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Δμάπισζε ηνπ είδνπο 

 



Ιζηνξηθό εκθάληζεο 

 



Σηνηρεία βηνινγηθνύ θύθινπ 
• 3εηήο θύθινο δσήο 

• Γνληκνπνίεζε 1 θνξά  

• Απόζεζε απγώλ 2-3 θνξέο, αξρέο ηεο άλνημεο 
θαη ηέινο θαινθαηξηνύ 

• Γηαρείκαζε κέζα ζηε ιάζπε θαηά πξνηίκεζε 
ζηε ζάιαζζα (Τν <10 νC) 

• Μεηαθίλεζε ησλ λεαξώλ πξνο πθάικπξα λεξά, 
Ννέκβξην-Μάξηην 

• Αξζεληθά ζηηο ιηκλνζάιαζζεο, ζειπθά ζηε 
ζάιαζζα 

• Αλάπηπμε ζε λεξά T>15 νC 

• Δπαίζζεην ζε Τν >33 νC ή ζε μαθληθή πηώζε ηεο 
ζεξκνθξαζίαο 

 

 

 

 

 

 

 
 



Βηνινγηθόο θύθινο 



Απγά 

 • 2.000.000 απγά αλά 

άηνκν θ.κ.ν 

• Δθθόιαςε ζε 15 

εκέξεο 

• Δπηβίσζε 1/500,000 

απγά 

 

 

 



Πξνλύκθεο (λαύπιηνο) 

 • Γηαζηάζεηο: 0,25 

ρηιηνζηά 

• Γηάξθεηα ζηαδίνπ 1 

κήλαο 

• Μέξνο ηνπ 

πιαγθηνύ 

• Κνληά ζηελ 

επηθάλεηα ζηε 

ζάιαζζα 

 

 



Πξνλύκθε (κύζηο) 

 • Γηαζηάζεηο: 1 ρηι. 

πιάηνο 2-3 ρηι. 

κήθνο 

• Γηάξθεηα ζηαδίνπ 1 

εβδνκάδα 

• Κνιπκπάεη ελεξγά, 

πξνο ηηο παξάθηηεο 

πεξηνρέο 



Καβνύξηα (λεαξά) 

 • Γηαζηάζεηο: πιάηνο 2,5 
ρηιηνζηά 

• Παξακνλή ζε 
πθάικπξα λεξά, (αθηή, 
δέιηα πνηακώλ ή 
ιηκλνζάιαζζεο), κέζα 
ζηε ζαιάζζηα 
βιάζηεζε 

• Μεηαλάζηεπζε από ην 
Φζηλόπσξν έσο ηελ 
άλνημε 

• Ωξίκαλζε Άλνημε-
Καινθαίξη επόκελεο 
ρξνληάο 

 

 

 



Δλήιηθα θαβνύξηα 

 
• Ωξίκαλζε ζε 1-1,5 

έηε 

• Θειπθά 

κεηαλαζηεύνπλ 

ζηελ ζάιαζζα γηα 

ηελ αλαπαξαγσγή 

• Αξζεληθά 

παξακέλνπλ ζε 

πθάικπξα λεξά 

• Δπηδνύλ έλα έηνο 

κεηά ηελ σξίκαλζε 



Τξνθή 

Δμαξηάηαη από ην ζηάδην ηνπ 
βηνινγηθνύ θύθινπ 

• Ναύπιηνο 

 

 

• Μύζηο 

 

 

 

• Νεαξά 

 

 

 

• Ώξηκα 

 

 

 

 

• Φπηνπιαγθηόλ 

 

• Εσνπιαγθηόλ 

 

 

• Βελζηθή καθξνπαλίδα 

 

 

• Πακθάγα, θπξίσο κηθξά 
όζηξαθα. Οπνξηνπληζηέο 

 Άκεζε ζρέζε κε ην βέλζνο 
θάζε πεξηνρήο 

 

 



Θήξεπζε 

• Απνηεινύλ ιεία ζε όιεο ηηο θάζεηο ηεο 

δσήο ηνπο 

• Έρνπλ κεγάιεο απώιεηεο θαηά ηελ 

έθδπζε, εηδηθά ηα κεγάια άηνκα 

• Δθηεηακέλνο θαληβαιηζκόο (κέρξη 20% ηεο 

ηξνθήο) 

 



Μεγάιε εηήζηα θιάζε 

• Ιθαλνπνηεηηθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο (πρ 

έιιεηςε παγεηνύ) 

• Άθζνλε δηαζέζηκε ηξνθή (θπηνπιαγθό-

δσνπιαγθηό) 

• Μείσζε ηεο ζήξεπζεο (θαθέο ρξνληέο γηα 

ρηαπόδη-ζνππηά θιπ.) 

 



Αιηεία 

 • Αιηεύεηαη θπξίσο κε 

παγίδεο γηα λα είλαη 

άζηθηα θαη δσληαλά 

όηαλ πσινύληαη 



Πσο αθαηξείηαη ε ζάξθα 

 



Δπραξηζηώ 

 


