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Περίληψη 

Η αριθμητική υπεροχή των αρσενικών ατόμων έναντι των θηλυκών και το 

μικρότερο μέγεθος τους εξαιτίας της πρώιμης αναπαραγωγικής τους ωρίμανσης 

αποτελούν τα βασικότερα προβλήματα της αποδοτικότητας της καλλιέργειας του 

λαβρακιού. Επίσης, ο τρόπος καθορισμού του φύλου δεν έχει προσδιοριστεί πλήρως 

μέχρι και σήμερα και συγκεντρώνει έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον. Οι παράγοντες 

που επηρεάζουν την αναλογία του φύλου έχουν μελετηθεί αλλά το πώς πιθανόν αυτή 

να επηρεάζει άλλους παράγοντες μέχρι στιγμής είναι άγνωστο. Στο συγκεκριμένο 

πείραμα μελετήθηκε κατά πόσο η αναλογία φύλου μπορεί να επηρεάσει την 

σωματική αύξηση και την αναπαραγωγική ωρίμανση στο λαβράκι. Επιλέγοντας 

αρσενικά και θηλυκά άτομα της ίδιας ηλικίας και του ίδιου μεγέθους 

δημιουργήθηκαν τρεις διαφορετικές πειραματικές ομάδες (με δύο αντίγραφα η 

καθεμία), δύο μονοκαλλιέργειες (μια αρσενική και μια θηλυκή) και μια μεικτή 

καλλιέργεια (με αναλογία φύλλου 1:1).  

Για μια ακόμα φορά επιβεβαιώθηκε το μικρότερο μέγεθος των αρσενικών ατόμων 

έναντι των θηλυκών και ο μικρότερος ειδικός αυξητικός ρυθμός τους. Τα αρσενικά 

άτομα ωρίμασαν κατά τον πρώτο χρόνο της ζωής τους πριν αποκτήσουν το 

εξαλιεύσιμο μέγεθος ενώ τα θηλυκά ωρίμασαν, έχοντας φτάσει το εξαλιεύσιμο 

μέγεθος, στο δεύτερο έτος του κύκλου ζωής τους. Η αναπαραγωγική ωρίμανση των 

ατόμων και των δύο φύλων δεν επηρεάστηκε από την αναλογία του φύλου, η οποία 

όμως επηρέασε την σωματική αύξηση των θηλυκών ατόμων. Πιο συγκεκριμένα τα 

θηλυκά εμφανίζουν μεγαλύτερη αύξηση απουσία αρσενικών γεγονός που σχετίζεται 

με την παρουσία των αρσενικών, του σπέρματος και των ορμονών τους. Αντιθέτως η 

αναλογία του φύλου δεν είχε καμία επίδραση στην σωματική αύξηση των αρσενικών 

ατόμων.  
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Abstract 

The greatest number of males in relation to females and their smaller size due to 

their premature sexual maturation are the two major problems for the productivity of 

sea bass cultures. In addition the manner of the sex determination has yet to be fully 

determines and is an area of great research interest. The factors which affect the sex 

ratio have already been studied but the manner in which the sex ratio might affect 

other parameters is unknown this far. In this experiment we studied whether the sex 

ratio might affect the bodily growth and sexual maturation in sea bass. By selecting 

males and females of the same age and size three separate groups were created ( each 

comprising of 2 duplicates), more precisely 2 single sex cultures( one male and one 

female) and a mixed sex culture ( with a sex ratio 1:1)  

Once more the smaller size of males in relation to females and their smaller 

specific growth rate were verified. Males reached maturity during the first year of 

their life without having attained their marketable weight whereas females reached 

maturity, having already reached their marketable weight, during the second year of 

their life. The reproductive maturation of members of both sexes was not affected by 

the sex ratio. However, the sex ratio had an impact on the bodily growth of females. 

More precisely, females present a greater growth in the absence of males, an 

observation that could be related to the presence of males, their sperm or their 

hormones. On the contrary sex ratio had no impact on the bodily growth of males.  
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1. Εισαγωγή 

Το λαβράκι Dicentrarchus labrax (Linneus, 1758) είναι ένας ευρύαλος 

Τελεόστεος και αποτελεί ένα από τα κύρια είδη της μεσογειακής 

θαλασσοκαλλιέργειας. Είναι γονοχωριστικό είδος χωρίς δευτερογενή μορφολογικά 

χαρακτηριστικά, αλλά με εμφανή διαφοροποίηση στον ειδικό αυξητικό ρυθμό, με τα 

θηλυκά άτομα να αυξάνονται γρηγορότερα από τα αρσενικά και τελικά να αποκτούν 

μεγαλύτερο μέγεθος (μέχρι και 40% μεγαλύτερο) κατά τη διάρκεια των δυο πρώτων 

χρόνων του κύκλου ζωής. Στις περισσότερες παραγωγικές μονάδες τα αρσενικά 

άτομα υπερέχουν αριθμητικά των θηλυκών σε ποσοστό που μπορεί να φτάσει και το 

99%. Η αριθμητική υπεροχή σε συνδυασμό με το μικρότερο μέγεθος των αρσενικών 

αποτελεί ένα βασικό πρόβλημα στην αποδοτικότητα της καλλιέργειας του είδους.  

Είναι ένας διπλοειδής οργανισμός με 48 ακροκεντικά χρωμοσώματα για τον οποίο 

η διαδικασία καθορισμού του φύλου δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα. Οι γονάδες του 

παραμένουν αδιαφοροποίητες μέχρι το τέλος περίπου του πρώτου χρόνου της ζωής 

του ατόμου. Σε συνθήκες εντατικής εκτροφής τα αρσενικά άτομα φτάνουν σε 

γοναδική ωρίμανση αρκετά νωρίς στους 12-14 μήνες πριν αποκτήσουν το 

εμπορεύσιμο μέγεθος, ενώ τα θηλυκά στο 3 έτος της ηλικίας τους έχοντας αποκτήσει 

το εμπορεύσιμο μέγεθος. Το γεγονός ότι τα αρσενικά άτομα ωριμάζουν νωρίτερα 

από τα θηλυκά επηρεάζει το μέγεθος τους αφού μειώνει τον ρυθμό αύξησης τους και 

συνεπώς το βρώσιμο βάρος.  

 

1.1 Συστηματική κατάταξη 

Λαβράκι είναι το κοινό όνομα του είδους Dicentrarchus labrax (Linneus, 1758). 

Είναι ένας τελεόστεος ιχθύς της τάξης Perciformes. Στο παρελθόν το λαβράκι, 

παρότι γονοχωριστικό είδος, θεωρείτο μέλος της οικογένειας Serranidae, η οποία 

 8



τυπικά αποτελείται από ερμαφρόδιτα είδη. Πρόσφατα κατατάχθηκε ως μέλος της 

οικογένειας Moronidae (Nelson, 1994) στην οποία ανήκει και το συγγενικό του είδος 

Dicentrarchus punctatus (Bloch, 1972). Παρόλα αυτά και ασχέτως ταξινομικής 

κατάταξης πρόκειται για είδος αρκετά συγγενικό με τα είδη της οικογένειας 

Serranidae. Η συστηματική του κατάταξη είναι η ακόλουθη: 

Ομοταξία: Osteichthyes (Οστεϊχθύες)  

Υφομοταξία: Actinopterygii (Ακτινοπτερύγιοι)  

Ομάδα: Neopterygii (Νεοπτερύγιοι)  

Υπέρταξη: Teleostei (Τελεόστεοι)  

Τάξη: Perciformes (Περκόμορφα) 

Υπόταξη: Percoidea  

Οικογένεια: Moronidae  

Γένος: Dicentrarchus  

Είδος: Dicentrarchus labrax 

 

1.2 Γενικά μορφολογικά χαρακτηριστικά του λαβρακιού  

Το λαβράκι, Dicentrarhus labrax,  έχει ένα επιμηκυμένο σώμα και το μέγιστο 

μέγεθος που μπορεί να αποκτήσει είναι 1 μέτρο σε μήκος και 15 κιλά σε βάρος. Το 

σώμα του μπορεί να έχει γκρι ή πρασινωπό χρώμα στη ραχιαία περιοχή, γκρι-ασημί 

πλευρικά και άσπρο-ασημί στην κοιλιακή περιοχή (EFSA, 2008). Τα νεαρά 

λαβράκια συνήθως είναι πιο ανοιχτόχρωμα και εμφανίζουν σκούρες κηλίδες στην 

ραχιαία περιοχή οι οποίες εξαφανίζονται στα ενήλικα άτομα. Η ραχιαία κατανομή 

της κεφαλής είναι περισσότερο ή λιγότερο ευθύγραμμη, τα ραχιαία πτερύγια είναι 

καθαρά διαχωρισμένα μεταξύ τους και το ουραίο πτερύγιο είναι σχετικά μεγάλο. Το 

στόμα είναι σχετικά προεξέχον και υνικά δόντια υπάρχουν μόνο στο πρόσθιο τμήμα. 

 9



Το επικαλυμματικό έχει δύο επίπεδα πτερύγια και μια περιοχή μικρών προς τα 

εμπρός κατευθυνόμενων οδόντων (denticles) στο χαμηλότερο σημείο του προ-

επικαλυμματικού. Το πρώτο ραχιαίο πτερύγιο έχει τυπικό τριγωνικό σχήμα με 8 - 10 

ακανθώδεις ακτίνες. Το δεύτερο ραχιαίο πτερύγιο έχει τραπεζοειδές σχήμα με 12 - 

13 μαλακές ακτίνες. Το εδρικό πτερύγιο έχει 3 άκανθες και 10 - 12 μαλακές ακτίνες, 

ενώ το ουραίο πτερύγιο είναι ελαφρώς διχαλωτό με μεγάλο ουραίο μίσχο. Η 

παρουσία υνικών δοντιών μόνο στο πρόσθιο τμήμα του στόματός του και η έλλειψη 

των σκουρόχρωμων κηλίδων στα ενήλικα άτομα μας βοηθούν να το ξεχωρίσουμε 

από το συγγενικό του είδος Dicentrarchus punctatus (EFSA, 2008). 

 

1.3 Οικολογία 

Το λαβράκι παρουσιάζει ευρεία εξάπλωση και είναι ένα κοινό παράκτιο είδος της 

Μεσογείου Θάλασσας, του Ατλαντικού Ωκεανού και της Μαύρης Θάλασσας (Pickett 

and Pawson, 1994). Στην πλειονότητά τους οι συγγραφείς εντοπίζουν την 

γεωγραφική του κατανομή στον Βόρειο-Ανατολικό Ατλαντικό Ωκεανό και στην 

Βόρεια Θάλασσα, από την Νορβηγία και την Βαλτική μέχρι την βόρεια Αφρική, 

συμπεριλαμβανομένων της Μεσογείου και των γειτονικών θαλασσών. Ζει σε 

παράκτιες περιοχές, λιμάνια, λιμνοθάλασσες, εκβολές ποταμών ενώ συχνά 

εισέρχεται και σε ποτάμια τα οποία ακολουθεί για πολλά χιλιόμετρα (FAO, 1970). 

Καθώς μεγαλώνει μετακινείται σε βαθύτερα νερά (μέχρι και 100 m βάθος). Παρότι 

γενικά προτιμά τις περιοχές κατά μήκος των βραχωδών περιοχών, σε περιόδους 

έντονης διαταραχής του νερού καταφεύγει σε αμμώδεις περιοχές.  

Είναι ένα ευρύοικο είδος που μπορεί να αντέξει σε μεγάλο εύρος 

περιβαλλοντικών συνθηκών. Για παράδειγμα τον χειμώνα στις λιμνοθάλασσες 

επιβιώνει σε θερμοκρασία νερού 5 - 6 °C ενώ το καλοκαίρι σε περιβάλλον που 
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υπερβαίνει τους 27 °C. Παρόλα αυτά τα νεαρά άτομα κατά το πρώτο χρόνο της ζωής 

τους δεν μπορούν να αντέξουν θερμοκρασίες 10 - 15 οC (Kelley, 1988). Το λαβράκι 

μπορεί να επιβιώσει και σε νερά υψηλής αλατότητας αλλά και σε περιβάλλοντα 

γλυκού νερού. Τα ακραία επίπεδα ανοχής της αλατότητας για το λαβράκι είναι από 

0-5 μέχρι 60‰(Jensen et al., 1998). Η βέλτιστη αλατότητα όμως για την πρόσληψη 

τροφής και την αύξηση του είδους είναι γύρω στο 30‰ (Conides and Glamuzina, 

2006). Το λαβράκι παρουσιάζει ανοχή και στις χαμηλές συγκεντρώσεις οξυγόνου 

(υποξία). Η φυσιολογική απόκριση είναι παρόμοια σε άτομα που κρατούνται υπό 

συνθήκες υποξίας (3-4.5 mg O2 l-1) και σε κανονικές συνθήκες οξυγόνου (7.4 mg l-1). 

Όμως μεγάλης διάρκειας έκθεση σε κορεσμένο οξυγόνο (κάτω από 80%, στους 

22οC), επηρεάζει την πρόσληψη τροφής και την αύξηση στο λαβράκι (Pichavant, 

2001). Συγκεκριμένα, ο ειδικός αυξητικός ρυθμός ήταν κατά 24% χαμηλότερος σε 

άτομα που κρατούνταν σε συνθήκες υποξίας (40% κορεσμός οξυγόνου) σε σχέση με 

άτομα που κρατούνταν σε κανονικές συνθήκες (86% κορεσμός οξυγόνου) 

(Thetmeyer, 1999) και η αύξηση σταμάτησε σε κορεσμό οξυγόνου 38% (2.77 mg O
2 

l-1) (Pichavant, 2001). Τέλος εμφανίζει μεγάλη ανοχή στους ρυπαντές, με εξαίρεση 

τα νεαρότερα αναπτυξιακά στάδια που παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευαισθησία 

(Barnabe, 1990).  

Το λαβράκι είναι θηρευτής και κυνηγά μόνο του ή σε ομάδες. Τα ανήλικα άτομα 

τρέφονται κυρίως με καρκινοειδή και μικρά ψάρια, ενώ τα ενήλικα με καρκινοειδή 

και γαρίδες. Το ομαδικό κυνήγι αφορά και τα ενήλικα αλλά και τα ανήλικα άτομα. 

Λαβράκια του ίδιου μεγέθους κυνηγούν συντονισμένα κοπάδια πελαγικών ψαριών, 

αρχικά ένα άτομο επιτίθεται στο κοπάδι και σύντομα ακολουθούν και τα υπόλοιπα. 

Τα νεαρά άτομα παρουσιάζουν συμπεριφορά αγέλης, ιδιαίτερα εμφανή κατά την 

εποχιακή μετανάστευση όταν τα ενήλικα τείνουν να είναι πιο μοναχικά με εξαίρεση 

 11



τις εποχές κυνηγιού (Barnabé, 1980; Bas Peired, 2002). Τα κοπάδια των νεαρών 

ατόμων απαρτίζονται από άτομα παρόμοιου μεγέθους. Η τοποθέτηση της ομάδας 

στην στήλη του νερού ποικίλει σύμφωνα με το μέγεθος των ατόμων σε αυτήν, τα 

μικρότερα άτομα κολυμπούν σε μικρότερα βάθη και τα μεγαλύτερα βαθύτερα, με 

στόχο την αποφυγή ενδοειδικού κανιβαλισμού. Το κοπάδι παρουσιάζει ελάχιστη 

κίνηση την νύχτα και παραμένει σε στενή επαφή με τον βυθό. Η ομαδική 

συμπεριφορά των νεαρών ατόμων του λαβρακιού έχει παρατηρηθεί και στην φύση 

αλλά και σε αιχμαλωσία (Barnabé, 1980). Σε συνθήκες εκτροφής νεαρά άτομα που 

κρατούνται μόνα τους και όχι μαζί με άλλα άτομα παρουσιάζουν διαταραχές 

συμπεριφοράς (Anthouard, 1987) και μειωμένη αύξηση (Stirling, 1977).  

 

1.4 Κύκλος ζωής 

Το λαβράκι είναι ένα γονοχωριστικό είδος που ωοτοκεί ετήσια. Τα θηλυκά σε 

συνθήκες αιχμαλωσίας ωριμάζουν αναπαραγωγικά στο 3 έτος της ζωής τους ενώ τα 

αρσενικά στο τέλος του 1 χρόνου της ζωής τους. Τον Σεπτέμβριο ξεκινά η γοναδική 

ωρίμανση των θηλυκών ατόμων, και η ωοτοκία διαρκεί από τον Δεκέμβριο μέχρι τον 

Μάρτιο για τις περιοχές της Μεσογείου, ενώ είναι περιορισμένης διάρκειας στα 

βορειότερα γεωγραφικά πλάτη (Brusle and Roblin, 1984). Το λαβράκι, όπως και 

άλλοι τελεόστεοι ιχθύες που διαμένουν σε εύκρατα κλίματα, αξιοποιεί τις εποχιακές 

αλλαγές της φωτοπεριόδου και της θερμοκρασίας του νερού για να συγχρονίσει την 

ωορρηξία του, έτσι ώστε να λάβει χώρα την καταλληλότερη στιγμή του χρόνου για 

την επιβίωση των απογόνων του (Carrillo, 1995). Κατά την διάρκεια της περιόδου 

της αναπαραγωγής ένα ώριμο θηλυκό άτομο στην Μεσόγειο μπορεί να ωοτοκήσει 2 

– 3 φορές και να παράξει από 492.000 μέχρι 955.000 αβγά ανά κιλό βάρους του 

σώματός του (Bou Ain, 1977). Τα αβγά είναι σφαιρικά, έχουν διάμετρο 1.15 - 1.20 
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mm περίπου και είναι πλαγκτονικά. Περιέχουν 3 - 4 λιπίδια που τους εξασφαλίζουν 

την απαραίτητη πλευστότητα ώστε να βρίσκονται κοντά στο πλαγκτόν. Η εκκόλαψη 

συμβαίνει 4 με 9 ημέρες μετά από την γονιμοποίηση, σε συνάρτηση πάντοτε και με 

την θερμοκρασία (Pickett and Pawson, 1994). 

