
• ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
 

[Βασίλειο ΖΩΑ – ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ: ΙΧΘΥΕΣ  
(Άγναθα, Χονδριχθύες, Οστειχθύες) – ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΙΧΘΥΩΝ]  

  

 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 



Άδειες Χρήσης 

• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες 
χρήσης Creative Commons.  

• Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται 
σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης 
αναφέρεται ρητώς.  
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Χρηματοδότηση 
• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια 

του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. 

• Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του 
εκπαιδευτικού υλικού.  

• Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 
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ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (Βασίλεια ΖΩΑ - ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ) 

ΠΗΓΗ: Mojetta, 1996, μερικώς τροποποιημένο 



ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ – ΦΥΛΟΓΕΝΕΤΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΖΩΑ 

https://www.google.gr/search?q=Animalia+Phylogeny+Photos+free 



ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ  
 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ 



ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ  
 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ 

https://www.google.gr/search?q=CHORDATA+speciesPhotos+free 



ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

  ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΖΩΑ (ANIMALIA) 
• Φυλογένεση – Συστηματική Κατάταξη 
 

 - 31 διαφορετικά Φύλα 
 

 Α. ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ 
 Α2. Υποβασίλειο ΕΥΜΕΤΑΖΩΑ …συνέχεια 
 Φύλο 31. Χορδωτά (CHORDATA)  
 Ομάδα 1  
 Ουροχορδωτά  
 Ομάδα 2  
 Κεφαλοχορδωτά ή Ακράνια (Θ) 
 
 Φύλο 31. Χορδωτά (CHORDATA)  
 Β. ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ – Ομάδα 3 
  

 Ψάρια – (Θ) 
 Αμφίβια 
 Ερπετά – (Θ) 
 Πτηνά – (Θ) 
 Θηλαστικά – (Θ) 

 



ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΕΥΜΕΤΑΖΩΑ, ΦΥΛΟ 31: Χορδωτά  

    (CHORDATA) 

Υποφύλο 3: ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ (VERTEBRATA)  
 

 ΥΠΕΡΚΛΑΣΗ 1: ΑΓΝΑΘΑ  
                          (Agnatha) – ΨΑΡΙΑ 
  ΚΛΑΣΗ 1: ΚΥΚΛΟΣΤΟΜΑΤΑ  
                        (Cyclostomata) 

 ΥΠΕΡΚΛΑΣΗ 2: ΓΝΑΘΟΣΤΟΜΑΤΑ  
                    (Gnathostomata) – ΨΑΡΙΑ 
 ΚΛΑΣΗ 1: ΧΟΝΔΡΙΧΘΥΕΣ  
                     (Chondricthyes) 
 ΚΛΑΣΗ 2: ΟΣΤΕΙΧΘΥΕΣ  
                      (Osteichthyes) 
 
 

 

https://www.google.gr/search?q=CHORDATA+PISCES+Photos+free 



ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

https://www.google.gr/search?q=CHORDATA+PISCES+Photos+free 



ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

https://www.google.gr/search?q=CHORDATA+PISCES+Photos+free 



ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

https://www.google.gr/search?q=CHORDATA+PISCES+Photos+free 



ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

Υποβασ. 2: ΕΥΜΕΤΑΖΩΑ, ΦΥΛΟ 31: Χορδωτά (CHORDATA) 
   Υποφύλο 3: ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ (VERTEBRATA) - ΨΑΡΙΑ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΨΑΡΙΩΝ - ΜΟΡΦΗ ΣΩΜΑΤΟΣ 
 

 Σχετίζεται με Τρόπο Διαβίωσης Ψαριών 
 

 Ταχείς κολυμβητές (π.χ. καρχαρίες, τόνοι, 
σκουμπριά)  υδροδυναμικό σχήμα σώματος  
μετακίνηση στο νερό 

 Πλευρικά συμπιεσμένο σώμα (π.χ. Γοβιοί, 
Σαλιάρες)  δυνατότητα αργής κολύμβησης σε 
σκληρά υποστρώματα στη βενθική ενότητα αλλά 
και απότομη αύξηση ταχύτητας (αποφυγή από 
θηρευτές ή σύλληψη λείας) 

 *Νωτοκοιλιακά συμπιεσμένα σώματα (π.χ. βάτοι, 
σαλάχια)  διαβίωση κοντά στον βυθό – 
παραβενθικά [*εξαίρεση πλευρονήκτες (γλώσσες) 
– πλευρικά συμπιεσμένο σώμα] 

 Επιμηκυσμένα σώματα (π.χ. σμέρνες, 
τρομπετόψαρα)  διαβίωση σε σχισμές από 
βράχια, σε φυκιάδα 

 Ιδιόμορφο σχήμα (π.χ. ιππόκαμποι) 
https://www.google.gr/search?q=Fishes+Photos+free 



ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

Υποβασ. 2: ΕΥΜΕΤΑΖΩΑ, ΦΥΛΟ 31: Χορδωτά (CHORDATA) 
   Υποφύλο 3: ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ (VERTEBRATA) - ΨΑΡΙΑ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΨΑΡΙΩΝ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ 
 

 ΧΡΩΜΑΤΟΦΟΡΑ κύτταρα  δέρμα 
 χρωστικές 
 ΙΡΙΔΟΦΟΡΑ κύτταρα  δομικά 
χρώματα (συγκεκριμένη επιφάνεια 
αντανακλά ορισμένα μόνον χρώματα 
του φάσματος) – ύπαρξη κρυστάλλων 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΡΟΛΟΙ 
 

 Προειδοποιητικός χρωματισμός 
 Κρυπτικός χρωματισμός 
 Χασματικός χρωματισμός 
 Αντισκίαση 

 
https://www.google.gr/search?q=Fishes+Photos+free 



ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

Υποβασ. 2: ΕΥΜΕΤΑΖΩΑ, ΦΥΛΟ 31: Χορδωτά (CHORDATA) 
   Υποφύλο 3: ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ (VERTEBRATA) - ΨΑΡΙΑ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΨΑΡΙΩΝ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 
 

 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 
 

 Αναζήτηση λείας 
 Αποφυγή Θηρευτών 
 Αναπαραγωγή 
 

 ΤΥΠΟΙ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ  
 

 Κάμψη σώματος σε πλευρικά κύματα (ψάρια με επίμηκες σώμα, 
π.χ. χέλια) 
 Κάμψη σώματος σε πλευρικά κύματα που γίνονται μεγαλύτερα 
στην ουρά (ψάρια με ταχύ ρυθμό μετακίνησης, π.χ. τόνοι) 
 Μετακίνηση μόνον με βοήθεια πτερυγίων (π.χ. παπαγαλόψαρα – 
ουραίο ή εδρικό και ή ραχιαία) 
 Μετακίνηση μόνον με βοήθεια ουράς (π.χ. σκαντζοχοιρόψαρα) 

ΠΗΓΗ: ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Κούκουρας & Βουλτσιάδου, 1999 



ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

Υποβασ. 2: ΕΥΜΕΤΑΖΩΑ, ΦΥΛΟ 31: Χορδωτά (CHORDATA) 
   Υποφύλο 3: ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ (VERTEBRATA) - ΨΑΡΙΑ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΨΑΡΙΩΝ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 
 

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΨΑΡΙΩΝ 
 

 ΜΥΟΜΕΡΗ  
Δέσμες Μυών προσκολημμένες στη Σ.Σ. για στήριξη που  
διατρέχουν εγκάρσια το σώμα) – 75% Βάρους σώματος  
στα μετακινούμενα ταχύτατα ψάρια (π.χ. Τόνοι) 
 

 ΠΤΕΡΥΓΙΑ 
α. Χονδριχθύες  Συμβολή κυρίως στην πλευστότητα*  
του ψαριού (μεγάλα θωρακικά πτερύγια – ‘φτερά αεροπλάνου’,  
άνω λοβός ουράς) - * τεράστιες ποσότητες ελαίων στο ήπαρ  
 

