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Εµφάνιση του λοφιόψαρου Lophotus lacepede Giorna, 1809 στο Βόρειο
Αιγαίο
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ABSTRACT
George Minos1, Theofanis Karidas1, Panos S. Economidis2: On the occurrence of
crested oarfish Lophotus lacepede Giorna, 1809 in Northern Aegean Sea.
On 20 September 2011, a 134 cm total length specimen (mature, female) of very rare Lophotus
lacepede Giorna, 1809, weighing 6974 g, was obtained from a fisherman fishing off Chalkidiki
Peninsula, north Aegean Sea. This capture represents the northernmost record for this species in
the Aegean Sea for one of the scarcest species in Eastern Mediterranean.
Keywords: Lophotus lacepede, Crested oarfish, Aegean Sea.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η τάξη των Lampriformes, αντιπροσωπεύεται από 21 είδη σε 12 γένη και 7 Οικογένειες
(Nelson 2006). Μια από αυτές είναι και η οικογένεια Lophotidae που αποτελείται από δύο
γένη: Lophotus και Eumecichthys. Το γένος Lophotus περιλαµβάνει τρία είδη: Lophotus
lacepede Giorna 1809, και τα αµφίβολης εγκυρότητας Lophotus capellei Temminck & Schlegel
1845 και Lophotus guntheri Johnson 1883. Το γένος Eumecichthys εµφανίζεται µε ένα είδος, το
Eumecichthys fiski (Günther, 1890) (Nelson 2006).
Στην Μεσόγειο απαντάται µόνο ένα είδος, το L. lacepede, όπου φτάνει τα 180 εκ.
µήκος, συνήθως όµως µέχρι 100 εκ. (Palmer 1986, Bauchot 1987). Τρέφεται µε µικρά ψάρια
(γαύρο, σαρδέλες) και καλαµάρια (Olney 1999). Τα αβγά και τα προνυµφικά του στάδια είναι
πελαγικά (πλαγκτονικά) και τα νεαρά άτοµα συλλαµβάνονται µε πλαγκτονικά δίχτυα που
σύρονται στην επιφάνεια και στο βυθό (Charter & Moser 1996, αναφορά από Craig et al. 2004).
Είναι σπάνιο µεσοπελαγικό είδος (Palmer 1986) µε παγκόσµια εξάπλωση σε όλους τους
ωκεανούς και τις θερµές θάλασσες όπου έχει καταγραφεί από την επιφάνεια έως τα 300 m
βάθος (Heemstra 1986, Olney 1999). Στον δυτικό Ατλαντικό, απαντά από τη Φλώριδα έως τη
Βραζιλία. Απαντά και στον ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο. Επίσης, στην νότια
Αφρική, στο δυτικό Ινδικό ωκεανό, στον Ανατολικό Ειρηνικό (νότια Καλιφόρνια) καθώς
επίσης και στην Αυστραλία
(Froese & Pauly 2013).
Ιδιαίτερο γνώρισµα των
οικογενειών Lophotidae και
Radiicephalidae, είναι ότι έχουν
έναν ειδικό επιµήκη αδένα (σαν
σάκο) µε µελάνι, που βρίσκεται
πίσω από την νηκτική κύστη κι
εκβάλει µε αγωγό δίπλα στην
έδρα.
Έτσι,
έχουν
τη
δυνατότητα, όταν απειλούνται,
να εκχέουν ένα µαύρο υγρό, σα
Εικόνα 1. Περιοχή αλιείας (x) του λοφιόψαρου στο Β. Αιγαίο.
Figure 1. Fishing area (x) of Lophotus lacepede in northern
µελάνι, που θολώνει το νερό,
Aegean.
στρατηγική γνωστή από τα
κεφαλόποδα (Palmer 1986,
Olney 1999). Το είδος έχει σποραδικές εµφανίσεις στη Μεσόγειο, ενώ στις Ελληνικές
θάλασσες θεωρείται σπάνιο. Η καταγραφή της νέας παρουσία του αποτελεί συνεισφορά για το
Αιγαίο πέλαγος και γενικά τη Μεσόγειο.
