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1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, η εκτροφή ειδών που μπορούν να
αναπαραχθούν σε θαλάσσιους ιχθυοκλωβούς έχει γίνει πιο συχνή. Ωστόσο, οι
πληροφορίες για το βαθμό και τις οικολογικές επιδράσεις της αναπαραγωγής των
εκτρεφόμενων ψαριών μέσα στις εμπορικές μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας είναι πολύ
λίγες. Στη συγκεκριμένη έρευνα εξετάσαμε αν οι μεγάλου μεγέθους τσιπούρες
(Sparus aurata) που εκτρέφονται σε μονάδες στην Ελλάδα παρήγαγαν
γονιμοποιημένα αυγά. Εκτεταμένες ιστολογικές αναλύσεις των γονάδων που
ελήφθησαν από πέντε διαφορετικές δειγματοληπτικές μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας
αποκάλυψαν ότι οι θηλυκές τσιπούρες που εκτρέφονται πέρα από το μέγεθος της
αναστροφής του φύλου, υπόκεινται σε ωρίμανση, ωοτοκία και απελευθέρωση
αυγών κατά τη διάρκεια της φυσιολογικής αναπαραγωγικής περιόδου του είδους.
Οι ετήσιες γονιμότητες (108.000±60.081 αυγά ανά κιλό θηλυκών στις μονάδες)
ήταν χαμηλές σε σχέση με αυτές των εμπορικών γεννητόρων (> 2.0×106 αυγά kg-1 )
και μειώνονταν σημαντικά με την αναλογία φύλου (δηλαδή με το μέγεθος των
ψαριών στον ιχθυοκλωβό). Τα ευρήματά μας υποδηλώνουν ότι η διαφυγή των
γονιμοποιημένων αυγών από τις μονάδες εκτροφής τσιπούρας μπορεί να έχει
οικολογικές επιπτώσεις, οι οποίες ενδέχεται να εξαρτώνται από την αναλογία
φύλου και από την ένταση της εκτροφής σε συγκεκριμένες περιοχές. Προκειμένου
να αποφευχθούν πιθανές αρνητικές οικολογικές και γενετικές επιπτώσεις της
διαφυγής μέσω της ωοτοκίας, οι μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας δε θα πρέπει να
τοποθετούνται κοντά σε πλούσιες διατροφικά τοποθεσίες για την τσιπούρα όπως
παραδείγματος χάριν οι λιμνοθάλασσες.
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1. 1 ABSTRACT
During the last decade, farming of species that may reproduce within marine sea –
cages fish farms has become more common. However, knowledge of the extent and
ecological effects of reproduction of farmed fish within commercial farms is sparse.
We examined whether large-sized gilthead sea bream (Sparus aurata) reared in
farms in Greece produced fertilized eggs that survived and dispersed into
surrounding waters. Extensive histological investigation of gonads sampled from
five different farms revealed that female sea bream cultivated beyond the size of sex
reversal matured, ovulated and released eggs during the normal spawning period of
the species. Annual fecundities (108,000±60,081 eggs per kg-1 of female in farms)
were low relative to commercial broodstock (> 2.0×106 αυγά kg-1) and decreased
considerably with sex ratio (i.e. with fish size in the cage). Our findings imply that
the escape of eggs from sea bream farms may have ecological consequences, which
likely depend on the sex ratio and intensity of farming within specific regions. To
avoid potentially negative ecological and genetic consequences of escape through
spawning, farms should not be placed close to the nursery grounds of sea bream,
such as coastal lagoons.

Key words: aquaculture, Sparus aurata, escape, fecundity, spawning
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2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2.1 Ταξινόμηση, κατανομή και οικολογία τσιπούρας
Η τσιπούρα ανήκει στην οικογένεια των Sparidae η οποία εμπεριέχει 122 είδη. Το
αποδεκτό επιστημονικό όνομα της τσιπούρας είναι Sparus aurata Linnaeus, 1758. Η
συστηματική της κατάταξη σύμφωνα με το ITIS (Integrated Taxonomic Information
System) είναι:

Phylum : Chordata
Subphylum: Vertebrata
Superclass : Osteicthyes
Class : Actinopterygii
Subclass : Neopterygii
Infraclass : Teleostei
Superorder : Acanthopterygii
Order: Perciformes
Suborder : Percoidei
Family : Sparidae
Genus : Sparus Linnaeus,1758
Species : Sparus aurata Linnaeus,1758

Τα είδη της οικογένειας Sparidae εντοπίζονται σε τροπικά και εύκρατα νερά αλλά
και σε κρύα και σε υφάλμυρα. Στη Μεσόγειο θάλασσα 11 γένη της οικογένειας
αντιπροσωπεύονται: Dentex, Sparus, Diplodus, Pagellus, Pagrus, Lithognatus,
Spondyliosoma, Oblada, Crenidens, Boops και Sarpa. Πολλά είδη είναι υψηλής
οικονομικής αξίας εξαιτίας της ποιότητας της σάρκας τους και μερικά από αυτά τα
είδη καλλιεργούνται σε ιχθυοκαλλιέργειες (Brown, 2003). Η τσιπούρα βρίσκεται σε
παράκτιες περιοχές της Μεσογείου και στον ανατολικό Ατλαντικό μέχρι βόρεια στα
Βρετανικά νησιά (το καλοκαίρι), έως τις Κανάριους Νήσους και τις δυτικές
Αφρικανικές Ακτές (Εικόνα 1). Γενικά, η τσιπούρα κατοικεί σε ρηχά νερά ως 30
μέτρα βάθος αλλά τα ενήλικα άτομα μπορεί να βρεθούν έως και τα 150 μέτρα (Bauchot
& Hureau, 1990). Κανονικά προτιμά τα βραχώδη υποστρώματα αλλά απαντάται και σε
λιβάδια Ποσειδωνίας καθώς και σε αμμώδη υποστρώματα. Είναι κυρίως σαρκοβόρο
είδος όπως και τα περισσότερα είδη των Sparidae και τρέφεται κυρίως με μαλάκια,
δεκάποδα και ανελλίδες (Stergiou & Karpouzi, 2002).
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Εικόνα 1. Κατανομή της τσιπούρας από την ανατολική Μεσόγειο ως την
Ατλαντική Ακτή και βόρεια ως τα Βρετανικά Νησιά τους καλοκαιρινούς μήνες
(από Brown, 2003).

2. 2 Μορφολογία Sparus aurata
Το είδος Sparus aurata συνήθως φτάνει σε μήκος 35 εκ. TL (total length) αλλά το
μεγαλύτερο καταγεγραμμένο μέγεθος του είδους είναι ολικού μήκους 70 εκατοστά
και βάρους 2.5Kg (Frimodt, 1995). Έχει σώμα σχήματος οβάλ και πεπλατυσμένο
πλευρικά (Εικόνα 2). Οι οφθαλμοί είναι σχετικά μικρού μεγέθους και το στόμα
είναι χαμηλά στο σώμα, ελαφρά πλαγίως. Φέρει ένα ραχιαίο πτερύγιο με 11
άκανθες και 13 ή 14 μαλακές ακτίνες. Το εδρικό πτερύγιο φέρει 3 ακτίνες και 11 ή
12 μαλακές άκανθες. Τα λέπια που σχηματίζουν την πλευρική γραμμή είναι 73
μέχρι 85. Το χρώμα του είναι γκρι, ενώ στην περιοχή της πλευρικής γραμμής
παρουσιάζεται στο πρόσθιο μέρος σκουρόχρωμο, ενώ καταλήγει κοκκινωπό.
Σκουρόχρωμες γραμμές επίσης εμφανίζονται στα πλάγια του σώματος και
εμφανίζεται μία σκούρα ζώνη στο ραχιαίο πτερύγιο. Τα δισχιδή τμήματα του
ουραίου πτερυγίου και η βάση αυτών φέρουν μαύρο χρώμα.

Εικόνα 2. Μορφολογία του είδους Sparus aurata (από Fishbase)

9

2. 3 Βιολογία Sparus aurata
Η οικογένεια των Sparidae έχει την πιο πολύπλοκη αναπαραγωγική στρατηγική
που κυμαίνεται από γονοχωριστικά έως πρώτανδρα και πρωτόγυνα ερμαφρόδιτα
είδη (Buxton & Garratt, 1990, Yeung & Chan, 1987). Η τσιπούρα είναι πρώτανδρο
ερμαφρόδιτο, ξεκινά τη ζωή του ως αρσενικό, ενώ από το δεύτερο έως το τέταρτο
έτος της ηλικίας του ένα ποσοστό των ψαριών μετατρέπεται σε θηλυκά (Zohar et
al., 1995). Από μελέτες άλλων πρώτανδρων Sparidae συνάγεται ότι και αρσενικοί
και θηλυκοί γεννητικοί ιστοί μπορεί να συνυπάρχουν στις γονάδες ενός ψαριού, με
τον αρσενικό ιστό να είναι ενεργός σε νεαρά ψάρια και το θηλυκό ιστό να ωριμάζει
σε κάποιο συγκεκριμένο στάδιο ανάπτυξης (Yeung & Chan, 1987). Στην ηλικία του
ενός έτους μετά την εκκόλαψη, όλα τα ψάρια σε φυσική φωτοπερίοδο είναι τυπικά
αρσενικά και σε ποσοστό 95% ικανά να παράγουν σπέρμα (Kissil et al., 2001).
Εικοσιτέσσερις μήνες μετά την εκκόλαψη και κάτω από φυσική φωτοπερίοδο, η
αναλογία των θηλυκών και αρσενικών ατόμων φτάνει 1:1 στην αρχή της ωοτοκίας
(Kissil et al., 2001). Υπάρχουν κάποιες υποθέσεις ότι τα ψάρια που προορίζονται
να γίνουν θηλυκά είναι μεγαλύτερα ως νεαρά, αλλά αυτό δε διατηρείται κατά τη
διάρκεια της ωρίμανσης, και απαιτούνται επιπρόσθετες έρευνες (Knibb et al. ,
1997a). Το πραγματικό ποσοστό των ψαριών που υποβάλλονται σε αναστροφή
φύλου κάθε χρόνο ποικίλει και είναι πιθανό να ελέγχεται από κοινωνικούς
παράγοντες (Happe & Zohar, 1988). Η τσιπούρα είναι είδος που ωοτοκεί μαζικά
και η ωοτοκία συμβαίνει μεταξύ Οκτωβρίου και Ιανουαρίου, σε θερμοκρασίες
νερού 13 -17 οC (Pillay, 1990), αλλά στη Μεσόγειο Θάλασσα συμβαίνει αργότερα
γιατί η μέση θερμοκρασία είναι υψηλότερη. Τα θηλυκά παράγουν καθημερινά
20.000 -30.000 αυγά kg-1 για μία περίοδο 3-4 μηνών (Zohar et al. ,1995). H
ωοτοκία στη φύση συμβαίνει σε μεγάλες ομάδες και σε τεχνητά περιβάλλοντα
τουλάχιστον 5-7 ψάρια είναι απαραίτητα για να μειωθεί το στρες και να γίνει
αυθόρμητα η ωοτοκία (Gorshkov et al., 1997). Είναι δυνατό να προκληθεί τεχνητή
ωοτοκία

χορηγώντας

ανθρώπινη

χοριονική

γοναδοτροπίνη

(hCG)

ή

γοναδοεκλυτίνες (GnRΗ) (Zohar et al. ,1995). Η τσιπούρα ωοτοκεί εύκολα στην
αιχμαλωσία όταν είναι σε μεγάλες ομάδες, με μεγάλη απόδοση (1.0 – 1.5 εκμ. αυγά
kg-1).
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2. 4 Ερμαφροδιτισμός
Ο ερμαφροδιτισμός στα Sparidae, όπως και σε άλλα ψάρια, έχει προταθεί πως είναι
μία προσαρμογή η οποία επιτρέπει στο άτομο να μεγιστοποιήσει την
αναπαραγωγική του επιτυχία. Σε περιπτώσεις όπου είναι μέγεθο-εξαρτώμενες το
ψάρι λειτουργεί ως ένα φύλο όταν είναι μικρό και αλλάζει στο αντίθετο φύλο όταν
είναι μεγαλύτερο (Sadovy &Shapiro 1987, Buxton & Garratt 1990; Sadovy & Liu
2008). Μία ολοκληρωμένη περιγραφή του γοναδικού κύκλου πληθυσμών
τσιπούρας σε αιχμαλωσία, έδειξε τις πολύπλοκες και μοναδικές διαδικασίες που
συμβαίνουν κατά τη γαμετογένεση και την αναστροφή φύλου (Zohar et al. 1978,
1984). Κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου ζωής, η τσιπούρα εμφανίζει νεανικό
ερμαφροδιτισμό, με τη διφυλετική γονάδα να αναπτύσσεται προς ωοθήκη και μετά
προς όρχι. Αναλυτικά οι γοναδικός κύκλος περιγράφεται παρακάτω (Zohar,
Abraham, Gordin, 1978).


4 έως 8 μήνες

Κατά την περίοδο από τους 4 έως τους 8 μήνες ηλικίας, ακολουθείται η ανάπτυξη
των διφυλετικών γονάδων. Στην ηλικία των 4 μηνών η γονάδα είναι
αδιαφοροποίητη. Ένα μήνα αργότερα, γίνεται εμφανής μία τοπογραφική
διαφοροποίηση στην εγκάρσια τομή της γονάδας. Η ραχιαία περιοχή, η οποία
περιέχει την κεντρική κοιλότητα της γονάδας, αποτελεί περίπου το 90% της
επιφάνειας διατομής της γονάδας. Αυτό είναι και το μέρος της μελλοντικής
ωοθήκης της γονάδας. Η κοιλιακή περιοχή, στην οποία δεν εισβάλλει η κεντρική
κοιλότητα, είναι το μέρος όπου θα αναπτυχθούν οι μελλοντικοί όρχεις της γονάδας.
Στην ηλικία των 8 μηνών, το ραχιαίο κομμάτι της γονάδας έχει τη δομή μίας
νεαρής ωοθήκης. Αποτελείται από ελασματοειδείς πτυχώσεις οι οποίες είναι πυκνά
πακεταρισμένες με ωογόνια. Σε αυτό το στάδιο τα ωογόνια αρχίζουν να
εκφυλίζονται. Στο κοιλιακό κομμάτι της γονάδας υπάρχουν «φωλιές» που
περιέχουν σπερματογόνια.


9 έως 12 μήνες

Κατά την περίοδο

9 έως 12 μηνών, το ωοθηκικό κομμάτι της γονάδας

υποτροπιάζει ενώ αναπτύσσεται το ορχικό κομμάτι. Στους 9 μήνες, το ραχιαίο
μέρος της γονάδας είναι ακόμη επικρατές. Η ωογονική εκφυλιστική διαδικασία έχει
πλέον ολοκληρωθεί, όλα τα ελασμάτια τα οποία ένα μήνα νωρίτερα ήταν πυκνά
«κατοικημένα» από ωογόνια, τώρα εμφανίζονται να είναι άδεια εκτός από τα
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ωογόνια που βρίσκονται κοντά στην κεντρική κοιλότητα. Στα ψάρια 10 έως 11
μηνών, συμβαίνει ενεργή σπερματογένεση στο κοιλιακό κομμάτι της γονάδας. Το
κομμάτι των όρχεων αυξάνεται σε μέγεθος, εγκολπώνοντας το κομμάτι της
ωοθήκης στο οποίο οι κοιλότητες των ελασμάτων έχουν εξαφανιστεί. Στο τέλος
του πρώτου χρόνου ζωής, στην πρώτη αναπαραγωγική περίοδο, το κοιλιακό τμήμα
των γονάδων σχηματίζει ένα λειτουργικό όρχι. Στο ωοθηκικό τμήμα, το ωογονικό
χείλος κοντά στην κεντρική κοιλότητα είναι ακόμη ορατό.



13 έως 16 μήνες

Η περίοδος από τους 13 έως τους 16 μήνες της ηλικίας χαρακτηρίζεται από την
έναρξη της διαδικασίας αναστροφής φύλου. Το τμήμα των όρχεων της γονάδας
αναλώνεται και παραμένει σε λανθάνουσα μορφή. Κατά τη διάρκεια αυτής της
περιόδου, το τμήμα αυτό είναι πυκνά πακεταρισμένο με σπερματογόνια. Το
ωοθηκικό τμήμα της γονάδας υπόκειται σε εντατική ανάπτυξη και τα ωογόνια
αρχίζουν να υποβάλλονται σε ωογένεση. Ως αποτέλεσμα, το τμήμα που
περιλαμβάνει την ωοθήκη αποτελεί το 85% της διατομής της γονάδας.