β. Οστειχθύες  Συμβολή κυρίως στην ικανότητα ευελιξίας* (θωρακικά 
πτερύγια - μανούβρες, ραχιαία και εδρικά - σταθερότητα πλεύσης/πηδάλια, 
κοιλιακά – δυνατότητα στροφής, ισορροπία, μείωση ταχύτητας) * παρουσία 
νηκτικής κύστης - πλευστότητα 
 https://www.google.gr/search?q=Fishes+Photos+free 



ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ    Υποφύλο 3: ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ (VERTEBRATA) - ΨΑΡΙΑ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΨΑΡΙΩΝ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΨΑΡΙΩΝ - ΠΤΕΡΥΓΙΑ 

α. Χονδριχθύες/β. Οστειχθύες 

ΠΗΓΗ: ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Κούκουρας & Βουλτσιάδου, 1999 



ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ    Υποφύλο 3: ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ (VERTEBRATA) - ΨΑΡΙΑ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΨΑΡΙΩΝ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΨΑΡΙΩΝ - ΠΤΕΡΥΓΙΑ 

https://www.google.gr/search?q=Fish+Photos+free 



ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
Υποβασ. 2: ΕΥΜΕΤΑΖΩΑ, ΦΥΛΟ 31: Χορδωτά (CHORDATA) 

   Υποφύλο 3: ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ (VERTEBRATA) - ΨΑΡΙΑ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΨΑΡΙΩΝ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 
 

 ΤΥΠΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΟΣΤΕΙΧΘΥΩΝ – Παραδείγματα  
απόκλισης από κυματοειδή τρόπο κολύμβησης 
 

 Ψάρια ‘ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ’  
        (π.χ. Τόνοι, Σκουμπριά) 
 

- Μυώδες σώμα με μεγάλη αναλογία ερυθρών μυών 
- Λείο δέρμα χωρίς λέπια 
- Κοίλωμα στο σώμα για πτερύγια 
- Άκαμπτα θωρακικά πτερύγια που ελαττώνουν την  
τριβή και συμβάλλουν στην ανύψωση 
- Θήκη για ραχιαίο πτερύγιο 
- Αύλακα στην γλώσσα που κατευθύνει το νερό 
- Τρόπιδα & Κορσές 
- Υψηλή, στενή Ουρά & Υδροδυναμικό πίσω άκρο 
- Ιδανικό υδροδυναμικό σχήμα  
 https://www.google.gr/search?q=Thunnus+Photos+free 



ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
Υποβασ. 2: ΕΥΜΕΤΑΖΩΑ, ΦΥΛΟ 31: Χορδωτά (CHORDATA) 

   Υποφύλο 3: ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ (VERTEBRATA) - ΨΑΡΙΑ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΨΑΡΙΩΝ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 
 

 ΤΥΠΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΟΣΤΕΙΧΘΥΩΝ – Παραδείγματα  
απόκλισης από κυματοειδή τρόπο κολύμβησης 
 

 Ψάρια – Βενθικά Σκληρού υποστρώματος  
   (Βράχια, Κοραλλιογενείς Ύφαλοι, Κέλπιες) 
 

- Χειλούδες, Παπαγαλόψαρα   
κολύμβηση κυρίως με Θωρακικά πτερύγια –  
ακριβείς κινήσεις  ανεύρεση τροφής 
 

- Μονόχοιροι  κολύμβηση κυρίως με Ραχιαία  
& Εδρικά πτερύγια – αιώρηση πάνω από τον  
βυθό  ανεύρεση τροφής (καβούρια, αχινοί) 
 

- Γοβιοί, Ταυροκέφαλοι  έρπηση στον βυθό  
κυρίως με Θωρακικά και/ή Κοιλιακά πτερύγια 

https://www.google.gr/search?q=Fishes+Photos+free 



ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
Υποβασ. 2: ΕΥΜΕΤΑΖΩΑ, ΦΥΛΟ 31: Χορδωτά (CHORDATA) 

   Υποφύλο 3: ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ (VERTEBRATA) - ΨΑΡΙΑ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΨΑΡΙΩΝ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 
 

 ΤΥΠΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΟΣΤΕΙΧΘΥΩΝ – Παραδείγματα  
απόκλισης από κυματοειδή τρόπο κολύμβησης 
 

 Ψάρια – Πελαγική Ενότητα  
 

- ‘Ιπτάμενα Ψάρια’  πολύ καλά αναπτυγμένα 
Θωρακικά πτερύγια  δυνατότητα γλίστρημα  
στον αέρα 
 

- Κολλισσόψαρα  ανάπτυξη μυζητήρα στο κεφάλι  
 δυνατότητα προσκόλλησης σε Καρχαρίες, Φάλαινες, 
Θαλάσσιες Χελώνες 

https://www.google.gr/search?q=Fishes+Photos+free 



ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
Υποβασ. 2: ΕΥΜΕΤΑΖΩΑ, ΦΥΛΟ 31: Χορδωτά (CHORDATA) 

   Υποφύλο 3: ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ (VERTEBRATA) - ΨΑΡΙΑ 

 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΨΑΡΙΩΝ - ΤΡΟΦΟΛΗΨΙΑ 
 

 Χονδριχθύες – ΚΑΡΧΑΡΙΕΣ 
 

 ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΙ – Τύπος 1 (θήρευση κομματιών 
λείας με μέγεθος >> μέγεθός τους  πανίσχυρες 
σιαγόνες & κινήσεις κεφαλιού; Όχι  επιλεκτικότητα 
στην τροφή π.χ. Τίγρης Καρχαρίας)  

 

 ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΙ – Τύπος 2 (διατροφή με Βενθικά 
Ασπόνδυλα π.χ. αστακοί, καβούρια, αχινοί << 
μέγεθός τους π.χ. Τροφοκαρχαρίας) 

 

 ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΙ – Τύπος 3 (διατροφή με Νηκτονικά 
Ασπόνδυλα π.χ. καλαμάρια, θράψαλα << μέγεθός 
τους π.χ. Καρχαρίες Βαθιών Νερών – προσέλκυση 
λείας χρήση φωτοφόρων οργάνων - βιοφωτισμός)  

https://www.google.gr/search?q=Fishes+Photos+free 



ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
Υποβασ. 2: ΕΥΜΕΤΑΖΩΑ, ΦΥΛΟ 31: Χορδωτά (CHORDATA) 

   Υποφύλο 3: ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ (VERTEBRATA) - ΨΑΡΙΑ 

 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΨΑΡΙΩΝ - ΤΡΟΦΟΛΗΨΙΑ 
 

 Χονδριχθύες – ΚΑΡΧΑΡΙΕΣ 
 

ΔΙΗΘΗΜΑΤΟΦΑΓΟΙ 
 

Φιλτράρισμα κομματιών λείας από το νερό με βοήθεια 
βραγχιακών ακάνθων – μικρές προεξοχές εσωτερικής 
επιφάνειας των βραγχίων; Εύρος αποστάσεων ανάμεσα 
στις άκανθες  μέγεθος τροφής) 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
o Φαλαινοκαρχαρίας (θερμά νερά – διατροφή  
o με κοπάδια πολύ μικρών ψαριών, καλαμαριών και 

πελαγικών καρκινοειδών – π.χ. ευφασκώδη) 
o Προσκυνητής Καρχαρίας (ψυχρά νερά – διατροφή  

με πλαγκτόν; Αργή μετακίνηση με ανοικτό στόμα) 
o Μεγάστομος Καρχαρίας (Ειρηνικός/Ινδικός – 

διατροφή με πλαγκτονικά καρκινοειδή / προσέλκυση 
λείας με βιοφωτισμό) 

 
https://www.google.gr/search?q=Fishes+Photos+free 



ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
Υποβασ. 2: ΕΥΜΕΤΑΖΩΑ, ΦΥΛΟ 31: Χορδωτά (CHORDATA) 

   Υποφύλο 3: ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ (VERTEBRATA) - ΨΑΡΙΑ 

