1 18 1.53±0.23 4 1.23±0.27  
 2 21 1.44±0.31 3 1.17±0.23  
2014 1 13 1.70±0.32 3 1.30±0  
 2 14 1.69±0.45 3 1.33±0.21  
2015* 1 7 2.01±0.18 7 1.12±0.65 
 2 7 1.78±0.30 8 1.26±0.54  
2016 1 12 1.72±0.34 2 1.14±0.34 
 2 7 1.81±0.32 2 1.41±0.07 
 

 

Κατά την διαδικασία της δειγματοληψίας, η στάθμη του νερού κατέβαινε στα 40 

cm ύψος  και τα ψάρια υποβάλλονταν σε μερική αναισθησία με γαρυφαλέλαιο (0,01 ml l-

1) (Wagner et al., 2002). Στη συνέχεια, αφού μεταφερόταν σε δεξαμενή όγκου 400 l, 

γινόταν η πλήρης αναισθητοποίηση τους με γαρυφαλέλαιο (0,03 ml l-1) (Mylonas et al., 

2005).  

Στα αρσενικά άτομα με απαλή μάλαξη της κοιλιακής χώρας γινόταν έλεγχος για 

την παρουσία ή μη σπέρματος. Σε περίπτωση παρουσίας σπέρματος πραγματοποιούνταν 

αξιολόγηση της σπερμίασης με μια εμπειρική κλίμακα με βαθμονόμηση από το 0 έως το 

3 (0=μηδενική απελευθέρωση σπέρματος, 1=απελευθέρωση μόνο μερικών σταγόνων 

σπέρματος έπειτα από πολλές προσπάθειες, 2=εύκολη απελευθέρωση σπέρματος από την 

πρώτη προσπάθεια και 3= απελευθέρωση άφθονου σπέρματος με ελάχιστη πίεση της 
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κοιλιακής χώρας) (Papadaki et al., 2008 ;  Mylonas et al., 2003). Στα θηλυκά άτομα 

πραγματοποιούνταν βιοψία των ωοθηκών με τη χρήση γυάλινου καθετήρα (1 mm 

εξωτερική διάμετρος) συνδεδεμένου σε λάστιχο ίδιας διατομής. Το δείγμα εξεταζόταν 

νωπό σε οπτικό μικροσκόπιο προκειμένου να εκτιμηθεί το στάδιο ωρίμανσης και η 

διάμετρος των ωοκυττάρων. Στην συνέχεια πραγματοποιούνταν ζύγιση.  

Ιστολογική εξέταση των γονάδων των ψαριών έγινε σε 5 – 10 άτομα ανά 

δεξαμενή τις χρονιές 2010, 2011 και 2012 (τον Ιανουάριο του 2010, το Σεπτέμβριο του 

2010, τον Ιανουάριο του 2011 και το Φεβρουάριο του 2012). Τμήμα της γονάδας 

εμβαπτίζονταν σε διάλυμα 4% φορμαλδεΰδης και 1% γλουταραλδεΰδης, για τη 

μονιμοποίησή του, προκειμένου να υποβληθεί σε ιστολογική εξέταση. 

 

2.3 Συλλογή και ποιότητα γαμετών – Ιστολογική επεξεργασία 
 Τις χρονιές 2012–2016 έγινε αξιολόγηση της ποιότητας των αυγών με 

καθημερινή εκτίμηση της γονιμότητας και του ποσοστού γονιμοποίησης. Η συλλογή των 

αυγών πραγματοποιούνταν χάρις σε ένα σύστημα παθητικής συλλογής (με υπερχείλισή) 

του επιφανειακού νερού της δεξαμενής (συλλέκτης αυγών). Τα αυγά συλλέγονταν με 

απόχη από τον συλλέκτη αυγών και συγκεντρώνονταν σε δοχείο 10 l. Στη συνέχεια σε 

δείγμα 10 ml γινόταν εκτίμηση του αριθμού τους (γονιμότητα, fecundity) καθώς και της 

αναλογίας γονιμοποιημένων αυγών (% ποσοστό γονιμοποίησης, % fertilization). 

Για την ιστολογική εξέταση τα δείγματα των ψαριών μετά από την διαδικασία 

αφυδάτωσης τοποθετήθηκαν σε υδροξυεθυλμεθακρυλική πολυμεριζόμενη ρητίνη 

(Technovit 7100, Heraeus Kulzer, Germany) και παρέμειναν έως ότου πολυμεριστεί. Οι 

τομές έγιναν σε μικροτόμο Leica RM 2245 (Germany) και είχαν πάχος 3 μm. Στη 

συνέχεια έγινε χρώση με μπλε του μεθυλενίου/ βασική φουξίνη (Bennett et al. 1976). Τα 

δείγματα εξετάστηκαν σε οπτικό μικροσκόπιο (Nikon Eclipse 50i) και φωτογραφήθηκαν 

με φωτογραφική μηχανή Jenoptik progress C12 plus. 

 

2.4 Στατιστική ανάλυση 
  Τα αποτελέσματα ως προς τον αριθμό ημερών ωοτοκιών ανά έτος, την αναλογία 

φύλου και το βάρος θηλυκών και αρσενικών ψαριών ανάμεσα στις αναπαραγωγικές 

περιόδους αναλύθηκαν με χρήση  ANOVA (ανάλυση διασποράς) ακολουθούμενης από 

Duncan’s New Multiple Range test (DNMR) με ελάχιστο επίπεδο σημαντικότητας 
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P≤0.05 (ANOVA, p≤0.05), με την βοήθεια του στατιστικού πακέτου Sigma stat 3.5 

(Systat Software Inc., USA). Τα αποτελέσματα ως προς το ποσοστό γονιμοποίησης, τη 

μηνιαία σχετική γονιμότητα και την ημερήσια σχετική γονιμότητα (αλληλεπίδραση 

χρόνου x μήνα) κατά τη διάρκεια πέντε διαδοχικών περιόδων αναπαραγωγής αναλύθηκαν 

με ανάλυση διασποράς ANOVA (2-way ANOVA, DNMR, P<0.05, P<0.01  και P<0.001) 

με την βοήθεια του στατιστικού πακέτου Sigma stat 3.5 (Systat Software Inc., USA). Τα 

γραφήματα έγιναν με το πρόγραμμα GraphPad Prism 6 (GraphPad Software Inc., USA). 