17 έως 24 μήνες

Κατά τη διάρκεια της περιόδου από τους 17 έως τους 24 μήνες ηλικίας,
αναπτύσσονται δύο αντίθετα πρότυπα. Στο 80% των ατόμων το ραχιαίο ωοθηκικό
τμήμα της γονάδας συνεχίζει να αναπτύσσεται. Τα ωοκύτταρα ολοκληρώνουν την
προ-λεκιθική τους ανάπτυξη και υποβάλλονται σε λεκιθογένεση. Ταυτόχρονα, το
κοιλιακό ορχικό τμήμα της γονάδας σταδιακά εκφυλίζεται και τα σπερματογόνια
υποβάλλονται σε ταχεία νέκρωση. Στους 23 με 24 μήνες, στη δεύτερη
αναπαραγωγική περίοδο, η γονάδα αυτών των ψαριών αποτελείται από μία ραχιαία
ώριμη ωοθήκη και από έναν κοιλιακό εκφυλισμένο υποτυπώδη όρχι. Στο υπόλοιπο
20% του πληθυσμού, συμβαίνει αναστροφή. Η σπερματογένεση ξεκινά στο
κοιλιακό κομμάτι του όρχι το οποίο αυξάνεται σε μέγεθος. Το ωοθηκικό τμήμα
εκφυλίζεται και τα προ-λεκιθογενητικά ωοκύτταρα γίνονται ατρητικά. Στους 23 με
24 μήνες, το κοιλιακό κομμάτι της γονάδας είναι ένας λειτουργικός όρχις,
περιβάλλοντας σχεδόν εντελώς τα απομεινάρια της ραχιαίας ωοθήκης.
Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί ότι η παραπάνω ανάλυση του γοναδικού
κύκλου αφορά στο Ισραήλ και σε ψάρια τα οποία βρίσκονταν σε αιχμαλωσία.
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Σύμφωνα όμως με τους Pasquali (1941) και D’Ancona (1941), η τσιπούρα φτάνει
στην πρώτη αναπαραγωγική ωρίμανση στο τέλος του δεύτερου χρόνου ζωής οπότε
όλα τα ψάρια λειτουργούν ως αρσενικά. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του τρίτου
χρόνου ζωής όλα τα ψάρια υπόκεινται σε αναστροφή φύλου και από την τρίτη
αναπαραγωγική περίοδο και έπειτα αυτά λειτουργούν ως θηλυκά. Οι διαφορές που
παρατηρούνται μπορεί να οφείλονται σε πολλούς και διαφορετικούς λόγους, όπως
π. χ στο γεγονός ότι τα ψάρια στην πρώτη περίπτωση βρίσκονταν σε αιχμαλωσία
ενώ στη δεύτερη προέρχονταν από το φυσικό τους περιβάλλον. Ίσως να έπαιξε
ρόλο και η γεωγραφική προέλευση των ψαριών (Pasquali (1941) και D’Ancona
(1941) από Αδριατική ενώ Zohar, Abraham, Gordin, (1978) από την Ανατολική
Μεσόγειο.

2. 5 Ανάπτυξη ωοκυττάρων και οργάνωση ωοθήκης
Παρόλο που υπάρχουν κάποιες διαφορές ανάμεσα στα είδη, η αλληλουχία των
αναπτυξιακών σταδίων των ωοκυττάρων στους τελεόστεους ιχθύες σε γενικές
γραμμές είναι: πρωτογενή ωοκύτταρα, στάδιο φλοιϊκών κοκκίων ή κυστιδίων
λεκίθου, λεκιθογένεση και ωρίμανση (Wallace and Selman, 1981, West, 1990,
Tyler and Sumpter, 1996).
Τα ωοκύτταρα στο στάδιο της πρωτογενούς ανάπτυξης δεν περιέχουν λέκιθο και
αποτελούν ένα «αποθεματικό ταμείο» για τις μελλοντικές αναπαραγωγικές
περιόδους. Η εμφάνιση των πρωτεϊνών λεκίθου (κυστίδια λεκίθου) σε κόκκους ή σε
οργανίδια στο κυτταρόπλασμα είναι χαρακτηριστική του δεύτερου σταδίου και
φανερώνει ότι τα ωοκύτταρα θα συνεχίσουν φυσιολογικά την ανάπτυξή τους κατά
την τωρινή αναπαραγωγική περίοδο. Συνακόλουθα με την ανάπτυξη των
ωοκυττάρων, τα κυστίδια λεκίθου αυξάνονται σε μέγεθος και αριθμό για να
σχηματίσουν

αρκετές

περιφερειακές

σειρές.

Τα

κυστίδια

λεκίθου

θα

απελευθερώσουν τα περιεχόμενά τους μέσα στον περιλεκιθικό χώρο, μέσα στις
μεμβράνες των αυγών κατά τη διάρκεια της γονιμοποίησης (Wallace& Selman,
1981). Σε αυτό το στάδιο, στα είδη που τα αυγά τους περιέχουν ένα λιπιδικό
σφαιρίδιο, οι λιπιδικές σταγόνες αρχίζουν να συσσωρεύονται στο κυτταρόπλασμα.
Το επόμενο στάδιο, η λεκιθογένεση, χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση
«πραγματικών» κυστιδίων λεκίθου στο κυτταρόπλασμα των ωοκυττάρων. Καθώς η
λέκιθος συσσωρεύεται, τα ωοκύτταρα αυξάνονται αρκετά σε μέγεθος. Η
λεκιθογένεση σταματά μόλις τα ωοκύτταρα φτάσουν στο πλήρως αναπτυγμένο
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μέγεθος και αυτά τελικά υπόκεινται σε ωρίμανση και ωορρηξία μετά από
κατάλληλη ορμονική διέγερση (Masui & Clarke, 1979).
Η έναρξη του σταδίου της ωρίμανσης υποδεικνύεται από την μετανάστευση του
πυρήνα στο ζωικό πόλο. Όταν ο πυρήνας έχει ολοκληρώσει τη μετανάστευσή του
τότε αρχίζει η πρώτη μειωτική διαίρεση. Η φάση της ενυδάτωσης αρχίζει σε πολλά
είδη στο τέλος του σταδίου της ωρίμανσης, μόλις πριν από την ωορρηξία, αυτό το
στάδιο περιλαμβάνει μία ταχεία πρόσληψη υγρού από τα ωοκύτταρα μέσω των
ωοθυλακίων τους καθώς και τη συνένωση των σφαιριδίων λεκίθου και των
λιπιδικών σταγόνων (Fulton, 1898). Μετά την ωορρηξία συμβαίνει μία δεύτερη
μειωτική διαίρεση και το ωοκύτταρο γίνεται αυγό.
Η τσιπούρα ανήκει στα ασύγχρονα είδη, δηλαδή ωοκύτταρα όλων των
αναπτυξιακών σταδίων είναι παρόντα χωρίς κυρίαρχους πληθυσμούς στην ωοθήκη.
Μονάχα όταν συμβαίνει η ενυδάτωση υπάρχει ένα σαφώς ξεχωριστό απόθεμα
ωοκυττάρων όσον αφορά στη διάμετρο (ένας σαφής διαχωρισμός μεγέθους
εμφανίζεται μεταξύ των προχωρημένων λεκιθικών ωοκυττάρων και των
ενυδατωμένων ωοκυττάρων).

2. 6. Ατρησία
Η ωοθυλακική ατρησία είναι μια εκφυλιστική διαδικασία η οποία είναι κοινή στις
ωοθήκες των ψαριών και άλλων σπονδυλωτών τόσο σε φυσικές όσο και σε
πειραματικές συνθήκες (Saidapur, 1978; Tyler and Sumpter, 1996). Η ατρησία
παρατηρείται σε όλα τα στάδια του αναπαραγωγικού κύκλου, κυρίως όμως σε
ωοθήκες που υποτροπιάζουν κατά την περίοδο μετά την ωοτοκία (Saidapur, 1978;
Miranda et al., 1999). Η ποσοτικοποίηση της ατρησίας είναι σημαντική σε μελέτες
στον τομέα της αλιείας που στοχεύουν στον προσδιορισμό της αναπαραγωγικής
κατάστασης των θηλυκών (Hunter and Macewicz, 1985). Μέχρι σήμερα, οι
περισσότερες μελέτες περιορίζονται στην ποσοτικοποίηση της ατρησίας στα αρχικά
στάδια απορρόφησης (άλφα στάδιο) (Murua et al., 2003) κυρίως επειδή ο
διαχωρισμός στα μεταγενέστερα στάδια είναι αρκετά δύσκολος (Hunter and
Macewicz,1985), καθώς και επειδή εξαιτίας της μικρής διάρκειας τους, τα πρώιμα
ατρητικά στάδια μπορούν να παρέχουν πιο αξιόπιστες μετρήσεις της ατρητικής
αναλογίας. Παρόλο που η μεταγενέστερη ωοθυλακική ατρησία σπάνια λαμβάνεται
υπόψη, η μελέτη της μπορεί να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για την
παρελθοντική αναπαραγωγική δραστηριότητα του ψαριού.
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Τα γενικά χαρακτηριστικά που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάταξη σε κάποιο από
τα τέσσερα ατρητικά στάδια που παρουσιάζονται παρακάτω ακολουθούν αυτά των
Bretschneider και Duyvene de Wit (1947) και Lambert (1970a). Στο αρχικό στάδιο
της ατρητικής διαδικασίας (άλφα (α)), το σύνολο του ωοκυττάρου απορροφάται
συμπεριλαμβανομένης της λεκίθου, αν αυτή υπάρχει,

από τα υπερτροφικά

κοκκιώδη κύτταρα (granulosa cells) του ωοθυλακίου. Στο επόμενο στάδιο (βήτα
(β)), εμφανίζεται ο μεγαλύτερος εκφυλισμός και η μεγαλύτερη απορρόφηση του
ωοθυλακίου (granulosa and thecal cells). Στο τρίτο (γάμμα (γ)), και στο τέταρτο
(δέλτα (δ)) στάδιο ατρησίας, μειώνεται σε μεγάλο βαθμό το μέγεθος του
ωοθυλακίου και εμφανίζεται μία κίτρινη-καφέ χρωστική ουσία.

2. 7. Εκτροφή της τσιπούρας
Αρχικά η τσιπούρα εκτρεφόταν κυρίως σε παράκτιες λίμνες, μέχρι τη δεκαετία του
80 οπότε και ξεκίνησαν εντατικά συστήματα εκτροφής της. Στην Ιταλία και στην
Αίγυπτο, τα συστήματα αυτά λειτουργούν παρόμοια με τις φυσικές παγίδες ψαριών
εκμεταλλευόμενα την μετακίνηση των νεαρών ατόμων από τη θάλασσα στις
παράκτιες λίμνες με σκοπό την εύρεση τροφής. Η τσιπούρα είναι ένα είδος
κατάλληλο για ιχθυοκαλλιέργειες στη Μεσόγειο καθώς έχει υψηλή τιμή πώλησης,
υψηλό δείκτη βιωσιμότητας και τροφικές προτιμήσεις στα χαμηλά επίπεδα της
τροφικής αλυσίδας (Brown, RC., 2003). Η τεχνητή εκτροφή εφαρμόστηκε αρχικά
στην Ιταλία το 1981-1982, ενώ μεγάλη παραγωγή πραγματοποιήθηκε κατά το 19881989 στην Ελλάδα, Ισπανία και Ιταλία (Χάρτης 1).

Χάρτης 1. Κυριότερες χώρες παραγωγής Sparus aurata (FAO, Στατιστικές Αλιείας
2006)
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Η εκτροφή της τσιπούρας θεωρείται ως μία από τις καλύτερα εφαρμοσμένες
υδατοκαλλιέργειες. Το είδος αυτό παρουσίασε μεγάλη προσαρμοστικότητα στις
διαφορετικές συνθήκες εκτροφής και η ετήσια παραγωγή του έφτασε το μέγιστο των
87.000 τόνων κατά το 2000. Σε φυσικά περιβάλλοντα της Ανατολικής Μεσογείου,

το είδος Sparus aurata αναπαράγεται μία φορά το χρόνο για μία χρονική περίοδο
έξι εβδομάδων από τα μέσα Δεκεμβρίου ως τα τέλη Ιανουαρίου (Zaki, 1984). Η
αναπαραγωγή σε συνθήκες ιχθυοκαλλιέργειας πραγματοποιείται από το Δεκέμβριο
έως και τους μήνες Μάρτιο – Απρίλιο (Mylonas et al. 2011).

2. 8 Εντατική παραγωγή της τσιπούρας
Δεδομένης της πίεσης της αλιείας ανοικτής θάλασσας, μειώθηκε το απόθεμα των
άγριων ατόμων και έτσι καταβλήθηκαν προσπάθειες για να αναπτυχθούν εντατικές
πρακτικές παραγωγής. Οι αρχικές προσπάθειες εντατικής εκτροφής της τσιπούρας
βασίστηκαν στη σύλληψη άγριων νεαρών ατόμων χρησιμοποιώντας δίχτυα και
εμπόδια στις εισόδους λιμνοθαλασσών. Μεγάλης κλίμακας παραγωγή γόνου
επιτεύχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 στη Γαλλία και στην Ιταλία και από
τη δεκαετία του 1990 επιτεύχθηκε η εντατική παραγωγή νεαρών ατόμων σε
κλουβιά ή λίμνες και η παραγωγή ψαριών σε εμπορικό μέγεθος (Moretti et al.,
1999). Οι συνεχόμενες εξελίξεις στη γνώση των διατροφικών, περιβαλλοντικών και
διαχειριστικών απαιτήσεων των νυμφικών εκτροφών βελτίωσαν την επιβίωση και
την ποιότητα του γόνου και έτσι επιτράπηκε η επέκταση της παραγωγής. Οι
μεσογειακές ιχθυοκαλλιέργειες συχνά συνδυάζουν την εκτροφή της τσιπούρας με
αυτή του λαυρακιού, λόγω των όμοιων απαιτήσεων και των τεχνικών εκτροφής των
δύο ειδών, τα οποία είναι τα πιο σημαντικά εμπορικά είδη για την περιοχή της
Μεσογείου.
Ο κύκλος παραγωγής της τσιπούρας στην εντατική καλλιέργεια ξεκινάει με τη
συλλογή των αυγών από τη μαζική ωοτοκία των γεννητόρων (Εικόνα 3). Τα
βιώσιμα, γονιμοποιημένα αυγά επιπλέουν στην επιφάνεια λόγω της παρουσίας
μίας σταγόνας ελαίου, ενώ τα μη γονιμοποιημένα αυγά βυθίζονται λόγω της
εκτεταμένης απορρόφησης νερού. Τα αυγά συλλέγονται από ένα συλλέκτη που
είναι στο σύστημα εκροής της δεξαμενής του αποθέματος των γεννητόρων (Zohar
et al., 1995) συνήθως τις πρωινές ώρες. Τα αυγά συλλέγονται με το ξάφρισμα της
επιφάνειας του συλλέκτη με τη χρήση απόχης. Στη συνέχεια ελέγχονται και
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τοποθετούνται σε κωνικές δεξαμενές επώασης με ελάχιστη ροή νερού και χωρίς
φως για 36-48 ώρες.

Εικόνα 3. Κύκλος παραγωγής τσιπούρας στην εντατική καλλιέργεια. Υπάρχουν τρία
διακριτά στάδια της παραγωγής, ξεκινώντας με την εκτροφή των προνυμφών και την
εκτροφή του γόνου, οι οποίες πραγματοποιούνται στο εκκολαπτήριο, και στη συνέχεια με
την ανάπτυξη που γίνεται στους θαλάσσιους κλωβούς (Brown, 2003).