 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΨΑΡΙΩΝ - ΤΡΟΦΟΛΗΨΙΑ 
 

 Χονδριχθύες – ΒΑΤΟΙ & ΣΑΛΑΧΙΑ 
 

ΔΙΗΘΗΜΑΤΟΦΑΓΟΙ 
 

Φιλτράρισμα κομματιών λείας από το νερό με  
βοήθεια βραγχιακών ακάνθων – μικρές προεξοχές 
εσωτερικής επιφάνειας των βραγχίων; Εύρος 
αποστάσεων ανάμεσα στις άκανθες   
μέγεθος τροφής) – π.χ. ΜΑΝΤΕΣ 
 
 ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΙ 
 

Διατροφή κυρίως με βενθικά σπόνδυλα 
     – π.χ. ΣΑΛΑΧΙΑ, ΜΟΥΔΙΑΣΤΡΕΣ 

https://www.google.gr/search?q=Fishes+Photos+free 



ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
Υποβασ. 2: ΕΥΜΕΤΑΖΩΑ, ΦΥΛΟ 31: Χορδωτά (CHORDATA) 

   Υποφύλο 3: ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ (VERTEBRATA) - ΨΑΡΙΑ 

        ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΨΑΡΙΩΝ - ΤΡΟΦΟΛΗΨΙΑ 
 

 ΟΣΤΕΙΧΘΥΕΣ  
ΔΙΗΘΗΜΑΤΟΦΑΓΟΙ 
Διήθηση Πλαγκτού – π.χ. Κοπαδιαστά Ψάρια/ 
Ρέγγες Clupea, Σαρδέλες Sardinops, Γαύροι Engraulis)  
 

 ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΙ 
Πλειοψηφία Οστειχθύων (καλά αναπτυγμένα δόντια;  
Ουρανίσκος, βραγχιακά ψήκτρα και φάρυγγας συχνά με δόντια)  
– διατροφή με Σπόγγους, Κοράλλια, Μαλάκια, Καρκινοειδή)  
 

 ΙΖΗΜΑΤΟΦΑΓΟΙ 
Διατροφή με Βενθικά Ασπόνδυλα & νεκρή οργανική ύλη  
από τον βυθό – στόμα προσανατολισμένο προς τα κάτω  
και διαμορφωμένο για αναρρόφηση τροφής από ίζημα  
 

ΦΥΤΟΦΑΓΟΙ-ΒΟΣΚΗΤΕΣ 
Διατροφή με Μακροφύκη και Μακρόφυτα – στόμα ειδικά  
διαμορφωμένο/ συγχώνευση & σχηματισμός ραμφοειδούς δομής 

https://www.google.gr/search?q=Fishes+Photos+free 



ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
Υποβασ. 2: ΕΥΜΕΤΑΖΩΑ, ΦΥΛΟ 31: Χορδωτά (CHORDATA) 

   Υποφύλο 3: ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ (VERTEBRATA) - ΨΑΡΙΑ 

 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΨΑΡΙΩΝ - ΠΕΨΗ 
 

 Μηχανισμός Πέψης Τροφής  
 

- Κατάποση Τροφής  Φάρυγγας  
Οισοφάγος  Στομάχι (αρχή χημικής πέψης; 
Τυπική μορφή σχήμα J επίμηκες, ορισμένα είδη 
λείπει εντελώς)  Έντερο (πρόσθιο τμήμα φέρει 
πυλωρικά τυφλά – λεπτοί τυφλοί σωλήνες που 
εκκρίνουν πεπτικά ένζυμα; Πεπτικά ένζυμα 
εκκρίνονται και από τα εσωτερικά τοιχώματα 
του εντέρου & το πάγκρεας) – Σημαντικό 
ποσοστό συμμετοχής στην Πέψη τροφής έχει  
και το Ηπαρ*  έκκριση χολής – αποικοδόμηση 
λιπών [* ήπαρ στους καρχαρίες πολύ μεγάλο – 
20% σώματος ζώου - και πλούσιο σε έλαια]  
απορρόφηση θρεπτικών συστατικών στο 
έντερο  Χρήσιμα προϊόντα μεταβολισμού - 
Κυκλοφορικό Σύστημα  ιστούς; Άχρηστα 
προϊόντα  αποβολή μέσω έδρας ΠΗΓΗ: ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Κούκουρας & Βουλτσιάδου, 1999 



ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
Υποβασ. 2: ΕΥΜΕΤΑΖΩΑ, ΦΥΛΟ 31: Χορδωτά (CHORDATA) 

   Υποφύλο 3: ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ (VERTEBRATA) - ΨΑΡΙΑ 

 Καρδιά (δίχωρη – κάτω από βράγχια), 
Αρτηρίες, Τριχοειδή Αγγεία, Φλέβες 
 

 Οξυγονωμένο Αίμα από Βράγχια  
 Καρδιά  Αρτηρίες  Όργανα του 
σώματος  Τριχοειδή Αγγεία  Ο2 & 
Θρεπτικά συστατικά  κύτταρα των 
οργάνων  CO2  Φλέβες  Καρδιά  
 Βράγχια 

ΠΗΓΗ: ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Κούκουρας & Βουλτσιάδου, 1999 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΨΑΡΙΩΝ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 



ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
Υποβασ. 2: ΕΥΜΕΤΑΖΩΑ, ΦΥΛΟ 31: Χορδωτά (CHORDATA) 

   Υποφύλο 3: ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ (VERTEBRATA) - ΨΑΡΙΑ 

 ΒΡΑΓΧΙΑ  
 

  Θέση: Φάρυγγας (πίσω από στόμα, πρόσθιο τμήμα Πεπτικού 
Συστήματος) 

 

 Δομή: Χόνδρινες ή Οστέινες κατασκευές (Βραγχιακά τόξα) - φέρουν 2 
σειρές λεπτών σαρκωδών προεκβολών τα Βραγχιακά ελάσματα (πλούσιο 
δίκτυο αιμοφόρων τριχοειδών αγγείων - κόκκινο χρώμα). Το  κάθε έλασμα 
φέρει σειρά από Βραγχιακά ελασματίδια  αύξηση επιφανειακής 
έκτασης - ανταλλαγή αερίων. Βραγχιακές άκανθες ή Ψήκτρα προεξέχουν 
στην εσωτερική πλευρά των βραγχιακών τόξων  εμπόδιση ουσιών  στις 
βραγχιακές σχισμές   ή εξειδίκευση για διήθηση νερού  

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΨΑΡΙΩΝ - ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

https://www.google.gr/search?q=Fishes+Photos+free 



ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
Υποφύλο 3: ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ (VERTEBRATA) - ΨΑΡΙΑ 

Διαβροχή των Βραγχίων: ‘02 διαλυμένο στο νερό  
 διαβροχή Βραγχίων  Ψάρι’ 
 

 ΑΓΝΑΘΑ (π.χ. πετρομυζόντορφα): κολύμβηση –  
είσοδος νερού από στόμα; Διατροφή – είσοδος  
και έξοδος νερού από βραγχιακές σχισμές 
 ΧΟΝΡΙΧΘΥΕΣ (καρχαρίες, βάτοι, κλπ.): Ανοιγοκλείσιμο 
στόματος  ώθηση νερού στα βράχια; Υποβοήθηση από 
συστολή & διαστολή τοιχωμάτων φάρυγγα & βραγχιακών 
σχισμών (βράγχια με ξεχωριστούς θαλάμους και βραγχιακή 
σχισμές με ξεχωριστά ανοίγματα); 1ο Ζεύγος βραγχιακών 
σχισμών διαφοροποιημένο σε ρώθωνες (πρόσληψη νερού) 
 ΟΣΤΕΙΧΘΥΕΣ: Βράγχια της κάθε πλευράς σε ένα  
Βραγχιακό θάλαμο – μοναδικό άνοιγμα προς τα έξω;  
Κάλυψη με Βραγχιακό Επικάλυμμα 
 

