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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Το λαβράκι (Dicentrarchus labrax) αποτελεί πολύ σηµαντικό είδος στη 

µεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια και ιδιαίτερα στην Ελλάδα.  Ένα από τα 

σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η βιοµηχανία εκτροφής του 

λαβρακίου είναι η αναλογία 70-99% αρσενικών σε σχέση µε τα θηλυκά.  Η 

διαφορά αυτή δεν είναι επιθυµητή, γιατί τα αρσενικά εµφανίζουν µειωµένη 

σωµατική ανάπτυξη συγκρινόµενη µε εκείνη των θηλυκών, µε αποτέλεσµα να 

παρουσιάζουν 20-40% µικρότερο σωµατικό βάρος κατά την εξαλίευση.   

Στο συγκεκριµένο πείραµα επιχειρήθηκε η παραγωγή πληθυσµών 

λαβρακίου µε κυρίαρχο το ένα φύλλο.  Με βάση το γεγονός ότι τα θηλυκά 

άτοµα του λαβρακίου αποκτούν µεγαλύτερο µέγεθος από τα αρσενικά από 

µικρή ηλικία, η παραγωγή των πληθυσµών αυτών στηρίχθηκε στην 

πραγµατοποίηση εντατικών διαλογών.  Μιας µεθόδου που δε στηρίζεται στη 

χρήση χηµικών ουσιών και η οποία δεν έχει ξαναχρησιµοποιηθεί για τη 

δηµιουργία µονοφυλετικών πληθυσµών σε άλλα είδη ψαριών. 

∆ηµιουργήθηκαν δυο πληθυσµοί µε κυρίαρχα τα µικρά άτοµα στον ένα (70 % 

αρσενικά) και τα µεγάλα στον άλλο (96% θηλυκά), χρησιµοποιήθηκε επίσης 

ένας πληθυσµός µάρτυρα στον οποίο δεν είχαν γίνει διαλογές µεγέθους µε 

αναλογία 56% θηλυκά. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η 

παρακολούθηση της σωµατικής και αναπαραγωγικής ανάπτυξης µεταξύ του 



πληθυσµού µε τα µεγάλα άτοµα και αυτού µε τα µικρά, καθώς και µεταξύ 

θηλυκών και αρσενικών ατόµων στον πληθυσµό του µάρτυρα, κατά την 

διάρκεια του 2ου χρόνου ζωής, έτσι ώστε (α) να διαπιστωθεί εάν και τον 

δεύτερο χρόνο υπάρχουν διαφορές στον ρυθµό ανάπτυξης µεταξύ αρσενικών 

και θηλυκών στον πληθυσµό του µάρτυρα καθώς και µεταξύ µεγάλων και 

µικρών ατόµων στους πληθυσµούς L-άκρο και S-άκρο (β) να τεκµηριωθεί ο 

ρόλος της αναπαραγωγικής ωρίµανσης στις διαφορές βάρους. 

Προέκυψε ότι τα θηλυκά παρουσιάζουν σεξουαλική διαφοροποίηση ήδη από 

τον 2ο χρόνο ζωής Τα αρσενικά άτοµα παρουσιάζουν δυο κύκλους 

σεξουαλικής ωρίµανσης, τον 1ο µέχρι τον 13ο µήνα και τον 2ο από τον 21ο 

µέχρι τον 23ο.  Η πρόωρη αυτή ωρίµανση είναι πολύ πιθανό να οφείλεται στην 

µεγαλύτερη σωµατική ανάπτυξη που παρουσίασαν τα ψάρια. Η ανάπτυξη των 

γονάδων έχει σχέση περισσότερο µε το µέγεθος και όχι µε την ηλικία των 

ψαριών, Σηµαντική επιρροή σε αυτή την ανάπτυξη φαίνεται να είχε η 

θερµοκρασία που εισέρχεται σαν περιοριστικός παράγοντας στην ωρίµανση 

των γονάδων Εποµένως η κατάλληλη στιγµή για την σεξουαλική ωρίµανση 

των ψαριών καθορίζεται από το µέγεθος τους και όχι από την ηλικία τους.  η 

συγκέντρωση της Τ3 αλλάζει γραµµικά µε την ανάπτυξη των ωοκυττάρων, 

ενώ αυτή της Τ4 ακολουθεί εντελώς διαφορετικό µοτίβο. 
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1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το λαβράκι (Dicentrarchus labrax) είναι γνωστό στην Μεσόγειο και στις 

ακτές της Ευρώπης.  Ήδη στην αρχαία Ελλάδα υπήρχαν αναφορές για το 

λαβράκι, όταν ο Αριστοτέλης το ονόµαζε «Λύκο της Θάλασσας» ειδικό όνοµα 

που χρησιµοποιείται ακόµα και σήµερα.  (Pickett and Pawson, 1994).  Ο 

Πλίνιος του έδωσε το Ρωµαϊκό όνοµα “lupus” που σηµαίνει λύκος εξαιτίας της 

αδηφαγίας του και της συνήθειας του να κυνηγάει σε αγέλη.  Το επιστηµονικό 

όνοµα που είναι σήµερα αποδεκτό είναι αυτό που έδωσε ο Carl Linneus 

Dicentrarchus labrax (Nelson, 1994)  

Η ταξινοµική συνάφεια για το λαβράκι που είναι αποδεκτή  

στην Ευρώπη είναι η εξής . 

Τάξη Perciformes 

Οικογένεια Moronidae 

Είδος Labrax 

Υποείδος Percoidei 

Γένος Dicentrarchus. 

Η Moronidae, είναι ευρέως κατανεµηµένη σε εύκρατα και τροπικά κλίµατα, 

παρ’ όλα αυτά µονάχα τρία διαφορετικά είδη εκτός από το λαβράκι έχουν 

καταγραφεί στην περιοχή της µεγάλης Βρετανίας και αυτά σπάνια.  Τα 

περισσότερα είδη που υπάρχουν στην Αµερική και τα οποία είναι σχετικά 

συγγενικά µε το λαβράκι ζουν σε γλυκό ή σε υφάλµυρο νερό (Pickett, 1989). 



Το γενικό όνοµα Morone, δόθηκε αρχικά σε έξι είδη από τα οποία τέσσερα 

είναι στην Αµερική και τα δύο Αφρό-Ευρωπαϊκά: Morone labrax, το λαβράκι 

και ένα πολύ κοντινό συγγενή, το λαβράκι µε τις βούλες, Morone punctatus, 

Με την πάροδο του χρόνου τα δύο Ευρωπαϊκά λαβράκια συναντούνταν µε 

τρία γενικά ονόµατα (Morone, Dicentrarchus and Roccus), πράγµα το οποίο 

προκάλεσε αρκετή σύγχυση στους επιστήµονες τέτοια ώστε ορισµένοι ακόµα 

αναγνωρίζουν την ύπαρξη ενός τρίτου Ευρωπαϊκού είδους, D.elongata 

(Pickett, 1989).  Σε µια προσπάθεια να ξεκαθαρίσουν την κατάσταση, οι 

Whitehead and Wheeler (1996) µελέτησαν ξανά τα γενικά ονόµατα από τα έξι 

υποτιθέµενα είδη λαβρακίου και πρότειναν µια κλείδα αναγνώρισης 

βασισµένη στις διαφορές της οδοντοστοιχίας στο basilyal (οδοντική πλάκα στη 

βάση του στόµατος). 

 

1.1.  Γενικά µορφολογικά χαρακτηριστικά του Λαβρακίου 

 

Τα πλευρικά πτερύγια του Λαβρακίου βρίσκονται τοποθετηµένα αρκετά 

µπροστά στην κοιλιακή χώρα και λίγο πίσω από τα θωρακικά πτερύγια, τα οποία 

είναι τοποθετηµένα ακριβώς πίσω από το βραγχιακό επικάλυµµα.  Τα θωρακικά 

πτερύγια αποτελούνται το καθένα από 16-18 µαλακά επιµέρους τµήµατα.  Τα δυο 

ραχιαία πτερύγια είναι καλά διαχωρισµένα.  Το µπροστά ραχιαίο πτερύγιο 

αποτελείται από 8-9 αγκαθωτές ακτίνες και το οπίσθιο τµήµα από µία αγκαθωτή 



ακτίνα (την πρώτη) και 11-12 διακλαδισµένες ακτίνες.  Η πρώτη ακτίνα από τα 

πλάγια πτερύγια, τα οποία έχουν 5 διακλαδισµένες ακτίνες και οι πρώτες τρεις 

ακτίνες από το ουραίο πτερύγιο (το οποίο έχει 9-11 διακλαδωτές ακτίνες) είναι 

κοφτερά αγκαθωτές.  Το ουραίο πτερύγιο είναι διχαλωτό και συνήθως έχει 17 

διακλαδισµένες ακτίνες αλλά µπορεί να έχει και 13, έχει γκρι χρώµα, µερικές 

φορές µε βαθύ µπλε αποχρώσεις.  Τα υπόλοιπα πτερύγια έχουν ασπριδερό ή 

γκρι χρώµα, αλλά µερικές φορές τα θωρακικά και τα πλάγια πτερύγια 

παρουσιάζουν ανοιχτό µπλε χρώµα στις άκρες.  Το σώµα του λαβρακίου 

καλύπτεται από πλατιά κανονικά λέπια που το χρώµα τους παρουσιάζει 

σηµαντικές διαβαθµίσεις, ανάλογα µε την προέλευση του ψαριού, το οποίο 

κυµαίνεται από σκούρο γκρι, γαλάζιο ή πράσινο στην πλάτη σε λευκό ή ανοιχτό 

κίτρινο στην κοιλιακή χώρα.  Οι πλευρές έχουν ασηµένιο-γαλάζιο χρώµα µερικές 

φορές ανοιχτό χρυσό ή µπρούτζινο χρώµα.  Τα λέπια είναι οδοντωτά.  Το κεφάλι 

στα νεαρά ψάρια φαίνεται να έχει στίγµατα τα οποία εξασθενίζουν στα πιο µεγάλα 

ψάρια.  Το καθένα από τα βραγχιακά επικαλύµµατα έχει δυο κοφτερά αγκάθια 

στο πίσω τµήµα.  Τα µάτια είναι σχετικά µεγάλα για ψάρι της θάλασσας και η 

ίριδα παρουσιάζεται ασηµόλευκη µε χρυσές κηλίδες.  Το στόµα είναι µεγάλο 

χαρακτηριστικό των Perciform µε προγούλι όταν είναι ανοικτό και µε µασέλα που 

προεξέχει.  Υπάρχουν δόντια στην βάση του στόµατος στην κεντρική οδοντική 

πλάκα και στο οστό του ουρανίσκου .Υπάρχουν επίσης µε δόντια µπροστά από 



την γλώσσα.  Αυτά τα χαρακτηριστικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν 

διαγνωστικοί χαρακτήρες. 

Τα λαβράκια τον πρώτο χρόνο ζωής είναι πιο ανοιχτόχρωµα από τα 

µεγαλύτερα σε ηλικία ψάρια και συνήθως έχουν σκουρόχρωµες κηλίδες στην 

πλάτη και στις πάνω πλευρές, συνήθως αυτές οι κηλίδες εξαφανίζονται µε την 

συµπλήρωση του πρώτου χρόνου, αν και σε µερικά παραµένουν και τον 

δεύτερο χρόνο.  Υπάρχουν µερικές τοπικές διαφορές στα µορφολογικά 

χαρακτηριστικά του λαβρακίου, που ίσως να έχουν σχέση µε τις 

περιβαλλοντικές συνθήκες, του ενδιαιτήµατος στο οποίο ζουν, όπως 

υποστηρίζει (Barnabé, 1995) για τα λαβράκια της άµµου και τα λαβράκια των 

βράχων στη µεσόγειο.  Τα λαβράκια από αµµώδεις περιοχές καθώς και αυτά 

που αλιεύοντε σε µεγάλο βάθος συνήθως έχουν πιο ανοικτό χρώµα, όπως και 

πολλά άλλα είδη ψαριών έτσι και τα λαβράκια που εκτρέφονται σε δεξαµενές 

αλλάζουν το χρώµα τους προσαρµόζοντας το µε το χρώµα της δεξαµενής 

στην οποία ζουν. 

 

 

1.2.  Κατανοµή και γενική συµπεριφορά 

 

Οι περισσότεροι συγγραφείς εντοπίζουν την γεωγραφική κατανοµή του 

λαβρακίου στον Βόρειο-Ανατολικό Ατλαντικό και στην βόρεια θάλασσα, από 



την Νορβηγία και την Βαλτική στον Βορρά µέχρι Νότια στην Βόρεια Αφρική 

συµπεριλαµβανοµένης και της Μεσογείου και τις γειτονικές θάλασσες, αλλά 

δεν µπορούν να προσδιορίσουν που συγκεντρώνεται ο κύριος όγκος του 

πληθυσµού.  Λαβράκια σε σηµαντικές ποσότητες αλιεύθηκαν µόνο νότια 53° 

Ν στην βόρεια θάλασσα και 54° Ν στην Θάλασσα της Ιρλανδίας και στις ακτές 

του Ατλαντικού στην Ιρλανδία (Pickett and Pawson, 1994) 

Τα ενήλικα λαβράκια ζουν κοντά στις ακτές ή στις εκβολές των ποταµών, 

µπαίνοντας ακόµα και στο γλυκό νερό το καλοκαίρι, αλλά συνήθως τα 

βρίσκουµε σε βαθύτερα ζεστά νερά στην ανοικτή θάλασσα κατά την διάρκεια 

του χειµώνα.  Όσον αφορά τους πληθυσµούς της βόρειας θάλασσας, του 

καναλιού της Αγγλίας και της Ιρλανδικής θάλασσας, παρουσιάζονται 

εποχιακές διακυµάνσεις στην κατανοµή των πληθυσµών εξαιτίας των 

µεταναστεύσεων.  Λαβράκια κάτω των 30 cm περνούν το µεγαλύτερο µέρος 

του χρόνου µέσα ή πολύ κοντά σε εκβολές ποταµών, ή κατά µήκος ανοικτών 

ακτογραµµών κοντά στις ακτές.  Λαβράκια που δεν έχουν συµπληρώσει τον 

πρώτο χρόνο ζωής βρέθηκαν αµέσως µετά το προνυµφικό στάδιο σε ρηχά 

νερά ή παλιρροϊκές λιµνοθάλασσες, σε εκβολές ποταµών και λιµάνια.  

Μετακινούνται στα βαθιά νερά όταν µεγαλώνουν, αλλά γύρω στην Αγγλία και 

στην Ουαλία, οι εκβολές των ποταµών είναι τα κύρια ενδιαιτήµατα όπου 

µπορεί κανείς να συναντήσει λαβράκια πάνω από τεσσάρων χρόνων.(Kelley, 

1988).  Καθώς τα λαβράκια µεγαλώνουν περνάνε περισσότερο χρόνο στα 



βαθιά νερά, ψάρια σε πλήρη ωριµότητα έχουν αλιευθεί µε τράτες που 

ψάρευαν στα 80m.  Τα ενήλικα άτοµα παρουσιάζουν µοναχική συµπεριφορά 

και έχουν βρεθεί σε λασπώδη βυθό.  Λαβράκια κάθε ηλικίας µπορούν να 

αντέξουν στο γλυκό νερό και µετακινούνται ελεύθερα σε αυτό, είναι είδη 

ευρύαλα.  Το αν το λαβράκι προτιµάει τις χαµηλές αλατότητες είναι ένα θέµα 

που παραµένει ανοικτό, παρ’ όλα αυτά, τα µετανυµφικά στάδια έχει 

παρατηρηθεί ότι συγκεντρώνονται κοντά σε εκβολές ποταµών όπου υπάρχει 

και γλυκό και αλµυρό νερό, (Dando, 1985; Kelley, 1986; Jennings, 1991).  Ο 

Lancaster (1991) πρότεινε ότι η επιρροή της θερµοκρασίας και η 

διαθεσιµότητα της τροφής ίσως να είναι ο κυρίως παράγοντας που τα 

µετανυµφικά στάδια και τα µεγαλύτερα σε ηλικία λαβράκια µπαίνουν σε νερά 

χαµηλής αλατότητας.  Τα λαβράκια εκτός από ευρύαλα είναι ευρύθερµα, 

πράγµα το οποίο σηµαίνει ότι µπορούν να αντέξουν ένα ευρύ φάσµα 

θερµοκρασιών (Kelley 1986; Lancaster 1991).  Παρ’ όλο έχουν βρεθεί σε νερά 

που µπορεί να έχουν θερµοκρασία χαµηλότερη από 5°C στην Αγγλία και στην 

Ουαλία , κάτω από αυτές τις θερµοκρασίες τα πολύ νεαρά άτοµα θα αρχίσουν 

να πεθαίνουν µέσα σε λίγες εβδοµάδες.  (Kelley 1986; Lancaster 1991), έχει 

παρατηρηθεί ότι προτιµούν υψηλότερες θερµοκρασίες περίπου στους 10°C. 

Η θερµοκρασία φαίνεται να είναι περιοριστικός παράγοντας στην κατανοµή 

των νεαρών ψαριών, ενώ τα ενήλικα ψάρια αντέχουν σε θερµοκρασίες από 

2°C - 32°C (Barnabé, 1990).  Το φυσιολογικό αποτέλεσµα της πτώσης της 



θερµοκρασίας της θάλασσας το φθινόπωρο, είναι η µετακίνηση των 

λαβρακίων στα βαθύτερα και λιγότερο κρύα νερά.   Για τα πολύ νεαρά ψάρια 

έχει παρατηρηθεί ότι οι µετακινήσεις αυτές ξεκινούν όταν η θερµοκρασία του 

νερού αρχίσει να πέφτει κάτω από τους 15°C.  Οι εκροές νερών που έχουν 

θερµανθεί τεχνητά, συνήθως από βιοµηχανίες που ψύχουν µε το νερό, µπορεί 

πολλές φορές να τραβήξουν τα λαβράκια κάθε ηλικίας.  Το ζεστό νερό µπορεί 

να παρουσιάζει αρκετά οφέλη ως αναφορά την τροφή και τις δυνατότητες 

ανάπτυξης ενώ σε περιπτώσεις πολύ βαριών χειµώνων µπορεί να 

εξασφαλίσει την επιβίωση του τοπικού πληθυσµού. 

 

1.3.  ∆ιατροφή και κυνήγι 

 

Τα λαβράκια είναι ευκαιριακοί θηρευτές κατά την διάρκεια της ζωής τους και 

υιοθετούν µια µεγάλη γκάµα από τακτικές κυνηγιού προκειµένου να 

παγιδέψουν τα θύµατα τους (Pickett, 1994).  Συνήθως τα λαβράκια κυνηγούν 

σε αγέλες , συλλαµβάνοντας οποιοδήποτε είδος αφθονεί εποχιακά στην 

συγκεκριµένη περιοχή κυνηγιού.  Αν τα θηράµατα βρίσκονται στον βυθό της 

θάλασσας για παράδειγµα καβούρια, δίθυρα, ή πολύχαιτοι η αγέλη θα 

επιτεθεί και θα αρχίσει να προσλαµβάνει την τροφή µε το κεφάλι προς τα 

κάτω, πάνω στο υπόστρωµα, (Pickett and Pawson, 1994)  Είναι πιο εύκολο 

όµως να τα παρατηρήσει κανείς ενώ κυνηγούν πελαγικά θηράµατα, καθώς 



ορµούν στην επιφάνεια και επιτίθενται από κάτω σε µια πολύ στενή γωνία.  

Αυτό το είδος του κυνηγιού συνήθως γίνεται µε πολύ γρήγορους ρυθµούς και 

τότε τα λαβράκια φαίνονται να πηδούν έξω από το νερό καθώς κυνηγούν το 

θήραµα.  Όσον αφορά την ζωή τους στις δεξαµενές η καθηµερινή ρουτίνα του 

ταίσµατος τα κάνει να έχουν συγκεκριµένες αντιδράσεις, όπως ένα γρήγορο 

ανεβοκατέβασµα των ραχιαίων πτερυγίων και απότοµες κινήσεις στα πλάγια 

της δεξαµενής (Pickett, 1989).  Από την στιγµή που ένα ή δυο ψάρια 

ανιχνεύσουν και δεχτούν την τροφή, όλα θα αρχίσουν στην συνέχεια να τρωνε 

και πολύ σύντοµα δεν δίνουν καθόλου σηµασία στην ύπαρξη ή όχι 

παρατηρητή. Τα λαβράκια είναι πολύ καλοί κολυµβητές και όπως είναι 

σύνηθες και µε τα άλλα ψάρια η κολυµβητική τους δεινότητα µεγαλώνει 

ανάλογα µε το µέγεθος τους .(Arnold, 1969) (Moore et al., 1994) 

 

1.4.  Ο κύκλος ζωής του λαβρακίου 

 

Τα ενήλικα λαβράκια ωοτοκούν από τον Φεβρουάριο µέχρι τον Ιούλιο. 

