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ABSTRACT
Mesopelagic fish play a key role in deep-sea, pelagic ecosystems. In the Mediterranean Sea,
their biology has been poorly studied and knowledge on their reproductive traits is almost
absent. In the present study, we collected samples of mesopelagic fish in the Korinthiakos gulf
(central Greece) with the aim to study some aspects of their reproductive biology. Two
sampling cruises were carried out in November 2018 and April 2019 using the research vessel
‘PHILIA’. Five species were selected for the study, i.e., two species of the family
Sternoptychidae (Maurolicus muelleri, Argyropececus hemigymnus) and three species of the
family

Myctophidae

(Ceratoscopelus

maderensis,

Hygophum

benoiti,

Myctophum

punctatum). During the first cruise (autumn), an effort was made to fix the fish gonads
onboard the research vessel. This proved a time consuming and inefficient method due to the
small body size of mesopelagic fish. In spring 2019, whole fish rather than gonads were fixed
and subsequently analyzed in the laboratory. Ovaries were subjected to histological analysis
and the characteristics of different oocyte stages as well as ovarian stages are described. The
pattern of oocyte development was asynchronous in all species and many active ovaries
contained markers of recent spawning (postovulatory follicles and residual eggs). These
findings imply that the examined species are multiple spawners. In autumn, C. maderensis and
M. punctatum were reproductively inactive whereas a high percentage of A. hemigymnus had
ovaries with massive oocyte atresia. In spring, all species were mature/active expect for a
number of fish belonging to the species C. maderensis and H. benoiti with ovaries in early
stages of maturation. Sex ratios were male-biased in all species and seasons. In A.
hemigymnus, smaller fish were caught in deeper waters whereas in C. maderensis and M.
muelleri larger fish were caught in deeper layers. In species/seasons in which more than one
sample were collected and a sufficiently wide size range was available, many cases of sexual
size dimorphism were revealed with increased portion of females in larger size classes (e.g.,
M. muelleri and C. maderensis in spring).
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα μεσοπελαγικά ψάρια παίζουν σημαντικό ρόλο στα οικοσυστήματα των βαθιών θαλασσών
λόγω της θέσης τους στην τροφική αλυσίδα. Στη Μεσόγειο η βιολογία τους έχει μελετηθεί
ελάχιστα και δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου πληροφορία σχετικά με την αναπαραγωγή τους.
Στην παρούσα μελέτη, συλλέχθηκαν δείγματα από τον Κορινθιακό κόλπο με στόχο να
μελετηθούν κάποιες πτυχές της αναπαραγωγικής τους βιολογίας. Πραγματοποιήθηκαν δύο
δειγματοληψίες, το Φθινόπωρο του 2018 και την Άνοιξη του 2019 με το ερευνητικό σκάφος
‘ΦΙΛΙΑ’. Επιλέχθηκαν πέντε είδη μεσοπελαγικών ειδών, δύο της οικογένειας Sternoptychidae
(Argyropelecus hemigemnus, Maurolicus muelleri) και τρία της οικογένειας Μyctophidae
(Ceratoscopelus maderensis, Myctophum punctatum, Hygophum benoiti). Kατά τη διάρκεια
της πρώτης δειγματοληψίας έγινε προσπάθεια να μονιμοποιηθούν οι γονάδες πάνω στο
ερευνητικό σκάφος. Αποδείχτηκε όμως ότι αυτό ήταν μια πολύ χρονοβόρα διαδικασία και
αναποτελεσματική ως μέθοδος λόγω του εξαιρετικά μικρού μεγέθους των ιχθύων. Για το
λόγο αυτό, στη δειγματοληψία της Άνοιξης του 2019, ολόκληρο το σώμα του ψαριών
μονιμοποιήθηκε, αντί μόνο οι γονάδες, για να γίνουν οι αναλύσεις

μετέπειτα στο

εργαστήριο. Oι γονάδες υποβλήθηκαν σε ιστολογική ανάλυση και έγινε περιγραφή των
χαρακτηριστικών των διαφορετικών αναπτυξιακών σταδίων των ωοκυττάρων αλλά και
χαρακτηρισμός των σταδίων ωριμότητας των ωοθηκών. Βρέθηκε ότι και τα πέντε είδη
ακολουθούν ασύγχρονο πρότυπο ανάπτυξης των ωοκυττάρων και κάποιες από τις ώριμες
ωοθήκες εμφάνιζαν σημάδια πρόσφατης ωοτοκίας. Τα ευρήματα αυτά οδηγούν στην
υπόθεση ότι τα πέντε είδη που μελετήθηκαν είναι πολλαπλοί αποθέτες (multiple spawners).
Το φθινόπωρο, τα Ceratoscopelus maderensis και Μyctophum punctatum ήταν
αναπαραγωγικά ανενεργά, ενώ το Αrgyropelecus hemigemnus

παρουσίαζε σε υψηλό

ποσοστό γονάδες με μαζική ατρησία. Την Άνοιξη όλα τα είδη ήταν ώριμα/ενεργά εκτός από
κάποια άτομα Ceratoscopelus maderensis και Hugophum benoiti που ήταν σε πρώιμα στάδια
ωριμότητας. Η αναλογία των αρσενικών ήταν υψηλότερη των θηλυκών σε όλα τα είδη και τις
δύο εποχές. Μικρότερα μεγέθη ψαριών πιάστηκαν σε πιο βαθιά νερά όσον αφορά το
Αrgyropelecus hemigemnus, ενώ το αντίθετο συνέβη με τα είδη Μaurolicus muelleri και
Ceratoscopelus maderensis (μεγαλύτερα ψάρια σε πιο βαθιά νερά). Σε πολλές περιπτώσεις
ειδών/εποχής, που συλλέχθηκαν περισσότερα από ένα μεγάλα δείγματα και υπήρχε
ικανοποιητικό εύρος μεγεθών, βρέθηκε σεξουαλικός διμορφισμός μεγέθους (sexual size
dimorphism) με τα θηλυκά να είναι περισσότερα τις μεγαλύτερες κλάσεις μεγέθους (π.χ. M.
muelleri και C. maderensis την Άνοιξη).
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. Μεσοπελαγικά ψάρια

Τα μεσοπελαγικά ψάρια αποτελούν την πιο άφθονη ομάδα σπονδυλωτών στο θαλάσσιο
περιβάλλον και στη γη γενικότερα (Catul et al. 2011). Είναι μικρά σε μέγεθος και συνήθως
απαντώνται από τα 100-1000 m (Catul et al. 2011). Μαζί με άλλους οργανισμούς, όπως
μακροζωοπλαγκτό και κεφαλόποδα, σχηματίζουν Βαθιά Στρώματα Σκέδασης (Deep
Scattering Layers [DSL]) που ανιχνεύονται με ηχοβολιστικές μεθόδους. Tα περισσότερα είδη
κάνουν κατακόρυφες μεταναστεύσεις προς την επιπελαγική ζώνη κατά τη διάρκεια της
νύχτας και επιστρέφουν στα μεγάλα βάθη όπου κατοικούν την ημέρα (Salvanes &
Kristoffersen 2001). Διαθέτουν προσαρμογές για να επιβιώνουν σε θαλάσσια στρώματα με
χαμηλή συγκέντρωση οξυγόνου (<1ml/l ή 4.5 μM) (Morrison et al. 1999, Nair et al. 1999).
Αποτελούν τους πιο άφθονους θαλάσσιους οργανισμούς, τους λιγότερο μελετημένους και,
ως εκ τούτου, τους λιγότερο εκμεταλλευμένους από τον άνθρωπο. Συχνά, ορίζονται και ως
μικρονεκτόν εξαιτίας του μικρού μεγέθους τους και της ικανότητάς τους να κολυμπούν. Τα
περισσότερα μεσοπελαγικά παρουσιάζουν ταχεία αύξηση, ωριμάζουν νωρίς, έχουν μικρούς
κύκλους ζωής (1-5 χρόνια το πολύ) και υψηλή θνησιμότητα (Catul et al. 2011). H γονιμότητα
των περισσότερων ειδών είναι χαμηλή και οι ιχθυονύμφες τους κατανέμονται στην
επιπελαγική ζώνη ή και βαθύτερα (Salvanes & Kristoffersen 2001). Η πιο κοινή και άφθονη
oικογένεια μεσοπελαγικών είναι τα Myctophidae που αποτελείται από 33 γένη και 250 είδη,
με κύριο χαρακτηριστικό τους την ύπαρξη φωτοφόρων. Ως οικογένεια παρουσιάζει τη
μεγαλύτερη αφθονία σε μεγάλα βάθη και συνθέτει το 20% της ιχθυοπανίδας των ωκεανών
(ΜcGinnis 1982).

Τα μεσοπελαγικά ψάρια παίζουν σημαντικό ρόλο στα τροφικά πλέγματα των ωκεανών. Είναι
οπορτουνιστικοί θηρευτές διαφόρων ομάδων ζωοπλαγκτού: κωπηπόδων, ευφασεωδών,
μεροπλαγκτού, αμφίποδων και χαιτόγναθων (Ηulley 1985, Dalpado & Gjosaeter 1988, 1993,
Pakhomov et al. 1996). Ταυτόχρονα, αποτελούν σημαντικό μέρος της διατροφής μεγάλων
θηρευτών (π.χ. κητωδών και χονδριχθύων), αποτελώντας σημαντικό σύνδεσμο μεταξύ αυτών
και του ζωοπλαγκτού (Smith et al. 2011). Συμβάλλουν στην ανταλλαγή ενέργειας μεταξύ
βενθικού και πελαγικού περιβάλλοντος, εμπλέκονται σημαντικά στις ροές άνθρακα στους
ωκεανούς και συμβάλλουν ουσιαστικά στη «βιολογική αντλία», δηλαδή στη διαδικασία
δέσμευσης του ατμοσφαιρικού άνθρακα από τους ωκεανούς (Irigoien et al. 2014).
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Πρόσφατες εκτιμήσεις δείχνουν ότι η αφθονία των μεσοπελαγικών ψαριών σε παγκόσμια
κλίμακα είναι 10-30 φορές υψηλότερη από την προηγούμενη εκτίμηση των 109 τόνων
(Irigoien et al. 2014), γεγονός το οποίο επιτάσσει την επανεξέταση του οικολογικού τους
ρόλου.

1.2. Σκοπός της Μεταπτυχιακής Διατριβής

Παρά τη μεγάλη αφθονία και τη σημαντική συμβολή τους στις διεργασίες του θαλάσσιου
τροφικού πλέγματος, η έρευνα για μεσοπελαγικά ψάρια είναι ακόμα σε σχετικά πρώιμο
στάδιο. Ειδικά στη Μεσόγειο και ιδιαίτερα στην ανατολική λεκάνη της, οι μελέτες που τα
αφορούν είναι λιγοστές. Η έλλειψη αυτή, σε συνδυασμό με την οικολογική σημασία τους και
την ανάγκη για μια πιο οικοσυστημική προσέγγιση του τομέα της Αλιείας (Tsagarakis et al.
2010), προκαλεί αυξημένο ενδιαφέρον για την περαιτέρω μελέτη των παραμέτρων της ζωής
τους. Από αυτήν την ανάγκη προήλθε το πρόγραμμα MesoBED (Mesopelagic fish: Biology,
Ecological role and Distribution of a disregarded trophic link), ένα πρόγραμμα ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., το
οποίο υποστήριξε και χρηματοδότησε την παρούσα διατριβή και το οποίο φιλοδοξεί να
συμβάλλει στην ταυτοποίηση των Βαθιών Στρωμάτων Σκέδασης (DSL) στη Μεσόγειο, στην
ανάπτυξη μεθόδων για την εκτίμηση της βιομάζας των μεσοπελαγικών ειδών με
ηχοβολιστικές μεθόδους, στην μελέτη της βιολογίας τους και στην κατανόηση του
οικολογικού τους ρόλου.

Το πρόγραμμα MesoBED ξεκίνησε το 2018 και μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί δύο
δειγματοληψίες, το Φθινόπωρο του 2018 και την Άνοιξη του 2019. Ο Κορινθιακός κόλπος,
μια κλειστή, παραγωγική και βαθιά λεκάνη με αυξημένη συγκέντρωση μεσοπελαγικών
ψαριών (Somarakis et al. 2011), αποτελεί μία από τις κύριες περιοχές μελέτης του MesoBED.

Σκοπός της Μεταπτυχιακής διατριβής ήταν να συμβάλει στην κατανόηση της
αναπαραγωγικής βιολογίας των μεσοπελαγικών ψαριών στον Κορινθιακό κόλπο. Για τη
μελέτη, επιλέχθηκαν πέντε είδη που ανήκουν στις Οικογένειες Sternoptychidae και
Myctophidae. Με βάση παλαιότερες έρευνες (Somarakis et al. 2011) και τα αποτελέσματα
των πρώτων δειγματοληψιών του MesoBED, τα είδη αυτά είναι από τα πιο σημαντικά στον
Κορινθιακό κόλπο.
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1.3. Γενικά χαρακτηριστικά των μελετώμενων ειδών
Maurolicus muelleri (Gmelin, 1789)

Ανήκει στη οικογένεια Sternoptychidae και ετυμολογικά η ονομασία του προέρχεται από τα
ελληνικά mauros+lykos (Εικόνα 1.1). Ζει σε εύρος βάθους 271-1524 m (Wheeler 1992), αλλά
συνήθως απαντάται συχνότερα στα 300-400 m (Mauchline 1988). Κάνει κατακόρυφες
μεταναστεύσεις (άνοδος το σούρουπο, κάθοδος την αυγή) ώστε να τραφεί (Gjosaeter 1981,
Clarke 1982, Giske et al. 1990, Armstrong & Prosch 1991, Balino & Aksnes 1993, Rasmussen &
Giske 1994).

Eικόνα 1.1. Άτομα Μaurolicus muelleri που συλλέχθηκαν κατά τις δειγματοληψίες MesoBED.
Figure 1.1. Specimens of Μaurolicus muelleri collected during the MesoBED cruises.

Αναπαράγεται στην επιπελαγική ζώνη, όπου και μεγαλώνουν οι ιχθυονύμφες και τα ιχθύδια
(Loeb 1979, Karasiova et al. 1987, Gartner 1991, John & Kloppmann 1993). O χρόνος
αναπαραγωγής του έχει βρεθεί ότι ποικίλλει ανάμεσα σε διαφορετικές περιοχές (Robertson
1976, Clarke 1982, Karasiova et al. 1987, Kawaguchi & Mauchline 1987, Goodson et al. 1995).
Κατανέμεται στα υποαρκτικά, στα Ανταρκτικά νερά του Ειρηνικού και του Ατλαντικού
ωκεανού, στη Μεσόγειο, στον Ανατολικό Ατλαντικό, από την Ισλανδία και τη Νορβηγία μέχρι
τη Σενεγάλη και από την Δημοκρατία του Κονγκό μέχρι τη Ναμίμπια. Επίσης απαντάται σε
τροπικά και υποτροπικά νερά. (Εικόνα 1.2).
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Εικόνα 1.2. Κατανομή Maurolicus muelleri (από Fishbase).
Εικόνα 1.2. Distribution of Maurolicus muelleri (from Fishbase).

Argyropelecus hemigymnus Cocco, 1829

Ανήκει επίσης στην οικογένεια Sternoptychidae. Ετυμολογικά (=argyros+pelekys) το όνομά
το έχει πάρει λόγω του σχήματος του σώματός του (Εικόνα 1.3). Απαντάται συνήθως στα 100700 m (Quero et al. 2001). Έχει αναφερθεί ότι κάνει κατακόρυφες μεταναστεύσεις, ότι
ανιχνεύεται σε μικρές ομάδες ή και μόνο του και τρέφεται με κωπήδοδα και μικροσκοπικά
ψάρια (Badcock 1984). Κατανέμεται, στην Ανατολική πλευρά του Ατλαντικού, από τη
Βρετανία μέχρι τη Νότια Αφρική συμπεριλαμβανομένης της Μεσογείου, στο Δυτικό
Ατλαντικό, από το New Jersey στις Η.Π.Α. μέχρι την Αργεντινή (Claro 1994), στον Καναδά
(Scott &Scott 1988), στον Ανατολικό Ειρηνικό στην Καλιφόρνια (Watson 1996), στη νότια
θάλασσα της Κίνας και σε όλα τα τροπικά και υποτροπικά νερά (Figueiredo et al. 2002)
(Εικόνα 1.4).

Eικόνα 1.3. Άτομο Αrgyropelecus hemigemnus που συλλέχθηκε κατά τις δειγματοληψίες MesoBED.
Figure 1.3. Individual Αrgyropelecus hemigemnus collected during the MesoBED cruises.
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Εικόνα 1.4. Κατανομή Αrgyropelecus hemigemnus (από Fishbase).
Εικόνα 1.4. Distribution of Αrgyropelecus hemigemnus (from Fishbase).

Ceratoscopelus maderensis (Lowe, 1839)

Ανήκει στα Μyctophidae. Ετυμολογικά το όνομά του προέρχεται από τα ελληνικά
keras+skopelos (Εικόνα 1.5). Βρίσκεται συνήθως στα 650-700 m κατά τη διάρκεια της ημέρας
και στα 51-250 το βράδυ και σχηματίζει στρώματα ανάλογα με το μέγεθος (Hulley 1990).
Δημιουργεί κοπάδια που κινούνται οργανωμένα όλα μαζί προς μία κατεύθυνση (Hulley
1990). Tα νεαρά ιχθύδια βρίσκονται το βράδυ στην επιφάνεια. Γενικά τρέφονται με
κωπήποδα και άλλα πλαγκτονικά καρκινοειδή (Hulley 1984). Κατανέμεται, στην πλευρά του
Ανατολικού Ατλαντικού, από τη Γαλλία μέχρι τη Μαυριτανία, συμπεριλαμβανομένης και της
Μεσογείου. Στο Δυτικό Ατλαντικό από 50Ο Ν έως 30Ο Ν καθώς και στον Καναδά (Scott & Scott
1988) (Εικόνα 1.6).

Eικόνα 1.5. Άτομο Ceratoscopelus maderensis που συλλέχθηκε κατά τις δειγματοληψίες MesoBED.
Figure 1.5. Individual Ceratoscopelus maderensis collected during the MesoBED cruises.
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Εικόνα 1.6. Κατανομή Ceratoscopelus maderensis (από Fishbase).
Εικόνα 1.6. Distribution of Ceratoscopelus maderensis (from Fishbase).

Hygophum benoiti (Cocco, 1838)

Ανήκει στα Μyctophidae (Εικόνα 1.7). Απαντάται σε εύρος βάθους 51-700 m. Οι ιχθυονύμφες
και τα ιχθύδιά τους είναι μη μεταναστευτικά (Hulley 1990). Κατανέμεται, στην πλευρά του
Ανατολικού Ατλαντικού, από την Πορτογαλία μέχρι την περιοχή αναβλύσεων της
Μαυριτανίας, συμπεριλαμβανομένης και της Μεσογείου και, από την πλευρά του Δυτικού
Ατλαντικού, από τον Καναδά μέχρι τις Η.Π.Α. H κατανομή τους πιθανόν να σχετίζεται με τα
ωκεανογραφικά όρια του περιστροφικού συστήματος τους Βόρειου Ατλαντικού (Εικόνα 1.8).

Eικόνα 1.7. Άτομο Hygophum benoiti που συλλέχθηκε κατά τις δειγματοληψίες MesoBED.
Figure 1.7. Individual Hygophum benoiti collected during the MesoBED cruises.
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Εικόνα 1.8. Κατανομή Hygophum benoiti (από Fishbase).
Εικόνα 1.8. Distribution of Hygophum benoiti (from Fishbase).