 

3. Αποτελέσματα  
Από την ιστολογική εξέταση των γονάδων προέκυψε ότι τον Ιανουάριο του 2010 

υπήρχε παρουσία μόνο αρσενικών ατόμων στις 2 δεξαμενές με πρωτογενή 

σπερματοκύτταρα (primary spermatocytes, ps), δευτερογενή σπερματοκύτταρα 

(secondary spermatocytes, ss) και σπερματοζωάρια (spermatozoa, s) στους όρχεις 

(Εικόνα 4). Κατά την ιστολογική εξέταση του Σεπτεμβρίου το 2010 παρατηρήθηκαν 

κυρίως διφυλετικές γονάδες με ωοθήκες με πρωτογενή ωοκύτταρα και όρχεις με 

σπερματοκύτταρα (ps), δευτερογενή σπερματοκύτταρα (ss) και σπερματοζωάρια (s) 

(Εικόνα 5). Στην ιστολογική εξέταση του Ιανουαρίου το 2011 (Εικόνα 6Α) είχαμε 

παρόμοια αποτελέσματα με αυτή του Ιανουαρίου το 2010, δηλαδή μόνο αρσενικές 

γονάδες με όλους τους τύπους των βλαστικών κυττάρων. Τέλος κατά την ιστολογική 

εξέταση του 2012 (Εικόνα 7Α) εμφανίστηκαν τα πρώτα αμιγώς θηλυκά άτομα με την 

συνύπαρξη πρωτογενών, λεκιθογενών και ατρητικών ωοκυττάρων στις γονάδες. Στα 

λεκιθικά ωοκύτταρα διακρίνεται κεντρικά τοποθετημένος ο πυρήνας, ενώ περιμετρικά 

του πυρήνα βρίσκονται διάσπαρτα τα λιπίδια, η λέκιθος και η ακτινωτή ζώνη (Εικόνα 

7Β). Στις αρσενικές γονάδες παρατηρήθηκαν πρωτογενή σπερματοκύτταρα (ps), 

δευτερογενή σπερματοκύτταρα (ss) και σπερματοζωάρια (s) (Εικόνα 6Β). 
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Εικόνα 4. Μικροφωτογραφία ιστολογικής τομής από γονάδα αρσενικής τσιπούρας 
ηλικίας ενός έτους, τον Ιανουάριο του 2010. Διακρίνονται πρωτογενή σπερματοκύτταρα 
(ps), δευτερογενή σπερματοκύτταρα (ss) και σπερματοζωάρια (s). Η μπάρα αναπαριστά 
200 μm. 
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Εικόνα 5. Μικροφωτογραφίες από ιστολογικές τομές γονάδων τσιπούρας το Σεπτέμβριο 
του 2010 κατά τη μη αναπαραγωγική περίοδο του δεύτερου χρόνου ζωής. A. 
Μικροφωτογραφία ιστολογικής τομής διφυλετικής γονάδας τσιπούρας. Στο θηλυκό 
κομμάτι της γονάδας διακρίνονται πρωτογενή ωοκύτταρα (po), ενώ στο αρσενικό 
διακρίνονται πρωτογενή (ps) και δευτερογενή σπερματοκύτταρα (ss) και 
σπερματοζωάρια (s). Η μπάρα αναπαριστά 200 μm. B. Μικροφωτογραφία ιστολογικής 
τομής από γονάδα αρσενικής τσιπούρας με πρωτογενή σπερματοκύτταρα (ps), 
δευτερογενή σπερματοκύτταρα (ss), σπερματοζωάρια (s). Η μπάρα αναπαριστά 200 μm. 

Α 

B 
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Εικόνα 6. Μικροφωτογραφίες από ιστολογικές τομές γονάδων αρσενικής τσιπούρας δύο 
ετών τον Ιανουάριο του 2011 (A) και τριών ετών το Φεβρουάριο του 2012 (B). 
Πρωτογενή σπερματοκύτταρα (ps), δευτερογενή σπερματοκύτταρα (ss), σπερματοζωάρια 
(s). Η μπάρα αναπαριστά 200 μm. 

 

A 

B 
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Εικόνα 7. Μικροφωτογραφίες από ιστολογικές τομές γονάδων θηλυκής τσιπούρας 
ηλικίας τριών ετών, το Φεβρουάριο του 2012. A. Γονάδα με ωοκύτταρα στο τέλος της 
λεκιθογένεσης (vitellogenic, vg) και ανώριμα πρωτογενή ωοκύτταρα (primary oocytes, 
po). Η μπάρα αναπαριστά 500 μm. B. Γονάδα με λεκιθογενή ωοκύτταρα. Διακρίνεται ο 
πυρήνας (germinal vesicle, gv), λέκιθος (yolk, y), λιπίδια (lipids, i) και η διάφανη ζώνη 
(zona radiata, zr). Η μπάρα αναπαριστά 200 μm. 

 

 

A 

B 
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Η αναπαραγωγική περίοδος της τσιπούρας για τις 2 ομάδες γεννητόρων το 2012 

ξεκίνησε τις δυο πρώτες εβδομάδες  του Ιανουαρίου και τέλειωσε τις δυο τελευταίες του 

Ιουνίου. Πιο αναλυτικά, η πρώτη ομάδα γεννητόρων έδινε αυγά συνεχόμενα από την 

πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου, ενώ η δεύτερη ομάδα έδινε κάποιες μέρες τον 

Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο και αργότερα έδωσε συνεχόμενα αυγά. Στην πρώτη ομάδα 

ολοκληρώθηκε η ωοτοκία την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου, ενώ στην δεύτερη 

τελείωσε αργότερα, την δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου.  