Πιθανότατα η θερµοκρασία παίζει ένα πολύ σηµαντικό ρόλο για την έναρξη 

της ωορρηξίας, αφού σπάνια αυγά λαβρακίου έχουν βρεθεί σε θερµοκρασίες 

χαµηλότερες από 8.5-9.0°C (Thomson and Harrop, 1987).  Κατά την περίοδο 

της ωορρηξίας κάθε ώριµο θηλυκό µπορεί να παράγει από 250.000-500.000 

αυγά.  Τα αυγά έχουν περίπου 1,3 mm διάµετρο και περιέχουν λιπιδικά 



κυστίδια, τα οποία βοηθούν τις προνύµφες διατροφικά και εξασφαλίζουν στα 

αυγά την απαραίτητη πλευστότητα ώστε να βρίσκονται κοντά στο πλαγκτόν. 

Τα αυγά τους είναι πλαγκτονικά και εκκολάπτονται 4-9 ηµέρες µετά την 

γονιµοποίηση, σε συνάρτηση βέβαια πάντα µε την θερµοκρασία.  (Pickett and 

Pawson, 1994)).  Τους επόµενους 2-3 µήνες οι προνύµφες που µεγαλώνουν 

µετακινούνται από την ανοικτή θάλασσα προς τις ακτές, τα ρηχά νερά, τις 

εκβολές των ποταµών, (Pickett and Pawson, 1994) 

Αυτά τα προστατευµένα ενδιαιτήµατα θα χρησιµοποιηθούν από τα νεαρά 

λαβράκια για τα επόµενα 4-5 χρόνια πριν να ωριµάσουν και να αποκτήσουν 

την µεταναστευτική συµπεριφορά των ενήλικων ψαριών 

 

 

1.5.  Η οικονοµική σηµασία της εκτροφής του λαβρακίου. 

 

Η πρώτη προσπάθεια εκτροφής του λαβρακίου έγινε στη Γαλλία στις αρχές 

του αιώνα (Barnabé, 1995) και σήµερα αποτελεί πολύ σηµαντικό είδος στη 

µεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, όπου 

πραγµατοποιείται το 50% της παραγωγής λαβρακίου και τσιπούρας (Sparus 

auratus) στη µεσόγειο.  Μεταξύ του 1984 και του 1996 η παραγωγή αυξήθηκε 

και έφτασε τους 26,420 Μt, το οποίο αντιστοιχεί στο 42% της θαλάσσιας 

παραγωγής στην Ευρώπη, εκτός από την παραγωγή του Σολωµού (Basurco 



and Abellan, 1999) και µέχρι το 1999 έφτασε τους 36,00 Μt (F.E.A.P., 1999).  

Αυτή η αύξηση της παραγωγής µας δείχνει πόσο σηµαντικά οικονοµικά οφέλη 

µπορούµε να έχουµε από την εκτροφή του λαβρακίου. 

Ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η βιοµηχανία 

εκτροφής του λαβρακίου είναι η αναλογία 70-99% αρσενικά (Divanach and 

Kentouri, 1993) (Blázquez et al., 1998a) (Chatain et al., 1999) 

Τα αρσενικά άτοµα φτάνουν στην εφηβεία κατά το δεύτερο χρόνο ζωής τους, 

ανάλογα µε το µήκος που έχουν αποκτήσει παρά µε την ηλικία τους (Carrillo 

et al., 1995)  Αντίθετα τα θηλυκά µπαίνουν στην εφηβεία ένα χρόνο αργότερα 

(Bruslé and Roblin, 1984) Κάτω από φυσικές συνθήκες φωτοπεριόδου και 

θερµοκρασίας, ανώριµα Θηλυκά ηλικίας 2 χρόνων φτάνουν τα 0.5 ± 0,04 Kg 

βάρος και τα 33.7± 0,6 cm µήκος, ενώ τα αρσενικά της ίδιας ηλικίας αποκτούν 

0,3 ± 0,02 Kg βάρος και 28,5 ± 0,6 cm µήκος (Carrillo et al., 1995)  .  Η 

µεγάλη αναλογία των αρσενικών σε σχέση µε τα θηλυκά δεν είναι επιθυµητή, 

γιατί τα αρσενικά εµφανίζουν µειωµένη σωµατική ανάπτυξη συγκρινόµενη µε 

εκείνη των θηλυκών, µε αποτέλεσµα να παρουσιάζουν 20-40% µικρότερο 

σωµατικό βάρος κατά την εξαλίευση (Divanach and Kentouri, 1993); (Carrillo 

et al., 1995)   

Εν µέρει αυτό µπορεί να οφείλεται στο γεγονός του ότι τα αρσενικά ωριµάζουν 

γρηγορότερα από τα θηλυκά.  Η ενέργεια που θα µπορούσε να 

χρησιµοποιηθεί για σωµατική ανάπτυξη χρησιµοποιείται για τις 



αναπαραγωγικές διαδικασίες ,όπως την ανάπτυξη των όρχεων, την παραγωγή 

σπέρµατος, καθώς και την απορρόφηση του σπέρµατος, µε αποτέλεσµα να 

παρουσιάζεται µειωµένη ικανότητα για επένδυση της τροφής σε σωµατική 

ανάπτυξη, σε  αντίθεση µε τα θυληκά που επενδύουν σε σωµατική ανάπτυξη 

κατά την διάρκεια της εκτροφής. 

Ένα επιπρόσθετο πρόβληµα µε τα ώριµα αναπαραγωγικά αρσενικά, είναι η 

αυθόρµητη απελευθέρωση σπέρµατος τόσο στις δεξαµενές ,όσο και κατά την 

διάρκεια της εξαλίευσης , µε αποτέλεσµα την µειωµένη αισθητική όψη των 

πακεταρισµένων ψαριών, καθώς και το γεγονός του ότι προσφέρεται ένα 

θρεπτικό υπόστρωµα για την ανάπτυξη των βακτηριδίων. 

Όλα τα παραπάνω κάνουν µεγαλύτερη την ανάγκη για δηµιουργία 

µονοφυλετικών πληθυσµών λαβρακίου, δηλαδή πληθυσµών που να 

αποτελούνται µονάχα από θηλυκά άτοµα.  Οι προσπάθειες για γενετικό 

έλεγχο της αναπαραγωγής του λαβρακίου (τριπλοειδία και γυνογένεση) δεν 

είχαν επιτυχία, πιθανότατα γιατί ο καθορισµός του φύλλου στο λαβράκι γίνεται 

µε συνδυασµό γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων (Zanuy et al., 

2001) 

Για το λαβράκι, πειράµατα χορήγησης εξωγενών ορµονών έχουν 

πραγµατοποιηθεί από τους (Blázquez et al., 1995; Blázquez et al., 1998a; 

Blázquez et al., 1999; Blázquez et al., 2001) και έχουν δείξει ότι το συνθετικό 

ανδρογόνο 17α-µεθυλτεστοστερόνη µπορεί να οδηγήσει στη δηµιουργία 



µονοφυλετικών αρσενικών πληθυσµών λαβρακίου (Chatain et al., 1999) 

(Blázquez et al., 1995; Blázquez et al., 2001) ενώ η χορήγηση 17β-

οιστραδιόλης και 17α-εθυνυλοιστραδιόλης οδήγησε στη δηµιουργία θηλυκών 

πληθυσµών λαβρακίου (Blázquez et al., 1998b) 

Στους παράγοντες που µελετούνται για την κατανόηση της 

διαφοροποίησης του φύλλου στο λαβράκι συµπεριλαµβάνονται και οι 

παράγοντες ανάπτυξης (Saillant et al., 2001b) επίσης οι ορµόνες του 

θυρεοειδή σε σχέση µε τα διάφορα στάδια σεξουαλικής ωρίµανσης (Tagawa 

et al., 1994) οι ορµόνες του θυρεοειδή και τα αποτελέσµατα τους σε σχέση µε 

την ανάπτυξη, και τον µεταβολισµό (McNabb and King, 1991) 

 

1.6.  Σκοπός της εργασίας 

 

Στο συγκεκριµένο πείραµα επιχειρήθηκε η παραγωγή πληθυσµών 

λαβρακίου µε κυρίαρχο το ένα φύλλο.  Με βάση το γεγονός ότι τα θηλυκά 

άτοµα του λαβρακίου αποκτούν µεγαλύτερο µέγεθος από τα αρσενικά από 

µικρή ηλικία, η παραγωγή των πληθυσµών αυτών στηρίχθηκε στην 

πραγµατοποίηση εντατικών διαλογών.  Μιας µεθόδου που δε στηρίζεται στη 

χρήση χηµικών ουσιών και η οποία δεν έχει ξαναχρησιµοποιηθεί για τη 

δηµιουργία µονοφυλετικών πληθυσµών σε άλλα είδη ψαριών. 



∆ηµιουργήθηκαν δυο πληθυσµοί µε κυρίαρχα τα αρσενικά άτοµα στον ένα 

και τα θηλυκά στον άλλο, βασιζόµενοι στην παρατήρηση ότι τα µεγαλύτερα 

ψάρια αναπτύσσονται ως θηλυκά και τα µικρότερα ως αρσενικά 

(Koumoundouros et al., 2002)  Στο συγκεκριµένο πείραµα χρησιµοποιήθηκαν 

τρεις πληθυσµοί.  Οι οποίοι ξεκίνησαν από ένα αρχικό πληθυσµό µε αναλογία 

59% θηλυκά και µετά από τέσσερις διαδοχικές διαλογές µεγέθους, 

καταλήξαµε να έχουµε τους δυο µονοφυλετικούς ως επί το πλείστον 

πληθυσµούς καθώς και ένα πληθυσµό ,µάρτυρα στον οποίο δεν είχαν γίνει 

διαλογές µεγέθους.  Η σύσταση των προαναφερόµενων πληθυσµών είχε ως 

εξής.  Ένα πληθυσµό µε µεγάλα άτοµα που η πλειονότητα του ήταν θηλυκά 

µε ποσοστό 96%.  Ένα δεύτερο µε µικρά ως επί το πλείστον άτοµα σε 

αναλογία 70% αρσενικά και ένα τρίτο πληθυσµό µάρτυρα µε αναλογία 56% 

θηλυκά και 44% αρσενικά, (Eικόνα 1). 
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Εικόνα 1.  Σχήµα στο οποίο απεικονίζονται οι διαλογές που 

πραγµατοποιήθηκαν από τον αρχικό πληθυσµό του µάρτυρα ώστε να  

δηµιουργηθούν δυο πληθυσµοί λαβρακίου, το L-άκρο και το S-άκρο, που να 

αποτελούνται κυρίως από άτοµα του ίδιου φύλλου.  Στο L-άκρο είχαµε θηλυκά 

άτοµα στην πλειοψηφία τους, ενώ στο S-άκρο είχαµε αρσενικά άτοµα στην 

πλειοψηφία τους. 

 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η παρακολούθηση της σωµατικής 

και αναπαραγωγικής ανάπτυξης µεταξύ του πληθυσµού µε τα µεγάλα άτοµα 

και αυτού µε τα µικρά, καθώς και µεταξύ θηλυκών και αρσενικών ατόµων στον 

πληθυσµό του µάρτυρα, κατά την διάρκεια του 2ου χρόνου ζωής,  

έτσι ώστε (α) να διαπιστωθεί εάν και τον δεύτερο χρόνο υπάρχουν διαφορές 

στον ρυθµό ανάπτυξης µεταξύ αρσενικών και θηλυκών στον πληθυσµό του 

µάρτυρα καθώς και µεταξύ µεγάλων και µικρών ατόµων στους πληθυσµούς L-

άκρο και S-άκρο (β) να τεκµηριωθεί ο ρόλος της αναπαραγωγικής ωρίµανσης 

στις διαφορές βάρους. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2.  Οµάδα του µάρτυρα 

 

∆ιαφορές στον ρυθµό ανάπτυξης µεταξύ αρσενικών και θηλυκών ατόµων, 

συσχετισµός της σεξουαλική τους ωρίµανσης σε σχέση µε το βάρος και 

συσχέτιση των θυρεοειδών ορµονών µε την σεξουαλική ωρίµανση των 

θηλυκών και αρσενικών ατόµων στην οµάδα του µάρτυρα 

 

2.1 Εισαγωγή 

 

Ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η βιοµηχανία 

εκτροφής του λαβρακίου είναι η αναλογία 70-99% αρσενικά (Divanach and 

Kentouri, 1993) (Blázquez et al., 1998a) (Chatain et al., 1999)  Η µεγάλη 

αναλογία των αρσενικών σε σχέση µε τα θυληκά δεν είναι επιθυµητή, γιατί τα 

αρσενικά εµφανίζουν µειωµένη σωµατική ανάπτυξη συγκρινόµενη µε εκείνη 

των θηλυκών, µε αποτέλεσµα να παρουσιάζουν 20-40% µικρότερο σωµατικό 



βάρος κατά την εξαλίευση (Divanach and Kentouri, 1993)  (Carrillo et al., 

1995).  Εν µέρει αυτό µπορεί να οφείλεται στο γεγονός του ότι τα αρσενικά 

ωριµάζουν γρηγορότερα από τα θυληκά.  Ενώ τα περισσότερα θηλυκά 

βρίσκονται σε αναπαραγωγικό στάδιο για πρώτη φορά στα τρία χρόνια ζωής 

(Bruslé and Roblin, 1984) τα αρσενικά βρίσκονται σε αναπαραγωγική περίοδο 

όταν είναι δυο χρόνων µε ένα µεγάλο µέρος τους να παρουσιάζει πρώιµη 

ωρίµανση απ’ τον πρώτο κιόλας χρόνο11 µηνών (16cm), επίσης τα πρόωρα 

σεξουαλικά ώριµα αρσενικά παρουσίασαν µεγαλύτερη σωµατική αύξηση 

(Rodríguez et al., 2001b)  Αυτά τα αποτελέσµατα δείχνουν µια στενή σχέση 

µεταξύ σωµατικής ανάπτυξης και πρόωρης σεξουαλικής ωρίµανσης.  

(Rodríguez et al., 2001b)  Είναι όµως γενικά αποδεκτό ότι η σωµατική 

ανάπτυξη σταµατάει κατά την διάρκεια της ανάπτυξης των γονάδων, όπως 

έχει παρατηρηθεί στο λαβράκι (Zanuy and Carillo, 1985)  Η ενέργεια που θα 

µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για σωµατική ανάπτυξη χρησιµοποιείται για τις 

αναπαραγωγικές διαδικασίες ,όπως την ανάπτυξη των όρχεων, την παραγωγή 

σπέρµατος, καθώς και την απορρόφηση του σπέρµατος, µε αποτέλεσµα να 

παρουσιάζεται µειωµένη ικανότητα γι’ αυτήν επένδυση της τροφής σε 

σωµατική ανάπτυξη την στιγµή που τα θηλυκά επενδύουν την ενέργεια που 

παίρνουν απο την τροφή για την σωµατική τους ανάπτυξη (Carrillo et al., 

1995)  Ένα επιπρόσθετο πρόβληµα µε τα ώριµα αναπαραγωγικά αρσενικά, 

είναι η αυθόρµητη απελευθέρωση σπέρµατος τόσο στις δεξαµενές ,όσο και 



κατά την διάρκεια της εξαλίευσης , µε αποτέλεσµα την µειωµένη αισθητική 

όψη των πακεταρισµένων ψαριών, καθώς και το γεγονός του ότι προσφέρεται 

ένα θρεπτικό υπόστρωµα για την ανάπτυξη των βακτηριδίων.  

Στα τελεόστεα οι ορµόνες του θυρεοειδούς εµπλέκονται σε µια σειρά 

φυσιολογικών διεργασιών, µέσα στους πιθανούς ρόλους τους είναι αυτός να 

επηρεάζουν εποχιακές προσαρµογές καθώς και γεγονότα όπως η 

αναπαραγωγή και η µετανάστευση (White and Henderson, 1977)  Μέθοδοι µε 

την τεχνική της ραδιενεργούς ανοσολογίας (RIA), οι οποίοι είναι ικανοί να 

µετρήσουν τις χαµηλές συγκεντρώσεις των θυρεοειδών ορµονών Τ3, Τ4, στο 

πλάσµα, αναπτύχθηκαν από τους Brown and Eales, (1977).  Πειραµατικά έχει 

αποδειχθεί ότι τα επιθηλιακά κύτταρα του θυρεοειδούς συσχετίζονταν θετικά 

µε τη θερµοκρασία, κάτω από συνθήκες µόνιµου σκοταδιού, αυτό το γεγονός 

έκανε τους επιστήµονες να υποθέσουν ότι η ενεργοποίηση του θυρεοειδή στη 

µέση του χειµώνα, ανατρέπει αυτή τη θεωρία για την ανασταλτική δράση των 

χαµηλών θερµοκρασιών, (Barrington and Matty, 1955).  Επίσης ο Swift 

(1960), υποστηρίζει ότι η λειτουργία του θυρεοειδή αυξάνει το χειµώνα όταν η 

θερµοκρασία πέφτει.  Η πιθανή ανάµιξη των θυρεοειδικών ορµονών στην 

αναπαραγωγή των τελεόστεων έχει συχνά υποτεθεί, η εµφανής σύνδεση 

µεταξύ των δυο ενδοκρινών συστηµάτων είναι σαφέστατα τεκµηριωµένη από 

τον (Leatherland, 1982)), ο ρόλος των θυρεοειδών ορµονών είναι να εντείνουν 

την δράση της γοναδοτροπίνης τόσο στις αρχικές λειτουργίες των ωοθηκών 



(Cyr and Eales, 1988b)) όσο και στα τελικά στάδια ωρίµανσης τους (Sullivan 

et al., 1987)  Είναι εµφανές από µελέτες που έχουν γίνει ότι οι αυξητικές 

ορµόνες καθώς και οι ορµόνες του θυρεοειδούς, βοηθούν τόσο στην 

ανάπτυξη των ψαριών προκαλώντας µεγαλύτερη ζήτηση για τροφή, όπως 

αποδεικνύει η µετατρεψιµότητα της τροφής (Markert et al., 1977; Donaldson 

et al., 1979; Perez-Sanchez et al., 1992; (Le Bail and Boeuf, 1997); 

Rasmussen et al., 2001) όσο και στην σύνθεση των πρωτεϊνών (Narayasingh 

and Eales, 1975; Markert et al., 1977; Fauconneau et al., 1996). 

Το συγκεκριµένο κεφάλαιο αναφέρεται αποκλειστικά στην οµάδα του 

µάρτυρα, δηλαδή στην οµάδα µε σύσταση 56% θηλυκά και 44% αρσενικά 

άτοµα.  Πιο συγκεκριµένα αναφέρεται στις διαφορές που προέκυψαν µεταξύ 

των θηλυκών και των αρσενικών ατόµων ως αναφορά, την αύξηση του 

µήκους, του βάρους, το γοναδοσωµατικό δείκτη σε σχέση µε την ανάπτυξη 

των ωοκυττάρων και τα στάδια ωρίµανσης τους, το γοναδοσωµατικό δείκτη σε 

σχέση µε το δείκτη σπερµίασης, τις διαφορές του γοναδοσωµατικό δείκτη, τις 

διαφορές του ηπατικοσωµατικού δείκτη, τις διαφορές του 

σπλαγχνοσωµατικού δείκτη, τις διαφορές του δείκτη ευρωστίας, καθώς και τις 

διαφορές του δείκτη ηµερήσιας αύξησης, επίσης µελετήθηκαν οι διαφορές στη 

συγκέντρωση των ορµονών του θυρεοειδούς, θυροξίνηΤ4 και τριïοδοθυρονίνη 

Τ3, στο πλάσµα. 

 



 

 

2.2 Υλικά και µέθοδοι 

 

2.2.1 Περιοχή που έγινε η µελέτη και µεθοδολογίες παρακολούθησης που 

εφαρµόστηκαν 

 

Το πείραµα πραγµατοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του τµήµατος 

Υδατοκαλλιεργειών του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης (Ι.ΘΑ.ΒΙ.Κ.).   

Ο πληθυσµός του µάρτυρα του µάρτυρα κρατήθηκε εις διπλούν σε δυο 

συνολικά δεξαµενές των 2m3.  Οι δεξαµενές ήταν εφοδιασµένες µε ταΐστρες 

(demand feeders) έτσι ώστε τα ψάρια να προµηθεύονται µόνα τους την τροφή 

τους.  Σηµειώνονταν η κάθε µέρα παρακολούθησης ηµερολογιακά, τα νεκρά 

ψάρια, η αρχική ποσότητα τροφής, καθώς και η τελική (από το τέλος της µιας 

δειγµατοληψίας ως την αρχή της επόµενης).  Κάθε εβδοµάδα παίρνονταν 

µετρήσεις Θερµοκρασίας, Οξυγόνου, και ροής του νερού. 