Αμέσως μετά την εκκόλαψη και σε θερμοκρασία 14°C οι προνύμφες έχουν 

μέγεθος 3.3 – 4.0 mm και στερούνται λειτουργικών οφθαλμών και στόματος. Ο 

λεκιθικός σάκος καταλαμβάνει σχεδόν το μισό μήκος σώματος των προνυμφών, οι 

οποίες διαθέτουν μια μοναδική σταγόνα λιπιδίου (0.40 - 0.45 mm), που έχει προέλθει 

από την ένωση μέχρι 4 λιπιδικών σταγόνων κατά την εμβρυική τους ανάπτυξη. Μέσα 

σε 3 με 4 ημέρες δημιουργείται το στόμα το οποίο μπορεί να ανοίξει, τα μάτια και τα 

θωρακικά πτερύγια, ενώ το σώμα αποκτά χρώμα. Η λειτουργία της νηκτικής κύστης 

ξεκινά όταν η προνύμφες αποκτούν μήκος 5.5 mm και ολοκληρώνεται την 16 ημέρα 

όπου η προνύμφες έχουν φτάσει τα 6.5 με 7.0 mm μήκος σώματος (Chatain et al., 

1994). Το ουραίο και εδρικό πτερύγιο αναπτύσσονται μέχρι την 20η μέρα της 

προνύμφης, ενώ τα ραχιαία και κοιλιακά πτερύγια μέχρι την 40η ημέρα (Marino et 

al., 1993). Τα λέπια εμφανίζονται από την 70η ημέρα. Το νυμφικό στάδιο διαρκεί 

περίπου 80 μέρες και εξαρτάται από την θερμοκρασία του νερού (EFSA, 2008). 

Αυτό το στάδιο του κύκλου ζωής του λαβρακιού λήγει με την μεταμόρφωση των 

νυμφών σε ανήλικα άτομα. 

Μέσα στον πρώτο μήνα της ζωής τους οι νύμφες που μεγαλώνουν μετακινούνται 

από την ανοιχτή θάλασσα προς θερμότερα νερά δηλαδή προς τις ακτές, τα ρηχά και 

κυρίως τις εκβολές των ποταμών (Pickett and Pawson, 1994). Τα νεαρά λαβράκια 

παραμένουν σε αυτά τα ενδιαιτήματα μέχρι να ωριμάσουν και να αποκτήσουν την 

μεταναστευτική συμπεριφορά των ενηλίκων ατόμων.  

 

 13



1.5 Η εντατική εκτροφή του λαβρακιού και τα προβλήματα που παρουσιάζονται 

Η πρώτη προσπάθεια εκτροφής του λαβρακιού έγινε στη Γαλλία στις αρχές της 

δεκαετίας του ΄70 (Barnabé, 1995) και το λαβράκι σήμερα αποτελεί ένα πολύ 

σημαντικό εμπορικό είδος για την Μεσογειακή βιομηχανία θαλασσοκαλλιέργιας 

(Carrillo et al., 1995), όπως επίσης και για την βασική έρευνα για την 

αναπαραγωγική φυσιολογία των τελεόστεων ιχθύων. Η παραγωγή του έχει αυξηθεί 

εντυπωσιακά τις τελευταίες δεκαετίες. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι αυξήθηκε κατά 

36.000 μετρικούς τόνους από τις αρχές της δεκαετίας του ΄80 μέχρι το 1999 (FEAP, 

1999). Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα δεδομένα η παραγωγή του 

λαβρακιού στην Ε.Ε. για το έτος 2005 ανήλθε σε περίπου 92.000 τόνους, εκ των 

οποίων η Τουρκία παρήγαγε το 40% και η Ελλάδα το 37% (Αλιευτικά Νέα, 2008). 

Αυτή η αξιοσημείωτη αύξηση της παραγωγής επετεύχθη χάρη στις μεγάλες 

οικονομικές επενδύσεις στον τομέα αλλά και στη συγκέντρωση και εφαρμογή της 

επιστημονικής γνώσης στη βιολογία (Pickett and Pawson, 1994) και στις διαδικασίες 

της αναπαραγωγής, της διατροφής και της αύξησης (Carrillo et al., 1995, 1997) του 

είδους.  

Ωστόσο παρά τις ευνοϊκές συνθήκες, εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα 

προβλήματα που επηρεάζουν την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα του είδους 

σε συνθήκες εντατικής εκτροφής. Πιο συγκεκριμένα, η αυθόρμητη αναπαραγωγή 

κατά την αιχμαλωσία στο λαβράκι παρότι εφικτή, εμφανίζει ακόμα αρκετά 

προβλήματα. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται η απρόβλεπτη ωορρηξία, η χαμηλή 

γονιμότητα και η μειωμένη ποιότητα των αυγών στα θηλυκά άτομα (Fornies et al., 

2001), όπως επίσης και η χαμηλή ποσότητα σπέρματος στα αρσενικά (Sorbera et al., 

1996), ειδικά μετά το μέσο της περιόδου αναπαραγωγής. Η ωορρηξία/ωοτοκία είναι 
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ιδιαίτερα προβληματική κάτω από μη βέλτιστες περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως για 

παράδειγμα υψηλές χειμερινές θερμοκρασίες (Carrillo et al., 1995).  

Ένα ακόμα πρόβλημα που συναντάται είναι η αριθμητική υπεροχή των αρσενικών 

ατόμων έναντι των θηλυκών στις περισσότερες παραγωγικές μονάδες σε συνδυασμό 

με το μικρότερο μέγεθος των αρσενικών ατόμων. Τα αρσενικά άτομα του είδους 

μπορεί να φτάσουν σε ποσοστό μέχρι και το 99% του συνόλου των ατόμων στη 

μονάδα ενώ ταυτόχρονα το μέγεθός τους μπορεί να είναι μέχρι και 40% μικρότερο 

από αυτό των θηλυκών ατόμων.  

 

1.6 Ο καθορισμός του φύλου στο λαβράκι 

Ο διαχωρισμός της έννοιας του «καθορισμού του φύλου» και της 

«διαφοροποίησης του φύλου» είναι συχνά δύσκολος αφού μερικές φορές τα κριτήρια 

της φυλετικής διαφοροποίησης (μορφολογικά, κυτταρικά και μοριακά) 

χρησιμοποιούνται για να συμπεράνουμε εάν το φύλο έχει καθοριστεί προς μια 

συγκεκριμένη κατεύθυνση. Πρέπει λοιπόν να αναφερθεί ότι ο όρος «καθορισμός του 

φύλου» χρησιμοποιείται για να περιγράψει τους γενετικούς και περιβαλλοντικούς 

μηχανισμούς που επηρεάζουν την φυλετική διαφοροποίηση, ενώ ο όρος 

«διαφοροποίηση του φύλλου» χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια διαδικασία, την 

σωματική δηλαδή έκφραση αυτών των γεγονότων από την άποψη της ορχικής ή 

ωοθηκικής ανάπτυξης (Devlin and Nagahama, 2002).  

Το λαβράκι έχει 48 μικρά χρωμοσώματα τα περισσότερα από τα οποία είναι 

ακροκεντρικά (Aref’yev, 1989) και είναι διπλοειδής οργανισμός. Παρά το γεγονός 

ότι έχουν γίνει πολλές προσπάθειες και έχουν χρησιμοποιηθεί διαφορετικές 

πειραματικές προσεγγίσεις, ο μηχανισμός καθορισμού του φύλλου στο λαβράκι δεν 

έχει ακόμα διαλευκανθεί. Βασιζόμενοι στη κλασσική ανάλυση καρυότυπου το 
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λαβράκι δεν εμφανίζει αναγνωρίσιμα φυλετικά χρωμοσώματα, όπως άλλωστε 

συμβαίνει και με τους περισσότερους τελεόστεους (Devlin and Nagahama, 2002). 

Συμπεράσματα δεν έχουν εξαχθεί ούτε μέσω του κυτταρολογικού χαρακτηρισμού 

των χρωμοσωμάτων με χρήση ποικίλων τεχνικών χρώσης (Cataudella et al., 1978; 

Aref’yev, 1989; Sola et al., 1993; Cano et al., 1996). Το συγκεκριμένο είδος λοιπόν 

δεν έχει μορφολογικά διακριτά φυλετικά χρωμοσώματα (Aref’yev, 1989; Sola et al., 

1993). Επιπλέον δεν έχει ανακαλυφθεί μέχρι σήμερα κάποια ειδική γονιδιακή 

αλληλουχία που να καθορίζει το φύλο (Martinez et al., 1999), παρά την πρόταση ότι 

τα αρσενικά και τα θηλυκά άτομα πιθανόν να διαφέρουν στην ποσότητα και την 

κατανομή της ετεροχρωματίνης (Cano et al., 1996).  

Από την άλλη είναι γνωστό ότι ο φυλετικός καθορισμός μπορεί να επηρεαστεί και 

από περιβαλλοντικές παραμέτρους- κυρίως την θερμοκρασία. Χαμηλή θερμοκρασία, 

13°C από την ημέρα 0 μέχρι την μέση της μεταμόρφωσης οδήγησε στην παραγωγή 

σε ποσοστό 72 - 74% θηλυκών ατόμων (Pavlidis et al., 2000), το υψηλότερο 

καταγεγραμμένο ποσοστό θηλυκών μέχρι στιγμής. Αντιθέτως αν οι νύμφες και τα 

νεαρά ιχθύδια μεγαλώσουν σε θερμοκρασία από 19 μέχρι 22°C αντί για την φυσική 

θερμοκρασία (14 °C) αναπτύσσονται ως αρσενικά και το ποσοστό τους μπορεί να 

φτάσει μέχρι και το 100% (Piferrer et al., 2004). 

Παρόλο που ο τρόπος καθορισμού του φύλου για το λαβράκι παραμένει άγνωστος 

επικρατεί η άποψη ότι το φύλο καθορίζεται ταυτόχρονα από συνδυασμό γενετικών 

και περιβαλλοντικών (κυρίως της θερμοκρασίας) παραγόντων (Piferrer et al., 2005). 

Επιπλέον ο Vandeputte et al (2007) υποστηρίζουν ότι ο καθορισμός του φύλου στο 

λαβράκι δεν είναι μονογονιδιακός, είναι ευαίσθητος στις μεταβολές των 

περιβαλλοντικών συνθηκών και ότι το γενετικό περιεχόμενο είναι κατά βάση 

προσθετικό και συνδεδεμένο με την αυξητική ικανότητα του ψαριού και τέλος ότι 
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έχει την ίδια βαρύτητα με την περιβαλλοντική συνιστώσα ελεγχόμενη από την 

θερμοκρασία.  

 

1.7 Η διαφοροποίηση φύλου 

Στα υπό αιχμαλωσία λαβράκια η διαφοροποίηση των γονάδων συμβαίνει κατά τον 

ένατο μήνα της ζωής τους (Blazquez et al., 1992). Στα θηλυκά άτομα η 

διαφοροποίηση των γονάδων συμβαίνει νωρίτερα από τα αρσενικά και ο φυλετικός 

διμορφισμός παρατηρείται αμέσως μόλις η ωοθήκη μπορεί να αναγνωριστεί σε 

ιστολογικό επίπεδο (Blazquez et al., 1998). Τέτοιες αναπτυξιακές διαφορές από τόσο 

νωρίς έχουν παρατηρηθεί σε ψάρια ίδιου μεγέθους σε άγριους πληθυσμούς (Kelley, 

1988), όπως και σε εκτρεφόμενους πληθυσμούς 6 - 11 μηνών (Blazquez et al., 1998; 

Gorshkov et al., 1999).  

Έχει παρατηρηθεί ότι το αγονιμοποίητο αβγό περιέχει κάποια κύτταρα που 

αναπτύσσονται γύρω από το εξειδικευμένο κυτταρόπλασμα παραμένοντας 

αδιαφοροποίητα και διαχωρισμένα από τις πρώτες αναπτυξιακές διαδικασίες (Devlin 

and Nagahama, 2002). Αυτά τα κύτταρα στην πορεία μετατρέπονται στα πρωτογενή 

βλαστικά κύτταρα. Από την στιγμή που τα πρωτογενή βλαστικά κύτταρα 

διαμορφώνονται παραμένουν στενά συνδεδεμένα με ενδοδερμικούς ιστούς και στην 

συνέχεια μεταναστεύουν μέσω του ραχιαίου μεσεντερίου στην περιοχή της 

μελλοντικής γονάδας. Όπως σε όλα τα ψάρια και σπονδυλωτά έτσι και στο λαβράκι η 

γονάδα κατασκευάζεται από βλαστικά κύτταρα και συσχετιζόμενα υποστηρικτικά 

σωματικά κύτταρα, όπου τα δεύτερα μετατρέπονται σε δομικούς και ενδοκρινικούς 

τύπους κυττάρων της γονάδας, ενώ τα πρώτα θα μετατραπούν στους γαμέτες. Τα 

πρωτογενή βλαστικά κύτταρα είναι παρόμοια στα δύο φύλα και παραμένουν 

αδιαφοροποίητα και ακαθόριστα μέχρι να εκτεθούν σε ορμονικές και άλλες επιρροές 
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της γονάδας που θα τα μετατρέψουν σε σπερματογόνια ή ωογόνια (Devlin and 

Nagahama, 2002). 

Στο λαβράκι επικρατεί πρωτογενής γονοχωρισμός (primary gonochorism) όπου η 

αδιαφοροποίητη γονάδα εξελίσσεται κατευθείαν σε ωοθήκη ή όρχεις (Blazquez et 

al., 1998α). Κατά την ορχική διαφοροποίηση τα σωματικά κύτταρα που περιβάλουν 

τα βλαστικά κύτταρα μετατρέπονται σε σπερματοφόρους σωλήνες, σε υποστηρικτικό 

συνδετικό ιστό και σε κύτταρα παρόμοια με τα Leydig και Sertoli των θηλαστικών 

(Da Cruz-Huefling and Da Cruz-Landim, 1984; Pudney and Callard, 1984; Van 

Vuren and Soley, 1990) και έτσι η αδιαφοροποίητη γονάδα μετατρέπεται σε όρχεις. 

Κατά την ωοθηκή ανάπτυξη από την αδιαφοροποίητη γονάδα, τα σωματικά κύτταρα 

και τα βλαστικά διαφοροποιούνται για την διαμόρφωση θυλακίων που περιέχουν 

ωοκύτταρα, τα οποία περιβάλλονται από μια εσωτερική κοκκιώδη (granulosa) και 

από μια εξωτερική (κύτταρα θήκης) στοιβάδα (Nagahama et al., 1982). 

Η ωοθηκική ανάπτυξη στα θηλυκά άτομα μπορεί να αναγνωριστεί για πρώτη 

φορά με τον πολλαπλασιασμό των σωματικών κυττάρων και την διαφοροποίηση των 

βλαστικών κυττάρων σε ωογόνια. Αντιθέτως η ανάπτυξη των όρχεων συμβαίνει 

χρονικά αργότερα από την ωοθηκική διαφοροποίηση οπότε καθυστερείται και η 

διαφοροποίηση των βλαστικών κυττάρων, συνεπώς δεν μπορεί να αναγνωριστεί η 

αρσενική γονάδα τόσο νωρίς (Devlin and Nagahama, 2002). Ακόμα και μετά την 

ολοκλήρωση της διαφοροποίησης του φύλου άτομα με διαφυλετικές γονάδες 

(intersexual) έχουν αναγνωριστεί σε πολύ μικρά ποσοστά σε άγριους πληθυσμού 

λαβρακιού (Roblin and Brusle, 1983). 
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1.8 Αναγνώριση του φύλου 

Το λαβράκι (Dicentrarchus labrax) παρότι είναι γονοχωριστικό είδος δεν 

παρουσιάζει δευτερογενή μορφολογικά χαρακτηριστικά, παρόλα αυτά στις 

υδατοκαλλιέργειες εμφανίζεται χαρακτηριστική αριθμητική υπεροχή των αρσενικών 

ατόμων έναντι των θηλυκών και σαφής διαφοροποίηση του αυξητικού ρυθμού, με τα 

θηλυκά άτομα να αυξάνονται γρηγορότερα από τα αρσενικά και τελικά να αποκτούν 

μεγαλύτερο μέγεθος (Carrillo et al., 1995, Saillant et al., 2001) κατά την διάρκεια 

των δύο πρώτων χρόνων του κύκλου ζωής. Τα θηλυκά άτομα του είδους ωριμάζουν 

στο τρίτο έτος της ζωής τους ενώ έχουν ήδη φτάσει το εμπορεύσιμο μέγεθος, ενώ τα 

αρσενικά άτομα ωριμάζουν  στους 14  με 20 μήνες, πριν φτάσουν το εμπορεύσιμο 

μέγεθος. 

Η αναπαραγωγική ωρίμανση επιβραδύνει τον ρυθμό αύξησης των αρσενικών 

ατόμων, αφού όπως έχει παρατηρηθεί στο λαβράκι η σωματική αύξηση σταματά 

κατά την διάρκεια της ανάπτυξης των γονάδων (Zanuy and Carrillo, 1985). Οι 

αναπαραγωγικές διαδικασίες (ανάπτυξη όρχεων, παραγωγή σπέρματος και 

απορρόφηση σπέρματος) απαιτούν ενέργεια με συνέπεια τα αρσενικά άτομα να 

εμφανίζουν μειωμένη ικανότητα επένδυσης της ενέργειας στην σωματική τους 

αύξηση την στιγμή που τα θηλυκά άτομα επενδύουν την ενέργεια της 

καταναλωθείσας τροφής στην αύξηση. Συνεπώς τα αρσενικά παρουσιάζουν 

μικρότερο ρυθμό αύξησης από τα θηλυκά για αυτό το διάστημα οπότε είτε πρέπει να 

πουληθούν σε μικρότερο μέγεθος είτε να καλλιεργηθούν για μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα απ’ ότι τα θηλυκά (Carrillo et al., 1995). 