Myctophum punctatum Rafinesque, 1810

Ανήκει στην οικογένεια των Μyctophidae (Εικόνα 1.9). Τη νύχτα ανεβαίνει στην επιφάνεια
και την ημέρα βρίσκεται σε βάθη 225-750m (Hulley 1990). Τρέφεται με κωπήποδα,
ευφασεώδη και μεροπλαγκτονικές νύμφες (Hulley 1984). Ωριμάζει περίπου στα 5 cm μήκος
και παράγει 8-900 αυγά (Muus et al. 1990). Κατανέμεται στον Βόριο Ατλαντικό και τη
Μεσόγειο (Εικόνα 1.10).

Eικόνα 1.9. Άτομα Myctophum punctatum που συλλέχθηκαν κατά τις δειγματοληψίες MesoBED.
Figure 1.9. Specimens of Myctophum punctatum collected during the MesoBED cruises.
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Εικόνα 1.10. Κατανομή Myctophum punctatum (από Fishbase).
Εικόνα 1.10. Distribution of Myctophum punctatum (from Fishbase).

1.4. Αναπαραγωγή των ψαριών
H αναπαραγωγική διαδικασία εξασφαλίζει την παραγωγή νέων ατόμων με σκοπό τη
διατήρηση του πληθυσμού. Τα διαφορετικά είδη αναπτύσσουν αναπαραγωγικές
στρατηγικές που σαν στόχο έχουν την μεγιστοποίηση του αριθμού των απογόνων και
ιδιαίτερα της επιβίωσής τους έως την ενηλικίωση. Η επιλογή της βέλτιστης αναπαραγωγικής
στρατηγικής σχετίζεται με τη διαθεσιμότητα ενέργειας και το προσδόκιμο ζωής των γονέων
(Wootton 1984, Roff 1992, Pianka 2000).

Tα ψάρια ακολουθούν διάφορες στρατηγικές αλλά και τακτικές (tactics) ώστε να
μεγιστοποιήσουν την αναπαραγωγική τους επιτυχία. Η αναπαραγωγική στρατηγική είναι το
γενικό πρότυπο αναπαραγωγής που είναι κοινό για τα άτομα ενός είδους, ενώ οι
αναπαραγωγικές τακτικές είναι παραλλαγές που σχετίζονται με αποκρίσεις σε διακυμάνσεις
του περιβάλλοντος (Wootton 1984, 1990, Roff 1996). Σύμφωνα με τον Stearns (1992), τόσο
οι στρατηγικές όσο και οι τακτικές είναι αποτελέσματα προσαρμογής. Χαρακτηριστικά όπως
η αναπαραγωγική περίοδος, το πρότυπο ανάπτυξης των ωοκυττάρων, η γονιμότητα κ.α.
σχετίζονται με την αναπαραγωγική στρατηγική του είδους.

Τα περισσότερα

ψάρια αναπαράγονται περισσότερες από μία φορά στη ζωή τους

(iteroparity), είναι γονοχωριστικά, δεν παρουσιάζουν φυλετικό διμορφισμό και
χαρακτηρίζονται από εξωτερική γονιμοποίηση και έλλειψη γονικής φροντίδας. Φυσικά,
υπάρχουν και σημαντικές εξαιρέσεις σ’ αυτό το γενικό κανόνα, όπως για παράδειγμα οι
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σολωμοί και τα χέλια που ωοτοκούν μια φορά στη ζωή τους και μετά πεθαίνουν
(semelparous). Επίσης ψάρια του γένους Sebastes και κάποια ελασμοβράγχια είναι ζωοτόκα
(Μurua & Saborido 2003).

Στην ιχθυολογία, η ανάλυση της παραμέτρων ζωής που σχετίζονται με την αναπαραγωγή έχει
επικεντρωθεί στα θηλυκά άτομα, κυρίως επειδή η παραγωγή αβγών είναι σημαντικότερος
περιοριστικός παράγοντας απ’ ότι η παραγωγή σπέρματος (Helfman et al. 1997). Επιπλέον,
τα θηλυκά, μέσω της λεκίθου και των λιπιδίων των αβγών, συνεισφέρουν τροφικά στην
ανάπτυξη του εμβρύου, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια των πρώιμων σταδίων της ζωής και γι’
αυτό ακριβώς, ο ρόλος των θηλυκών είναι πιο σημαντικός από τον πατρικό ρόλο σε σχέση με
την παραγωγή απογόνων (Μurua & Saborido 2003).

Tο αναπαραγωγικό δυναμικό, ο συνολικός αριθμός αβγών που παράγονται από ένα
πληθυσμό κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου, είναι ένα μέτρο της ικανότητας
του πληθυσμού να παράγει βιώσιμα αβγά και ιχθυονύμφες και μπορεί να θεωρηθεί ως το
κύριο αποτέλεσμα μιας αναπαραγωγικής στρατηγικής. Παράγοντες που επηρεάζουν το
αναπαραγωγικό δυναμικό είναι, π.χ., η ηλικιακή δομή του πληθυσμού (Cardinale & Arrhenius
2000), το ποσοστό των γεννητόρων που ωοτοκούν πρώτη φορά (recruit spawners) και αυτών
που έχουν γεννήσει πολλές φορές (repeat spawners) (Τrippel 1998), τα ενεργειακά
αποθέματα/σωματική ευρωστία των γεννητόρων (Hislop et al. 1978, Brooks et al. 1997), η
ηλικία και το μέγεθος πρώτης ωρίμανσης (Roff 1981, Morgan & Hoening 1997).

Τα ωοκύτταρα κατά την ανάπτυξή τους μέσα τις ωοθήκες περνάνε από διάφορα στάδια. Αν
και εμφανίζονται διαφορές μεταξύ των ειδών, η αλληλουχία των αναπτυξιακών σταδίων των
ωοκυττάρων στους τελεόστεους μπορεί να γενικευθεί σε τέσσερα κύρια στάδια: πρωτογενή
ωοκύτταρα (primary growth), στάδιο κυστιδίων λεκίθου (cortical alveoli or yolk vesicle
formation), λεκιθογένεση και ωρίμανση (vitellogenesis and maturation) (Wallace & Selman
1981, West 1990, Tyler & Sumpter 1996). Με βάση τη δυναμική της οργάνωσης των
ωοθηκών, έχουν καθοριστεί τρία πρότυπα οργάνωσης και ανάπτυξης των ωοκυττάρων
(Μarza 1938, Wallace & Selman 1981):

Σύγχρονο (Synchronous). Όλα τα ωοκύτταρα αναπτύσσονται και απελευθερώνονται
ταυτόχρονα και επιπλέον δεν υπάρχει αναπλήρωση από ωοκύτταρα νεότερων σταδίων. Το
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σύγχρονο πρότυπο ανάπτυξης ωοκυττάρων απαντά σε είδη που ωοτοκούν μία φορά στη ζωή
τους και μετά πεθαίνουν (π.χ. σολομός, χέλι).

Ομαδο-σύγχρονο (Group-synchronous). Τουλάχιστον δύο πληθυσμοί ωοκυττάρων
βρίσκονται την ίδια στιγμή στην γονάδα. Ο ένας πληθυσμός είναι σχετικά ομοιογενής και
συγχρονισμένος αποτελούμενος από μεγάλα ωοκύτταρα και ο δεύτερος είναι πιο ετερογενής
αποτελούμενος από μικρότερα ωοκύτταρα (από τα οποία και προήλθαν τα μεγαλύτερα
ωοκύτταρα). Από τον πρώτο πληθυσμό θα προκύψουν τα αβγά που θα γεννηθούν κατά την
επικείμενη αναπαραγωγική περίοδο, ενώ από το δεύτερο πληθυσμό θα απελευθερωθούν
αβγά σε μελλοντικές αναπαραγωγικές περιόδους. Τέτοιο πρότυπο ανάπτυξης ωοκυττάρων
απαντά κυρίως σε είδη μεγάλων γεωγραφικών πλατών, που ωοτοκούν σε περισσότερες από
μία αναπαραγωγικές περιόδους, έχουν στενή αναπαραγωγική περίοδο και στα οποία η
λεκιθογένεση εξαρτάται ενεργειακά από τα αποθέματα λίπους του σώματος (π.χ. ρέγκα,
βακαλάος) (McBride et al. 2015).

Ασύγχρονο (Αsynchronous). Μέσα στη γονάδα συνυπάρχουν όλα τα στάδια ανάπτυξης
ωοκυττάρων χωρίς κανένα πληθυσμό να κυριαρχεί. Μόνο κατά την τελική ωρίμανση των
ωοκυττάρων εμφανίζεται ξεκάθαρα ένας πληθυσμός ωοκυττάρων με μεγαλύτερη διάμετρο.
Τέτοιο πρότυπο έχουν συνήθως είδη που ωοτοκούν πολλές φορές κατά τη διάρκεια σχετικά
παρατεταμένων αναπαραγωγικών περιόδων (π.χ. μπακαλιάρος, γαύρος, σαρδέλα). Στα είδη
αυτά, η λεκιθογένεση και η ανάπτυξη των ωοκυττάρων βασίζεται ενεργειακά κυρίως στην
άμεση κατανάλωση τροφής κατά την αναπαραγωγική περίοδο παρά στην αποθηκευμένη
ενέργεια (McBride et al. 2015).

1.5. Στόχοι της παρούσας μελέτης
Για τα υπό εξέταση είδη, η παρούσα διατριβή είχε τους εξής στόχους:


Να εξετάσει ιστολογικά τις ωοθήκες των πέντε ειδών και να περιγράψει τα στάδια
ανάπτυξης των ωοκυττάρων και το πρότυπο οργάνωσης των ωοθηκών τους.



Να καθορίσει ιστολογικά στάδια ωριμότητας και να συγκρίνει την αναπαραγωγική
δραστηριότητα των πέντε ειδών κατά τις διαφορετικές περιόδους δειγματοληψίας
(φθινόπωρο-άνοιξη).
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Να εξετάσει και να συγκρίνει, όπου αυτό ήταν εφικτό, βασικές πληθυσμιακές και
βιομετρικές παραμέτρους των ειδών, όπως τα μέσα μεγέθη των ατόμων, τις
αναλογίες φύλου, τους συντελεστές ευρωστίας και τους γοναδοσωματικούς δείκτες.

Η μελέτη αυτή αποτελεί την πρώτη μελέτη βιολογίας ενηλίκων μεσοπελαγικών ψαριών
στη Μεσόγειο και την πρώτη μελέτη αναπαραγωγής των ειδών Argyropelecus
hemigymnous, Ceratoscopelus maderensis, Hygophum benoiti, και Myctophum
punctatum.
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2. YΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

2.1. Δειγματοληψίες

Στο πλαίσιο του προγράμματος MESOBED (Mesopelagic fish: biology, ecological role and
distribution of a disregarded trophic link - ΕΛΙΔΕΚ, ΓΓΕΤ) και της Δράσης MEDIAS
(Mediterranean International Acoustic Surveys) του ΕΠΣΑΔ (Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής
Αλιευτικών Δεδομένων - ΥΠΑΤΤ), πραγματοποιήθηκαν δύο δειγματοληψίες με το Ε/Σ ΦΙΛΙΑ
στον Κορινθιακό Κόλπο, το Νοέμβριο 2018 και τον Απρίλιο 2019, προκειμένου να
επιβεβαιωθεί η ύπαρξη στρωμάτων μεσοπελαγικών ψαριών και να ταυτοποιηθούν τα είδη
που τα αποτελούν. Πραγματοποιήθηκε ηχοβολισμός σε εννιά προκαθορισμένες παράλληλες
διατομές απόστασης 5 ναυτικών μιλίων μεταξύ τους, ενώ στο δυτικό και πιο στενό τμήμα του
κόλπου πραγματοποιήθηκαν άλλες πέντε διατομές που είχαν μορφή ζιγκ-ζαγκ (Εικόνα 2.1).
Πραγματοποιήθηκαν επίσης κατακόρυφες σύρσεις με CTD (SeaBird SBE-19 plus V2) καθώς
και με πλαγκτονικό δίχτυ WP2 σε 18 σταθμούς για συλλογή υδρολογικών παραμέτρων και
δειγμάτων μεσοζωοπλαγκτού.

Παράλληλα, συλλέχθηκαν βιολογικά δείγματα για την ταυτοποίηση της σύνθεσης σε είδη
των στρωμάτων σκέδασης και τη μελέτη της αναπαραγωγής επιλεγμένων μεσοπελαγικών
ψαριών (Εικόνα 2.2). Στην πρώτη δειγματοληψία πραγματοποιήθηκαν σύρσεις σε κάθε
παρατηρούμενο με τον ηχοβολισμό στρώμα, τόσο τη μέρα όσο και τη νύχτα, με τρία
δειγματοληπτικά εργαλεία. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν: (α) σύρσεις με πελαγική
τράτα ανοίγματος 7m και μεγέθους ματιού στο σάκο 16mm, η οποία στοχεύει κυρίως ψάρια
και λοιπή μεγαπανίδα, (β) σύρσεις με δειγματολήπτη METHOT τετράγωνου ανοίγματος 1.5
m με μάτι 1 mm στο σάκο, ο οποίος στοχεύει κυρίως σε μεγάλο ζωοπλαγκτόν, ιχθυονύμφες
και μικρά ψάρια, καθώς και (γ) σύρσεις με πολλαπλό δειγματολήπτη πλαγκτού (multinet)
τετράγωνου ανοίγματος 0.5 m, με μάτι διχτυού 300 μm που στοχεύει κυρίως σε
μεσοζωοπλαγκτό και ιχθυοπλαγκτό και παρέχει δυνατότητα συλλογής δειγμάτων από πέντε
διαφορετικές ζώνες βάθους. Μετά από διερευνητική δειγματοληψία, χρησιμοποιήθηκε
κυρίως πελαγική τράτα που κρίθηκε ότι είναι περισσότερο αποτελεσματική για την
αντιπροσωπευτική σύλληψη της βιοκοινωνίας των μεσοπελαγικών ψαριών, ενώ τα υπόλοιπα
εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν συμπληρωματικά. Τέλος, λόγω μερικής καταστροφής της
πελαγικής τράτας, τον Απρίλιο 2019 χρησιμοποιήθηκε και μια μικρότερη πελαγική τράτα, το
SARDONET, οριζόντιου και κατακόρυφου ανοίγματος 3.7 και 2.1 m αντίστοιχα και με μάτι 5
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mm στο δίχτυ του σάκου. Τα χαρακτηριστικά των σύρσεων με πελαγική τράτα και
δειγματολήπτη METHOT φαίνονται στον Πίνακα 2.1. Οι θέσεις των σύρσεων και των σταθμών
δειγματοληψίας διακρίνονται στην Εικόνα 2.1.

A

B

Εικόνα 3.1. Σταθμοί δειγματοληψίας στον Κορινθιακό κόλπο (Α) το Νοέμβριο 2018 και (Β) τον Απρίλιο 2019.
Figure 3.1. Sampling stations in Korinthiakos gulf (Α) in November 2018 and (B) April 2019.
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Εικόνα 2.2. Ηχόγραμμα από κατά πλάτος δειγματοληπτική διατομή της λεκάνης του Κορινθιακού, τη διάρκεια
της ημέρας, όπου διακρίνονται δύο κύρια στρώματα ανάκλασης (Deep Scattering Layers): το ένα σε βάθη 160250 m, που από τις βιολογικές δειγματοληψίες διαπιστώθηκε ότι αποτελείται κυρίως από ψάρια του είδους
Argyropelecus hemigymnus και το άλλο σε βάθη κυρίως 250-600 m, αποτελούμενο από πολλά είδη, κυρίως της
οικογένειας Myctophidae, με επικρατέστερα τα Ceratoscopelus maderensis και Myctophum punctatum.
Figure 2.2. Echogram from an acoustic transect across the Korinthiakos gulf basin during the day. Two main Deep
Scattering Layers are observed: one between 160-250 m and the other mainly between 250-600 m. As deduced
from the biological samplings, the first consisted of fish mainly belonging to the species Argyropelecus
hemigymnus and the second, of many species, mainly from the family Myctophidae, with Ceratoscopelus
maderensis and Myctophum punctatum being the dominant species.

Στο τέλος κάθε σύρσης, έγινε η διαλογή το αλιεύματος σε είδη/taxa και μετρήθηκε ο αριθμός
ατόμων και το συνολικό βάρος κάθε είδους/taxon. Για τη μελέτη της αναπαραγωγής
επιλέχθηκαν πέντε είδη, που ήταν από τα πιο άφθονα στην πρώτη δειγματοληψία: Δύο είδη
της Οικογένειας Sternoptychidae, τα Maurolicus muelleri και Argyropelecus hemigymnus και
τρία είδη της Οικογένειας Myctophidae, τα Ceratoscopelus maderensis, Hygophum benoiti και
Myctophum punctatum.

Στα μεσοπελαγικά ψάρια, η μελέτη της αναπαραγωγικής βιολογίας παρουσιάζει ιδιαίτερες
δυσκολίες λόγω του μικρού μεγέθους σώματος και αντίστοιχα, μικρού μεγέθους γονάδων.
Λόγω μικρού μεγέθους, η μακροσκοπική εξέταση των ωοθηκών για τον καθορισμό σταδίων
ωριμότητας είναι αναξιόπιστη μέθοδος και απαιτούνται ιστολογικές τεχνικές (West 1990).
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Πίνακας 2.1. Χαρακτηριστικά σύρσεων με πελαγικές τράτες και δειγματολήπτη ΜΕΤΗΟΤ.
Table 2.1. Characteristics of hauls with pelagic trawls and the METHOT sampler.

Cruise

Season

Gear

Average

Sampling

Haul

Vessel

Day/

Bottom

Depth

duration

speed

Sample

Night

depth (m)

(m)

(min)

(knots)

METHOT 1

D

846

221-227

66

1.9

METHOT 2

D

858

352-406

62

1.9

METHOT 3

N

832

10-16

51

2.1

METHOT frame
2018

Autumn

trawl
METHOT frame
trawl
METHOT frame
trawl
METHOT frame
trawl

METHOT 4

N

861

497-509

51

1.9

Pelagic trawl

TR1

N

840

19-30

49

3.7

Pelagic trawl

TR2

N

865

507-570

57

3

Pelagic trawl

TR3

D

859

226-243

62

2.8

Pelagic trawl

TR4

D

863

464-545

38

2.7

Pelagic trawl

TR17

D

215

100-200

45

3.4

Methot frame
2019

Spring

trawl

METHOT 1

D

530

86-86

29

2.1

Pelagic trawl

TR1

D

265

167-187

50

3.9

Pelagic trawl

TR2

D

151

122-139

39

3.5

Pelagic trawl

TR3

D

822

46-68

49

3.9

Pelagic trawl

TR4

D

659

321-330

51

3.4

Pelagic trawl

TR5

D

865

218-251

52

3.1

Pelagic trawl

TR6

D

847

669-725

44

2.3

SARDONET 1

N

861

40-56

47

3.6

SARDONET 2

N

818

230-249

41

3.2

SARDONET pelagic
trawl
SARDONET pelagic
trawl

Επιπλέον, για την ιστολογία απαιτείται μονιμοποίηση (fixation) των ωοθηκών σε κατάλληλο
διάλυμα, π.χ. φορμόλης, σε όσο το δυνατό μικρότερο χρονικό διάστημα από τη θανάτωση
των ψαριών (Hunter 1985). Κατά τη διάρκεια του πρώτου ταξιδιού (φθινόπωρο 2018), που
είχε χαρακτήρα διερευνητικό, έγινε προσπάθεια να αφαιρούνται οι ωοθήκες επί του
ερευνητικού σκάφους και να τοποθετούνται αμέσως στη φορμόλη, ώστε να μονιμοποιηθούν
γρήγορα και να μην έχουμε προβλήματα στη μετέπειτα ιστολογική ανάλυση. Από τα ψάρια
που συλλέγονταν σε κάθε σταθμό, επιλέγονταν ένα αντιπροσωπευτικό τυχαίο δείγμα
ατόμων από τα είδη στόχους (περίπου 50, αν ήταν διαθέσιμα και υπήρχε αρκετός χρόνος)
και τοποθετούνταν άμεσα σε παγωμένο θαλασσινό νερό (παγόνερο). Στη συνέχεια, από το
δείγμα των ατόμων του κάθε είδους επιλέγονταν 20–25 θηλυκά, έπειτα από τη διάνοιξη της
σωματικής κοιλότητας και την ταυτοποίηση του φύλου επί του σκάφους. Από τα θηλυκά
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αυτά, αφαιρούνταν οι ωοθήκες και τοποθετήθηκαν αμέσως σε διάλυμα φορμαλδεΰδης 4%
ουδετεροποιημένου με άλατα φωσφορικού νατρίου (10% phosphate buffered formalin). Το
υπόλοιπο σώμα των θηλυκών καταψύχθηκε σε ατομικό σακουλάκι για περαιτέρω
επεξεργασία στο εργαστήριο. Τα αρσενικά άτομα κάθε δείγματος καταψύχθηκαν ολόκληρα.