 

 

 

 

 



 

2.2.2 ∆ειγµατοληψίες 

 

Σε µηνιαία βάση πραγµατοποιούνταν δειγµατοληψίες από τον 13ο ως τον 24ο 

µήνα.  Σε όλο τον πληθυσµό της κάθε δεξαµενής γίνονταν δειγµατοληψίες για: 

Μήκος, Βάρος, Λήψη & Αφοµοίωση τροφής, Εκτίµηση του δείκτη ανάπτυξης. 

Αρχικά κατεβάζαµε την στάθµη του νερού της δεξαµενής στην συνέχεια 

προσθέταµε αναισθητικό 0,01 ml l-1 Clove oil (γαρυφαλέλαιο) διαλυµένο σε 

αιθυλική αλκοόλη (96%) για µερική αναισθησία, περιµέναµε λίγο µέχρι να 

αναισθητοποιηθούν ελαφρά τα ψάρια και στην συνέχεια µε µία απόχη τα βγάζαµε 

από την δεξαµενή και τα τοποθετούσαµε σε ένα µικρότερο δοχείο που περιείχε 50 

lit νερού και 0,01.ml l-1 Clove oil (γαρυφαλέλαιο) διαλυµένο σε αιθυλική αλκοόλη 

για µερική αναισθησία.  Ένα ένα µε τη σειρά τουs 20 ψάρια από κάθε δεξαµενή 

ζυγίζονταν σε µια ζυγαριά και µετρούνταν το συνολικό τους µήκος (από την άκρη 

του κεφαλιού µέχρι την άκρη του πάνω τµήµατος της ουράς).  Στην συνέχεια τα 

ψάρια τοποθετούνταν πίσω στην δεξαµενή προέλευσης.  Σε πέντε ψάρια από 

κάθε δεξαµενή γινόταν κάθε φορά δειγµατοληψία για αίµα εκτίµηση γονάδων 

εκτίµηση γαµετών και παίρνονταν δείγµατα γονάδων για Ιστολογική µελέτη.  Τα 

πέντε αυτά ψάρια τοποθετούνταν σε ένα δοχείο µε νερό  και αναισθητικό σε 

αναλογία 0,04 ml l-1 Clove oil (γαρυφαλέλαιο) διαλυµένο σε αιθυλική αλκοόλη για 



ολική αναισθησία και στην συνέχεια αφού είχαν ναρκωθεί αρκετά σκοτώνονταν 

αφού τους είχε παρθεί δείγµα αίµατος. 

Οι γονάδες αφαιρούνταν και ζυγίζονταν σε ζυγαριά ακριβείας, στην συνέχεια το 

φύλλο και, το στάδιο ωρίµανσης των θηλυκών ατόµων ελεγχόταν κάθε φορά στο 

µικροσκόπιο και η διάµετρος των ωοκυττάρων καταγραφόταν.   Όσον αφορά δε 

την διάγνωση του σταδίου ωρίµανσης των αρσενικών ατόµων γινόταν µε ελαφρές 

πιέσεις στην κοιλιακή χώρα και παρατηρούνταν η ποσότητα σπέρµατος και η 

ευκολία µε την οποία εξέρχονταν από το σώµα τους, έτσι µε αυτόν τον τρόπο 

κατατάσσαµε το ψάρι ανάλογα µε  τον βαθµό της σπερµατικής ωρίµανσης. 

Ο βαθµός ωρίµανσης εκτιµούνταν σε  µια κλίµακα από το 0-3 (0 = δεν 

παρατηρείται ελευθέρωση σπέρµατος, 1 = ελευθέρωση µιας σταγόνας 

σπέρµατος µετά από προσπάθεια πολλαπλών πιέσεων.  2 = το σπέρµα 

ελευθερώνεται εύκολα µετά από την πρώτη προσπάθεια πίεσης, 3 = µεγάλη 

ποσότητα σπέρµατος ελευθερώνεται ακόµα και µε την πιο µικρή   πίεση).  

∆είγµατα γονάδων παίρνονταν επίσης και φυλάγονταν σε δοχεία που περιείχε 

µίγµα φορµόλης µε γλουτεραλδεΰδη 4F:1G µέχρι να χρησιµοποιηθούν για την 

ιστολογική µελέτη.  Ανάλογη διαδικασία εφαρµόζονταν για το συκώτι και τα 

σπλάχνα.  Μετά από κάθε δειγµατοληψία η τροφή που είχε καταναλωθεί από 

κάθε δεξαµενή καταγράφονταν και στην συνέχεια γινόταν καινούργια τροφοδοσία 

για κάθε δοχείο τροφής.  Βάση αυτών των δεδοµένων γινόταν εκτιµήσεις για τον 



δείκτη µετατρεψιµότητας καθώς και για τον ρυθµό ανάπτυξης µεταξύ δύο 

δειγµατοληψιών. 

 

 

2.2.3 Επεξεργασία δειγµάτων–Μεθοδολογίες Εργαστηρίου 

 

2.2.3α.  ∆είγµατα ιστολογίας  

 

∆είγµα των γονάδων παίρνονταν κάθε φορά, µε ψαλίδι και λαβίδα, και 

συντηρούνταν σε µικρά κοµµάτια σε δοχεία, τα οποία περιείχαν µίγµα φορµόλης 

µε γλουτεραλδεΰδη 4F:1G.  Μέσα στην µίγµα αυτό παρέµεναν για µία ηµέρα και 

την επόµενη το µίγµα αφαιρούνταν µε µια πιπέτα προσαρµοσµένη σε µια αντλία, 

ενώ στην συνέχεια προσθέταµε καινούργια ποσότητα φορµόλης, µέσα στην 

οποία φυλάγονταν µέχρι την στιγµή που θα πραγµατοποιούνταν η ιστολογική 

µελέτη. 

 

 

 

 

 

 



2.2.3b..∆είγµατα αίµατος για την µελέτη των ορµονών του θυρεοειδή 

τριϊδοθυρονίνη (Τ3),και θυροξίνη (Τ4) 

 

Τα δείγµατα του αίµατος πάρθηκαν από την ουραία φλέβα / αρτηρία των 

ψαριών.  Για αυτό τον σκοπό χρησιµοποιήθηκαν σύριγγες των 1,5 ml που είχαν 

περαστεί την προηγούµενη ηµέρα µε διάλυµα Ηπαρίνης σε ορό, από την περιοχή 

ανάµεσα στον πτερύγιο και στην ουρά του κάθε ψαριού, το δείγµα του αίµατος 

που πάρθηκε τοποθετήθηκε σε δοκιµαστικούς σωλήνες που περιείχαν ο καθένας 

διάλυµα Ηπαρίνης µε νερό σε ποσότητα 0,5 ml.  Αυτοί οι δοκιµαστικοί σωλήνες 

αυτοί φυλάχτηκαν στο ψυγείο και στην συνέχεια φυγοκεντρήθηκαν την επόµενη 

µέρα στις 6000 στροφές για 30 λεπτά. 

Κατόπιν αφού διαχωρίστηκε το πλάσµα κρατήθηκαν τρία δείγµατα των 200-400 

µλ σε τρεις διαφορετικούς σωλήνες των 0,5ml, τα οποία φυλάχτηκαν στην 

κατάψυξη στους –80°C, µέχρι να χρησιµοποιηθούν για την µελέτη των ορµονών 

του θυρεοειδή, µε την τεχνική RIA, (τέστ ραδιενεργής ανοσοανάλυσης). 

 

 

 

 

 

2.2.4.  Παράµετροι  που µελετήθηκαν  



 

Χρησιµοποιώντας  τα  στοιχεία  που προέκυψαν  καθόλη  την  

διάρκεια του  πειράµατος µελετήθηκαν  οι εξής παράµετροι :  

Ο  ∆είκτης  Ηµερήσιας  Αύξησης .   Daily growth composit ion 

(DGC).  Ο δείκτης δίνεται  από  τον τύπο  

DGC={[100*(τελικό  βάρος  σώµατος) 0 .33–(αρχικό βάρος  

σώµατος)0 ,33] /  αριθµό  των  ηµερών που  µεσολαβούν  µεταξύ  των  

δύο  µετρήσεων}.  Ο  λόγος  που  χρησιµοποιήθηκε  ο ∆είκτης  

Ηµερήσιας  Αύξησης  DGC, είναι  ότι  παραµένει  σταθερός  για  ένα  

µεγάλο φάσµα  µεγέθους  (1-1000g βάρους  σώµατος).  

Χρησιµοποιήθηκε για την  σύγκριση  της ανάπτυξης  µεταξύ  

αρσενικών  και  θηλυκών  στον  πληθυσµό  του  µάρτυρα  κατά  την  

διάρκεια των 12 µηνών της παρακολούθησης . 

Ο  Γοναδοσωµατικός  δείκτης  Gonadosomatic Index (GSI)Ο  

Γοναδοσωµατικός δείκτης  GSI, δίνεται  από τον  τύπο  

GSI%=(βάρος της  γονάδας/ολικό βάρος  του ψαριού) χ 100 

Ο  Γοναδοσωµατικός  δείκτης  GSI, χρησιµοποιήθηκε  για  την  µελέτη  

της  ανάπτυξης  των  γονάδων  µεταξύ  των  θηλυκών  και  αρσενικών  

ατόµων στην οµάδα  του µάρτυρα .  

Ο Ηπατοσωµατικός  δείκτης  Hepatοsomatic index (HIS) 

Ο ηπατoσωµατικός δείκτης  δίνεται  από  τον  τύπο  



HIS% = (βάρος  του  συκωτιού  /  ολικό βάρος του  ψαριού) χ100 

Ο  Ηπατόσωµατικος  δείκτης  αναφέρεται  στην  ανάπτυξη  του  

συκωτιού σε  σχέση  µε  την  συνολική  ανάπτυξη  του  σώµατος ,  

µεταξύ  των  θηλυκών  και αρσενικών  ατόµων  στην οµάδα  του  

µάρτυρα. 

Ο Σπλαγχνοσωµατικός  δείκτης  Visceral somatic index (VSI) 

O Σπλαγχνικοσωµατικός δείκτης  VSI δίνεται  από  τον τύπο .  

VSI% =(βάρος του σπλαγχνικού  ιστού  /  ολικό βάρος  του  ψαριού) 

χ100.   Ο Σπλαγχνοσωµατικός  δείκτης  αναφέρεται  στην ανάπτυξη  

των  σπλάγχνων  σε  σχέση  µε  την  συνολική  ανάπτυξη  του  

σώµατος, µεταξύ  των  θηλυκών  και  αρσενικών  ατόµων  στην  οµάδα  

του  µάρτυρα.  

Ο ∆είκτης ευρωστίας  Condit ion factor (CF) 

Ο ∆είκτης CF δίνεται  από  τον  τύπο  

CF = [βάρος /(µήκος) 3] χ100 

Ο  ∆είκτης  CF, χρησιµοποιήθηκε  για  την  µελέτη   της ανάπτυξης  

του  σωµατικού  όγκου  των  ψαριών .  

Η αύξηση του βάρους σε σχέση µε τους µήνες.   

Η  αύξηση του µήκους σε σχέση µε τους µήνες. 

Η αύξηση της διαµέτρου των ωοκυττάρων σε σχέση µε τους µήνες. 

Ο δείκτης σπερµίασης,  



Οι συγκεντρώσεις των θυροïδικών ορµονών, Τ3, Τ4, στο αίµα των 

θηλυκών και αρσενικών ατόµων που αποτελούν την οµάδα του µάρτυρα. 

 

 

2.2.5.  Στατιστική ανάλυση 

 

Για  την  στατιστική ανάλυση των  δεδοµένων  χρησιµοποιήθηκε  το  

πρόγραµµα  Statview, (Abacus Concepts, Inc., Berkeley, 

California) µε τη χρήση  Analysis of variance ANOVA και στη  

συνέχεια  µε  το  Fisher’s Protected Least Signif icance Difference 

test (Fisher’s PLSD, P<0.05) και  η παρουσίαση  των  

διαγραµµάτων  έγινε  στο  πρόγραµµα Delta graph, τα 

αποτελέσµατα  παρουσιάζονται  σαν µέσες  τιµές  ± την  σταθερή  

απόκλιση.  

2.6.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Από τη στατιστική ανάλυση προκύπτουν τα παρακάτω : Υπάρχουν 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ αρσενικών και θηλυκών µε Ρ=0,0004.  

Τα θηλυκά φτάνουν το εξαλιεύσιµο µέγεθος (βάρος±σταθερή απόκλιση, Std. 

Dev.) (350 g±161,046) τον 18ο µήνα, ενώ τα αρσενικά τον 19o.  Τον 21ο µήνα 

παρουσιάζεται σεξουαλική διαφοροποίηση στα θηλυκά και τον 13ο στα 



αρσενικά.  Την µεγαλύτερη τιµή του βάρους τα θηλυκά την παρουσιάσαν τον 

21ο µήνα(520g±161,046), και την µικρότερη τον Απρίλιο (120g±161,046), ενώ 

τα αρσενικά παρουσιάσαν το µεγαλύτερο βάρος τον Φεβρουάριο 

(500g±165,080) και το µικρότερο τον Απρίλιο (120g±165,080), Επίσης 

στατιστικά σηµαντικές παρουσιάστηκαν µεταξύ των µηνών, µε Ρ< 

0,0001(Εικόνα 2). 

Η ανάπτυξη µήκους του πληθυσµού του µάρτυρα σε σχέση µε τους µήνες, 

παρουσιάσε στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ αρσενικών και θηλυκών 

µε Ρ<0,0001.  Τα θηλυκά παρουσιάσαν την µεγαλύτερη τιµή µήκους τον 

Φεβρουάριο (350mm±52,598) και την µικρότερη τον Απρίλιο 

(220mm±52,598).  Τα αρσενικά παρουσιάσαν την µεγαλύτερη τιµή µήκους 

τον Ιανουάριο (350mm±53,292) και την µικρότερη τον Μάρτιο (220 

mm±53,292), επίσης στατιστικά σηµαντικές διαφορές παρουσιάστηκαν µεταξύ 

των µηνών, µε Ρ<0,0001(Εικόνα 3). 

Όσον αφορά τον δείκτη ηµερήσιας αύξησης (DGC).Παρουσιάστηκαν 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ αρσενικών και θηλυκών µε Ρ=0,0007.  

Τα θηλυκά παρουσιάσαν την µεγαλύτερη τιµή τον Νοέµβριο (520±161,046) 

και την µικρότερη τον Απρίλιο (110±161,046), ενώ για τα αρσενικά η 

µεγαλύτερη τιµή παρουσιάστηκε τον Φεβρουάριο (500±161,858) και η 

µικρότερη τον Μάρτιο (100±161,858), στατιστικά σηµαντικές διαφορές 

παρουσιάστηκαν και µεταξύ των µηνών,µε Ρ<0,0001 (Εικόνα 4). 



Σχετικά µε τον δείκτη ευρωστίας (Condition factor),ο οποίος εκφράζει την 

ανάπτυξης σε όγκο των ψαριών.  ∆εν παρουσιάστηκαν στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές µεταξύ αρσενικών και θηλυκών ατόµων στον πληθυσµό του 

µάρτυρα.  Τον 13ο µήνα φαίνεται ότι ο cf των θηλυκών φτάνει την µεγαλύτερη 

τιµή του (1,2±0,085), και την µικρότερη τον Ιούλιο (1,02±0,085) ενώ των 

αρσενικών, φτάνει την µεγαλύτερη τιµή του τον 18ο µήνα (1,25±0,087), και την 

µικρότερη τον Απρίλιο (1,02±0,087), δεν παρουσιάστηκαν στατιστικά 

σηµαντικές αλλαγές ούτε µεταξύ των µηνών,µε Ρ=0,9541, (Εικόνα 5). 

Ο Γοναδοσωµατικός δείκτης ανάπτυξης των θηλυκών και αρσενικών 

ατόµων του πληθυσµού του µάρτυρα, παρουσίασε στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές, που εντοπίζονται κυρίως τον 21ο- 23ο µήνα, µε Ρ=0,0029.  Ο 

Γοναδοσωµατικός δείκτης των θηλυκών τον Ιανουάριο παρουσίασε την 

µεγαλύτερη τιµή του (3,4±1,419) και την µικρότερη τον Μάρτιο (0,2±1,419) 

ενώ στα αρσενικά, η µεγαλύτερη τιµή παρουσιάστηκε τον Ιανουάριο 

(2,2±0,741) και η µικρότερη τον Ιούλιο µε Αύγουστο (0,1±0,741), στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές παρουσιάστηκαν και µεταξύ των µηνών, µε Ρ=0,0022 

(Εικόνα 6). 

Για τον ηπατοσωµατικό δείκτη (HIS) µεταξύ αρσενικών και θηλυκών 

ατόµων του πληθυσµού του µάρτυρα, δεν παρουσιάστηκαν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές, Ρ=0,2142  Τα θηλυκά παρουσίασαν µεγαλύτερη τιµή 

για τον ηπατοσωµατικό δείκτη, τον ∆εκέµβριο και την µικρότερη τον Ιούλιο.  



Τα αρσενικά παρουσίασαν µεγαλύτερη τιµή για τον ηπατοσωµατικό δείκτη, 

τον Μάρτιο και την µικρότερη τον Απρίλιο, δεν παρουσιάστηκαν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές ούτε µεταξύ των µηνών, µε Ρ=0,2330, (Εικόνα 7). 

Αντίθετα µε τον ηπατοσωµατικό δείκτη στον σπλαχνοσωµατικό δείκτη (VSI) 

υπήρξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των θηλυκών και αρσενικών 

ατόµων του πληθυσµού του µάρτυρα, µε Ρ=0,0036.  Τα αρσενικά 

παρουσίασαν µεγαλύτερη τιµή σπλαχνοσωµατικού δείκτη τον Μάρτιο 

(9,8±1,783) και την µικρότερη τον Ιανουάριο (4±1,783), ενώ στα θηλυκά η 

µεγαλύτερη τιµή παρατηρήθηκε τον Μάρτιο (9,5±2,052) και η µικρότερη τον 

∆εκέµβριο (3,5±2,052), επίσης µεταξύ των µηνών παρουσιάστηκαν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές µε Ρ=0,0115, (Εικόνα 8). 

Η συσχέτιση του γοναδοσωµατικό δείκτη (GSI), µε τον δείκτη σπερµίασης 

έδειξε ότι µεγαλύτερη τιµή του γοναδοσωµατικού δείκτη, παρατηρήθηκε για το 

στάδιο S3 (~2,2) δηλαδή το πιο προχωρηµένο στάδιο σεξουαλικής ωρίµανσης 

των αρσενικών ατόµων.  Η τιµή του γοναδοσωµατικό δείκτη αυξάνεται 

ανάλογα µε τον βαθµό ωρίµανσης των γονάδων, (Εικόνα 9). 

Η συσχέτιση του δείκτη σπερµίασης, µε τους µήνες έδειξε ότι 

τον 13ο µήνα υπήρξαν αρσενικά που βρίσκονταν και στο στάδιο S0 και στο 

S1, από τον 13ο µήνα έως τον 21ο, όλα τα αρσενικά βρίσκονταν στο στάδιο 

S0, δηλαδή δεν παρατηρήθηκε ελευθέρωση σπέρµατος, ούτε µετά από 

αλλεπάλληλες πιέσεις στην κοιλιακή χώρα, από τον 21ο µήνα µέχρι τον 23ο 



παρατηρήθηκε µια σεξουαλική ωρίµανση στα αρσενικά άτοµα, τα 

περισσότερα έφτασαν στο στάδιο S2 και ορισµένα από αυτά τον 23ο µήνα 

εµφανίσθηκαν στο στάδιο S3.  Τον 24ο µήνα φαίνεται να υπήρξε απορρόφηση 

σπέρµατος, και σταδιακή επιστροφή στα αρχικά στάδια, του δείκτη 

σπερµίασης, (Εικόνα 10). 

Η συσχέτιση του γοναδοσωµατικού δείκτη ανάπτυξης, των θηλυκών 

ατόµων σε σχέση µε τα στάδια ωρίµανσης των ωοκυττάρων, έδειξε ότι η τιµή 

του γοναδοσωµατικού δείκτη αυξάνεται ανάλογα µε τον βαθµό ωρίµανσης 

των γονάδων.  Όσο πιο σεξουαλικά ώριµο είναι το άτοµο που εξετάζετε τόσο 

µεγαλύτερη τιµή έχει ο γοναδοσωµατικός του δείκτης, (Εικόνα 11). 