Οι εκκολαπτόμενες προνύμφες μεταφέρονται στη δεξαμενή εκτροφής για ακόμη
96-120 ώρες, χωρίς φως και χωρίς ανατάραξη του νερού. Μετά από αυτήν την
περίοδο ξεκινάει η ζωντανή τροφή με το Branchionus spp., ακολουθούμενη από
Arrtemia. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των πρώτων 25 ημερών μετά από την
εκκόλαψη προστίθενται στη δεξαμενή μικροφύκη (μέθοδος “green water”), τα
οποία βελτιώνουν την επιβίωση των προνυμφών (Papandroulakis et al., 2002). Η
τεχνητή τροφή χρησιμοποιείται περίπου 40 ημέρες μετά την εκκόλαψη και ο
απογαλακτισμός (weaning) τερματίζεται πριν τη μεταφορά των προνυμφών στη
δεξαμενή γαλούχησης (nursing tank) (στάδιο νεαρών). Η μεταμόρφωση συμβαίνει
μεταξύ της 40ης -47ης ημέρας και χαρακτηρίζεται από γρήγορη ανάπτυξη του
σκελετού και του μυϊκού συστήματος. Όταν ο απογαλακτισμός ολοκληρωθεί
περίπου στην 60η ημέρα οι προνύμφες παρόμοιας ηλικίας συγκεντρώνονται και
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ταξινομούνται βάση του μεγέθους σε διαφορετικές δεξαμενές. Η διαλογή είναι
απαραίτητη για να μειώσει τις διαφορές μεγέθους που συνήθως υπάρχουν στους
πληθυσμούς της τσιπούρας που εκτρέφονται σε υψηλή πυκνότητα (Moretti et al.,
1999). H διαδικασία διαλογής πρέπει να πραγματοποιείται συχνά για να μειωθεί η
θνησιμότητα που προκαλεί η κανιβαλιστική συμπεριφορά των μεγαλύτερων
ατόμων προς τα μικρότερα. Το στάδιο των νεαρών διαρκεί περίπου 60 ημέρες,
κατά τη διάρκεια των οποίων το ποσοστό σίτισης και το μέγεθος της τροφής
προοδευτικά αυξάνονται. Στο τέλος αυτού του σταδίου τα νεαρά άτομα φτάνουν σε
μέγεθος 1,5-2 g και πωλούνται συχνά σε αυτό το στάδιο για ανάπτυξη σε
θαλασσινά κλουβιά και σε συστήματα γουρνών.
Η αντικατάσταση του αποθέματος των γεννητόρων γίνεται από τη νέα γενιά
ψαριών και στο τέλος της περιόδου ωοτοκίας εισέρχονται στις δεξαμενές για την
επόμενη ωοτοκία. Συνήθως αυτή η αντικατάσταση γίνεται κάθε 2 με 3 χρόνια και
οι αντικαταστάτες συλλέγονται τυχαία από τα κλουβιά. Οι ομάδες των γεννητόρων
συχνά κρατούνται κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες φωτοπεριόδου, ώστε να
ελέγχεται η περίοδος ωοτοκίας και να παρέχονται αυγά όλο το χρόνο. Η ωοτοκία
συμπίπτει με το ξεκίνημα του χειμώνα, σε μικρές ημέρες και χαμηλές
θερμοκρασίες. Επομένως, ο έλεγχος αυτός επιτυγχάνεται με σταδιακή μείωση της
φωτοπεριόδου και της θερμοκρασίας του νερού κατά ορισμένους βαθμούς. Αν και
ο χειρισμός αυτός μπορεί να επιτύχει την ωοτοκία οποιαδήποτε χρονική περίοδο
του έτους, έχει διαπιστωθεί ότι η εκτροφή των προνυμφών σε υψηλότερες
περιβαλλοντικές θερμοκρασίες ύδατος μπορεί να οδηγήσει σε αυξανόμενη
ευαισθησία σε ασθένειες.

2. 9 Αναλογία φύλου
Γνωρίζοντας ότι η τσιπούρα είναι πρώτανδρο ερμαφρόδιτο είδος, η αναλογία
φύλου των γεννητόρων σε μία ιχθυοκαλλιέργεια μπορεί να αλλάζει κάθε χρόνο, με
κίνδυνο το απόθεμα να καταλήξει να περιέχει ένα μόνο φύλο (Zohar et al. 1995a).
Μέχρι και το 80% του πληθυσμού των ψαριών μπορεί να γίνουν θηλυκά μετά τη
δεύτερη αναπαραγωγική περίοδο και αυτό το ποσοστό μπορεί να συνεχίσει να
αυξάνεται στα επόμενα χρόνια, καθώς όλο και περισσότερα αρσενικά γίνονται μη
αναστρέψιμα θηλυκά. Αν και είναι πιθανό οι υψηλά άνισοι πληθυσμοί (μέχρι και
90% θηλυκά) να παράγουν αυγά καλής ποιότητας και να έχουν εξαιρετικά υψηλή
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επιτυχία γονιμοποίησης προσεγγίζοντας το 100% (Mylonas et al. 2011), η γενετική
ποικιλότητα του πληθυσμού θα επηρεαστεί σημαντικά καθώς όλα τα παραγόμενα
ψάρια θα είναι απόγονοι ενός μόνο μικρού αριθμού αρσενικών. Τα παραπάνω θα
πρέπει συνεπώς να ληφθούν υπόψη των ιχθυοκαλλιεργητών και έτσι απαιτείται
συνεχής έλεγχος και κατάλληλη διαχείριση. Πιο συγκεκριμένα, είναι σύνηθες στις
εμπορικές ιχθυοκαλλιέργειες να απομακρύνονται τα μεγαλύτερα σε μέγεθος και
ηλικίας ψάρια (στην περίπτωση της τσιπούρας τα θηλυκά) από τον πληθυσμό των
γεννητόρων και να προστίθενται νεαρότερα και πιο μικρού μεγέθους ψάρια
(αρσενικά) μόλις λίγο πριν από την αναπαραγωγική περίοδο κάθε μερικά χρόνια.

2. 10 Διαφυγές ψαριών
Οι

αποδράσεις

των

ψαριών

από

τους

θαλάσσιους

ιχθυοκλωβούς

των

υδατοκαλλιεργειών έχουν κατά κανόνα θεωρηθεί ότι αναφέρονται στα νεαρά και
στα ενήλικα ψάρια. Τέτοιου είδους αποδράσεις έχουν αναφερθεί για σχεδόν όλα τα
είδη που καλλιεργούνται σήμερα σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του
σολομού του Ατλαντικού (Salmo salar), βακαλάου του Ατλαντικού, ιριδίζουσας
πέστροφας (Oncorhynchus mykiss), τσιπούρας, λαυρακιού (Dicentrarchus labrax),
κ. α (Soto et al. 2001, Naylor et al. 2005, Gillanders & Joyce 2005, Moe et al.
2007, Toledo Guedes et al. 2009).
Πρόσφατα, μια δεύτερη μορφή «απόδρασης» έχει έρθει στο προσκήνιο, η οποία
έχει να κάνει με τη διαφυγή βιώσιμων γονιμοποιημένων αυγών που γεννήθηκαν
από τα εκτρεφόμενα άτομα μέσα στις εγκαταστάσεις των ιχθυοκλωβών ή αλλιώς τη
λεγόμενη «διαφυγή μέσω της αναπαραγωγής» (“escape through spawning”)
(Jørstad et al. 2008). Επιπροσθέτως, έχει μόλις πρόσφατα αναγνωριστεί η
πιθανότητα τα διαφεύγοντα γονιμοποιημένα αυγά να έχουν γενετικές και
οικολογικές επιδράσεις στους άγριους πληθυσμούς, (Jørstad et al. 2008). Αυτό το
φαινόμενο έχει επιβάλλει τον επαναπροσδιορισμό του όρου «διαφυγές από την
ιχθυοκαλλιέργεια», ώστε να συμπεριληφθεί σε αυτόν και η διαφυγή των
γονιμοποιημένων αυγών στο ευρύτερο θαλάσσιο περιβάλλον.
Μέτρα για την αποτροπή της διαφυγής των γονιμοποιημένων αυγών από τους
ιχθυοκλωβούς βρίσκονται ακόμη στη φάση της έρευνας. Μηχανικές μέθοδοι
αφαίρεσης, όπως η διήθηση, είναι απίθανο να αποδειχθούν πρακτικά και
οικονομικά κατάλληλες. Η ανάσχεση της αναπαραγωγικής ωρίμανσης μέσω
χειρισμών του συστήματος του φωτός μέσα στους ιχθυοκλωβούς έχει δοκιμαστεί
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με κάποια

επιτυχία, αλλά είναι δύσκολο να ανασταλεί εντελώς η ωρίμανση

(Taranger et al. 2006, Karlsen et al. 2006). Ο υβριδισμός, η στείρωση και η
πολυπλοειδία (Feindel et al. 2010) είναι πιθανές εναλλακτικές στρατηγικές, αλλά η
υψηλότερη θνησιμότητα, το μεγάλο κόστος, η φτωχή ανάπτυξη και η αβεβαιότητα
για την αποδοχή από τους καταναλωτές δείχνουν ότι αυτές οι τεχνικές δεν
προτιμούνται από τη βιομηχανία (Triantafyllidis et al. ,2007).

2. 10. 1 Αίτια των διαφυγών
Οι διαφυγές προκαλούνται από μία ποικιλία περιστατικών τα οποία συνδέονται με
τον εξοπλισμό και τη λειτουργία της μονάδας. Αναφορές από ιχθυοκαλλιεργητικές
εταιρίες στη Νορβηγική Διεύθυνση Αλιείας σχετικές με συμβάντα αποδράσεων
κατά την περίοδο Σεπτέμβριος 2006 - Δεκέμβριος 2009 δείχνουν ότι οι αποδράσεις
του σολομού οφείλονται κυρίως σε κατασκευαστικές αδυναμίες του εξοπλισμού
(68%), σε λειτουργικά λάθη (8%) και σε εξωτερικούς παράγοντες (8%). Σε
μικρότερο ποσοστό έρχονται οι διαφυγές από τις χερσαίες εγκαταστάσεις. Οι
δομικές βλάβες ενδέχεται να προκαλούνται από έντονα περιβαλλοντικά φαινόμενα
(ισχυροί άνεμοι, κύματα και ρεύματα) (Jensen et al. 2006). Η επικράτηση των
κατασκευαστικών αδυναμιών ως την κύρια αιτία διαφυγής του Ατλαντικού
σολομού είναι επίσης εμφανής στην εποχικότητα των συμβάντων διαφυγής, με το
μεγαλύτερο αριθμό συμβάντων μεγάλης κλίμακας διαφυγής (>10.000 άτομα) να
συμβαίνει κατά τους φθινοπωρινούς μήνες όταν οι παράκτιες καταιγίδες είναι πιο
συχνές και έντονες. Όσον αφορά στην ιριδίζουσα πέστροφα, τα κατασκευαστικά
λάθη αντιπροσωπεύουν το 36% των διαφευγόντων ψαριών, ενώ πιο συγκεκριμένα,
ένα γεγονός θήρευσης από φώκιες σε μία μονάδα υδατοκαλλιέργειας οδήγησε στην
απόδραση 132.634 ψαριών μέσω ενός σκισίματος στο δίχτυ, δείχνοντας έτσι τη
μεγάλη συμβολή των βιολογικών αιτιών (56%) στις διαφυγές. Για τον βακαλάο και
την τσιπούρα, τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχουν κι άλλοι λόγοι –ηθολογικοί- για
τη διαφυγή πέρα από αυτούς που αναφέρονται για τα σαλμονοειδή (Moe et al.
2007a). Έτσι τα δύο αυτά είδη μέσω δαγκώματος των διχτυών μπορεί να
οδηγήσουν στη δημιουργία οπών και κατά συνέπεια στην αύξηση των διαφυγών
(Εικόνα 4) (Moe et al. 2007a).

20

Εικόνα 4. Επιδιορθωμένη τρύπα στο δίχτυ ιχθυοκλωβού που περιέχει τσιπούρα στη
Μεσόγειο (αριστερά) και μία τρύπα που δημιουργήθηκε από δάγκωμα σε μία
μονάδα βακαλάου στη Νορβηγία (δεξιά).

Επιπλέον, λόγω της εξερευνητικής συμπεριφοράς του κοντά στο δίχτυ, υπάρχουν
πολλές πιθανότητες ο βακαλάος να κολυμπήσει μέσα από μία τρύπα και να
διαφύγει (Hansen et al. 2009). Από τα 56 συμβάντα αποδράσεων που αναφέρθηκαν
το διάστημα Σεπτέμβριος 2006- Δεκέμβριος 2009, οι μεγαλύτεροι αριθμοί
βακαλάου που δραπέτευσαν οφείλονται σε εξωτερικούς (38%) και βιολογικούς
λόγους (25%).

Επιπλέον, η αιτία της διαφυγής ήταν απροσδιόριστη για ένα

σημαντικό ποσοστό του συνολικού αριθμού των ψαριών που δραπέτευσαν (27%).
Σε αντίθεση με το σολομό, δεν υπήρχε συγκεκριμένη εποχικότητα στην εμφάνιση
μεγάλων (> 10.000 άτομα) ή μεσαίων (1.000 - 9.999 άτομα) περιστατικών
διαφυγής.
Οι μεγάλης κλίμακας αποδράσεις του σολομού, της πέστροφας και του βακαλάου
αντιπροσώπευαν μονάχα το 19% των περιστατικών διαφυγής που είχαν αναφερθεί,
ωστόσο, κάλυπταν το 91% των διαφευγόντων ψαριών, δείχνοντας έτσι ότι θα
πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στην πρόληψη αυτού του μικρού ποσοστού
διαφυγών μεγάλης κλίμακας ώστε να έχουμε δραστική μείωση των συνεπειών των
διαφυγών (Jensen Ø. et al, 2008). Τα κατασκευαστικά λάθη, αν και σχετικά σπάνια,
οδηγούν στο μεγαλύτερο αριθμό διαφευγόντων ψαριών (δεκάδες έως εκατοντάδες
χιλιάδες ψάρια ανά περιστατικό), ως εκ τούτου είναι το κομμάτι που χρίζει
μεγαλύτερης εστίασης στην πρόληψη των αποδράσεων. Τα λειτουργικά λάθη
αντίθετα, είναι πιο συχνά αλλά κατά κανόνα οδηγούν σε διαρροή τόσο μικρή όσο
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μερικών ατόμων έως μερικών χιλιάδων ψαριών, έτσι είναι δευτερεύουσας
σημασίας.

2. 10. 2 Οικονομικές συνέπειες των διαφυγών στις υδατοκαλλιέργειες
Σχετικά λίγες πληροφορίες υπάρχουν αναφορικά με το άμεσο κόστος των
διαφυγών. Στη Νορβηγία, εφόσον τα περιστατικά διαφυγής του σολομού που
έχουν αναφερθεί καλύπτουν απώλειες κάτω από το 0.2% των ψαριών που
κρατούνται στους ιχθυοκλωβούς κάθε χρόνο, το σχετικό άμεσο οικονομικό κόστος
στη βιομηχανία είναι μικρό, ακόμα και όταν υπολογιστεί το κόστος της
αντικατάστασης φθαρμένων εξοπλισμών ή το κόστος για προσπάθεια ανάκτησης
των διαφευγόντων ψαριών. Επιπλέον, οι ασφαλιστικές αξιώσεις είναι πιθανό να
αντισταθμίσουν αυτές τις δαπάνες (Naylor et al. 2005). Αυτό μπορεί να σημαίνει
ότι υπάρχει μικρό άμεσο οικονομικό κίνητρο για τους εκτροφείς σολομού ώστε να
επενδύσουν περισσότερο χρόνο και πόρους για την πρόληψη των συμβάντων
διαφυγής.
Δεδομένου όμως ότι η αναλογία του βακαλάου που δραπετεύει είναι πολύ
μεγαλύτερη από αυτή του σολομού, οι άμεσες οικονομικές απώλειες είναι πιο
σημαντικές (Moe et al., 2007)

και μπορεί να τονώσουν τις επενδύσεις σε

τεχνολογίες περιορισμού. Ωστόσο, το μεγαλύτερο κόστος των διαφυγών στη
βιομηχανία είναι έμμεσο καθώς οι διαφυγές βλάπτουν τη φήμη της μονάδας. Ο
Τύπος αναφέρει συχνά περιπτώσεις διαφυγής από μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας,
γεγονός που επισκιάζει τα περιβαλλοντικά διαπιστευτήρια της βιομηχανίας και
πυροδοτεί την κριτική από περιβαλλοντικές οργανώσεις (π.χ WWF, 2005). Ο
βαθμός στον οποίο αυτό περιορίζει τη βιομηχανία στην επέκταση του αριθμού των
χώρων που χρησιμοποιεί και στην ποσότητα των ψαριών που αυτή παράγει δεν
μπορεί να υπολογιστεί αλλά είναι πιθανό να είναι σημαντικός, καθώς οι απειλές
που ενέχουν οι διαφυγές στους άγριους πληθυσμούς αποτελούν ισχυρό αντίλογο σε
θέματα που αφορούν την επέκταση της βιομηχανίας ιχθυοκαλλιέργειας (Naylor et
al. , 2005; Hindar et al., 2006).

2. 10. 3 Περιβαλλοντικές συνέπειες των διαφυγών
Τα διαφεύγοντα ψάρια μπορούν να έχουν επιζήμιες γενετικές και οικολογικές
επιδράσεις στους άγριους πληθυσμούς των ατόμων του είδους, και το σημερινό
επίπεδο των διαφευγόντων ψαριών θεωρείται ως πρόβλημα για τη μελλοντική
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βιωσιμότητα της υδατοκαλλιέργειας με ιχθυοκλωβούς (Naylor et al., 2005). Πάνω
από 325 εκατομμύρια Ατλαντικού σολομού διατηρούνται σε ιχθυοκλωβούς στη
Νορβηγία σε κάθε δεδομένη στιγμή (Νορβηγική Διεύθυνση Αλιείας 2009), τα
οποία υπερέχουν κατά πολύ από τα περίπου 500.000 – 1.000.000 σολομούς που
επιστρέφουν στα νορβηγικά ποτάμια από τον ωκεανό κάθε χρόνο με στόχο την
αναπαραγωγή (Anon 2009).
Εν συντομία, τα κυριότερα περιβαλλοντικά αποτελέσματα των διαφυγών των
ψαριών (κυρίως του σολομού) παρουσιάζονται παρακάτω.