 Το επόμενο έτος (2013), η πρώτη ομάδα άρχισε να ωοτοκεί την δεύτερη 

εβδομάδα του Δεκεμβρίου όμως, σε καθημερινή βάση, ωοτοκία παρατηρήθηκε από την 

δεύτερη εβδομάδα του Ιανουάριου. Η δεύτερη ομάδα ξεκίνησε αρχές Δεκεμβρίου με 

συνεχόμενη ημερήσια γονιμότητα να παρατηρείται από την πρώτη εβδομάδα του 

Ιανουαρίου. Στην πρώτη ομάδα τελείωσε η ωοτοκία στην πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου 

και στην δεύτερη, πολύ αργότερα, στην δεύτερη εβδομάδα του Ιουλίου (Εικόνα 8). Το 

2013 χαρακτηρίστηκε από μια περίοδο νηστείας, διάρκειας 43 ημερών, όλων των 

πληθυσμών.  

Το 2014 η πρώτη ομάδα άρχισε να αναπαράγεται την πρώτη εβδομάδα του 

Δεκεμβρίου, ενώ η δεύτερη την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου. Η αναπαραγωγή 

ολοκληρώθηκε την τρίτη εβδομάδα του Ιουνίου και την τέταρτη του Ιουλίου αντίστοιχα. 

Η νηστεία αυτή τη χρονιάς διήρκησε  54 ημέρες.  

Το 2015 η πρώτη ομάδα ξεκίνησε να δίνει αυγά την τρίτη εβδομάδα του 

Ιανουάριου και η δεύτερη την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου και σταμάτησαν τέλος 

Ιουλίου και μέσα Μαΐου αντίστοιχα. Η νηστεία αυτή τη χρονιά διήρκησε 47 ημέρες.  

Τέλος, η τελευταία αναπαραγωγική χρονιά (2016) καθυστέρησε να ξεκινήσει. Η 

πρώτη ομάδα ξεκίνησε την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου και η δεύτερη την τέταρτη 

εβδομάδα του Φεβρουαρίου και σταμάτησαν την δεύτερη εβδομάδα  του Ιουνίου και την 

πρώτη του Ιουλίου αντίστοιχα. Την τελευταία χρονιά δεν πραγματοποιήθηκε η νηστεία.  

 Όλα τα αναπαραγωγικά έτη παρατηρήθηκε μεγάλη διακύμανση της ημερήσιας 

σχετικής γονιμότητας, χωρίς μια σταθερή τάση Αντίθετα, το ποσοστό γονιμοποίησης 

ήταν υψηλό με περιστασιακή διακύμανση (Εικόνα 8 και Εικόνα 9).  
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Εικόνα 8. Ημερήσια σχετική γονιμότητα ανά βάρος θηλυκής τσιπούρας (relative 
fecundity, eggs kg-1) και ποσοστό γονιμοποίησης (% fertilization) πληθυσμών τσιπούρας 
(n=2)  τις χρονιές 2012 και 2013. Με μαύρη γραμμή φαίνεται η περίοδος νηστείας 
(starvation) το 2013 
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Εικόνα 9: Ημερήσια σχετική γονιμότητα ανά βάρος θηλυκής τσιπούρας (relative 
fecundity, eggs kg-1) και ποσοστό γονιμοποίησης (% fertilization) σε πληθυσμούς 
τσιπούρας (n=2)  τις χρονιές 2014, 2015 και 2016. Με μαύρη γραμμή φαίνεται η περίοδος 
νηστείας (starvation) για τα έτη 2014 και 2015. 
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Πίνακας 2. Παράμετροι (Μέσος όρος (Mean) ± τυπικό σφάλμα(S.E.M.)) ωοτοκίας: 
ημερήσια σχετική γονιμότητα ανά βάρος θηλυκής τσιπούρας (relative fecundity, eggs   
kg-1),  ποσοστό γονιμοποίησης (% fertilization), ετήσια σχετική γονιμότητα (Total annual 
fecundity, eggs kg-1), ημέρες ωοτοκίας (Number of spawning days), βάρος αρσενικών και 
θηλυκών ψαριών (Male and female weight) και εξέλιξη της αναλογίας φύλου (sex ratio) 
πληθυσμών τσιπούρας (n=2) κατά την διάρκεια 5 συνεχόμενων ετών αναπαραγωγής 
(2012-2016). Διαφορετικοί λατινικοί χαρακτήρες αναφέρονται σε στατιστικά σημαντικές 
διαφορές ανάμεσα στα 5 έτη (one way ANOVA) και υποδεικνύονται με τις τιμές του Ρ 
στην τελευταία στήλη, ενώ η έλλειψη σημαντικότητας αναφέρεται με το “ns” (not 
significant). Με το σύμβολο “-” αναφέρεται η έλλειψη δεδομένων σε συγκεκριμένες 
παραμέτρους διότι πραγματοποιήθηκε διαφορετική στατιστική ανάλυση για το 2016 μετά 
την παραμετροποίηση του πληθυσμού (αφαίρεση θηλυκών – προσθήκη αρσενικών). 