Η συσχέτιση της διαµέτρου των ωοκυττάρων σε σχέση µε τα στάδια 

ωρίµανσης τους, έδειξε ότι η διάµετρος των ωοκυττάρων αυξάνεται σε σχέση 

µε την σεξουαλική ωρίµανση, (Εικόνα 12).  Φωτογραφίες των διαφόρων 

σταδίων ωρίµανσης των αρσενικών και των θηλυκών γονάδων 

παρουσιάζονται  στο παράρτηµα ΙV. 

Η συγκέντρωση της Τ3 στο αίµα των θηλυκών και αρσενικών ατόµων του 

πληθυσµού του µάρτυρα, σε σχέση µε τους µήνες, έδειξε ότι εµφανίσθηκαν 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ αρσενικών και θηλυκών, µε Ρ=0,0007  

Το καλοκαίρι (Ιούνιο-Αύγουστο),παρατηρήθηκε µια σηµαντική πτώση στην 

συγκέντρωση της Τ3,στο πλάσµα, ενώ στην συνέχεια η συγκέντρωση της Τ3 

αυξήθηκε µέχρι να φτάσει την µέγιστη τιµή της τον ∆εκέµβριο (28 ng ml-1 



±9,002) στα θηλυκά και 26 ng ml-1±8,101, στα αρσενικά, στη συνέχεια οι τιµές 

µειώθηκαν σταδιακά καθόλη τη διάρκεια του χρόνου µέχρι που έφτασαν τη 

χαµηλότερη τιµή τους τον Ιούνιο.  Στα θηλυκά 8 ng ml-1±9,002 και στα 

αρσενικά 6 ng ml-1±8,101,στατιστικά σηµαντικές διαφορές παρουσιάστηκαν 

και µεταξύ των µηνών µε Ρ=0,0076 (Εικόνα 13). 

Η συγκέντρωση της Τ4 στο αίµα των θηλυκών και αρσενικών ατόµων του 

πληθυσµού του µάρτυρα, σε σχέση µε τους µήνες εµφάνισε στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές, µε Ρ=0,0001.  Η µεγαλύτερη συγκέντρωση της Τ4 στα 

θηλυκά εµφανίσθηκε τον Μάρτιο µε 7 ng ml-1±2,764 και η µικρότερη τον 

Φεβρουάριο µε 3 ng ml-1±2,764.  Τα αρσενικά παρουσίασαν µεγαλύτερη τιµή 

τον Ιούλιο µε 4 ng ml-1±1,394 και µικρότερη τον Φεβρουάριο µε 1,5 ng ml-

1±1,394,στατιστικά σηµαντικές διαφορές παρουσιάστηκαν και µεταξύ των 

µηνών µε Ρ=0,0021, (Εικόνα 14). 

 

 

2.7.  ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Τα αποτελέσµατα της µελέτης αυτής έδειξαν ότι τα θηλυκά άτοµα έφτασαν 

το εξαλιεύσιµο µέγεθος (~350g), τον 18ο µήνα, ενώ τα αρσενικά τον 19ο µήνα.  

Από µελέτες που έχουν γίνει προκύπτει ότι τα λαβράκια εµφανίζουν 



σεξουαλικό διµορφισµό όταν φτάνουν στο εµπορεύσιµο µέγεθος, (300-400 g) 

(Carrillo et al., 1993); Chatain et al., 1997).   

Σχετικά µε το µήκος παρατηρήθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές 

µεταξύ θηλυκών και αρσενικών.  Τα αρσενικά βρίσκονταν σε αναπαραγωγική 

περίοδο όταν ήταν δυο χρόνων µε ένα µεγάλο µέρος τους να παρουσιάζει 

πρώιµη ωρίµανση απ’ τον πρώτο κιόλας χρόνο11 µηνών (16cm), επίσης τα 

πρόωρα σεξουαλικά ώριµα αρσενικά παρουσίασαν µεγαλύτερη σωµατική 

αύξηση (Rodríguez et al., 2001a) Τα αρσενικά άτοµα του πειράµατος µας, τον 

13ο µήνα µετά την εκκόλαψη, παρουσίασαν σεξουαλική ωρίµανση και το 

µήκος τους ήταν ήδη 22cm.  Από τον δείκτη ηµερήσιας αύξησης προέκυψε ότι 

ο ρυθµός ανάπτυξης παρουσίασε στατιστικά σηµαντικές διαφορές, µεταξύ 

θηλυκών και αρσενικών.  Από τον δείκτη ευρωστίας, ο οποίος εκφράζει την 

ανάπτυξη σε όγκο στο κάθε ψάρι, παρατηρήθηκε ότι µεταξύ των θηλυκών και 

των αρσενικών, δεν παρουσιάστηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές.  Από 

τη µελέτη του γοναδοσωµατικού δείκτη προέκυψε ότι µεταξύ θηλυκών και 

αρσενικών, υπήρξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές οι οποίες εντοπίσθηκαν 

κυρίως µεταξύ του 21ο–23ο µήνα.  Ο γοναδοσωµατικός δείκτης των θηλυκών 

αυτούς τους µήνες παρουσιάσθηκε µεγαλύτερος από εκείνον των αρσενικών, 

γεγονός που οφείλεται στο ότι τα θηλυκά είναι µεγαλύτερα σε µέγεθος από τα 

αρσενικά.  Σύµφωνα µε ότι υποστηρίζουν οι (Rodríguez et al., 2001a)), 

υπάρχει στενή σχέση µεταξύ σωµατικής ανάπτυξης και πρόωρης σεξουαλικής 



ωρίµανσης.  Στο πείραµα µας αποδείχθηκε ότι τα θηλυκά άτοµα παρουσίασαν 

πρόωρη σεξουαλική ωρίµανση και εµφάνισαν ταχύτερη σωµατική ανάπτυξη 

όταν άρχισε η σεξουαλική τους ωρίµανση, υποστηρίζουν επίσης ότι η 

σεξουαλική ωρίµανση των αρσενικών ακολουθείται από µια δραστική 

ελάττωση του µεγέθους των γονάδων και του ποσοστού σπερµίασης, 

(Rodríguez et al., 2001a)  Τον 21ο µήνα αρχίζει η σεξουαλική διαφοροποίηση 

στα θηλυκά, η οποία συµπίπτει µε την εποχή που τα ψάρια έχουν ήδη φτάσει 

στο εξαλιεύσιµο µέγεθος.  Παρόλο που οι µελέτες που έχουν γίνει έως τώρα 

αναφέρουν ότι τα θηλυκά λαβράκια ωριµάζουν σεξουαλικά τον 3ο χρόνο της 

ζωής τους (Bruslé and Roblin, 1984)  Προηγούµενες µελέτες (Bruslé and 

Roblin, 1984) υποστηρίζουν ότι η γένεση και η ανάπτυξη των γονάδων έχει 

σχέση περισσότερο µε το µέγεθος και όχι µε την ηλικία των ψαριών, καθώς 

επίσης ότι η διαδικασία της λεκιθογένεσης παρουσιάστηκε ξεκινώντας τον 32ο 

– 33ο µήνα µε διάµετρο των ωοκυττάρων που δεν ξεπερνούσε τα 350-550 

µm, και ακόµα ότι ο παράγοντας θερµοκρασία και αλατότητα εισέρχονται σαν 

περιοριστικοί παράγοντες στην ωρίµανση των γονάδων.  Συγκρίνοντας τα 

προηγούµενα µε τα αποτελέσµατα του συγκεκριµένου πειράµατος είναι 

πιθανόν τα θηλυκά να ωρίµασαν γρηγορότερα γιατί η σωµατική τους αύξηση 

είναι γρηγορότερη από αυτήν των άλλων πειραµάτων στο πείραµα µας τον 

21ο µήνα είχαν φτάσει τα 520 g, ενώ στο ανάλογο πείραµα του (Saillant et al., 

2001b) ήταν περίπου στα 200 g και αυτό µπορεί να οφείλεται στις 



ευνοϊκότερες κλιµατικές συνθήκες που επικρατούν στην Κρήτη, πχ.  αυξηµένη 

θερµοκρασία στο πείραµα των (Saillant et al., 2001b) η θερµοκρασία 

κυµαίνεται από 8-23 οC ενώ στο δικό µας πείραµα από 15-28 οC.  Όπως 

παρατηρήθηκε από τον δείκτη ηµερήσιας αύξησης παρουσιάστηκαν διαφορές 

στην ανάπτυξη των αρσενικών και θηλυκών.  Όσον αφορά τα αρσενικά η 

πρώιµη ωρίµανση τους φάνηκε να σχετίζεται θετικά µε το µήκος των ατόµων,  

(Bruslé and Roblin, 1984)  Από µελέτες του (Bruslé and Roblin, 1984) 

παρατηρήθηκε η διαφοροποίηση των όρχεων από τον 12ο µήνα, µε µήκος 

σώµατος 86-130 mm.  Τον 13ο µήνα τα αρσενικά του πειράµατος µας είχαν 

µήκος ~210 mm.  Τα πιο µεγάλα από τα αρσενικά ωριµάζουν πρόωρα τον 1ο 

χρόνο της ζωής τους, (Saillant et al., 2003).  Άρα τα αρσενικά του πειράµατος 

µας ήταν ήδη µεγαλύτερα συγκρινόµενα µε εκείνα του πειράµατος των (Bruslé 

and Roblin, 1984) , Αυτό σηµαίνει ότι τα άτοµα αυτά θα έρθουν δυο φορές σε 

φάση αναπαραγωγής, (10-13, 22-23 µήνες) πριν την εξαλίευση τους και έτσι 

θα επενδύσουν ενέργεια στην ανάπτυξη των γονάδων τους και στην 

αναπαραγωγική τους συµπεριφορά σε βάρος της σωµατικής τους ανάπτυξης, 

(Saillant et al., 2003) 

Σχετικά µε την µελέτη του ηπατοσωµατικού δείκτη µεταξύ αρσενικών και 

θηλυκών., δεν παρουσιάστηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές Τα θηλυκά 

παρουσίασαν µεγαλύτερη τιµή για τον ηπατοσωµατικό δείκτη, τον ∆εκέµβριο 

γεγονός που θα µπορούσε να συσχετιστεί µε την ωρίµανση των ωοκυττάρων.  



και την µικρότερη τον Ιούλιο.  Ενώ τα αρσενικά παρουσίασαν µεγαλύτερη τιµή 

για τον ηπατοσωµατικό δείκτη, τον Μάρτιο και την µικρότερη τον Απρίλιο, 

είναι πιθανό ο ηπατοσωµατικός δείκτης να έχει άµεση σχέση µε την 

σεξουαλική ωρίµανση από την στιγµή που οι υψηλότερες τιµές του 

συµπίπτουν µε τις περιόδους της έντονη σεξουαλικής ωρίµανσης, Τα διάφορα 

µοτίβα ανάπτυξης στα αρσενικά και στα θηλυκά, συµπεριλαµβάνουν διαφορές 

στην κινητοποίηση των αποθηκευτικών ιστών.  Στη µελέτη των (Saillant et al., 

2001a) έγιναν µετρήσεις στην αρχή της περιόδου ωοτοκίας.  Κατά την 

διάρκεια αυτής της περιόδου ο (Barnabé et al., 1976) έδειξε ότι οι αποθήκες 

ήταν ελάχιστες (10 φορές λιγότερες από την εποχή της σωµατικής ανάπτυξης) 

και τέσσερις φορές υψηλότερες στα αρσενικά απ’ ότι στα θηλυκά.  

Αποδείχθηκε επίσης ότι τα αρσενικά ήταν πιο εύρωστα από τα θηλυκά σε 

αυτό το στάδιο.  Αυτή η υπόθεση συµφωνεί µε τα αποτελέσµατα που είχαµε 

σχετικά µε το δείκτη ευρωστίας.  Επιπρόσθετα όσο πιο πολύ τα θηλυκά 

επενδύουν στην γαµετογένεση, τόσο λιγότερο λίπος περιέχουν και τόσο ο 

ηπατοσωµατικός τους δείκτης εµφανίζεται υψηλότερος.  Είναι φανερό ότι τα 

αποτελέσµατα µας δεν συµφωνούν απόλυτα µε τα αποτελέσµατα των 

(Saillant et al., 2001a)  

Σχετικά µε την µελέτη του σπλαχνοσωµατικού δείκτη µεταξύ αρσενικών και 

θηλυκών, παρουσιάστηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές.  Σε γενικές 

γραµµές φαίνεται ότι τα αρσενικά είχαν µεγαλύτερο σπλαχνοσωµατικό δείκτη 



απ’ ότι τα θηλυκά.  Κατά την διάρκεια των µηνών της, ωρίµανσης των 

ωοκυττάρων (Νοέµβριο-Ιανουάριο), παρατηρήθηκε µείωση των τιµών του 

δείκτη στα θηλυκά που παρουσίασαν την υψηλότερη τιµή για τον δείκτη τον 

Μάρτιο.  Τα αρσενικά από την άλλη πλευρά παρουσίασαν την µεγαλύτερη 

τιµή τον Μάρτιο και την µικρότερη τον Ιανουάριο, η παραπάνω άποψη 

συµφωνεί µε τα αποτελέσµατα που βρήκαν οι (Saillant et al., 2001a) τα 

αρσενικά παρουσιάζουν µεγαλύτερη ποσότητα λίπους στον µυϊκό ιστό και στα 

σπλάχνα, από ότι τα θηλυκά στην αρχή της περιόδου της ωοτοκίας, 

επιπρόσθετα το σπλαγχνικό λίπος στα θηλυκά ελαττώνεται καθώς αυξάνεται 

η σεξουαλική ωρίµανση. 

Από την µελέτη του δείκτη σπερµίασης σε σχέση µε τους µήνες προκύπτει 

ότι µετά την πρώτη φάση σεξουαλικής ωρίµανσης των αρσενικών τον 13ο 

µήνα, παρατηρείται µια περίοδος απόλυτης «σεξουαλικής σιγής» η οποία 

διατηρείται µέχρι τον 20ο µήνα και στην συνέχεια φαίνεται ότι τα αρσενικά 

άτοµα µπαίνουν στον 2ο κύκλο σεξουαλικής ωρίµανσης από τον 21ο µέχρι το 

24ο µήνα.  Αυτό σηµαίνει ότι τα άτοµα αυτά θα έρθουν δυο φορές σε φάση 

αναπαραγωγής, σύµφωνα µε τον (Saillant et al., 2003) (10-13, 22-23 µήνες) 

πριν την εξαλίευση τους και έτσι θα επενδύσουν ενέργεια στην ανάπτυξη των 

γονάδων τους και στην αναπαραγωγική τους συµπεριφορά σε βάρος της 

σωµατικής τους ανάπτυξης.  Η συσχέτιση του δείκτη σπερµίασης µε τον 



γοναδοσωµατικό δείκτη, µας δείχνει το αναµενόµενο, ότι δηλαδή όσο πιο 

ώριµο είναι ένα ψάρι τόσο µεγαλύτερος είναι ο γοναδοσωµατικός του δείκτης. 

Η συσχέτιση του γοναδοσωµατικού δείκτη ανάπτυξης των θηλυκών, µε τα στάδια 

ωρίµανσης των ωοκυττάρων, έδειξε ότι η τιµή του γοναδοσωµατικού δείκτη, 

αυξάνεται ανάλογα µε το βαθµό ωρίµανσης των γονάδων. 

Η συσχέτιση της διαµέτρου των ωοκυττάρων µε τα στάδια ωρίµανσης τους, έδειξε 

ότι η διάµετρος των ωοκυττάρων αυξάνεται ανάλογα µε την σεξουαλική 

ωρίµανση.  Από την ιστολογική µελέτη της διαµέτρου των ωοκυττάρων 

επιβεβαιώνεται η σεξουαλική ωρίµανση των θηλυκών ψαριών του πληθυσµού 

του µάρτυρα.  Τον 21ο µήνα η µέση διάµετρος των ωοκυττάρων είναι 390 µm και 

τον 22ο–23ο φτάνει 700 µm, είναι πολύ λίγα τα ωοκύτταρα που η διάµετρος τους 

φτάνει τα 1000 µm.  Ο γοναδοσωµατικός δείκτης των θηλυκών σε σχέση µε τους 

µήνες έδωσε την µεγαλύτερη τιµή του τον 23ο µήνα, ο οποίος είναι ~3,80 και είναι 

η στιγµή που τα θηλυκά ψάρια βρίσκονται στο στάδιο της µεγαλύτερης 

σεξουαλικής τους ωρίµανσης. 

Η συγκέντρωση της Τ3 µεταξύ αρσενικών και θηλυκών παρουσίασε στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές.  Το καλοκαίρι (Ιούνιο-Αύγουστο) παρατηρήθηκε µια 

σηµαντική πτώση στην συγκέντρωση της, ενώ στη συνεχεία αυξήθηκε µέχρι να 

φτάσει στην µέγιστη τιµή τόσο στα θηλυκά, όσο και στα αρσενικά τον ∆εκέµβριο.  

Στη συνέχεια οι τιµές µειώθηκαν σταδιακά καθόλη τη διάρκεια του χρόνου µέχρι 

να φτάσουν την χαµηλότερη τιµή τους τον Ιούνιο τόσο για τα θηλυκά όσο και για τ‘ 



αρσενικά, η παρατήρηση αυτή συµφωνεί µε αυτή που έκαναν οι Barrington και 

Matty (1955), ότι η λειτουργία του θυρεοειδή αδένα αυξάνει το χειµώνα όταν οι 

θερµοκρασίες πέφτουν. 

Όσον αφορά την συγκέντρωση της Τ4 υπήρξαν στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές η µεγαλύτερη συγκέντρωση της στα θηλυκά εµφανίσθηκε τον Μάρτιο 

και η µικρότερη τον Φεβρουάριο.  Τα αρσενικά παρουσιάσαν µεγαλύτερη 

συγκέντρωση τον Ιούλιο και µικρότερη τον ∆εκέµβριο.   

Κατά (Leatherland, 1982) και (Norberg et al., 1989) ).  Οι συγκεντρώσεις των 

Τ3-Τ4 αυξάνουν γραµµικά µε την αύξηση της µάζας των ωοκυττάρων κατά 

την περίοδο της λεκιθογένεσης.  Τα αποτελέσµατα του πειράµατος µας 

συµφωνούν κατά το ήµισυ µε την προηγούµενη διαπίστωση, µόνο η 

συγκέντρωση της Τ3 άλλαξε γραµµικά µε την ανάπτυξη των ωοκυττάρων, ενώ 

στην Τ4 δεν παρατηρήθηκε κάτι ανάλογο.  Στα λαβράκια η συγκέντρωση της 

Τ3 στο πλάσµα είναι µεγαλύτερη απ’ ότι στα άλλα τελεόστεα, ο λόγος δεν 

είναι ακόµα γνωστός αλλά µπορεί να έχει σχέση µε τον εγκλιµατισµό τους στο 

ζεστό νερό (19-24 ºC), ο οποίος µπορεί να ενισχύσει την λειτουργία του 

θυρεοειδή αδένα µε µια αύξηση στην µετατροπή της Τ4 σε Τ3.  (Dickhoff et 

al., 1978; Eales and Shostak, 1987; (Cyr and Eales, 1988a)  Η άποψη αυτή 

θα δικαιολογούσε την διαφορά συγκέντρωση της Τ4 από την αναµενόµενη, 

ειδικά τους µήνες της σεξουαλικής ωρίµανσης των θηλυκών ατόµων.  Ο 

γενικός ρόλος της Τ3 ίσως να είναι εκείνος που να σηµατοδοτεί την 



µεταβολική καταλληλότητα ώστε να προχωρήσει η αναπαραγωγή στο 

επόµενο στάδιο, (Cyr and Eales, 1996) άρα αυτό θα δικαιολογούσε την 

αυξηµένη τιµή στη συγκέντρωση της Τ3 τους µήνες της σεξουαλικής 

ωρίµανσης.  Η καταστολή του θυρεοειδή αδένα είναι συνυφασµένη µε 

ελαττωµένη λειτουργία των ωοθηκών (Rubs et al., 1993), είναι λογικό λοιπόν 

να παρουσιάζονται χαµηλά επίπεδα της Τ3, τους µήνες που δεν υπάρχει 

έντονη λειτουργία στις ωοθήκες εξαιτίας της σεξουαλικής ωρίµανσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  Οµάδα µικρών και µεγάλων ατόµων 

∆ιαφορές στο ρυθµό ανάπτυξης µεταξύ µεγάλων και µικρών ατόµων, 

συσχετισµός της αναπαραγωγικής τους ωρίµανσης µε το βάρος. 