Μεταφορά ασθενειών και παθογόνων

Τα περιστατικά των αποδράσεων μπορούν να αυξήσουν το δυναμικό για τη
μεταφορά ασθενειών και παρασίτων, τα οποία θεωρούνται ότι είναι αυξημένα στις
υδατοκαλλιεργητικές συνθήκες (Heuch & Mo 2001, Bjørn & Finstad 2002, Skilbrei
& Wennevik 2006, Krkosˇek et al. , 2007). Η ικανότητα των διαφευγόντων ψαριών
να μεταφέρουν ασθένειες στα άγρια ψάρια εξαρτάται από την έκταση της
ανάμειξης μεταξύ των δύο ομάδων, η οποία με τη σειρά της ποικίλει ανάλογα με το
στάδιο ζωής, το χρόνο και την τοποθεσία της απόδρασης (Thorstad et al. , 2008).


Ετερομειξία (interbreeding)

Η ικανότητα του διαφεύγοντος σολομού να διασταυρωθεί με τον άγριο σολομό
εξαρτάται από την ικανότητά του να ανεβαίνει ποτάμια, να προσεγγίζει περιοχές
ωοτοκίας καθώς και από την ικανότητα να αναπαράγεται με επιτυχία με άγριους
συντρόφους.

Ενώ η αναπαραγωγική επιτυχία των θηλυκών εκτρεφόμενων

σολομών μπορεί να είναι μόλις το 20 με 40% της αναπαραγωγικής επιτυχίας των
άγριων σολομών και αρκετά χαμηλότερη για τα αρσενικά (1 με 24%; Fleming et al.
1996, 2000), υψηλό ποσοστό διαφευγόντων ψαριών σε πολλά ποτάμια μπορεί να
οδηγήσει σε υψηλό ποσοστό καλλιεργούμενων x άγριων υβριδίων.


Ανταγωνισμός για την τροφή

Οι διαφεύγοντες σολομοί καταναλώνουν σχεδόν την ίδια τροφή με τους άγριους
σολομούς στα ωκεάνια ύδατα (Hislop & Webb 1992, Jacobsen & Hansen 2001) και
θα μπορούσαν ενδεχομένως να ανταγωνιστούν για την τροφή με τους άγριους
πληθυσμούς. Ωστόσο, ουσιαστικές ανταγωνιστικές αλληλεπιδράσεις στον ωκεανό
φαίνονται απίθανο να συμβούν, καθώς η θνησιμότητα του σολομού στον ωκεανό
φαίνεται να είναι ανεξάρτητη από την πυκνότητα (Jonsson & Jonsson 2004), αν και
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υπάρχει περιορισμένη πληροφορία για να εκτιμηθεί αν το ίδιο συμβαίνει και στα
παράκτια νερά (Jonsson & Jonsson 2006).

2.11 PREVENT ESCAPE
H παρούσα μεταπτυχιακή μελέτη συγκαταλέγεται στα πλαίσια του ευρωπαϊκού
προγράμματος Prevent Escape. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιδιώκει να μειώσει
τον αριθμό των ψαριών που διαφεύγουν από την ευρωπαϊκή υδατοκαλλιέργεια
μέσω της έρευνας ώστε να βελτιωθούν οι τεχνικές και οι τεχνολογίες της
καλλιέργειας των ψαριών. Το Prevent Escape έχει σαν πρωταρχικούς στόχους:


Την ανάπτυξη αποτελεσματικών μεθόδων για τον εντοπισμό των ψαριών
που διαφεύγουν.



Τον προσδιορισμό της συμπεριφοράς των ψαριών αμέσως μετά την
απόδραση.



Την εκτίμηση των οικολογικών επιπτώσεων της διαφυγής ψαριών και των
επιπτώσεών στην τοπική εμπορική και ερασιτεχνική αλιεία.



Την αξιολόγηση της ανάγκης και της δυνατότητας για την εκ νέου σύλληψη
των ψαριών που διαφεύγουν.



Τον προσδιορισμό της έκτασης και της χρονικής περιόδου της ωοτοκίας
μέσα στους ιχθυοκλωβούς σε βιομηχανικές μονάδες καλλιέργειας του
Ατλαντικού βακαλάου και της τσιπούρας.



Την αξιολόγηση της ποιότητας των αυγών που απελευθερώνονται.



Την αξιολόγηση της επιβίωσης και της κατανομής των διαφευγόντων αυγών
μέσα από εμπειρικές μελέτες και μοντελοποίηση.



Την αξιολόγηση της ανάγκης για εφαρμογή στρατηγικών για τον
περιορισμό ή την παρεμπόδιση της διαφυγής των αυγών.

2. 12 Σκοπός διατριβής
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσουμε αν οι μεγάλου μεγέθους
τσιπούρες που εκτρέφονται σε μονάδες στην Ελλάδα, ωριμάζουν σεξουαλικά και
έχουν τη δυνατότητα απελευθέρωσης γονιμοποιημένων αυγών στο περιβάλλον.
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3. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
3.1 Δειγματοληψία
Τα δείγματα προέρχονται από πέντε διαφορετικές μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας στην
Ελλάδα (Χάρτης 2). Πενήντα (50) άτομα τσιπούρας, ηλικίας τριών χρόνων και
άνω, συλλέχθηκαν από τις τρεις μονάδες ενώ από τις άλλες δύο μονάδες 20 και 40
άτομα

συλλέχθηκαν

αντίστοιχα

(Πίνακας

1).

Οι

δειγματοληψίες

πραγματοποιούνταν κάθε μήνα για την περίοδο Νοέμβριος 2009-Απρίλιος 2010.
Από τα ψάρια έγιναν αρχικά μετρήσεις του βάρους και του μεσουραίου μήκους
τους. Στη συνέχεια, έγινε αφαίρεση των γονάδων και αφού μετρήθηκε το βάρος
τους τοποθετήθηκε κομμάτι της αριστερής γονάδας βάρους 8-12 γραμμαρίων σε
διάλυμα φορμόλης 10%. Στη συνέχεια ακολούθησε ιστολογική επεξεργασία των
δειγμάτων. Πληροφορίες σχετικές με την ιχθυοφόρτιση και τη διατροφή των
ψαριών λαμβάνονταν μηνιαίως από κάθε μονάδα. Επιπλέον, καταγράφονταν και οι
ημερήσιες μετρήσεις της θερμοκρασίας για όλο το διάστημα της δειγματοληψίας σε
κάθε μονάδα.
Πίνακας 1. Μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας από όπου πραγματοποιήθηκαν οι
δειγματοληψίες και τοποθεσία τους στην Ελλάδα.
Μονάδες

Αριθμός δειγμάτων ανά

ιχθυοκαλλιέργειας

μήνα δειγματοληψίας

1

50

Αμβρακικός κόλπος

2

50

Δυτική Αιτωλοακαρνανία

3

50

Αστακός, Αιτωλοακαρνανία

4

20

5

40

Τοποθεσία στην Ελλάδα

Φθιώτιδα, Βόρειος
Ευβοϊκός
Εύβοια
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Χάρτης 2. Τοποθεσία των ιχθυοκαλλιεργητικών μονάδων δειγματοληψίας στον
Ελλαδικό χώρο.

3.2 Παρατήρηση στο μικροσκόπιο
Στο μικροσκόπιο έγινε παρατήρηση των τομών των ιστών και εκτίμηση της
συχνότητας ωοτοκίας (κλάσμα των ώριμων θηλυκών που ωοτοκούν ανά ημέρα).
Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των κενών ωοθυλακίων (post-ovulatory follicles)
(Hunter & Macewicz 1985). Ανάλογα με το βαθμό αποδιοργάνωσής τους, τα
ωοθυλάκια κατατάσσονται σε τρεις τύπους:
Α. Ωοθυλάκια τύπου μηδέν (POFs-0), αντιστοιχούν σε άτομα που έχουν
ελευθερώσει τα αυγά τους πρόσφατα, δηλαδή την ημέρα της δειγματοληψίας και
χαρακτηρίζονται από έλλειψη χαρακτηριστικών αποδιοργάνωσης.
Β. Ωοθυλάκια τύπου 1 (POFs-1), αντιστοιχούν σε άτομα που ελευθέρωσαν τα αυγά
τους την προηγούμενη ημέρα και παρουσιάζουν εμφανή χαρακτηριστικά
αποδιοργάνωσης.
Γ. Ωοθυλάκια τύπου 2+ (POFs-2+), αντιστοιχούν σε άτομα που ελευθέρωσαν τα
αυγά τους τουλάχιστον την προηγούμενη μέρα από τη δειγματοληψία και
βρίσκονται σε πολύ προχωρημένη απορρόφηση.
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3. 3 Μέτρηση της γονιμότητας ομάδας (BATCH FECUNDITY) με τη μέθοδο
των ενυδατωμένων ωοκυττάρων
Συμπληρωματικά με την ιστολογική εξέταση πραγματοποιήθηκε και μέτρηση της
γονιμότητας. Η μέθοδος των ενυδατωμένων ωοκυττάρων (hydrated oocyte method)
είναι η πιο απλή, η πιο σύντομη και η περισσότερο ασφαλής μέθοδος εκτίμησης
της γονιμότητας ομάδας (Hunter et al., 1985). Για την εφαρμογή της μεθόδου των
ενυδατωμένων ωοκυττάρων, απαιτείται η χρησιμοποίηση ατόμων με ενυδατωμένες
γονάδες, αλλά όχι σε κατάσταση ωορρηξίας.

Είναι βαρυμετρική μέθοδος,

στηρίζεται δηλαδή στη χρησιμοποίηση προζυγισμένων υποδειγμάτων γονάδας και
έχει ως εξής:
Η γονάδα απομακρύνεται από το διάλυμα φορμόλης και έπειτα λαμβάνονται 3
υποδείγματα ιστού, βάρους περίπου 100 mg το καθένα. Κάθε υπόδειγμα
τοποθετείται σε αντικειμενοφόρο πλάκα και καλύπτεται με 3-4 σταγόνες
διαλύματος γλυκερίνης (33% κ.ο.). Μετά από 10 λεπτά περίπου και με τη βοήθεια
μίας λαβίδας ο ιστός διαλύεται και τα ωοκύτταρα απλώνονται πάνω στην
αντικειμενοφόρο. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια στερεοσκοπίου και μετρητή χειρός
μετρούνται τα ενυδατωμένα ωοκύτταρα. Τα ενυδατωμένα ωοκύτταρα ξεχωρίζουν
πολύ εύκολα λόγω του μεγάλου τους μεγέθους και της σχετικής διαφάνειας τους. Η
γονιμότητα ομάδας υπολογίζεται από τον αριθμό των ενυδατωμένων ωοκυττάρων
ανά μονάδα βάρους στο υπόδειγμα και το συνολικό βάρος της γονάδας.

3. 4 Μέτρηση των ατρητικών ωοκυττάρων
Οι τομές που προέκυψαν μετά την ιστολογική ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν και για
τη μέτρηση των ωοκυττάρων που είχαν υποστεί ατρησία. Έτσι, με τη χρήση του
μικροσκοπίου και του συστήματος Image Analysis εκτιμήθηκε το ποσοστό
ατρησίας

στα

θηλυκά

άτομα.

Τα

ιστολογικά

χαρακτηριστικά

που

χρησιμοποιήθηκαν για την ταυτοποίηση των παραπάνω σταδίων παρουσιάζονται
στη συνέχεια.
1. Άλφα Στάδιο Ατρησίας: Στο Άλφα στάδιο της ατρησίας, το ωοκύτταρο
απορροφάται αφήνοντας μόνο τις στιβάδες του ωοθυλακίου (follicular layers). Η
πρώιμη φάση του άλφα σταδίου ατρησίας χαρακτηρίζεται αρχικά από τη διάλυση
του πυρήνα η οποία είναι εμφανής από ένα ακανόνιστο σχήμα και από μία
κοκκώδη, σκοτεινή βασεόφιλη χρώση.
ατρητικού σταδίου χαρακτηρίζεται από

Επιπλέον, η πρώιμη φάση του άλφα
τη διάλυση ορισμένων σφαιριδίων
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λεκίθου, η οποία υποδεικνύεται από τα λιγότερα διαθλαστικά σφαιρίδια λεκίθου,
από τα συγχωνευμένα είτε από τα διαστελλόμενα σφαιρίδια λεκίθου καθώς και από
τα σφαιρίδια διαφορετικού σχήματος. Η ακτινωτή ζώνη (zona radiata) διαλύεται
σιγά σιγά, όπως προκύπτει από την απώλεια των ραβδώσεων και από την άνιση
διάμετρό της. Σε επόμενες φάσεις της άλφα ατρησίας, τα κοκκιώδη κύτταρα
(granulosa cells) μεγεθύνονται και, σε περίπτωση ρήξης της zona radiata, αυτά
εισβάλλουν στο εκφυλιζόμενο ωοκύτταρο. Η λέκιθος που είναι παρακείμενη στα
κοκκιώδη κύτταρα που εισβάλλουν, υγροποιείται (χάνει όλη της τη δομική
ακεραιότητα και εμφανίζεται ως μια ομοιογενής ηωσινοφιλική περιοχή) και
φαγοκυτταρώνεται από τα κοκκιώδη κύτταρα, όπως υποδηλώνεται από την
παρουσία της λεκίθου στα κενοτόπια των κυττάρων αυτών. Το κυτταρόπλασμα
απορροφάται επίσης από τα κοκκιώδη κύτταρα. Το άλφα στάδιο τελειώνει όταν η
απορρόφηση του ωοκυττάρου είναι πλήρης (όλο το κυτταρόπλασμα και η λέκιθος
έχουν φύγει). Η προκύπτουσα δομή (βήτα στάδιο) είναι συνήθως πολύ μικρότερη
από το αρχικό ωοκύτταρο. Τα επόμενα ατρητικά στάδια (β-δ) είναι βήματα προς
την απορρόφηση του υπόλοιπου ωοθυλακίου και η δομή στο σημείο αυτό
ονομάζεται ατρητικό ωοθυλάκιο- ο όρος ατρητικό ωοκύτταρο χρησιμοποιείται
μόνο για το στάδιο άλφα της ατρησίας-. Στα αλεκιθικά ωοκύτταρα η διαδικασία
του άλφα σταδίου ατρησίας είναι παρόμοια, χωρίς όμως τη λέκιθο. Ο πυρήνας
αποσυντίθεται, η λεπτή ακτινωτή προ-ζώνη (αν υπάρχει) διαλύεται και τα
κοκκιώδη

κύτταρα

μεγεθύνονται.

Με

έναν

μικρό

πολλαπλασιασμό

φαγοκυτταρώνουν το αλεκιθικό ωοκύτταρο. Όταν η απορρόφηση ολοκληρωθεί, το
μόνο που απομένει είναι το ωοθυλάκιο.
2. Βήτα Στάδιο Ατρησίας: Αρχικά, το ατρητικό ωοθυλάκιο του βήτα σταδίου, είναι
μία συμπαγής δομή που απαρτίζεται από πολυάριθμα αποδιοργανωμένα κοκκιώδη
κύτταρα περιβαλλόμενη από μία λεπτή θήκη και ένα στρώμα αιμοφόρων αγγείων.
Ο πυρήνας μερικών κοκκιωδών κυττάρων είναι πυκνωτικός (pycnotic) και πολλά
από τα κύτταρα περιέχουν ένα μεγάλο ενδοκυτταρικό κενοτόπιο που μπορεί να
είναι κενό ή να περιέχει άμορφα σωματίδια. Περιστασιακά, μπορεί να υπάρχουν
μία ή παραπάνω ενδοκυτταρικές κοιλότητες μεταξύ των κοκκιωδών κυττάρων. Τα
ατρητικά αυτά ωοθυλάκια (προ-ωορρηξίας) του βήτα σταδίου που περιέχουν
τέτοιες κοιλότητες, μπορούν εύκολα να μπερδευτούν

με τα κενά ωοθυλάκια

(POFs) (μεγαλύτερα των 48 ωρών) (Hunter και Goldberg 1980).
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Στο τέλος του βήτα σταδίου μπορούν να συμβούν τρία διαφορετικά μοτίβα
ατρησίας:
Α. Το ωοθυλάκιο μπορεί να ακολουθήσει το κλασσικό πρότυπο που περιγράφεται
από τους Bretschneider και Duyvene de'Wit (1947) και να περάσει από τα
ακόλουθα γάμμα και δέλτα στάδια (και τα δύο χαρακτηρίζονται από αυξημένη
χρώση, βλέπε παρακάτω).
Β. Το ωοθυλάκιο μπορεί να απορροφηθεί τελείως κατά τη διάρκεια του βήτα
σταδίου χωρίς να αφήνει κανένα ιστολογικό χαρακτηριστικό με το οποίο να μπορεί
να προσδιοριστεί.
Γ. Το ωοθυλάκιο μπορεί να περάσει κατευθείαν από μία δομή σταδίου βήτα σε μία
δομή σταδίου δέλτα χωρίς να περάσει από την ενδιάμεση γάμμα φάση.
3. Γάμμα Στάδιο Ατρησίας: Το ατρητικό ωοθυλάκιο του γάμμα σταδίου είναι
συνήθως πολύ μικρότερο από το τυπικό ωοθυλάκιο του βήτα σταδίου. Τα
κοκκιώδη κύτταρα περιέχουν ελαφρώς κίτρινου χρώματος ύλη και έχουν πυρήνες
με πολύ ακανόνιστο σχήμα.
4. Δέλτα Στάδιο Ατρησίας: Το διαγνωστικό χαρακτηριστικό αυτού του σταδίου
είναι η παρουσία μίας σκούρο κίτρινης-καφέ, λεπτής κοκκώδους χρωστικής ουσίας
στα κοκκιώδη κύτταρα. Τα ατρητικά ωοθυλάκια του δέλτα σταδίου είναι συνήθως
πολύ μικρές δομές που τυπικά αποτελούνται από συνήθως 2-20 κοκκιώδη κύτταρα
στο στρώμα του συνδετικού ιστού της ωοθήκης.