Άνοιγμα στόματος  κλείσιμο βραγχιακού  
επικαλύμματος, διαστολή φάρυγγα  αναρρόφηση νερού 
Κλείσιμο στόματος  συστολή φάρυγγα  άνοιγμα 
βραγχιακού επικαλύμματος  έξοδος νερού 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΠΗΓΗ: ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Κούκουρας & Βουλτσιάδου, 1999 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 

https://www.google.gr/search?q=Fishes+Photos+free 



ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
Υποφύλο 3: ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ (VERTEBRATA) - ΨΑΡΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 

https://www.google.gr/search?q=Fishes+Photos+free 



‘02 διαλυμένο στο νερό  διάχυση  
στα βράγχια  Ο2 στο αίμα: ΑΡΧΗ – 
Συγκέντρωση Ο2 Νερό > Συγκέντρωση  
Ο2 Αίμα’ 
 

 Αποδοτικότητα ανταλλαγής αερίων 
ανάμεσα στα βράγχια και στο αίμα  
Έξυπνη προσαρμογή: Κατεύθυνση Ροής 
Αίματος στα Βράγχια αντίθετη από αυτή 
της Ροής Νερού: Νερό με Ο2  βράγχια 
 διάχυση Ο2 στο αίμα και συνάντηση 
με αίμα που μόλις έχει γυρίσει από το 
σώμα (φλεβικό αίμα) – διψασμένο για Ο2 
; Αίμα που διανύει την διαδρομή του 
πάνω στα βράγχια προσλαμβάνοντας Ο2 
 συνάντηση με αίμα πλούσιο σε Ο2  

 που μόλις μπαίνει με το νερό – ποσό Ο2 
στο νερό > ποσό Ο2 στο αίμα 
 

 Ανάλογος μηχανισμός και με το CO2 – 
Συγκέντρωση στο Αίμα > Συγκέντρωση 
στο Νερό 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
Υποφύλο 3: ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ (VERTEBRATA) - ΨΑΡΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΑ ΒΡΑΓΧΙΑ 

https://www.google.gr/search?q=Fishes+Photos+free 



ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
   Υποφύλο 3: ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ (VERTEBRATA) - ΨΑΡΙΑ 

 

Αναπνευστικές χρωστικές  
 

 Αιμοσφαιρίνη: Πρωτείνη στο αίμα 
που μεταφέρει Ο2 από τα Βράγχια 
στο Σώμα (κόκκινο χρώμα)  και 
μεταφορά CO2 από το Σώμα στα 
Βράγχια  διάχυση στο νερό 

 

 Μυοσφαιρίνη: αντίστοιχη Πρωτείνη 
στους Μύες που αποθηκεύει Ο2 
(σκληρά εργαζόμενοι μύες- μεγάλα 
ποσά μυοσφαιρίνης - κόκκινο χρώμα) 
 διάθεση μεγάλων ποσών O2  
απαραίτητη ενέργεια για κίνηση  

(π.χ. Καρχαρίες, Τόνοι)  

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΨΑΡΙΩΝ - ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

https://www.google.gr/search?q=Fishes+Photos+free 



ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

 

  Ρόλος Συστήματος: Ρύθμιση εσωτερικού περιβάλλοντος Ψαριών 
  Βασική Αρχή που ισχύει: ‘Περισσότεροι θαλάσσιοι οργανισμοί  

περισσότερα άλατα στο αίμα τους σε σχέση με νερό; Ψάρια λιγότερα 
άλατα  τάση για απώλεια νερού με όσμωση’  

 

 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΟΣΜΩΡΥΘΜΙΣΗΣ: 
 

Α. ΟΣΤΕΙΧΘΥΕΣ: Κατάποση νερού (πλούσιο σε άλατα)  απέκκριση 
περίσσειας αλάτων με Νεφρούς (εξοικονόμηση απώλειας νερού  
παραγωγή συμπυκνωμένων ούρων) και Χλωριδιοκύτταρα (ειδικά κύτταρα 
στα βράγχια) 
 

Β. ΧΟΝΔΡΙΧΘΥΕΣ: Μείωση της όσμωσης  1) αύξηση διαλυμένων ουσιών 
στο αίμα σε επίπεδα ανάλογα με αυτά στο νερό  κατακράτηση ουρίας 
(προϊόν αποικοδόμησης πρωτεινών – τοξική στους περισσότερους 
θαλάσσιους οργανισμούς) – έλεγχος ποσών ουρίας με νεφρούς και 
υποβοήθηση στην αποφυγή απωλειών της με τα βράγχια; 2) απορρόφηση 
νερού μέσω βραγχίων (περίσσεια αλάτων  αποβολή μέσω νεφρών, εντέρου 
& ειδικού αδένα κοντά στην έδρα)  

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΨΑΡΙΩΝ - ΑΠΕΚΚΡΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  



ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΨΑΡΙΩΝ - ΑΠΕΚΚΡΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  

ΠΗΓΗ: ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Κούκουρας & Βουλτσιάδου, 1999 



ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΨΑΡΙΩΝ - ΑΠΕΚΚΡΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  

https://www.google.gr/search?q=Fishes+Photos+free 



ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

 

Πολύπλοκο & Εξελιγμένο ΝΣ; Βάση το ΚΝΣ (Εγκέφαλος & Νωτιαίος 
Μυελός): Συντονισμός λειτουργιών (μεταφορά εντολών μέσω Νευρικών 
Ώσεων) & Αποθήκευση πληροφοριών; Νεύρα (σύνδεση ΚΝΣ με 
λειτουργικά όργανα & σύνδεση αισθητηρίων οργάνων με ΚΝΣ – 
μεταφορά εντολών και λήψη ερεθισμάτων μέσω Νευρικών Ώσεων) 

 

ΟΣΦΡΗΣΗ: καλά αναπτυγμένη στα περισσότερα Ψάρια; ειδικά 
Οσφρητικά Κύτταρα  Οσφρητικοι Σάκοι (1 σε κάθε πλευρά της 
κεφαλής) – άνοιγμα στο εξωτερικό με τους ρώθωνες); Μέσω αυτής 
επιτυγχάνεται: 1) Εντοπισμός τροφής, 2) εύρεση Συντρόφου για 
Αναπαραγωγή, 3) Ανακάλυψη του Εχθρού (θηρευτή τους), 4) 
Μετανάστευση (συμπεριφορά παλλινόστησης σε % Ψαριών);  

 

Παραδείγματα: Καρχαρίες: εντοπισμός αίματος & άλλων ουσιών σε πολύ 
χαμηλές συγκεντρώσεις (κλάσματα ppm), Σολωμός (ζει ως ενήλικο άτομο 
στη θάλασσα αλλά αναπαράγεται σε γλυκά νερά): εντοπισμός του 
ποταμιού γέννησης με ‘απομνημόνευση’ αλληλουχίας οσμών στη 
διαδρομή από ποτάμι προς θάλασσα   

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΨΑΡΙΩΝ - ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ 



ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΨΑΡΙΩΝ - ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ 

https://www.google.gr/search?q=Fishes+Photos+free 



ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΨΑΡΙΩΝ - ΟΣΦΡΗΣΗ 

https://www.google.gr/search?q=Fishes+Photos+free 



ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

 

ΓΕΥΣΗ: καλά αναπτυγμένη στα περισσότερα ψάρια;  Ειδικά Κύτταρα 
(Γευστικοί Κάλυκες)  Στόμα, Χείλη, Πτερύγια, Δέρμα, Μουστάκια (ειδικά 
όργανα που εμφανίζονται κυρίως σε ψάρια που ζουν κοντά στον βυθό)  
συμβολή στην ανεύρεση της τροφής) 

 

ΟΡΑΣΗ: καλά αναπτυγμένη στα περισσότερα Ψάρια (ιδιαίτερα στους 
Οστειχθύες) 

 