 

3.1.  Εισαγωγή 

 

 Η πρώτη προσπάθεια εκτροφής του λαβρακίου έγινε στη Γαλλία στις 

αρχές του αιώνα (Barnabé, 1995) και σήµερα αποτελεί πολύ σηµαντικό είδος 

στη µεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, όπου 

πραγµατοποιείται το 50% της παραγωγής λαβρακίου και τσιπούρας (Sparus 

auratus) στη µεσόγειο.  Μεταξύ του 1984 και του 1996 η παραγωγή αυξήθηκε 

και έφτασε τους 26,420 Μt, το οποίο αντιστοιχεί στο 42% της θαλάσσιας 

παραγωγής στην Ευρώπη, εκτός από την παραγωγή του Σολωµού (Basurco 

and Abellan, 1999) και µέχρι το 1999 έφτασε τους 36,00 Μt (F.E.A.P., 1999).  

Αυτή η αύξηση της παραγωγής µας δείχνει πόσο σηµαντικά οικονοµικά οφέλη 

µπορούµε να έχουµε από την εκτροφή του λαβρακίου.  Ένα από τα 

σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η βιοµηχανία εκτροφής του 

λαβρακίου είναι η αναλογία 70-99% αρσενικά (Divanach and Kentouri, 1993) ; 

(Blázquez et al., 1998a) ; (Chatain et al., 1999)).  Η µεγάλη αναλογία των 

αρσενικών σε σχέση µε τα θηλυκά δεν είναι επιθυµητή, γιατί τα αρσενικά 

εµφανίζουν µειωµένη σωµατική ανάπτυξη συγκρινόµενη µε εκείνη των 



θηλυκών, µε αποτέλεσµα να παρουσιάζουν 20-40% µικρότερο σωµατικό 

βάρος κατά την εξαλίευση (Divanach and Kentouri, 1993) ; (Carrillo et al., 

1995)  Υπάρχει µια στενή σχέση µεταξύ σωµατικής ανάπτυξης και πρόωρης 

σεξουαλικής ωρίµανσης, (Rodríguez et al., 2001b)  Είναι όµως γενικά 

αποδεκτό ότι η σωµατική ανάπτυξη σταµατάει κατά την διάρκεια της 

ανάπτυξης των γονάδων, όπως έχει παρατηρηθεί στο λαβράκι (Zanuy and 

Carillo, 1985) 

Το συγκεκριµένο κεφάλαιο αναφαίρετε αποκλειστικά και µόνο στους πληθυσµούς 

των µικρών και µεγάλων ατόµων λαβρακίου, που προέκυψαν όπως έχει 

περιγραφεί στην εισαγωγή ( Εικόνα 1) από διαδοχικές διαλογές µεγέθους έχοντας 

ξεκινήσει από ένα αρχικό πληθυσµό µε αναλογία 59% θηλυκά άτοµα.  Οι δυο 

αυτοί πληθυσµοί ήταν ως επί το πλείστον µονοφυλετικοί.  Ο πληθυσµός µε τα 

µεγάλα άτοµα είχε αναλογία θηλυκών 96%, ενώ αυτός µε τα µικρά άτοµα είχε 

αναλογία αρσενικών 70%.  Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η 

παρακολούθηση της σωµατικής και αναπαραγωγικής ανάπτυξης των 

πληθυσµών αυτών, κατά την διάρκεια του 2ου χρόνου ζωής, ώστε να διαπιστωθεί 

εάν και τον δεύτερο χρόνο υπήρξαν διαφορές στον ρυθµό ανάπτυξης µεταξύ 

µεγάλων και µικρών ατόµων και να τεκµηριωθεί ο ρόλος της αναπαραγωγικής 

ωρίµανσης στις διαφορές βάρους, καθώς και την συσχέτιση των παραπάνω µε 

τις διαφορές συγκέντρωσης στο πλάσµα των ορµονών του θυρεοειδούς, 

Τριϊδοθυρονίνη (Τ3) και Θυροξίνη (Τ4). 



 

 

3.2.  Υλικά και µέθοδοι 

 

3.2.1.  Περιοχή που έγινε η µελέτη και µεθοδολογίες παρακολούθησης που 

εφαρµόστηκαν 

 

Το πείραµα πραγµατοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του τµήµατος 

Υδατοκαλλιεργειών του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης (Ι.ΘΑ.ΒΙ.Κ.  ).   

Οι πληθυσµοί των µεγάλων και των µικρών ατόµων κρατήθηκαν εις διπλούν 

σε τέσσερις συνολικά δεξαµενές των 2m3.  Οι δεξαµενές ήταν εφοδιασµένες µε 

ταΐστρες (demand feeders) έτσι ώστε τα ψάρια να προµηθεύονται µόνα τους την 

τροφή τους.  Σηµειώνονταν η κάθε µέρα παρακολούθησης ηµερολογιακά, τα 

νεκρά ψάρια, η αρχική ποσότητα τροφής, καθώς και η τελική (από το τέλος της 

µιας δειγµατοληψίας ως την αρχή της επόµενης).  Κάθε εβδοµάδα παίρνονταν 

µετρήσεις Θερµοκρασίας, Οξυγόνου, και ροής του νερού. 

 

 

3.2.2 ∆ειγµατοληψίες 

 



Σε µηνιαία βάση πραγµατοποιούνταν δειγµατοληψίες από τον 13ο ως τον 24ο 

µήνα.  Σε όλο τον πληθυσµό της κάθε δεξαµενής γίνονταν δειγµατοληψίες για την 

εκτίµηση Μήκους, Βάρους, Λήψης & Αφοµοίωσης τροφής, καθώς και εκτίµηση 

του δείκτη ανάπτυξης. 

Αρχικά κατεβάζαµε την στάθµη του νερού της δεξαµενής στην συνέχεια 

προσθέταµε αναισθητικό 0,01 ml l-1 Clove oil (γαρυφαλέλαιο) διαλυµένο σε 

αιθυλική αλκοόλη (96%) για µερική αναισθησία, περιµέναµε λίγο µέχρι να 

αναισθητοποιηθούν ελαφρά τα ψάρια και στην συνέχεια µε µία απόχη τα βγάζαµε 

από την δεξαµενή και τα τοποθετούσαµε σε ένα µικρότερο δοχείο που περιείχε 50 

lit νερού και 0,01.ml l-1 Clove oil (γαρυφαλέλαιο) διαλυµένο σε αιθυλική αλκοόλη 

για µερική αναισθησία.  Ένα ένα µε τη σειρά τουs 20 ψάρια από κάθε δεξαµενή 

ζυγίζονταν σε µια ζυγαριά και µετρούνταν το συνολικό τους µήκος (από την άκρη 

του κεφαλιού µέχρι την άκρη του πάνω τµήµατος της ουράς).  Στην συνέχεια τα 

ψάρια τοποθετούνταν πίσω στην δεξαµενή προέλευσης.  Σε πέντε ψάρια από 

κάθε δεξαµενή γινόταν κάθε φορά δειγµατοληψία για αίµα εκτίµηση γονάδων 

εκτίµηση γαµετών και παίρνονταν δείγµατα γονάδων για Ιστολογική µελέτη.  Τα 

πέντε αυτά ψάρια τοποθετούνταν σε ένα δοχείο µε νερό  και αναισθητικό σε 

αναλογία 0,04 ml l-1 Clove oil (γαρυφαλέλαιο) διαλυµένο σε αιθυλική αλκοόλη για 

ολική αναισθησία και στην συνέχεια αφού είχαν ναρκωθεί αρκετά σκοτώνονταν 

αφού τους είχε παρθεί δείγµα αίµατος.  Οι γονάδες αφαιρούνταν και ζυγίζονταν σε 

ζυγαριά ακριβείας, στην συνέχεια το φύλλο και, το στάδιο ωρίµανσης των 



θηλυκών ατόµων ελεγχόταν κάθε φορά στο µικροσκόπιο και η διάµετρος των 

ωοκυττάρων καταγραφόταν.  Όσον αφορά δε την διάγνωση του σταδίου 

ωρίµανσης των αρσενικών ατόµων γινόταν µε ελαφρές πιέσεις στην κοιλιακή 

χώρα και παρατηρούνταν η ποσότητα σπέρµατος και η ευκολία µε την οποία 

εξέρχονταν από το σώµα τους, έτσι µε αυτόν τον τρόπο κατατάσσαµε το ψάρι 

ανάλογα µε  τον βαθµό της σπερµατικής ωρίµανσης. 

Ο βαθµός ωρίµανσης εκτιµούνταν σε µια κλίµακα από το 0-3 (0 = δεν 

παρατηρείται ελευθέρωση σπέρµατος, 1 = ελευθέρωση µιας σταγόνας 

σπέρµατος µετά από προσπάθεια πολλαπλών πιέσεων.  2 = το σπέρµα 

ελευθερώνεται εύκολα µετά από την πρώτη προσπάθεια πίεσης, 3 = µεγάλη 

ποσότητα σπέρµατος ελευθερώνεται ακόµα και µε την πιο µικρή πίεση).  

∆είγµατα γονάδων παίρνονταν επίσης και φυλάγονταν σε δοχεία που περιείχαν 

µίγµα φορµόλης µε γλουτεραλδεΰδη 4F:1G µέχρι να χρησιµοποιηθούν για την 

ιστολογική µελέτη.  Ανάλογη διαδικασία εφαρµόζονταν για το συκώτι και τα 

σπλάχνα.  Μετά από κάθε δειγµατοληψία η τροφή που είχε καταναλωθεί από 

κάθε δεξαµενή καταγράφονταν και στην συνέχεια γινόταν καινούργια τροφοδοσία 

για κάθε δοχείο τροφής.  Βάση αυτών των δεδοµένων γινόταν εκτιµήσεις για τον 

δείκτη µετατρεψιµότητας καθώς και για τον ρυθµό ανάπτυξης µεταξύ δύο 

δειγµατοληψιών. 

 

 



3.2.3 Επεξεργασία δειγµάτων–Μεθοδολογίες Εργαστηρίου 

 

3.2.3α.  ∆είγµατα ιστολογίας  

 

∆είγµα των γονάδων παίρνονταν κάθε φορά, µε ψαλίδι και λαβίδα, και 

συντηρούνταν σε µικρά κοµµάτια σε δοχεία, τα οποία περιείχαν µίγµα φορµόλης 

µε γλουτεραλδεΰδη 4F:1G.  Μέσα στην µίγµα αυτό παρέµεναν για µία ηµέρα και 

την επόµενη το µίγµα αφαιρούνταν µε µια πιπέτα προσαρµοσµένη σε µια αντλία, 

ενώ στην συνέχεια προσθέταµε καινούργια ποσότητα φορµόλης , µέσα στην 

οποία φυλάγονταν µέχρι την στιγµή που θα πραγµατοποιούνταν η ιστολογική 

µελέτη.   

 

 

 

 

 

 

3.2.4.  Παράµετροι  που µελετήθηκαν  

 

Χρησιµοποιώντας  τα  στοιχεία  που προέκυψαν  καθόλη  την  

διάρκεια του  πειράµατος µελετήθηκαν  οι εξής παράµετροι :  



Ο  ∆είκτης  Ηµερήσιας  Αύξησης .   Daily growth composit ion 

(DGC).  Ο δείκτης δίνεται  από  τον τύπο  

DGC={[100*(τελικό  βάρος  σώµατος) 0 .33–(αρχικό βάρος σώµατος ) 

0 ,33] /  αριθµό  των  ηµερών  που  µεσολαβούν  µεταξύ των  δύο  

µετρήσεων}.   Ο λόγος  που χρησιµοποιήθηκε  ο ∆είκτης  Ηµερήσιας  

Αύξησης DGC, είναι  ότι παραµένει  σταθερός  για ένα  µεγάλο  

φάσµα  µεγέθους  (1-1000g βάρους  σώµατος).  Χρησιµοποιήθηκε  

για  την  σύγκριση της  ανάπτυξης  µεταξύ  µεγάλων  και  µ ικρών  

ατόµων κατά την διάρκεια  των  12 µηνών της παρακολούθησης .    

∆είκτης  µετατρεψιµότητας της  τροφής  Feed Conversion Ratio 

(FCR).  Ο  δείκτης  FCR εκφράζεται σαν το κλάσµα της ποσότητας της 

τροφής που καταναλώθηκε προς το ρυθµό ανάπτυξης. 

FCR=ποσότητα  τροφής  που καταναλώθηκε /  ανάπτυξη  

Ανάπτυξη  που  παρουσιάστηκε  στο  τέλος  της  δειγµατοληπτικής  

περιόδου.   Ο  όρος  ποσότητα  τροφής  που  καταναλώθηκε  

υπολογίζεται  αν  από  την αρχική  ποσότητα τροφής (Α .Τ) που  

χρησιµοποιήθηκε  αφαιρέσουµε  την ποσότητα  της  τροφής  που  

περίσσεψε  (Π.Τ)στο  τέλος της  δειγµατοληπτικής  περιόδου .  

Α .Τ-Π.Τ=(Τ.Κ) 



Η ανάπτυξη  µας δίνεται  αν  από  την  Βιοµάζα  στο τέλος της  

δειγµατοληπτικής  περιόδου αφαιρέσουµε  την αρχική  βιοµάζα  και  

την βιοµάζα των νεκρών  ψαριών.  

Τ.Β-Α.Β-Β.Ν 

Τον  δείκτη  FCR τον  χρησιµοποιήσαµε  για  να  συγκρίνουµε  τον  

ρυθµό  µετατρεψιµότητας της  τροφής  από ενέργεια σε µυϊκή µάζα, 

µεταξύ  των  πληθυσµών  Large (µεγάλα  άτοµα) και  Small (µ ικρά  

άτοµα) κατά την διάρκεια  των  12 µηνών της παρακολούθησης .    

Ο ειδικός δείκτης ανάπτυξης, (Specific growth rate, SGR) 

Ο  Γοναδοσωµατικός  δείκτης  Gonadosomatic Index (GSI)Ο  

Γοναδοσωµατικός δείκτης  GSI, δίνεται  από τον  τύπο  

GSI%=(βάρος της  γονάδας/ολικό βάρος  του ψαριού) χ 100 

Ο  Γοναδοσωµατικός  δείκτης  GSI, χρησιµοποιήθηκε για την  

µελέτη της  ανάπτυξης  των  γονάδων  µεταξύ  µεγάλων  και  µ ικρών  

ατόµων Ο Ηπατοσωµατικός δείκτης  Hepatοsomatic index (HIS) 

Ο ηπατoσωµατικός δείκτης  δίνεται  από  τον  τύπο  

HIS% = (βάρος  του  συκωτιού  /  ολικό βάρος του  ψαριού) χ100 

Ο  Ηπατόσωµατικος  δείκτης  αναφέρεται  στην  ανάπτυξη  του  

συκωτιού σε  σχέση  µε  την  συνολική  ανάπτυξη  του  σώµατος ,  

µεταξύ  των  θηλυκών  και αρσενικών  ατόµων  στην οµάδα  του  

µάρτυρα. 



Ο Σπλαγχνοσωµατικός  δείκτης  Visceral somatic index (VSI) 

O Σπλαγχνικοσωµατικός δείκτης  VSI δίνεται  από  τον τύπο .  

VSI% =(βάρος του σπλαγχνικού  ιστού  /  ολικό βάρος  του  ψαριού) 

χ100.   Ο Σπλαγχνοσωµατικός  δείκτης  αναφέρεται  στην ανάπτυξη  

των  σπλάγχνων  σε  σχέση  µε  την  συνολική  ανάπτυξη  του  

σώµατος, µεταξύ  των  θηλυκών  και  αρσενικών  ατόµων  στην  οµάδα  

του  µάρτυρα.  

Ο ∆είκτης ευρωστίας  Condit ion factor (CF) 

Ο ∆είκτης CF δίνεται  από  τον  τύπο  

CF = [βάρος /(µήκος) 3] χ100 

Ο  ∆είκτης  CF, χρησιµοποιήθηκε  για  την  µελέτη   της ανάπτυξης  

του  σωµατικού  όγκου  των  ψαριών .  

Η αύξηση του βάρους σε σχέση µε τους µήνες.   

Η αύξηση του µήκους σε σχέση µε τους µήνες. 

Η αύξηση της διαµέτρου των ωοκυττάρων σε σχέση µε τους µήνες. 

Ο δείκτης σπερµίασης, καθώς και οι συγκεντρώσεις των θυροïδικών 

ορµονών, Τ3, Τ4, στο αίµα των µεγάλων και µικρών ατόµων στους δυο 

πληθυσµούς. 

 

3.2.5.  Στατιστική ανάλυση 

 



Για  την  στατιστική ανάλυση των  δεδοµένων  χρησιµοποιήθηκε  το  

πρόγραµµα  Statview, (Abacus Concepts, Inc., Berkeley, 

California) µε τη χρήση  Analysis of variance ANOVA και στη  

συνέχεια  µε  το  Fisher’s Protected Least Signif icance Difference 

test (Fisher’s PLSD, P<0.05) και  η παρουσίαση  των  

διαγραµµάτων  έγινε  στο  πρόγραµµα Delta graph, τα 

αποτελέσµατα  παρουσιάζονται  σαν µέσες  τιµές  ± την  σταθερή  

απόκλιση.  

 

3.6.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

 

Από την στατιστική µελέτη προέκυψε ότι οι οµάδες L (µεγάλα άτοµα) και S (µικρά 

άτοµα) παρουσίασαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές, όσον αφορά την µελέτη 

του βάρους, (Ρ<0,0001).  Τα µεγάλα άτοµα έφθασαν στο εξαλιεύσιµο µέγεθος 

των 350g τον 17ο µήνα ενώ τα µικρά άτοµα τον 19ο.  Τα µεγάλα άτοµα 

παρουσίασαν την µεγαλύτερη τιµή τον Φεβρουάριο (820g±227,021) και την 

µικρότερη τον Μάρτιο (180g±227,021), ενώ τα µικρά άτοµα παρουσίασαν την 

µεγαλύτερη τιµή τον Φεβρουάριο (480g±144,864) και την µικρότερη τον Μάρτιο 

(100g±144,864), στατιστικά σηµαντικές διαφορές παρουσιάστικαν και όσον 

αφορά τους µήνες,Ρ<0,0001 (Εικόνα 14). 



Η Ανάπτυξη µήκους στους πληθυσµούς, L-S σε σχέση µε τους µήνες, έδειξε 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές στην ανάπτυξη του µήκους τους.  Τα µεγάλα 

άτοµα παρουσίασαν την µεγαλύτερη τιµή τον Φεβρουάριο (440mm±55,714) και 

την µικρότερη τον Μάρτιο (250mm±55,714), ενώ τα µικρά άτοµα παρουσίασαν 

την µεγαλύτερη τιµή τον Φεβρουάριο (340mm±49,268) και την µικρότερη τον 

Μάρτιο (220mm±49,268), στατιστικά σηµαντικές διαφορές παρουσιάστικαν και 

όσον αφορά τους µήνες, Ρ<0,0001 (Εικόνα 15). 

Όσον αφορά τον ∆είκτης ηµερήσιας αύξησης, δεν παρουσιάστηκαν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές µεταξύ των πληθυσµών L ,S.  Οι πληθυσµοί L ,S 

αυξάνονταν µε τον ίδιο ρυθµό µέχρι τον 19ο µήνα ενώ στη συνέχεια 

παρουσιάσθηκε µείωση στο ρυθµό ανάπτυξης ιδιαίτερα στα µικρά άτοµα.  Τα 

µεγάλα άτοµα παρουσίασαν την µεγαλύτερη τιµή τον Σεπτέµβριο (1,7±1,184) και 

την µικρότερη τον ∆εκέµβριο (0,1±1,184), ενώ τα µικρά άτοµα παρουσίασαν την 

µεγαλύτερη τιµή τον Ιούνιο (1,8±0,689) και την µικρότερη τον Νοέµβριο 

(0,1±0,689), δεν παρουσιάστηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές ούτε µεταξύ 

των µηνών, (Εικόνα 16). 

Ο ∆είκτης µετατρεψιµότητας της τροφής (FCR) από ενέργεια σε µυϊκή µάζα και 

ο οποίος εκφράζεται σαν το κλάσµα της ποσότητας της τροφής που 

καταναλώθηκε προς το ρυθµό ανάπτυξης, δεν παρουσίασε στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές µεταξύ των πληθυσµών L, S.  Τα µεγάλα άτοµα παρουσίασαν την 

µεγαλύτερη τιµή τον Μάρτιο (5,5±2,513) και την µικρότερη τον Αύγουστο 



(1±2,513), ενώ τα µικρά άτοµα παρουσίασαν την µεγαλύτερη τιµή τον Νοέµβριο 

(9±4,315) και την µικρότερη τον Αύγουστο (1±4,315), (Εικόνα 17). 