Mean ±S.E.M.    N value 
(2012/13/14/1
5/16) 

2012 2013 2014 2015 2016 P< 

         
Daily relative 
fecundity 
(×103 eggs kg−1) 

12/12/12/12/1
2 

15.1±3.1 17.5±1.7 12.5±1.0 9.9±1.7 10.3±2.5   ns  

Total annual 
fecundity (×103 
eggs kg−1) 

2/2/2/2/2 2587±205 3100±202 2239±7 1683±216 1694±679 ns  

Fertilization (%) 12/12/12/12/1
2 

83±5a,b 92±1a 92±1a 82±8a,b 66±10b 0.05  

Number of 
spawning days  

2/2/2/2/2 141±3 180±19 191±19 156±6 131±4 ns  

Male weight 
(kg) 

2/2/2/2/2 1.15±0.02a 1.20±0.03a 1.32±0.02b 1.77±0.03c - 0.001  

Female weight 
(kg) 

2/2/2/2/2 1.27±0.01a 1.49±0.05a,b 1.71±0.06b,c 2.00±0.10d - 0.01  

         
Sex ratio (m/f) 2/2/2/2/2 0.55±0.08a 0.18±0.04b 0.22±0.01b 0.32±0.05b - 0.05  

         

 

 Η μέση τιμή των ημερών αναπαραγωγής ανά χρονιά δεν μεταβλήθηκε σημαντικά 

(ANOVA, DNMR, P = 0.075). Επίσης η μέση ετήσια σχετική γονιμότητα (αυγά kg-1) 

παρέμεινε σταθερή μεταξύ των αναπαραγωγικών περιόδων (ANOVA, DNMR, P = 0.123) 

(Πίνακας 2).  

 Όσο αναφορά το βάρος των αρσενικών - θηλυκών γεννητόρων και την αναλογία 

αρσενικών προς θηλυκών γεννητόρων (m:f), πραγματοποιήθηκαν 2 στατιστικές 
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αναλύσεις. Η πρώτη για τα αναπαραγωγικά έτη 2012, 2013, 2014 και 2015 και η δεύτερη 

για τα έτη 2015 - 2016 διότι προστέθηκαν νεαρότερα αρσενικά και αφαιρέθηκαν 

μεγαλύτερα θηλυκά ψάρια και στις 2 ομάδες γεννητόρων (Πίνακες 2 και 3). 

 

Πίνακας 3. Βάρος αρσενικών και θηλυκών (Male and female weight)  ατόμων τσιπούρας 
και αναλογία φύλου (sex ratio)  (μέσος όρος ± τυπικό σφάλμα) πληθυσμών τσιπούρας 
(n=2) κατά την διάρκεια 2 συνεχόμενων ετών αναπαραγωγής (2015-2016). Διαφορετικοί 
λατινικοί χαρακτήρες αναφέρονται σε στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα 2 
έτη (1-way ANOVA) και υποδεικνύονται με τις τιμές του Ρ στην τελευταία στήλη, ενώ η 
έλλειψη σημαντικότητας αναφέρεται με το “ns” (not significant). Το 2015 εμφανίζει 
διαφορετικές τιμές σε σχέση με τον Πίνακα 2 διότι πραγματοποιήθηκε διπλή στατιστική 
ανάλυση για το 2015 μετά την παραμετροποίηση του πληθυσμού (αφαίρεση θηλυκών – 
πρόσθεση αρσενικών). 
Mean ±S.E.M.
  

  N value 
(2015/2016) 

      2015     2016  P< 

        
Male weight  (kg) 2/2 1.19±0.07 1.28±0.14  ns 

 
  

Female weight  
(kg) 

2/2 1.90±0.12 1.77±0.04  ns   

Sex ratio (m/f) 2/2 1.07±0.07a 0.23±0.06b  0.05   

        

 

Η πρώτη αύξηση του βάρους των αρσενικών γεννητόρων παρατηρήθηκε το 2014 

και στην συνέχεια το 2015 (ANOVA, DNMR, P ≤0.001) με τις τιμές να κυμαίνονται από 

1.15 kg το 2012 μέχρι 1.77 kg το 2015 (Πίνακας 2). Το βάρος των θηλυκών αυξήθηκε το 

2014 σε σχέση με το 2012, επίσης παρατηρήθηκε αύξηση το 2015 σε σχέση με όλες τις 

προηγούμενες χρονιές (ANOVA, DNMR, P =0.03) με τιμές που κυμαίνονται από 1.27 kg 

το 2012 μέχρι 2.00 kg το 2015 (Πίνακας 2). Η μεγαλύτερη παρουσία αρσενικών στις 

δεξαμενές παρατηρήθηκε το 2012 (ANOVA, DNMR, P =0.021) με την αναλογία 

αρσενικών προς θηλυκών να κυμαίνεται στο 0.6:1 (αρσενικά : θηλυκά) το 2012,  0.3:1 το 

2015 (Πίνακας 1). Μετά την προσθήκη νεαρότερων αρσενικών και αφαίρεση 

μεγαλύτερων θηλυκών ψαριών στους πληθυσμούς το 2015 δεν παρατηρήθηκε διαφορά 

στο βάρος των αρσενικών και των θηλυκών γεννητόρων το 2016, με την μέση τιμή να 
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είναι για τα αρσενικά 1.19 kg το 2015 και 1.28 kg το 2016 και για τα θηλυκά 1.90 kg και 

1.77 kg αντίστοιχα (Πίνακας 3).  Η αναλογία φύλου μειώθηκε σημαντικά (ANOVA, 

DNMR, P =0.012) από 1:1 το 2015 σε 0.2:1 το 2016 (Πίνακας 3). 