3. 5 Στατιστική επεξεργασία
Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε με τη βοήθεια του προγράμματος
Statgraphics Centurion XV (version 15. 2.05) και οι γραφικές παραστάσεις έγιναν
στο Microsoft Excel 2007.
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
4.1 Διακυμάνσεις θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της περιόδου ωοτοκίας
Οι εποχιακές αλλαγές στη θερμοκρασία είναι σημαντικές καθώς αυτές επηρεάζουν
το χρόνο και τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου. Η μηνιαία διαβάθμιση της
θερμοκρασίας της θάλασσας στις πέντε μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας απεικονίζεται
στο διάγραμμα 1. Η μονάδα 1 χαρακτηρίζεται από σημαντικά χαμηλότερες
θερμοκρασίες. Αυτές οι χαμηλότερες θερμοκρασίες φαίνεται να έχουν επίδραση
στη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου. Η ωοτοκία σχεδόν σταμάτησε στη
μονάδα 1 όταν η θερμοκρασία έπεσε κάτω από τους 13 oC.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

21
19

ΜΟΝΑΔΑ 1
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Διάγραμμα 1. Γραφική παράσταση αλληλεπίδρασης για την μέση μηνιαία
θερμοκρασία με 95% Bonferroni-διορθωμένα διαστήματα εμπιστοσύνης.
4.2 Ερμαφροδιτισμός και αναλογία φύλου
Η ιστολογική ανάλυση των γονάδων έδειξε ότι τα ψάρια ακολούθησαν το πρότυπο
του ερμαφροδιτισμού που έχει ήδη περιγραφεί για την τσιπούρα (Mylonas et al.
2011) παρά το γεγονός ότι το μέγεθος των ψαριών ήταν γενικά μεγαλύτερο από ό,τι

σε προηγούμενες μελέτες. Στα αρσενικά υπήρχε και αρσενικός (λειτουργικός) και
θηλυκός ιστός, ο οποίος βρισκόταν στην πρωτογενή φάση ανάπτυξης. Υπήρχε μια
ισχυρή γραμμική σχέση μεταξύ της αναλογίας φύλου και του μέσου βάρους των
ψαριών για τις μονάδες 2-5 (Διάγραμμα 2) αλλά η μονάδα 1 είχε εξαιρετικά
υψηλούς αριθμούς θηλυκών (> 0.8).

30

0.90

Αναλογία φύλου
Θ/Θ+Α

0.80
0.70
0.60
y = 0.3698x + 0.0874
r2 = 0.987

0.50

Μονάδες 2-5
Μονάδα 1

0.40
0.30
0.6

0.8

1.0

1.2
1.4
1.6
Μέσο Βάρος (Kg)

1.8

2.0

Διάγραμμα 2. Σχέση αναλογίας φύλου (Θ/[Α+Θ]) και μέσου σωματικού βάρους.
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4.3 Διακύμανση του γοναδοσωματικού δείκτη (GSI)
Η διακύμανση του GSI (βάρος γονάδας/βάρος σώματος %)

σε θηλυκές και

αρσενικές τσιπούρες μελετήθηκε ως αλληλεπίδραση της μονάδας προέλευσης και
του μήνα συλλογής των ψαριών με τη χρήση γενικών γραμμικών μοντέλων
(Διάγραμμα 3).
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Διάγραμμα 3. Γραφική παράσταση αλληλεπίδρασης της μονάδας προέλευσης και
του μήνα δειγματοληψίας για το μέσο γοναδοσωματικό δείκτη με 95% Bonferroniδιορθωμένα διαστήματα εμπιστοσύνης.
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Με εξαίρεση τη μονάδα 1, ο γοναδοσωματικός δείκτης παρέμεινε γενικά υψηλός
μέχρι το Φεβρουάριο. Από το Φεβρουάριο μέχρι τον Απρίλιο η γοναδική υποτροπή
ήταν γρήγορη. Στη μονάδα 1, η πτώση της θερμοκρασίας κάτω από τους 13 oC τον
Ιανουάριο (βλέπε 3.1) φαίνεται πως πυροδότησε την πρόωρη έναρξη της γοναδικής
υποτροπής και τη διακοπή της ωοτοκίας.
4.4 Στάδια ωρίμανσης
Θηλυκά
Οι ωοθήκες της τσιπούρας ήταν χαρακτηριστικές των ειδών που παρουσιάζουν
ασύγχρονη ανάπτυξη ωοκυττάρων. Η Εικόνα 5 απεικονίζει θηλυκά στην
πρωτογενή (Α και Β) και δευτερογενή φάση ανάπτυξης (C - F). Στα τελευταία, τα
οποία είναι ψάρια ικανά για ωοτοκία, μπορούν να παρατηρηθούν ωοκύτταρα όλων
των σταδίων ανάπτυξης (πρωτογενή ωοκύτταρα, κυστίδια λεκίθου, μερικώς
λεκιθικά, λεκιθικά ωοκύτταρα), αλλά το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό τους ήταν
η σχετικά υψηλή εμφάνιση ατρησίας (απορρόφηση των ωοκυττάρων). Η ατρησία
του α σταδίου περιλαμβάνει την επαναρρόφηση της λεκίθου και του χορίου ενώ τα
μετέπειτα στάδια (β, γ και δ) αναφερόμενα από δω και στο εξής ως «προχωρημένη
ατρησία», περιλαμβάνουν την επαναρρόφηση του θυλακοειδούς επιθηλίου (δηλ.
του στρώματος κοκκιωδών κυττάρων και

της θήκης που περιβάλει το

αναπτυσσόμενο ωοθυλάκιο).
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Εικόνα 5. Μικροφωτογραφίες των ωοθηκών της τσιπούρας. (Α-Β) Θηλυκό τον
Απρίλιο με πρωτογενή ωοκύτταρα. (C-D) Λεκιθικά θηλυκά τον Δεκέμβριο με
χαμηλή επικράτηση ατρησίας. (E) Λεκιθικό θηλυκό το Δεκέμβριο με μέτρια
ποσοστά ατρησίας. (F) Θηλυκό στην κατάσταση-2 ατρησίας (επηρεάζεται το 100%
των λεκιθικών ωοκυττάρων).

Y: λεκιθικά ωοκύτταρα, a: άλφα στάδιο ατρητικών

ωοθυλακίων. Ράβδοι κλίμακας: 0, 2 mm.
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Η τελική ωρίμανση της παρτίδας (batch) των αυγών που πρόκειται να ωοτοκήσουν,
ξεκινά με τη μετακίνηση όλων των σφαιριδίων λιπιδίου στη μία πλευρά του
κεντρικά τοποθετημένου πυρήνα (Εικόνα 6Α) και με τη συνένωσή τους σε μία
ενιαία σταγόνα ελαίου. Ακολουθεί η μετέπειτα μετανάστευση του πυρήνα προς την
περιφέρεια του ωοκυττάρου και η διάλυσή του, η συνένωση των σφαιριδίων
λεκίθου και τελικά η ενυδάτωση των ωοκυττάρων η οποία οδηγεί σε μία σημαντική
αύξηση του μεγέθους του ωοκυττάρου (Εικόνα 6Β και D). Μετά την ωορρηξία και
την ωοτοκία, τα μετα-ωορρηκτικά (κενά) ωοθυλάκια ( POFs) εμφανίζονται στην
ωοθήκη (Εικόνα 6C, E, F) τα οποία σύντομα αρχίζουν να εκφυλίζονται. Τα μεταωορρηκτικά ωοθυλάκια αποτελούν έναν ξεκάθαρο δείκτη της πρόσφατης ωοτοκίας
και μπορούν εύκολα να αναγνωριστούν στις ωοθήκες όσο η κοιλότητά τους είναι
ακόμη ορατή (Hunter και Macewitz, 1985).
Όσον αφορά στην τελική ωρίμανση, θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι στις ωοθήκες
της τσιπούρας παρατηρήθηκαν μονάχα αρχικά στάδια της τελικής ωρίμανσης και
ενυδατωμένα ωοκύτταρα (δείγματα το πρωί), ενώ δεν παρατηρήθηκαν ωοκύτταρα
με πλήρη μετανάστευση του πυρήνα. Αυτό υποδεικνύει μία καθημερινή
συγχρονικότητα ωοτοκίας (πιθανότατα στην αρχή της νύχτας) και ένα χρονικό
μεσοδιάστημα περίπου 1,5 ημέρας από την έναρξη της τελικής ωρίμανσης μέχρι
την ωοτοκία.

Στο τέλος της αναπαραγωγικής περιόδου, όλα τα λεκιθικά ωοκύτταρα έγιναν
ατρητικά (Εικόνα 5F) και συνεκδοχικά δεν μπορούν να παρατηρηθούν ωοκύτταρα
στο α-στάδιο ατρησίας. Ωστόσο, η προχωρημένη ατρησία (βλ παραπάνω) είναι
αρκετά εμφανής στην πρώιμη μετά-ωοτοκίας περίοδο (Εικόνα 7Α και Β) μέχρι να
γίνει πολύ σπάνια και να εξαφανιστεί τελείως, με ωοθήκες οι οποίες περιέχουν
μόνο ωοκύτταρα στην πρωτογενή φάση ανάπτυξης (Εικόνα 5Β). Στις ωοθήκες της
τσιπούρας, κύστεις με υπολειπόμενα αυγά μπορούσαν να παρατηρηθούν σε αρκετά
υψηλή συχνότητα την περίοδο Μάρτιος-Απρίλιος (Εικόνα 7C και D).
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Εικόνα 6. Μικροφωτογραφίες ωοθηκών τσιπούρας. (Α) Ωοκύτταρο σε αρχόμενη
τελική ωρίμανση (Mn). (Β) Ενυδατωμένη ωοθήκη. (C) Ωοθήκη η οποία έχει
πρόσφατα υποστεί ωορρηξία με μετά-ωορρηκτικά ωοθυλάκια (κόκκινα βέλη). (D)
Ενυδατωμένο ωοκύτταρο. (Ε) και (F) Μετά-ωορρηκτικά ωοθυλάκια με εμφανή
αυλό. Πράσινο βέλος: πυρήνες κοκκιωδών κυττάρων. Η: ενυδατωμένα ωοκύτταρα.
Ράβδοι κλίμακας: 0, 2mm στις A-D, 0, 1mm στις E και F.
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Εικόνα 7. (Α) και (Β) Ατρησία πέρα από το άλφα στάδιο. Όλη η λέκιθος έχει
απορροφηθεί. Οι κάτω φωτογραφίες απεικονίζουν κύστες με υπολειπόμενα αυγά
(βέλη) στις ωοθήκες με προχωρημένη ατρησία, χωριστά (C) ή συναθροισμένα στην
κοιλότητα της ωοθήκης (D). Μπάρες κλίμακας: 0, 2mm.

Με βάση αυτές τις ιστολογικές παρατηρήσεις ορίστηκαν τα ακόλουθα στάδια
ωρίμανσης/ωοτοκίας για τις θηλυκές τσιπούρες (Πίνακας 2).
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Πίνακας 2. Στάδια ωρίμανσης/ωοτοκίας για τα θηλυκά άτομα σύμφωνα με τις
ιστολογικές παρατηρήσεις.
Στάδια
Ωρίμανσης
F1

Περιγραφή
Μόνο ωοκύτταρα πρωτογενούς φάσης ανάπτυξης. Καθόλου
ατρησία ή πολύ σπάνια προχωρημένη ατρησία.
Ωοκύτταρα στο στάδιο των κυστιδίων λεκίθου. Κάποια μερικώς

F2

λεκιθικά ωοκύτταρα μπορεί να υπάρχουν καθώς και μερική
ατρησία.
Επικρατούν μερικώς και πλήρως λεκιθικά ωοκύτταρα με ή

F3

χωρίς ενδείξεις προηγούμενης (POFs) ή επικείμενης ωοτοκίας
(αρχόμενο στάδιο τελικής ωρίμανσης). Λιγότερο αναπτυγμένα
ωοκύτταρα παρόντα. Ατρησία α-σταδίου.
Ωοκύτταρα σε πλήρη ενυδάτωση. Αρχόμενη τελική ωρίμανση

F4

και/ή κενά ωοθυλάκια μπορεί να υπάρχουν. Λιγότερο
αναπτυγμένα ωοκύτταρα παρόντα. Ατρησία α-σταδίου.
Ωοκύτταρα σε δευτερογενή φάση ανάπτυξης και απουσιάζει η

F5

ατρησία α-σταδίου. Επικρατούσα η ατρησία β σταδίου ή
μεταγενέστερου. Ωοκύτταρα με κυστίδια λεκίθου μπορεί να
υπάρχουν. Συχνή εμφάνιση έγκλειστων χωρίων.

Αρσενικά
Με εξαίρεση τα λίγα δείγματα που είχαν όρχεις στην αρχική ωρίμανση (δηλαδή
άφθονα σπερματογόνια, κύστεις με σπερματοκύτταρα και σπερματίδες αλλά
καθόλου σπέρμα απελευθερωμένο στην κοιλότητα των λοβίων και των αγωγών)
(Εικόνα 8Α), τα περισσότερα αρσενικά ήταν ώριμα τον Νοέμβριο έως Δεκέμβρη,
με σπέρμα στην κοιλότητα των λοβίων και των αγωγών (Εικόνα 8B, C). Στο τέλος
της αναπαραγωγικής περιόδου, μπορούσαν να παρατηρηθούν στους όρχεις λίγο
υπολειμματικό σπέρμα και μερικές ευρέως διασκορπισμένες κύστεις με
σπερματίδες (Εικόνα 8D). Μεταγενέστερα, μπορούσαν να παρατηρηθούν μόνο
σπερματογόνια και περιστασιακά κάποιο υπολειπόμενο σπέρμα στους όρχεις
(Εικόνα 8E και F).
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Εικόνα 8. Μικροφωτογραφίες λειτουργικών όρχεων τσιπούρας. (Α) Σε φάση
ανάπτυξης. (Β-C) Σπερμίαση. (D) Σε υποτροπή. (Ε) και (F) Ηρεμία/επανέναρξη
του κύκλου. Προσέξτε τον ωοθηκικό ιστό στην (E). Πράσινα βέλη: σπερματογόνια.
Κόκκινα βέλη: σπερματοζωάρια. SC: σπερματοκύτταρα. Sp: σπερματίδες. Μπάρες
κλίμακας: 0, 1mm στην (Α) και 0, 2mm στις C – F.
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Οι παρατηρήσεις αυτές χρησιμοποιήθηκαν για να καθορίσουν τέσσερεις
κατηγορίες ωρίμανσης για την αρσενική τσιπούρα (Πίνακας 3)

Πίνακας 3. Στάδια ωρίμανσης για τα αρσενικά άτομα σύμφωνα με τις ιστολογικές
παρατηρήσεις (Προσαρμοσμένο από Grier και Tayor (1998) και Brown-Peterson et
al. (2002)).
Στάδια
Ωρίμανσης

Περιγραφή
Αναπτυσσόμενοι. Έναρξη της σπερματογένεσης και σχηματισμός
σπερματοδόχου κύστης. Δευτερογενή σπερματογόνια,

M1

σπερματοκύτταρα, σπερματίδες και σπέρμα μπορεί να υπάρχουν
στη σπερματοδόχο κύστη. Δεν υπάρχουν σπερματοζωάρια στην
κοιλότητα των λοβίων ή των σπερματικών αγωγών.
Σπερμίαση. Σπερματοδόχοι κύστεις σε ολόκληρο τον όρχι. Όλα τα

M2

στάδια της σπερματογένεσης (σπερματογόνια, σπερματοκύτταρα,
σπερματίδες) μπορεί να υπάρχουν. Σπερματοζωάρια στην
κοιλότητα των λοβίων ή στους σπερματικούς αγωγούς.
Υποτροπή. Υπολειπόμενα σπερματοζωάρια στην κοιλότητα των

M3

λοβίων και των σπερματικών αγωγών. Ευρέως διάσπαρτες
σπερματοδόχοι κύστεις που περιέχουν σπερματίδες.
Πολλαπλασιασμός σπερματογονίων στην περιφέρεια των όρχεων.
Αναδημιούργηση. Πολλαπλασιασμός των σπερματογονίων σε όλο

M4

τον όρχι. Η κοιλότητα των λοβίων μικρή ή ανύπαρκτη.
Υπολειμματικά σπερματοζωάρια περιστασιακά παρόντα στην
κοιλότητα των λοβίων και/ή στους σπερματικούς αγωγούς.