Η εξέταση των ατόμων επί του ερευνητικού σκάφους για την άμεση μονιμοποίηση των
ωοθηκών ήταν επίπονη και χρονοβόρος διαδικασία που δεν επέτρεψε την συλλογή μεγάλου
αριθμού ατόμων. Ο αριθμός ατόμων ανά δείγμα που επιλέχθηκαν για εργαστηριακή
ανάλυση φαίνονται στον Πίνακα 2.2. Συνολικά συλλέχθηκαν 374 άτομα.

Πίνακας 2.2. Νοέμβριος 2018 – Κορινθιακός κόλπος. Αριθμός ατόμων ανά δείγμα που συλλέχθηκαν για τη
μελέτη της αναπαραγωγής.
Πίνακας 2.2. November 2018 – Korinthiakos gulf. Number of specimens per sample collected for the
reproductive study.

TR1
Argyropelecus hemigymnus
Ceratoscopelus maderensis
Hygophum benoiti
Myctophum punctatum
Μaurolicus muelleri

TR2
38

TR3
22

TR4
25

TR17

61

METHOΤ 3
8

54

45
79
42

ΣΥΝΟΛΟ
85
69
99
79
42
374

Κατά την άνοιξη 2019, επιλέχθηκαν τα ίδια είδη και αναλύθηκαν 851 άτομα συνολικά
(Πίνακας 2.3). Για να επιτύχουμε μεγαλύτερα μεγέθη δειγμάτων, 100 ψάρια από κάθε
σταθμό (εφόσον ήταν διαθέσιμος αυτός ο αριθμός) μονιμοποιήθηκαν, αυτή τη φορά
ολόκληρα, σε διάλυμα φορμόλης.

Πίνακας 2.3. Απρίλιος 2018 – Κορινθιακός κόλπος. Αριθμός ατόμων ανά δείγμα που συλλέχθηκαν για τη μελέτη
της αναπαραγωγής.
Πίνακας 2.2. April 2018 – Korinthiakos gulf. Number of specimens per sample collected for the reproductive
study.

Maurolicus muelleri
Argyropelecus hemigymnus
Ceratoscopelus maderensis
Hygophum benoiti
Myctophum punctatum

TR1

TR2

100

100

TR4
89
63
100
34
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TR5
100

TR6
65
100

Sardonet-1

100

ΣΥΝΟΛΟ
200
254
263
100
34
851

2.2. Εργαστηριακές μετρήσεις

Στο Εργαστήριο, η επεξεργασία των δειγμάτων περιλάμβανε μετρήσεις ολικού μήκους (TL,
mm) (Εικόνα 2.3) ολικού βάρους (TW, 0.01 g) και βάρους χωρίς εντόσθια (eviscerated weight,
EW, 0.01 g) για κάθε άτομο χωριστά. Καταγράφηκε το φύλο (αρσενικό [Μ] – θηλυκό [F]) και
ζυγίστηκε η γονάδα (GW, 0.001g).

Εικόνα. 2.3. Μέτρηση ολικού μήκους (TL) σε άτομο Α.hemigemnus στο ιχθυόμετρο.
Figure 2.3. Measuring total length (TL) in Α.hemigemnus using an ichthyometer.

Το ολικό βάρος και το βάρος γονάδας καταγράφηκε μόνο στα δείγματα της Άνοιξης 2019,
καθώς στη δειγματοληψία του φθινοπώρου, όπως προαναφέρθηκε, οι ωοθήκες
αφαιρέθηκαν και μονιμοποιήθηκαν επί του ερευνητικού σκάφους, όπου δεν ήταν δυνατή η
χρήση ζυγαριάς για ατομικές μετρήσεις ψαριών.

Επίσης,

για

την

πρώτη

δειγματοληψία,

που

είχε

διερευνητικό

χαρακτήρα,

πραγματοποιήθηκε εξαγωγή ωτολίθων από άτομα όλων των ειδών και φωτογράφισή τους
(Εικόνα 2.4) ώστε να γίνει εκτίμηση της ηλικίας. Ωστόσο, δε διαπιστώθηκε ύπαρξη δακτυλίων
στους ωτόλιθους που μπορούσαν να θεωρηθούν ετήσιοι και η ανάλυση ωτολίθων δε
συνεχίστηκε περαιτέρω.
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Εικόνα 2.4. Φωτογράφιση ωτολίθων του Μ.muelleri.
Figure 2.4. Obtaining otolith photographs in Μ.muelleri.

2.3. Ιστολογική ανάλυση
Για την παραγωγή μικροτομών, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι γονάδες μονιμοποιήθηκαν
σε διάλυμα φορμόλης 10%. Έπειτα υποβλήθηκαν σε πρωτόκολλο επεξεργασίας που
περιλάμβανε την αφυδάτωσής τους και την έγκλισή τους σε ρητίνη. O ένας από τους δύο
λοβούς της γονάδας τοποθετήθηκε σε ειδική κασετίνα. Στη συνέχεια, οι κασετίνες με τις
γονάδες τοποθετήθηκαν σε διάλυμα αλκοόλης 70%, πάνω σε αναδευτήρα, για μία ώρα και
δεκαπέντε λεπτά (Eικόνα 3.5). Με το πέρας αυτού του χρονικού διαστήματος, αλλάζαμε την
αλκοόλη και τοποθετούσαμε τις κασετίνες σε διάλυμα αλκοόλης 80% για άλλη μια ώρα και
δεκαπέντε λεπτά. Η διαδικασία αυτή επαναλήφθηκε μέχρι οι γονάδες να περάσουν από
διαλύματα αλκοόλης 96%, αλκοόλης 96% αναμεμιγμένης με Τechnovit 7100 (+Hardener II)
σε αναλογία 1:1, για να τοποθετηθούν στο τέλος σε Τechnovit 7100 (+Hardener II), όπου και
παρέμειναν όλη τη νύχτα. Το Τechnovit ήταν η μη πολυμερισμένη ρητίνη που
χρησιμοποιήθηκε. Την επόμενη μέρα αφαιρούσαμε τις γονάδες από τις κασετίνες για να τις
τοποθετούσαμε σε ειδικά καλούπια (Εικόνα 2.5).
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Εικόνα 2.5. Οι γονάδες τοποθετημένες στις ειδικές κασετίνες αναδεύονται στα 60rpm (αριστερά). Αφού
περάσουν από μια σειρά διαλυμάτων με σκοπό την προετοιμασία τους για την τελική έγκλιση σε ρητίνη
τοποθετούνται σε ειδικά καλούπια (histoforms) (δεξιά).
Figure 2.5. The gonads in special holders are put on a stirrer at 60rpm (left). After passing through a series of
solutions in order to be prepared for embedding in resin they are placed in special molds (right).

Επειδή στα μεσοπελαγικά ψάρια οι γονάδες είναι πολύ μικρές και ευπαθείς, φροντίζαμε να
κόβουμε τον ιστό με το νυστέρι σε τέτοια κομμάτια ώστε να διατηρηθεί όσο το δυνατόν
αρτιότερος. Έπειτα ετοιμάζαμε ένα διάλυμα που περιείχε Technovit 7100 (+Hardener II) σε
αναλογία 15:1 και το ρίχναμε στα καλούπια με τον ιστό (Εικόνα 2.5). Την επόμενη μέρα και
αφότου είχε πολυμεριστεί η ρητίνη, ‘’χτίζαμε’’ τα καλούπια με τα ειδικά για ιστολογία
histoblocks (υποδοχείς για τη μικροτόμο). Αναμιγνύαμε Technovit 3040 με σκόνη Technovit,
σε αναλογία 1:2, μέχρι να δημιουργηθεί ένα παχύρρευστο υγρό, το οποίο ρίχναμε στα
καλούπια, περίπου 2 mm πάνω από το επίπεδο των histoblocks. Μετά από περίπου
δεκαπέντε λεπτά αυτό το υγρό στερεοποιείται και τα παρασκευάσματα είναι έτοιμα να
βγουν από τα καλούπια. Ακολουθούσε η παραγωγή τομών πάχους 4 μm στη μικροτόμο και
ακολουθούσε χρώση με μπλε του μεθυλενίου (Polychrome I) και βασική φουξίνη
(Polychrome II).

Όσον αφορά στη χρώση, εμβαπτίζαμε τις τομές διαδοχικά σε Polychrome I και Polychrome II
(Bennett et al. 1976) ως ακολούθως: (1) εμβάπτιση των τομών σε Polychrome I για 2.20’, (2)
υδατόλουτρο σε απιονισμένο νερό για 1’, τρεις φορές, (3) εμβάπτιση σε Polychrome II για 1’,
(4) υδατόλουτρο σε απιονισμένο νερό για 1’, τρεις φορές. Τέλος αφήναμε τις τομές να
στεγνώσουν (Εικόνα 2.6).
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Eικόνα 2.6. Αντικειμενοφόρες πλάκες με τις τομές μετά από χρώση με Polychrome I και Polychrome II.
Figure 2.6. Microscope slides with the ovarian sections after staining with Polychrome I and Polychrome II.

2.4. Βιομετρική ανάλυση
Για κάθε είδος ξεχωριστά, το μέσο μήκος (TL) των ατόμων συγκρίθηκε μεταξύ δειγμάτων
(διαφορετικών σύρσεων) και φύλων (αρσενικά [Μ] και θηλυκά [F]) με πολυπαραγοντική
ανάλυση διακύμανσης (two-way analysis of variance [ANOVA]) (Zar 1999). Στην περίπτωση
που σε μία αποστολή, το είδος πιάστηκε μόνο σε μία σύρση, η σύγκριση του μέσου μήκους
μεταξύ των φύλων έγινε με t-test (Zar 1999).

Στη συνέχεια, συγκρίθηκαν οι σχέσεις μήκους–βάρους μεταξύ των δύο φύλων
(log[TW]=a+blog[TL]) με ανάλυση συνδιακύμανσης (ANCOVA). Πρώτα συγκρίνονταν οι
κλίσεις (b) και στην περίπτωση που δεν υπήρχε στατιστική διαφορά μεταξύ τους,
ακολούθησε σύγκριση των συντελεστών a (intercepts) (Zar 1999).

Tέλος συγκρίθηκε μεταξύ των δύο φύλων (t-tests), o συντελεστής σωματικής αύξησης
(relative condition factor):

RCF = TW/TLb

(Le Gren 1951)

όπου b: η κλίση της εξίσωσης μήκους–βάρους (συντελεστής αλλομετρίας).
Υπολογίστηκε επίσης ο γοναδοσωματικός δείκτης (δείκτης γοναδικής ανάπτυξης):
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GSI = 100GW/TW

(Somarakis et al. 2004)

Έγινε σύγκριση του γοναδοσωματικού δείκτη μεταξύ των ειδών και των δύο φύλων (ANOVA)
μόνο για τη δειγματοληψία της Άνοιξης. Στη δειγματοληψία του Φθινοπώρου, οι γονάδες
είχαν αφαιρεθεί επί του ερευνητικού σκάφους και δε ζυγίστηκαν. Δεν πραγματοποιήθηκαν
συγκρίσεις μεταξύ Φθινοπώρου-Άνοιξης λόγω του διαφορετικού τρόπου συντήρησης των
ψαριών.

Οι συγκρίσεις των δεικτών ευρωστίας και του γοναδοσωματικού δείκτη έγιναν μετά από
λογαρίθμιση των δεδομένων για να επιτευχθεί ομογένεια των διασπορών (Zar 1999,
Somarakis et al. 2004).
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

3.1. Ιστολογική ανάλυση
Συνολικά, απ’ τη δειγματοληψία του Νοεμβρίου 2018, αναλύθηκαν 94 ιστολογικά
παρασκευάσματα ωοθηκών (24 Α. hemigymnus, 19 C. maderensis, 21 H. benoiti και 30 M.
punctatum). H πρακτική της αφαίρεσης των γονάδων επί του σκάφους αποδείχθηκε
ανεπαρκής, τόσο όσον αφορά στη συλλογή ικανοποιητικού αριθμού ατόμων όσο και την
ποιότητα μονιμοποίησης των ωοθηκών. Έτσι για παράδειγμα, δεν καταφέραμε να πάρουμε
ιστολογικά παρασκευάσματα που μπορούσαν να αναλυθούν από το είδος Μ. muelleri. Σε
αντίθεση, απ’ τη δειγματοληψία του Απριλίου 2019, αναλύθηκαν ιστολογικά 180 ωοθήκες,
απ’ όλα τα είδη (59 Μ. muelleri, 61 Α. hemigymnus, 20 C. maderensis, 29 H. benoiti και 11 M.
punctatum). Ακολουθεί περιγραφή των ωοθυλακίων και των σταδίων ανάπτυξης των
ωοκυττάρων και των σταδίων ωριμότητας των ωοθηκών.

Ωοθυλάκιο
Η βασική λειτουργική μονάδα της ωοθήκης είναι το ωοθυλάκιο, το οποίο συνίσταται από το
αναπτυσσόμενο ωοκύτταρο και τις γύρω απ’ αυτό ωοθυλακιακές στιβάδες (κύτταρα θήκης
[thecal cell layer] και κοκκιώδη κύτταρα [granulosa cell layer]) (Εικόνα 3.1).

Εικόνα 3.1. Αναπτυσσόμενο ωοθυλάκιο του Maurolicus muelleri. g: κοκκιώδη κύτταρα (granulosa cells). t: κύτταρα
θήκης (thecal cell layer). zr: χόριο (zona radiata). y: λέκιθος (yolk granules). Κλίμακα: 0.05 mm.
Figure 3.1. Developing follicle of Maurolicus muelleri. g: granulosa cells. t: thecal cell layer. zr: chorion (zona
radiata). y: yolk granules. Scale bar: 0.05 mm.
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Καθώς αναπτύσσεται το ωοθυλάκιο ενδέχεται σε κάποια φάση να μεταπέσει σε ατρητικό
(atretic), δηλαδή να απορροφηθεί, ή, να ολοκληρωθεί ο κύκλος ωρίμανσης του και να
απελευθερωθεί το ώριμο ωοκύτταρο (αβγό πλέον) από τις ωοθυλακιακές στιβάδες (κενό ή
μετα-ωορρηξιακό ωοθυλάκιο).

Στάδια ανάπτυξης ωοκυττάρων
Η ανάπτυξη των ωοκυττάρων χωρίστηκε στα εξής διακριτά στάδια (West 1990, BrownPeterson et al. 2011):
1. Πρωτογενή ωοκύτταρα (primary oocytes [PVO]) (Εικόνα 3.2)
Στην αρχή του σταδίου (χρωματινικό πυρηνισκικό στάδιο), το κυτταρόπλασμα είναι
περιορισμένο και βάφεται έντονα από την αιματοξυλίνη. Ο πυρήνας είναι αρκετά μεγάλος
σε σχέση με το ωόπλασμα (κυτταρόπλασμα ωοκυττάρου) και καταλαμβάνει το μεγαλύτερο
τμήμα του ωοκυττάρου. Καθώς το ωοκύτταρο μεγαλώνει, ο λόγος πυρήνα/ωοπλάσματος
ελαττώνεται, και οι πυρηνίσκοι αυξάνονται σε αριθμό και διευθετούνται στην εσωτερική
περιφέρεια του πυρηνικού φακέλου (περιπυρηνισκικό στάδιο).
2. Στάδιο κυστιδίων λεκίθου [Yolk vesicle/Cortical alveoli oocytes [CA]) (Εικόνα 3.3)
Kυστίδια (yolk vesicles), είτε άχροα (Ceratoscopelus maderensis, Hygophum benoiti), είτε
άλλων αποχρώσεων (καφέ: Myctophum punctatum, πορτοκαλί/ροζ: Maurolicus muelleri,
Argyropelecus hemigymnus) εμφανίζονται στο ωόπλασμα κι εν συνεχεία μεταναστεύουν
στην περιφέρεια του ωοκυττάρου, σχηματίζοντας αρχικά μια ή περισσότερες περιφερειακές
σειρές κυστιδίων (cortical alveoli). Στο στάδιο αυτό σχηματίζεται το χόριο (zona radiata) και
εμφανίζονται οι ωοθυλακιακές στιβάδες. Σταγόνες ελαίου εμφανίζονται στο εσωτερικό του
ωοπλάσματος ήδη από το στάδιο αυτό και στα Maurolicus muelleri και Argyropelecus
hemigymnus τείνουν να συγκεντρώνονται κοντά στην περιφέρεια του πυρήνα προς το τέλος
του σταδίου αυτού.
3. Πρωτογενές στάδιο λεκιθογένεσης (Primary vitellogenic/Early vitellogenic oocytes
[EVTO]) (Εικόνα 3.4)
Η λέκιθος ενσωματώνεται στο ωοκύτταρο στη μορφή μικρών σφαιριδίων (yolk globules). Τα
σφαιρίδια της λεκίθου είναι σχετικά μικρά και καταλαμβάνουν έως τα ¾ του ωοπλάσματος.
4. Δευτερογενές και Τριτογενές στάδιο λεκιθογένεσης (Secondary and Tertiary
vitellogenic oocytes [VTO]) (Eικόνα 3.4)
Τα σφαιρίδια της λεκίθου αυξάνονται σε αριθμό και σε μέγεθος και καταλαμβάνουν
ολόκληρο το ωόπλασμα. Οι σταγόνες ελαίου αυξάνουν επίσης σε αριθμό. Στο τριτογενές
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στάδιο λαμβάνει χώρα το πέρας της λεκιθογένεσης. Οι σταγόνες ελαίου είναι
συγκεντρωμένες και παρατηρούνται μόνο στην περιφέρεια του πυρήνα. Ωστόσο, όπως
αναφέρθηκε παραπάνω στα Maurolicus muelleri και Argyropelecus hemigymnus οι σταγόνες
ελαίου συγκεντρώνονται στην περιφέρεια του πυρήνα ήδη από το στάδιο CA και επομένως
δεν μπορεί να διακριθεί εύκολα το Δευτερογενές από το Τριτογενές στάδιο λεκιθογένεσης.
Για λόγους λοιπόν ομοιομορφίας, τα δύο τελευταία στάδια λεκιθογένεσης ενοποιήθηκαν σε
ένα και αναφέρονται ως λεκιθικά ωοκύτταρα (VTO), για διάκριση από τα κύτταρα του
πρωτογενούς σταδίου (EVTO).