Εκτός από το μέγεθος που διαφέρει μεταξύ των ώριμων ατόμων εξαιτίας της 

έλλειψης διαφορετικών δευτερογενών μορφολογικών χαρακτηριστικών δεν είναι 

δυνατόν να αναγνωριστούν τα αρσενικά από τα θηλυκά άτομα από την εξωτερική 
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τους εμφάνιση. Παρόλα αυτά όπως και σε άλλα ψάρια έτσι και στο λαβράκι τα 

ώριμα θηλυκά άτομα εμφανίζουν υψηλά επίπεδα λεκιθογενίνης (VTG) στο αίμα τους 

(Mananos et al., 1994) Η ποσότητα της λεκιθογενίνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

τον προσδιορισμό του φύλου σε ώριμα ψάρια κοντά στην αναπαραγωγική περίοδο. 

Τα επίπεδα των σεξουαλικών στεροειδών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον ίδιο 

σκοπό (Asturiano et al., 2000) Ωστόσο εκτός αυτών μέχρι στιγμής δεν είναι 

διαθέσιμοι άλλοι δείκτες για την αναγνώριση του φύλου στο λαβράκι που να είναι 

αποτελεσματικοί και σε πιο πρώιμα στάδια ανάπτυξης. Οπότε ο μόνος τρόπος 

προσδιορισμού του φύλου στα πρώιμα στάδια είναι η βιοψία των γονάδων, η χρήση 

της οποίας για επιλογή σε εντατικές συνθήκες εκτροφής είναι πρακτικά αδύνατη 

(Piferrer et al., 2004).  

 

1.9 Σκοπός του πειράματος 

Η αριθμητική υπεροχή των αρσενικών ατόμων σε συνδυασμό με το μικρότερο 

μέγεθος τους λόγο της πρώιμης αναπαραγωγικής τους ωρίμανσης σε σχέση με τα 

θηλυκά αποτελεί ένα από τα βασικότερα προβλήματα της καλλιέργειας του 

λαβρακιού. Και ενώ ο τρόπος καθορισμού του φύλου στο λαβράκι δεν έχει ακόμα 

ξεκαθαριστεί πλήρως η δημιουργία μονοφυλετικών πληθυσμών φαντάζει ως η πλέον 

ελκυστική εναλλακτική για την λύση του προβλήματος. Στο πείραμά μας, λοιπόν, 

ασχοληθήκαμε με τις μονοφυλετικές καλλιέργειες και τις μελετήσαμε σε σχέση με 

την σωματική αύξηση και την αναπαραγωγική ωρίμανση που αποτελούν και τα 

μείζονα θέματα της καλλιέργειας του λαβρακιού. 

O κύριος στόχος μας στο συγκεκριμένο πείραμα ήταν να μελετήσουμε την 

αύξηση και την αναπαραγωγική ωρίμανση σε σχέση με την αναλογία του φύλου. 

Δημιουργήθηκαν τρεις πειραματικές ομάδες λαβρακιού διαφορετικής αναλογίας 
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φύλου, δύο μονοφυλετικές (μια αρσενικών ατόμων και μια θηλυκών) και μια μεικτή 

με αναλογία φύλου 1:1. Τα κύρια ερωτήματα στα οποία θέλαμε να απαντήσουμε 

ήταν το αν επηρεάζει η παρουσία ή η απουσία των ατόμων του άλλου φύλου την 

αύξησή τους ή την αναπαραγωγική τους ωρίμανση, και αν ναι με ποιόν τρόπο.  
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2. Υλικά και μέθοδοι 

Το πειραματικό μέρος της διατριβής έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του 

Ινστιτούτου Υδατοκαλλιεργειών, ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ., στο Ηράκλειο Κρήτης από τον Μάιο 

2007 μέχρι και τον Μάρτιο 2008. Οι εργαστηριακές αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν 

στο εργαστήριο Φυσιολογίας Ιχθύων του ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ και στο εργαστήριο 

Φυσιολογίας Ιχθύων του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Οι δεξαμενές οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν ήταν μπλε χρώματος, κυλινδρικές και 

είχαν μέγεθος 2 m3. Ήταν εξοπλισμένες με συνεχή παροχή θαλασσινού ύδατος 

(ανανέωση 100%) και με μια έξοδο για την απομάκρυνση των αποβλήτων. Η 

φωτοπερίοδος ήταν η φυσική και δεν έγινε χρήση τεχνητού φωτισμού.  

 

2.1 Πειραματικές ομάδες 

Για το συγκεκριμένο πείραμα χρησιμοποιήθηκαν 240 άτομα λαβρακιού. Τα άτομα 

που επιλέχθηκαν ήταν ηλικίας 1+ και το μέσο βάρος και η τυπική του απόκλιση ήταν 

142 ± 28 g. Πριν την έναρξη του πειράματος πραγματοποιήθηκε ταυτοποίηση του 

φύλου με βιοψία των γονάδων. Ακολούθησε μαρκάρισμα: στα αρσενικά άτομα 

κόπηκε ελαφρώς η άκρη του δεξιού τους πτερυγίου, ενώ στα θηλυκά του αριστερού, 

και κατανομή σε έξι κυλινδρικές δεξαμενές των 2 m3. Έτσι δημιουργήθηκαν τρεις 

πειραματικές ομάδες (δύο δεξαμενές ανά πειραματική ομάδα, 40 άτομα ανά 

δεξαμενή) με βάση την αναλογία φύλου: Ομάδα Female που περιλάμβανε μόνο 

θηλυκά άτομα, Ομάδα Male, που περιλάμβανε μόνο αρσενικά άτομα και Ομάδα 

Mixed που περιλάμβανε θηλυκά και αρσενικά άτομα σε αναλογία φύλου 1:1. Τα 

άτομα της κάθε ομάδας επιλέχθηκαν προσεκτικά και με τέτοιο τρόπο ώστε οι 

αποκλίσεις του μέσου βάρους μεταξύ των ομάδων να είναι οι ελάχιστες, όπως επίσης 

και οι αποκλίσεις μεταξύ των βαρών των ατόμων που συντελούν την κάθε ομάδα. Το 
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μέσο βάρος (x) και η τυπική απόκλιση (SD) των ατόμων της κάθε ομάδας ήταν τα 

εξής: Male A: 140,2 ± 25,8 g; Male B: 140,5 ± 27,1 g; Female A: 144,6 ± 31,0 g; 

Female B: 144,3 ± 29,8 g; Mixed A:142,6 ± 29,0 g; Mixed B: 142,0 ± 28,5 g. 

Συνεπώς και οι αποκλίσεις του βάρους μεταξύ αρσενικών και θηλυκών ατόμων του 

πειράματος ήταν οι ελάχιστες. 

 

2.2. Διαχείριση των ψαριών 

Τα ψάρια ταΐζονταν κάθε πρωί, περίπου στις 10 π.μ., από Δευτέρα έως 

Παρασκευή. Το τάϊσμα γινόταν με το χέρι και με συγκεκριμένο τρόπο. Ξεκινώντας 

από την πρώτη δεξαμενή ταΐζαμε μέχρι τα ψάρια να σταματήσουν να τρώνε και 

κάποια σύμπηκτα (pellets) να πέσουν στον πάτο. Με τον ίδιο τρόπο συνεχίζαμε στις 

υπόλοιπες δεξαμενές και η διαδικασία αυτή επαναλαμβανόταν τρεις συνεχόμενες 

φορές. Μπροστά από κάθε δεξαμενή υπήρχε ξεχωριστό δοχείο τροφής, το οποίο 

μεταφερόταν στην καινούρια δεξαμενή στην οποία τοποθετούνταν τα ψάρια μετά 

από κάθε δειγματοληψία. Το τάϊσμα της κάθε ομάδας λοιπόν γινόταν από ξεχωριστό 

και συγκεκριμένο δοχείο καθ’ όλη τη διάρκεια του πειράματος ώστε να μπορεί να 

υπολογίζεται η κατανάλωση τροφής της ομάδας. Τα δοχεία γεμίζονταν με τροφή μία 

φορά τον μήνα, πριν από κάθε δειγματοληψία. Στο τέλος κάθε εβδομάδας τα δοχεία 

ζυγίζονταν και υπολογίζαμε την τροφή που είχε καταναλωθεί από κάθε ομάδα.  

Πριν το τάϊσμα τοποθετούνταν ένα δίχτυ στην έξοδο της κάθε δεξαμενής, το 

οποίο συγκέντρωνε τα pellets της τροφής που δεν είχαν καταναλωθεί από τα ψάρια. 

Μετά από κάποιες ώρες μετρούνταν τα pellets που είχαν συγκεντρωθεί στο δίχτυ 

στην έξοδο κάθε δεξαμενής. Επίσης ελεγχόταν η τυχόν παρουσία pellets μέσα στις 

δεξαμενές (σε τέτοια περίπτωση τα αφαιρούσαμε με μια απόχη). Έχοντας υπολογίσει 

το μέσο βάρος των pellets της τροφής και μετρώντας τον αριθμό των pellets που δεν 
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καταναλώθηκαν υπολογίζονταν με ένα απλό πολλαπλασιασμό το βάρος της τροφής 

που δεν καταναλώθηκε σε κάθε ομάδα ψαριών.   

Σε περίπτωση που υπήρχε κάποιο νεκρό ψάρι απομακρυνόταν αμέσως από την 

δεξαμενή μόλις γινόταν αντιληπτό (την ίδια ή την επόμενη ημέρα). Στην συνέχεια 

γινόταν μέτρηση του βάρους και του ολικού του μήκους και αναγνωριζόταν το φύλο 

του. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά, η ημερομηνία και όπως επίσης και οτιδήποτε μη 

φυσιολογικό μπορούσε να παρατηρηθεί στο νεκρό άτομο (όπως για παράδειγμα 

φαγωμένα πτερύγια) καταγράφονταν στο αρχείο του πειράματος.  

Η περιβαλλοντική παρακολούθηση περιελάμβανε μετρήσεις της θερμοκρασίας 

και του οξυγόνου σε εβδομαδιαία βάση (Πίνακας 1). 

Τέλος κατά την διάρκεια των δειγματοληψιών γινόταν καθαρισμός των 

δεξαμενών. 

 

2.3 Δειγματοληψίες 

Από τον Ιούνιο του 2007 μέχρι και τον Μάρτιο του 2008 πραγματοποιείτο μια 

δειγματοληψία το μήνα. Όλες οι δειγματοληψίες γίνονταν Δευτέρα και τα ψάρια 

εκτός από το Σαββατοκύριακο, που έτσι κι αλλιώς δεν ταΐζονταν, έμεναν ατάιστα και 

την Παρασκευή. Κάθε δειγματοληψία ξεκινούσε από την τελευταία δεξαμενή. Με 

την χρήση σιφονιού κατέβαινε η στάθμη του νερού της δεξαμενής, ακολουθούσε η 

προσθήκη αναισθητικού (γαρυφαλέλαιο, 0.01 ml l-1 διαλυμένο σε αιθυλική αλκοόλη) 

για να προκληθεί μερική αναισθησία και ταυτόχρονα προστίθετο και παροχή 

οξυγόνου στην δεξαμενή. Στην συνέχεια τα ψάρια με μια απόχη τοποθετούνταν σε 

μια μικρότερη δεξαμενή 50 λίτρων η οποία περιείχε γαρυφαλέλαιο (0.03 ml l-1  

διαλυμένο σε αιθυλική αλκοόλη) για ολική αναισθησία καθώς και παροχή αέρα. 

Μετά την επίτευξη της αναισθησίας πραγματοποιείτο ταυτοποίηση του φύλου του 
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κάθε ατόμου (από το μαρκαρισμένο πτερύγιο) και μέτρηση του ολικού του μήκους 

και βάρους σώματος. Τέλος ασκείτο πίεση στην κοιλιακή χώρα για έλεγχο τυχόν 

απελευθέρωσης των γαμετών. Στη συνέχεια τα ψάρια τοποθετούνταν σε διαφορετική 

δεξαμενή τηρώντας πάντα μια συγκεκριμένη κυκλική φορά. Η ανωτέρω διαδικασία 

επαναλαμβανόταν και για τις έξι δεξαμενές.  

Σε πέντε από τις δειγματοληψίες (Οκτώβριο του 2007 μέχρι και τον Φεβρουάριο 

του 2008) πραγματοποιήθηκε, στα πέντε πρώτα ψάρια της κάθε δεξαμενής 

(συνολικά 15 αρσενικά και 15 θηλυκά άτομα), λήψη αίματος για την μέτρηση της 

γλυκόζης και του γαλακτικού οξέος. Η δειγματοληψία του αίματος γινόταν με 

ηπαρινισμένες σύριγγες (1.5 ml, βελόνα 23G). Στη συνέχεια τα ψάρια, σε κατάσταση 

ήδη ολικής αναισθησίας, τοποθετούνταν σε ένα δοχείο που περιείχε μεγάλη 

ποσότητα αναισθητικού όπου και πέθαιναν έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί αφαίρεση 

των γονάδων, προσδιορισμός του βάρους των και περαιτέρω επεξεργασία για 

μικροσκοπικό προσδιορισμό του σταδίου γοναδικής ωρίμανσης.   
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3. Σωματομετρικοί δείκτες 

Οι δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση της γοναδικής ωρίμανσης, της 

αύξησης και της ευρωστίας των ψαριών ήταν ο γοναδοσωματικός δείκτης (GSI), ο 

συντελεστής ευρωστίας ή Fulton index (Κ), ο ειδικός αυξητικός ρυθμός (SGR) και ο 

δείκτης μετατρεψιμότητας (FCR). Οι δείκτες αυτοί υπολογίστηκαν σύμφωνα με τους 

εξής τύπους: 

• GSI = 100*(Βάρος γονάδας/βάρος σώματος). 

• K = 100*(Βάρος σώματος/Ολικό μήκος3 )  

• SGR = 100*(LnBWf-LnBWi)/t, όπου BWf το τελικό βάρος σώματος, BWi το 

αρχικό βάρος και t ο χρόνος μετρούμενος σε ημέρες.  

• FCR = μηνιαία κατανάλωση τροφής/κέρδος σε βιομάζα. 
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4. Αναλυτικές μέθοδοι 

4.1 Προσδιορισμός γλυκόζης και γαλακτικού οξέος 

Αμέσως μετά την δειγματοληψία γινόταν η μέτρηση της γλυκόζης και του 

γαλακτικού οξέος. Η μέτρηση της γλυκόζης πραγματοποιήθηκε με τη χρήση 

φορητής συσκευής Ascensia Microfill της Bayer HealthCare. Η μέτρηση έγινε 

απευθείας στο αίμα, χωρίς να απαιτείται φυγοκέντρηση των δειγμάτων. Για την 

μέτρηση χρησιμοποιήθηκε ελάχιστη ποσότητα αίματος (μια σταγόνα) η οποία 

τοποθετιόνταν σε ειδική θέση της ανταλλακτικής ταινίας εξέτασης (stick). Το δείγμα 

του αίματος αναρροφιόνταν στο άκρο της ταινίας εξέτασης με τριχοειδή δράση. Η 

ταινία αυτή φέρει ειδικό ηλεκτρόδιο το οποίο περιέχει 6% αφυδρογονάση της 

γλυκόζης FAD, 56% σιδηροκυανιούχο κάλιο και 38% μη αντιδρώντα συστατικά. Ο 

προσδιορισμός της γλυκόζης βασίζεται στην μέτρηση του ηλεκτρικού ρεύματος που 

προκαλείται από την αντίδραση της γλυκόζης με τα αντιδραστήρια στο ηλεκτρόδιο 

της ταινίας. Πιο συγκεκριμένα η γλυκόζη του δείγματος αντιδρά με την 

αφυδρογονάση της γλυκόζης FAD και το σιδηροκυανιούχο κάλιο. Η αντίδραση αυτή 

δημιουργεί ηλεκτρόνια, που παράγουν ρεύμα ανάλογο με την ποσότητα της 

γλυκόζης του δείγματος.  

Η μέτρηση του γαλακτικού οξέος έγινε με τη χρήση φορητής συσκευής BM-

Lactate (Roche Diagnostics GmbH, Germany). Η μέτρηση έγινε επίσης κατευθείαν 

από ελάχιστη ποσόστητα αίματος (10 μl). Το αίμα τοποθετείται στην άκρη της ταινίας 

εξέτασης, περνά το κίτρινο προστατευτικό πλέγμα και στην συνέχεια τις γυάλινες ίνες 

όπου συγκρατούνται τα ερυθροκύτταρα και μόνο το πλάσμα φτάνει στην ταινία 

ανίχνευσης. Το γαλακτικό οξύ καθορίζεται από φωτομέτρηση στα 675 nm μέσω της 

χρωματομετρικής αντίδρασης του γαλακτικού οξέος, της οξειδάσης και ενός 

ενδιάμεσου μορίου:  

 27



L-Lactate + mediatorform I = pyruvate + mediatorreduced 

Mediatorreduced +2, 18-phospomolybdate = molybdane blue + mediatorformII 

 

4.2 Ιστολογικές τεχνικές 

Οι γονάδες τοποθετούνταν είτε ολόκληρες (αν ήταν μικρές σε μέγεθος) είτε τμήμα 

τους (σε περίπτωση που ήταν μεγάλου μεγέθους) σε μικρά πλαστικά δοχεία σε 

διάλυμα 4:1 φορμαλδεϋδης-γλουτεραλδεϋδης όπου και παρέμεναν για τουλάχιστον 

δύο μέρες. Η παραμονή τους στο συγκεκριμένο διάλυμα είναι απαραίτητη για την 

επίτευξη της μονιμοποίησης τους και αποτελεί την προετοιμασία τους για την 

διαδικασία της ιστολογίας. Το διάλυμα 4:1 F:G παρασκευάστηκε ως εξής: 

1. 23.2 gr φωσφορικό νάτριο 

2. 5.4 gr υδροξείδιο του νατρίου 

3. 220 ml φορμαλδεΰδη 36.5% 

4. 80 ml γλουτεραλδεύδη 25% 

5. Προσθήκη απεσταγμένου νερού μέχρι όγκου 2 λίτρων 

6. Έλεγχος της τιμής του pΗ, επιθυμητή τιμή pΗ=7.2 

 

Αφυδάτωση 

Έπειτα από την μονιμοποίησή τους οι ιστοί αφυδατώνονταν με την εναλλαγή 

αυξανόμενης συγκέντρωσης διαλυμάτων αιθανόλης και ρητίνης (Τechnovit), 

τηρουμένης της παρακάτω σειράς και των εκάστοτε χρόνων:   

1. Απεσταγμένο νερό (45 λεπτά) 

2. 70% Αιθανόλη (1 ώρα και 15 λεπτά) 

3. 80% Αιθανόλη (1 ώρα και 15 λεπτά) 

4. 96% Αιθανόλη (1 ώρα και 15 λεπτά) 
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5. 96% Αιθανόλη - Ρητίνη (1: 1) (1ώρα) 

6. Ρητίνη για ένα βράδυ 

 

Έγκληση (πολυμερισμός) 

Αφού τοποθετήθηκαν οι ιστοί σε ειδικές θήκες έγκλεισης προστέθηκε ρητίνη μέχρι 

να γεμίσουν οι θήκες και ακολούθησε έκθεση των ιστών στο διάλυμα για ένα βράδυ 

(για την παρασκευή του συγκεκριμένου διαλύματος προστέθηκαν 1.5 ml Hardener II 

σε κάθε 22.5 ml διαλύματος Technovit 7100 και Hardener I), προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί ο πολυμερισμός της ρητίνης. 