4.5 Μηνιαία ποσοστά των ιστολογικών τάξεων
Τα μηνιαία ποσοστά των ιστολογικών τάξεων σε θηλυκές και αρσενικές τσιπούρες
απεικονίζονται στο Διάγραμμα 4 και Διάγραμμα 5 για κάθε μία από τις πέντε
μονάδες.
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Διάγραμμα 4. Αθροιστικά ποσοστά των ιστολογικών τάξεων σε θηλυκές
τσιπούρες.
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Διάγραμμα 5. Αθροιστικά ποσοστά των ιστολογικών τάξεων σε αρσενικές
τσιπούρες.
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Τα αποτελέσματα αντανακλούν γενικά αυτά της διακύμανσης του GSI.
Επισημαίνεται ότι η ωοτοκία σταματά νωρίτερα στη μονάδα 1.

4.6 Αναπαραγωγικά ικανά θηλυκά
Σε ένα μεταγενέστερο βήμα της ανάλυσης, επικεντρωθήκαμε στα θηλυκά που είναι
ικανά για ωοτοκία (παρουσία λεκιθικών ωοκυττάρων στις ωοθήκες). Υπολογίσαμε
το κλάσμα των δυνητικά ενεργών ψαριών όσον αφορά στην ωοτοκία, τα οποία
ορίζονται ως τα θηλυκά με σημάδια επικείμενης (με ωοκύτταρα σε αρχικό στάδιο
της τελικής ωρίμανσης ή ενυδάτωσης) ή πρόσφατης ωοτοκίας (εμφάνιση κενών
ωοθυλακίων). Τέτοια θηλυκά εμφανίστηκαν από το Δεκέμβριο έως το Μάρτιο με
διαφορετικά κλάσματα μεταξύ των μονάδων και των μηνών (Διάγραμμα 6, επάνω
γράφημα). Αξίζει να σημειωθεί, ότι στην περίοδο από το Δεκέμβρη μέχρι το
Φεβρουάριο, τα περισσότερα από αυτά τα ενεργά ωοτόκα ψάρια είχαν πάνω από
δύο δείκτες ωοτοκίας στις ωοθήκες τους (Διάγραμμα 6, κάτω γράφημα) που
υποδηλώνει μία υψηλή ατομική συχνότητα ωοτοκίας για αυτά τα ψάρια. Για
παράδειγμα, όλα τα ψάρια με ενυδατωμένα ωοκύτταρα στη μονάδα 1 το Δεκέμβριο
είχαν επίσης στις ωοθήκες τους ωοκύτταρα μετά την ωορρηξία καθώς και
ωοκύτταρα αρχόμενης τελικής ωρίμανσης

που υποδηλώνει ότι πιθανότατα

ωοτοκούσαν κάθε μέρα.
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Κλάσμα θηλυκών με δύο ή τρεις δείκτες ωοτοκίας
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Διάγραμμα 6. Πάνω γράφημα: Κλάσμα θηλυκών με λεκιθικά ωοκύτταρα στην
τελική ωρίμανση των ωοκυττάρων και/ή με την συχνότητα των μετα-ωορρηκτικών
ωοθυλακίων (ενεργά ωοτόκα θηλυκά). Κάτω γράφημα: κλάσμα για τα ενεργά σε
ωοτοκία θηλυκά άτομα με περισσότερους από έναν δείκτες ωοτοκίας (ενυδατωμένα
ωοκύτταρα και/ή αρχόμενη τελική ωρίμανση και/ή μετα-ωορρηκτικά ωοθυλάκια).

Το κλάσμα των θηλυκών με ενυδατωμένα ωοκύτταρα παρουσιάζεται στο
Διάγραμμα 7 (επάνω γράφημα). Αυτά τα κλάσματα μπορούν να θεωρηθούν ως οι
εκτιμήσεις της συχνότητας ωοτοκίας του πληθυσμού (κλάσμα των ώριμων
θηλυκών που ωοτοκούν κάθε μέρα) και, με εξαίρεση τη μονάδα 4 το Φεβρουάριο,
κυμαίνονται από 8% έως 38%. Η υψηλή τιμή το Φεβρουάριο στη μονάδα 4 είναι
πιθανότατα συνέπεια του μικρού μεγέθους δειγμάτων σε αυτήν τη συγκεκριμένη
μονάδα και θα πρέπει να εξεταστεί με προσοχή.
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Το κλάσμα των θηλυκών με κενά ωοθυλάκια (Διάγραμμα 7, κάτω γράφημα) είναι
ένας άλλος δείκτης που χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό για την εκτίμηση του
κλάσματος ωοτοκίας (Hunter και Macewitz, 1985). Τα κενά ωοθυλάκια που
παρατηρήθηκαν σε αυτήν τη μελέτη βρίσκονταν σε ένα μέτριο βαθμό εκφυλισμού.
Λαμβάνοντας υπόψη τα μοτίβα της θερμοκρασίας στις μονάδες και τις
πληροφορίες από τα πειράματα εκφυλισμού των κενών ωοθυλακίων (Alday et al.
2008), αυτά πιθανότατα αντιπροσώπευαν την ωοτοκία μίας μόνο νύχτας.
Με βάση τα μέσα κλάσματα των ενυδατωμένων ωοκυττάρων και των θηλυκών με
μετα-ωορρηκτικά ωοθυλάκια, μία συνολική μέση εκτίμηση του κλάσματος των
ώριμων θηλυκών που ωοτοκούν κάθε νύχτα είναι:
Μονάδα 1:
Μονάδα 2:
Μονάδα 3:
Μονάδα 5:

0,145
0,096
0,186
0,103

Η μονάδα 4 δε λήφθηκε υπόψη εξαιτίας του μικρού μεγέθους των δειγμάτων.
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Κλάσμα ώριμων θηλυκών με ενυδατωμένα ωοκύτταρα
0,7
0,6
0,5

Μονάδα 1

0,4

Μονάδα 2

0,3

Μονάδα 3
Μονάδα 4

0,2

Μονάδα 5
0,1
0
Νοέμβρ

Δεκ

Ιαν

Φεβρ

Μάρτ

Απρ

Κλάσμα ώριμων θηλυκών με κενά (μετα-ωορρηκτικά) ωοθυλάκια
0,35
0,3
0,25

Μονάδα 1

0,2

Μονάδα 2

0,15

Μονάδα 3
Μονάδα 4

0,1

Μονάδα 5

0,05
0
Νοέμ

Δεκ

Ιαν

Φεβ

Μάρ

Απρ

Διάγραμμα 7. Επάνω γράφημα: Κλάσμα θηλυκών με λεκιθικά ωοκύτταρα που
έχουν ενυδατωμένα αυγά. Κάτω γράφημα: Κλάσμα θηλυκών με λεκιθικά
ωοκύτταρα που έχουν μετα-ωορρηκτικά ωοθυλάκια.

4.7 Ποσοστά ατρησίας στα αναπαραγωγικά ικανά θηλυκά
Δεν παρατηρήθηκαν ενεργά ωοτόκα θηλυκά με επικράτηση ατρησίας πάνω από το
50% που σημαίνει ότι τα θηλυκά σε κατάσταση ατρησίας 1 (με <50% άλφα
ατρησίας) ήταν ενεργά και τα θηλυκά σε κατάσταση ατρησίας 2 (με >50% άλφα
ατρησίας) βρίσκονταν μετά την ωοτοκία. Αλλαγές στα κλάσματα των θηλυκών
στην κατάσταση-1 και στην κατάσταση-2 ήταν ενδεικτικές του τερματισμού της
αναπαραγωγικής περιόδου (Διάγραμμα 8). Οι μηνιαίες αλλαγές στα ποσοστά της
ατρησίας απεικονίζονται στο Διάγραμμα 9.
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Κατάσταση ατρησίας 1 (<50%)
100
90
80
70

Μονάδα 1

60

Μονάδα 2

50

Μονάδα 3

40
30

Μονάδα 4

20

Μονάδα 5

10
0

Νοέμβρ Δεκ

100

Ιαν

Φεβρ

Μάρτ

Απρ

Κατάσταση ατρησίας 2 (>50%)

90
80
70

Μονάδα 1

60

Μονάδα 2

50
40

Μονάδα 3

30

Μονάδα 4

20

Μονάδα 5

10
0

Νοέμβρ Δεκ

Ιαν

Φεβρ

Μάρτ

Απρ

Διάγραμμα 8. Θηλυκά με λεκιθικά ωοκύτταρα. Κλάσματα των ατόμων στην
Κατάσταση-1 ατρησίας (λιγότερο από το 50% των ωοκυττάρων βρίσκεται στο
άλφα ατρητικό στάδιο) και στην Κατάσταση-2 ατρησίας (περισσότερο από το 50%
των ωοκυττάρων βρίσκεται στο άλφα ατρητικό στάδιο).
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100
90
80
70

Μονάδα 1

60

Μονάδα 2

50

Μονάδα 3

40
30

Μονάδα 4

20
Μονάδα 5

10
0
Νοέμβρ

Δεκ

Ιαν

Φεβρ

Μάρτ

Απρ

Διάγραμμα 9. Θηλυκά με λεκιθικά ωοκύτταρα. Μέση επικράτηση (% ) του άλφα
σταδίου ατρησίας.

4.8 Γονιμότητα ομάδας (Batch fecundity)
Η γονιμότητα ομάδας μετρήθηκε σε όλα τα θηλυκά με ενυδατωμένες ωοθήκες
(n=37). Το διατηρημένο σε φορμαλδεΰδη βάρος μετατράπηκε πρώτα σε νωπό
βάρος χρησιμοποιώντας τον τύπο του Διαγράμματος 10.
30

Νωπό βάρος (g)

25

20
y = 1.3423x
r2 = 0.955, n=26

15

10

5
5

10

15

20

25

Διατηρημένο σε φορμαλδεΰδη βάρος (g)

Διάγραμμα

10.

Εξίσωση

μετατροπής

βάρους

ενυδατωμένων

ωοθηκών

διατηρημένων σε φορμαλδεΰδη.

Το συγκεντρωτικό δείγμα έδειξε ότι η γονιμότητα ομάδας εξαρτάται από την
επικράτηση της ατρησίας παρά από το βάρος των ψαριών (Διάγραμμα 11).
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Log (γονιμότητα ομάδας)

5.5

Log (γονιμότητα ομάδας)

5.5

5
4.5
4
3.5
3
2.5
-0.2

0
0.2
0.4
Log (βάρος χωρίς γονάδες)

y = -2.5948x + 4.6387
r2 = 0.4152

5
4.5
4
3.5
3
2.5
0

0.2
0.4
% Ατρησία

0.6

Διάγραμμα 11. Σχέσεις μεταξύ της γονιμότητας ομάδας και του βάρους χωρίς τις
γονάδες (επάνω γράφημα), γονιμότητα ομάδας και % ατρησία (κάτω γράφημα).

Τα αποτελέσματα των γενικών γραμμικών μοντέλων για την γονιμότητα ομάδας
και για τη σχετική γονιμότητα ομάδας φαίνονται στους Πίνακες 4 και 5. Αρχικά
τέθηκαν στα μοντέλα όροι αμφίδρομης αλληλεπίδρασης (χρησιμοποιώντας μία
σταδιακή αναλογία) αλλά δεν ήταν σημαντικά (περιλαμβάνοντας τους όρους
ΜΗΝΑΣ x ΜΟΝΑΔΑ). Τα τελικά μοντέλα ήταν εξαιρετικά σημαντικά και
εξηγούσαν ένα υψηλό ποσοστό απόκλισης (>83%). Η ατρησία ήταν ο πιο
σημαντικός παράγοντας, επηρεάζοντας σε μεγάλο βαθμό (κατιούσα ρύθμιση) τον
αριθμό των αβγών ανά ομάδα.
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Πίνακας 4. Αποτελέσματα του γενικού γραμμικού μοντέλου για την τυποποίηση
της γονιμότητας ομάδας (αριθμός αυγών ανά ομάδα). ΑΤΡΗΣΙΑ: ποσοστό των
λεκιθικών ωοκυττάρων στο άλφα στάδιο ατρησίας.
log(γονιμότητα ομάδας)

Source
Intercept
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΗΝΑΣ
log(ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ
ΓΟΝΑΔΕΣ)
ΑΤΡΗΣΙΑ
Σφάλμα
Σύνολο
Διορθωμένο σύνολο
Προσαρμοσμένο r2: 0.835

Type III Sum
of Squares
149.815
1.849
.784
.313

df
1
4
2
1

3.332
.985
653.109
7.692

1
28
37
36

Mean
Square
149.815
.462
.392
.313
3.332
.035

F
4258.496
13.136
11.141
8.906

p
.000
.000
.000
.006

94.718

.000

Partial
Eta
Squared
.652
.443
.241
.772

Πίνακας 5. Αποτελέσματα του γενικού γραμμικού μοντέλου για την τυποποίηση
της σχετικής γονιμότητας ομάδας (αυγά kg-1). ΑΤΡΗΣΙΑ: ποσοστό των λεκιθικών
ωοκυττάρων στο άλφα στάδιο ατρησίας.
log(σχετική γονιμότητα
ομάδας)

Source
Intercept
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΗΝΑΣ
ΑΤΡΗΣΙΑ
Σφάλμα
Σύνολο
Διορθωμένο σύνολο
Προσαρμοσμένο r2: 0.846

Type III Sum
of Squares
157.807
2.067
.778
3.372
1.005
637.058
8.104

df
1
4
2
1
29
37
36

Mean
Square
157.807
.517
.389
3.372
.035

F
4555.595
14.917
11.233
97.350

p
.000
.000
.000
.000

Partial
Eta
Squared
.673
.437
.770

Στο Διάγραμμα 12 φαίνονται οι εκτιμώμενες οριακές μέσες τιμές της σχετικής
γονιμότητας ομάδας σε διαφορετικές μονάδες και μήνες.
Η γονιμότητα ομάδας ήταν χαμηλότερη στις μονάδες 1 και 5 τον Ιανουάριο από ότι
το Δεκέμβριο και το Φλεβάρη.
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log(σχετική γονιμότητα ομάδας)

5

4.5

25586
14256

16982

4

3.5

8110
4000

3
Μονάδα 1

Μονάδα 2

Μονάδα 3

Μονάδα 4

Μονάδα 5

log(σχετική γονιμότητα ομάδας)

4.5

18707

4

9594
8472

3.5
Δεκ

Ιαν

Φεβ

Διάγραμμα 12. Εκτιμώμενες οριακές μέσες τιμές με 95% διαστήματα
εμπιστοσύνης για τη σχετική γονιμότητα ομάδας (αυγά kg-1) καθορισμένες σε
ποσοστό ατρησίας 17.81%. Επάνω γράφημα: μονάδες 1-5. Κάτω γράφημα:
εκτιμήσεις για διαφορετικούς μήνες. Οι (αντι-log) τιμές σημειώνονται επίσης.
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4.9 Εκτιμήσεις της ειδικής ημερήσιας και ετήσιας γονιμότητας
Στον πίνακα 6 δίνονται οι κατά προσέγγιση εκτιμήσεις της μέσης ειδικής
ημερήσιας γονιμότητας (DFSF) και της ετήσιας γονιμότητας (AFSF). Η μονάδα 4
αποκλείστηκε λόγω του μικρού μεγέθους των δειγμάτων (βλ. παραπάνω).