ΟΣΤΕΙΧΘΥΕΣ: Οφθαλμοί οστειχθύων παρόμοια δομή με άλλων περισσότερο 
εξελιγμένων Σπονδυλωτών; Διαφοροποίηση στον τρόπο εστίασης: 
Σπονδυλωτά – μεταβολή καμπυλότητας φακού / Ψάρια – προσέγγιση, 
απομάκρυνση φακού από το αντικείμενο (σαν Camera Zoom); Οστειχθύες 
που ζουν στα ρηχά νερά  έγχρωμη όραση / στα βαθύτερα νερά  
μειωμένη ικανότητα όρασης 
 

ΧΟΝΔΡΙΧΘΥΕΣ: Οφθαλμοί χονδριχθύων: απλούστερη δομή από οφθαλμούς 
οστειχθύων; Μειωμένη ικανότητα όρασης; Σκαρδαμυκτική μεμβράνη – 
περιορισμός φωτεινότητας  

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΨΑΡΙΩΝ - ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ 



ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΨΑΡΙΩΝ - ΓΕΥΣΗ & ΟΡΑΣΗ 

https://www.google.gr/search?q=Fishes+Photos+free 



ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

 

ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ: ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ Aισθητήριο 
Όργανο που εμφανίζεται ΜΟΝΟ στα Ψάρια  
ΡΟΛΟΣ: εντοπισμός κυμάνσεων στο νερό 

 

ΔΟΜΗ: Σύστημα Καναλιών που διατρέχουν 
κατά μήκος το σώμα (δέρμα, οστά/χόνδρο 
κεφαλής) – Αισθητικά κύτταρα ευαίσθητα στις 
κυμάνσεις – επικοινωνία με νερό μέσω πόρων 

 

         ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ   
 

 Αντίληψη μετακινήσεων νερού από ηχητικά 
κύματα/αντίληψη κυμάνσεων από άλλα 
ψάρια 

 Αποφυγή εμποδίου 
 Προσανατολισμός στα ρεύματα 
 Διατήρηση θέσης ενός Ψαριού σε κοπάδι 

ψαριών 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΨΑΡΙΩΝ - ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ 

https://www.google.gr/search?q=Fishes+Photos+free 



ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΨΑΡΙΩΝ - ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ 

https://www.google.gr/search?q=Fishes+Photos+free 



ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

 

ΑΚΟΗ: καλά αναπτυγμένη στα περισσότερα ψάρια (ιδιαίτερα στους 
Οστειχθύες) 

 

Ειδικά Όργανα Έσω Ώτα – ζεύγος ακουστικών οργάνων που βρίσκονται στο 
κεφάλι (πίσω από τα μάτια) – Αισθητικά κύτταρα ευαίσθητα στην ανίχνευση 
κυμάνσεων του νερού (παρόμοια με αυτά της Πλευρικής Γραμμής) - 
Ενίσχυση των ήχων με βοήθεια νηκτικής κύστης; Τα συγκεκριμένα Όργανα 
συμμετέχουν επίσης στην ευστάθεια και ισορροπία των ψαριών 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΨΑΡΙΩΝ - ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ 

https://www.google.gr/search?q=Fishes+Photos+free 



ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

 

ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ & ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ: καλά αναπτυγμένες στα περισσότερα Ψάρια 
(ιδιαίτερα στους Οστειχθύες) 

 

Ασβεστολιθικοί Ωτόλιθοι – ζεύγος οργάνων που βρίσκονται στο Κεφάλι και 
στηρίζονται πάνω σε τριχίδια αισθητηρίων κυττάρων (αντίστοιχος 
σχηματισμός στα Ασπόνδυλα είναι οι Στατοκύστεις 
\ 

‘Πάνω στους Ωτόλιθους αναπτύσσονται Δακτύλιοι παράλληλα με την 
ανάπτυξη των Ψαριών  ανάγνωση των δακτυλίων με ειδικό εξοπλισμό  
Προσδιορισμός Ηλικίας Ψαριών’ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΨΑΡΙΩΝ - ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ 

https://www.google.gr/search?q=Fishes+Photos+free 



ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

 

ΦΥΣΣΙΓΓΕΣ Lorenzini: Ιδιαίτερο 
αισθητήριο όργανο που εμφανίζεται 
ΜΟΝΟ στους Χονδριχθύες  

 

Σύστημα Καναλιών - βρίσκονται στο 
Κεφάλι – περιέχουν Αισθητικά Κύτταρα 
ευαίσθητα στην ανίχνευση ασθενών 
Ηλεκτρικών Πεδίων 
 

 εντοπισμός Λείας 
 βοήθεια στην Πλεύση (ως 

Ηλεκτρομαγνητική Πυξίδα, 
ανιχνευτής Ρευμάτων) 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΨΑΡΙΩΝ - ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ 

https://www.google.gr/search?q=Fishes+Photos+free 



ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
   Υποφύλο 3: ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ (VERTEBRATA) - ΨΑΡΙΑ 

  ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΨΑΡΙΩΝ – ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

https://www.google.gr/search?q=Fishes+Photos+free 



ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

 

ΧΩΡΟΚΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ‘Εγκαθίδρυση επικρατειών-χώρων διαμονής  
υπεράσπιση ενάντια σε εισβολείς’ 

 

 ΠΟΙΑ ΨΑΡΙΑ; Είδη που ζουν σε Συνωστισμένα Περιβάλλοντα στα θαλάσσια 
οικοσυστήματα, όπως:  
  Δάση Κελπιών 
  Κοραλλιογενείς Ύφαλοι 

 ΠΟΤΕ; 
  Στη διάρκεια της Αναπαραγωγής (ορισμένα είδη) 
  Μόνιμα (κάποια άλλα είδη): περιοχή τροφοληψίας, ανάπαυσης & καταφύγιο 

 ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ; 
 Χρησιμοποίηση Επιθετικών Συμπεριφορών: ανυψωμένα πτερύγια, ανοικτό 

στόμα, αστραπιαίες κινήσεις, παραγωγή ήχου (τρίξιμο δοντιών, τρίξιμο 
ακτίνων πάνω σε οστά), παραγωγή ήχων τυμπάνου (σύρσιμο μυών πάνω στην 
νηκτική κύστη) 

 ΠΟΣΑ ΑΤΟΜΑ; 
 Χρησιμοποίηση 1 άτομο (ορισμένα είδη) 
 Ζεύγος αρσενικό – θηλυκό (πεταλουδόψαρα) 
 Ομάδες ατόμων ίδιου είδους (φραγματόψαρα – Κοράλλια; Ανεμώψαρα & 

Καρδιναλόψαρα – Θαλάσσιες ανεμώνες) – υπο-επικράτειες 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΨΑΡΙΩΝ – ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ (Α.) ΧΩΡΟΚΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 



ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΨΑΡΙΩΝ – ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ (Α.) ΧΩΡΟΚΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 



ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΨΑΡΙΩΝ – ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ (Α.) ΧΩΡΟΚΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 



ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

 

ΚΟΠΑΔΙΑΣΜΑ: ‘Οριοθετημένες Ομάδες Ψαριών: λειτουργία ως καλά 
συντονισμένη ομάδα, πιθανά χωρίς αρχηγό, με κάθε ψάρι σε σταθερή 
απόσταση από τα υπόλοιπα  Μετακινήσεις Κοπαδιού’ - 4.000 είδη  

 

 ΠΟΙΑ ΨΑΡΙΑ;   
  Οστειχθύες (π.χ. Σαρδέλλες, Γαύροι, Σκουμπριά, Κέφαλοι, Ρέγγες) 
  Χονδριχθύες (π.χ. Σφυροκέφαλοι Καρχαρίες, Μάντες) 

 ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΟΠΑΔΙΟΥ; 
 Μικρός αριθμός ατόμων (κυρίως αυτά που ζουν στους Κοραλλιογενείς 

Υφάλους και πραγματοποιούν μετακινήσεις σε μικρές αποστάσεις δηλ. στα 
όρια των Κοραλλιογενών Υφάλων) 

 Τεράστιος αριθμός – 4.5 εκατ./m3 (πχ. Ατλαντική Ρέγγα) – μεγάλες αποστάσεις  
 ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΙΔΩΝ ΣΤΟ ΚΟΠΑΔΙ; 