 

Τοποθέτηση ( mounting) 

Στην συνέχεια ακολούθησε η τοποθέτηση των θηκών έγκλεισης (histoblocks) σε 

ειδικές φόρμες (histoforms).  Στην εσοχή που υπάρχει στο πίσω μέρος των 

histoblocks τοποθετήθηκε ένα παχύρευστο διάλυμα (2 μέρη Technovit 3040 υπό 

μορφή σκόνης με ένα μέρος Technovit 3040 σε υγρή μορφή) ,μέχρι το επίπεδό του να 

ξεπεράσει κατά 2 mm την βάση τους. Το παχύρευστο διάλυμα Tecnovit 3040 μετά 

από 10 λεπτά περίπου στερεοποιήθηκε και έτσι γίνονταν εφικτή η αποκόλληση των 

histoblocks από τις φόρμες.  

   

Τμήση (δημιουργία τομών) 

Τα blocks που περιείχαν τους ιστούς ήταν πλέον έτοιμα για τμήση. Με την χρήση 

της μικροτόμου πάρθηκαν 8 τομές από κάθε ιστό. Στην συνέχεια  τοποθετήθηκαν οι 

τομές ανά τέσσερις σε αντικειμενοφόρους πλάκες και αφέθηκαν να στεγνώσουν.  

 

Χρώση 
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Για την χρώση των τομών των ιστών χρησιμοποιήθηκαν δύο χρωστικές, οι 

Polychrome I και Polychrome II. Η διαδικασία περιελάμβανε τα εξής: 

1. Τοποθέτηση των αντικειμενοφόρων με τις τομές των ιστών στη χρωστική 

Polychrome I για 2 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. 

2. Ξέπλυμα των αντικειμενοφόρων με βύθισμα, τρεις φορές, σε  απεσταγμένο 

νερό, για ένα λεπτό κάθε φορά. 

3. Τοποθέτηση των αντικειμενοφόρων στην χρωστική Polychrome II για ένα 

λεπτό. 

4. Ξέπλυμα ξανά σε απεσταγμένο νερό τρεις φορές από ένα λεπτό. 

 

Η παρασκευή των δύο χρωστικών έγινε με την χρήση των παρακάτω χημικών:  

Polychrome I: 

0.325 gr Methylene Blue 

0,05 gr Azure II 

25 ml γλυκερόλης 

25 ml μεθανόλης 

200 ml ddW 

 

Polychrome II: 

0.5 gr Basic Fuctisin 

250 ml ddW 

Μετά την παρασκευή η Polychrome II διηθήθηκε και αραιώθηκε σε ddW (1:3.5) 

πριν την χρήση της.   
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Μετά το στέγνωμα των τομών ακολουθούσε η επικόλληση της καλυπτρίδας σε 

κάθε αντικειμενοφόρο πλάκα. Τέλος ακολουθούσε η παρατήρηση των τομών στο 

μικροσκόπιο και η επιλογή της καλύτερης τομής για φωτογράφηση.  

 

4.3 Στάδια γοναδικής ωρίμανσης 

Για την ιστολογική ανάλυση των γονάδων ορίστηκαν τέσσερα διαφορετικά στάδια 

ωρίμανσης των αρσενικών γονάδων και έξι στάδια ωρίμανσης των θηλυκών.  

4.3.1 Αρσενικά 

Ι. Ανώριμα (immature). Οι όρχεις έχουν παχύ ινώδη χιτώνα (albuginea) και άπλετο 

συνδετικό ιστό και τα κύτταρα που περιέχουν είναι κυρίως Α και Β σπερματογόνια 

και σε ορισμένες περιπτώσεις σπερματοκύτταρα.  

 

 

 
Sg→ 

1. Ανώριμη αρσενική γονάδα (μεγέθυνση 40x) (φάση 0) 
Sg (Σπερματογόνια)  

 

 31



ΙΙ. Σπερματογένεση (spermatogenesis): Οι όρχεις, εκτός από τα σπερματογόνια και 

τα σπερματοκύτταρα, περιέχουν τόσο σπερματίδες όσο και σπερματοζωάρια.  

 

 

 
 Sg→ 
 Sz→ 

 
  Sp→ 
←Sc→ 

2. Αρσενική γονάδα στο στάδιο της σπερματογένεσης (μεγέθυνση 40x) 
Sg (Σπερματογόνια), Sc (Σπερματοκύτταρα), Sp (Σπερματίδες), 

 Sz (Σπερματοζωάρια) 
 

ΙΙΙ. Σπερμίαση ή απελευθέρωση σπέρματος (spermiation or running) Οι όρχεις 

χαρακτηρίζονται από τον μεγάλο αριθμό σπερματοζωαρίων που περιέχουν, ενώ 

ταυτόχρονα εμφανίζονται και λίγα Α σπερματογόνια και σε ορισμένες περιπτώσεις 

σπερματοκύτταρα και σπερματίδες. Η εικόνα διαφέρει από τα προηγούμενα δύο 

στάδια αφού το πάχος του συνδετικού ιστού έχει μειωθεί κατά πολύ. Το 

συγκεκριμένο στάδιο μπορεί να αναγνωριστεί και μακροσκοπικά, , αφού υπό την 

άσκηση πίεσης στην κοιλιακή χώρα του ατόμου απελευθερώνεται σπέρμα από την 

ουρογενετική οπή.  
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 Sz→ 

 
 Sp→ 

 
←Sc→  

Sg→ 

3. Αρσενική γονάδα στο στάδιο της σπερμίασης (μεγέθυνση 40x)  
Sg (Σπερματογόνια), Sc (Σπερματοκύτταρα), Sp (Σπερματίδες), 

 Sz (Σπερματοζωάρια) 
 

ΙV. Στο τελευταίο στάδιο, κατανάλωσης (post-spawning), οι όρχεις περιέχουν 

ορισμένα Α σπερματογόνια και σε κάποια άτομα σπερματοζωάρια. Υπάρχουν επίσης 

σπερματοζωάρια σε φαγοκυττάρωση ενώ ο ινώδης χιτώνας και ο συνδετικός ιστός 

της γονάδας εμφανίζουν και πάλι μεγαλύτερο πάχος. 
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←Συνδετικός ιστός 

4. . Αρσενική γονάδα στο στάδιο της κατανάλωσης (μεγέθυνση 20x). 
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4.3.2 Θηλυκά 

Ι. Στάδιο πυρηνίσκων (perinucleolar stage): Οι ωοθήκες αποτελούνται από 

πολυεδρικά ωοκύτταρα που έχουν διάμετρο 25 – 110 μm και των οποίων το 

κυτταρόπλασμα τους είναι έντονα βασεόφιλο. Πολλοί πυρηνίσκοι εφάπτονται του 

πυρηνικού φακέλου και η αναλογία πυρήνα - κυτταροπλάσματος είναι μεγάλη.  

 

 

 
Oc→ 

 
nc→ 

 
n→ 

5. . Θηλυκή γονάδα στο στάδιο των πυρηνίσκων (μεγέθυνση 20x). 
Oc (Ωοκύτταρο), n (Πυρήνας), nc (Πυρηνίσκος) 

 

ΙΙ. Στάδιο λιπιδίων (lipid stage): Tα ωοκύτταρα είναι ελάχιστα βασεόφιλα και η 

διάμετρος τους κυμαίνεται μεταξύ 110 και 220 μm. Χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη 

μικρών λιπιδικών σταγονιδίων και από την εμφάνιση μιας λεπτής Pas+ ακτινωτής 

ζώνης (zona radiate).  
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Ld→ 
 

6. Θηλυκή γονάδα στο στάδιο των λιπιδίων (μεγέθυνση 20x). 
Ld (Λιπιδικό σταγονίδιο) 

 

ΙΙΙ. Στάδιο φλοιϊκών κυψελίδων (cortical alveoli stage): Tα ωοκύτταρα με 

διάμετρο 220 – 300 μm χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη μικρών σφαιρικών 

οξεόφιλων κοκκιδίων, τα λεκιθικά κυστίδια, από τις Pas+  φλοιϊκές κυψελίδες και μια 

πιο παχιά (3 μm) ακτινωτή ζώνη περιβεβλημένη από κυβικά κοκκιώδη κύτταρα.  
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Ld→ 
 

 
 
Yg→ 
 

7. Στάδιο φλοιϊκών κυψελίδων (μεγέθυνση 20x). 

Ld (Λιπιδικά σταγονίδια), Yg (Λεκιθικά κυστίδια) 

 

IV. Στάδιο λεκιθογένεσης (vitellogenesis stage): Τα ωοκύτταρα με διάμετρο 300 -

500 μm παρουσιάζουν μια αξιοσημείωτη αύξηση τόσο στο μέγεθος όσο και στον 

αριθμό των λεκιθικών κυστιδίων που περιέχουν, μια ανάδειξη των Pas+ φλοιϊκών 

κυψελίδων στην περιφέρεια του κυτταροπλάσματος και μια αύξηση του πάχους της 

ακτινωτής ζώνης (12 μm).  
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←CLd 
 

 
 
←Zr 
 

8. Λεκιθογένεση (μεγέθυνση 10x). 

Zr (Ακτινωτή ζώνη), CLd (Συνένωση λιπιδικών σταγονιδίων) 

 

V. Στάδιο της μετανάστευσης του προμειωτικού πυρήνα (migratory germinal 

vesicle stage): Σε αυτό το στάδιο, στα ωοκύτταρα με διάμετρο από 500 μέχρι 650 μm 

παρουσιάζεται η σταδιακή μετανάστευση του πυρήνα από το κέντρο προς το ζωικό 

πόλο του κυττάρου και επίσης ξεκινά η συνένωση των λιπιδικών σταγονιδίων σε μια 

μεγάλη σταγόνα και η συνένωση των λεκιθικών κυστιδίων σε μια λεκιθική σταγόνα.  
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←Mn 
 

9. Το στάδιο της μετανάστευσης του προμειωτικού πυρήνα (μεγέθυνση 10x). 

Mn (Μεταναστευτικός πυρήνας) 

 

VI. Στάδιο τελικής ωρίμανσης (final oocyte maturation). H συνένωση των 

λιπιδικών σταγονιδίων και των λεκιθικών κυστιδίων ολοκληρώνεται. Όταν το 

μέγεθος των ωοκυττάρων είναι από 600 – 750 μm λαμβάνει χώρα η κατάρρευση του 

πυρηνικού φακέλου και η αποκόλληση της θυλακιώδους κυτταρικής στοιβάδας. Όταν 

το μέγεθος των ωοκυττάρων είναι από 750 μέχρι 900 μm το σχήμα τους είναι 

ακανόνιστο και περιέχουν μια λιπιδική και μια λεκιθική σταγόνα.  
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10. Θηλυκή γονάδα στο στάδιο τελικής ωρίμανσης (μεγέθυνση 20x) 

 

Στα δύο τελευταία στάδια ωρίμανσης των θηλυκών γονάδων είναι πολύ πιθανό 

μέσα στη γονάδα να περιέχονται και κάποια ατρητικά κύτταρα, τα οποία 

χαρακτηρίζονται από τη διάσπαση του κυτταροπλάσματος και της λεκίθου και την 

εξαφάνιση της ακτινωτής ζώνης.  

Για την κατάταξη των γονάδων του πειράματος μας σε κάποιο από τα παραπάνω 

στάδια λαμβάνονταν πάντα υπόψη τα πιο ώριμα ωοκύτταρα που περιέχονταν σε κάθε 

γονάδα. 

 

4.4 Κατάταξη της σπερμίασης των αρσενικών ατόμων 

Κατά την διάρκεια των δειγματοληψιών χρησιμοποιήθηκαν κινήσεις άσκησης 

πιέσεως στην κοιλιακή χώρα των αρσενικών ατόμων που κατέληγαν στην 

ουρογενετική οπή τους. Ανάλογα με την ποσότητα του σπέρματος που 
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απελευθερωνόταν από την ουρογενετική οπή του κάθε ατόμου, όπως επίσης και την 

προσπάθεια που χρειαζόταν για να επιτευχθεί η απελευθέρωση του σπέρματος, τα 

αρσενικά άτομα χωρίστηκαν σε 4 φάσεις. Ως 0 χαρακτηρίζονταν τα άτομα από τα 

οποία δεν απελευθερώνονταν σπέρμα, ως 1 τα άτομα που απελευθέρωναν ελάχιστο 

σπέρμα (περίπου 1 σταγόνα) μετά από πολλαπλές πιέσεις, 2 αυτά που 

απελευθέρωναν αρκετή ποσότητα σπέρματος με την πρώτη προσπάθεια πίεσης και 3 

αυτά που απελευθέρωναν μεγάλη ποσότητα σπέρματος ίσως και με την πιο ελαφριά 

πίεση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 41



5. Στατιστική ανάλυση 

Το στατιστικό πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε ήταν το Sigmastat 3.1. Για την 

στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση διασποράς με δύο παράγοντες 

(TWO-WAY ANOVA). Σε περίπτωση που υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά 

(p<0.05) χρησιμοποιήθηκε το Tukey test για να βρεθούν οι ομάδες οι οποίες 

εμφάνιζαν αυτή την διαφορά. Το επίπεδο σημαντικότητας τέθηκε στο p<0.05, εκτός 

αν αναφέρεται αλλιώς. Στις γραφικές παραστάσεις κάθε σημείο αντιπροσωπεύει τον 

μέσο όρο των τιμών και οι μπάρες το τυπικό σφάλμα της μέσης τιμής (S.E.M.). Στα 

διαγράμματα για τα στάδια της αναπαραγωγικής ωρίμανσης δεν χρησιμοποιήθηκαν 

μέσοι όροι άλλα ποσοστά επί τοις εκατό.  

Για την σύγκριση του ειδικού αυξητικού ρυθμού μεταξύ των διαφόρων ομάδων 

του πειράματος, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της γραμμικής παλινδρόμησης, η οποία 

στην συγκεκριμένη περίπτωση οδηγεί στην διεξαγωγή ασφαλέστερων και πιο 

έγκυρων συμπερασμάτων. Τα δεδομένα είναι γραμμικά οπότε δεν απαιτείται 

οποιαδήποτε μετατροπή. Το γενικό μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε είναι της μορφής 

Y=a1t+a2D+a3tD, όπου ως Y ορίζεται το βάρος, t ο χρόνος, D μια εικονική 

μεταβλητή με τιμές 0 και 1 και αi (i=1,2,3), σταθερές (Pavlidis et al., 2002) Η μέθοδος 

εξετάζει την υπόθεση οι σταθερές α2 και α3 να είναι μηδέν. Πιο συγκεκριμένα 

μελετάται εάν οι καμπύλες έχουν την ίδια κλίση στην περίπτωση που η σταθερά α3 

είναι μηδέν και εάν έχουν την ίδια αρχική τιμή όταν η σταθερά α2 είναι μηδέν. Στην 

περίπτωση που η κλίση και η αρχική τιμή των δύο καμπύλων είναι η ίδια, οι χρονικές 

σειρές περιγράφουν όμοιες εξαρτημένες μεταβλητές. 
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6. Αποτελέσματα 

6.1 Περιβαλλοντικές παράμετροι 

Η μεταβολή των περιβαλλοντικών παραμέτρων κατά τη διάρκεια του πειράματος 

παρουσιάζεται στον Πίνακα 1. 

 

Πίνακας 1. Μεταβολή της θερμοκρασίας και του οξυγόνου (x ± SEM, n=24) κατά 

την διάρκεια του πειράματος.  

 

Μήνες Θερμοκρασία (°C) Οξυγόνο (mg l-1) 

May 
19,1 ± 0,5 5,7 ± 0,3 

June 
22,7 ± 0,7 5,6 ± 0,4 

July 
25,6 ± 0,2 5,3 ± 0,4 

August 
25,8 ± 0,1 5,1 ± 0,1 

September 
24,9 ± 0,5 5,6 ± 0,2 

October 
22,4 ± 0,3 6,0 ± 0,1 

November 
19,9 ± 0,5 6,4 ± 0,1 

December 
17,6 ± 0,4 6,8 ± 0,4 

January 
15,9 ± 0,1 7,2 ± 0,1 

February 
15,3 ± 0,1 7,2 ± 0,1 

March 
16,5 ± 0,3 7,1 ± 0,1 

 

6.2 Σύγκριση μεταξύ των διπλών αντιγράφων των πειραματικών ομάδων 

Από την στατιστική ανάλυση διαπιστώθηκε ότι οι ομάδες Male A και Male B δεν 

διαφέρουν στατιστικά σημαντικά μεταξύ τους σε καμία από τις παραμέτρους που 

εξετάστηκαν, καθ’ όλη τη διάρκεια του πειράματος. Δεν υπήρχε στατιστικά 
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σημαντική διαφορά μεταξύ του μέσου βάρους των ατόμων των δύο ομάδων (P = 

0.459), του μέσου ολικού μήκους (P = 0.362) και του συντελεστή ευρωστίας, Κ (P = 

0.576). Το ίδιο ισχύει και για τον ειδικό αυξητικό ρυθμό, SGR, τον δείκτη 

μετατρεψιμότητας, FCR (P =0.402), και τον γοναδοσωματικό δείκτη, GSI (P = 

0.064).  