Το μέσο ποσοστό γονιμοποίησης εμφάνισε διαφορετικές τάσεις ανά χρονιά 

(2way-ANOVA, DNMR, P <0.024), ενώ ο μήνας με το χαμηλότερο ποσοστό 

γονιμοποίησης ήταν ο Ιανουάριος (Εικόνα 10). Η μέση ημερήσια σχετική γονιμότητα 

παρουσίασε διακύμανση, με τις μέσες χαμηλότερες τιμές να παρουσιάζονται τον 

Ιανουάριο και τον Ιούνιο κάθε χρονιάς (2wayANOVA, DNMR, P <0.001), και παρέμεινε 

σταθερή σε όλες τις χρονιές (Εικόνα 11). Η μέση μηνιαία σχετική γονιμότητα είχε 

σημαντικές στατιστικές διαφορές ανά χρονιά (2way-ANOVA, DNMR, P <0.001), με τον 

Ιανουάριο και τον Ιούνιο να παρουσιάζουν τη χαμηλότερη μέση μηνιαία σχετική 

γονιμότητα σε σχέση με τους άλλους μήνες (Εικόνα 11).  
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Εικόνα 10: Ποσοστό γονιμοποίησης (% fertilization, μέσος όρος ± τυπικό σφάλμα) 
αυγών πληθυσμών τσιπούρας (n=2) κατά την διάρκεια 5 συνεχόμενων ετών 
αναπαραγωγής (2012-2016). Διαφορετικοί λατινικοί χαρακτήρες αναφέρονται σε 
στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στους μήνες.  
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Εικόνα 11:  Ημερήσια σχετική γονιμότητα (daily relative fecundity, μέσος όρος ± τυπικό 
σφάλμα) (Α) και μηνιαία σχετική γονιμότητα (monthly relative fecundity,  Β) πληθυσμών 
τσιπούρας (n=2) κατά την διάρκεια 5 συνεχόμενων ετών αναπαραγωγής (2012-2016). 
Διαφορετικοί λατινικοί χαρακτήρες αναφέρονται σε στατιστικά σημαντικές διαφορές 
ανάμεσα στους μήνες. 
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Εικόνα 12: Ετήσια διακύμανση της φυσικής και ελεγχόμενης θερμοκρασίας 
(temperature) κατά τη διάρκεια ενός αντιπροσωπευτικού έτους (2010). Η μπάρα στο κάτω 
μέρος δείχνει τη διάρκεια της περιόδου ωοτοκίας κατά τη διάρκεια των 5 ετών της 
μελέτης (2012-2016). Η συνεχόμενη μπάρα υποδηλώνει την παρουσία αυγών όλες τις 
χρονιές της μελέτης και η διακοπή της την απουσία ωοτοκίας κάποιες χρονιές 
(2012,2016).  
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4.Συζήτηση 
Στην παρούσα εργασία η περίοδος ωοτοκίας ξεκίνησε τον Δεκέμβριο σχεδόν όλες 

τις χρονιές (εκτός το 2012 και 2016) και ολοκληρώθηκε από τα μέσα Ιουνίου έως τα τέλη 

Ιουλίου. Η περίοδος έναρξης της ωοτοκίας για την τσιπούρα τις περισσότερες χρονιές 

(εκτός το 2012 και 2016) συμφωνεί με παλιότερες δημοσιεύσεις (Zohar & Gordin, 1979 ;  

Bromage & Roberts, 1995). Η μεγαλύτερη διάρκεια της ωοτοκίας στην παρούσα μελέτη 

αποδίδεται στην έκθεση των πληθυσμών σε σταθερή θερμοκρασία όχι πολύ υψηλότερα 

σε σχέση με τις φυσικές θερμοκρασίες κατά την περίοδο της ωοτοκίας (16-18°C) μέχρι το 

καλοκαίρι, παράλληλα με την έκθεση σε φυσική ετήσια φωτοπερίοδο. Η σημασία της 

θερμοκρασίας και της φωτοπεριόδου στην αναπαραγωγή των ψαριών έχει επαρκώς 

μελετηθεί σε πολλά ψάρια (Munro et al., 1990 ;  Bromage et al., 2001), 

συμπεριλαμβανομένης της τσιπούρας (Kadmon et al., 1985) αλλά και άλλων μελών της 

ίδιας οικογενείας όπως είναι η συναγρίδα (Pavlidis et al., 2001). Πιο συγκεκριμένα η 

περίοδος ωοτοκίας της Ιαπωνικής  τσιπούρας (Acanthopagrus schlegelii)  στην φύση 

αλλά και στην αιχμαλωσία διαρκεί από τον Απρίλιο έως τις αρχές Ιουνίου με την 

θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ  12 - 20°C (Foscarini, 1988 ;  Watanabe & Kiron, 

1995). Σε θερμότερα νερά όμως η σεζόν ξεκινάει νωρίτερα με σχετικά υψηλές 

θερμοκρασίες νερού (15 – 22°C)(Yuji et al., 1985). Στο φαγκρί, στην περιοχή της 

Μεσογείου, η περίοδος ωοτοκίας  εκτείνεται από τον Μάρτιο έως τον Μάιο με  τις 

θερμοκρασίες του νερού να κυμαίνονται μεταξύ 15- 19°C (Kokokiris et al., 2001). Ο 

σαργός ωοτοκεί σε αιχμαλωσία στο βόρειο ημισφαίριο μεταξύ Ιανουάριου και Ιουνίου με 

την θερμοκρασία να κυμαίνεται από 13 – 18°C(Micale et al., 1987 ;  Micale & 

Perdichizzi, 1994 ;  Mouine et al., 2007 ;  Morato et al., 2003 ;  Mylonas et al., 2011) και 

στο νότιο ημισφαίριο μεταξύ Αυγούστου και Μαρτίου με θερμοκρασία 17 – 20°C (Mann 

& Buxton, 1998). Το μυτάκι (Diplodus puntazzo) ωοτοκεί από τον Σεπτέμβριο έως τον 

Δεκέμβριο με την θερμοκρασία να κυμαίνεται από 19 - 21°C  (Georgiou & Stephanou, 

1995 ;  Papadaki et al., 2008). Το λυθρίνι (Pagellus erythrinus)  έχει περίοδο ωοτοκίας 

που ξεκινάει τον Απρίλιο και ολοκληρώνεται τον Αύγουστο με θερμοκρασίες από 19 - 

24°C (Güner et al., 2004 ;  Pajuelo & Lorenzo, 1998 ;  Somarakis & Machias, 2002 ;  

Valdés et al., 2004 ;  Mylonas et al., 2011). Στον μπαλλά (Pagellus bogaraveo) η 

περίοδος ωοτοκίας του σε αιχμαλωσία είναι Μάρτιος – Απρίλιος στην Ιταλία (Micale et 

al., 2002), και Φεβρουάριος – Μάιος στις βόρειο-δυτικές ακτές της Ισπανίας (Peleteiro et 

al., 2000). Αν και τα πρωτόκολλα ελέγχου της φωτοπεριόδου συνήθως συνδυάζονται 

επίσης με έλεγχο της θερμοκρασίας, πρόσφατες εργασίες (Pavlidis & Mylonas, 2011) 
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δείχνουν ότι η αναπαραγωγική λειτουργία της τσιπούρας δεν είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη 

στην θερμοκρασία του περιβάλλοντος και τα ψαριά μπορούν να αναπαράγονται κάτω από 

σχεδόν σταθερές θερμοκρασίες νερού αν εκτίθενται στην απαραίτητη φωτοπερίοδο, το 

οποίο συμφωνεί και με τα δικά μας αποτελέσματα ότι η ιδανική θερμοκρασία ωοτοκίας 

έχει ένα εύρος 16 - 21°C. 