Ο δείκτης ευρωστίας (Condition factor), των πληθυσµών, Large-Small, 

παρουσίασε στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στις οµάδες L, S, 

(Ρ<0,0001).  Τα µεγάλα άτοµα παρουσίασαν την µεγαλύτερη τιµή τον Μάιο 

(1,20±0,091) και την µικρότερη τον Μάρτιο (1,12±0,091), ενώ τα µικρά άτοµα 

παρουσίασαν την µεγαλύτερη τιµή τον ∆εκέµβριο (1,2±0,092) και την µικρότερη 

τον Μάρτιο (1,02±0,092),στατιστικά σηµαντικές διαφορές παρουσιάστηκαν και 

µεταξύ των µηνών (Ρ<0,0001), (Εικόνα 18). 

Ο ειδικός δείκτης ανάπτυξης (Specific Growth Rate, SGR) των πληθυσµών, L-

S, δεν παρουσίασε στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των µεγάλων και των 

µικρών ατόµων.  Τα µεγάλα άτοµα παρουσίασαν την µεγαλύτερη τιµή τον Ιούλιο 

(0,75±0,531) και την µικρότερη τον ∆εκέµβριο (0,05±0,531), ενώ τα µικρά άτοµα 

παρουσίασαν την µεγαλύτερη τιµή τον Ιούνιο (0,9±0,379) και την µικρότερη τον 

∆εκέµβριο (0,1±0,379), (Εικόνα 19). 

Ο Γοναδοσωµατικός δείκτης ανάπτυξης (GSI) των πληθυσµών, L-S, 

παρουσίασε στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των πληθυσµών από τον 22ο 

µήνα µέχρι τον 24ο µήνα (Ρ=0,0046).  Τα µεγάλα άτοµα παρουσίασαν την 

µεγαλύτερη τιµή τον Ιανουάριο (4,9±1,866) και την µικρότερη τον Μάρτιο 

(0,2±1,866), ενώ τα µικρά άτοµα παρουσίασαν την µεγαλύτερη τιµή τον Ιανουάριο 



(2,8±1,397) και την µικρότερη τον Ιούνιο (0,01±1,397), στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές παρουσιάστηκαν και µεταξύ των µηνών, (Ρ=0,0043), (Εικόνα 20). 

Ο Ηπατοσωµατικός δείκτης (HIS) ανάπτυξης των πληθυσµών, L-S 

παρουσίασε στατιστικά σηµαντικές διαφορές, ανάµεσα στις οµάδες των µεγάλων 

και των µικρών ατόµων (Ρ<0,0001).  Τα µεγάλα άτοµα παρουσίασαν την 

µεγαλύτερη τιµή του δείκτη τον ∆εκέµβριο (3,6±0,726) και την µικρότερη τον 

Ιούνιο (2±0,726), ενώ τα µικρά άτοµα εµφανίσαν την µεγαλύτερη τιµή το Μάρτιο 

(3,5±0,774) και την µικρότερη τον Απρίλιο (1,2±0,774), επίσης παρουσιάστηκαν 

στατιστικά σηµαντικές αλλαγές ανάµεσα στους µήνες, (Ρ<0,0001), (Εικόνα 21). 

Ο σπλαχνοσωµατικός δείκτης (VSI) των πληθυσµών, L-S, δεν παρουσίασε 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές, ανάµεσα στις οµάδες των µεγάλων και των 

µικρών ατόµων, Τα µεγάλα άτοµα παρουσίασαν την υψηλότερη τιµή τους τον 

Μάρτιο (10,2±2,487) και την χαµηλότερη τον Ιανουάριο (3,5±2,487), ενώ τα µικρά 

άτοµα παρουσίασαν την υψηλότερη τιµή τους τον Μάρτιο (10,1±2,041) και την 

χαµηλότερη τον ∆εκέµβριο (3,8±2,041), δεν παρουσιάστηκαν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές ούτε µεταξύ των µηνών, (Εικόνα 22). 

H συγκέντρωση της Τ3 στο αίµα των µικρών και µεγάλων ατόµων του 

πληθυσµού του µάρτυρα, εµφάνισε στατιστικά σηµαντικές διαφορές, (Ρ=0,0013).  

Τα µεγάλα άτοµα παρουσίασαν την υψηλότερη τιµή τους τον ∆εκέµβριο (30,2 ng 

ml-1±8,940) και την χαµηλότερη τον Ιούνιο (8 ng ml-1±8,940), ενώ τα µικρά άτοµα 

παρουσίασαν την υψηλότερη τιµή τους τον ∆εκέµβριο (28 ng ml-1±8,374) και την 



χαµηλότερη τον Ιούνιο (6 ng ml-1±8,374), στατιστικά σηµαντικές διαφορές 

παρουσιαστηκαν και µεταξύ των µηνών (Ρ<0,0001), (Εικόνα 23). 

Η συγκέντρωση της Τ4 στο αίµα των πληθυσµών, L-S εµφάνισε στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές µεταξύ, των µεγάλων και των µικρών ατόµων, (Ρ<0,0001).  

Τα µεγάλα άτοµα παρουσιάσαν την υψηλότερη τιµή τους τον Μάρτιο (8,5 ng ml-1 

±2,824) και την χαµηλότερη τον Φεβρουάριο (2,5 ng ml-1±2,824)  ενώ τα µικρά 

άτοµα παρουσίασαν την υψηλότερη τιµή τους τον Ιούλιο (4,5 ng ml-1±1,435) και 

την χαµηλότερη τον Φεβρουάριο (1,5 ng ml-1±1,435), στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές παρουσιάστηκαν και µεταξύ των µηνών (Ρ<0,0001), (Εικόνα 24). 

 

 

3.7.  ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Η µελέτη των δύο µονοφυλετικών πληθυσµών L, µε µεγάλα άτοµα και αναλογία 

θηλυκών 96% και S, µε µικρά άτοµα και αναλογία αρσενικών 70%, έδειξε ότι τα 

µεγάλα άτοµα έφτασαν το εξαλιεύσιµο µέγεθος (350 g) τον 17ο µήνα ενώ τα µικρά 

τον 19ο.  Οι δυο αυτές οµάδες παρουσίασαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές 

µεταξύ τους.  Τα µεγάλα άτοµα φάνηκε να έχουν σχεδόν το διπλάσιο βάρος από 

τα µικρά άτοµα.  Ανάλογες διαφορές προέκυψαν και όσο αφορά το µήκος.  Από 

µελέτες που έχουν γίνει προκύπτει ότι τα λαβράκια εµφανίζουν σεξουαλικό 

διµορφισµό όταν φτάνουν στο εµπορεύσιµο µέγεθος, (300-400 g), (Carrillo, 



1993).  Τα µικρά άτοµα (70% αρσενικά) τον 13ο µήνα είχαν µήκος 21 cm, άρα 

ήταν µέσα στα πλαίσια που καθορίζει η µελέτη του (Rodriguez, 2001) η οποία 

αναφέρει ότι τα αρσενικά άτοµα µε µήκος 16 cm παρουσίασαν πρόωρη 

ωρίµανση.  Ο δείκτης Ηµερήσιας αύξησης δεν παρουσίασε στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές µεταξύ των πληθυσµών των µεγάλων και µικρών ατόµων, καθώς ούτε 

και ο δείκτης µετατρεψιµότητας της τροφής.  Αντίθετα ο δείκτης ευρωστίας 

παρουσίασε στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των πληθυσµών των 

µεγάλων και µικρών ατόµων, τόσο ο πληθυσµός των µεγάλων, όσο και των 

µικρών ατόµων παρουσίασε την χαµηλότερη τιµή του τον Μάρτιο, γεγονός που 

αν συνδυαστεί µε την σεξουαλική ωρίµανση των µικρών ατόµων τον 13ο µήνα 

δικαιολογείται απόλυτα, από τη στιγµή που τα ψάρια τότε επενδύουν 

περισσότερη ενέργεια για την ανάπτυξη των γονάδων παρά για την σωµατική 

τους αύξηση, (Saillant, 2003), καθώς και εξαιτίας των χαµηλών θερµοκρασιών.  

Όσο αφορά τα µεγάλα άτοµα η χαµηλότερη τιµή στο δείκτη ευρωστίας θα 

µπορούσε να δικαιολογηθεί εξαιτίας της επιρροής της χαµηλής θερµοκρασίας, σε 

σχέση µε τους υπόλοιπους µήνες.  Η παραπάνω άποψη συµφωνεί µε αυτή της 

(Zanuy and Carillo, 1985) η οποία υποστηρίζει ότι η θερµοκρασία και η αλατότητα 

επηρεάζουν την ανάπτυξη και τη λήψη τροφής στο λαβράκι. 

 Ο ειδικός δείκτης ανάπτυξης δεν παρουσίασε στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές µεταξύ των πληθυσµών των µεγάλων και µικρών ατόµων, σε αντίθεση 

µε την άποψη του (Saillant et al., 2001b), ο οποίος υποστηρίζει ότι στο 2ο χρόνο 



ζωής τα µικρά άτοµα (κυρίως αρσενικά) µεγαλώνουν γρηγορότερα από τα 

µεγάλα (κυρίως θηλυκά). 

 Ο γοναδοσωµατικός δείκτης παρουσίασε στατιστικά σηµαντικές διαφορές 

µεταξύ των πληθυσµών των µεγάλων και µικρών ατόµων, οι διαφορές αυτές 

παρατηρούνται κυρίως από τον 22ο µέχρι τον 24ο µήνα, η παρατήρηση αυτή 

δικαιολογείται µε την πρόωρη σεξουαλική ωρίµανση που παρουσιάζουν τα 

µεγάλα άτοµα (κυρίως θηλυκά), τον 2ο χρόνο ζωής, σε αντίθεση µε 

προηγούµενες µελέτες οι οποίες αναφέρουν ότι τα θηλυκά λαβράκια ωριµάζουν 

σεξουαλικά τον 3ο χρόνο ζωής τους (Blázquez et al., 1995).  Άλλες µελέτες 

(Bruslé and Roblin, 1984) υποστηρίζουν ότι η γένεση και η ανάπτυξη των 

γονάδων έχει περισσότερη σχέση µε το µέγεθος και όχι µε την ηλικία των ψαριών.  

Συγκρίνοντας τα προηγούµενα µε τα αποτελέσµατα του συγκεκριµένου 

πειράµατος είναι πιθανόν τα µεγάλα άτοµα να ωριµάζουν γρηγορότερα γιατί η 

σωµατική τους αύξηση είναι γρηγορότερη από αυτήν των άλλων πειραµάτων στο 

πείραµα µας τον 21ο µήνα τα µεγάλα άτοµα είχαν φτάσει τα 700 g, ενώ στο 

ανάλογο πείραµα του (Saillant et al., 2001b) ήταν περίπου στα 200 g και αυτό 

µπορεί να οφείλεται στις ευνοϊκότερες κλιµατικές συνθήκες που επικρατούν στην 

Κρήτη, πχ.  αυξηµένη θερµοκρασία στο πείραµα του (Saillant et al., 2001b) η 

θερµοκρασία κυµαίνεται απο 8-23 οC ενώ στο δικό µας πείραµα από 15-28 οC.  

Όπως παρατηρήθηκε από τον δείκτη ηµερήσιας αύξησης δεν παρουσιάσθηκαν 

διαφορές µεταξύ την ανάπτυξη των µεγάλων και µικρών ατόµων.  Όσον αφορά τα 



µικρά η πρώιµη ωρίµανση τους φάνηκε να σχετίζεται θετικά µε το µήκος των 

ατόµων.  (Bruslé and Roblin, 1984).  Παρατηρήθηκε η διαφοροποίηση των 

όρχεων από τον 12ο µήνα, µε µήκος σώµατος 86-130 mm.  (Bruslé and Roblin, 

1984).  Τον 13ο µήνα τα µικρά άτοµα του πειράµατος µας είχαν µήκος ~210 mm.  

Τα πιο µεγάλα από τα αρσενικά ωριµάζουν πρόωρα τον 1ο χρόνο της ζωής τους 

(Saillant et al., 2003).  Άρα τα µικρά άτοµα του πειράµατος µας ήταν ήδη 

µεγαλύτερα συγκρινόµενα µε εκείνα του πειράµατος του (Bruslé and Roblin, 

1984).  Αυτό σηµαίνει ότι τα άτοµα αυτά θα έρθουν δυο φορές σε φάση 

αναπαραγωγής, (10-13, 22-23 µήνες) πριν την εξαλίευση τους και έτσι θα 

επενδύσουν ενέργεια στην ανάπτυξη των γονάδων τους και στην αναπαραγωγική 

τους συµπεριφορά σε βάρος της σωµατικής τους ανάπτυξης (Saillant et al., 

2003). 

 Ο Ηπατοσωµατικός δείκτης παρουσίασε στατιστικά σηµαντικές διαφορές 

µεταξύ των πληθυσµών των µεγάλων και µικρών ατόµων, Τα µεγάλα άτοµα 

(κυρίως θηλυκά) παρουσίασαν µεγαλύτερη τιµή για τον ηπατοσωµατικό δείκτη, 

τον ∆εκέµβριο γεγονός που θα µπορούσε να συσχετιστεί µε την ωρίµανση των 

ωοκυττάρων, και την µικρότερη τον Ιούλιο.  Ενώ τα µικρά άτοµα (κυρίως 

αρσενικά) παρουσίασαν  µεγαλύτερη τιµή για τον ηπατοσωµατικό δείκτη, τον 

Μάρτιο και την µικρότερη τον Απρίλιο, είναι πιθανό ο ηπατοσωµατικός δείκτης να 

έχει άµεση σχέση µε την σεξουαλική ωρίµανση από την στιγµή που οι 

υψηλότερες τιµές του συµπίπτουν µε τις περιόδους της έντονη σεξουαλικής 



ωρίµανσης, (Saillant et al., 2001b).  Τα διάφορα µοτίβα ανάπτυξης στα αρσενικά 

και στα θηλυκά, συµπεριλαµβάνουν διαφορές στην κινητοποίηση των 

αποθηκευτικών ιστών.  Στη µελέτη του (Saillant et al., 2001b) έγιναν µετρήσεις 

στην αρχή της περιόδου ωοτοκίας.  Κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου 

(Barnabé et al., 1976) έδειξε ότι οι αποθήκες ήταν ελάχιστες (10 φορές λιγότερες 

από την εποχή της σωµατικής ανάπτυξης) και τέσσερις φορές υψηλότερες στα 

αρσενικά απ’ ότι στα θηλυκά.  Αποδείχθηκε επίσης ότι τα αρσενικά ήταν πιο 

εύρωστα από τα θυληκά σε αυτό το στάδιο.  Επιπρόσθετα όσο πιο πολύ τα 

θηλυκά επενδύουν στην γαµετογένεση, τόσο λιγότερο λίπος περιέχουν και τόσο ο 

ηπατοσωµατικός τους δείκτης εµφανίζεται υψηλότερος.  Τα αποτελέσµατα µας 

συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα του (Saillant et al., 2001b) . 

 Σχετικά µε την µελέτη του σπλαχνοσωµατικού δείκτη µεταξύ µεγάλων 

και µικρών, δεν παρουσιάσθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές.  Σύµφωνα 

µε τα αποτελέσµατα του (Saillant et al., 2001b) φαίνεται ότι τα αρσενικά έχουν 

µεγαλύτερο σπλαχνοσωµατικό δείκτη απ’ ότι τα θηλυκά, ειδικότερα κατά την 

διάρκεια των µηνών της, ωρίµανσης των ωοκυττάρων τα αρσενικά 

παρουσιάζουν µεγαλύτερη ποσότητα λίπους στον µυϊκό ιστό και στα 

σπλάχνα, από ότι τα θηλυκά στην αρχή της περιόδου της ωοτοκίας, 

επιπρόσθετα το σπλαγχνικό λίπος στα θηλυκά ελαττώνεται καθώς αυξάνεται 

η σεξουαλική ωρίµανση.  Τα αποτελέσµατα µας δεν συµφωνούν µε τα 

προηγούµενα. 



Η συγκέντρωση της Τ3 µεταξύ µεγάλων και µικρών ατόµων παρουσίασε 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές.  Το καλοκαίρι (Ιούνιο-Αύγουστο) παρατηρείται 

µια σηµαντική πτώση στην συγκέντρωση της, στη συνεχεία αυξάνεται µέχρι να 

φτάσει στην µέγιστη τιµή τόσο στα µεγάλα, όσο και στα µικρά τον ∆εκέµβριο.  Στη 

συνέχεια οι τιµές µειώνονται σταδιακά καθόλη τη διάρκεια του χρόνου µέχρι να 

φτάσουν την χαµηλότερη τιµή τους τον Ιούνιο τόσο για τα µεγάλα όσο και για τα 

µικρά, η παρατήρηση αυτή συµφωνεί µε αυτή που έκαναν οι Barrington και Matty 

(1955), ότι η λειτουργία του θυρεοειδή αδένα αυξάνει το χειµώνα όταν οι 

θερµοκρασίες πέφτουν. 

Όσον αφορά την συγκέντρωση της Τ4 υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές η µεγαλύτερη συγκέντρωση της στα µεγάλα άτοµα εµφανίζεται τον 

Μάρτιο και η µικρότερη τον Φεβρουάριο.  Τα µικρά άτοµα παρουσίασαν 

µεγαλύτερη συγκέντρωση τον Ιούλιο και µικρότερη τον Φεβρουάριο.  Κατά 

(Leatherland, 1982) και (Norberg et al., 1989).  Οι συγκεντρώσεις των Τ3-Τ4 

αυξάνουν γραµµικά µε την αύξηση της µάζας των ωοκυττάρων κατά την περίοδο 

της λεκιθογένεσης.  Τα αποτελέσµατα του πειράµατος µας συµφωνούν κατά το 

ήµισυ µε την προηγούµενη διαπίστωση, µόνο η συγκέντρωση της Τ3 αλλάζει 

γραµµικά µε την ανάπτυξη των ωοκυττάρων, ενώ στην Τ4 δεν παρατηρείται κάτι 

ανάλογο. 

Στα λαβράκια η συγκέντρωση της Τ3 στο πλάσµα είναι µεγαλύτερη απ’ ότι 

στα άλλα τελεόστεα, ο λόγος δεν είναι ακόµα γνωστός αλλά µπορεί να έχει 



σχέση µε τον εγκλιµατισµό τους στο ζεστό νερό (19-24 ºC), ο οποίος µπορεί 

να ενισχύσει την λειτουργία του θυρεοειδή αδένα µε µια αύξηση στην 

µετατροπή της Τ4 σε Τ3, (Dickhoff et al., 1978; Eales and Shostak, 1987; (Cyr 

and Eales, 1988b) ).  Η άποψη αυτή θα δικαιολογούσε την διαφορά 

συγκέντρωση της Τ4 από την αναµενόµενη, ειδικά τους µήνες της 

σεξουαλικής ωρίµανσης των θηλυκών ατόµων, θα περιµέναµε ανάλογη 

συµπεριφορά της Τ3 µε την Τ4.  Ο γενικός ρόλος της Τ3 ίσως να είναι εκείνος 

που να σηµατοδοτεί την µεταβολική καταλληλότητα ώστε να προχωρήσει η 

αναπαραγωγή στο επόµενο στάδιο, (Cyr and Eales, 1996) άρα αυτό θα 

δικαιολογούσε την αυξηµένη τιµή στη συγκέντρωση της Τ3 τους µήνες της 

σεξουαλικής ωρίµανσης.  Η καταστολή του θυρεοειδή αδένα είναι 

συνυφασµένη µε ελαττωµένη λειτουργία των ωοθηκών (Rubs et al., 1993), 

είναι λογικό λοιπόν να παρουσιάζονται χαµηλά επίπεδα της Τ3, τους µήνες 

που δεν υπάρχει έντονη λειτουργία στις ωοθήκες εξαιτίας της σεξουαλικής 

ωρίµανσης. 

 

 

 

 

 

 



4. Γενική Συζήτηση 

 

 Τα αποτελέσµατα της µελέτης τόσο των δυο µονοφυλετικών 

πληθυσµών, L, µεγάλα άτοµα, µε αναλογία θηλυκών (96%) και S, µικρά 

άτοµα, µε αναλογία αρσενικών (70%), όσο και του πληθυσµού του µάρτυρα, 

µε αναλογία θηλυκών (56%), µας οδήγησαν στα παρακάτω συµπεράσµατα. 