 Ίδιο είδος, Όλα του ίδιου μεγέθους  μετακινούμενα σε μεγάλες αποστάσεις 
 Διαφορετικά είδη, Διαφορετικά μεγέθη  μετακινούμενα σε μικρές 

αποστάσεις (π.χ. Ψάρια στις κοινότητες Κελπιών, Κοραλλιογενών Υφάλων) 
 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ; 

 Οφθαλμοί  όραση 
 Πλευρική Γραμμή-ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ αντίληψη κυμάνσεων του νερού 
 Οσφρητικά κύτταρα  Όσφρηση  

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΨΑΡΙΩΝ – ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ (Β.) ΚΟΠΑΔΙΑΣΜΑ 



ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

 

ΚΟΠΑΔΙΑΣΜΑ: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ: ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ & ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ 
 

 ΕΡΜΗΝΕΙΑ 1η  
 Προστασία από Θηρευτές  σάστισμα σε περικύκλωση ή διάσπαση σε πολλές 

ομάδες, δυσκολία εντοπισμού λείας στο τεράστιο μετακινούμενο σύννεφο 
  ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ: Ορισμένοι θηρευτές (π.χ. Κυνηγοί)  αποτελεσματικότεροι  
σε επιθέσεις σε κοπάδι, παρά σε μεμονωμένη λεία 

 ΕΡΜΗΝΕΙΑ 2η 
 Αύξηση αποτελεσματικότητας κολύμβησης Ψαριών – προπορευόμενα  
ψάρια  δημιουργία στροβίλου  διευκόλυνση μετακίνησης ψαριών που 
ακολουθούν  
 ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ: Πειραματικές αποδείξεις ότι δεν υπάρχει υδροδυναμική  
διάταξη κοπαδιού σε πολλά είδη 

 ΕΡΜΗΝΕΙΑ 3η 
 Πλεονέκτημα για Αναπαραγωγή ή Τροφοληψία 
 ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ: Δεν υπάρχει  

 

    ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Το Κοπάδιασμα γίνεται για μια σειρά από διαφορετικούς λόγους  
                 που ποικίλουν στα διαφορετικά είδη Ψαριών  

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΨΑΡΙΩΝ – ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ (Β.) ΚΟΠΑΔΙΑΣΜΑ ... συνέχεια 



ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΨΑΡΙΩΝ – ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ (Β.) ΚΟΠΑΔΙΑΣΜΑ 



ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΨΑΡΙΩΝ – ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ (Β.) ΚΟΠΑΔΙΑΣΜΑ 



ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΨΑΡΙΩΝ – ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ (Β.) ΚΟΠΑΔΙΑΣΜΑ 



ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΨΑΡΙΩΝ – ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ (Β.) ΚΟΠΑΔΙΑΣΜΑ 



ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΨΑΡΙΩΝ – ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ (Β.) ΚΟΠΑΔΙΑΣΜΑ 



ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΙΣ: ‘Τακτικές μαζικές μετακινήσεις από μια περιοχή σε 
μια άλλη – 1 φορά την ημέρα, 1 φορά τον χρόνο ή 1 φορά σε όλη τους 
την ζωή  Αναζήτηση Τροφής (οριζόντια μετακίνηση από την Ωκεάνια 
ζώνη προς την Νηριτική, κατακόρυφη από Μεσο- ή Βαθυπελαγική προς 
την Επιπελαγική); Αναπαραγωγή’ 

 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΡΟΦΗΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ   
  Οστειχθύες -Είδη ανοικτής θάλασσας (π.χ. Τόνοι, Παλαμίδες) – μετακινήσεις 

σε τεράστιες αποστάσεις 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΨΑΡΙΩΝ – ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ (Γ.) ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΙΣ 



ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΙΣ: ‘Τακτικές μαζικές μετακινήσεις από μια περιοχή σε 
μια άλλη – 1 φορά την ημέρα, 1 φορά τον χρόνο ή 1 φορά σε όλη τους 
την ζωή  Αναζήτηση Τροφής (οριζόντια μετακίνηση από την Ωκεάνια 
ζώνη προς την Νηριτική, κατακόρυφη από Μεσο- ή Βαθυπελαγική προς 
την Επιπελαγική); Αναπαραγωγή’   

 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ   
 ΑΝΑΔΡΟΜΑ ΨΑΡΙΑ  

Είδη που το μεγαλύτερο διάστημα της ζωής τους ζουν στην ανοικτή θάλασσα  
μετακινήσεις σε εσωτερικά νερά για αναπαραγωγή (π.χ. ΜΟΥΡΟΥΝΕΣ- ψάρια από τα 
οποία παράγεται το χαβιάρι; ΣΟΛΟΜΟΙ) 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΨΑΡΙΩΝ – ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ (Γ.) ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΙΣ 



ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: ΣΟΛΟΜΟΙ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΨΑΡΙΩΝ – ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ (Γ.) ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΙΣ 

Σολομοί του Ειρηνικού (7 είδη) 



ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: ΣΟΛΟΜΟΙ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΨΑΡΙΩΝ – ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ (Γ.) ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΙΣ 

 

Ενήλικα άτομα  κάλυψη τεραστίων αποστάσεων για συνεχή 
αναζήτηση τροφής  προσανατολισμός στα ταξίδια με: σημάδια 
στη ξηρά, πληροφορίες από Ρεύματα, Αλατότητα, Θερμοκρασία 
νερού, κ.λ.π., δυνατότητα αντίληψης μετακινήσεων του Ήλιου ή 
Μαγνητικών πεδίων Γης 

 

Αναπαραγωγική Ωριμότητα (μετά από 6-7 χρόνια ζωής)  
μετακίνηση προς τα Ποτάμια όπου γεννήθηκαν για Αναπαραγωγή 
 μετακίνηση χωρίς διατροφή – ενέργεια από αποθηκευμένο 
λίπος; Προσαρμογή Νεφρών – αλλαγή αλατότητας; Μετακίνηση 
αντίθετη στα Ρεύματα  εντοπισμός γενέτειρας με 
απομνημόνευση χημικών ουσιών – συμπεριφορά Παλινόστησης 
 Γέννηση αυγών   Θάνατος 

Σολομοί του Ειρηνικού (7 είδη) 



ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: ΣΟΛΟΜΟΙ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΨΑΡΙΩΝ – ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ (Γ.) ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΙΣ 

Σολομοί του Ειρηνικού (7 είδη) 



ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: ΣΟΛΟΜΟΙ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΨΑΡΙΩΝ – ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ (Γ.) ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΙΣ 

Σολομοί του Ειρηνικού (7 είδη) 



ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: ΣΟΛΟΜΟΙ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΨΑΡΙΩΝ – ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ (Γ.) ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΙΣ 

Σολομοί του Ειρηνικού (7 είδη) 



ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: ΣΟΛΟΜΟΙ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΨΑΡΙΩΝ – ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ (Γ.) ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΙΣ 

 

Αναπαράγεται και στις 2 πλευρές του Ατλαντικού (Καναδάς, 
Πορτογαλία) 

 

 Ίδια πρότυπα ζωής και αναπαραγωγής με τους Σολομούς του 
Ειρηνικού με την διαφορά ότι τα θηλυκά άτομα επιζούν μετά 
την ωοτοκία – 4 κυκλικά ταξίδια στην εστία τους  

Σολομός του Ατλαντικού (1 είδος Salmo salar) 



ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: ΣΟΛΟΜΟΙ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΨΑΡΙΩΝ – ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ (Γ.) ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΙΣ 

Σολομός του Ατλαντικού (1 είδος Salmo salar) 



https://www.google.gr/search 
?q=Fishes+Photos+free 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: ΣΟΛΟΜΟΙ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΨΑΡΙΩΝ – ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ (Γ.) ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΙΣ 

https://www.google.gr/search
https://www.google.gr/search


ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΙΣ: ‘Τακτικές μαζικές μετακινήσεις από μια περιοχή 
σε μια άλλη – 1 φορά την ημέρα, 1 φορά τον χρόνο ή 1 φορά σε όλη 
τους την ζωή  Αναζήτηση Τροφής (οριζόντια μετακίνηση από την 
Ωκεάνια ζώνη προς την Νηριτική, κατακόρυφη από Μεσο- ή 
Βαθυπελαγική προς την Επιπελαγική); Αναπαραγωγή’ - 4.000 είδη  