Στην παρούσα μελέτη ο μέσος αριθμός των ημερών παραγωγής αυγών ανά έτος 

ήταν σταθερά υψηλός και κυμάνθηκε από 131 - 191 ημέρες, σε σύγκριση με άλλες 

μελέτες στην τσιπούρα όπου κυμάνθηκε πιο χαμηλά από 100 μέχρι 150 ημέρες ωοτοκίας 

ανά αναπαραγωγική χρονιά (Barbaro et al., 1997 ;  Zohar et al., 1995b). Ακόμα ο αριθμός 

ημερών ωοτοκίας της τσιπούρας στην παρούσα μελέτη ήταν πιο υψηλός σε σχέση με 

τιμές που παρατηρήθηκαν για διαφορετικές σπαρίδες σε αιχμαλωσία. Για παράδειγμα το 

φαγκρί αναπαράγεται 90 - 120 ημέρες τον χρόνο κατά μέσο όρο (Mylonas et al., 2004 ;  

Mihelakakis et al., 2001 ;  Aristizabal et al., 2009). Η Ιαπωνική τσιπούρα 30 ημέρες (Leu, 

1994 ;  Gonzalez et al., 2008), η συναγρίδα 70-99 ημέρες (Loir et al., 2001 ;  Abellán, 

2000) και ο σαργός ήταν 140 ημέρες (Mann & Buxton, 1998 ;  Mylonas et al., 2011).  

Η μέση ημερήσια σχετική γονιμότητα στην παρούσα μελέτη ήταν 9.9 – 17.5 

χιλιάδες αυγά kg-1 θηλυκού ψαριού δίνοντας μέσες τιμές ετήσιας σχετικής γονιμότητας 

από 1.7 – 3.1 εκατομμύρια αυγά kg-1 θηλυκού ψαριού. Αυτές οι τιμές είναι υψηλότερες 

από αυτές που αναφέρθηκαν σε άλλους γεννήτορες της οικογένειας Sparidae και περίπου 

ίδιες με κάποιους άλλους της ίδιας οικογενείας, αν και οι άμεσες συγκρίσεις με άλλες 

μελέτες δεν είναι πάντα εφικτές ή σκόπιμες, λόγω διαφορών των πυκνοτήτων στις 

δεξαμενές, τη διατροφή, την θεραπεία, την ηλικία, τη θερμοκρασία του νερού, κλπ. Για 

παράδειγμα στην τσιπούρα η μέση ημερήσια σχετική γονιμότητα που έχει αναφερθεί 

είναι 40 χιλιάδες αυγά (Fernández-Palacios et al., 1997 ;  Mylonas et al., 2011) πολύ 

υψηλοτέρα από τα δικά μας αποτελέσματα και η συνολική ετήσια σχετική γονιμότητα 

έχει υπολογιστεί σε πάνω από 2 εκατομμύρια αυγά kg-1 θηλυκού ψαριού (Zohar et al., 

1995a). Το φαγκρί της Ιαπωνίας κάτω από φυσική φωτοπερίοδο δίνει περίπου 1.9 

εκατομμύρια αυγά κατά την διάρκεια του αναπαραγωγικού έτους (MATSUURA et al., 

1988).  Το φαγκρί σε αιχμαλωσία παρήγαγε 20 χιλιάδες αυγά ημερησίως από 49 

θηλυκούς γεννήτορες (Mihelakakis et al., 2001). Άλλη μελέτη για το φαγκρί σε 

αιχμαλωσία δείχνει ότι είναι από τα λιγότερα γόνιμα ψάρια της οικογένειας των 

σπαριδων αφού έδωσε 440 χιλιάδες αυγά kg-1 θηλυκού ψαριού ανά αναπαραγωγικό έτος 

(Mylonas et al., 2004). Το μυτάκι έχει μέση ημερήσια σχετική γονιμότητα που κυμαίνεται 
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από 42.000 – 62.000 αυγά kg-1 θηλυκού ψαριού και μέση ετήσια γονιμότητα 2.36 – 4.95 

εκατομμύριά αυγά kg-1 θηλυκού ψαριού (Papadaki et al., 2008). Στην παρούσα μελέτη 

παρατηρήθηκαν υψηλά σταθερά τιμές σχετικής γονιμότητας, υπό φυσική φωτοπερίοδο, 

σε όλες τις χρονιές και για μεγάλα χρονικά διαστήματα ανεξαρτήτως δομής πληθυσμού.   