Πίνακας 6. Εκτιμήσεις του μέσου κλάσματος ωοτοκίας, S (από το Διάγραμμα 7)
και μέση σχετική γονιμότητα ομάδας, RF (από το Διάγραμμα 12). R: αναλογία
φύλου. DFSF: ημερήσια ειδική γονιμότητα θηλυκών (αριθμός αυγών που
παράγονται ημερησίως ανά Kg ώριμων θηλυκών στον πληθυσμό, DFSF=S x RF).
SP: διάρκεια της περιόδου ωοτοκίας σε ημέρες προσεγγισμένη από τον αριθμό των
μηνών με συχνότητα εμφάνισης ενυδατωμένων θηλυκών και/ή κενών ωοθυλακίων.
AFSF: ετήσια ειδική γονιμότητα θηλυκών (αριθμός αυγών που παράγονται ετησίως
ανά Kg των ώριμων θηλυκών στον πληθυσμό, AFSF: DFSF x SP).
Μονάδα
1
2
3
5

R
0,81
0,61
0,38
0,72

S
0,145
0,096
0,186
0,103

RF
4000
14256
16982
8110

DFSF
579
1362
3158
833

SP
30
60
90
60

AFSF
17368
81740
284196
49963

Τόσο η ημερήσια όσο και η ετήσια γονιμότητα μειώνονταν εκθετικά με την αύξηση
της αναλογίας φύλου (Διάγραμμα 13).
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DFSF
4000

y = 14459e
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2
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R = 0,9981
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0,5
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0,7

0,8

0,9

0,8

0,9

Αναλογία Φύλου

AFSF
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0

y = 3E+06e

-6,1376x

2

R = 0,9651

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Αναλογία Φύλου

Διάγραμμα 13. Σχέσεις μεταξύ της ειδικής ημερήσιας γονιμότητας (DFSF:αριθμός
αυγών που παράγονται ημερησίως ανά kg ώριμων θηλυκών στον πληθυσμό),
ετήσιας ειδικής γονιμότητας (AFSF: αριθμός αυγών που παράγονται ετησίως ανά
kg των ώριμων θηλυκών στον πληθυσμό) και αναλογία φύλου.
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5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ
5.1 Ωοτοκία της τσιπούρας στους θαλάσσιους ιχθυοκλωβούς
To σημαντικότερο αποτέλεσμα της παρούσας διατριβής ήταν ότι τόσο οι θηλυκές
όσο και οι αρσενικές τσιπούρες υπόκεινται σε ωρίμανση, ωορρηξία, ωοτοκία και
απελευθέρωση σπέρματος αντίστοιχα μέσα στους θαλάσσιους ιχθυοκλωβούς κατά
τη διάρκεια της αναπαραγωγικής τους περιόδου (Δεκέμβριος - Μάρτιος).
Στη συγκεκριμένη μελέτη, οι φάσεις του αναπαραγωγικού κύκλου της τσιπούρας
εντός των ιχθυοκλωβών συμφωνούν με αυτές της ήδη υπάρχουσας βιβλιογραφίας
(Brown-Peterson, Nancy Lowerre-Barbieri, Susan Macewicz, Beverly J. SaboridoRey, FranTomkiewicz, JonnaWyanski, David M. 2011). Πιο αναλυτικά, κατά την
πρώτη φάση της ανωριμότητας, τα ψάρια δεν έχουν γεννήσει ποτέ και συνήθως δεν
υπάρχει καθόλου ατρησία. Στην επόμενη φάση του αναπαραγωγικού κύκλου που
είναι η φάση ανάπτυξης, οι γονάδες αρχίζουν να αναπτύσσονται αλλά τα ψάρια δε
θα ωοτοκήσουν σύντομα. Σε αυτό το στάδιο μπορεί να υπάρχει μερική ατρησία.
Στην τρίτη φάση τα άτομα της τσιπούρας είναι πλέον αναπαραγωγικά ικανά για
ωοτοκία και πιθανότατα θα ωοτοκήσουν σε αυτόν τον κύκλο ή αυτήν την εποχή. Σε
αυτό το στάδιο μπορεί να παρατηρείται μερική ατρησία καθώς και κάποια κενά
ωοθυλάκια. Η τέταρτη φάση περιλαμβάνει τα ενεργώς ωοτόκα ψάρια. Η ωοτοκία
είτε επίκειται είτε είναι ενεργή ή έχει πρόσφατα πραγματοποιηθεί. Η ατρησία στη
φάση αυτή μπορεί να παρατηρείται στα τελευταία λεκιθικά ή ενυδατωμένα
ωοκύτταρα. Η πέμπτη φάση περιλαμβάνει την υποτροπή της ωοτοκίας και τελικά
την παύση της. Σε αυτό το σημείο η ατρησία είναι παρούσα σε οποιοδήποτε στάδιο.
Στην τελευταία φάση του αναπαραγωγικού κύκλου, τη φάση της «αναγέννησης»,
τα ψάρια είναι πλέον ώριμα αλλά αναπαραγωγικά ανενεργά.
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5.2 Θερμοκρασία
Η αναπαραγωγή (κυρίως το φύλο και η γονιμότητα) των ψαριών επηρεάζεται σε
μεγάλο βαθμό τόσο από βιοτικούς όσο και από αβιοτικούς παράγοντες
(θερμοκρασία του νερού, τροφή, αλατότητα, περιεκτικότητα σε οξυγόνο κ.λπ.). Σε
δεδομένη μεταβολή των περιβαλλοντικών συνθηκών τα ψάρια αναπτύσσουν
διάφορα προσαρμοστικά χαρακτηριστικά, είτε σωματικά είτε ηθολογικά, για την
αποτελεσματική απόκριση και επιβίωσή τους (Johnston 2006). Συχνά, οι αβιοτικοί
παράγοντες αλλάζουν με έναν εναρμονισμένο και σχετικά προβλέψιμο τρόπο ανά
εποχή (π.χ. θερμοκρασία και διάρκεια ημέρας) και συνδυάζονται με ενδογενείς
φυσιολογικούς ρυθμούς, οι οποίοι μπορούν να τροποποιηθούν από πλήθος
οικολογικών παραγόντων (Johnston 2006). Η θερμοκρασία ανάπτυξης έχει
παρατηρηθεί

πως

(Koumoundouros

et

μπορεί

να

al.

2002).

προκαλέσει
Πρόσφατες

μόνιμες
μελέτες

αλλαγές

στο

προτείνουν

φύλο
ότι

η

αναπαραγωγική λειτουργία της τσιπούρας δεν είναι πολύ ευαίσθητη στη
θερμοκρασία του περιβάλλοντος και τα ψάρια μπορούν να ωοτοκούν κάτω από
ημισταθερές θερμοκρασίες του νερού που κυμαίνονται μεταξύ 19 και 21οC αν
εκτίθενται στην απαραίτητη φωτοπερίοδο (M. Pavlidis, αδημοσίευτα δεδομένα).
Σύμφωνα με την παρούσα μελέτη, το εύρος της θερμοκρασίας στο οποίο τα ψάρια
ωοτοκούσαν συμφωνεί με το προαναφερθέντα της βιβλιογραφίας. Όντως, αυτό
επιβεβαιώνεται και από τη μονάδα 1 η οποία χαρακτηρίζεται από σημαντικά
χαμηλότερες θερμοκρασίες σε σχέση με τις υπόλοιπες μονάδες. Οι χαμηλότερες
αυτές θερμοκρασίες φαίνεται να επηρεάζουν τη διάρκεια της αναπαραγωγικής
περιόδου. Σε αυτή τη μονάδα η ωοτοκία σταμάτησε όταν η θερμοκρασία έπεσε
κάτω από τους 13 oC.
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5.3 Γονιμότητα
Στην τσιπούρα, η γαμετογένεση ξεκινά το Νοέμβριο και η περίοδος ωοτοκίας
αρχίζει σύντομα μετά τη μικρότερη ημέρα του χρόνου και διαρκεί για 3-5 μήνες
(Zohar & Gordin 1979; Zohar et al. 1995a). Η χρονική εμφάνιση της ωοτοκίας
μεταξύ των γεννητόρων είναι σταθερή, και αυτή πραγματοποιείται αργά το
απόγευμα (~16:00) (Meseguer et al. 2008), αν και υπάρχουν επίσης πληθυσμοί που
ωοτοκούν νωρίς το πρωί (~06:00) (Mylonas et al. 2011). Επιπλέον, μία μοναδική
δεξαμενή γεννητόρων είναι επίσης πιθανό να περιέχει τόσο έναν πληθυσμό που
ωοτοκεί το απόγευμα όσο και έναν που ωοτοκεί το πρωί. Έρευνες στις οποίες έχει
χρησιμοποιηθεί μικροδορυφορική γενετική ανάλυση, έχουν πρόσφατα δείξει ότι σε
δεδομένους γεννήτορες σε αιχμαλωσία, μονάχα ένα μικρό ποσοστό (27-33%) των
ψαριών συνεισέφεραν στους απογόνους κάθε ημέρας, με τους αρσενικούς
γεννήτορες να έχουν μικρότερη γονική εκπροσώπηση από τους θηλυκούς (Brown
et al. 2005). Παρομοίως, σε μία άλλη μελέτη, από τους 66 συνολικά γεννήτορες
μόνο τα 17 θηλυκά και τα 11 αρσενικά ψάρια συμμετείχαν στην ωοτοκία μίας
ημέρας (Navarro et al. 2009). Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν ότι παρόλο που η
τσιπούρα έχει μία ασύγχρονη ωοθηκική ανάπτυξη και έχει αναφερθεί ότι ωοτοκεί
κάθε μέρα, δεν υπόκεινται όλα τα άτομα σε καθημερινή ωοτοκία κατά τη διάρκεια
της αναπαραγωγικής περιόδου.

Στην παρούσα μελέτη οι εκτιμήσεις της

γονιμότητας έδειξαν ότι η πραγματική παραγωγή αυγών είναι περίπου 20 φορές
χαμηλότερη από αυτές που συνήθως επιτυγχάνονται από γεννήτορες οι οποίοι
βρίσκονται σε αιχμαλωσία σε χερσαίες εγκαταστάσεις κάτω από βέλτιστες
συνθήκες εκτροφής (ετήσια γονιμότητα: > 2.0×106 αυγά kg-1 (Barbaro et al. 1997,
Zohar et al. 1995, EFSA 2008, Mylonas et al. 2011). Είναι γνωστό ότι η παραγωγή
των αυγών μπορεί να υφίσταται κατιούσα ρύθμιση από την ατρησία και επίσης
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μειώνεται σημαντικά με την μείωση της βέλτιστης αναλογίας αρσενικών προς
θηλυκά άτομα. Οι τσιπούρες έχουν μία σύνθετη αναπαραγωγική βιολογία και οι
συνθήκες μέσα στους ιχθυοκλωβούς δεν είναι οι βέλτιστες για την ωοτοκία, λόγω
(α) της μη ισορροπημένης αναλογίας των δύο φύλων, (β) της αυξημένης
πυκνότητας εκτροφής, (γ) της απουσίας από την τροφή των κατάλληλων θρεπτικών
για την γοναδική ωρίμανση και (δ) της έκθεσης σε διάφορα περιβαλλοντικά
ερεθίσματα που μπορεί να προκαλέσουν καταπόνηση. Αυτοί οι παράμετροι είναι
πιθανό να εμποδίζουν να επιτελεστεί κανονικά η συμπεριφορά ωοτοκίας (Mylonas
et al. 2011). Ιδιαίτερα η διατροφή είναι πολύ σημαντική κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγικής περιόδου κυρίως κατά τη διάρκεια της περιόδου ωοτοκίας
(Tandler et al. 1995; Watanabe & Kiron 1995;Zohar et al. 1995a; Izquierdo et al.
2001; Watanabe & Vassallo-Agius 2003), καθώς οι ασύγχρονες ωοθήκες απαιτούν
θρεπτικές ουσίες απαραίτητες για την εντατική διαδικασία της βιτελλογένεσης.
Στην τσιπούρα, μία αλλαγή στη διατροφή του αναπαραγωγικού αποθέματος με μία
ανεπαρκή σε θρεπτικές ουσίες δίαιτα,

έχει ως αποτέλεσμα μία γρήγορη και

δραματική μείωση στην ποιότητα των αυγών που παράγονται με την επιτυχία
γονιμοποίησης να μειώνεται στο 0% μέσα σε μία περίοδο μικρότερη των 10
ημερών (Zohar et al. 1995a). Οι διατροφικές απαιτήσεις των αναπαραγωγικών
ψαριών σε εμπορικές εγκαταστάσεις συνήθως πληρούνται με ένα συνδυασμό
εμπορικών τροφών για γεννήτορες και ωμό ψάρι ή καλαμάρι. Μία διατροφή
πλούσια σε λιπίδια και πρωτεΐνες, κριλ και/ή καλαμάρι και συμπληρώματα
βιταμινών, μπορεί να παρέχεται 1-2 μήνες πριν από την αναπαραγωγική περίοδο
και να συνεχίζεται για ένα τουλάχιστον μήνα μετά την παύση της ωοτοκίας. Την
υπόλοιπη ήρεμη περίοδο θα μπορούσε να προσφέρεται μία λιγότερο ακριβή
διατροφή.
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Φαίνεται πως κάποια είδη των Sparidae όταν έχουν ανατραφεί εξολοκλήρου σε
αιχμαλωσία δεν ωοτοκούν αυθόρμητα, αν και μπορεί να υπόκεινται σε
ολοκληρωμένη

γαμετογένεση

και

ωρίμανση,

συμπεριλαμβανόμενων

της

σπερμίασης και της ωορρηξίας. Δεν είναι γνωστό γιατί αυτό συμβαίνει αλλά πολύ
πιθανόν η δυσλειτουργία αυτή να σχετίζεται με συμπεριφορά αναπαραγωγής,
καθώς τόσο τα αρσενικά όσο και τα θηλυκά παράγουν βιώσιμους γαμέτες, αλλά δε
φαίνεται να τους απελευθερώνουν καθόλου (όπως στο μυτάκι) ή δεν τους
απελευθερώνουν τη σωστή στιγμή για επιτυχή γονιμοποίηση (όπως στην
περίπτωση της γλώσσας) (Guzmán et al. 2009). Ωστόσο, γενετικές αναλύσεις οι
οποίες έγιναν στα πλαίσια διαφορετικού και μεταγενέστερου πειράματος
(Somarakis et al. 2012) έδειξαν ότι τα αυγά της τσιπούρας παράγονται και
γονιμοποιούνται εντός των ιχθυοκλωβών.
5.4 Οικολογικές επιπτώσεις της διαφυγής μέσω της ωοτοκίας
Περίπου 130.000 τόνοι τσιπούρας παρήχθησαν το 2010 σε όλη τη Μεσόγειο
Θάλασσα (FAO 2012) με τις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας να εξαπλώνονται σε 16
χώρες συνολικά, αν και αυτές συγκεντρώνονται κυρίως στην Ελλάδα και στην
Τουρκία (Trujillo et al. 2012). Σύμφωνα με εκτιμήσεις (Dempster, 2002), αν το 510% της ψαριών τσιπούρας φτάσει σε ένα μέγεθος στο οποίο αυτές ωριμάζουν και
ωοτοκούν μέσα στους ιχθυοκλωβούς, τότε η εκτιμώμενη μέση ειδική γονιμότητα
των θηλυκών δηλ. 108.000 αυγά ανά κιλό ισοδυναμεί με την παραγωγή και την
απελευθέρωση 3.51-7.02 x 1011 αυγών ανά έτος μέσα στο ευρύτερο περιβάλλον. Αν
και τα εκτιμώμενα ποσοστά επιβίωσης των αυγών αμέσως μετά την ωοτοκία σε μία
μονάδα

είναι

χαμηλά

απελευθερώνονται

στο

(10%),

ο

περιβάλλον

απόλυτος
δεν

αριθμός

αποκλείει

την

των

αυγών

που

πιθανότητα

της
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«στρατολόγησης» των νεαρών ατόμων που έχουν γεννηθεί μέσα σε ιχθυοκλωβούς
από τους άγριους πληθυσμούς.