 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  
 

 ΚΑΤΑΔΡΟΜΑ ΨΑΡΙΑ  
Είδη που το μεγαλύτερο διάστημα της ζωής τους ζουν σε Εσωτερικά νερά 
 μετακινήσεις στην Ανοικτή Θάλασσα για αναπαραγωγή (π.χ. ΧΕΛΙΑ) 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΨΑΡΙΩΝ – ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ (Γ.) ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΙΣ 



ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: ΣΟΛΟΜΟΙ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΨΑΡΙΩΝ – ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ (Γ.) ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΙΣ 

 

Αναπαραγωγικά ώριμα άτομα  γέννηση αυγών στην Θάλασσα 
των Σαργασσών σε βάθη 600-700m  εκκόλαψη αυγών σε 
διαφανείς προνύμφες  μεταμόρφωση σε φυλλοειδείς 
λεπτοκέφαλες προνύμφες  παραμονή στο πλαγκτόν για 1 χρόνο 
(Αμερικάνικο χέλι) και 2-3 χρόνια (Ευρωπαϊκό)  μεταμόρφωση σε 
νεαρά ψάρια  μετακίνηση στα Ποτάμια και Υφάλμυρα 
(Μεταβατικά) Οικοσυστήματα  διαβίωση για 10-15 χρόνια  
Ασημένιο χρώμα σώματος και μεγάλα μάτια  εκκίνηση 
μετακίνησης προς την Θάλασσα των Σαργασσών  
προσανατολισμός στα ταξίδια με: πληροφορίες από Ρεύματα, 
Δυνατότητα αντίληψης Μαγνητικών Πεδίων της Γης 

Χέλια (16 είδη – πλέον γνωστό γένος Αnguilla)  
Αμερικάνικο Χέλι (A. rostrata) – Eυρωπαϊκό (A. anguilla) 



ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: ΣΟΛΟΜΟΙ 

Χέλια (16 είδη – πλέον γνωστό γένος Αnguilla)  
Αμερικάνικο Χέλι (A. rostrata) – Eυρωπαϊκό (A. anguilla) 



ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: ΣΟΛΟΜΟΙ 

Χέλια (16 είδη – πλέον γνωστό γένος Αnguilla)  
   Αμερικάνικο Χέλι (A. rostrata) 



ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
 

  Γονοχωριστικά άτομα (περισσότερα είδη); Ερμαφρόδιτα άτομα (λίγα 
είδη – κυρίως αυτά που ζουν στα βαθιά νερά ως προσαρμογή στο 
σκοτάδι 

 
  Ετερογονιμοποίηση συνήθως 
 

  Γονάδες μέσα στη σωματική κοιλότητα; Αγωγοί από γονάδες εκβάλουν  
  στην Κλοάκη - κοινός πόρος κατάληξης Πεπτικού, 
Αναπαραγωγικού και Απεκκριτικού συστήματος (χονδριχθύες) ή  
   στην Ουρογεννητική Οπή – πόρος πίσω από την έδρα (άγναθα, 
οστειχθύες) 
 

 Παραγωγή γαμετών από γονάδες σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους 
και σε συγχρονισμό από τα 2 φύλα  έλεγχος από Ορμόνες Φύλου*: 
παραγωγή στις γονάδες κάτω από την επίδραση περιβαλλοντικών 
παραμέτρων – θερμοκρασία, φώς, διαθεσιμότητα τροφής  
απελευθέρωση στο αίμα  προκαλούν αλλαγές στο χρώμα, το σχήμα & 
συμπεριφορά των ψαριών  

 

* Τεχνητή Γονιμοποίηση  δυνατότητα αύξησης αναπαραγωγικού 
δυναμικού ψαριών για τροφή  Ιχθυοκαλλιέργειες 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΨΑΡΙΩΝ – ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ 



ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

https://www.google.gr/search 
?q=Fishes+Photos+free 

  ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΨΑΡΙΩΝ – ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

https://www.google.gr/search
https://www.google.gr/search


ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ …συνέχεια 
 

            Αποκλίσεις από το…… ‘σύνηθες’  
 

 ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΦΥΛΟΥ 
Άτομα που ξεκινούν την ζωή τους ως Αρσενικά  Θηλυκά ή ΚΑΙ το ανάποδο  
 έλεγχος από Ορμόνες Φύλου (μπορεί να θεωρηθεί ως μια Απόκλιση 
Ερμαφροδιτισμού) 

 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  
 Χάνοι, Ροφοί, Παπαγαλόψαρα, Χειλούδες  

 

 Ανεμώψαρα:  
εκκίνηση όλων των ατόμων ως Αρσενικά  σε 1 ανεμώνη  1 ζεύγος Ψαριών 
για αναπαραγωγή και τα υπόλοιπα αρσενικά μη αναπαραγόμενα;  
Σε περίπτωση εξαφάνισης θηλυκού - ο αρσενικός σύντροφος  μετατροπή σε 
θηλυκό & δημιουργία ζεύγους με το μεγαλύτερο αρσενικό από τα μη 
αναπαραγόμενα  καινούργιο κυρίαρχο αρσενικό 
 

 Σαλιάρες:  
αρσενικά άτομα  δημιουργία ‘χαρεμιού’; Σε περίπτωση εξαφάνισης του 
αρσενικού  μεγαλύτερο θηλυκό  συμπεριφορά ως αρσενικό, αλλαγή 
χρώματος  μετατροπή σε αρσενικό (Ερμηνεία 1 - Οικολογική σημασία 
φαινομένου: εξοικονόμηση ενέργειας και οικονομία πόρων καθώς 1 αρσενικό  
γονιμοποίηση πολλών θηλυκών; Ερμηνεία 2 – αδυναμία πρόσβασης βοηθητικών 
αρσενικών στα θηλυκά  μετατροπή σε θηλυκά για παραγωγή περισσοτέρων 
ωαρίων  συμβολή στην διαιώνιση είδους) 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΨΑΡΙΩΝ – ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ 



ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΦΥΛΟΥ 
Άτομα που ξεκινούν την ζωή τους ως Αρσενικά  Θηλυκά ή ΚΑΙ το ανάποδο  έλεγχος  
από Ορμόνες Φύλου (μπορεί να θεωρηθεί ως μια Απόκλιση Ερμαφροδιτισμού) 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΨΑΡΙΩΝ – ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ 



ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ … συνέχεια 
 

            Αποκλίσεις από το…… ‘σύνηθες’.....  
 