Εικόνα 3.2. Πρωτογενή ωοκύτταρα (PVO) στο Argyropelecus hemigymnus. n: πυρινίσκος. CA: ωοκύτταρο στο
στάδιο των κυστιδίων λεκίθου. Κλίμακα: 0.1 mm.
Figure 3.2. Primary (previtellogenic) oocytes (PVO) in Argyropelecus hemigymnus. n: nucleolus. CA: cortical alveoli
oocytes. Scale bar: 0.1 mm.
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Εικόνα 3.3. Ωοκύτταρα στο στάδιο των κυστιδίων λεκίδου (CA) στο Argyropelecus hemigymnus. yv: κυστίδιο
λεκίθου (yolk vesicle). od: σταγόνα ελαίου (oil droplet). Κλίμακα: 0.1 mm.
Figure 3.3. Cortical alveoli oocytes (CA) in Argyropelecus hemigymnus. yv: yolk vesicle. od: oil droplet. Scale bar:
0.1 mm.

Εικόνα 3.4. Ωοκύτταρα στο στάδιο της λεκιθογένεσης στο Argyropelecus hemigymnus. yγ: σφαιρίδιο λεκίθου (yolk
granule). EVTO: στάδιο πρωτογενούς λεκιθογένεσης (primary vitellogenic oocyte). VTO: λεκιθικό κύτταρο
(vitellogenic oocyte). Κλίμακα: 0.1 mm.
Figure 3.4. Vitellogenic oocytes in Argyropelecus hemigymnus. yγ: yolk granule. EVTO: early vitellogenic oocyte
(primary vitellogenic oocyte). VTO: vitellogenic oocyte. Scale bar: 0.1 mm.

5. Μετανάστευση πυρήνα (Migratory nucleus oocytes [MN]) (Εικόνα 3.5)
Είναι το πρώτο στάδιο της τελικής ωρίμανσης. Ο πυρήνας ξεκινά τη μετανάστευσή του προς
το ζωικό πόλο του ωοκυττάρου και οι σταγόνες ελαίου αρχικά συγκεντρώνονται στη μία
πλευρά του πυρήνα κι εν συνεχεία συντήκονται προς μια μεγαλύτερη σταγόνα ελαίου.
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Εικόνα 3.5. Ωοκύτταρα στο στάδιο της μετανάστευσης του πυρήνα (ΜΝ) στο Maurolicus muelleri και στο στάδιο
της ενυδάτωσης (HYD) στο Hygophum benoiti. od: σταγόνα ελαίου (oil droplet). ap: ζωικός πόλος (animal pole).
Κλίμακα: 0.1 mm.
Figure 3.5. Migratory nucleus oocytes in Maurolicus muelleri και hydration oocytes (HYD) in Hygophum benoiti.
od: oil droplet. ap: animal pole. Scale bar: 0.1 mm.
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6. Ενυδάτωση (Hydrated oocytes [HYD]) (Εικόνα 3.5)
Το μέγεθος του ωοκυττάρου αυξάνεται, η πυρηνική μεμβράνη αποδιοργανώνεται και τα
σφαιρίδια της λεκίθου συγχωνεύονται προς σχηματισμό πλακιδίων λεκίθου (yolk plates). Την
ενυδάτωση ακολουθεί η ωορρηξία (ovulation) κατά την οποία τα ωοκύτταρα αποκολλώνται
από τις ωοθυλακιακές στιβάδες κι ως αβγά πλέον αποβάλλονται με την ωοτοκία.

Ατρησία ωοθυλακίων (Atretic follicles)
Η ατρησία (απορρόφηση ωοθυλακίων) παρατηρείται είτε μεμονωμένα σε κάποια κύτταρα
είτε μαζικά στο τέλος της αναπαραγωγικής περιόδου (Hunter and Macewicz 1985a,b).
Χωρίζεται σε α-ατρησία που περιλαμβάνει την απορρόφηση του ωοκυττάρου και την όψιμη
ατρησία (β-, γ- και δ- ατρησία) που αφορά κυρίως στην απορρόφηση των ωοθυλακιακών
στιβάδων (Εικόνα 3.6). Μια από τις πρώτες ενδείξεις της ατρησίας-α είναι η αποδιοργάνωση
του πυρήνα η οποία γίνεται αισθητή από το ακανόνιστο σχήμα του και το σκοτεινόβασεόφιλο χρωματισμό του. Εν συνεχεία, δύο γεγονότα που συμβαίνουν παράλληλα είναι η
δημιουργία «ρωγμών» στο χόριο και η διόγκωση των κοκκιωδών κυττάρων. Τα διογκωμένα
κοκκιώδη κύτταρα εισέρχονται μέσω των ρωγμών του χορίου στο ωόπλασμα όπου ξεκινούν
τη φαγολυτική τους διαδικασία, κυρίως έναντι των κυστιδίων της λεκίθου. Το ωοθυλάκιο
σιγά σιγά συρρικνώνεται, η αναλογία μάζας χορίου – ωοπλάσματος αυξάνεται και
εμφανίζονται άχροες κοιλότητες μέσα στο ωόπλασμα. Μετά την ολοκλήρωση της πέψης της
λεκίθου και της διάλυση του χορίου, η ατρησία (όψιμη ατρησία) συνεχίζεται με την
απορρόφηση και των υπολοίπων κοκκιωδών κυττάρων και κυττάρων θήκης.

Κενά (μετα-ωορρηξιακά) ωοθηλάκια (postovulatory follicles – [POFs])
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, την ενυδάτωση ακολουθεί η ωορρηξία κατά την οποία το πλήρως
ενυδατωμένο ωοκύτταρο απελευθερώνεται από το θυλάκιο του (Εικόνα 3.7). Τα
νεοσχηματιζόμενα κενά ωοθηλάκια (νέα POFs), είναι μεγάλα σε μέγεθος, έχουν έντονα
ελικοειδές σχήμα κι άφθονες πτυχώσεις. Τα κοκκιώδη κύτταρα είναι μεγάλα, ευδιάκριτα,
έχουν κιονοειδές ή κυβοειδές σχήμα και είναι παραταγμένα με τάξη κατά μήκος των
κυττάρων της θήκης. Οι πυρήνες τους είναι μεγάλοι, υγιείς και διευθετημένοι κατά ένα
χαρακτηριστικό γραμμικό τρόπο.
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Εικόνα 3.6. Ατρησία-α (a) σε ωοθυλάκια του Argyropelecus hemigymnus και όψιμη ατρησία (la) σε ωοθυλάκια
του Ceratoscopelus maderensis. Κλίμακα: 0.1 mm.
Figure 3.6. Atresia-a (a) in follicles of Argyropelecus hemigymnus and late atresia (la) in follicles of Ceratoscopelus
maderensis. Scale bar: 0.1 mm.

Η αποδιοργάνωση των POFs λαμβάνει χώρα σχετικά γρήγορα ανάλογα με τη θερμοκρασία
του περιβάλλοντος (Fitzhugh & Hettler 1995, Uriarte et al. 2012) και περιλαμβάνει τη
σταδιακή ελάττωση του θυλακίου και των πτυχώσεών του. Τα κοκκιώδη κύτταρα και οι
πυρήνες τους αρχίζουν να χάνουν τη γραμμική τους διάταξη, τα κυτταρικά τους τοιχώματα
αποδιοργανώνονται και οι πυρήνες γίνονται πυκνωτικοί. Στο τέλος το μέγεθος των κενών
ωοθυλακίων έχει πλέον μειωθεί σημαντικά (συχνά εντοπίζονται με δυσκολία στις μικρές
μεγεθύνσεις) και ως συνέπεια η ανεύρεσή τους στις τομές γίνεται σπανιότερη.

34

Στην παρούσα μελέτη τα POFs διακρίθηκαν σε νέα POFs (early POFs: μη εμφανή σημάδια
αποδιοργάνωσης) και παλαιά POFs (late POFs: μεσαίου ή προχωρημένου βαθμού
αποδιοργάνωση).

Εκτός από τα POFs, ένας άλλος δείκτης παρελθούσας ωοτοκίας είναι η παρουσία ατρητικών
αβγών (residual eggs), δηλαδή αβγών που παρέμειναν στην ωοθήκη και δεν
απελευθερώθηκαν στο περιβάλλον για να γονιμοποιηθούν (Εικόνα 3.7).

Εικόνα 3.7. Σημάδια παρελθούσας ωοτοκίας. Κενά ωοθυλάκια (POFs) στο Argyropelecus hemigymnus και
ατρητικά αβγά (residual eggs) στο Maurolicus muelleri. g: κοκκιώδη κύτταρα με ευθυγραμμισμένους πυρήνες.
Κλίμακα: 0.1 mm.
Figure 3.7. Markers of past spawning. Postovulatory follicles in Argyropelecus hemigymnus and residual eggs in
Maurolicus muelleri. g: granulosa cells with aligned nucleus. Scale bar: 0.1 mm.
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Ιστολογικά στάδια ωοθηκών
Σε σχέση με το αναπτυξιακό στάδιο του πιο προηγμένου στην τομή υγιούς ωοκυττάρου, οι
ωοθήκες διακρίθηκαν σε επτά στάδια:

(α) πρωτογενές στάδιο (PVO) (Εικόνα 3.8)
(β) στάδιο κυστιδίων λεκίθου (CA) (Εικόνα 3.8)
(γ) στάδιο πρωτογενούς λεκιθογένεσης (EVTO) (Εικόνα 3.8)
(δ) στάδιο λεκιθογένεσης (VTO) (Εικόνα 3.9)
(ε) στάδιο μετανάστευση πυρήνα (ΜΝ) (Εικόνα 3.9)
(στ) στάδιο ενυδάτωσης (HYD) (Εικόνα 3.9)
(ζ) ωορρηξία (RUN) (Εικόνα 3.9)

Σε σχέση με τα κενά ωοθυλάκια, οι ωοθήκες διαχωρίστηκαν σε θετικές ή αρνητικές ως προς
την παρουσία νέων ή παλαιών POFs.

Ο διαχωρισμός των ωοθηκών σε σχέση με την ατρησία έγινε σύμφωνα με τα κριτήρια των
Hunter & Macewicz (1985a, b):

Ατρησία-1 (ATR-1). Λίγα ατρητικά ωοθυλάκια και σε κάθε περίπτωση λιγότερα από 50%
(Εικόνα 3.10)
Ατρησία- 2 (ATR-2). Ατρησία σε >50% των λεκιθικών ωοθυλακίων τις τομής (Εικόνα 3.10)
Ατρησία- 3 (ATR-3). Δεν υπάρχουν ούτε υγιή λεκιθικά ούτε α-ατρητικά ωοθυλάκια παρά
μόνο μη λεκιθικά ωοκύτταρα και όψιμα ατρητικά θυλάκια

Σύμφωνα με τους Hunter & Macewicz (1985a, b), ωοθήκες με ΑΤR-1 είναι αναπαραγωγικά
ενεργές, ενώ αυτές με ΑΤR-2 & 3 μπορούν να θεωρηθούν αναπαραγωγικά ανενεργές και
απαντούν στο τέλος της αναπαραγωγικής περιόδου του ατόμου. Για το λόγο αυτό
επικεντρωθήκαμε μόνο στην ΑΤR-2 & 3.

Τα αποτελέσματα του διαχωρισμού των ωοθηκών ως προς τα παραπάνω τρία κριτήρια
συνοψίζονται στους Πίνακες 3.1 και 3.2 για το Νοέμβριο 2018 και τον Απρίλιο 2019
αντίστοιχα.
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Εικόνα 3.8. Ωοθήκες στα στάδια PVO και CA (Myctophum punctatum) και στο στάδιο EVTO (Ceratoscopelus
maderensis). Κλίμακα: 0.1 mm.
Figure 3.8. Οvaries in stages PVO and CA (Myctophum punctatum) και in stage EVTO (Ceratoscopelus maderensis).
Scale bar: 0.1 mm.
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Εικόνα 3.9. Ωοθήκες στο στάδιο VΤO (Argyropelecus hemigymnus), το στάδιο ΜΝ (Maurolicus muelleri), το στάδιο
HYD (Hygophum benoiti) και το στάδιο της ωορρηξίας (RUN) που στη γονάδα συνυπάρχουν νέα POFs και
απελευθερωμένα από τις ωοθυλακιακές στιβάδες αβγά (Argyropelecus hemigymnus). Κλίμακα: 0.1 mm.
Figure 3.9. Οvaries in stage VΤO (Argyropelecus hemigymnus), ΜΝ (Maurolicus muelleri), HYD (Hygophum benoiti)
and RUN (ovulation) in which both new POFs and eggs are present in the gonad (Argyropelecus hemigymnus). Scale
bar: 0.1 mm.
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Εικόνα 3.10. Ωοθήκες σε στάδιο Ατρησία-1 (ATR-1) (Hygophum benoiti) και στάδιο Ατρησία-2 (ATR-2)
(Argyropelecus hemigymnus). a: ατρητικό ωοθυλάκιο. Κλίμακα: 0.1 mm.
Figure 3.10. Ovaries in atretic state-1 (ATR-1) (Hygophum benoiti) and atretic state-2 (ATR-2) (Argyropelecus
hemigymnus). a: atretic follicle. Scale bar: 0.1 mm.
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Πίνακας 3.1. Συνοπτικά αποτελέσματα της ιστολογικής ανάλυσης των ωοθηκών του Νοεμβρίου 2018.
Table 3.1. Summarized results of histological analysis of ovaries for November 2018.

Histological
scoring

A. hemigymnus

C. maderensis

H. benoiti

M. punctatum

PVO

17

2

CA

2

28

VTO

13

3

2

12

VTO + late POFs
or residual eggs
MN

5

HYD

1

ATR-2

9

ΑΤR-3

1

Πίνακας 3.2. Συνοπτικά αποτελέσματα της ιστολογικής ανάλυσης των ωοθηκών του Απριλίου 2019.
Table 3.2. Summarized results of histological analysis of ovaries for April 2019.

Histological
scoring

M. muelleri

A. hemigymnus C. maderensis H. benoiti M. punctatum

CA

7

EVTO

2

1

7

1

VTO

6

1

VTO + early POFs

8

6

29

16

3

3

13

11

1

1

3

23

14

5

1

6

6

VTO+ late POFs
or residual eggs
MN
MN + late POFs
or residual eggs
HYD
HYD + late POFs

3

or residual eggs
RUN

3
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Σε όλα τα είδη, στις γονάδες με λεκιθικά ωοκύτταρα (VTO) ή ωοκύτταρα στο στάδιο της
τελικής ωρίμανσης (ΜΝ ή HYD) παρατηρήθηκαν επίσης και όλοι οι άλλοι τύποι ωοκυττάρων
(των λιγότερο προηγμένων αναπτυξιακά), δηλαδή PVO, CA και EVTO. Αυτό είναι ένδειξη ότι
η ανάπτυξη των ωοκυττάρων είναι ασύγχρονη (asynchronous oocyte development), δηλαδή
κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου στρατολογούνται συνεχώς νέα ωοκύτταρα
από την πρωτογενή (PVO) στη δευτερογενή φάση ανάπτυξης (λεκιθογένεση) (Murua and
Saborido-Rey 2003).

Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις, παρατηρήθηκαν σημάδια παρελθούσας ωοτοκίας, δηλαδή
κενά ωοθυλάκια (POFs) και ατρητικά αβγά (residual eggs) σε λεκιθικές γονάδες (VTO) και σε
γονάδες με ωοκύτταρα τελικής ωρίμανσης (ΜΝ και HYD).

Γονάδες με μαζική ατρησία (ΑΤR-2 και ΑΤR-3), ένδειξη ότι η αναπαραγωγική περίοδος είχε
μάλλον τελειώσει για τα συγκεκριμένα ψάρια, παρατηρήθηκαν μόνο στο A. hemigymnus το
φθινόπωρο.

Με βάση τις παρατηρήσεις αυτές, κατατάξαμε τις γονάδες σε τέσσερα στάδια ωριμότητας:

1. Ανώριμο (immature/resting): γονάδες σταδίου PVO
2. Ωριμάζων (developing): γονάδες σταδίων CA ή EVTO
3. Ώριμο/αναπαραγωγικά ενεργό (active): γονάδες VTO, MN, HYD, RUN που μπορεί να
περιέχουν και ενδείξεις παρελθούσας ωοτοκίας
4. Τέλος ωοτοκίας (spent): ATR-2 και ΑΤR-3.

Tα ποσοστά των σταδίων ωριμότητας ανά είδος παρουσιάζονται στην Εικόνα 3.11 και 3.12
για το Νοέμβριο 2018 και Απρίλιο 2019 αντίστοιχα.

Το φθινόπωρο, τα Ceratoscopelus maderensis και Myctophum punctatum ήταν
αναπαραγωγικά ανενεργά, ενώ ένα αυξημένο ποσοστό του Argyropelecus hemigymnus
παρουσίαζε μαζική ατρησία.

Την άνοιξη όλα τα ψάρια που εξετάστηκαν ήταν ενεργά, εκτός κάποιων ατόμων C.
maderensis και H. benoiti, ιδίως του πρώτου, που βρισκόταν σε φάση αρχικής ωρίμανσης.
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Εικόνα 3.11. Ποσοστά σταδίων ωριμότητας το Νοέμβριο 2018.
Figure 3.11. Percentages of maturity stages in November 2018.

April 2019
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Εικόνα 3.12. Ποσοστά σταδίων ωριμότητας τον Απρίλιο 2019.
Figure 3.12. Percentages of maturity stages in April 2019.
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3.2. Βιομετρική ανάλυση

3.2.1. Φθινόπωρο 2018
Όπως προαναφέρθηκε, κατά τη δειγματοληψία του Νοεμβρίου 2018, οι γονάδες των
θηλυκών ατόμων που αφαιρέθηκαν επί του ερευνητικού σκάφους για να συντηρηθούν στο
φορμόλη δε ζυγίστηκαν και επομένως, δεν υπήρχαν μετρήσεις ολικού βάρους (TW) για τα εν
λόγω άτομα. To ολικό βάρος των θηλυκών αυτών εκτιμήθηκε από εξισώσεις παλινδρόμησης
μεταξύ του βάρους χωρίς εντόσθια (ΕW) και του ολικού βάρους, από τις μετρήσεις που
έγιναν για τα υπόλοιπα άτομα κάθε είδους στο εργαστήριο. Οι εξισώσεις υπολογισμού του
TW από το EW παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.3.

Πίνακας 3.3. Νοέμβριος 2018. Εξισώσεις εκτίμησης του ολικού βάρους (TW) από το βάρος χωρίς εντόσθια (EW).
Table 3.3. November 2018. Equations used to estimate total weight (TW) from eviscerated weight (EW).