Η μέση ημερήσια σχετική γονιμότητα καθώς και η ετήσια σχετική γονιμότητα 

παρέμειναν σταθερά υψηλές για το σύνολο των μηνών του κάθε έτους αν και 

παρουσίασαν διακύμανση από μήνα σε μήνα στην παρούσα εργασία, Το αποτέλεσμα 

αυτό συμφωνεί με δημοσιευμένα αποτελέσματα για το φαγκρί (Mylonas et al., 2004)  και 

το μυτάκι  (Papadaki et al., 2008). Η μέση μηνιαία σχετική γονιμότητα παρουσίασε 

διακύμανση ανά χρονιά όσο και ανά μήνα στους υπό μελέτη γεννήτορες. Μια εξήγηση 

για την μείωση των τιμών της μηνιαίας σχετικής γονιμότητας τα έτη 2014, 2015 και 2016  

σε σύγκριση με τα δύο πρώτα έτη 2012 – 2013 θα μπορούσε να είναι η γενική παραδοχή 

ότι ελαττώνεται αντιστρόφως ανάλογα ο αριθμός των αυγών σε σχέση με την ηλικία των 

ψαριών (Kjørsvik, 1994). Στην υπάρχουσα βιβλιογραφία η ακριβής σχέση ηλικίας των 

θηλυκών γεννητόρων και της παραγωγής αυγών δεν έχει πλήρως αποσαφηνιστεί 

(Zastrow, et al., 1989) όμως υπάρχουν αναφορές που δείχνουν ότι υπάρχουν διαφορές 

στις παραμέτρους παραγωγής αυγών ανάμεσα σε νεαρά θηλυκά που γέννησαν για πρώτη 

φορά και σε μεγαλύτερης ηλικίας θηλυκά που γεννούσαν συνεχόμενα για παραπάνω από 

μια περίοδο ωοτοκίας όπως αυτό συμβαίνει στην ιππόγλωσσα του Ατλαντικού 

(Hippoglossus hipolossus), στο λυκόψαρο του Ατλαντικού (Anarhichas lupus), και στο 

μυτάκι (Evans et al., 1996 ;  Tveiten et al., 2001 ;  Papadaki et al., 2008). Στην παρούσα 

μελέτη παρόλο που η ετήσια και η ημερήσια σχετική γονιμότητα δεν μειωθήκαν, η 

μηνιαία σχετική γονιμότητα παρουσίασε διακύμανση που μπορεί να οφείλετε στο γεγονός 

ότι οι γεννήτορες ήταν 7 ετών. 

 Οι μεταβολές των παραμέτρων της ποιότητας των αυγών ανάμεσα στις 

αναπαραγωγικές περιόδους είναι συχνές (Kjesbu et al., 1998) και έχουν αποδοθεί σε 

γενετικές αλλά και περιβαλλοντικές επιδράσεις, όπως είναι η αύξηση (Kraus et al., 2000), 

η θερμοκρασία (Tveiten et al., 2001), το επίπεδο ταΐσματος των θηλυκών (Tyler & 

Sumpter, 1996) και η αναλογία φύλου των γεννητόρων (Pavlidis et al., 2004). Το μέσο 

ποσοστό γονιμοποίησης παρουσίασε διακύμανση. Πιο συγκεκριμένα παρέμεινε υψηλό 

(82 - 92%)  τις χρονιές 2012 - 2015 και μειώθηκε σημαντικά το 2016 σε σχέση με τις 

χρονιές 2013-2014. Τα αποτελέσματα της παρούσης μελέτης τις χρονιές 2012 – 2015 

συμφωνούν με άλλες για το ίδιο είδος. Πιο συγκεκριμένα το μέσο ετήσιο ποσοστό 
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γονιμοποίησης για την τσιπούρα ήταν 80 - 85% (Barbaro et al., 1997 ;  Zohar et al., 1995a 

;  Mylonas et al., 2011). Το ποσοστό γονιμοποίησης στο φαγκρί σε αιχμαλωσία που 

εκτρέφονταν για δύο διαδοχικές περιόδους ωοτοκίας βρέθηκε να είναι 37% και 69% 

(Mylonas et al., 2004 ;  Papadaki et al., 2008). Σε παρόμοια ποσοστά με την δικιά μας 

μελέτη βρέθηκε και το ποσοστό γονιμοποίησης 72–84% ενός άλλου είδους που επίσης 

ανήκει στις σπαρίδες (Acanthopagrus latus)(Leu, 1997) καθώς και στο λυθρίνι 97% 

(Güner et al., 2004) και 85 – 90% (Mylonas et al., 2011). Το 2016 το ποσοστό 

γονιμοποίησης μειώθηκε σημαντικά όπως προαναφέρθηκε. Αυτό ίσως να οφείλετε στο 

γεγονός ότι το 2015 αφαιρέθηκαν μεγαλύτερης ηλικίας θηλυκά και προστέθηκαν 

νεαρότερα αρσενικά στους πληθυσμούς, ενώ παράλληλα μεγαλύτερης ηλικίας αρσενικά 

είχαν αλλάξει φύλο μετά το τέλος της τελευταίας αναπαραγωγικής περιόδου. Η αλλαγή 

των μεγαλύτερων ηλικιακά αρσενικών σε θηλυκά μπορεί να είναι επιζήμια για τους 

γεννήτορες διότι η ποιότητα σπέρματος από μεγαλύτερα σε ηλικία αρσενικά είναι 

συνήθως καλύτερη σε σχέση με τα νεαρότερα (Brown, 2004). 

Όσο αναφορά την αναλογία φύλου (αρσενικά : θηλυκά) στην παρούσα μελέτη 

παρατηρήθηκε ότι οι πληθυσμοί μας ξεκίνησαν να έχουν μόνο αρσενικά και στην 

συνέχεια παρατηρήθηκε κυριαρχία των θηλυκών σε όλες τις χρονιές. Τα αποτελέσματα 

μας συμφωνούν και με αυτά άλλων μελετών για το ίδιο είδος (Zohar et al., 1978). Οι 

Zohar et al., (1995b) αναφέρουν ότι στην τσιπούρα η αναστροφή του φύλου ελέγχεται 

από την δυναμική και τις κοινωνικές δραστηριότητες του πληθυσμού. Πιο συγκεκριμένα 

τα μεγαλύτερα ηλικιακά αρσενικά έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να βιώσουν αναστροφή 