Οι ομάδες Female A και Female B δεν διέφεραν στατιστικά σημαντικά όσον 

αφορά στο βάρος (P = 0.827), στο μήκος (P = 0.550), στον συντελεστή ευρωστίας (P 

= 0.365), στον ειδικό αυξητικό ρυθμό, στον δείκτη μετατρεψιμότητας (P = 0.754) και 

στον γοναδοσωματικό δείκτη (P = 0.712). 

Οι δύο μεικτές ομάδες Mixed A και Mixed B επίσης δεν διέφεραν στατιστικά 

σημαντικά σε καμία από τις υπό εξέταση παραμέτρους μεταξύ τους. Συγκεκριμένα 

δεν παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στο μέσο βάρος των ατόμων των 

δύο ομάδων (P = 0.745), στο μέσο μήκος τους (P = 0.823), στον συντελεστή 

ευρωστίας (P = 0.944), στον ειδικό αυξητικό ρυθμό , στον δείκτη μετατρεψιμότητας 

(P = 0.151) και στον γοναδοσωματικό δείκτη (P=0.158). 

Επίσης σε καμιά πειραματική ομάδα δεν παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ των 

δυο αντιγράφων στις συγκεντρώσεις της γλυκόζης στο αίμα (Male A-Male B: P = 

0.937, Female A-Female B: P = 1.0, Mixed A-Mixed B: P = 0.996). Το γεγονός αυτό 

έδωσε την δυνατότητα να ομαδοποιηθούν τα διπλά αντίγραφα κάθε πειραματικής 

ομάδας για περαιτέρω στατιστική ανάλυση. Όσον αφορά τα επίπεδα του γαλακτικού 

οξέος στο αίμα τα διπλά αντίγραφα δεν διαφέρουν μεταξύ τους κατά την διάρκεια 

όλων των μηνών του πειράματος με εξαίρεση τις ομάδες Male A και Male B τον 

Φεβρουάριο (P < 0.001).  
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6.3 Σύγκριση των πειραματικών ομάδων 

Από την στατιστική ανάλυση του μέσου βάρους των ατόμων της κάθε ομάδας για 

κάθε μήνα διαπιστώνεται ότι το βάρος εμφανίζει στατιστικά σημαντικές διαφορές 

τόσο μεταξύ των μηνών όσο και μεταξύ των τριών πειραματικών ομάδων Male, 

Female και Mixed (P < 0.001) (Διάγραμμα 1). Ταυτόχρονα παρουσιάστηκε 

στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ των μηνών και των πειραματικών 

ομάδων (P < 0.001). Όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 1 η ομάδα Female αποκτά το 

μέγιστο μέσο βάρος της τον Μάρτιο (542.9 ± 147.2g), η ομάδα Male τον Φεβρουάριο 

(413.6 ± 92.3g) και η Mixed τον Δεκέμβριο (468.0 ± 125.6g) . 

 

Διάγραμμα 1: Σύγκριση του μέσου βάρους λαβρακιών που εκτράφηκαν σε διαφορετικές αναλογίες 
φύλου (Male= μόνο αρσενικά, Female = μόνο θηλυκά, Mixed = αρσενικά/θηλυκά 1:1). Τα διαφορετικά 
γράμματα δηλώνουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων (P < 0.001). 
 

Οι τρεις πειραματικές ομάδες, Male, Female, Mixed, εμφάνισαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ τους όσον αφορά το μέσο ολικό μήκος των ατόμων (P 

< 0.001). Το μέσο ολικό μήκος επίσης παρουσίασε στατιστικά σημαντικές διαφορές 

και μεταξύ των μηνών του πειράματος (P < 0.001), ενώ τέλος εμφανίστηκε 
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στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ των μηνών και των πειραματικών 

ομάδων (P < 0.001). Οι στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των τριών ομάδων 

στους διαφορετικούς μήνες παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 2. Η μέγιστη μέση τιμή 

του ολικού μήκους της ομάδας Female παρουσιάστηκε τον Μάρτιο (353.0 ± 

25.9mm), όπως επίσης και της ομάδας Male (322.6 ± 22.6mm), ενώ η μέγιστη τιμή 

στην ομάδα mixed παρουσιάζεται τον Φεβρουάριο (333.4 ± 26.7mm).  
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Διάγραμμα 2: Σύγκριση του μέσου ολικού μήκους λαβρακιών που εκτράφηκαν σε διαφορετικές 
αναλογίες φύλου (Male = μόνο αρσενικά, Female = μόνο θηλυκά, Mixed = αρσενικά/θηλυκά 1:1.). Τα 
διαφορετικά γράμματα δηλώνουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων (P < 0.001).  

 

Οι πειραματικές ομάδες, Male, Female, Mixed, δεν παρουσίασαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές όσον αφορά στον δείκτη ευρωστίας, Κ (P = 0.319) (Πίνακας 

2α). Επίσης δεν εμφανίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στον δείκτη 

μετατρεψιμότητας, FCR (P = 0.424) (Πίνακας 2ε) αλλά ούτε στην κατανάλωση της 

τροφής (P = 0.102). Με την χρήση γραμμικής παλινδρόμησης διαπιστώθηκε η 

ύπαρξη σημαντικής διαφοράς του αυξητικού ρυθμού των ομάδων Male και Female, 

ενώ ο αυξητικός ρυθμός και των δύο ομάδων δεν εμφάνισε διαφορά από αυτόν της 

ομάδας Mixed(Πίνακας 2δ, 2β). Παρά ταύτα ο δείκτης ευρωστίας και ο ειδικός 

αυξητικός ρυθμός παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μηνών 
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(P < 0.001), ενώ ο δείκτης μετατρεψιμότητας δεν εμφανίζει στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των μηνών(P < 0.350). Αξίζει να αναφερθεί ότι η ομάδα Male 

παρουσιάζει την μέγιστη τιμή ειδικού αυξητικού ρυθμού τον Αύγουστο και την 

ελάχιστη τον Φεβρουάριο, η ομάδα Mixed μέγιστη τιμή τον Ιούλιο και ελάχιστη τον 

Δεκέμβριο και η ομάδα Female μέγιστη τιμή τον Αύγουστο και ελάχιστη τον 

Ιανουάριο. 

Επίσης εμφανίζεται στατιστικά σημαντική διαφορά στις συγκεντρώσεις της 

γλυκόζης μεταξύ της ομάδας Female με τις ομάδες Mixed και Male (P < 0.001), οι 

οποίες δεν εμφανίζουν διαφορά μεταξύ τους (P = 0.503) (Πίνακας 2στ). Παρόλα 

αυτά το επίπεδο της γλυκόζης δεν διαφέρει μεταξύ των μηνών του πειράματος (P = 

0.085). Σε αντίθεση με την γλυκόζη οι συγκεντρώσεις του γαλακτικού οξέος 

εμφανίζουν στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των μηνών του πειράματος (P = 

0.005), αλλά όχι μεταξύ των τριών πειραματικών ομάδων (P = 0.794) (Πίνακας 

2στ).  
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Πίνακας 2α. Τιμές του συντελεστή ευρωστίας στα ψάρια των τριών πειραματικών 

ομάδων καθ’ όλη τη διάρκεια του πειράματος. Τα διαφορετικά γράμματα μέσα σε 

κάθε ομάδα δηλώνουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μηνών (P < 

0.001).  

 

 Male 

(K) 

Female 

(K) 

Mixed 

(K) 

June 
1.091 ± 0.007a 1.076 ± 0.008ad 1.079 ± 0.011a 

July 
1.079 ± 0.007a 1.079 ± 0.009ad 1.079 ± 0.006a 

August 
1.087 ± 0.007a 1.072 ± 0.008a 1.148 ± 0.020ab 

September 
1.172 ± 0.008ab 1.141 ± 0.008ade 1.164 ± 0.009ab 

October 
1.215 ± 0.008ab 1.150 ± 0.011cd 1.214 ± 0.009ab 

November 
1.268 ± 0.016b 1.215 ± 0.010bce 1.270 ± 0.008b 

December 
1.220 ± 0.010b 1.222 ± 0.011bc 1.286 ± 0.035b 

January 
1.246 ± 0.045b 1.273 ± 0.024b 1.237 ± 0.013ab 

February 
1.203 ± 0.012ab 1.265 ± 0.051b 1.178 ± 0.028ab 

March 
1.182 ± 0.017ab 1.207 ± 0.018ce 1.203 ± 0.021ab 
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Πίνακας 2β. Τιμές του ειδικού αυξητικού ρυθμού (SGR) στα ψάρια των τριών 

πειραματικών ομάδων για όλους τους μήνες του πειράματος.  

 
 

 Male 

(SGR) 

Female 

(SGR) 

Mixed 

(SGR) 

June-July 
0.469 ± 0.047 0.606 ± 0.025 0.549 ± 0.012 

July-Aug 
0.526 ± 0.034 0.551 ± 0.009 0.674 ± 0.035 

Aug-Sept 
0.734 ± 0.036 0.856 ± 0.092 0.639 ± 0.020 

Sep-Oct 
0.556 ± 0.065 0.530 ± 0.083 0.553 ± 0.028 

Oct-Nov 
0.522 ± 0.014 0.541 ± 0.004 0.635 ± 0.024 

Nov-Dec 
0.061 ± 0.080 0.308 ± 0.023 0.224 ± 0.102 

Dec-Jan 
-0.035 ± 0.074 0.198 ± 0.021 -0.117 ± 0.009 

Jan-Feb 
0.088 ± 0.094 -0.091 ± 0.040 -0.078 ± 0.025 

Feb-March 
-0.078 ± 0.201 0.129 ± 0.148 0.007 ± 0.048 

 

Πίνακας 2γ. Ρυθμός αύξησης των πειραματικών ομάδων με ανάλυση γραμμικής 

παλινδρόμησης καθ’ όλη τη διάρκεια του πειράματος (SGR ειδικός αυξητικός 

ρυθμός, R2 συντελεστής προσδιορισμού). 

 

 SGR R2 

Male 1.109 0.585 
Female 1.536 0.641 
Mixed 1.263 0.550 
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Πίνακας 2δ. Στατιστικές διαφορές του ρυθμού αύξησης των πειραματικών ομάδων 

με ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης (Σ.Δ. σημαντική διαφορά, Μ.Σ.Δ. μη 

σημαντική διαφορά). 
 

 P1 P2 P3  
Male-Female < 0.001 0.714 < 0.001 Σ.Δ. 
Male-Mixed < 0.001 0.559 0.002 Μ.Σ.Δ. 
Female-Mixed < 0.001 0.394 < 0.001 M.Σ.Δ. 
 

Πίνακας 2ε. Τιμές του δείκτη μετατρεψιμότητας (FCR) στα ψάρια των τριών 

πειραματικών ομάδων κατά την διάρκεια του πειράματος.  

 

 Male 

(FCR) 

Female 

(FCR) 

Mixed 

(FCR) 

May-June 
1.302 ± 0.037 1.084 ± 0.052 1.319 ± 0.142 

June-July 
1.662 ± 0.150 1.285 ± 0.001 1.366 ± 0.022 

July-Aug 
1.319 ± 0.034 1.229 ± 0.016 1.246 ± 0.162 

Aug-Sept 
1.479 ± 0.165 1.064 ± 0.040 1.284 ± 0.470 

Sep-Oct 
1.676 ± 0.164 1.670 ± 0.376 1.352 ± 0.382 

Oct-Nov 
1.575 ± 0.590 1.232 ± 0.203 1.887 ± 0.513 

Nov-Dec 
1.990 ± 0.413 4.243 ± 1.000 1.232 ± 0.573 

Dec-Jan 
3.948 ± 6.201 0.656 ± 0.163 -0.605 ± 4.541 

Jan-Feb 
1.549 ± 0.695 -4.037 ± 1.504 -0.048 ± 2.077 

Feb-March 
-0.182 ± 0.072 -0.245 ± 0.062 -0.147 ± 0.024 
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Πίνακας 2στ. Συγκεντρώσεις (x ± SEM) γλυκόζης και γαλακτικού οξέος στο αίμα 

ψαριών των πειραματικών ομάδων. Τα διαφορετικά γράμματα μεταξύ των ομάδων 

δηλώνουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων (P < 0.001) 

 

 Male Mixed Female Male Mixed Female 

 Γλυκόζη (mmol l-1) Γαλακτικό (mmol l-1) 

Oct. 4..12±0.18a 4.46±0.23a 5.16±0.35b 1.13±0.19a 1.14±0.26a 1.22±0.17a 

Nov. 4.53±0.29a 4.03±0.16a 4.8±0.38b 1.28±0.14ab 1.46±0.17ab 0.96±0.17ab 

Dec. 3.96±0.28a 4.61±0.35a 5.52±0.54b 0.87±0.11a 0.82±0.12a 1.44±0.13a 

Jan. 4.26±0.2a 5.11±0.48a 6.92±0.74b 1.32±0.29ab 1.4±0.17ab 1.78±0.3ab 

Feb. 4.08±0.29a 4.3±0.24a 6.62±1.17b 2.93±0.64b 1.4±0.19b 1.32±0.28b 

 

Όσον αφορά στον γοναδοσωματικό δείκτη (Διάγραμμα 3) παρουσιάστηκαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μηνών. Κατά την διάρκεια όλου του 

πειράματος ο δείκτης μεταξύ των ομάδων δεν εμφάνισε στατιστικές διαφορές (P = 

0.237). Κάνοντας όμως στατιστική εξέταση για τον γοναδοσωματικό δείκτη μεταξύ 

των τριών ομάδων μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου ωοτοκίας (δηλαδή για τους 

μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο), εμφανίστηκε τον Ιανουάριο στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των Female και των Male (P = 0.003), ενώ τον 

Φεβρουάριο μεταξύ των Male και Female (P = 0.001) και των Mixed και Male (P = 

0.011). Τέλος και οι τρεις πειραματικές ομάδες εμφάνισαν την  μέγιστη μέση τιμή 

του γοναδοσωματικού δείκτη τον Ιανουάριο και την ελάχιστη τον Οκτώβριο.  
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Διάγραμμα 3: Σύγκριση της μέσης τιμής του γοναδοσωματικού δείκτη σε άτομα των τριών 
πειραματικών ομάδων (διαφορετική αναλογία φύλου). Τα διαφορετικά γράμματα στο διάγραμμα 
δηλώνουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων (P=<0.05).  
 

6.4.1 Σύγκριση μεταξύ των θηλυκών ατόμων των πειραματικών ομάδων 

Female και Mixed στους δείκτες αύξησης 

Για να διαπιστωθεί εάν η αναλογία φύλου επηρεάζει την αναπαραγωγική 

ωρίμανση και την αύξηση στα θηλυκά άτομα του λαβρακιού έγινε σύγκριση μεταξύ 

των θηλυκών ατόμων των πειραματικών ομάδων Female και Mixed τα οποία 

βρίσκονταν μέσα στις δεξαμενές εν απουσία αρσενικών ή σε αναλογία φύλου 1:1 

αντιστοίχως (Διάγραμμα 4).  

Από την στατιστική ανάλυση του μέσου βάρους των θηλυκών ατόμων των δύο 

ομάδων φάνηκε πως υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των μηνών (P 

<0.001), ενώ δεν παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική διαφορά όσον αφορά το 

βάρος μεταξύ των θηλυκών ατόμων των δύο ομάδων κατά την συνολική διάρκεια 

του πειράματος (P = 0.075). Παρόλα αυτά εξετάζοντας το βάρος μεταξύ των 

θηλυκών ατόμων των ομάδων Female και Mixed μόνο γύρω από την περίοδο 

ωοτοκίας (Ιανουάριο με Μάρτιο), διαπιστώθηκε ότι τους τρεις τελευταίους μήνες, 
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Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο, υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

των θηλυκών ατόμων των δύο ομάδων (P = 0.019). Το βάρος των θηλυκών ατόμων 

που βρίσκονταν στις δεξαμενές μαζί με αρσενικά σε αναλογία φύλου 1:1 ήταν 

μικρότερο από αυτό των θηλυκών που βρίσκονταν σε δεξαμενές απουσία αρσενικών 

ατόμων.  

 

Διαγραμμα 4: Σύγκριση του βάρους των θηλυκών ατόμων από την ομάδα Female (Female (F)) με τα 
θηλυκά άτομα της ομάδας Mixed (Female (M)). Τα διαφορετικά γράμματα δηλώνουν στατιστικά 
σημαντικές διαφορές (P < 0.05) 
 

Η στατιστική ανάλυση για το ολικό μήκος των θηλυκών ατόμων των δύο 

πειραματικών ομάδων σε σχέση με τον χρόνο έδωσε παρόμοια αποτελέσματα με το 

βάρος (Διάγραμμα 5). Δηλαδή το μήκος εμφάνισε στατιστικά σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των διαφόρων μηνών (P = <0.001) αλλά στον συνολικό χρόνο του 

πειράματος δεν υπήρξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές του μεταξύ των θηλυκών 

ατόμων των δύο ομάδων (P = 0.051). Αλλά η στατιστική ανάλυση για το μήκος 

μεταξύ των ατόμων γύρω από την περίοδο ωοτοκίας έδωσε στατιστικά σημαντική 

διαφορά στο μήκος μεταξύ των θηλυκών ατόμων των ομάδων Female και Mixed 

κατά τους μήνες Ιανουάριο και Μάρτιο (P = 0.026). Τέλος παρατηρήθηκε ότι και 

πάλι όπως και με το βάρος τα θηλυκά άτομα της ομάδας Female εμφάνισαν 
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μεγαλύτερο μήκος κατά την διάρκεια αυτών των δύο μηνών από τα θηλυκά της 

ομάδας Mixed.  