Species

Regression equation

Maurolicus muelleri

(TW, g) = 1.115 × (EW, g) + 0.028, r² = 0.928, n = 25

Argyropelecus hemigymnus

(TW, g) = 1.159 × (EW, g) + 0.015, r² = 0.984, n = 50

Ceratoscopelus maderensis

(TW, g) = 1.070 × (EW, g) + 0.031, r² = 0.959, n = 41

Hygophum benoiti

(TW, g) = 1.060 × (EW, g) + 0.016, r² = 0.996, n = 50

Myctophum punctatum

(TW, g) = 1.070 × (EW, g) + 0.032, r² = 0.965, n = 45

Maurolicus muelleri
Το μέσο μήκος (TL) των ψαριών διέφερε σημαντικά μεταξύ των δειγμάτων και των δύο
φύλων (t = 3.870, p < 0.001). Οι κατανομές συχνοτήτων του ολικού μήκους για τα δύο φύλα
παρουσιάζονται στην Εικόνα 3.13.
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Εικόνα 3.13. Κατανομές συχνοτήτων (%) του ολικού μήκους (TL, mm) για τα θηλυκά (F) και τα αρσενικά (Μ)
άτομα του M. muelleri το Νοέμβριο 2018.
Figure 3.13. Length (TL, mm) frequency distributions for females (F) and males (M) of M. muelleri in November
2018.

Οι κλίσεις των σχέσεων μήκους-βάρους δε διέφεραν μεταξύ των αρσενικών και θηλυκών
ατόμων (F = 3.12, p = 0.085). Το ίδιο ίσχυε και για τα σημεία τομής με τον άξονα Y (intercepts)
(F = 0.61, p = 0.439). Η κοινή ευθεία παλινδρόμησης, με κλίση b = 2.568, παρουσιάζεται στην
Εικόνα 3.14.
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Εικόνα 3.14. Σχέση μήκους-βάρους για τα θηλυκά (F) και αρσενικά (M) άτομα M. muelleri το Νοέμβριο 2018.
Figure 3.14. Length-weight relationship for females (F) and males (M) M. muelleri in November 2018.

Όπως ήταν αναμενόμενο και ο συντελεστής ευρωστίας (Εικόνα 3.15) δε διέφερε σημαντικά
μεταξύ αρσενικών και θηλυκών (t = 0.676, p = 0.503).
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Εικόνα 3.15. Γραφήματα Box-and-Whisker για το δείκτη ευρωστίας των θηλυκών (F) και αρσενικών (M) ατόμων
Μ. muelleri το Νοέμβριο 2018.
Figure 3.15. Box-and-Whisker plots for somatic condition of females (F) and males (M) M. muelleri in November
2018.

Argyropelecus hemigymnus
Το μέσο μήκος (TL) των ψαριών διέφερε σημαντικά μεταξύ των δειγμάτων και των δύο
φύλων (Πίνακας 3.4). Οι κατανομές συχνοτήτων του ολικού μήκους για τα δύο φύλα
παρουσιάζονται στην Εικόνα 3.16.

Πίνακας 3.4. Αποτελέσματα της ανάλυσης διακύμανσης (ANOVA) για τον έλεγχο της επίδρασης του δείγματος
(καλάδα) και του φύλου στο μέσο μήκος των ατόμων του είδους A. hemigemnus το Νοέμβριο 2018.
Table 3.4. Results of the analysis of variance (ANOVA) to test the effect of sample (fishing tow) and sex on mean
length of individuals of the species A. hemigemnus in November 2018.

Source

Sum of Squares

df

Mean Square

F-ratio

p-value

A:SAMPLE

103.94

2

51.9701

3.65

0.030

B:SEX

316.117

1

316.117

22.20

>0.001

AB

41.0399

2

20.5199

1.44

0.243

RESIDUAL

1125.0

79

14.2406

TOTAL (CORRECTED)

1680.71

84

MAIN EFFECTS

INTERACTIONS

45

F
58

percentage

38
18
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22
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20
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32
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40
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Εικόνα 3.16. Κατανομές συχνοτήτων (%) του ολικού μήκους (TL, mm) για τα θηλυκά (F) και τα αρσενικά (Μ)
άτομα του είδους A. hemigymnus το Νοέμβριο 2018.
Figure 3.16. Length (TL, mm) frequency distributions for females (F) and males (M) of A. hemigemnus in
November 2018.

Οι κλίσεις των σχέσεων μήκους-βάρους διέφεραν σημαντικά μεταξύ των αρσενικών και
θηλυκών ατόμων (F = 10.25, p = 0.002). Η κλίση για τα θηλυκά (F) ήταν b = 2.735 και για τα
αρσενικά (M) ήταν b = 3.371 (Εικόνα 3.17).
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Εικόνα 3.17. Σχέσεις μήκους-βάρους θηλυκών (F) και αρσενικών (M) ατόμων Α. hemigemnus το Νοέμβριο 2018.
Figure 3.17. Length-weight relationships for females (F) and males (M) A. hemigymnus in November 2018.

Ο συντελεστής ευρωστίας (Εικόνα 3.18) δεν διέφερε σημαντικά μεταξύ αρσενικών και
θηλυκών (t = -0.723 , p = 0.471).
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Εικόνα 3.18. Γραφήματα Box-and-Whisker για το δείκτη ευρωστίας των θηλυκών (F) και αρσενικών (M) ατόμων
Α. hemigymnus το Νοέμβριο 2018.
Figure 3.18. Box-and-Whisker plots for somatic condition of females (F) and males (M) Α. hemigymnus in
November 2018.

Ceratoscopelus maderensis
Το μέσο μήκος (TL) των ψαριών δε διέφερε σημαντικά μεταξύ των δειγμάτων και των δύο
φύλων (Πίκανας 3.5). Οι κατανομές συχνοτήτων του ολικού μήκους για τα δύο φύλα
παρουσιάζονται στην Εικόνα 3.19.

Πίνακας 3.5. Αποτελέσματα της ανάλυσης διακύμανσης (ANOVA) για τον έλεγχο της επίδρασης του δείγματος
(καλάδα) και του φύλου στο μέσο μήκος των ατόμων του είδους C. maderensis το Νοέμβριο 2018.
Table 3.5. Results of the analysis of variance (ANOVA) to test the effect of sample (fishing tow) and sex on mean
length of individuals of the species C. maderensis in November 2018.

Source

Sum of Squares

df

Mean Square

F-ratio

p-value

0.000921877

1

0.000921877

0.00

0.991

0.805715

1

0.805715

0.10

0.748

AB

3.33592

1

3.33592

0.43

0.513

RESIDUAL

501.62

65

7.71723

TOTAL (CORRECTED)

506.812

68

MAIN EFFECTS
A:SAMPLE
B:SEX
INTERACTIONS
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percentage

36
16
4
24
44
57

60
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66

69

72

M

Εικόνα 3.19. Κατανομές συχνοτήτων (%) του ολικού μήκους (TL, mm) για τα θηλυκά (F) και τα αρσενικά (Μ)
άτομα του είδους C. maderensis το Νοέμβριο 2018.
Figure 3.19. Length (TL, mm) frequency distributions for females (F) and males (M) C. maderensis in November
2018.

Η κλίσεις των σχέσεων μήκους-βάρους δε διέφεραν μεταξύ των αρσενικών και θηλυκών
ατόμων (F = 1.04, p = 0.312) αλλά τα σημεία τομής με τον άξονα Y (intercepts) διέφεραν
σημαντικά (F = 15.82, p < 0.001), με τα αρσενικά να είναι βαρύτερα στα ίδιο μήκος σε σχέση
με τα θηλυκά (Εικόνα 3.20). Η κοινή κλίση για τα δύο φύλα ήταν b = 2.425.
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Εικόνα 3.20. Σχέσεις μήκους- βάρους θηλυκών (F) και αρσενικών (M) ατόμων C. maderensis το Νοέμβριο 2018.
Figure 3.20. Length-weight relationships for females (F) and males (M) C. maderensis in November 2018.

Ο συντελεστής ευρωστίας (Εικόνα 3.21) διέφερε σημαντικά ανάμεσα στα αρσενικά και τα
θηλυκά άτομα (t = -3.944, p < 0.001).
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Εικόνα 3.21. Γραφήματα Box-and Whisker για το δείκτη ευρωστίας των θηλυκών (F) και αρσενικών (M) ατόμων
C. maderensis το Νοέμβριο 2018.
Figure 3.21. Box-and Whisker plots for somatic condition of females (F) and males (M) C. maderensis in
November 2018.

Hygophum benoiti
Το μέσο μήκος (TL) των ψαριών δε διέφερε μεταξύ των δειγμάτων και των δύο φύλων
(Πίκανας 3.6). Οι κατανομές συχνοτήτων του ολικού μήκους για τα δύο φύλα παρουσιάζονται
στην Εικόνα 3.22.

Πίνακας 3.6. Αποτελέσματα της ανάλυσης διακύμανσης (ANOVA) για τον έλεγχο της επίδρασης του δείγματος
(καλάδα) και του φύλου στο μέσο μήκος των ατόμων H. benoiti το Νοέμβριο 2018.
Table 3.6. Results of the analysis of variance (ANOVA) to test the effect of sample (fishing tow) and sex on mean
length of individuals H. benoiti in November 2018.

Source

Sum of Squares

df

Mean Square

F-ratio

p-value

A:SEX

13.363

1

13.363

0.38

0.542

B:SAMPLE

37.744

1

37.744

1.06

0.306

AB

4.35201

1

4.35201

0.12

0.728

RESIDUAL

3348.93

94

35.6269

TOTAL (CORRECTED)

3392.0

97

MAIN EFFECTS

INTERACTIONS
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percentage
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39
41
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61
M
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81

Εικόνα 3.22. Κατανομές συχνοτήτων (%) του ολικού μήκους (TL, mm) για τα θηλυκά (F) και τα αρσενικά (Μ)
άτομα του H. benoiti το Νοέμβριο 2018.
Figure 3.22. Length (TL, mm) frequency distributions for females (F) and males (M) H. benoiti in November 2018.

Οι κλίσεις των σχέσεων μήκους-βάρους δε διέφεραν μεταξύ των αρσενικών και θηλυκών
ατόμων (F = 0.94, p = 0.334) αλλά τα σημεία τομής με τον άξονα Y (intercepts) διέφεραν
σημαντικά (F = 7.67, p = 0.007), με τα αρσενικά να είναι βαρύτερα στα ίδιο μήκος σε σχέση
με τα θηλυκά (Εικόνα 3.23). Η κοινή κλίση ήταν b = 3.288.
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Εικόνα 3.23. Σχέσεις μήκους-βάρους θηλυκών (F) και αρσενικών (M) ατόμων H. benoiti το Νοέμβριο 2018.
Figure 3.23. Length-weight relationships for females (F) and males (M) H. benoiti in November 2018.

Ο συντελεστής ευρωστίας (Εικόνα 3.24) ήταν σημαντικά μεγαλύτερος για τα αρσενικά σε
σχέση με τα θηλυκά (t = -2.786, p = 0.006).
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Εικόνα 3.24. Γραφήματα Box-and-Whisker για το δείκτη ευρωστίας των θηλυκών (F) και αρσενικών (M) ατόμων
H. benoiti το Νοέμβριο 2018.
Figure 3.24. Box-and-Whisker plots for somatic condition of females (F) and males (M) H. benoiti in November
2018.

Myctophum punctatum
Το μέσο μήκος (TL) των ψαριών δε διέφερε σημαντικά μεταξύ των δειγμάτων και των δύο
φύλων (Πίνακας 3.7). Οι κατανομές συχνοτήτων του ολικού μήκους για τα δύο φύλα
παρουσιάζονται στην Εικόνα 3.25.

Πίνακας 3.7. Αποτελέσματα της ανάλυσης διακύμανσης (ANOVA) για τον έλεγχο της επίδρασης του δείγματος
(καλάδα) και του φύλου στο μέσο μήκος των ατόμων του είδους M. punctatum το Νοέμβριο 2018.
Table 3.7. Results of the analysis of variance (ANOVA) to test the effect of sample (fishing tow) and sex on mean
length of individuals of the species M. punctatum in November 2018.

Source

Sum of Squares

df

Mean Square

F-ratio

p-value

2.4771

1

2.4771

0.39

0.536

0.113835

1

0.113835

0.02

0.895

AB

1.25778

1

1.25778

0.20

0.659

RESIDUAL

481.873

75

6.42497

TOTAL (CORRECTED)

486.759

78

MAIN EFFECTS
A:SAMPLE
B:SEX
INTERACTIONS

51

F
40

percentage

20

0
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40
53

56

59

62

65

68

M

Εικόνα 3.25. Κατανομές συχνοτήτων (%) του ολικού μήκους (TL, mm) για τα θηλυκά (F) και τα αρσενικά (Μ)
άτομα του είδους M. punctatum το Νοέμβριο 2018.
Figure 3.25. Length (TL, mm) frequency distributions for females (F) and males (M) M. punctatum in November
2018.

Οι κλίσεις των σχέσεων μήκους-βάρους δε διέφεραν μεταξύ των αρσενικών και θηλυκών
ατόμων (F = 0.03, p = 0.852) αλλά τα σημεία τομής με τον άξονα Y (intercepts) διέφεραν
σημαντικά (F = 5.64 και p<0.020), με τα αρσενικά να είναι βαρύτερα στα ίδιο μήκος σε σχέση
με τα θηλυκά (Εικόνα 3.26). Η κοινή κλίση των ευθειών ήταν 2.646.
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Εικόνα 3.26. Σχέσεις μήκους-βάρους θηλυκών (F) και αρσενικών (M) ατόμων M. punctatum το Νοέμβριο 2018.
Figure 3.26. Length-weight relationships for females (F) and males (M) M. punctatum in November 2018.

Ο συντελεστής ευρωστίας (Εικόνα 3.27) διέφερε σημαντικά μεταξύ αρσενικών και θηλυκών
ατόμων (t = -2.394, p = 0.019).
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Εικόνα 3.27. Γραφήματα Box-and-Whisker για το δείκτη ευρωστίας των θηλυκών (F) και αρσενικών (M) ατόμων
M. punctatum το Νοέμβριο 2018.
Figure 3.27. Box-and-Whisker plots for somatic condition of females (F) and males (M) M. punctatum in
November 2018.

3.2.2. Άνοιξη 2019

Maurolicus muelleri
Το μέσο μήκος (TL) των ψαριών διέφερε σημαντικά μεταξύ των δειγμάτων και των δύο
φύλων (p<0.001) (Πίνακας 3.8). Οι κατανομές συχνοτήτων του ολικού μήκους για τα δύο
φύλα παρουσιάζονται στην Εικόνα 3.28.

Πίνακας 3.8. Αποτελέσματα της ανάλυσης διακύμανσης (ANOVA) για τον έλεγχο της επίδρασης του δείγματος
(καλάδα) και του φύλου στο μέσο μήκος των ατόμων του είδους M. muelleri τον Απρίλιο 2019.
Table 3.8. Results of the analysis of variance (ANOVA) to test the effect of sample (fishing tow) and sex on mean
length of individuals of the species M. muelleri in April 2019.

Source

Sum of Squares

df

Mean Square

F-ratio

p-value

A:SAMPLE

669.51

1

669.51

33.44

<0.001

B:SEX

679.061

1

679.061

33.91

<0.001

AB

123.346

1

123.346

6.16

0.014

RESIDUAL

3163.78

158

20.0239

TOTAL (CORRECTED)

7115.75

161

MAIN EFFECTS

INTERACTIONS
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percentage
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Εικόνα 3.28. Κατανομές συχνοτήτων (%) του ολικού μήκους (TL, mm) για τα θηλυκά (F) και τα αρσενικά (Μ)
άτομα του είδους M. muelleri τον Απρίλιο 2019.
Figure 3.28. Length (TL, mm) frequency distributions for females (F) and males (M) M. muelleri in April 2019.

Στην περίπτωση αυτή, σημαντική ήταν και η αλληλεπίδραση μεταξύ δείγματος και φύλου, με
τα αρσενικά να είναι σημαντικά μικρότερα στο δείγμα TR2 σε σύγκριση με το TR1 (Εικόνα
3.29).
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Εικόνα 3.29. M. muelleri - Απρίλιος 2019. Γράφημα αλληλεπίδρασης δείγματος-φύλου με 95% διαστήματα
εμπιστοσύνης διορθωμένα κατά Bonferroni.
Figure 3.29. M. muelleri - April 2019. Plot of the interaction between sample and sex with 95% Bonferronicorrected confidence intervals.
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Οι κλίσεις των σχέσεων μήκους-βάρους δε διέφεραν μεταξύ των αρσενικών και θηλυκών
ατόμων (F = 0.56, p = 0.464). Το ίδιο ίσχυε και για τα σημεία τομής με τον άξονα Y (intercepts)
(F = 0.01, p = 0.970). Η κοινή ευθεία παλινδρόμησης, με κλίση b = 3.149, παρουσιάζεται στην
Εικόνα 3.30.
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Εικόνα 3.30. Σχέσεις μήκους-βάρους θηλυκών (F) και αρσενικών (M) ατόμων M. muelleri τον Απρίλιο 2019.
Figure 3.30. Length-weight relationships for females (F) and males (M) M. muelleri in April 2019.

Ο συντελεστής ευρωστίας (Εικόνα 3.31) δε διέφερε σημαντικά μεταξύ αρσενικών και
θηλυκών ατόμων (t = 1.494, p = 0.137).

F

M

-12.5

-12.3

-12.1
Relative condition factor

-11.9

-11.7

Εικόνα 3.31. Γραφήματα Box-and-Whisker για το δείκτη ευρωστίας των θηλυκών (F) και αρσενικών (M) ατόμων
M.muelleri τον Απρίλιο 2019.
Figure 3.31. Box-and-Whisker plots for somatic condition of females (F) and males (M) M. muelleri in April 2019.
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Argyropelecus hemigymnus

Το μέσο μήκος (TL) των ψαριών διέφερε μεταξύ των δειγμάτων, όχι όμως μεταξύ των φύλων
(Πίνακας 3.9). Οι κατανομές συχνοτήτων του ολικού μήκους για τα δύο φύλα παρουσιάζονται
στην Εικόνα 3.32.

Πίνακας 3.9. Αποτελέσματα της ανάλυσης διακύμανσης (ANOVA) για τον έλεγχο της επίδρασης του δείγματος
(καλάδα) και του φύλου στο μέσο μήκος των ατόμων του είδους Α. hemigymnus τον Απρίλιο 2019.
Table 3.9. Results of the analysis of variance (ANOVA) to test the effect of sample (fishing tow) and sex on mean
length of Α. hemigymnus in April 2019.

Source

Sum of Squares

df

Mean Square

F-ratio

p-value

A:SAMPLE

267.523

2

133.762

5.38

0.005

B:SEX

0.338684

1

0.338684

0.01

0.907

AB

17.8515

2

8.92574

0.36

0.699

RESIDUAL

4975.4

200

24.877

TOTAL (CORRECTED)

5290.72

205

MAIN EFFECTS

INTERACTIONS
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Εικόνα 3.32. Κατανομές συχνοτήτων (%) του ολικού μήκους (TL, mm) για τα θηλυκά (F) και τα αρσενικά (Μ)
άτομα του είδους Α. hemigymnus τον Απρίλιο 2019.
Figure 3.32. Length (TL, mm) frequency distributions for females (F) and males (M) Α. hemigymnus in April 2019.

Τα άτομα του δείγματος ΤΡ6 ήταν σημαντικά μικρότερα απ’ αυτά του TR5 (Εικόνα 3.33).
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Εικόνα 3.33. Α. hemigymnus - Απρίλιος 2019. Μέσο μήκος ανά δείγμα με 95% διαστήματα εμπιστοσύνης
διορθωμένα κατά Bonferroni.
Figure 3.33. Α. hemigymnus - April 2019. Mean length in each sample with 95% Bonferroni-corrected confidence
intervals.