φύλου και ότι η παρουσία μεγάλου ποσοστού θηλυκών στους πληθυσμούς αναστέλλει 

την αναστροφή των αρσενικών σε θηλυκά. Αρκετές μελέτες έχουν ασχοληθεί με την 

αλλαγή του φύλου στην τσιπούρα συμπεριλαμβανομένων μελετών φυσιολογίας (Meiri et 

al., 2002 ;  Zohar et al., 1978 ;  Zohar et al., 1995b). Πιο συγκεκριμένα εξετάσθηκαν οι 

φυσιολογικές αντιδράσεις που προκλήθηκαν από την απομάκρυνση αρσενικών 

γεννητόρων από πληθυσμούς τσιπούρας. Η μελέτη έδειξε ότι μια εβδομάδα μετά την 

αφαίρεση των αρσενικών ένα μεγάλο μέρος των ωοκυττάρων εμφάνισε ατρησία και η 

σποραδική απελευθέρωση αυγών χαμηλής ποιότητας συνεχίστηκε με χαμηλή συχνότητα 

για περίοδο επτά εβδομάδων (Meiri et al., 2002). Το 2015 προστέθηκαν νεαρότερα 

αρσενικών και αφαιρέθηκαν μεγαλύτερα θηλυκά άτομα έτσι ώστε η αναλογία φύλου να 

είναι 1:1 (αρσενικά : θηλυκά) και το 2016 παρατηρήθηκε αναστροφή του φύλου των 

αρσενικών ατόμων του πληθυσμού σε θηλυκά με αναλογία περίπου 1:5 (αρσενικά : 
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θηλυκά) σε αναλογία δηλαδή παρόμοια με αυτή πριν την αλλαγή του πληθυσμού. Η 

αναλογία 1:5 μετά την αλλαγή του πληθυσμού το 2015 έρχεται  σε αντίθεση με μια άλλη 

μελέτη που αφορά τον κοινωνικό έλεγχο στην τσιπούρα όπου έδειξε ότι η παρουσία 

μεγαλύτερων ηλικιακά και σωματικά θηλυκών μείωσε σημαντικά τον αριθμό των 

νεαρότερων αρσενικών  που αλλάζουν φύλο (Happe & Zohar, 1988 ;  Mylonas et al., 

2011). Ένα άλλο είδος που παρουσιάζει παρόμοια αναστροφή φύλου είναι η Ιαπωνική 

τσιπούρα (Lee et al., 2001 ;  Du et al., 2003). Στο λυθρίνι όπως και στον μπαλλά που 

επίσης παρουσιάζει πρώτανδρο ερμαφροδιτισμό η αναστροφή του φύλου σε αιχμαλωσία 

δεν συμβαίνει σε όλα τα ψάρια του πληθυσμού (Micale et al., 2002). Στο μυτάκι έχει 

αποδειχθεί ένα είδος ερμαφροδιτισμού με πρωτανδρισμό τα πρώτα χρόνια της ζωής του 

(Micale et al., 1996 ;  Pajuelo et al., 2008). Όμως, σε αντίθεση με την τσιπούρα η 

αναλογία φύλου στο μυτάκι μπορεί να μην αλλάξει σημαντικά και τα πρώτα 4 χρόνια να 

έχει θηλυκές και αρσενικές γονάδες σε διάφορα στάδια (Mylonas et al., 2011). Και άλλες 

μελέτες έχουν δείξει αναστροφή του φύλου στα πλαίσια του κοινωνικού ελέγχου σε αλλά 

είδη όπως αυτές για το Labriodes spp., οπού έδειξε πολλαπλές ανάστροφες (Robertson, 

1972) και μπορεί να είναι  γρήγορη απόκριση στην αλλαγή της δομής του πληθυσμού 

(Robertson, 1972 ;  Warner & Swearer, 1991). Στην παρούσα μελέτη παρατηρήθηκε 

σταθεροποίηση της αναλογίας φύλου της τσιπούρας σε περίπου 1:5 (αρσενικά : θηλυκά) 

ακόμα και μετά την κοινωνική αλλαγή του πληθυσμού σε αναλογία 1:1 (αρσενικά : 

θηλυκά). 

 Συμπερασματικά η αναλογία φύλου της τσιπούρας άλλαξε σημαντικά κατά τη 

διάρκεια της 2ης αναπαραγωγικής περιόδου και παρέμεινε σταθερή μετέπειτα. Η 

ποιότητα παρέμεινε υψηλή για 5 συνεχόμενα χρόνια και δεν παρατηρήθηκε αλλαγή στην 

διάρκεια της περιόδου ωοτοκίας και στην ετήσια γονιμότητα των πληθυσμών από τις 

αλλαγές της αναλογίας του φύλου. Με την μελέτη αυτή θα μπορούσαν οι μονάδες 

υδατοκαλλιέργειας να διατηρούν μικρότερο αριθμό στοκ γεννητόρων (παράδειγμα 2 για 

να καλύψουν όλες τις εποχές) σε σχέση με σήμερα που διατηρούν μέχρι 5 και με  σωστή 

χρήση της φωτοπεριόδου και χωρίς αλλαγή της δομής των πληθυσμών (πρόσθεση 

αρσενικών) να έχουν παραγωγή αυγών όλο το χρόνο. Επίσης δεν θα χρειάζεται θέρμανση 

ή ψύξη νερού (υψηλότερο κόστος) αφού το νερό που παρέχεται από γεώτρηση έχει μικρή 

διακύμανση όλο το χρόνο.  Η διατήρηση της δομής του πληθυσμού των γεννητόρων  

είναι ιδιαίτερα σημαντική για την βιομηχανία καθώς τα παλαιοτέρα ψάρια παρέχουν την 

πλειοψηφία των γαμετών, ιδίως των αυγών, η οποία αποτελεί και προτεραιότητα των 
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μονάδων υδατοκαλλιέργειας. Περισσότερες μελέτες πρέπει να διεξαχθούν για την 

εξέταση του κοινωνικού ελέγχου στην αναλογία φύλου των γεννητόρων της τσιπούρας σε 

αιχμαλωσία.   
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