 

Διάγραμμα 5: Σύγκριση του ολικού μήκους των θηλυκών ατόμων από την ομάδα Female (Female (F)) 
με τα θηλυκά άτομα της ομάδας Mixed (Female (M)). Τα διαφορετικά γράμματα δηλώνουν στατιστικά 
σημαντικές διαφορές (P < 0.05) 
 

Τα θηλυκά άτομα των ομάδων Female και Mixed δεν εμφάνισαν καμία 

στατιστικά σημαντική διαφορά όσον αφορά στον συντελεστή ευρωστίας Κ (P = 

0.502), ο οποίος παρουσιάζει στατιστικά σημαντικές διαφορές μόνο μεταξύ των 

μηνών (P = 0.003) (Πίνακας 3α). Ακόμα και αν εξεταστεί ο συντελεστής ευρωστίας 

γύρω από την περίοδο ωοτοκίας, δηλαδή για τους μήνες εκείνους που τα θηλυκά 

άτομα των δύο ομάδων παρουσίασαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στο μήκος και 

το βάρος τους, και πάλι οι διαφορές του δεν ήταν στατιστικά σημαντικές (P = 0.423). 

 

 

 

 

 

 54



Πίνακας 3α. Τιμές του συντελεστή ευρωστίας των θηλυκών ατόμων των 

πειραματικών ομάδων Female και Mixed. Τα διαφορετικά γράμματα μέσα σε κάθε 

ομάδα δηλώνουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μηνών (P < 0.05). 

 

 Female (F) 

(K) 

Female (M) 

(K) 

June 
1.076 ± 0.008ad 1.068 ± 0.018a 

July 
1.079 ± 0.009ad 1.065 ± 0.009a 

August 
1.072 ± 0.008a 1.124 ± 0.027ab 

September 
1.141 ± 0.008ade 1.160 ± 0.010ab 

October 
1.150 ± 0.011cd 1.196 ± 0.011ab 

November 
1.215 ± 0.010bce 1.260 ± 0.013ab 

December 
1.222 ± 0.011bc 1.311 ± 0.058b 

January 
1.273 ± 0.024b 1.259 ± 0.016ab 

February 
1.265 ± 0.051b 1.157 ± 0.047ab 

March 
1.207 ± 0.018ce 1.220 ± 0.031b 

 

Ο ειδικός αυξητικός ρυθμός (SGR) των θηλυκών ατόμων των δύο πειραματικών 

ομάδων εμφάνισε διαφορές κατά τη διάρκεια του χρόνου, αλλά όχι και μεταξύ των 

θηλυκών των δύο πειραματικών ομάδων (Πίνακας 3δ). Τα θηλυκά άτομα και των 

δύο ομάδων παρουσιάζουν την μέγιστη τιμή ειδικού αυξητικού ρυθμού τον 

Σεπτέμβριο και την ελάχιστη τον Φεβρουάριο. 

 

 

 

 

 55



Πίνακας 3β. Τιμές του ειδικού αυξητικού ρυθμού των θηλυκών ατόμων των 

πειραματικών ομάδων Female και Mixed. 

 

 Female (F) 

(SGR) 

Female (M) 

(SGR) 

June-July 
0.606 ± 0.025 0.591 ± 0.018 

July-Aug 
0.551 ± 0.009 0.706 ± 0.061 

Aug-Sept 
0.856 ± 0.092 0.734 ± 0.026 

Sep-Oct 
0.530 ± 0.083 0.566 ± 0.017 

Oct-Nov 
0.541 ± 0.004 0.626 ± 0.124 

Nov-Dec 
0.308 ± 0.023 0.265 ± 0.241 

Dec-Jan 
0.198 ± 0.021 -0.106 ± 0.034 

Jan-Feb 
-0.091 ± 0.040 -0.130 ± 0.013 

Feb-March 
0.129 ± 0.148 0.054 ± 0.100 

 

Πίνακας 3γ. Ρυθμός αύξησης των θηλυκών ατόμων των ομάδων Female και Mixed 

με ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης καθ’ όλη τη διάρκεια του πειράματος. 

 

 SGR R2 

Female 1.607 0.645 
Female M. 1.444 0.548 
 

Πίνακας 3δ. Στατιστικές διαφορές του ρυθμού αύξησης των θηλυκών ατόμων με 

ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης (Σ.Δ. σημαντική διαφορά, Μ.Σ.Δ. μη σημαντική 

διαφορά). 

 

 P1 P2 P3  
Female-Female M. < 0.001 0.346 0.072 Μ.Σ.Δ. 
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Όσον αφορά στις συγκεντρώσεις της γλυκόζης στο αίμα εμφανίζεται στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των θηλυκών ατόμων της ομάδας Female και Mixed (P = 

0.049) ) (Πίνακας 3ε). Τα θηλυκά άτομα της ομάδας Female έχουν μεγαλύτερες 

τιμές από τα θηλυκά της ομάδας Mixed. Αντιθέτως τα θηλυκά άτομα των δύο 

ομάδων δεν παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική διαφορά όσον αφορά στις 

συγκεντρώσεις του γαλακτικού οξέος (P = 0.481) (Πίνακας 3ε). 

 

Πίνακας 3ε. Συγκεντρώσεις γλυκόζης και γαλακτικού οξέος στο αίμα θηλυκών 

ατόμων της ομάδας Female και Mixed. Τα διαφορετικά γράμματα δηλώνουν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των θηλυκών ατόμων των δύο ομάδων 

(P=0,05). 

 

 Female (F) Female (M) Female (F) Female (M) 

 Γλυκόζη (mmol l-1) Γαλακτικό (mmol l-1) 

October 5.16±0.35a 4.45±0.34b 1.22±0.24 0.77±0.21 

November 4.8±0.38a 4.1±0.17b 0.96±0.17 1.46±0.24 

December 5.52±0.54a 5.06±0.49b 1.44±0.13 0.9±0.18 

January 7.02±0.73a 5.72±0.81b 1.77±0.24 1.4±0.25 

February 6.16±1.17a 4.56±0.55b 1.42±0.19 1.72±0.4 

 

6.4.2 Σύγκριση μεταξύ των θηλυκών ατόμων των πειραματικών ομάδων 

Female και Mixed στην αναπαραγωγική ωρίμανση. 

Για να εξετάσουμε εάν η αναλογία του φύλου επηρεάζει την αναπαραγωγική 

ωριμότητα στα θηλυκά άτομα συγκρίναμε τα ποσοστά των ώριμων θηλυκών ατόμων 

της ομάδας Female με αυτά της ομάδας Mixed για τους μήνες από Οκτώβριο μέχρι 

Φεβρουάριο, θεωρώντας ως ώριμα τα άτομα που βρίσκονται στο στάδιο της 
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λεκιθογένεσης ή σε πιο προχωρημένο στάδιο (μετανάστευσης του προμειωτικού 

πυρήνα και τελικής ωρίμανσης). Διαπιστώθηκε πως μεταξύ των θηλυκών ατόμων 

των δύο ομάδων δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά (P = 0.126). 

(Διάγραμμα 6).  

Τον Οκτώβριο τα θηλυκά άτομα και των δύο πειραματικών βρίσκονται στο 

στάδιο των πυρηνισκών (40-50%) και στο στάδιο των λιπιδίων (60-50%). Τον 

Νοέμβριο υπάρχουν ακόμα άτομα στο στάδιο των λιπιδίων αλλά ένα ποσοστό των 

θηλυκών ατόμων έχουν περάσει στο επόμενο στάδιο, των φλοιϊκών κυψελίδων (το 

80% της ομάδας Female και το 40% των θηλυκών της ομάδας Mixed). Τον επόμενο 

μήνα περίπου το 50% των θηλυκών ατόμων και των δύο πειραματικών ομάδων 

βρίσκονται στο στάδιο της λεκιθογένεσης, ενώ περίπου το 35% στο στάδιο των 

φλοιϊκών κυψελίδων. Το 80% των θηλυκών ατόμων και των δύο ομάδων έχουν 

περάσει στο στάδιο μετανάστευσης του προμειωτικού πυρήνα τον Ιανουάριο Τέλος 

τον Φεβρουάριο εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια ώριμα άτομα, στο στάδιο του 

προμειωτικού πυρήνα σε ποσοστό 30%. 
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Διάγραμμα 6. Σύγκριση της γοναδικής ωριμότητας των θηλυκών ατόμων της ομάδας Female 
(Female(F)) με τα θηλυκά άτομα της ομάδας Mixed (Female(M)). Πάνω στο διάγραμμα φαίνονται τα 
στάδια με τη σειρά που εμφανίζονται κατά την ωρίμανση των γονάδων.  
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Επίσης δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά στο γοναδοσωματικού δείκτη 

(GSI) μεταξύ των θηλυκών ατόμων των δύο ομάδων (Female, Mixed) (P = 0.693) 

(Διάγραμμα 7). Η διαφορά του γοναδοσωματικού δείκτη όμως μεταξύ των μηνών 

ήταν στατιστικά σημαντική (P = 0.001), και οι δύο ομάδες εμφάνισαν την μέγιστη 

τιμή του δείκτη τον Ιανουάριο, με τιμή για τα θηλυκά της ομάδας mixed  5.50 ± 

1.38%, και τα θηλυκά της ομάδας female 5.10 ± 0.76%. (Διάγραμμα 7).  

 

 

Διάγραμμα 7. Σύγκριση του γοναδοσωματικού δείκτη των θηλυκών ατόμων της ομάδας Female 
(Female(F)) και της ομάδας Mixed (Female(M)).  
 

6.5.1 Σύγκριση μεταξύ των αρσενικών ατόμων των πειραματικών ομάδων 

Male και Mixed στους δείκτες αύξησης. 

Για να διαπιστωθεί εάν η αναλογία φύλου επηρεάζει την αναπαραγωγική 

ωρίμανση και την αύξηση στα αρσενικά άτομα του λαβρακιού έγινε σύγκριση 

μεταξύ των αρσενικών των πειραματικών ομάδων Male και Mixed τα οποία 

βρίσκονταν μέσα στις δεξαμενές εν απουσία θηλυκών ή σε αναλογία φύλου 1:1.  
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Το βάρος των αρσενικών ατόμων των δύο πειραματικών ομάδων διέφερε κατά 

την διάρκεια των μηνών του πειράματος (P < 0.001). Παρόλα αυτά δεν υπήρξε 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ του βάρους των αρσενικών των δύο ομάδων 

(P = 0.855). Τα αρσενικά αμφότερων των ομάδων εμφάνισαν το μέγιστο βάρος τον 

Δεκέμβριο (Διάγραμμα 8). 
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Διάγραμμα 8. Σύγκριση του μέσου βάρους μεταξύ των αρσενικών ατόμων της ομάδας Male (Male(M)) 
με τα αρσενικά άτομα της ομάδας Mixed (Male(Mix)). 
 

Στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μηνών εμφανίστηκαν και στο μήκος 

των αρσενικών των δύο ομάδων (P < 0.001). Μεταξύ των δύο ομάδων όμως τα 

αρσενικά δεν εμφάνισαν στατιστικά σημαντικές διαφορές. Η μέγιστη τιμή του μέσου 

ολικού μήκους των αρσενικών και των δύο ομάδων παρατηρήθηκε τον Δεκέμβριο 

(Διάγραμμα 9).  
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Διάγραμμα 9. Σύγκριση του μέσου ολικού μήκους μεταξύ των αρσενικών ατόμων της ομάδας Male 
(Male(M)) και της ομάδας Mixed (Male(Mix)).  

 

Όσον αφορά στον συντελεστή ευρωστίας (Πίνακας 4α), εμφανίστηκαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μηνών (P < 0.001) αλλά όχι και μεταξύ 

των αρσενικών των ομάδων Male και Mixed ( P = 0.325). Το ίδιο ακριβώς πρότυπο 

παρουσιάστηκε και για τον ειδικό αυξητικό ρυθμό(Πίνακας 4δ). Όπως φαίνεται 

στον Πίνακα 4β η μέγιστη τιμή του ειδικού αυξητικού ρυθμού των αρσενικών της 

ομάδας Male ήταν τον Αύγουστο (0.734%) ενώ των αρσενικών της ομάδας Mixed 

τον Ιούλιο (0.624%). Τα αρσενικά άτομα και των δύο ομάδων έδωσαν την ελάχιστη 

τιμή τον Φεβρουάριο (-0.078% και -0.114% αντίστοιχα).  
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Πίνακας 4α. Τιμές του συντελεστή ευρωστίας των αρσενικών ατόμων των δύο 

πειραματικών ομάδων Male και Mixed. Τα διαφορετικά γράμματα μέσα σε κάθε 

ομάδα δηλώνουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μηνών (P < 0.05). 

 

 Male (M) 

(K) 

Male (Mix) 

(K) 

June 
1.091 ± 0.007a 1.090 ± 0.013a 

July 
1.079 ± 0.007a 1.093 ± 0.009a 

August 
1.087 ± 0.007a 1.175 ± 0.032ab 

September 
1.172 ± 0.008ab 1.168 ± 0.016ab 

October 
1.215 ± 0.008ab 1.234 ± 0.013bc 

November 
1.268 ± 0.016b 1.282 ± 0.009c 

December 
1.220 ± 0.010b 1.255 ± 0.021bc 

January 
1.246 ± 0.045b 1.211 ± 0.019bc 

February 
1.203 ± 0.012ab 1.205 ± 0.020bc 

March 
1.182 ± 0.017ab 1.179 ± 0.027ab 
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Πίνακας 4β. Τιμές του ειδικού αυξητικού ρυθμού των αρσενικών ατόμων των 

πειραματικών ομάδων Male και Mixed. 

 

 Male (M) 

(SGR) 

Male (Mix) 

(SGR) 

June-July 
0.469 ± 0.047 0.507 ± 0.041 

July-Aug 
0.526 ± 0.034 0.624 ± 0.043 

Aug-Sept 
0.734 ± 0.036 0.542 ± 0.020 

Sep-Oct 
0.556 ± 0.065 0.522 ± 0.066 

Oct-Nov 
0.522 ± 0.014 0.594 ± 0.026 

Nov-Dec 
0.061 ± 0.080 0.154 ± 0.077 

Dec-Jan 
-0.035 ± 0.074 -0.104 ± 0.014 

Jan-Feb 
0.088 ± 0.094 -0.020 ± 0.086 

Feb-March 
-0.078 ± 0.201 -0.114 ± 0.096 

 

Πίνακας 4γ. Ρυθμός αύξησης των αρσενικών ατόμων των ομάδων Male και Mixed 

με ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης καθ’ όλη τη διάρκεια του πειράματος. 

 

 SGR R2 

Male 1.085 0.588 
Male M. 1.082 0.621 
 

Πίνακας 4δ. Στατιστικές διαφορές του ρυθμού αύξησης των αρσενικών ατόμων με 

ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης (Σ.Δ. σημαντική διαφορά, Μ.Σ.Δ. μη σημαντική 

διαφορά). 

 

 P1 P2 P3  
Male-Male M. < 0.001 0.723 0.984 Μ.Σ.Δ. 
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Οι συγκεντρώσεις γλυκόζης στο αίμα (Πίνακας 4ε) δεν εμφάνισαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των αρσενικών ατόμων των ομάδων Male και Mixed (P 

= 1.0) σε αντίθεση με ότι συμβαίνει στα θηλυκά άτομα. Επίσης οι συγκεντρώσεις 

του γαλακτικού οξέος (Πίνακας 4ε) δεν παρουσίασαν στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ των αρσενικών ατόμων των δύο ομάδων (P = 0.65), αλλά ούτε και 

μεταξύ των διαφόρων μηνών (P = 0.1). 

 

Πίνακας 4ε. Συγκεντρώσεις γλυκόζης και του γαλακτικού οξέος στο αίμα 

αρσενικών ατόμων των ομάδων Male και Mixed.  

 

 Male (M) Male (Mix) Male (M) Male (Mix) 

 Γλυκόζη (mmol l-1) Γαλακτικό (mmol l-1) 

October 4.12 ± 0.18 4.46 ± 0.33 1.13 ± 0.19 1.38 ± 0.40 

November 4.53 ± 0.29 3.96 ± 0.29 1.28 ± 0.14 1.46 ± 0.28 

December 3.96 ± 0.28 3.92 ± 0.24 0.87 ± 0.11 0.65 ± 0.09 

January 4.26 ± 0.2 4.5 ± 0.45 1.32 ± 0.29 1.4 ± 0.27 

February 3.86 ± 0.26 3.82 ± 0.17 2.41 ± 0.74 1.52 ± 0.25 

 

6.5.2 Σύγκριση μεταξύ των αρσενικών ατόμων των πειραματικών ομάδων 

Μale και Mixed στην αναπαραγωγική ωρίμανση. 

Για να διαπιστωθεί εάν η αναλογία του φύλου επηρεάζει την αναπαραγωγική 

ωριμότητα στα αρσενικά άτομα, συγκρίθηκαν τα ποσοστά των ώριμων (στο στάδιο 

της σπερμίασης) αρσενικών των ομάδων Male και Mixed για τους μήνες Οκτώβριο 

με Φεβρουάριο. Δεν εμφανίστηκε, όμως, στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των 

αρσενικών των δύο ομάδων (P = 0.463). (Διάγραμμα 10).  