Οι κλίσεις των σχέσεων μήκους-βάρους δε διέφεραν μεταξύ των αρσενικών και θηλυκών
ατόμων (F = 0.04, p = 0.848) . Το ίδιο ίσχυε και για τα σημεία τομής με τον άξονα Y (intercepts)
(F = 0.21, p =0.646 ). Η κοινή ευθεία παλινδρόμησης, με κλίση b = 3.04, παρουσιάζεται στην
Εικόνα 3.34.
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Εικόνα 3.34. Σχέσεις μήκους-βάρους θηλυκών (F) και αρσενικών (M) ατόμων Α. hemigymnus τον Απρίλιο 2019.
Figure 3.34. Length-weight relationships for females (F) and males (M) A. hemigemnus in Απριλ 2019.
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Ο συντελεστής ευρωστίας (Εικόνα 3.35) δε διέφερε σημαντικά μεταξύ αρσενικών και
θηλυκών ατόμων (t = -0.459, p = 0.646).
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Εικόνα 3.35. Γραφήματα Box-and-Whisker για το δείκτη ευρωστίας των θηλυκών (F) και αρσενικών (M) ατόμων
A. hemigymnus τον Απρίλιο 2019.
Figure 3.35. Box-and-Whisker plots for somatic condition of females (F) and males (M) A. hemigymnus in April
2019.

Ceratoscopelus maderensis

Το μέσο μήκος (TL) των ψαριών διέφερε τόσο μεταξύ των δειγμάτων όσο και μεταξύ των δύο
φύλων (Πίνακας 3.10). Οι κατανομές συχνοτήτων του ολικού μήκους για τα δύο φύλα
παρουσιάζονται στην Εικόνα 3.36. Τα μέσα μήκη ψαριών σε κάθε δείγμα, στην Εικόνα 3.37.

Πίνακας 3.10. Αποτελέσματα της ανάλυσης διακύμανσης (ANOVA) για τον έλεγχο της επίδρασης του δείγματος
(καλάδα) και του φύλου στο μέσο μήκος των ατόμων του είδους C. maderensis τον Απρίλιο 2019.
Table 3.10. Results of the analysis of variance (ANOVA) to test the effect of sample (fishing tow) and sex on mean
length of C. maderensis in April 2019.

Source

Sum of Squares

df

Mean Square

F-ratio

p-value

A:SAMPLE

209.066

2

104.533

4.02

0.019

B:SEX

483.65

1

483.65

18.59

<0.001

AB

55.3037

2

27.6518

1.06

0.347

RESIDUAL

5670.12

218

26.0097

TOTAL (CORRECTED)

7281.84

223

MAIN EFFECTS

INTERACTIONS
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Εικόνα 3.36. Κατανομές συχνοτήτων (%) του ολικού μήκους (TL, mm) για τα θηλυκά (F) και τα αρσενικά (Μ)
άτομα του είδους C. maderensis τον Απρίλιο 2019.
Figure 3.36. Length (TL, mm) frequency distributions for females (F) and males (M) C. maderensis in April 2019.
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Εικόνα 3.37. C. maderensis – Απρίλιος 2019. Μέσο μήκος ανά δείγμα με 95% διαστήματα εμπιστοσύνης
διορθωμένα κατά Bonferroni.
Figure 3.37. C. maderensis - April 2019. Mean length in each sample with 95% Bonferroni-corrected confidence
intervals.

Οι κλίσεις των σχέσεων μήκους-βάρους δε διέφεραν μεταξύ των αρσενικών και θηλυκών
ατόμων (F = 0.54 και p = 0.463). Το ίδιο ίσχυε και για τα σημεία τομής με τον άξονα Y
(intercepts) (F = 0.00, p = 0.989). Η κοινή ευθεία παλινδρόμησης, με κλίση b = 3.05,
παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.38.
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Εικόνα 3.38. Σχέσεις μήκους- βάρους θηλυκών (F) και αρσενικών (M) ατόμων C. maderensis τον Απρίλιο 2019.
Figure 3.38. Length-weight relationships for females (F) and males (M) C. maderensis in April 2019.

Ο συντελεστής ευρωστίας (Εικόνα 3.39) δε διέφερε σημαντικά μεταξύ αρσενικών και
θηλυκών ατόμων (t = -0.013, p = 0.989).
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Εικόνα 3.39. Γραφήματα Box-and-Whisker για το δείκτη ευρωστίας των θηλυκών (F) και αρσενικών (M) ατόμων
C. maderensis τον Απρίλιο 2019.
Figure 3.39. Box-and-Whisker plots for somatic condition in females (F) and males (M) C. maderensis in April
2019.

Hygophum benoiti
Το μέσο μήκος (TL) των ψαριών διέφερε σημαντικά μεταξύ των δύο φύλων (t = 2.264, p =
0.026). Οι κατανομές συχνοτήτων του ολικού μήκους για τα δύο φύλα παρουσιάζονται στην
Εικόνα 3.40.
60

F
47

percentage

27

7

13

33
32

42

52
M

62

72

Εικόνα 3.40. Κατανομές συχνοτήτων (%) του ολικού μήκους (TL, mm) για τα θηλυκά (F) και τα αρσενικά (Μ)
άτομα του είδους Η. benoiti τον Απρίλιο 2019.
Figure 3.40. Length (TL, mm) frequency distributions for females (F) and males (M) H. benoiti in April 2019.

Οι κλίσεις των σχέσεων μήκους-βάρους δε διέφεραν μεταξύ των αρσενικών και θηλυκών
ατόμων (F = 3.84, p = 0.098). Το ίδιο ίσχυε και για τα σημεία τομής με τον άξονα Y (intercepts)
(F = 2.71, p = 0.103). Η κοινή ευθεία παλινδρόμησης, με κλίση b = 3.01, παρουσιάζεται στην
Εικόνα 3.41.
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Εικόνα 3.41. Σχέσεις μήκους- βάρους θηλυκών (F) και αρσενικών (M) ατόμων H. benoiti τον Απρίλιο 2019.
Figure 3.41. Length-weight relationships for females (F) and males (M) H. benoiti in April 2019.

Ο συντελεστής ευρωστίας (Εικόνα 3.42) δε διέφερε σημαντικά μεταξύ αρσενικών και
θηλυκών ατόμων (t = 1.620, p = 0.109).

61

F

M

-11.9

-11.8

-11.7
-11.6
Relative condition factor

-11.5

-11.4

Εικόνα 3.42. Γραφήματα Box-and-Whisker για το δείκτη ευρωστίας των θηλυκών (F) και αρσενικών (M) ατόμων
H. benoiti τον Απρίλιο 2019.
Figure 3.42. Box-and-Whisker plots for somatic condition in females (F) and males (M) H. benoiti in April 2019.

Myctophum punctatum
Το μέσο μήκος (TL) των ψαριών δε διέφερε μεταξύ των δύο φύλων (t = -1.194, p = 0.243). Οι
κατανομές συχνοτήτων του ολικού μήκους για τα δύο φύλα παρουσιάζονται στην Εικόνα
3.43.
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Εικόνα 3.43. Κατανομές συχνοτήτων (%) του ολικού μήκους (TL, mm) για τα θηλυκά (F) και τα αρσενικά (Μ)
άτομα του είδους M. punctatum τον Απρίλιο του 2019.
Figure 3.43. Length (TL, mm) frequency distributions for females (F) and males (M) M. punctatum in April 2019.
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Οι κλίσεις των σχέσεων μήκους-βάρους δε διέφεραν μεταξύ των αρσενικών και θηλυκών
ατόμων (F = 0.03, p = 0.861). Το ίδιο ίσχυε και για τα σημεία τομής με τον άξονα Y (intercepts)
(F = 1.42, p = 0.245). Η κοινή ευθεία παλινδρόμησης παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.44.
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Εικόνα 3.44. Σχέσεις μήκους-βάρους θηλυκών (F) και αρσενικών (M) ατόμων Μ. punctatum τον Απρίλιο 2019.
Figure 3.44. Length-weight relationships for females (F) and males (M) M. punctatum in April 2019.

Ο συντελεστής ευρωστίας (Εικόνα 3.45) δε διέφερε σημαντικά μεταξύ αρσενικών και
θηλυκών ατόμων (t = 1.182, p = 0.247).
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Εικόνα 3.45. Γραφήματα Box-and Whisker για το δείκτη ευρωστίας των θηλυκών (F) και αρσενικών (M) ατόμων
M. punctatum τον Απρίλιο 2019.
Figure 3.45. Box-and-Whisker plots for somatic condition in females (F) and males (M) M. punctatum in April
2019.
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3.3. Γοναδοσωματικός δείκτης
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο γοναδοσωματικός δείκτης υπολογίστηκε μόνο για τα
δείγματα του Απριλίου 2019, αφού οι ωοθήκες αφαιρέθηκαν επί του σκάφους το Νοέμβριο
2018 και δε ζυγίστηκαν.

Ο γοναδοσωματικός δείκτης διέφερε σημαντικά τόσο μεταξύ των ειδών, αντανακλώντας το
ποσοστό των αναπαραγωγικά ενεργών ατόμων (βλέπε παραπάνω), όσο και μεταξύ των
φύλων, ενώ και η αλληλεπίδραση φύλου-είδους ήταν επίσης σημαντική (Πίνακας 3.11,
Εικόνα 3.46).

Πίνακας 3.11. Αποτελέσματα της ανάλυσης διακύμανσης (ANOVA) για τον έλεγχο της επίδρασης του είδους
και του φύλου στο μέσο γοναδοσωματικό δείκτη (GSI) τον Απρίλιο 2019.
Table 3.11. Results of the analysis of variance (ANOVA) to test the effect of species and sex on the mean
gonadosomatic index (GSI) in April 2019.

Source
MAIN EFFECTS
A:SPECIES
B:SEX
INTERACTIONS
AB
RESIDUAL
TOTAL (CORRECTED)

Sum of Squares

df

Mean Square

F-ratio

p-value

159.653
298.049

4
1

39.9134
298.049

108.28
808.61

<0.001
<0.001

49.4737
235.165
983.934

4
638
647

12.3684
0.368596

33.56

<0.001

Εικόνα 3.46. Γοναδοσωματικός δείκτης (GSI) - Απρίλιος 2019. Γράφημα αλληλεπίδρασης είδους-φύλου με 95%
διαστήματα εμπιστοσύνης διορθωμένα κατά Bonferroni.
Figure 3.46. Gonadosomatic index (GSI) - April 2019. Plot of the interaction between species and sex with 95%
Bonferroni-corrected confidence intervals.
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Σε όλα τα είδη ο GSI ήταν σημαντικά μεγαλύτερος στα θηλυκά σε σχέση με τα αρσενικά.

3.4. Αναλογίες φύλου
Ο υπολογισμός της αναλογίας φύλου (αριθμός θηλυκών/[αριθμός θηλυκών+αριθμός
αρσενικών]) για το Νοέμβριο 2018 (Πίνακας 3.12) και τον Απρίλιο 2019 (Πίνακας 3.13),
έδειξε, ότι παρόλο που υπήρχαν διακυμάνσεις ανάμεσα στα

διαφορετικά δείγματα,

συνολικά η αναλογία φύλου ήταν μικρότερη από 0.500 για όλα τα είδη και τις δυο εποχές.
Πίνακας 3.12. Αναλογίες φύλου το Νοέμβριο 2018.
Table 3.12. Sex ratios in November 2018.

Species

TR1

ΤR2

M. muelleri

0.405

A. hemigymnus

0.421

C. maderensis

TR3

TR4

TR17

Overall
0.405

0.830

0.320

0.400

0.419

H. benoiti

METHOT-3

0.250
0.444

M. punctatum

0.400

0.289

0.373

0.418

0.418

Πίνακας 3.13. Αναλογίες φύλου τον Απρίλιο 2019.
Table 3.13. Sex ratios in April 2019.

Species
M. muelleri

TR1

TR2

0.550

0.113

TR4

TR5

TR6

SARDONET-1

Overall
0.383

A. hemigymnus

0.223

0.691

0.500

C. maderensis

0.128

H. benoiti

0.460

0.460

M. punctatum

0.429

0.429

0.654

0.467
0.202

0.344

Tέλος, τον Απρίλιο 2019, που τα μεγέθη δειγμάτων ήταν μεγάλα και κάλυπταν ικανοποιητικό
εύρος μηκών, διαπιστώθηκε μια αύξηση της αναλογίας φύλου με το μέγεθος στα είδη Μ.
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muelleri (Εικόνα 3.47) και C. maderensis (Εικόνα 3.48). Αυτά τα δύο είδη παρουσίαζαν και τις
μικρότερες τιμές αναλογίας φύλου (<0.400).

Sex ratio
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Εικόνα 3.47. Μ. muelleri – Απρίλιος 2019. Αναλογία φύλου σε σχέση με το μήκος (TL, mm).
Figure 3.47. Μ. muelleri – April 2019. Sex ratio in relation to fish length (TL, mm).
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Εικόνα 3.48. C. maderensis – Απρίλιος 2019. Αναλογία φύλου σε σχέση με το μήκος (TL, mm).
Figure 3.48. C. maderensis – April 2019. Sex ratio in relation to fish length (TL, mm).
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο μικρό μέγεθος των ψαριών και συνακόλουθα το μικροσκοπικό μέγεθος των γονάδων
προκάλεσε δυσκολίες και αρκετά προβλήματα στη εξαγωγή, μονιμοποίηση και μετέπειτα
επεξεργασία των γονάδων στο εργαστήριο. Κατά την δειγματοληψία του φθινοπώρου 2018,
που ουσιαστικά ήταν η πρώτη σχετική μελέτη στην Ανατολική Μεσόγειο και είχε πιλοτικό
χαρακτήρα, η εξαγωγή και η μονιμοποίηση των γονάδων πραγματοποιήθηκε πάνω στο
ερευνητικό σκάφος με στόχο να αποφευχθούν αλλοιώσεις και να επιτευχθεί καλή ποιότητα
παρασκευασμάτων κατά τη μετέπειτα ιστολογική ανάλυση. Η διαδικασία όμως αυτή
αποδείχθηκε αναποτελεσματική. Απαιτούσε πολύ χρόνο, λόγω των ειδικών συνθηκών που
επικρατούν στο σκάφος και του μικρού μεγέθους των ψαριών και τελικά δεν ήταν δυνατόν
σε κάποια είδη να κρατηθεί ικανοποιητικός αριθμός ατόμων. Επιπλέον, έγιναν πολλά λάθη
στην ταυτοποίηση του φύλου, κάποιοι ιστοί που κρατήθηκαν δεν ήταν γονάδες και κάποιες
από τις ωοθήκες τελικά δε μονιμοποιήθηκαν σωστά με αποτέλεσμα τα ιστολογικά
παρασκευάσματα να είναι ακατάλληλα για ανάλυση. Ένα επιπλέον πρόβλημα με τη μέθοδο
δειγματοληψίας του φθινοπώρου ήταν η μη λήψη μετρήσεων ολικού βάρους και βάρους
ωοθηκών, παρόλο που έγινε προσπάθεια να εκτιμηθεί το πρώτο (ΤW) από το βάρος χωρίς
εντόσθια (EW).

Για τους λόγους αυτούς, στη δειγματοληψία της Άνοιξης, αποφασίστηκε να μονιμοποιηθεί
εξαρχής ολόκληρο το σώμα των ψαριών σε φορμόλη. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίστηκαν
ικανοποιητικά μεγέθη δειγμάτων και καλή ποιότητα ιστολογικών παρασκευασμάτων.
Ωστόσο, οι διαστάσεις του ψαριού (TW and TL) αλλοιώνονται με τη συντήρηση στη φορμόλη
(π.χ. Hunter 1985, Kristoffersen & Salvanes 1998b), γεγονός που καθιστά δύσκολη τη
σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ των εποχών, συγκεκριμένα, όσον αφορά τις εξισώσεις
μήκους βάρους και τους δείκτες ευρωστίας (συγκρίθηκαν μόνο μεταξύ των δύο φύλων την
ίδια εποχή). Σε μελλοντικές δειγματοληψίες, σχεδιάζεται να εκτιμηθεί η αλλοίωση του
μεγέθους σώματος με τη συντήρηση στη φορμόλη για τα υπό εξέταση είδη, η οποία
αναμένεται να μειώνει το μήκος και να αυξάνει το ολικό βάρος των ατόμων (Hunter 1985).

Τέλος, μια επιπλέον σημαντική δυσκολία που συναντήσαμε κατά την εργαστηριακή ανάλυση
των ψαριών ήταν η μακροσκοπική αναγνώριση του φύλου (ακόμα και με τη βοήθεια
στερεοσκοπίου), κυρίως στα είδη της Οικογένειας Myctophidae (Ceratoscopelus maderensis,
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Μyctophum punctatum και Ηygophum benoiti) όταν τα άτομα ήταν αναπαραγωγικά
ανενεργά.

4.1 Ιστολογική ανάλυση
Με εξαίρεση το Μaurolicus muelleri, η υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετικά με την
αναπαραγωγική βιολογία των Myctophidae και Sternoptychidae, αλλά και των άλλων
οικογενειών μεσοπελαγικών ψαριών, είναι ιδιαίτερα περιορισμένη. Λίγα είναι τα διαθέσιμα
δεδομένα που μπορούν να συγκριθούν με τα αποτελέσματά μας, ενώ η αναπαραγωγή των
Argyropelecus hemogymnus, Ceratoscopelus maderensis, Hygophum benoiti και Myctophum
punctatum δεν έχει μελετηθεί μέχρι σήμερα. Επίσης, όλες οι διαθέσιμες μελέτες
αναπαραγωγής μεσοπελαγικών ειδών έχουν πραγματοποιηθεί εκτός Μεσογείου. Κάποιες
από αυτές επικεντρώνονται στην μακροσκοπική αναγνώριση των σταδίων ωριμότητας των
γονάδων (π.χ. Paxton 1967, Clarke 1973, Badcock & Merrett 1976, Karnella & Gibbs 1977,
Robertson 1977, Gjosaeter 1981), ή, στην ανάλυση του μεγέθους των ωοκυττάρων (π.χ.
Clarke 1982). Ιστολογικές μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί σε λίγες περιπτώσεις (O'Day &
Nafpaktitis 1967, Zurbrigg & Scott 1972, Melo & Armstrong, 1991, Hussain 1992, Gartner
1993, Flynn & Paxton 2012, Sassa et al. 2014) και αφορούν σε άλλα είδη ή περιοχές.

Σε όλα τα είδη που μελετήθηκαν, στις γονάδες που θεωρήσαμε ως αναπαραγωγικά ενεργές,
δηλαδή σ’ αυτές που είχαν λεκιθικά ωοκύτταρα (VTO) ή ωοκύτταρα στο στάδιο της τελικής
ωρίμανσης (ΜΝ ή HYD), παρατηρήθηκαν επιπλέον και όλοι οι υπόλοιποι τύποι ωοκυττάρων
(λιγότερο προηγμένων αναπτυξιακά), δηλαδή PVO, CA και EVTO. H ταυτόχρονη παρουσία
κυττάρων που βρίσκονται σε διαφορετικό στάδιο ανάπτυξης στα ώριμα άτομα υποδηλώνει
ασύγχρονη ανάπτυξη των ωοκυττάρων (asynchronous oocyte development) και πολλαπλή
ωοτοκία (multiple/serial spawning) (Le Clus 1979, Hunter & Macewitz 1985a, Murua &
Saborido-Rey 2003).