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Στις 20 Σεπτεµβρίου 2011, ένα άτοµο λοφιόψαρου L. lacepede µήκους 134 cm (ολικό µήκος)
και βάρους 6974g (Εικ. 2) αλιεύτηκε στο βόρειο Αιγαίο πέλαγος (39o37’40.20” Β,
23o16’21.59”Α) ανοιχτά του ακρωτηρίου Ποσείδι Χαλκιδικής (Εικ. 1) µε βενθικό παραγάδι
(αγκίστρι No 13 δολωµένο µε σαρδέλα). Το αλίευµα-στόχος ήταν ο µπακαλιάρος Merluccius
merluccius (Linnaeus, 1758). Το δείγµα του L. lacepede αλιεύτηκε σε βάθος περίπου 300 m
(µέγιστο βάθος στην περιοχή αλιείας) κατά την διάρκεια της ηµέρας (µεταξύ 12ης µεσηµβρινής
και της 4ης απογευµατινής). Το δείγµα αποθηκεύτηκε σε καταψύκτη κι αρχειοθετήθηκε στη
συλλογή του Τµήµατος Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης
και έλαβε τον αριθµό καταλόγου: 2011-015. Αναγνωρίστηκε ως L. lacepede µε βάση τα
διαγνωστικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται από τον Olney (1999).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Το L. lacepede έχει επίµηκες σώµα, πιεσµένο πλευρικά σαν ταινία. Το ραχιαίο πτερύγιο
εκφύεται στο ύψος του ρύγχους, εµπρός από τους οφθαλµούς, εκτείνεται σε όλο το µήκος του
σώµατος και καταλήγει στην ουρά. Έχει 223 ακτίνες. Η πρώτη ακτίνα του είναι υπερυψωµένη
και επιµήκης. Τα θωρακικά πτερύγια έχουν 15 ακτίνες, τα κοιλιακά εκφύονται κάτω από τα
θωρακικά, είναι πάρα πολύ µικρά και φέρουν 5 ακτίνες ενώ το εδρικό πτερύγιο φέρει 18
ακτίνες είναι µικρό και εκφύεται κοντά στο ουραίο πτερύγιο που φέρει 17 ακτίνες. Όλα τα
πτερύγια είναι χρώµατος απαλού ρόζ, ενώ στο χρωµατισµό της ράχης κυριαρχεί το
ανοιχτόχρωµο καφέ µε άσπρα στίγµατα. Η κοιλιά έχει χρώµα ασηµί - άσπρο. Ορισµένα
µορφοµετρικά χαρακτηριστικά του δείγµατος δίνονται στον πίνακα 1.

Εικόνα 2. Άτοµο λοφιόψαρου, Lophotus lacepede Giorna, 1809 (134 cm TL) που αλιεύτηκε
ανοιχτά της Χαλκιδικής (Βόρειο Αιγαίο).
Figure 2. Crested oarfish, Lophotus lacepede Giorna, 1809 specimen (134 cm TL) captured off
Chalkidiki Peninsula (Northern Aegean Sea).

Το στόµα είναι µικρό, προεκτεινόµενο. Υπάρχουν οξύληκτα κωνικά δόντια διαταγµένα
σε 3 σειρές και στις δύο γνάθους, αν και πιο ακανόνιστα στην άνω γνάθο. Στο οπίσθιο τµήµα
της υπερώας (vomer), υπάρχει µια οµάδα αιχµηρών δοντιών, κεκλιµένων προς το εσωτερικό
του φάρυγγα, πιθανόν για να αποτρέπουν στο θήραµα να εξέλθει από το στόµα κατά την
κατάποση. Η πλευρική γραµµή είναι εµφανής. Στη σπλαχνική κοιλότητα υπάρχει επιµήκης
αδένας γεµάτος µε παχύ µαύρο υγρό σα µελάνι, που ξεκινά κάτω από τον οισοφάγο και
εκτείνεται ως την έδρα. Στο στοµάχι βρέθηκαν υπολείµµατα από τουλάχιστον 3 µικρούς
οστειχθύες (µετρήθηκαν 6 οφθαλµικοί βολβοί και τµήµατα σκελετού και σάρκας) καθώς και
από 13 καλαµάρια ή θράψαλα (µετρήθηκαν 26 γνάθοι). Αντίθετα µε τα νεοεµφανιζόµενα είδη
στη περιοχή, τα οποία προσάρµοσαν τις διαιτητικές τους συνήθειες (πχ ο λαγοκέφαλος
καταναλώνει αποκλειστικά καβούρια) (Μίνος κ.α. 2010), το λοφιόψαρο φαίνεται ότι
διατρέφεται µε τα συνήθη, από τα βιβλιογραφικά δεδοµένα, θηράµατα. Επίσης, ως µεσοβαθυπελαγικό είδος, αλιεύεται κυρίως µε παραγάδι, ιδίως την ώρα που αυτό βυθίζεται. Σ’ αυτό
πιθανώς οφείλεται και η σπανιότητα της εµφάνισής του. Το νέο άτοµο που περιγράφεται ήταν
θηλυκό σε αρκετά προχωρηµένο στάδιο γεννητικής ωριµότητας, καθώς έφερε ευµεγέθεις
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ωοθήκες σχήµατος “Υ” συνολικού βάρους (Wg) 472 g. Η τιµή του γοναδοσωµατικού δείκτη
(GSI) υπολογίστηκε σε 6,77. Επίσης, παρατηρήθηκαν 5 παράσιτα ισόποδα, µήκους από 0,6 έως
1,5 εκ., στο τέλος των γονάδων (κοντά στην έξοδο, στην έδρα). Το άτοµο έφερε νηκτική κύστη
(φυσόκλειστο).