Όλα τα άτοµα, του πειράµατος µας, παρουσίασαν µεγαλύτερη σωµατική 

ανάπτυξη (µήκος–βάρος) σε σύγκριση µε την ανάπτυξη ψαριών από άλλα 

πειράµατα αναφερόµενοι πάντα στην ίδια ηλικία.   

 Τα αρσενικά άτοµα παρουσιάζουν δυο κύκλους σεξουαλικής 

ωρίµανσης, τον 1ο µέχρι τον 13ο µήνα και τον 2ο από τον 21ο µέχρι τον 23ο. 

Τα θηλυκά παρουσιάζουν πρόωρη ωρίµανση ήδη από τον 2ο χρόνο και όχι 

από τον 3ο, όπως έχει τεκµηριωθεί από προηγούµενες µελέτες, (Blázquez et 

al., 1995).  Η πρόωρη αυτή ωρίµανση είναι πολύ πιθανό να οφείλεται στην 

µεγαλύτερη σωµατική ανάπτυξη που παρουσίασαν τα ψάρια, (Rodríguez et 

al., 2001a)  Η ανάπτυξη των γονάδων έχει σχέση περισσότερο µε το µέγεθος 

και όχι µε την ηλικία των ψαριών, Σηµαντική επιρροή σε αυτή την ανάπτυξη 

φαίνεται να είχε η θερµοκρασία που εισέρχεται σαν περιοριστικός παράγοντας 

στην ωρίµανση των γονάδων (Bruslé and Roblin, 1984).  Εποµένως η 

κατάλληλη στιγµή για την σεξουαλική ωρίµανση των ψαριών καθορίζεται από 

το µέγεθος τους και όχι από την ηλικία τους.   



 Ο δείκτης ηµερήσιας αύξησης παρουσίασε στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές ούτε µεταξύ αρσενικών και θηλυκών ατόµων αλλά όχι και µεταξύ 

µεγάλων µικρών.  Ο ειδικός δείκτης ανάπτυξης δεν παρουσίασε στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές µεταξύ των µεγάλων και των µικρών ατόµων, καθώς 

επίσης και ο δείκτη µετατρεψιµότητας της τροφής. 

 Ο δείκτης ευρωστίας δεν παρουσίασε στατιστικά σηµαντικές διαφορές 

µεταξύ αρσενικών και θηλυκών αλλά παρουσίασε στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές µεταξύ των µεγάλων και των µικρών ατόµων, τα µικρά άτοµα, 

κυρίως αρσενικά φάνηκε να γίνονται πιο εύρωστα τον 2ο χρόνο ζωής, 

µεγαλώνουν γρηγορότερα από τα θηλυκά, εξαιτίας του µικρού αρχικού 

µεγέθους τους. 

Γεγονός που έρχεται σε αντίφαση µε τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από 

τον ειδικό δείκτη ανάπτυξης και από τον δείκτη µετατρεψιµότητας της τροφής 

Όπως υποστηρίζει και ο (Saillant et al., 2001b) τα µικρά άτοµα (κυρίως 

αρσενικά) καθυστερούν στην ανάπτυξη τους τον 1ο χρόνο ζωής και στην 

συνέχεια προσπαθούν να ελαττώσουν την µεγάλη «απόσταση στην 

ανάπτυξη» που τα χωρίζει από τα µεγάλα άτοµα (κυρίως θηλυκά) κατά τον 2ο 

χρόνο.  Ένας άλλος λόγος που µπορεί να κρύβεται πίσω από την ταχύτερη 

ανάπτυξη των αρσενικών είναι η σεξουαλική τους ωρίµανση, θα επενδύσουν 

ενέργεια στην ανάπτυξη των γονάδων τους και στην αναπαραγωγική τους 



συµπεριφορά, σε βάρος της σωµατικής τους ανάπτυξης, (Saillant et al., 

2003). 

 Ο Ηπατοσωµατικός δείκτης δεν παρουσίασε στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές στον πληθυσµό του µάρτυρα µεταξύ αρσενικών και θηλυκών, ενώ 

στους πληθυσµούς των µεγάλων (κυρίως θηλυκά) και των µικρών (κυρίως 

αρσενικά) ατόµων παρουσίασε στατιστικά σηµαντικές διαφορές. 

Όσο πιο πολύ τα θηλυκά επενδύουν στην γαµετογένεση, τόσο λιγότερο λίπος 

περιέχουν και τόσο ο ηπατοσωµατικός τους δείκτης εµφανίζεται υψηλότερος, 

(Saillant et al., 2001b)  Σχετικά µε τον σπλαγχνοσωµατικό δείκτη 

παρουσιάσθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στον πληθυσµό του 

µάρτυρα µεταξύ αρσενικών και θηλυκών, ενώ στους πληθυσµούς των 

µεγάλων (κυρίως θηλυκά) και των µικρών (κυρίως αρσενικά) ατόµων δεν 

παρουσιάσθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές. Σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα του (Saillant et al., 2001b) φαίνεται ότι τα αρσενικά έχουν 

µεγαλύτερο σπλαχνοσωµατικό δείκτη απ’ ότι τα θηλυκά, ειδικότερα κατά την 

διάρκεια των µηνών της, ωρίµανσης των ωοκυττάρων τα αρσενικά 

παρουσιάζουν µεγαλύτερη ποσότητα λίπους στον µυϊκό ιστό και στα 

σπλάχνα, από ότι τα θηλυκά στην αρχή της περιόδου της ωοτοκίας, 

επιπρόσθετα το σπλαγχνικό λίπος στα θηλυκά ελαττώνεται καθώς αυξάνεται 

η σεξουαλική ωρίµανση.  Τα αποτελέσµατα µας δεν συµφωνούν µε τα 

προηγούµενα. 



 Η συγκέντρωση της Τ3 παρουσίασε στατιστικά σηµαντικές διαφορές 

στον πληθυσµό του µάρτυρα µεταξύ αρσενικών και θηλυκών, καθώς επίσης 

και στους πληθυσµούς των µεγάλων (κυρίως θηλυκά) και των µικρών (κυρίως 

αρσενικά) ατόµων. 

Η συγκέντρωση της Τ4 παρουσίασε στατιστικά σηµαντικές διαφορές τόσο στον 

πληθυσµό του µάρτυρα µεταξύ αρσενικών και θηλυκών, όσο και στους 

πληθυσµούς των µεγάλων (κυρίως θηλυκά) και των µικρών (κυρίως αρσενικά) 

ατόµων. Κατά (Leatherland, 1982) και (Norberg et al., 1989).  Οι συγκεντρώσεις 

των Τ3-Τ4 αυξάνουν γραµµικά µε την αύξηση της µάζας των ωοκυττάρων κατά 

την περίοδο της λεκιθογένεσης.  Τα αποτελέσµατα του πειράµατος µας 

συµφωνούν κατά το ήµισυ µε την προηγούµενη διαπίστωση, µόνο η 

συγκέντρωση της Τ3 αλλάζει γραµµικά µε την ανάπτυξη των ωοκυττάρων, ενώ 

στην Τ4 δεν παρατηρείται κάτι ανάλογο.Στα λαβράκια η συγκέντρωση της Τ3 στο 

πλάσµα είναι µεγαλύτερη απ’ ότι στα άλλα τελεόστεα, ο λόγος δεν είναι ακόµα 

γνωστός αλλά µπορεί να έχει σχέση µε τον εγκλιµατισµό τους στο ζεστό νερό (19-

24 ºC), ο οποίος µπορεί να ενισχύσει την λειτουργία του θυρεοειδή αδένα µε µια 

αύξηση στην µετατροπή της Τ4 σε Τ3, (Dickhoff et al., 1978; Eales and Shostak, 

1987; Cyr, 1988 ).  Η άποψη αυτή θα δικαιολογούσε την διαφορά συγκέντρωση 

της Τ4 από την αναµενόµενη, ειδικά τους µήνες της σεξουαλικής ωρίµανσης των 

θηλυκών ατόµων, θα περιµέναµε ανάλογη συµπεριφορά της Τ3 µε την Τ4.  Ο 

γενικός ρόλος της Τ3 ίσως να είναι εκείνος που να σηµατοδοτεί την µεταβολική 



καταλληλότητα ώστε να προχωρήσει η αναπαραγωγή στο επόµενο στάδιο, (Cyr 

and Eales, 1996) άρα αυτό θα δικαιολογούσε την αυξηµένη τιµή στη 

συγκέντρωση της Τ3 τους µήνες της σεξουαλικής ωρίµανσης.   
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Παράρτηµα Ι 

Γραφικές παραστάσεις και πίνακας θερµοκρασίας και οξυγόνου 

 
 
 
 

Πίνακας 1.  Μέσες τιµές οξυγόνου και θερµοκρασίας κατά την διάρκεια 

των µηνών  της δειγµατοληψίας 

 
 

 

 

ΜΗΝΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ C 

ΜΑΡΤΙΟΣ 90,587 16,800 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 90,203 18,300 

ΜΑΙΟΣ  81,208 21,100 

ΙΟΥΝΙΟΣ 81,208 15,800 

ΙΟΥΛΙΟΣ 80,300 20,180 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 80,917 22,400 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 85,033 24,700 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 83,583 22,800 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 90,238 20,000 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 93,200 17,800 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 94,500 16,500 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 95,667 16,500 
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Εικόνα 2.  Ανάπτυξη βάρους στον πληθυσµό, του µάρτυρα σε σχέση µε τους 

µήνες.  Η ανάλυση των δεδοµένων έγινε µε τη χρήση, two way analysis of 

variance, ANOVA, Fisher’s PLSD, P<0.05. Με διαφορετικά λατινικά γράµµατα 

αναγράφονται οι στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στους µήνες, ενώ η 

τιµή του P (P<0,05) καθορίζει τις στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ 

αρσενικών και θηλυκών. 
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Εικόνα 3.  Ανάπτυξη µήκους στον πληθυσµό, του µάρτυρα σε σχέση µε τους 

µήνες.  Η ανάλυση των δεδοµένων έγινε µε τη χρήση, two way analysis of 

variance, ANOVA, Fisher’s PLSD, P<0.05. Με διαφορετικά λατινικά γράµµατα 

αναγράφονται οι στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στους µήνες.ενώ η 

τιµή του P (P<0,05) καθορίζει τις στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ 

αρσενικών και θηλυκών. 
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Εικόνα 4.  ∆είκτης ηµερήσιας αύξησης, στον πληθυσµό του µάρτυρα σε σχέση µε 

τους µήνες.  Η ανάλυση των δεδοµένων έγινε µε τη χρήση, two way analysis of 

variance, ANOVA, Fisher’s PLSD, P<0.05. Με διαφορετικά λατινικά γράµµατα 

αναγράφονται οι στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στους µήνες, ενώ η 

τιµή του P (P<0,05) καθορίζει τις στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ 

αρσενικών και θηλυκών. 
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Εικόνα 5.  ∆είκτης ευρωστίας, στον πληθυσµό του µάρτυρα σε σχέση µε τους 

µήνες.  Η ανάλυση των δεδοµένων έγινε µε τη χρήση, two way analysis of 

variance, ANOVA, Fisher’s PLSD, P<0.05. Με διαφορετικά λατινικά γράµµατα 

αναγράφονται οι στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στους µήνες, ενώ η 

τιµή του P (P<0,05) καθορίζει τις στατιστικά σηµaντικές διαφορές µεταξύ 

αρσενικών και θηλυκών. 
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Εικόνα 6.  Γοναδοσωµατικός δείκτης στον πληθυσµό του µάρτυρα σε σχέση µε 

τους µήνες.  Η ανάλυση των δεδοµένων έγινε µε τη χρήση, two way analysis of 

variance, ANOVA, Fisher’s PLSD, P<0.05. Με διαφορετικά λατινικά γράµµατα 

αναγράφονται οι στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στους µήνες,ενώ η 

τιµή του P (P<0,05) καθορίζει τις στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ 

αρσενικών και θηλυκών. 
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Εικόνα 7.  Hπατοσωµατικός δείκτης στον πληθυσµό του µάρτυρα σε σχέση µε 

τους µήνες.  Η ανάλυση των δεδοµένων έγινε µε τη χρήση two way analysis of 

variance, ANOVA, Fisher’s PLSD, P<0.05. Με διαφορετικά λατινικά γράµµατα 

αναγράφονται οι στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στους µήνες,ενώ η 

τιµή του P (P<0,05) καθορίζει τις στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ 

αρσενικών και θηλυκών. 
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Εικόνα 8.  Σπλαγχνοσωµατικός δείκτης στον πληθυσµό του µάρτυρα σε σχέση µε 

τους µήνες.  Η ανάλυση των δεδοµένων έγινε µε τη χρήση, two way analysis of 

variance, ANOVA, Fisher’s PLSD, P<0.05. Με διαφορετικά λατινικά γράµµατα 

αναγράφονται οι στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στους µήνες,ενώ η 

τιµή του P αν (P< 0,05) καθορίζει τις στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ 

αρσενικών και θηλυκών. 
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Εικόνα 9.  Συσχέτιση του γοναδοσωµατικού δείκτη (GSI) µε τον δείκτη 

σπερµίασης, Η ανάλυση των δεδοµένων έγινε µε τη χρήση, two way analysis of 

variance, ANOVA, Fisher’s PLSD, P<0.05. Με διαφορετικά λατινικά γράµµατα 

αναγράφονται οι στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στα στάδια 

ωρίµανσης. 

 

Τα αρσενικά άτοµα χωρίστηκαν σε τέσσερις οµάδες, ανάλογα µε  τον βαθµό 

ωρίµανσης τους.  Ο βαθµός ωρίµανσης εκτιµούνταν σε µια κλίµακα από το 0-3 (0 

= δεν παρατηρείται ελευθέρωση σπέρµατος, 1 = ελευθέρωση µιας σταγόνας 

πέρµατος µετά από προσπάθεια πολλαπλών πιέσεων, 2 = το σπέρµα εύκολα 

λευθερώνεται µετά από την πρώτη προσπάθεια πίεσης, 3 = µεγάλη ποσότητα 

πέρµατος ελευθερώνεται ακόµα και µε την πιο µικρή πίεση.) 

 
 

σ

ε

σ

 
 

3

a

b        b
P<0.0001

1

2

MHNA™ META THN EKKO§AæH

™¶EPMATIKO™ 
¢EIKTH™

   c

13 16 17 19 20 21 22 23 24
0

™
¶E

PM
A

TI
K

O
™

 ¢
EI

K
TH

™

    MAP                         ™E¶                        ¢EK          ºEB

  a

 



 

Εικόνα 10.  Συσχέτιση του δείκτη σπερµίασης, µε τους µήνες. Η ανάλυση των 

δεδοµένων έγινε µε τη χρήση, two way analysis of variance, ANOVA, Fisher’s 

PLSD, P<0.05. Με διαφορετικά λατινικά γράµµατα αναγράφονται οι στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στους µήνες,ενώ η τιµή του P (P< 0,05) καθορίζει 

τις στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των διαφορετικών σταδίων του δείκτη 

σπερµίασης. 

 

Τα αρσενικά άτοµα χωρίστηκαν σε τέσσερις οµάδες, ανάλογα µε  τον βαθµό 

ωρίµανσης τους.  Ο βαθµός ωρίµανσης εκτιµούνταν σε µια κλίµακα από το 0-3 (0 

= δεν παρατηρείται ελευθέρωση σπέρµατος, 1 = ελευθέρωση µιας σταγόνας 

σπέρµατος µετά από προσπάθεια πολλαπλών πιέσεων, 2 = το σπέρµα εύκολα 

λευθερώνεται µετά από την πρώτη προσπάθεια πίεσης, 3 = µεγάλη ποσότητα 

πέρµατος ελευθερώνεται ακόµα και µε την πιο µικρή πίεση.) 

 

Εικόνα 12.  Συσχέτιση της διαµέτρου των ωοκυττάρων µε τα στάδια ωρίµανσης 

τους.  Η ανάλυση των δεδοµένων έγινε µε τη χρήση, two way αnalysis of 

variance, ANOVA, Fisher’s PLSD, P<0.05. Με διαφορετικά λατινικά γράµµατα 

αναγράφονται οι στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στα στάδια ωρίµανσης 

των ωοκυττάρων. 
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Όπου Po, έχουµε ανώριµα ωοκύτταρα 

Όπου Lv, ωοκύτταρα µε λιπιδικά κιστίδια 
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Όπου ov, ωοκύτταρα έτοιµα για ωοτοκία 

 
 
 
 
 
 
 

κού δείκτη µε τα στάδια ωρίµανσης των 

οκυττάρων.  Η ανάλυση των δεδοµένων έγινε µε τη χρήση, two way Analysis of 

ariance, ANOVA, Fisher’s PLSD, P<0.05. Με διαφορετικά λατινικά γράµµατα 

ναγράφονται οι στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στα στάδια ωρίµανσης 

ν ωοκυττάρων. 
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Εικόνα 11.  Συσχέτιση του γοναδοσωµατι

ω

v

α

τω

 



Όπου evg, ωοκύτταρα στο αρχικό στάδιο τησ λεκιθογένεσης 

Όπου vg. ωοκύτταρα σε πλήρη λεκιθογένεση 

Όπου pvg, ωοκύτταρα σε τελικό στάδιο ωρίµανσης 

Όπου ov, ωοκύτταρα έτοιµα για ωοτοκία 

 
 

 
ηλυκών και αρσενικών ατόµων 

 των δεδοµένων έγινε µε τη χρήση, two 

5. Με διαφορετικά 

κά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα 

ίζει αν υπάρχουν στατιστικά 

ς T3 µεταξύ αρσενικών και θηλυκών. 
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Εικόνα 13.  Συγκέντρωση της Τ3 στο αίµα των θ

του πληθυσµού του µάρτυρα.  Η ανάλυση

way analysis of variance, ANOVA, Fisher’s PLSD, P<0.0

λατινικά γράµµατα αναγράφονται οι στατιστι

στους µήνες, ενώ η τιµή του P (P< 0,05) καθορ

σηµαντικές διαφορές στη συγκέντρωση τη
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Εικόνα 14.  Συγκέντρωση της Τ4 στο αίµα των θηλυκών και αρσενικών ατόµων 

του πληθυσµού του µάρτυρα.  Η ανάλυση των δεδοµένων έγινε µε τη χρήση, two 

way analysis of variance, ANOVA, Fisher’s PLSD, P<0.05. Με διαφορετικά 

λατινικά γράµµατα αναγράφονται οι στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσ

 

α 

τους µήνες, ενώ η τιµή του P (P< 0,05) καθορίζει αν υπάρχουν στατιστικά 

ηµαντικές διαφορές στη συγκέντρωση της T4 µεταξύ αρσενικών και θηλυκών. 
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Εικόνα 15.  Ανάπτυξη βάρους στους πληθυσµούς, των µικρών και µεγάλων 

τόµων σε σχέση µε τους µήνες.  Η ανάλυση των δεδοµένων έγινε µε τη χρήση, 

two way analysis of variance, ANOVA, Fisher’s PLSD, P<0.05. Με διαφορετικά 

λατινικά γράµµατα αναγράφονται οι στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα 

στους µήνες, ενώ η τιµή του P (P< 0,05) καθορίζει αν υπάρχουν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές µεταξύ µεγάλων και µικρών ατόµων.
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ικόνα 16.  Ανάπτυξη µήκους στους πληθυσµούς, των µικρών και µεγάλων 

 
 

Ε

ατόµων σε σχέση µε τους µήνες.  Η ανάλυση των δεδοµένων έγινε µε τη χρήση, 

two way Analysis of variance, ANOVA, Fisher’s PLSD, P<0.05. Με διαφορετικά 

λατινικά γράµµατα αναγράφονται οι στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα 

στους µήνες, ενώ η τιµή του P (P< 0,05) καθορίζει αν υπάρχουν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές µεταξύ µεγάλων και µικρών ατόµων. 