Για το Μaurolicus muelleri, που είναι ένα από τα πιο μελετημένα είδη, ενδείξεις ότι το είδος
είναι πολλαπλός αποθέτης (multiple spawner) υπάρχουν και σε παλαιότερες μελέτες, στις
οποίες αναλύθηκαν κατανομές συχνοτήτων των μεγεθών των ωοκυττάρων (Οkiyama 1971,
Gjosaeter 1981, Clarke 1982, Young et al. 1987, Melo & Armstrong 1991). Επίσης, κάνοντας
και ιστολογία, οι Melo & Armstrong (1991) έδειξαν ότι το πρότυπο ανάπτυξης των
ωοκυττάρων είναι ασύγχρονο και αναφέρουν ότι η ύπαρξη κενών ωοθυλακίων ταυτόχρονα
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με ωοκύτταρα σε διάφορα στάδια λεκιθογένεσης υποδηλώνει πολλαπλή απελευθέρωση
αβγών κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου. Στη δικιά μας μελέτη, σε πολλές
περιπτώσεις και σε όλα τα είδη που εξετάστηκαν, ιδιαίτερα την Άνοιξη, παρατηρήθηκαν
σημάδια παρελθούσας ωοτοκίας, δηλαδή κενά ωοθυλάκια (POFs) ή/και ατρητικά αβγά
(residual eggs) τόσο σε λεκιθικές γονάδες (VTO), όσο και σε γονάδες με ωοκύτταρα τελικής
ωρίμανσης (ΜΝ και HYD).

Για το Ceratoscopelus maderensis, οι Ηalliday et al. (2015) επισημαίνουν ότι η παρατεταμένη
περίοδος ωοτοκίας του είδους στο ΒΔ Ατλαντικό και το γεγονός ότι ένα μόνο ποσοστό των
θηλυκών που κάθε φορά συλλέγονται στα δείγματα έχουν ενυδατωμένα ωοκύτταρα,
καταδεικνύουν ότι τα άτομα γεννούν πολλές φορές κατά τη διάρκεια μιας αναπαραγωγικής
περιόδου. Τέλος, με βάση την ανάλυση κατανομών συχνοτήτων των διαμέτρων των
ωοκυττάρων, οι Αlekseyeva & Αlekseyev (1983) συμπεραίνουν ότι και το Myctophum
punctatum είναι πολλαπλός αποθέτης. Ενδείξεις ασύγχρονου προτύπου ανάπτυξης των
ωοκυττάρων και πολλαπλής ωοτοκίας υπάρχουν και για όλα τα άλλα μεσοπελαγικά είδη που
έχουν μελετηθεί μέχρι σήμερα [Lampanyctodes hectoris, Ανατολική Τασμανία-Αυστραλία
(Young et al. 1987), Benthosema pterotum, East China Sea (Sassa et al. 2013), Benthosema
suborbital, Ceratoscopelus warmingii, Diaphus dumerilii, Lampanyctus alatus, Lepithofanes
guentheri, Myctophum affine και Notolychnus valdiviae, Κόλπος του Μεξικού (Gartner 1993)].

Λίγα είναι γνωστά για την περίοδο αναπαραγωγής των υπό εξέταση ειδών, ιδιαίτερα δε για
την περιοχή της Μεσογείου. Από την ιστολογική ανάλυση διαπιστώσαμε ότι το φθινόπωρο,
τα Ceratoscopelus maderensis και Myctophum punctatum ήταν αναπαραγωγικά ανενεργά,
ενώ ένα αυξημένο ποσοστό του Argyropelecus hemigymnus παρουσίαζε μαζική ατρησία. Η
περίοδος του φθινοπώρου είναι περίοδος χαμηλής πρωτογενούς και δευτερογενούς
παραγωγής στον Κορινθιακό κόλπο και το Ιόνιο πέλαγος (Somarakis et al. 2006) σε σύγκριση
με την περίοδο της άνοιξης/καλοκαιριού, που το ζωοπλαγκτό (τροφή των μεσοπελαγικών
ψαριών) παρουσιάζει αυξημένες συγκεντρώσεις. Την άνοιξη 2019, όλα τα ψάρια που
εξετάστηκαν ήταν αναπαραγωγικά ενεργά, εκτός κάποιων ατόμων C. maderensis και H.
benoiti, ιδίως του πρώτου, που βρισκόταν σε φάση αρχικής ωρίμανσης. Δεδομένα από
ιχθυοπλαγκτονική μελέτη στις Καταλανικές ακτές (ΒΔ Μεσόγειος), που κάλυπτε την περίοδο
Απριλίου-Οκτωβρίου, δείχνουν ότι οι ιχθυονύμφες του Ceratoscopelus maderensis και του
Ηygophum benoiti απαντούν στο πλαγκτό από το Μάιο έως τον Οκτώβριο (Sabates 1990).
Στον Καναδά, η αναπαραγωγική περίοδος του Ceratoscopelus maderensis εκτιμήθηκε
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μακροσκοπικά από την ύπαρξη ενυδατωμένων θηλυκών στα δείγματα και φάνηκε να διαρκεί
από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο με μεγαλύτερη όμως συχνότητα ώριμων θηλυκών την
περίοδο Ιουνίου-Αυγούστου (Halliday et al. 2015). Επιπλέον, ο Clarke (1982) αναφέρει ότι η
κύρια αναπαραγωγική περίοδος του Maurolicus muelleri στην Ανατολική Αυστραλία είναι
μεταξύ του τέλους του χειμώνα και της άνοιξης, ενώ στα νερά της Νέας Ζηλανδίας η κύρια
αναπαραγωγική περίοδος μετατίθεται για λίγο αργότερα, την άνοιξη και το καλοκαίρι
(Robertson 1976). Διαφορές στις αναπαραγωγικές περιόδους μεταξύ διαφορετικών
γεωγραφικών πλατών και περιοχών έχουν αναφερθεί σε πολλά ευρέως κατανεμημένα είδη
Myctophidae, όπως τα Βenthosema suborbital, Ceratoscopelus warmingii, Notolychnus
valvidiae, Stenobrachius leucopsarus (Smoker & Pearcy 1970, Clarke 1973, Gartner 1993).
Γενικά, η θερμοκρασία του νερού αντικατοπτρίζει τις εποχιακές αλλαγές με ακρίβεια και
είναι ο κύριος παράγοντας που καθορίζει την έναρξη και τον τερματισμό της περιόδου
ωοτοκίας σε πολλά μεσοπελαγικά είδη (Lam 1983, Shimizu 2010).

4.2. Αναλογίες φύλου
Ένα από τα ευρήματα της παρούσας διατριβής είναι ότι η αναλογία φύλου ήταν υπέρ των
αρσενικών σε όλα τα είδη και τις δύο εποχές. Αν και τα επιμέρους δείγματα, στην περίπτωση
που υπήρχαν περισσότερα από ένα, παρουσίαζαν διαφορές στην αναλογία φύλου, η
συνολική αναλογία φύλου ήταν κοντά στο 0.4 σε όλα τα είδη που εξετάστηκαν. Σε μελέτες
που έγιναν στον Κόλπο του Μεξικού σε επτά είδη Μyctophidae (Benthosema surbitale,
Ceratoscopelus warmingii, Diaphus dumerilii, Lampanyctus alatus, Lepidophanes guentheri,
Myctophum affine, Notolychnus valdiviae) (Gartner 1993) οι αναλογίες φύλου ήταν κοντά στο
1:1 σε όλα τα είδη. Για το Ceratoscopelus, ήταν συνολικά 1.09:1 M:F με τα αρσενικά να είναι
περισσότερα στην κλάση μεγέθους 27-50 mm και τα θηλυκά, στην κλάση 51-55 mm. Επίσης,
τα μεγαλύτερα άτομα (56-70 mm) ήταν όλα θηλυκά. Η αναλογία φύλου διέφερε επίσης
ανάμεσα στις εποχές: τα θηλυκά ήταν περισσότερα το φθινόπωρο και το χειμώνα, ενώ τα
αρσενικά, την άνοιξη και το καλοκαίρι. Συνολικά, για όλα τα είδη της προαναφερόμενης
μελέτης, η αναλογία Μ:F δεν διέφερε σημαντικά από την 1:1, όπως επίσης παρατηρήθηκε
και στις μελέτες των Clarke (1983), Karnella (1987) και Lisovenko & Prutko (1987), που
αφορούσαν σε άλλα είδη Myctophidae τροπικών και υποτροπικών περιοχών. Τέλος, στη
μελέτη του Gartner (1993), η αναλογία φύλου διέφερε μεταξύ μικρότερων και μεγαλύτερων
κλάσεων μήκους, με τα θηλυκά να είναι περισσότερα στις μικρότερες κλάσεις μήκους, εκτός
των Ceratoscopelus και του Lepidophanes. Άλλες έρευνες (Dalpado 1988) στο Βenthosema
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pterotum στην Αραβική θάλασσα και στα δυτικά του Ινδικού ωκεανού, έδειξαν ότι οι
αναλογίες φύλου στα Myctophidae ποικίλλουν πάρα πολύ. Οι Conover & Κynard (1981)
έδειξαν ότι η θερμοκρασία ανάπτυξης των εμβρύων μπορεί να επηρεάσει την μετέπειτα
αναλογία φύλου. Μια τέτοια επίδραση της θερμοκρασίας θα μπορούσε να επιφέρει
αυξημένη διακύμανση στις αναλογίες φύλου. Τέλος, ο Gartner (1993) σημειώνει ότι ο
σχεδιασμός της δειγματοληψίας και ο τρόπος επιτέλεσής της μπορεί να επηρεάσει τελικά τις
εκτιμώμενες αναλογίες φύλου στα Myctophidae.

4.3. Μέγεθος ψαριών
Στην παρούσα μελέτη παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές στο μέσο μήκος των ατόμων
μεταξύ διαφορετικών δειγμάτων, ανεξάρτητες από τις διαφορές μεγέθους ανάμεσα στα δύο
φύλα (βλέπε παρακάτω). Αν επικεντρωθούμε στη δειγματοληψία της Άνοιξης, που τα μεγέθη
δειγμάτων ήταν μεγαλύτερα και τα συμπεράσματα που μπορούμε να βγάλουμε πιο ασφαλή,
βλέπουμε ότι οι διαφορές αυτές σχετίζονται με το βάθος δειγματοληψίας (Εικόνα 4.1).

Στο Argyropelecus hemigymnus φαίνεται να υπάρχει μια αντίστροφη σχέση ανάμεσα στο
μέσο μήκος και το βάθος συλλογής με τα άτομα που συλλέχθηκαν σε μεγαλύτερα βάθη να
είναι σημαντικά μικρότερα. Αντίθετα, στη βαθύτερη καλάδα (TR6), το Ceratoscopelus
maderensis ήταν σημαντικά μεγαλύτερο σε σχέση με τις ρηχότερες σύρσεις. Το ίδιο ίσχυε και
για το Μaurolicus muelleri για τα δύο δείγματα που είχαμε στη διάθεσή μας. H παρατήρηση
αυτή για το Maurolicus συμφωνεί με τα ευρήματα των Salvanes & Stockley (1996) στον ΒΑ
Ατλαντικό, οι οποίοι ανίχνευσαν δύο στρώματα ανάκλασης του είδους την Άνοιξη, με το πιο
επιφανειακό στρώμα να αντιστοιχεί σε μικρότερα άτομα. Οι διαφοροποιήσεις μεγέθους με
το βάθος στα μεσοπελαγικά είδη και οι παράγοντες που τις καθορίζουν είναι εξαιρετικά
ενδιαφέρουσες και χρήζουν περαιτέρω έρευνας, με μεγαλύτερο αριθμό δειγμάτων.
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Εικόνα 4.1. Απρίλιος 2019. Μέσο μήκος ανά δείγμα (με 95% διαστήματα εμπιστοσύνης) σε είδη που
συλλέχθηκαν σε περισσότερες από μία σύρσεις. Σημειώνεται επίσης το μέσο βάθος σύρσης και η περίοδος
σύρσης (D: μέρα, Ν: νύχτα).
Figure 4.1. April 2019. Mean length per sample (with 95% Bonferroni-corrected confidence intervals) for species
that were caught in more than one trawl haul. The mean depth of fishing and time period (D: day, N: night) are
also indicated.

4.4. Διαφορές ανάμεσα στα φύλα

Οι συγκρίσεις των σχέσεων μήκους-βάρους και της σωματικής ευρωστίας μεταξύ των δύο
φύλων έδειξαν ότι, σε όλα τα είδη που εξετάστηκαν, δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές
ανάμεσα στα φύλα κατά την περίοδο της άνοιξης. Το φθινόπωρο όμως, η ευρωστία των
αρσενικών ήταν σημαντικά υψηλότερη απ’ αυτή των θηλυκών στα τρία είδη της Οικογένειας
Myctophidae (C. maderensis, H. benoiti, M. punctatum). Στα είδη της Οικογένειας
Sternoptychidae (M. muelleri, A. hemigymnus), δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές
διαφορές κατά το φθινόπωρο. Η υψηλότερη σωματική ευρωστία των αρσενικών στα τρία
είδη Myctophidae, επιβεβαιώθηκε και για το βάρος χωρίς εντόσθια (EW), δηλαδή η ευρωστία
των αρσενικών ήταν σημαντικά υψηλότερη ακόμα και αν στις σχέσεις μήκους βάρους και τον
υπολογισμό της σωματικής ευρωστίας χρησιμοποιήσαμε το EW αντί του TW. Η διαφορά
μεταξύ των δύο φύλων στα είδη της Οικογένειας Myctophidae το φθινόπωρο είναι δύσκολο
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να εξηγηθεί και θα εξεταστεί ξανά από τις νέες δειγματοληψίες που θα πραγματοποιηθούν
το φθινόπωρο του 2019.

Το πιο όμως ενδιαφέρον εύρημα της σύγκρισης μεταξύ των δύο φύλων ήταν οι διαφορές που
παρατηρήθηκαν σε ορισμένα είδη στο μέσο μέγεθος και τις κατανομές συχνοτήτων των
μηκών.

Το φθινόπωρο, και για τα δύο είδη της Οικογένειας Sternoptychidae (Μ. muelleri και A.
hemigymnus), σημειώθηκε σημαντική διαφορά στο μέσο μήκος μεταξύ των δύο φύλων, με
τα θηλυκά να είναι μεγαλύτερα από τα αρσενικά. Στα είδη της Οικογένειας Myctophidae (C.
maderensis, H. benoiti, M. punctatum) δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές,
γεγονός όμως που μπορεί να οφείλεται και στα μικρά μεγέθη/μικρό αριθμό δειγμάτων που
εξετάστηκαν το φθινόπωρο. Την Άνοιξη, φυλετικός διμορφισμός μεγέθους παρατηρήθηκε
στα Maurolicus muelleri και Ceratoscopelus maderensis, ενώ η στατιστικά σημαντική διαφορά
μεταξύ αρσενικών και θηλυκών Hygophum benoiti θα πρέπει να επανεξεταστεί, λόγω του
μικρού αριθμού δειγμάτων (n=1). Σε αντίθεση με το φθινόπωρο, δεν παρατηρήθηκε
φυλετικός διμορφισμός μεγέθους στο Argyropelecus hemigymnus την άνοιξη. Στις
περιπτώσεις που τα δείγματα ήταν πολλά και μεγάλα και κάλυπταν ευρύ φάσμα μεγεθών (A.
hemigymnus το φθινόπωρο, Μ. muelleri και C. maderensis την άνοιξη), οι στατιστικά
σημαντικές διαφορές στο μέγεθος (F>M) συνοδεύονταν και από τη διαπίστωση της αύξησης
της αναλογίας των θηλυκών με την αύξηση του μεγέθους.

Φυλετικός διμορφισμός μεγέθους (sexual size dimorphism) έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν
για το Maurolicus muelleri του ΒΑ Ατλαντικού (Rasmussen & Giske 1994) και έχει αποδοθεί
στο χαμηλότερο ρυθμό θνησιμότητας των θηλυκών σε σχέση με τα αρσενικά. Πράγματι,
εκτιμήσεις των ρυθμών θνησιμότητας στο πεδίο (Κristoffersen & Salvanes 1998a,
Kristoffersen & Salvanes 2001) αποδεικνύουν τη μεγαλύτερη θνησιμότητα των αρσενικών σε
σχέση με τα θηλυκά αλλά και το γεγονός ότι η ο βαθμός (ένταση) του φυλετικού διμορφισμού
μεγέθους διαφέρει μεταξύ διαφορετικών περιοχών του Ατλαντικού. Η παρατήρηση στην
παρούσα εργασία ότι υπήρχε έντονος φυλετικός διμορφισμός στο Argyropelecus
hemigymnus το φθινόπωρο αλλά όχι την άνοιξη μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι η
διαφορά στους ρυθμούς θνησιμότητας μεταξύ των φύλων ποικίλει ανάλογα με την εποχή
προκαλώντας έτσι διακυμάνσεις στην ένταση του φυλετικού διμορφισμού μεγέθους.
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ


Το μικρό μέγεθος των μεσοπελαγικών ειδών δημιουργεί δυσκολίες στη
μονιμοποίηση των γονάδων στο πεδίο, τη μακροσκοπική αναγνώριση του φύλου και
σταδίου γεννητικής ωριμότητας, καθώς και την ιστολογική επεξεργασία των
ωοθηκών. Ο πιο ασφαλής τρόπος μονιμοποίησης για μελέτες αναπαραγωγής των
μεσοπελαγικών ειδών είναι η άμεση τοποθέτηση ολόκληρου του σώματος των
ψαριών στο διάλυμα μονιμοποίησης και συντήρησης (φορμόλη).



Η ιστολογική μελέτη των ωοθηκών κατέδειξε

τα ιδιαίτερα ιστολογικά

χαρακτηριστικά των ειδών που εξετάστηκαν (Maurolicus muelleri, Argyropelecus
hemigymnus,

Ceratoscopelus

maderensis,

Hygophum

benoiti,

Myctophum

punctatum). Όλα τα είδη παρουσιάζουν ασύγχρονο πρότυπο ανάπτυξης των
ωοκυττάρων και είναι πολλαπλοί αποθέτες, όπως έχει διαπιστωθεί και για άλλα
μεσοπελαγικά είδη.


Στη δειγματοληψία του φθινοπώρου, τα είδη Ceratoscopelus maderensis και
Myctophum punctatum ήταν αναπαραγωγικά ανενεργά, ενώ στη δειγματοληψία της
άνοιξης, όλα τα είδη ήταν ώριμα εκτός από κάποια άτομα Ceratoscopelus maderensis
και Hygophum benoiti, ιδίως του πρώτου, που βρισκόταν σε αρχικά στάδια
ωρίμανσης. Η γνώση των περιόδων ωοτοκίας των μεσοπελαγικών ειδών στη
Μεσόγειο είναι περιορισμένες και χρειάζονται περισσότερες για τον καθορισμό
τους.



Ο γοναδοσωματικός δείκτης των αρσενικών ήταν πολύ μικρότερος αυτού των
θηλυκών. Ο γοναδοσωματικός δείκτης των θηλυκών αντανακλά το ποσοστό των
αναπαραγωγικά ενεργών ατόμων στον πληθυσμό.



Η αναλογία φύλου ήταν υπέρ των αρσενικών σε όλα τα είδη και τις δύο εποχές.