 Προσαρμογές Ψαριών – Αναπαραγωγική Περίοδος 
 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
  

 Μετακίνηση από Περιοχές Διατροφής και διαβίωσης σε άλλλες περιοχές - 
Αναπαραγωγικά Πεδία (π.χ. Σολομοί, Χέλια) 

 Ιδιαίτεροι Χρωματισμοί  ένδειξη ετοιμότητας για αναπαραγωγή (π.χ. 
σύνηθες τυπικό ασημένιο χρώμα στον Σολομό Onchorynchus nerka  
μετατροπή σε κόκκινο κατά την αναπαραγωγική δραστηριότητα; 
Εντυπωσιακά χρώματα στις Σαλιάρες) 

 Μεταμόρφωση τμημάτων του σώματος (π.χ. Σολομοί  μεγάλωμα 
γνάθων-γάντζοι) 

 Ερωτοτροπία: σειρά ιδιαίτερων συμπεριφορών  στόχος η προσέλκυση 
συντρόφου για αναπαραγωγή; ερωτοτροπική συμπεριφορά κάθε είδους 
– μοναδική  αποφυγή λαθεμένου ζευγαρώματος 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΨΑΡΙΩΝ – ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ 



ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ … συνέχεια 
 

 Ζευγάρωμα Ψαριών: Συνουσία (μεταφορά σπέρματος από τα 
αρσενικά μέσα στο θηλυκό) – ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ (κυρίως 
Χονδριχθύες) 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
 Αρσενικός Καρχαρίας  ερωτοτροπική συμπεριφορά στο θηλυκό  
εισαγωγή συνουσιακών οργάνων (Πτερυγιόποδα) στην Κλοάκη του 
θηλυκού  απελευθέρωση σπερματοζωαρίων  γονιμοποίηση 
ωαρίων 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΨΑΡΙΩΝ – ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ 

https://www.google.gr/sharks+matingS+Photos+free 



ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ … συνέχεια 
 

 Ζευγάρωμα Ψαριών: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ή Γοναπόθεση 
(απελευθέρωση γαμετών μέσα στο νερό) – (κυρίως Οστειχθύες) 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
 Απελευθέρωση τεράστιου αριθμού γαμετών (Σπερματοζωαρίων 

& Ωαρίων) στο νερό μετά την ερωτοτροπία (π.χ. ψάρια ανοικτών 
νερών – Σαρδέλες, Τόνοι, κλπ.; Ψάρια στους Κοραλλιογενείς 
Υφάλους και τα Παράκτια Οικοσυστήματα–χειλούδες, 
παπαγαλόψαρα)  αριθμός απελευθερούμενων γαμετών 
τεράστιος (π.χ. Μπακαλιάρος Ατλαντικού Cadus morhua  5 
εκατ. Ωάρια; Ατλαντικός Τάρπος  100 εκατ. Ωάρια) 

 

 Απελευθέρωση μικρού αριθμού γαμετών (Σπερματοζωαρίων & 
Ωαρίων) στο νερό μετά την ερωτοτροπία (π.χ. Ψάρια στους 
Κοραλλιογενείς Υφάλους και στα Παράκτια Οικοσυστήματα – 
πεταλουδόψαρα) 
 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΨΑΡΙΩΝ – ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ 



 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ (απελευθέρωση γαμετών στο νερό) – (κυρίως Οστειχθύες) 

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ (κυρίως Χονδριχθύες) 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΨΑΡΙΩΝ – ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ 

https://www.google.gr/search/Fishes+Photos+free 

https://www.google.gr/search
https://www.google.gr/search


ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ … συνέχεια 
 

 Ζευγάρωμα Ψαριών: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ή Γοναπόθεση 
(απελευθέρωση γαμετών μέσα στο νερό) – (κυρίως Οστειχθύες)  

   Τύχη Γονιμοποιημένων Ωαρίων  
 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
 
 ΨΑΡΙΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΥΓΩΝ 
Γονιμοποιημένα Ωάρια  Συμμετοχή στη σύνθεση του Πλαγκτού 
(Μεροπλαγκτόν)  Παραμονή στη στήλη του νερού για μικρότερο ή 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα – Προνύμφες ψαριών  τελική 
μεταμόρφωση* σε Ενήλικα άτομα  Υπόλοιπη ζωή ως Νηκτόν 

 
* Μεγάλο μέρος των Αυγών/Προνυμφών των Ψαριών  λεία για 
διάφορους οργανισμούς;  Οικολογική σημασία παραγωγής 
τεράστιου αριθμού αυγών  αύξηση δυνατοτήτων διαιώνισης του 
είδους 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΨΑΡΙΩΝ – ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ 



ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ … συνέχεια 
 

 Ζευγάρωμα Ψαριών: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ή Γοναπόθεση 
(απελευθέρωση γαμετών μέσα στο νερό) – (κυρίως Οστειχθύες)  

   Τύχη Γονιμοποιημένων Ωαρίων  
 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
 
 ΨΑΡΙΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΥΓΩΝ – 1η Περίπτωση 
(π.χ. Φραγματόψαρα, Γοβιοί, Σαλιάρες, Ταυροκέφαλοι Καρχαρίες) 
 

Γονιμοποιημένα Ωάρια  Απόθεση σε θέσεις αναπαραγωγής ή 
φωλιές στο Βένθος (τρύπες σε βράχια, κοράλλια, άδεια όστρακα 
μαλακίων)  Φρούρηση-Προστασία από τα αρσενικά για μικρότερο 
ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα  τελική μεταμόρφωση σε ενήλικα 
άτομα  Υπόλοιπη ζωή ως Νηκτόν-Παραβενθικά Ψάρια 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΨΑΡΙΩΝ – ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ 



ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ … συνέχεια 
 

 Ζευγάρωμα Ψαριών: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ή Γοναπόθεση 
(απελευθέρωση γαμετών μέσα στο νερό) – (κυρίως Οστειχθύες)  

   Τύχη Γονιμοποιημένων Ωαρίων  
 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
 
 ΨΑΡΙΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΥΓΩΝ – 2η Περίπτωση 
(π.χ. Σακοράφες, Ιππόκαμποι, Καρδιναλόψαρα, Γατόψαρα) 
 

Γονιμοποιημένα Ωάρια  Επώαση σε ειδικές θέσεις στο σώμα τους 
(Κοιλιά, Στόμα) για μικρότερο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα  
τελική μεταμόρφωση σε ενήλικα άτομα  Υπόλοιπη ζωή ως Νηκτόν-
Παραβενθικά Ψάρια 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΨΑΡΙΩΝ – ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ 



 ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΩΑΡΙΩΝ   
 

 ΩΟ-ΤΟΚΑ ΨΑΡΙΑ  
(π.χ. περισσότεροι Οστειχθύες) 
 

Εξωτερική γονιμοποίηση γαμετών  Γονιμοποιημένα Ωάρια  Αυγά με λέκιθο  
διατροφή για μικρό χρονικό διάστημα  Μετατροπή σε προνύμφες  Διατροφή 
με πλαγκτόν  Μεταμόρφωση σε νεαρά άτομα  Νηκτόν 
 

 ΩΟ-ΖΩΟΤΟΚΑ ΨΑΡΙΑ  
(π.χ. αρκετοί Χονδριχθύες – Βάτοι, Καρχαρίες, λίγοι Οστειχθύες - Βατραχόψαρα) 
 

Συνουσία - Εσωτερική γονιμοποίηση γαμετών  Γονιμοποιημένα Ωάρια  Αυγά 
με λέκιθο σε Λεκιθικό Σάκο προσκολλημένο στο άτομο  διατροφή για μεγάλο 
χρονικό διάστημα  Μεταμόρφωση σε νεαρά άτομα  Νηκτόν 
 
 ΖΩΟ-ΤΟΚΑ ΨΑΡΙΑ  
(π.χ. αρκετοί Χονδριχθύες – Σαλάχια, Καρχαρίες, πολύ λίγοι Οστειχθύες - 
Βατραχόψαρα) 
 

Συνουσία - Εωτερική γονιμοποίηση γαμετών  Έμβρυα  Διατροφή από 
θρεπτικά συστατικά από Ωαγωγό θηλυκού ατόμου για μεγάλο χρονικό διάστημα – 
παρόμοια με ανάπτυξη εμβρύου θηλαστικών  Μετατροπή σε νεαρά άτομα  
γέννηση νεαρών ψαριών 
 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΨΑΡΙΩΝ – ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ 



 
 ΩΟ-ΤΟΚΑ ΨΑΡΙΑ  
(π.χ. περισσότεροι Οστειχθύες) 
 
 ΩΟ-ΖΩΟΤΟΚΑ ΨΑΡΙΑ  
(π.χ. αρκετοί Χονδριχθύες – Βάτοι, 
Καρχαρίες, λίγοι Οστειχθύες - 
Βατραχόψαρα) 
 
 ΖΩΟ-ΤΟΚΑ ΨΑΡΙΑ  
(π.χ. αρκετοί Χονδριχθύες – 
Σαλάχια, Καρχαρίες, πολύ λίγοι 
Οστειχθύες - Βατραχόψαρα) 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
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