Αν κι ο Palmer (1986) αποκλείει πλήρως την παρουσία του είδους στην Ανατολική
Μεσόγειο, υπάρχουν αναφορές για εµφανίσεις του στις Ελληνικές θάλασσες ήδη από το 19ο
αιώνα (Heldreich 1878, Apostolidis 1883, 1907) µε το όνοµα Lophotus lacepedei. Ωστόσο,
λόγω της σπανιότητας του, λίγα είναι γνωστά για την κατανοµή και την βιολογία του στην
περιοχή. Το είδος εµφανίζει µεγαλύτερη συχνότητα στη δυτική Μεσόγειο (Palmer 1986,
Bauchot 1987) (Εικ. 3). Ωστόσο, αν και γενικά θεωρείται πολύ σπάνιο είδος, εντούτοις η
παρούσα µεγαλύτερη συχνότητα παρατήρησης µπορεί να οφείλεται είτε στην εντονότερη
δειγµατοληπτική προσπάθεια, είτε στη γειτνίαση µε τον Ατλαντικό ωκεανό. Νέες σχετικά
αναφορές υπάρχουν από την Ισπανία, πχ την Καταλονία (Portas & del Cerro 1979) και το
Γιβραλτάρ (Rey 1983). Από την Ιταλία, πχ τη Γένοβα, στο νησί Έλβα (138 cm, 7,5 kg) και Β.Α
του ακρωτηρίου Πέλορο στη Σικελία (Costa 1991), στο Mazara del Vallo, Ν.Δ. Σικελία
(Ragonese et al. 1997), στα
στενά της Μεσσίνας, Σικελία
(Guiffre et al. 1980), το νησί
Ischia στον κόλπο της
Νάπολης και την Τυρρηνική
Θάλασσα (Bussotti et al.
1999) καθώς και στην
Καλαβρία, νότια Τυρρηνική,
κοντά
στο
Fiumefreddo
Bruzio (Tripepi et al. 2004).
Αναφορές υπάρχουν επίσης
από την Αδριατική (Κροατία)
Εικόνα 3. Τεκµηριωµένη εµφάνιση λοφιόψαρου, Lophotus
(Dulčić & Soldo 2008), την
lacepede στην Μεσόγειο θάλασσα.
Τουρκία [Bilecenoğlu et al.
Figure 3. Confirmed capture of crested oarfish, Lophotus
2001,
στον
Κεραµεικό
lacepede in the Mediterranean Sea.
(Gökova) κόλπο, στο Ν.Α.
Αιγαίο]. Για την Ελλάδα οι παλιές αναφορές (βλέπε βιβλιογραφία κατά Οικονοµίδη 1973), δεν
προσδιορίζουν τόπο σύλληψης. Πιθανώς το είδος να έχει καταγραφεί αρχικά ως αξιοπερίεργο
από το Βαυαρό Heldreich, που ήταν υπεύθυνος του (τότε) βραχύβιου Ελληνικού Μουσείου
Φυσικής Ιστορίας κι η πληροφορία επαναλήφθηκε από τον Αποστολίδη – τότε καθηγητή
Ζωολογίας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών.
Εποµένως, στην παρούσα φάση της έρευνας, δεν µπορεί να δοθεί οριστική και
κατηγορηµατική απάντηση στο ερώτηµα αν το λοφιόψαρο που αλιεύτηκε στο Αιγαίο, στην
πραγµατικότητα διαβιεί εκεί µόνιµα ή εµφανίζεται περιστασιακά, ύστερα από παθητική
µετανάστευση αβγών ή προνυµφών, αφού υπάρχει έκδηλη σχέση µε τον Ατλαντικό ωκεανό.
Ωστόσο, η προχωρηµένη γεννητική ωριµότητα των γονάδων του παρόντος δείγµατος,
υποδηλώνει ότι µάλλον δεν είναι αδύνατη η αναπαραγωγή του στο Αιγαίο καθώς και στην
Αδριατική έχει αναφερθεί γεννητικά ώριµο αρσενικό άτοµο (Dulčić & Soldo 2008).
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