 64



Τον Οκτώβριο η πλειονότητα των αρσενικών ατόμων και των δύο πειραματικών 

ομάδων είναι ανώριμα, ενώ ένα ποσοστό έχει ήδη περάσει στο στάδιο της 

σπερματογένεσης. Ο Νοέμβριος είναι ο μοναδικός μήνας στον οποίο παρουσιάζονται 

διαφορές στην γοναδική ωρίμανση των αρσενικών των δύο ομάδων. Τα αρσενικά 

της ομάδας Male κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τους (90%) έχουν περάσει στο στάδιο 

της σπερματογένεσης, ένα μικρό ποσοστό (10%) στο στάδιο της σπερμίασης και δεν 

υπάρχουν καθόλου ανώριμα άτομα. Στην ομάδα Mixed υπάρχουν κάποια ανώριμα 

άτομα (40%), το ποσοστό των ατόμων που βρίσκονται σε σπερματογένεση (20%) 

είναι κατά πολύ μικρότερο σε σύγκριση με την άλλη ομάδα, ενώ το ποσοστό των 

ατόμων στη σπερμίαση αρκετά μεγαλύτερο (40%). Για τους επόμενους δύο μήνες 

(Δεκέμβριο και Ιανουάριο) το σύνολο των αρσενικών ατόμων και των δύο ομάδων 

βρίσκονται στο στάδιο της σπερμίασης και παράγουν σπέρμα και τέλος τον 

Φεβρουάριο η πλειονότητα των αρσενικών ατόμων και των δύο ομάδων συνεχίζει να 

παράγει σπέρμα ενώ ένα ποσοστό (30 - 40%) βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο, της 

κατανάλωσης (post-spawining).  
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Διάγραμμα 10. Σύγκριση της γοναδικής ωρίμανσης των αρσενικών ατόμων των πειραματικών ομάδων 
Male (Male(M)) και Mixed (Male(Mix)).  
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Επίσης δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά στο γοναδοσωματικού δείκτη 

(GSI) μεταξύ των αρσενικών ατόμων των δύο ομάδων (Male, Mixed) (P = 0.251),  

αλλά στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μηνών (P < 0.001). Η μεγαλύτερη 

τιμή του γοναδοσωματικού δείκτη για τα αρσενικά άτομα της ομάδας Mixed 

παρατηρήθηκε τον Δεκέμβριο και των αρσενικών της ομάδας Male τον Ιανουάριο, 

ενώ ταυτόχρονα και τους δύο αυτούς μήνες το 100% των γονάδων των ατόμων ήταν 

στο στάδιο απελευθέρωσης σπερματοζωαρίων (Διάγραμμα 11). 

 

 

 
Διάγραμμα 11. Σύγκριση του γοναδοσωματικού δείκτη των αρσενικών ατόμων των πειραματικών  
ομάδων Male (Male(M)) και  Mixed (Male(Mix)). 
 

6.6.1 Σύγκριση μεταξύ αρσενικών και θηλυκών ατόμων ανεξαρτήτως 

πειραματικής ομάδας στους δείκτες αύξησης 

Ανεξάρτητα από την δεξαμενή ή την πειραματική ομάδα στην οποία βρίσκονταν 

τα άτομα έγινε σύγκριση του συνόλου των αρσενικών ατόμων με το σύνολο των 

θηλυκών ατόμων που χρησιμοποιήθηκαν στο πείραμα (Διάγραμμα 12). Ξεκινώντας 

με το μέσο βάρος διαπιστώθηκε ότι υπήρξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές 
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μεταξύ των μηνών (P < 0.001) άλλα και μεταξύ των δύο φύλων (P < 0.001). Το 

βάρος των αρσενικών και θηλυκών ατόμων διέφερε καθ’ όλη τη διάρκεια του 

πειράματος εκτός από τους δύο πρώτους μήνες, δηλαδή τον Ιούνιο και τον Ιούλιο 

(Διάγραμμα 12). Έτσι ξεκινώντας τον Ιούνιο από ένα μέσο βάρος  162.5 ± 2.8 g για 

τα αρσενικά και 165.9 ± 3.4 g για τα θηλυκά έφτασαν στο τέλος του πειράματος 

(Μάρτιο) σε ένα βάρος 398.2 ± 14.6 g και 520.7 ± 24.3 g αντίστοιχα. 

 

Διάγραμμα 12. Σύγκριση του μέσου βάρους μεταξύ των αρσενικών και των θηλυκών ατόμων 
λαβρακιού κατά την διάρκεια του πειράματος. Τα διαφορετικά γράμματα δηλώνουν στατιστικά 
σημαντικές διαφορές (P < 0.001) 
 

Το μέσο ολικό μήκος εμφάνισε επίσης στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των 

μηνών (P < 0.001) καθώς και μεταξύ των δύο φύλων (P < 0.001) (Διάγραμμα 13). 

Έτσι ξεκινώντας τον Ιούνιο από ένα μέσο μήκος 245.2 ± 1.2 mm για τα αρσενικά και 

247.9 ± 1.4 mm για τα θηλυκά έφτασαν στο τέλος του πειράματος (Μάρτιο) σε ένα 

μήκος 321.7 ± 3.7 mm και 347.6 ± 4.6 mm αντίστοιχα. 
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Διάγραμμα 13. Σύγκριση του μέσου ολικού μήκους μεταξύ των αρσενικών και των θηλυκών ατόμων 
λαβρακιού κατά την διάρκεια του πειράματος. Τα διαφορετικά γράμματα δηλώνουν στατιστικά 
σημαντικές διαφορές (P<0.001).  

 

Ο συντελεστής ευρωστίας των θηλυκών και των αρσενικών ατόμων παρότι 

παρουσίασε στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μηνών (P < 0.001) δεν 

εμφάνισε στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων (P = 0.465) 

(Πίνακας 5α). Με την χρήση της μεθόδου της γραμμικής παλινδρόμησης φαίνεται 

ότι υπάρχει σημαντική διαφορά στον ειδικό αυξητικό ρυθμό των δύο φύλων 

(Πίνακας 5δ). Η μέγιστη τιμή του ειδικού αυξητικού ρυθμού για τα θηλυκά 

(0.815%) και για τα αρσενικά άτομα (0.676%) παρατηρήθηκε τον Αύγουστο ενώ η 

ελάχιστη τιμή για τα θηλυκά τον Ιανουάριο (-0.103%) και για τα αρσενικά τον 

Φεβρουάριο (-0.085%). 
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Πίνακας 5α. Οι τιμές του συντελεστή ευρωστίας (K) στα άτομα των δύο φύλων. 

Τα διαφορετικά γράμματα μέσα σε κάθε ομάδα δηλώνουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των μηνών (P < 0.001) 

 

 Male 

(K) 

Female 

(K) 

June 
1.091 ± 0.006a 1.074 ± 0.008a 

July 
1.084± 0.006ac 1.074 ± 0.007a 

August 
1.113 ± 0.011ace 1.089 ± 0.010ac 

September 
1.171 ± 0.008acd 1.147 ± 0.006ab 

October 
1.221 ± 0.008bcd 1.165 ± 0.008ab 

November 
1.272 ± 0.012b 1.230 ± 0.008bc 

December 
1.230 ± 0.009bcd 1.252 ± 0.022b 

January 
1.240 ± 0.032bcd 1.268 ± 0.016b 

February 
1.211 ± 0.010bcde 1.229 ± 0.038ab 

March 
1.181 ± 0.014c 1.211 ± 0.016ab 
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Πίνακας 5β. Οι τιμές του ειδικού αυξητικού ρυθμού (SGR) στα άτομα των δύο 

φύλων. 

 

 Male 

(SGR) 

Female  

(SGR) 

June-July 
0.482 ± 0.019 0.599 ± 0.011 

July-Aug 
0.554 ± 0.049 0.629 ± 0.077 

Aug-Sept 
0.676 ± 0.096 0.795 ± 0.061 

Sep-Oct 
0.545 ± 0.017 0.548 ± 0.018 

Oct-Nov 
0.544 ± 0.036 0.584 ± 0.043 

Nov-Dec 
0.087 ± 0.046 0.287 ± 0.021 

Dec-Jan 
-0.055 ± 0.035 0.046 ± 0.152 

Jan-Feb 
0.057 ± 0.054 -0.111 ± 0.019 

Feb-March 
-0.085 ± 0.018 0.092± 0.039 

 

Πίνακας 5γ. Ρυθμός αύξησης των θηλυκών και αρσενικών ατόμων καθ’ όλη τη 

διάρκεια του πειράματος με ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης. 

 

 SGR R2 

Female 1.607 0.645 
Female M. 1.444 0.548 
Male 1.085 0.588 
Male M. 1.082 0.621 
 

Πίνακας 5δ. Στατιστικές διαφορές του ρυθμού αύξησης θηλυκών και αρσενικών 

ατόμων με ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης (Σ.Δ. σημαντική διαφορά, Μ.Σ.Δ. μη 

σημαντική διαφορά). 

 

 P1 P2 P3  
Male-Female < 0.001 0.881 < 0.001 Σ.Δ. 
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Όσον αφορά τις συγκεντρώσεις της γλυκόζης στο αίμα (Πίνακας 5ε) 

εμφανίζονται στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων (P < 0.001) 

αλλά όχι και μεταξύ των διαφόρων μηνών του πειράματος (P = 0.085). Τα επίπεδα 

της γλυκόζης των θηλυκών ατόμων είναι υψηλότερα από των αρσενικών. Αντιθέτως 

στις συγκεντρώσεις του γαλακτικού οξέος (Πίνακας 5ε) δεν υπάρχουν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ αρσενικών και θηλυκών ατόμων (P = 0.780), φαίνεται 

να υπάρχουν όμως μεταξύ κάποιων μηνών του πειράματος (P = 0.004).  

 

Πίνακας 5ε. Συγκεντρώσεις γλυκόζης και του γαλακτικού οξέος στα αίμα ατόμων 

των δύο φύλων. Τα διαφορετικά γράμματα δηλώνουν στατιστικά σημαντική διαφορά 

μεταξύ των ομάδων, ενώ οι διαφορετικοί αριθμοί δηλώνουν στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ των μηνών (P < 0.001) 

 

 Male Female Male Female 

 Γλυκόζη (mmol l-1) Γαλακτικό (mmol l-1) 

October 4.25±0.21a 4.95±0.27b 1.22±0.241 1.09±0.141 

November 4.34±0.22a 4.56±0.27b 1.34±1.1312 1.12±0.1512 

December 3.95±0.21a 5.35±0.38b 0.8±0.091 1.25±0.121 

January 4.34±0.19a 6.58±0.56b 1.34±0.2112 1.64±0.1812 

February 3.84±0.17a 5.62±0.81b 2.11±0.52 152±0.182 

 

6.6.2 Σύγκριση μεταξύ αρσενικών και θηλυκών ατόμων ανεξαρτήτως 

πειραματικής ομάδας στην αναπαραγωγική ωρίμανση 

Από την στατιστική ανάλυση του γοναδοσωματικού δείκτη των δύο διαφορετικών 

φύλλων (Διάγραμμα 14) σε σχέση με τους διαφορετικούς μήνες φάνηκε πως δεν 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά του δείκτη μεταξύ των μηνών (P = 0.164) 
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αλλά και ούτε μεταξύ των δύο φύλων (P = 0.437). Εξετάζοντας όμως τον 

γοναδοσωματικό δείκτη τους αναπαραγωγικούς μήνες (Ιανουάριο και Φεβρουάριο) 

διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων (P < 0.001). Η 

ελάχιστη τιμή του γοναδοσωματικού δείκτη για τα αρσενικά (0.17 ± 0.024%) και τα 

θηλυκά άτομά (0.43 ± 0.016%) παρατηρήθηκε τον Οκτώβριο και η μέγιστη τιμή τον 

Ιανουάριο (5.23 ± 0.657% για τα θηλυκά και 2.82 ± 0.214% για τα αρσενικά). 

 

 

Διάγραμμα 14: Σύγκριση του γοναδοσωματικού δείκτη μεταξύ των δύο φύλλων. Τα διαφορετικά 
γράμματα πάνω στο διάγραμμα δηλώνουν στατιστικά σημαντικές διαφορές.  
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7. Συζήτηση 

Το λαβράκι είναι κοινό παράκτιο είδος της Μεσογείου Θάλασσας και του 

Ατλαντικού Ωκεανού με ευρεία εξάπλωση (Pickett and Pawson, 1994), ταυτόχρονα 

όμως και ένα πολύ σημαντικό είδος της Μεσογειακής θαλασσοκαλλιέργειας (Carrillo 

et al., 1995). Παρότι οι συνθήκες είναι πλέον ευνοϊκότερες, στην καλλιέργειά του 

εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα. Το σημαντικότερο ίσως πρόβλημα, που 

επηρεάζει την αποδοτικότητα της καλλιέργειας του συγκεκριμένου είδους, είναι το 

μικρότερο μέγεθος των αρσενικών ατόμων σε συνδυασμό με την αριθμητική τους 

υπεροχή έναντι των θηλυκών ατόμων.  

Ο καθορισμός του φύλου παραμένει ουσιαστικά άγνωστος μέχρι και σήμερα και 

δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην επίλυση του προβλήματος. Παρόλα αυτά έχει 

αποδειχτεί ότι μπορεί να επηρεαστεί από περιβαλλοντικές παραμέτρους και κυρίως 

την θερμοκρασία, μεταβάλλοντας την αναλογία του φύλου (Pavlidis et al., 2000) και 

ότι μπορεί με συγκεκριμένο τρόπο να δημιουργηθεί μια αριθμητική υπεροχή υπέρ 

των θηλυκών ατόμων. Επίσης είναι γνωστό ότι το μικρότερο μέγεθος των αρσενικών 

ατόμων σχετίζεται με την πρώιμη γοναδική ωρίμανσή τους σε σχέση με τα θηλυκά, 

αφού τα τελευταία στάδια ανάπτυξης και απελευθέρωσης των γαμετών αποτελούν 

μεγάλα διαλλείματα της διαδικασίας της αύξησης (Devlin and Nagahama, 2002) 

εξαιτίας της μειωμένης επένδυσης της προερχόμενης από την τροφή ενέργειας σε 

αυτήν. 

Λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα θα μπορούσε να δοθεί με την επιλογή 

στελεχών που φέρουν επιθυμητά χαρακτηριστικά (selection of strains carrying 

genetic traits) όπως επιταχυνόμενο ρυθμό αύξησης, καθυστερημένη αναπαραγωγική 

ωρίμανση ή αυξημένη αναλογία φύλου υπέρ των θηλυκών ατόμων. Επίσης η 

στείρωση των ατόμων, η δημιουργία μόνοθηλυκών καλλιεργειών και η αποτροπή ή 

 73



καθυστέρηση της αναπαραγωγικής ωρίμανσης των αρσενικών θα μπορούσαν να 

αποτελέσουν την λύση του προβλήματος (Zanuy, 2001). Όπως επίσης και η αύξηση 

της αναλογίας φύλου υπέρ των θηλυκών με ρύθμιση της θερμοκρασίας μπορεί να 

αποτελέσει ακόμα έναν τρόπο επίλυσης του προβλήματος.  

Η αναλογία του φύλου στο λαβράκι και πώς αυτή πιθανόν να επηρεάζει την 

σωματική αύξηση των ατόμων και την αναπαραγωγική τους ωρίμανση αποτέλεσαν 

το θέμα του συγκεκριμένου πειράματος. Δημιουργήθηκαν τρεις διαφορετικές 

πειραματικές ομάδες (με διπλά αντίγραφα) διαφορετικής αναλογίας φύλου, μια 

θηλυκή μονοκαλλιέργεια, μια αρσενική και μια μεικτή καλλιέργεια με άτομα και των 

δύο φύλων σε αναλογία 1:1. Μας ενδιέφερε κυρίως να διαπιστώσουμε εάν ο ρυθμός 

αύξησης και τελικά το μέγεθος των ατόμων του κάθε φύλου επηρεάζεται από την 

παρουσία ή την απουσία του αντίθετου φύλου. Όπως επίσης και εάν η 

αναπαραγωγική ωρίμανση λαμβάνει χώρα εν απουσία του αντίθετου φύλου και αν το 

χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ωρίμανση διαφέρει σε σχέση με την 

περίπτωση παρουσίας και των δύο φύλων. 

 

7.1. Αύξηση των τριών πειραματικών ομάδων.  

Από τα αποτελέσματα φαίνεται καθαρά ότι το μέσο βάρος (και το μέσο ολικό 

μήκος) των ατόμων της ομάδας Female ήταν από τον τρίτο μήνα του πειράματος και 

μετά ήταν μεγαλύτερο από αυτό της ομάδας Mixed, το οποίο με τη σειρά του ήταν 

μεγαλύτερο από το μέσο βάρος (και το μέσο ολικό μήκος) της ομάδας Male. Η 

συνύπαρξη θηλυκών και αρσενικών ατόμων στην ομάδα Mixed εξηγεί τις 

ενδιάμεσες τιμές μεταξύ των δύο άλλων ομάδων. Η έλλειψη στατιστικά σημαντικής 

διαφοράς του βάρους και του μήκους μεταξύ των πειραματικών ομάδων, κατά την 

διάρκεια των τριών πρώτων μηνών του πειράματος, οφείλεται στην επιλογή 
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ισομεγεθών ατόμων κατά την δημιουργία των ομάδων. Παρότι από τον τρίτο μήνα 

του πειράματος και μετά οι διαφορές στο μέσο μέγεθος των ατόμων των τριών 

πειραματικών ομάδων ήταν στατιστικά σημαντικές δεν παρουσιάστηκε στατιστικά 

σημαντική διαφορά του δείκτη ευρωστίας. Επίσης στατιστικά σημαντικές διαφορές 

δεν παρουσιάστηκαν μεταξύ των τριών πειραματικών ομάδων ούτε για τον δείκτη 

μετατρεψιμότητας αλλά ούτε και για την κατανάλωση της τροφής. Όσον αφορά τον 

ειδικό αυξητικό ρυθμό σημαντική διαφορά παρουσιάστηκε μόνο μεταξύ των ομάδων 

Male και Female, ενώ καμιά από τις δύο αυτές ομάδες δεν παρουσίασε διαφορά από 

την ομάδα Mixed. Έτσι εξηγούνται οι διαφορές στο μέγεθος μεταξύ των ατόμων των 

ομάδων Male και Female. Δημιουργείται όμως το ερώτημα πως χωρίς διαφορές στον 

αυξητικό ρυθμό και με ίδιο αρχικό μέγεθος δημιουργούνται διαφορές στο μέσο 

μέγεθος των ομάδων Female και Mixed και των ομάδων Male και Mixed. Προφανώς 

οι διαφορές που υπήρχαν στον ειδικό αυξητικό ρυθμό ανάμεσα στα άτομα της 

ομάδας Mixed με τα άτομα των άλλων δύο ομάδων ήταν μικρές και όχι στατιστικά 

σημαντικές αλλά παρόλα αυτά ικανές να διαμορφώσουν μέσα σε τρεις μήνες τις 

στατιστικά σημαντικές διαφορές στο μέγεθος των ατόμων των ομάδων (Male-Mixed, 

Female-Mixed).  