 

 



 

 

Εικόνα 17.  ∆είκτης ηµερήσιας αύξησης στους πληθυσµούς, των µικρών και 

µεγάλων ατόµων σε σχέση µε τους µήνες.  Η ανάλυση των δεδοµένων έγινε µε τη 

χρήση, two way analysis of variance, ANOVA, Fisher’s PLSD, P<0.05. Με 

διαφορετικά λατινικά γράµµατα αναγράφονται οι στατιστικά σηµαντικές διαφορές 

ανάµεσα στους µήνες, ενώ η τιµή του P (P< 0,05) καθορίζει αν υπάρχουν 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ µεγάλων και µικρών ατόµων. 
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ικόνα 18.  ∆είκτης µετατρεψιµότητας της τροφής από ενέργεια σε µυïκή µάζα, 

τους πληθυσµούς, των µικρών και µεγάλων ατόµων σε σχέση µε τους µήνες.  Η 
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σ

ανάλυση των δεδοµένων έγινε µε τη χρήση, two way analysis of variance, 

ANOVA, Fisher’s PLSD, P<0.05. Με διαφορετικά λατινικά γράµµατα 

αναγράφονται οι στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στους µήνες, ενώ η 

τιµή του P (P< 0,05) καθορίζει αν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές 

µεταξύ µεγάλων και µικρών ατόµων. 
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Εικόνα 19.  ∆είκτης ευρωστίας, στους πληθυσµούς, των µικρών και µεγάλων 

ατόµων σε σχέση µε τους µήνες.  Η ανάλυση των δεδοµένων έγινε µε τη χρήση 

two way analysis of variance, ANOVA, Fisher’s PLSD, P<0.05. Με διαφορετικά 

λατινικά γράµµατα αναγράφονται οι στατιστικά σηµαντικέ  διαφορέ  ανάµεσα 

στους µήνες, ενώ η τιµή του P (P< 0,05) καθορίζει αν υπάρχουν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές µεταξύ µεγάλων και µικρών ατόµων. 
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ικόνα 20.  Eιδικός δείκτης αύξησης, στους πληθυσµούς, των µικρών και 

εγάλων ατόµων σε σχέση µε τους µήνες.  Η ανάλυση των δεδοµένων έγινε µε τη 

χρήση, two way analysis of variance, ANOVA, Fisher’s PLSD, P<0.05. Με 

διαφορετικά λατινικά γράµµατα αναγράφονται οι στατιστικά σηµαντικές διαφορές 

ανάµεσα στους µήνες, ενώ η τιµή του P (P<0,05) καθορίζει αν υπάρχουν 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ µεγάλων και µικρών ατόµων.
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Εικόνα 21.  Γοναδοσωµατικός δείκτης ανάπτυξης, στους πληθυσµούς, των 

µικρών και µεγάλων ατόµων σε σχέση µε τους µήνες.  Η ανάλυση των 

δεδοµένων έγινε µε τη χρήση, two way analysis of variance, ANOVA, Fisher’s 

PLSD, P<0.05. Με διαφορετικά λατινικά γράµµατα αναγράφονται οι στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στους µήνες, ενώ η τιµή του P (P<0,0

 

5) καθορίζει 

αν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ µεγάλων και µικρών 

τόµων. α
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Εικόνα 22.  Hπατοσωµατικός δείκτης ανάπτυξης, στους πληθυσµούς, των µικρών 

και µεγάλων ατόµων σε σχέση µε τους µήνες.  Η ανάλυση των δεδοµένων έγινε 

µε τη χρήση, two way analysis of variance, ANOVA, Fisher’s PLSD, P<0.05. Με 

διαφορετικά λατινικά γράµµατα αναγράφονται οι στατιστικά σηµαντικές διαφορές 

ανάµεσα στους µήνες, ενώ η τιµή του P (P<0,05) καθορίζει αν υπάρχουν 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ µεγάλων και µικρών ατόµων. 

 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
Εικόνα 23.  Σπλαγχνοσωµατικός δείκτης ανάπτυξης, στους πληθυσµούς, των 

µικρών και µεγάλων ατόµων σε σχέση µε τους µήνες.  Η ανάλυση των 

δεδοµένων έγινε µε τη χρήση, two way analysis of variance, ANOVA, Fisher’s 

PLSD, P<0.05. Με διαφορετικά λατινικά γράµµατα αναγράφονται οι στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στους µήνες, ενώ η τιµή του P (P<0,05) καθορίζει 

αν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ µεγάλων και µικρών 

ατόµων. 
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Εικόνα 24.  Συγκέντρωση της T3, στο πλάσµα των µικρών και µεγάλων ατόµων 

στον πληθυσµό του µάρτυρα, σε σχέση µε τους µήνες.  Η ανάλυση των 

δεδοµένων έγινε µε τη χρήση, two way analysis of variance, ANOVA, Fisher’s 

PLSD, P<0.05. . Με διαφορετικά λατινικά γράµµατα αναγράφονται οι στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στους µήνες, ενώ η τιµή του P (P<0,05) καθορίζει 

αν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στην συγκέντρωση της T3 µεταξύ 

εγάλων και µικρών ατόµων. µ
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ικόνα 25.  Συγκέντρωση της T4, στο πλάσµα των µικρών και µεγάλων ατόµων 

τον πληθυσµό του µάρτυρα, σε σχέση µε τους µήνες.  Η ανάλυση των 

 

 
Ε

σ

δεδοµένων έγινε µε τη χρήση,two way analysis of variance, ANOVA, Fisher’s 

PLSD, P<0.05. Με διαφορετικά λατινικά γράµµατα αναγράφονται οι στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στους µήνες, ενώ η τιµή του P (P<0,05) καθορίζει 

αν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στην συγκέντρωση της T4 µεταξύ 

µεγάλων και µικρών ατόµων. 

 



7.  Παράρτηµα ΙΙ 

 

Πρωτόκολλο Ιστολογίας 

 

7.1.  Παρασκευή µονιµοποιητικού διαλύµατος 

 

Η παρασκευή του µονιµοποιητικού διαλύµατος 

φορµαλδεϋδης:γλουτεραλδεϋδης (4:1) στο οποίο συντηρούνται τα 

δείγµατα των (των γονάδων δυάλυµα 2:1) γινόταν ως εξής: 

 

220 ml φορµαλδεϋδη 36,5% 

0% 

Προσθήκη απεσταγµένου νερού µέχρι ο όγκος να γίνει 2 λίτρα. 

Το pH του διαλύµατος είναι 7,2. 

 

 

 

 

23,2 g NaH2PO4 H2O 

5,4 g NaOH 

80 ml γλουτεραλδεϋδη 5



 

7.2.  Αφυδάτωση των δειγµάτων 

 Στη συνέχεια τα δείγµατα αφυδατώνονταν, συµφωνα µε το παρακάτω 

πρωτόκολλο: 

1. Απεσταγµένο νερό (45 min). 

2. 70 % αιθανόλη (1h 15 min). 

3. 80% αιθανόλη (1h 15 min). 

4. 96 % αιθανόλη (1h 15 min). 

5. 96% αιθανόλη-ρητίνη (1:1) (1h). 

6. ρητίνη overnight. 

 

Χρησιµοποιήθηκε υδροξυεθυλµεθακρυλική πολυµεριζόµενη ρητίνη 

Technovit 7100 (Heraeus Kulzer, Γερµανία). 

 

7.3.  Πολυµερισµός της ρητίνης 

Τα δείγµατα των γονάδων κόπηκαν σε τµήµατα κάθετα ως προς τον 

οριζόντιο τους άξονα και τοποθετήθηκαν στις ειδικές θήκες µε κάθετο 

προσανατολισµό. Σε κάθε θήκη τοποθετούνταν δυο µε τρία τµήµατα του 

ιστού, έτσι ώστε να είναι δυνατή µια πιο ολοκληρωµένη παρατήρηση της 

γονάδας. Στις θήκες τοποθετήθηκε επίσης ρητίνη σε συνδυασµό µε το 



σκληρυντικό που παρέχεται από το πρωτόκολλο, ώστε να πολυµεριστή 

ν για 24 ώρες στις θήκες. 

ν ειδικά πλαστικά, τα οποία είχαν ψς χρήση την 

 τις θήκες της ιστολογίας και τη 

iocut 2035 (Reichert jung, Γερµανία) και 

Η ινε µε τις χρωστικές Polychrome I και Polychrome II 

(Bennett et al., 1976) και το πρωτόκολλο που ακολουθήθηκε ήταν: 

 

 Ξέπλυµα των αντικειµενοφόρων µε απεσταγµένο νερό για 15 λεπτά 

χρησιµοποιήθηκαν τα παρακάτω υλικά: 

και να σκληρύνει. Τα δείγµατα αφέθηκα

Στη συνέχεια πάνω από τα δείγµατα της πολυµερισµένης πλέον ρητίνης 

τοποθετήθηκα

αποκόλληση των δειγµάτων από

στερέωση τους της µικροτόµο B

το πάχος τους ήταν 3-5 µm. 

 

7.4. Χρώση των δειγµάτων 

 χρώση των τοµών έγ

 Χρώση στο Polychrome I για 120 sec. 

µε συχνές αλλαγές του νερού. 

 Χρώση των αντικειµενοφόρων µε Polychrome II για 60 sec. 

 Εκ νέου ξέπλυµα των αντικειµενοφόρων για 15 λεπτά µε 

απεσταγµένο νερό και µε συχνές αλλαγές του. 

 Στέγνωµα των αντικειµενοφόρων. 

Για την Παρασκευή των διαλυµάτων των χρωστικών 



Polychrome I 

0.325 g Methylene blue 

0.05 g Azure II 

25 ml glycerol 

25 ml methanol 

200 ml ddw. 

Polychrome II 

0.5 g Basic fucsin 

αυτά 

φιλτραρίστηκαν και το διάλυµα Polychrome IΙ αραιώθηκε µε 

από τη χρήση του. 

µικ ύργο, Γερµανία). 

 

 

 

250 ml ddw. 

 

Μετά την Παρασκευή των διαλυµάτων των χρωστικών, 

απεσταγµένο νερό σε αναλογία 1:3.5 πριν 

Οι παρατηρήσεις των τοµών πραγµατοποιήθηκαν σε οπτικό 

ροσκόπιο Olympus CH-2, (Αµβο

 



8.  Πα

Εισαγ ανάλυσης (Radio immunoassay, RIA)  

και εφ

 

 

Η ( ια τεχνική που χρησιµοποιείται για την ποσοτική 

µελέτη  ανιχνεύονται σε πολύ µικρές ποσότητες σε 

βιολογ ύς.  Βασίζεται στην αλληλεπίδραση µεταξύ ενός 

ειδικο υσία που µας ενδιαφέρει, αντισώµατος και σε µια 

ραδιενεργή µορφή της ουσίας αυτής. 

Η ποσοτικοποίηση ο

να αντ ρ ν ή ν

θέσεις φορά το 

1960 α τ  ο ιµ Ν

Η (RIA αλείο µε πολλές 

εφαρµ ές από την κλινική διάγνωση ενδοκρινών ανωµαλιών, 

παρακολούθηση θεραπειών µε Ναρκωτικές ουσίες, ανίχνευση παρουσίας 

αναβολικών στο αίµα ή στα ούρα, µέτρηση του επιπέδου φυτοφαρµάκων ή 

ζιζανιοκτόνων στο νερό ή σε τρόφιµα. 

ράρτηµα ΙΙΙ  

ωγή ραδιενεργής ανοσο

αρµογή της. 

RIA) είναι µ

 ουσιών που

ικά υγρά και ιστο

ύ, για την ο

επιτυγχάνεται, µετρώντας την ικανότητα που έχει η υσία 

αγωνιστεί µε την αδιε εργ  µορφή ενός δεσµευτή για α δεσµεύσει τις 

 ενός αντισώµατος.  Αυτή η τεχνική αναπτύχθηκε για πρώτη 

πό ο Dr.Rosalyn Yalow ο ποίος τ ήθηκε µε  το βραβείο όµπελ . 

) χρησιµοποιείται ευρέως σαν ένα ερευνητικό εργ

ογ



Το ραδιοϊσότοπο που χρησιµοποιείται περισσότερο συχνά για την 

 

σίνης στις πρωτείνες.  Το ραδιενεργό Ιώδιο µπορεί να 

ρησιµοποιηθεί από πολλά βιοµηχανικά παρασκευάσµατα σαν διάλυµα από 

ιτρικό άλας (Na_125I).  Για να ενωθεί το ραδιενεργό Ιώδιο µε τις πρωτείνες , 

είν

κρίβεια. 

ου 

 δ τ

άρχει. 

Με τον όρο Ακρίβεια ορίζουµε τον συντελεστή της αλλαγής (Σταθερή 

απόκλιση / τον µέσο όρο) µιας οµάδας µετρήσεων του ίδιου δείγµατος. 

τιτλοδότηση των πρωτεϊνών είναι το Ιώδιο 125, το οποίο µπορεί να δεσµευτεί

από υπόλοιπα θυρο

χ

ν

αι απαραίτητη η µετατροπή του ραδιενεργού Ιωδίου σε αέρια µορφή, αυτό 

επιτυγχάνεται µε οξείδωση. 

Τα τέσσερα κριτήρια που χρησιµοποιούνται πιο συχνά για την εγκυρότητα 

της (RIA) είναι τα εξής  

Εξειδίκευση, Ευαισθησία, Ορθότητα και Α

Με τον όρο Εξειδίκευση, ορίζουµε την απουσία παρέµβασης από υπόστρωµα 

διαφορετικό από αυτό που θέλουµε να µελετήσουµε. 

Με τον όρο Ευαισθησία, ορίζουµε την µικρότερη ποσότητα του δεσµευτή, που 

µπορεί να ανιχνευτεί από την (RIA) και είναι µια συνάρτηση της συνάφειας τ

αντισώµατος για το δεσµευτή και την εξειδικευµένη δραστηριότητα του 

ραδιενεργού εσµευ ή 

Με τον όρο Ορθότητα ορίζουµε την οριακή συµφωνία µεταξύ του µέσου όρου 

ενός άπειρου αριθµού µετρήσεων ενός συγκεκριµένου δεσµευτή και την 

ακριβή ποσότητα του δεσµευτή που υπ



(T. M. Nett and J. M. Malvey, 1999). 

 

Εφαρµογή 

 

Για την µελέτη της ορµόνης Τ4, χρησιµοποιήθηκαν kit της Canine, Τ4-125Ι 

coated  tube Radio immunoassay. Ακολουθήθηκε η παρακάτω διαδικασία. 

Τα δείγµατα έβγαιναν από την κατάψυξη (–80) για µισή ώρα πριν από την 

χρ

d curve. Τα δείγµατα αυτά αποτελούνταν από 4 

υ συµπεριλαµβάνονταν στο 

οιοδήποτε δείγµα.  Στην 

σ θ

ε δείγµα που αναλύαµε.  Από κάθε δείγµα 

 καλύφθηκαν µε Para film και 

ήση τους.  Αρχικά χρησιµοποιήθηκαν 8 δείγµατα εις διπλούν για να 

φτιάξουµε την standar

διαφορετικά δοκιµαστικά σωληνάκια από αυτά πο

kit και που τα οποία δεν περιείχαν αντισώµατα τα δυο πρώτα ονοµάσθηκαν 

NSB και στα οποία τοποθετήθηκαν 25 µl από ένα οπ

συνέχεια χρησιµοποιήθηκαν τα δυο σωληνάκια total τα οποία περιείχαν µόνο 

ραδιενεργό υλικό, και µετά χρησιµοποιήθηκαν τα σωληνάκια από το kit για τα 

standardς από Α – F τα οποία τοποθετή ηκαν 25 µl από το αντιδραστήριο, 

και εις διπλούν κάθ

χρησιµοποιήθηκαν 25 µl αφού πρώτα είχαν αναδευτεί µε vortex  

Στην συνέχεια προστέθηκε σε όλα τα σωληνάκια 1ml ραδιενεργού Ιωδίου Τ4-

125Ι και αφού αναδεύτηκαν ξανά µε vortex 

παρέµειναν για επώαση δυο ώρες. 



Μετά την πάροδο των δυο ωρών αφαιρέθηκε µε προσοχή το ραδιενεργό 

λικό από όλα τα σωληνάκια εκτός από εκείνα που έγραφαν total, και στην 

ησιµοποιήθηκε το ειδικό µηχάνηµα (γ-counter), το οποίο 

υνδεδεµένο καθώς ήταν µε ένα υπολογιστή που περιείχε το κατάλληλο 

πρ

25Ι, 

ιε   

 στα οποία 

ίγµα τα οποία είχαν ληφθεί αφού είχε 

προηγηθεί ανάδευση µε vortex. 

υ

συνέχεια χρ

σ

όγραµµα έδωσε τα αποτελέσµατα των αναλύσεων. 

Για την µελέτη της ορµόνης Τ3, χρησιµοποιήθηκαν kit της Spectria, Τ3-1

coated  tube  Radio immunoassay. Ακολουθήθηκε η παρακάτω διαδικασία. 

Τα δείγµατα έβγαιναν από την κατάψυξη (–80) για µισή ώρα πριν από την 

χρήση τους.  Αραιώθηκαν, πριν από την χρήση τους ,σε αναλογία 1/5, 50 µl 

από το κάθε δείγµα και 200µl φυσιολογικό ορό και αναδεύτηκαν µε Vortex . 

Αρχικά χρησιµοποιήθηκαν 9 δείγµατα εις διπλούν, για να ετοιµαστεί η 

standard curve, τα οποία αποτελούνταν από 4 διαφορετικά σωληνάκια από 

αυτά που συµπεριλαµβάνονταν στο kit και τα οποία δεν περιείχαν 

αντισώµατα. Τα δυο πρώτα ονοµάσθηκαν NSB και περιείχαν 50 µl το κάθε 

ένα από ένα οποιοδήποτε δείγµα, και τα δυο επόµενα total, τα οποία 

περ ίχαν µόνο ραδιενεργό υλικό, στην συνέχεια χρησιµοποιήθηκαν τα 6 

σωληνάκια από το kit για τα standardς 0, 0,5 1, 2, 4, 6, 12

τοποθετήθηκαν 50 µl από το αντιδραστήριο. Στη συνέχεια χρησιµοποιήθηκαν 

εις διπλούν σωληνάκια για την µελέτη κάθε δείγµατος. Το κάθε σωληνάκι µε 

δείγµα περιείχε 50 µl από το δε



Στην συνέχεια προστέθηκαν σε όλα τα σωληνάκια 1ml ραδιενεργού Ιωδίου 

Τ3-125Ι και αφού έγινε ξανά χρήση vortex, τα δείγµατα καλύφθηκαν µε Para 

film και αφέθηκαν δυο ώρες για επώαση µέσα σε µπάνιο νερού στους 37 °C . 

Μετά την πάροδο των δυο ωρών αφαιρέθηκε µε προσοχή το ραδιενεργό 

υλικό από όλα τα σωληνάκια εκτός από εκείνα που γράφουν total και στην 

συνέχεια χρησιµοποιήθηκε το ειδικό µηχάνηµα (γ-counter), το οποίο 

συνδεδεµένο καθώς ήταν µε ένα υπολογιστή που περιείχε το κατάλληλο 

πρόγραµµα µας έδωσε τα αποτελέσµατα των αναλύσεων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.   Παράρτηµα ΙV 

Φωτογραφίες γονάδων θηλυκών και αρσενικών ψαριών λαβρακίου.  

 



 

 
 

 Ιστολογική µελέτη που έγινε έδωσε τα παρακάτω αποτελέσµατα : από 

τα θυληκά τον 21ο µήνα Το 62% βρίσκεται στο στάδιο της πρώιµης 

λεκιθογένεσης (µε διάµετρο ωοκυτάρων 300 - 400 µm) 
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λεκιθογέ 0 - 560 

µm).  

 
 
 
 
 

 

Το 25% των ωοκυττάρων τον 21ο µήνα βρίσκεται στο στάδιο της 

νεσης (µε διάµετρο ωοκυτάρων να κυµαίνεται από 40

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Το 12,5% των ωοκυττάρων τον 21  µήνα βρίσκεται στο στάδιο της 

λεκιθογένεσης, και εµφανίζουν λιπιδικά κυστίδια (µε διάµετρο 

ωοκυτάρων περίπου 200 µm). 
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Τέλος λεκιθογένεσης 

 

 



 
 
 

 
 

 
 

 

Ωοκύτταρο σε απόπτωση Τον 22ο και τον 23ο µήνα 

•Όλα τα θηλυκά βρίσκονται στο στάδιο της λεκιθογένεσης (µε διάµετρο 

ωοκυτάρων  - 900 µm) 

 

 
 
 
 
 

 

 

 να κυµαίνεται από 450



 
 
Tα αρσενικά τον 21ο µήνα  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

γωγή σπέρµατος 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Στο 17% των αρσενικών ατόµων δεν έχουµε παρα
 

 

 
 

 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

το 83% των αρσενικών ατόµων έχουµε µικρή παραγωγή σπέρµατος 
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Τον 22ο και τον 23ο µήνα 
 

 
 

 
 
 
 
Τα αρσενικά παράγουν αρκετό σπέρ α και σε ορισµένα παρατηρείται 
µεγάλη παραγωγή σπέρµατος. 
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Τελικό στάδιο αναπαραγωγικής περιόδου, τέλος σπερµίασης 
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