Στο Argyropelecus hemigymnus φαίνεται να υπάρχει μια αντίστροφη σχέση ανάμεσα
στο μέσο μήκος και το βάθος δειγματοληψίας, με τα άτομα που συλλέχθηκαν σε
μεγάλα βάθη να είναι σημαντικά μικρότερα. Αντίθετα, τα Ceratoscopelus maderensis
και Μaurolicus muelleri είναι μεγαλύτερα στα μεγάλα βάθη.



H σωματική ευρωστία ήταν η ίδια στα αρσενικά και τα θηλυκά την άνοιξη. Το
φθινόπωρο, η ευρωστία των αρσενικών ήταν υψηλότερη από αυτή των θηλυκών στα
είδη της Οικογένειας Myctophidae (C. maderensis, H. benoiti, M. punctatum), αλλά
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όχι στα είδη της Οικογένειας Sternoptychidae (Μ. muelleri και A. hemigymnus). Η
παρατήρηση αυτή χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.


Σε περιπτώσεις που τα δείγματα ήταν αρκετά, μεγάλα και κάλυπταν ευρύ φάσμα
μεγεθών (A. hemigymnus το φθινόπωρο, Μ. muelleri και C. maderensis την άνοιξη),
παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στο μέγεθος μεταξύ των δύο
φύλων (F>M) και αύξηση της αναλογίας θηλυκών με την αύξηση του μεγέθους
(φυλετικός διμορφισμός μεγέθους). Όπως έχει δειχθεί από μελέτες στο Μ. muelleri
του Ατλαντικού, ο φυλετικός διμορφισμός μεγέθους μπορεί να οφείλεται σε
μεγαλύτερο ρυθμό θνησιμότητας των αρσενικών σε σχέση με τα θηλυκά, αλλά η
διαφορά στους ρυθμούς θνησιμότητας μπορεί να ποικίλει από περιοχή σε περιοχή ή
μεταξύ εποχών επηρεάζοντας την ένταση του φυλετικού διμορφισμού μεγέθους.

75

6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Alekseyeva, Y. I., Alekseyev, F. Y. (1983). Some aspects of reproductive biology of the
lanternfishes, Myctophum punctatum and Notoscopelus resplendens (Myctophidae),
from the eastern tropical Atlantic. Journal of Ichthyology, 23, 56-63.
Armstrong, M. J., Prosch, R. M. (1991). Abundance and distribution of the mesopelagic fish
Maurolicus muelleri in the southern Benguela system. South African Journal of Marine
Science, 10, 13-28.
Badcock, J., 1984. Sternoptychidae. In: P. J. P., Whitehead, M.-L., Bauchot, J.-C., Hureau, J.,
Nielsen, E., Tortonese (eds.) Fishes of the north-eastern Atlantic and the
Mediterranean. Volume 1. UNESCO, Paris. p. 302-317.
Badcock, J., Merrett, N. R. (1976). Midwater fishes in the eastern North Atlantic—I. Vertical
distribution and associated biology in 30 N, 23 W, with developmental notes on
certain myctophids. Progress in Oceanography, 7, 3-58.
Balino, B. M., Aksnes, D. L. (1993). Winter distribution and migration of the sound scattering
layers, zooplankton and micronekton in Masfjorden, western Norway. Marine
Ecology-Progress Series, 102, 35-35.
Bennett, H. S., Wyrick, A. D., Lee, S. W., McNeil, J.H. (1976). Science and art in preparing tissues
embedded in plastic for light microscopy, with special reference to glycol
methacrylate, glass knives and simple stains. Stain Technology, 51, 71-97.
Brooks, S., Tyler, C. R., Sumpter, J. P. (1997). Egg quality in fish: what makes a good
egg? Reviews in Fish Biology and fisheries, 7, 387-416.
Brown-Peterson, N. J., Wyanski, D. M., Saborido-Rey, F., Macewicz, B.J., Lowerre-Barbieri, S.K.
(2011). A standardized terminology for describing reproductive development in
fishes. Marine and Coastal Fisheries, 3, 52-70.
Cardinale, M., Arrhenius, F. (2000). The influence of stock structure and environmental
conditions on the recruitment process of Baltic cod estimated using a generalized
additive model. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 57, 2402-2409.
Catul, V., Gauns, M., Karuppasamy, P. K. (2011). A review on mesopelagic fishes belonging to
family Myctophidae. Reviews in Fish Biology and Fisheries, 21, 339-354.
Clarke, T. A. (1982). Feeding habits of stomiatoid fishes from Hawaiian waters. Fish. Bull. US,
80, 287-304.
Clarke, T. A. (1983). Sex ratios and sexual differences in size among mesopelagic fishes from
the central Pacific Ocean. Marine Biology, 73, 203-209.

76

Conover, D. O., Kynard, B. E. (1981). Environmental sex determination: interaction of
temperature and genotype in a fish. Science, 213, 577-579.
Dalpadado, P. (1988). Reproductive biology of the lanternfish Benthosema pterotum from the
Indian Ocean, Marine Biology, 98, 307–316.
Dalpadado, P., Gjøsæter, J. (1988). Feeding ecology of the lanternfish Benthosema pterotum
from the Indian Ocean. Marine Biology, 99(4), 555-567.
Dalpadado, P., Gjosaeter, J. (1993). Lanternfishes (Myctophidae) in Sri lankan waters. Asian
Fisheries Science, 9, 161-168.
Fitzhugh, R.G., Hettler, F.W. (1995). Temperature influence on postovulatory follicle
degeneration in Atlantic menhaden, Brevoortia tyrannus. Fishery Bulletin, 93, 568
572.
Flynn, A. J., Paxton, J. R. (2012). Spawning aggregation of the lanternfish Diaphus danae (family
Myctophidae) in the north-western Coral Sea and associations with tuna
aggregations. Marine and Freshwater Research, 63, 1255–1271.
Gartner, J. V. (1991). Life histories of three species of lanternfishes (Pisces: Myctophidae) from
the eastern Gulf of Mexico. Marine Biology, 111, 11-20.
Gartner, J. V. (1993). Patterns of reproduction in the dominant lanternfish species (Pisces:
Myctophidae) of the eastern Gulf of Mexico, with a review of reproduction among
tropical-subtropical Myctophidae. Bulletin of Marine Science, 52, 721–750.
Giske, J., Aksnes, D. L., Baliño, B. M., Kaartvedt, S., Lie, U., Nordeide, J. T., Aadnesen, A. (1990).
Vertical distribution and trophic interactions of zooplankton and fish in Masfjorden,
Norway. Sarsia, 75, 65-81.
Gjøsæter, J. (1981). Life history and ecology of Maurolicus muelleri (Gonostomatidae) in
Norwegian waters. Fisk Dir Skr (Ser Havuders), 17, 109–131.
Goodson, M. S., Giske, J., Rosland, R. (1995). Growth and ovarian development of Maurolicus
muelleri during spring. Marine Biology, 124, 185-195.
Halliday, R. G., Clark, K. J., Themelis, D. E. (2015). The biology of Benthosema glaciale and
Ceratoscopelus maderensis (Myctophidae) in the slope sea off Nova Scotia, Canada,
Journal of Northwest Atlantic Fishery Science, 47, 75–89.
Helfman, G. S., Winkelman, D. L. (1997). Threat sensitivity in bicolor damselfish: effects of
sociality and body size. Ethology, 103, 369-383.
Hislop, J. R. G., Harris, M. P., Smith, J. G. M. (1991). Variation in the calorific value and total
energy content of the lesser sandeel (Ammodytes marinus) and other fish preyed on
by seabirds. Journal of Zoology, 224, 501-517.

77

Hulley, P. A. (1984). Myctophidae. In: P .J. P., Whitehead, M.-L., Bauchot, J.-C., Hureau, J.,
Nielsen, E., Tortonese (eds.) Fishes of the north-eastern Atlantic and the
Mediterranean. UNESCO, Paris. Vol. 1. p. 429-483.
Hulley, P. A. (1985). Myctophidae. In: W., Fischer, J. C., Hureau (eds.) FAO species
identification sheets for fishery purposes. Southern Ocean (Fishing areas 48, 58 and
88). FAO, Rome, Vol. 2. p. 316-322.
Hulley, P. A. (1990). Neoscopelidae. In: J. C., Quero, J. C., Hureau, C., Karrer, A., Post, L.,
Saldanha (eds.) Check-list of the fishes of the eastern tropical Atlantic (CLOFETA).
JNICT, Lisbon; SEI, Paris; and UNESCO, Paris. Vol. 1. p. 468-469.
Hunter, J. R. (1985). Preservation of Northern Anchovy in Formaldehyde Solution. In: Lasker,
R. (ed.), An Egg Production Method for Estimating Spawning Biomass of Pelagic Fish:
Application to the Northern Anchovy, Engraulis mordax. NOAA Technical Report
NMFS 36, 63-65.
Hunter, J. R., Macewitz, B. (1985a). Measurement of spawning frequency in multiple spawning
fishes. In: Lasker, R. (ed.), An Egg Production Method for Estimating Spawning Biomass
of Pelagic Fish: Application to the Northern Anchovy, Engraulis mordax. NOAA
Technical Report NMFS 36, 79-93.
Hunter, J. R., Macewicz, B. J. (1985b). Rates of atresia in the ovary of captive and wild northern
anchovy, Engraulis mordax. Fishery Bulletin, 83, 119–136.
Hussain, S. M. (1992) .The reproductive biology of the lantern fish Benthosema fibulatum from
the northern Arabian Sea. Fisheries Research, 13, 381–393.
Irigoien, X., Klevjer, T. A., Røstad, A., Martinez, U., Boyra, G., Acuña, J. L., Agusti, S. (2014).
Large mesopelagic fishes biomass and trophic efficiency in the open ocean. Nature
Communications, 5, 3271.
John, H. C., & Kloppmann, M. (1993). The vertical distribution of eggs of Maurolicus
muelleri. South African Journal of Marine Science, 13, 161-174.
Karnella, C. (1987). Family Myctophidae, lanternfishes. Smithsonian Contributions to
Zoology, 452, 51-168.
Karnella, C., Gibbs, R. H. (1977). The lantern fish Lobianchia dofleini: an example of the
importance of life-history information in prediction of oceanic sound scattering. In:
N.R. Andersen, B.J. Zahuranec (Eds.) Oceanic sound scattering prediction, Marine
Science Series, 5, Plenum Press, New York, pp. 361-380.
Kawaguchi, K., Mauchline, J. (1987). Biology of Sternoptychid fishes Rockall Trough,
northeastern Atlantic Ocean. Biological Oceanography, 4, 99-120.

78

Kristoffersen, J. B., Salvanes, A. G. V. (1998a). Life history of Maurolicus muelleri in fjordic and
oceanic environments, Journal of Fish Biology, 53, 1324–1341.
Kristoffersen, J. B., Salvanes, A. G. V. (1998b). Effects of formaldehyde and ethanol
preservation on body and otoliths of Maurolicus muelleri and Benthosema glaciale.
Sarsia, 83, 95-102.
Kristoffersen, J. B., Salvanes, A. G. V. (2001). Sexual size dimorphism and sex ratio in Müller’s
pearlside (Maurolicus muelleri), Marine Biology, 138, 1087–1092.
Lam, T. J. (1983). Environmental Influences on Gonadal Activity in Fish. In: Fish physiology, Vol.
9, pp. 65-116. Academic Press.
Le Clus, F. (1979). Oocyte development and spawning frequency in the south-west African
pilchard Sardinops ocellata. Fishery Bulletin South Africa, 12, 53-68.
Le Cren, C. D. (1951). The Length-Weight Relationship and Seasonal Cycle in Gonad Weight
and Condition in Perch, Perca fluviatilis. Journal of Animal Ecology, 20, 201-219.
Lisovenko, L. A., Prutko, V. G. (1987). Reproductive biology of Diaphus suborbitalis
(Myctophidae) in the equatorial part of the Indian Ocean. 2. Fecundity and
reproductive potential. Journal of Ichthyology, 27, 1-12.
Loeb, V. J. (1979). Larval fishes in the zooplankton community of the North Pacific Central
Gyre. Marine Biology, 53, 173-191.
Mârza, V. D. (1938). Histophysiologie de l'ovogenèse. Paris: Herman et Cie.
Mauchline, J. (1988). Growth and breeding of meso-and bathypelagic organisms of the Rockall
Trough, northeastern Atlantic Ocean and evidence of seasonality. Marine Biology, 98,
387-393.
McBride, R. S., Somarakis, S., Fitzhugh, G. R., Albert, A., Yaragina, N. A., Wuenschel, M. J.,
Basilone, G. (2015). Energy acquisition and allocation to egg production in relation to
fish reproductive strategies. Fish and Fisheries, 16, 23-57.
McGinnis, R. F. (1982). Biogeography of lanternfishes (Myctophidae) south of 30°S. Antarctic
Research Series, 35, 1–110.
Melo, Y. C., Armstrong, M. J. (1991). Batch spawning behaviour in lightfish Maurolicus
muelleri. South African Journal of Marine Science, 10, 125–130.
Morgan, M. J., Hoenig, J. M. (1997). Estimating maturity-at-age from length stratified
sampling. Journal of Northwest Atlantic Fishery Science, 21, 51- 64.
Morrison, J. M., Codispoti, L. A., Smith, S. L., Wishner, K., Flagg, C., Gardner, W. D., Gaurin, S.,
Naqvi, S. W. A., Manghnani, V., Prosperie, L., Gundersen, J. S. (1999). The oxygen
minimum zone in the Arabian Sea during 1995. Deep-Sea Research II. Topical Studies

79

in Oceanography, 46, 1903-1931.
Murua, H., Saborido-Rey, F. (2003) Female reproductive strategies of marine fish species of
the North Atlantic, Journal of Northwest Atlantic Fishery Science, 33, 23–31.
Nair, K. C. C., Madhupratap, M., Gopalakrishnan, T. C., Haridas, P., Gauns, M. (1999). The
Arabian Sea: physical environment, zooplankton and myctophid abundance. Indian
Journal of Marine Science 28, 138–145.
O’Day, W. T., Nafpaktitis, B. (1967). A study of the effects of expatriation on the gonads of two
myctophid fishes in the North Atlantic Ocean. Bulletin of the Museum of Comparative
Zoology at Harvard College, 136, 77—89.
Okiyama, M. (1971). Early life history of the gonostomatid fish, Maurolicus muelleri (Gmelin),
in the Japan Sea. Bull. Jap. Sea Reg. Fish. Res. Lab., 23, 21-53.
Pakhomov, E. A., Perissinotto, R., McQuaid, C. D. (1996). Prey composition and daily rations
of myctophid fishes in the Southern Ocean. Marine Ecology Progress Series, 134, 114.
Paxton, J. R. (1967). A distributional analysis for the lanternfishes (family Myctophidae) of the
San Pedro Basin, California. Copeia, 1967, 422-440.
Pianka, E. (2000). Evolutionary ecology. 6th edition. Benjamin Cummings, Addison-WesleyLongman. San Francisco.
Qasim, S. Z. (1982). Oceanography of the northern Arabian Sea. Deep Sea Research Part A.
Oceanographic Research Papers, 29(9), 1041-1068.
Rasmussen, O. I., Giske, J. (1994). Life-history parameters and vertical distribution of
Maurolicus muelleri in Masfjorden in summer. Marine Biology, 120, 649-664.
Robertson, D. A. (1976). Planktonic stages of Maurolicus muelleri (Teleostei Sternoptychidae)
in New Zealand waters. New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research, 10,
311-328.
Roff, D. A. (1981). Reproductive uncertainty and the evolution of iteroparity: why don't flatfish
put all their eggs in one basket? Canadian Journal of Fisheries and Aquatic
Sciences, 38, 968-977.
Roff, D. A. (1992). The Evolution of Life Histories. Theory and analysis. Chapman and Hall, New
York.
Roff, D. A. (1996). The evolution of genetic correlations: an analysis of patterns. Evolution, 50,
1392-1403.
Sabatés, A. (1990). Distribution pattern of larval fish populations in the Northwestern
Mediterranean. Marine Ecology Progress Series, 59, 75–82.

80

Salvanes, A. G. V. and Stockley, B. M. (1996). Spatial variation of growth and gonadal
developments of Maurolicus muelleri in the Norwegian Sea and in a Norwegian fjord.
Marine Biology, 126, 321–332.
Salvanes, A. G. V., Kristoffersen, J. B. (2001). Mesopelagic Fishes. In: Encyclopedia of Ocean
Sciences. p. 748-754.
Sassa, C., Ohshimo, S., Tanaka, H., & Tsukamoto, Y. (2014). Reproductive biology of
Benthosema pterotum (Teleostei: Myctophidae) in the shelf region of the East China
Sea. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 94(2), 423433.
Scott, W. B., Scott, M. G. (1988). Atlantic fishes of Canada. University of Toronto Press,
Toronto.
Smith, A. D., Brown, C. J., Bulman, C. M., Fulton, E. A., Johnson, P., Kaplan, I. C., Shin, Y. J.
(2011).

Impacts

of

fishing

low–trophic

level

species

on

marine

ecosystems. Science, 333, 1147-1150.
Smoker, W., Pearcy, W. G. (1970). Growth and reproduction of the lanternfish Stenobrachius
leucopsarus. Journal of the Fisheries Research Board of Canada, 27, 1265-1275.
Somarakis, S., Isari, S., Machias, A. (2011). Larval fish assemblages in coastal waters of central
Greece: reflections of topographic and oceanographic heterogeneity. Scientia Marina,
75, 605-618.
Somarakis, S., Ganias, K., Tserpes, G., Koutsikopoulos, C. (2004). Ovarian allometry and the
use of the gonosomatic index: a case study in the Mediterranean sardine, Sardina
pilchardus. Marine Biology, 146, 181-189.
Somarakis, S., Ganias, K., Siapatis, A., Koutsikopoulos, C., Machias, A., Papaconstantinou, C.
(2006). Spawning habitat and daily egg production of sardine in the eastern
Mediterranean. Fisheries Oceanography, 15, 281-292.
Stearns, S. C. (1992). The evolution of life histories. Oxford University Press, London.
Trippel, E. A. (1998). Egg size and viability and seasonal offspring production of young Atlantic
cod. Transactions of the American Fisheries Society, 127, 339-359.
Tsagarakis, K., Coll, M., Giannoulaki, M., Somarakis, S., Papaconstantinou, C., Machias, A.
(2010). Food-web traits of the North Aegean Sea ecosystem (Eastern Mediterranean)
and comparison with other Mediterranean ecosystems. Estuarine, Coastal and Shelf
Science, 88, 233-248.
Tyler, C. R., Sumpter, J. P. (1996). Oocyte growth and development in teleosts. Reviews in Fish
Biology and Fisheries, 6, 287-318.

81

Uriarte, A., Alday, A., Santos, M., Motos, M. (2012). A re-evaluation of the spawning fraction
estimation procedures for Bay of Biscay anchovy, a species with short interspawning
intervals. Fisheries Research, 117–118, 96-111.
Wallace, R. A., & Selman, K. (1981). Cellular and dynamic aspects of oocyte growth in
teleosts. American Zoologist, 21, 325-343.
West, G. (1990). Methods of assessing ovarian development in fishes: a review. Australian
Journal of Marine and Freshwater Research, 41, 199-222.
Wootton, R. J. (1990). Ecology of teleost fishes. Springer, Dordrecht.
Zar, J.H. (1999.) Biostatistical Analysis. 4th Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River.
Zurbrigg, R. E., Scott, W. B. (1972). Evidence for expatriate populations of the lanternfish
Myctophum punctatum in the northwest Atlantic. Journal of the Fisheries Research
Board of Canada, 29, 1679-1683.

82