Αν ένα αυγό ανά εκατομμύριο που παράγονται στους ιχθυοκλωβούς επιβιώσει
μέχρι την ενηλικίωση, εκτιμάται ότι 351.000-702.000 ψάρια ανά έτος θα
μπορούσαν να στρατολογηθούν σε άγριους πληθυσμούς. Σε περιπτώσεις όπου η
ιχθυοκαλλιέργεια είναι έντονη, όπως στην Ελλάδα και στην Τουρκία (49% και 31%
της εκτρεφόμενης τσιπούρας στη Μεσόγειο αντίστοιχα, Trujilo et al. 2012), η
επίδραση αυτή θα μπορούσε να είναι σημαντική στο πλαίσιο των συνολικών
άγριων πληθυσμών τσιπούρας. Υπάρχοντα συσχετιζόμενα στοιχεία προτείνουν ότι
αυτός ο μηχανισμός μπορεί να είναι υπεύθυνος για τις εξάρσεις «στρατολόγησης»
σε πληθυσμούς τσιπούρας σε συγκεκριμένες παράκτιες περιοχές στην Ελλάδα
(Dimitriou et al. 2007). Επιπλέον, υπάρχουν άμεσες αποδείξεις ότι ο βακαλάος του
Ατλαντικού που έχει γεννηθεί σε θαλάσσιους ιχθυοκλωβούς, επιβιώνει και γίνεται
ηλικίας-0, αναπτύσσεται και «στρατολογείται» στο αναπαραγωγικό απόθεμα, και
στη συνέχεια αναπαράγεται επιτυχώς (Taranger et al. 2011).
Η διαφυγή των αυγών από μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας τσιπούρας και οι
επακόλουθες οικολογικές συνέπειές τους κατά πάσα πιθανότητα εξαρτώνται από
διάφορους παράγοντες που σχετίζονται με την παραγωγή, την τοποθέτηση της
μονάδας και την έκταση της επιλεκτικής εκτροφής των ψαριών για την αύξηση
επιθυμητών χαρακτηριστικών για τις υδατοκαλλιέργειες. Αυτά τα επιθυμητά
χαρακτηριστικά είτε επηρεάζουν την ποσότητα των αυγών που παράγονται, είτε
την επιβίωσή τους ή τις επιπτώσεις τους μετά την επιβίωση. Οι αποφάσεις της
βιομηχανίας που σχετίζονται με το μέγεθος της εμπορεύσιμης τσιπούρας θα
επηρεάσουν το ποσοστό των ψαριών που φτάνει στο αναπαραγωγικό μέγεθος μέσα
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στους ιχθυοκλωβούς και την πιθανότητα παραγωγής γονιμοποιημένων αυγών. Η
παραγωγή των αυγών θα αυξηθεί όταν η αναλογία φύλου μέσα στους
ιχθυοκλωβούς είναι ισορροπημένη, και η πιθανότητα οι προνύμφες να
στρατολογηθούν στους άγριους πληθυσμούς μπορεί να αυξηθεί όταν οι μονάδες
ιχθυοκαλλιέργειας τοποθετηθούν σε περιοχές όπου η τσιπούρα μπορεί να
ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής της, όπως παράκτιες λιμνοθάλασσες (Dimitriou et al.
2007).
Σε περίπτωση που διαφεύγοντα αυγά παράγουν ώριμα ψάρια ικανά για
διασταύρωση με άγρια άτομα, αυτό που θα καθορίσει το επίπεδο των επιδράσεων
πάνω στη γενετική ποικιλότητα των άγριων πληθυσμών είναι η γενετική
ποικιλότητα της εκτρεφόμενης στους ιχθυοκλωβούς τσιπούρας αλλά και ο βαθμός
στον οποίο οι τσιπούρες έχουν εκτραφεί επιλεκτικά για να αυξηθούν
χαρακτηριστικά κατάλληλα για εξημέρωση τα οποία μπορεί να αποδειχθούν
δύσκολα προσαρμόσιμα σε άγριες συνθήκες. Προγράμματα επιλεκτικής εκτροφής
για την τσιπούρα είναι σε εξέλιξη και υπάρχουν στοιχεία για γενετική
διαφοροποίηση των άγριων και εκτρεφόμενων αποθεμάτων (Loukovitis et al.
2012).
Μία σειρά από επιλογές διαχείρισης είναι δυνατό να μειώσει την έκταση της
ωοτοκίας της τσιπούρας στους θαλάσσιους ιχθυοκλωβούς ή να περιορίσει τις
πιθανές οικολογικές ή γενετικές επιδράσεις αν τελικά τα αυγά απελευθερώνονται
στο περιβάλλον. Η κατασκευή ενός συλλέκτη αυγών θα μπορούσε να εμποδίσει τον
διασκορπισμό των αυγών μακριά από τους ιχθυοκλωβούς. Το κατά πόσο τέτοιες
συσκευές θα μπορούσαν πρακτικά να εφαρμοστούν σε εμπορική κλίμακα απαιτεί
περαιτέρω έρευνα. Μελλοντικές μελέτες που δείχνουν τη διήθηση ως μέθοδο
απομάκρυνσης των αυγών που έχουν γεννηθεί πρέπει να λάβουν υπόψη την καλή
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διαβίωση των εκτρεφόμενων ψαριών. Άλλες επιλογές για τη μείωση των
ποσοτήτων των αυγών περιλαμβάνουν τον υβριδισμό, τη στείρωση και την
πολυπλοειδία. Ωστόσο, προβλήματα όπως η αρχικά υψηλότερη θνησιμότητα, η
φτωχή ανάπτυξη και η αποδοχή των καταναλωτών, είναι αυτά που πρέπει να
επιλυθούν πρώτα. Τέλος, οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικές με την οικολογία της
τσιπούρας είναι διάσπαρτες, αλλά υποδηλώνουν ότι είναι πιθανότατα ένα είδος
εξαρτώμενο από εκβολές (Dimitriou et al. 2007). Έτσι, ένα προληπτικό πραϋντικό
μέτρο για την ελαχιστοποίηση των ενδεχόμενων αρνητικών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων των διαφυγών των αυγών θα ήταν να περιοριστεί η εκτροφή των
μεγάλων ατόμων τσιπούρας (μεγεθών πέρα από αυτό της αναστροφής φύλου) σε
περιοχές κοντά σε γνωστές, πλούσιες διατροφικά τοποθεσίες για το εκάστοτε είδος,
όπως παραδείγματος χάριν οι λιμνοθάλασσες.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ


Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης δείχνουν ότι οι τσιπούρες που
καλλιεργούνται σε θαλάσσιους ιχθυοκλωβούς πέρα από το μέγεθος της
αναστροφής φύλου μπορούν να φτάσουν στην τελική ωρίμανση, ωορρηξία
και ωοτοκία κατά τη διάρκεια της φυσικής αναπαραγωγικής περιόδου του
είδους.



Παρόλα αυτά, η παραγωγή των αυγών είναι πολύ χαμηλή, μειώνεται
σημαντικά με την αναλογία φύλου (με το μέγεθος των ψαριών στον
ιχθυοκλωβό) και διαφέρει αρκετά από μέρα σε μέρα μέσα στην ίδια περίοδο
ωοτοκίας.



Υπάρχουν

3

περιπτώσεις

στις

οποίες

η

πιθανότητα

παραγωγής

περισσότερων αυγών ή/και η πιθανότητα οι προνύμφες να στρατολογηθούν
στους άγριους πληθυσμούς, να αυξηθεί:
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 Να υπάρχει η βέλτιστη αναλογία φύλου μέσα στον ιχθυοκλωβό
 Να πραγματοποιείται η χορήγηση ειδικής δίαιτας στους γεννήτορες
και να απουσιάζουν έντονοι χειρισμοί και τέλος
 Οι ιχθυοκαλλιέργειες να είναι τοποθετημένες σε περιοχές όπου η
τσιπούρα να μπορεί να ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής της, π.χ. κοντά
σε λιμνοθάλασσες.


Τα παραπάνω ευρήματα υποδηλώνουν ότι οι διαφυγές των αυγών από τις
ιχθυοκαλλιέργειες τσιπούρας και οι επακόλουθες οικολογικές επιπτώσεις
είναι χαμηλές, εξαρτώμενες από το μέγεθος και την ένταση της
καλλιέργειας εντός συγκεκριμένων περιοχών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΣΤΑΔΙΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ


Αφυδάτωση:

Έπειτα από τη μονιμοποίησή τους οι ιστοί αφυδατώθηκαν σε αυξανόμενες
συγκεντρώσεις διαλυμάτων αιθανόλης με βάση το παρακάτω πρωτόκολλο:
1. Διάλυμα αιθυλικής αλκοόλης 30% (60 λεπτά)
2. Διάλυμα αιθυλικής αλκοόλης 50% (60 λεπτά)
3. Διάλυμα αιθυλικής αλκοόλης 70% (60 λεπτά)



4.

Διάλυμα αιθυλικής αλκοόλης 95% (60 λεπτά)

5.

Διάλυμα αιθυλικής αλκοόλης 95% (60 λεπτά)

6.

Απόλυτη αιθυλική αλκοόλη

(60 λεπτά)

7.

Απόλυτη αιθυλική αλκοόλη

(60 λεπτά)

8.

Απόλυτη αιθυλική αλκοόλη

(90 λεπτά)

9.

Ξυλόλη

(50 λεπτά)

10. Ξυλόλη

(40 λεπτά)

11. Παραφίνη

(120 λεπτά)

12. Παραφίνη

(120 λεπτά)

Έγκλειση (πολυμερισμός)

Μετά το στάδιο της σκήνωσης, οι ιστοί, διαποτισμένοι με παραφίνη,
τοποθετήθηκαν μέσα σε ειδικά καλούπια (κασέτες έγκλεισης) και περιλούστηκαν
με καθαρή, λιωμένη παραφίνη (ο ιστός παγιδεύεται μέσα στην παραφίνη καθώς
αυτή κρυώνει και παίρνει το σχήμα του καλουπιού).


Παραγωγή τομών

Οι κύβοι παραφίνης τοποθετήθηκαν σε μικροτόμο και παρήχθησαν τομές πάχους 46 μm. Οι τομές τοποθετήθηκαν πάνω σε ζεστό νερό (περίπου 50-52 οC) για να
απλώσουν και να ισιώσουν και στη συνέχεια τοποθετήθηκαν πάνω σε
αντικειμενοφόρους. Οι τελευταίες αφέθησαν πάνω σε θερμαινόμενη τράπεζα για να
εξατμιστούν και τα τελευταία ίχνη νερού.


Χρώση

Η χρώση έγινε με αιματοξυλίνη και συμπληρωματική χρώση ηωσίνης. Η όξινη
συπτηριακή αιματοξυλίνη κατά Mayer, παρασκευάστηκε ως εξής (Clark 1981):
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Αιματοξυλίνη (5g), απεσταγμένο νερό (700 ml), στυπτηρία αλουμινίου αμμωνίου
[(ΝΗ4)2ΑΙ2(SO4)3]4H2O (50g) και ιωδικό νάτριο (ΝαΙΟ3) (0,25g). Μετά τη
διάλυση όλων των συστατικών στο νερό προσθέτουμε 300 ml γλυκερίνης και 20 ml
οξικό οξύ.
Το διάλυμα αλκοολούχου Ηωσίνης παρασκευάστηκε ως εξής (Καλλιανιώτης
1992):
Α)Διάλυμα αποθήκευσης:

Ηωσίνη Υ 1g
Απεσταγμένο νερό 20 ml
Αιθυλική αλκοόλη 95% 80 ml

Β)Διάλυμα χρώσης:

Διάλυμα αποθήκευσης 1 μέρος
Αιθυλική αλκοόλη 80% 3 μέρη

Τα συγκεκριμένα βήματα της χρώσης ήταν τα εξής:

Α. Αποπαραφίνωση με ξυλόλη:

Β. Απομάκρυνση ξυλόλης:

Γ. Ενυδάτωση:

Δ. Χρώση Αιματοξυλίνης:

1. Ξυλόλη

5 λεπτά

2. Ξυλόλη

5 λεπτά

3. Απόλυτη αιθυλική αλκοόλη 5 λεπτά
4. Απόλυτη αιθυλική αλκοόλη

5 λεπτά

5. Αιθυλική αλκοόλη 95%

2 λεπτά

6. Αιθυλική αλκοόλη 95%

2 λεπτά

7. Αιθυλική αλκοόλη 70%

2 λεπτά

8. Αιθυλική αλκοόλη 50%

2 λεπτά

9. Αιθυλική αλκοόλη 30%

2 λεπτά

10. Απεσταγμένο νερό

2 λεπτά

(10α) Διάλυμα Αιματοξυλίνης

7 λεπτά

(10β) 1% υδροχλωρικό οξύ (8 σταγόνες
διαλύματος 1Μ ΗCI σε 100 ml διαλύματος
αιθυλικής αλκοόλης 70%)
(Διαφοροποίηση)

10 sec
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Ε. Αφυδάτωση:

Ζ. Χρώση με ηωσίνη:

(10γ) Νερό βρύσης

10 λεπτά

(10δ) Αιθυλική αλκοόλη 30%

2 λεπτά

(10ε) Αιθυλική αλκοόλη 50%

2 λεπτά

(10στ) Αιθυλική αλκοόλη 70%

2 λεπτά

(10ζ) Αιθυλική αλκοόλη 95%

5 sec

(10η) Διάλυμα Ηωσίνης

40 sec

(10θ) Αιθυλική αλκοόλη 95%

2 -3 λεπτά

(Διαφοροποίηση)

Η. Αφυδάτωση:

11. Απόλυτη Αιθυλική αλκοόλη

2 -3 λεπτά

(11α)Απόλυτη Αιθυλική αλκοόλη 2 -3 λεπτά

Θ. Διαύγαση:

(11β) Ξυλόλη

2 λεπτά

(11γ) Ξυλόλη

5 λεπτά

Στη συνέχεια έγινε κάλυψη των τομών με συνθετική ακρυλακριλική ρητίνη
(Endelan) και τοποθέτηση καλυπτρίδας. Τέλος, παρατηρήθηκαν οι τομές των ιστών
στο μικροσκόπιο και επιλέχθηκαν οι καλύτερες τομές για φωτογράφηση.

Πίνακας 7. Αριθμός ψαριών που συλλέχθηκαν(N), αριθμός θηλυκών, αριθμός αρσενικών,
αναλογία φύλου (αριθμός θηλυκών/N), μέσο μεσουραίο μήκος (FL) και μέσο βάρος (W)
της τσιπούρας ανά μήνα και ανά μονάδα.

Μονάδα

ΜΗΝΑΣ

N

Νοέμβρης

Δεκέμβρης

Ιανουάριος

Φλεβάρης

Μάρτης

Απρίλης

Σύνολο

1

50

50

50

50

50

50

300

2

50

50

50

50

50

50

300

3

50

50

50

50

50

50

300

4

21

19

20

20

20

20

120

5

40

40

40

40

42

40

242
1262
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Θηλυκά

1

37

39

36

44

48

39

243

2

29

31

28

26

39

31

184

3

23

19

15

17

18

23

115

4

15

9

16

11

12

13

76

5

27

29

28

28

34

29

175

Αρσενικά

793

1

13

11

14

6

2

11

57

2

21

19

22

24

11

19

116

3

27

31

35

33

32

27

185

4

6

10

4

9

8

7

44

5

13

11

12

12

8

11

67

Αναλογία
φύλου

469

1

0.74

0.78

0.72

0.88

0.96

0.78

0.81

2

0.58

0.62

0.56

0.52

0.78

0.62

0.61

3

0.46

0.38

0.30

0.34

0.36

0.46

0.38

4

0.71

0.47

0.80

0.55

0.60

0.65

0.63

5

0.68

0.73

0.70

0.70

0.81

0.73

0.72
0.63

Μέσο
μήκος
(cm)

1

39.3

39.0

38.7

38.9

36.0

36.3

38.0

2

37.2

40.0

39.1

38.7

39.2

39.3

39.0

3

33.9

32.9

33.4

32.8

32.5

33.9

33.3

4

38.3

38.2

36.3

40.7

38.8

38.6

38.4

5

43.7

43.5

44.0

43.8

43.4

42.7

43.5
38.8

75

Μέσο
βάρος
(kg)

1

1.451

1.364

1.215

1.190

0.948

0.991

1.182

2

1.330

1.674

1.511

1.359

1.390

1.350

1.435

3

0.923

0.851

0.835

0.724

0.733

0.820

0.820

4

1.497

1.492

1.468

1.572

1.227

1.216

1.410

5

2.006

1.851

1.805

1.727

1.640

1.522

1.752
1.336

Πίνακας 8. Ποσοστά αναπαραγωγικά ικανών θηλυκών (θηλυκά με λεκιθικά ωοκύτταρα)
με εμφάνιση δεικτών ωοτοκίας ή στην κατάσταση 2 ατρησίας.

Φεβρουάριος

Μάρτιος

13

35

33

Απρίλιος

Ιανουάριος

1

Δεκέμβριος

Νοέμβριος

Μονάδα

Αναπαραγωγικά ενεργά θηλυκά

16

2
3

32

61

21

4

22

44

70

29

13

5

1

Απρίλιος

83

2

67

50

3

33

13

100

4

100

86

86

63

100

5

Μάρτιος

Φεβρουάριος

Ιανουάριος

Δεκέμβριος

Νοέμβριος

Μονάδα

Θηλυκά με 2 ή 3 δείκτες ωοτοκίας

76

1

Απρίλιος

Μάρτιος

Φεβρουάριος

Ιανουάριος

Δεκέμβριος

Νοέμβριος

Μονάδα

Θηλυκά με λεκιθικά ωοκύτταρα

13

2

8

9

3

21

39

14

4

11

13

60

18

13

5

Θηλυκά με κενά μετα-ωορρηκτικά

9
14

Απρίλιος

13

Μάρτιος

Φεβρουάριος

1

Ιανουάριος

Δεκέμβριος

Νοέμβριος

Μονάδα

ωοθυλάκια

16

2
3

16

8

4

22

31

5

11

0

10

100

2

0

10

4

43

67

3

0

5

0

57

100

4

0

11

6

30

100

5

0

3

4

46

33

Μάρτιος

1

Απρίλιος

Φεβρουάριος

Νοέμβριος

Ιανουάριος

Μονάδα

Δεκέμβριος

θηλυκά στην κατάσταση-2 ατρησίας

89

77

ΣΤΑΔΙΟ

ΣΤΑΔΙΟ

100

85

75

100

83

M1

81

15

4

M3

5

39

7

7

M4

5

17

91

M1

3
73

16

M3

24

31

M4

3

53

M1

11

75

7

56

79

53

71

21

33

11

7

18

39

61

9

88

36

11

12

55

F5

9

F1

17

F4
F5

75

18

11
14

100

100

97

100

100

100

89

M4
83

54

9

34

18

100

50

32

50

M3

100

100

100

100

92
8

M4
73

90

M1
M2

82

5

M3

F2
100

100

35

M2
89

100

61

46

100

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙ
ΟΣ

79

F1

F3

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

97

M2

F4

5

M2

4

100

9

4

6

F2

5

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
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Πίνακας 9. Ποσοστά των ιστολογικών σταδίων για θηλυκές και αρσενικές τσιπούρες ανά
μήνα δειγματοληψίας στις πέντε μονάδες.
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