 

7.2. Αύξηση και γοναδική ωρίμανση αρσενικών και θηλυκών ατόμων.  

Σε αυτό το πείραμα ξεκινήσαμε με ισομεγέθη θηλυκά και αρσενικά άτομα ενός 

χρόνου. Σε αντίθεση με ότι συμβαίνει στην φύση, όπου τα θηλυκά άτομα του 

λαβρακιού είναι μεγαλύτερα από τα αρσενικά, επιλέξαμε με τέτοιον τρόπο τα άτομα 

ώστε στην έναρξη του πειράματος τα αρσενικά και τα θηλυκά άτομα να έχουν το 

ίδιο μέγεθος. Τα θηλυκά άτομα στο πείραμα μας απέκτησαν μεγαλύτερο μέγεθος 

από τα αρσενικά από τον δεύτερο με τρίτο μήνα του πειράματος (Ιούλιο – 
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Αύγουστο). Τα θηλυκά άτομα έφτασαν το εξαλιεύσιμο μέγεθος, δηλαδή περίπου 350 

g, τον Σεπτέμβριο, ενώ τα αρσενικά ένα μήνα μετά, τον Οκτώβριο. 

Η ύπαρξη σαφούς διαφοροποίησης στον αυξητικό ρυθμό των δύο φύλων του 

λαβρακιού και η γρηγορότερη αύξηση των θηλυκών ατόμων που τελικά αποκτούν 

μεγαλύτερο μέγεθος κατά την διάρκεια του δεύτερου χρόνου του κύκλου ζωής που 

έχουν αποδειχτεί και σε προηγούμενες μελέτες (Carrillo et al., 1995) 

επιβεβαιώθηκαν λοιπόν και στο πείραμα μας. Τα αποτελέσματά μας σχετικά με το 

μεγαλύτερο μέγεθος των θηλυκών ατόμων συμφωνούν επίσης και με τα 

αποτελέσματα των Saillant et al. (2001), οι οποίοι μελετώντας μια ομάδα 

μαρκαρισμένων θηλυκών και αρσενικών ατόμων και μια ομάδα ατόμων που 

αναπτύχθηκαν ως θηλυκά εξαιτίας της έκθεσης τους σε οιστραδιόλη διαπίστωσαν 

πως η αύξηση στο λαβράκι σχετίζεται με το φαινοτυπικό φύλο, με τα θηλυκά να 

έχουν μεγαλύτερο μέγεθος, ανεξάρτητα από τον γονότυπο τους. Και τελικά 

κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η ωοθηκική φυσιολογία επηρεάζει με κάποιον 

τρόπο την μεγαλύτερη αύξηση των θηλυκών ατόμων όπως έχει δειχτεί και για το P. 

flavescens από τους Malison et al. (1988), γεγονός που εξηγεί και το μεγαλύτερο 

μέγεθος των θηλυκών ατόμων και στο δικό μας πείραμα.  

Από την χρήση της γραμμικής παλινδρόμησης αποκτήσαμε μια συνολική εικόνα 

για τον ειδικό αυξητικό ρυθμό των ατόμων των δύο φύλων για όλη τη διάρκεια του 

πειράματος (του δεύτερου έτους του κύκλου ζωής των ατόμων). Και διαπιστώθηκε η 

ύπαρξη σαφούς διαφοροποίησης του αυξητικού ρυθμού μεταξύ των δύο φύλων όπως 

έχει ήδη αποδειχτεί (Carrillo et al., 1995). Ο ειδικός αυξητικός ρυθμός των θηλυκών 

ατόμων ήταν μεγαλύτερος από των αρσενικών. Τα αποτελέσματα έρχονται σε 

αντίθεση με αυτά των Saillant et al., 2001 όπου τα αρσενικά άτομα είχαν μεγαλύτερο 
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αυξητικό ρυθμό από τα θηλυκά κατά το δεύτερο χρόνο της ζωής τους, αλλά 

μικρότερο αυξητικό ρυθμό κατά τον πρώτο και τέταρτο χρόνο. 

Τον Οκτώβριο, που για πρώτη φορά εξετάστηκε η γοναδική ωρίμανση των 

ατόμων, το μεγαλύτερο ποσοστό των αρσενικών ήταν ανώριμα ενώ το 23% 

βρισκόταν στο στάδιο της σπερματογένεσης. Συνεπώς τους προηγούμενους μήνες 

(Ιούνιος - Σεπτέμβριος) τα περισσότερα αν όχι όλα τα αρσενικά άτομα θα ήταν 

επίσης ανώριμα. Από τον Νοέμβριο λοιπόν, που για πρώτη φορά εμφανίστηκαν 

άτομα στο στάδιο της σπερμίασης (25%) ξεκίνησε να υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά του ειδικού αυξητικού ρυθμού μεταξύ αρσενικών και θηλυκών ατόμων, 

γεγονός που προκλήθηκε από την μείωση του αυξητικού ρυθμού των αρσενικών 

λόγω της παραγωγής σπέρματος και της διοχέτευσης της ενέργειας στην ωρίμανση 

εις βάρος της αύξησης. Ο ειδικός αυξητικός ρυθμός των αρσενικών συνέχισε να 

εμφανίζει μειωμένες τιμές μέχρι και τον Φεβρουάριο. Όσον αφορά τον ειδικό 

αυξητικό ρυθμό των θηλυκών ατόμων παρουσιάζεται δραματική πτώση από τον 

Δεκέμβριο η οποία και συμπίπτει με την εμφάνιση του σταδίου της λεκιθογένεσης. 

Τον Φεβρουάριο που το ποσοστό των ώριμων θηλυκών ατόμων μειώνεται και ξεκινά 

ένας καινούριος αναπαραγωγικός κύκλος για την πλειονότητα των θηλυκών ατόμων 

η τιμή του ειδικού αυξητικού ρυθμού τους αυξάνεται σημαντικά. 

Σε προηγούμενες έρευνες έχει αποδειχτεί ότι τα περισσότερα αρσενικά άτομα, με 

εξαίρεση κάποια που ωριμάζουν αμέσως μετά τον πρώτο χρόνο, ωριμάζουν 

αναπαραγωγικά στο δεύτερο χρόνο της ζωής τους, ενώ τα θηλυκά φτάνουν την 

ωρίμανση στο τρίτο έτος (Brusle and Roblin, 1984; Carillo et al., 1995). Στο πείραμα 

των Saillant et al. (2001) που αναφέρθηκε παραπάνω, οι ηλικίες ωρίμανσης 

αρσενικών και θηλυκών ατόμων συμφωνούν απολύτως, με τα θηλυκά να περνούν 

στο στάδιο της λεκιθογένεσης στο τρίτο έτος. Και στο πείραμα των Blazquez et al. 
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(1995) όπου αναπτύχθηκε μια μέθοδος αρρενοποίησης των ατόμων του λαβρακιού 

με χορήγηση 17α-methyltestosterone σε αδιαφοροποίητα άτομα μέσω της τροφής σε 

τρεις φάσεις (ανά 100 μέρες), στην ομάδα ελέγχου βρέθηκαν ώριμα αρσενικά στο 

τέλος του πρώτου έτους, ενώ τα θηλυκά πέρασαν σε προλεκιθογενετικό στάδιο στο 

δεύτερο έτος της ζωής τους. Η ηλικία ωρίμανσης των αρσενικών και θηλυκών 

ατόμων στο πείραμα μας έρχεται σε αντίθεση με τις παραπάνω μελέτες. Τα αρσενικά 

άτομα ωρίμασαν πριν το τέλος του πρώτου έτους (πριν την έναρξη του πειράματος), 

ενώ τα θηλυκά άτομα πέρασαν στο στάδιο της λεκιθογένεσης πριν το τέλος του 

δεύτερου έτους, δηλαδή τον Δεκέμβριο και τον ακριβώς επόμενο μήνα στο στάδιο 

της μετανάστευσης του προμειωτικού πυρήνα.  

Παρατηρούμε λοιπόν ότι τα θηλυκά άτομα στο πείραμα μας ωρίμασαν πρώιμα 

γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την μελέτη του γοναδοσωματικού δείκτη. Ο 

δείκτης παρουσιάζει μια αύξηση κατά τον Δεκέμβριο που τα θηλυκά περνούν στο 

στάδιο της λεκιθογένεσης ενώ τον Ιανουάριο που το 80% των ατόμων βρίσκονται 

στο στάδιο του προμειωτικού πυρήνα παρατηρείται η μέγιστη τιμή του (5.23 ± 0.65). 

Σύμφωνα με τους Bruslé and Roblin (1984) ο σχηματισμός και η ανάπτυξη των 

γονάδων σχετίζεται περισσότερο με το μέγεθος των ατόμων παρά με την ηλικία τους. 

Το μέσο βάρος των θηλυκών ατόμων στο πείραμα μας ήταν 501,5 g στο δεύτερο 

έτος, στη φάση που περνούν στο στάδιο της λεκιθογένεσης. Τα θηλυκά άτομα στο 

πείραμα των Saillant et al. (2001) αποκτούν αυτό το βάρος στο τρίτο έτος της ζωής 

τους όταν επίσης περνούν στην λεκιθογένεση. Έτσι μπορούμε να εξηγήσουμε την 

πρώιμη ωρίμανση των θηλυκών ατόμων που παρατηρήσαμε. Μια πιθανή εξήγηση 

για την γρηγορότερη αύξηση του μεγέθους των θηλυκών ατόμων και συνεπώς και 

την πρώιμη ωρίμανση στο πείραμα μας είναι η διαφορά της θερμοκρασίας. Στο 
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πείραμα των Saillant et al. (2001) η μέση θερμοκρασία κυμάνθηκε από 8 έως 22 °C, 

ενώ στο δικό μας πείραμα από 15.3 έως 25.8 °C.  

Τέλος πρέπει να επισημανθεί ότι μόνο ένα θηλυκό άτομο βρέθηκε στο στάδιο της 

τελικής ωρίμανσης. Δηλαδή στην συντριπτική πλειοψηφία των θηλυκών ατόμων δεν 

ολοκληρώθηκε η διαδικασία της ωρίμανσης και δεν παρήχθησαν αβγά. Πιθανότατα 

λοιπόν η αναπαραγωγική ωρίμανση των θηλυκών ατόμων να ήταν εικονική και τα 

θηλυκά άτομα του πειράματος μας να ωριμάσουν κατά το τρίτο έτος της ζωής τους, 

γεγονός που συμφωνεί με τα αποτελέσματα των προαναφερθέντων πειραμάτων των 

Saillant et al. (2001) και Blazquez et al. (1995). 

.  

7.3. Η αύξηση και η γοναδική ωρίμανση των θηλυκών ατόμων των 

πειραματικών ομάδων Female και Mixed. 

Η σύγκριση μεταξύ των θηλυκών ατόμων που βρίσκονταν σε δεξαμενές απουσία 

αρσενικών ατόμων με τα θηλυκά που βρίσκονταν με αρσενικά σε αναλογία φύλου 

1:1 είναι ο μόνος τρόπος να διαπιστώσουμε εάν η διαφορά στην αναλογία του φύλου 

μπορεί να επηρεάσει την σωματική αύξηση και την αναπαραγωγική ωρίμανση των 

θηλυκών ατόμων του λαβρακιού. Η αναπαραγωγική ωρίμανση στο πείραμα μας 

αποδεικνύεται ότι δεν επηρεάζεται από την αναλογία του φύλου. Ο 

γοναδοσωματικός δείκτης μεταξύ των θηλυκών των δύο πειραματικών ομάδων δεν 

παρουσιάζει στατιστικά σημαντικές διαφορές ενώ στην αναπαραγωγική ωρίμανση 

εμφανίζονται τα ίδια στάδια και τα θηλυκά άτομα και των δύο ομάδων περνούν στα 

επόμενα και πιο ώριμα στάδια γοναδικής ωρίμανσης ταυτόχρονα πάντα κατά την 

διάρκεια του ίδιου μήνα του πειράματος. Σε αντίθεση με το πείραμα των Saillant et 

al, (2001) που η μέγιστη τιμή του γοναδοσωματικού δείκτη επιτυγχάνεται τον 

Δεκέμβριο, στο πείραμα μας αποκτάται τον Ιανουάριο. 
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Οι Siddiqui και Al-Harbi (1997) μελέτησαν την επίδραση της αναλογίας του 

φύλου στην παραγωγή γόνου (seed production) σε υβρίδιο της tilapia (Oreochromis 

Niloticus x O. aureus). Χρησιμοποίησαν άτομα συμβατού μεγέθους και 

δημιούργησαν 4 ομάδες 24 ατόμων η καθεμιά διαφορετικής αναλογίας φύλου, 1:2, 

1:3, 1:4 και 1:5, αρσενικών προς θηλυκών. Στην συνέχεια μελετήθηκε η παραγωγή 

γόνου στις διάφορες αναλογίες φύλου και διαπιστώθηκε πως δεν υπήρχε στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των τεσσάρων ομάδων (συνολικός αριθμός αβγών ανά 

ομάδα: 7000, 6616, 7517, 6283, αντίστοιχα). Όταν όμως μελετήθηκε η παραγωγή 

γόνου ανά θηλυκό άτομο ή κιλό θηλυκού ατόμου και ανά ημέρα βρέθηκε ότι οι 

αναλογίες 1:2 και 1:3 έδιναν καλύτερα αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα τα αβγά 

ανά κιλό θηλυκού ατόμου ανά ημέρα ήταν για την 1:2 ομάδα 25.3, για την 1:3 ομάδα 

15.4 για την 1:4 ομάδα 13.3 και τέλος για την 1:5 ομάδα 9.0. 

Ανάλογη μελέτη έχει γίνει και από τους Pavlidis et al. (2004) στην συναγρίδα 

Dentex dentex. Τρεις ομάδες διαφορετικής αναλογίας φύλου (4:1, 1:1 και 1:4 

αρσενικά προς θηλυκά) δημιουργήθηκαν από άτομα τεσσάρων ετών και παρόμοιου 

μεγέθους, τα οποία επιλεχθήκαν ώστε να απελευθερώνουν αβγά ή σπέρμα. Η 

αναλογία φύλου στο συγκεκριμένο είδος αποδείχτηκε πως αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα της αναπαραγωγικής επιτυχίας και επηρεάζει τις περισσότερες από τις 

παραμέτρους που θεωρείται ότι προσδιορίζουν την αναπαραγωγική ποιότητα (τον 

αριθμό των αβγών που απελευθερώνονται, το ποσοστό των βιώσιμων αβγών, τη 

σχετική γονιμότητα, τον αριθμό των αβγών ανά θηλυκό άτομο). Τα καλύτερα 

αναπαραγωγικά χαρακτηριστικά εμφανίστηκαν στην ομάδα με αναλογία φύλου 1:1.  

Τα παραπάνω πειράματα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η αναλογία του φύλου 

επηρεάζει την αναπαραγωγική διαδικασία σε αντίθεση με το συμπέρασμα του 

πειράματος μας. Σε αυτά τα πειράματα όμως μελετήθηκε η επίδραση της αναλογίας 
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του φύλου στην αναπαραγωγική ποιότητα και κυρίως στην παραγωγή των αβγών, 

ενώ στο πείραμα μας μελετάται η επίδραση της αναλογίας του φύλου στην 

διαδικασία της αναπαραγωγικής ωρίμανσης. Συνεπώς τα αποτελέσματα των 

πειραμάτων δεν είναι αντικρουόμενα αφού ναι μεν μελετούν δυο σχετικά με την 

αναπαραγωγική διαδικασία γεγονότα αλλά παρόλα αυτά δύο ξεχωριστά γεγονότα. 

Όσον αφορά την σωματική αύξηση παρατηρήθηκε ότι το βάρος των θηλυκών 

ατόμων της ομάδας Female κατά τους τρεις τελευταίους μήνες του πειράματος 

(Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο) ήταν μεγαλύτερο από το βάρος των θηλυκών 

ατόμων της ομάδας Mixed. Στατιστικά σημαντική διαφορά για το μήκος 

παρουσιάστηκε μόνο κατά τους μήνες Ιανουάριο και Μάρτιο υπέρ των θηλυκών 

ατόμων της ομάδας Female. Συνεπώς διαπιστώνουμε ότι τα θηλυκά άτομα 

μεγαλώνουν περισσότερο κατά την διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου όταν 

βρίσκονται απουσία αρσενικών ατόμων. Αντιθέτως ο συντελεστής ευρωστίας και ο 

ειδικός αυξητικός ρυθμός δεν εμφάνισαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ 

των θηλυκών ατόμων των δύο ομάδων. Η διαφορά στην αύξηση μεταξύ των 

θηλυκών ατόμων των δύο ομάδων δεν είναι δυνατόν να επηρεάζεται από την 

γοναδική ωρίμανση, αφού δεν εμφανίζονται διαφορές σε αυτήν. Πιθανόν να 

οφείλεται σε ανταγωνισμό μεταξύ θηλυκών και αρσενικών ατόμων (ίσως για την 

τροφή) ή σε σχέσεις ιεραρχίας που μπορεί να αναπτύσσονται μεταξύ των ατόμων του 

αντίθετου φύλου, οι οποίες και να μην επιτρέπουν στα θηλυκά άτομα να μεγαλώνουν 

το ίδιο γρήγορα παρουσία αρσενικών ατόμων όπως μεγαλώνουν εν απουσία τους.  

Όπως αποδεικνύουν οι Wong et al., (2008) υπάρχει ανταγωνισμός για την τροφή 

και διαμάχη για την κοινωνική κατάταξη στο Paragobiodon xanthosomus. Τα 

υποδεέστερα άτομα μειώνουν την ποσότητα της τροφής που καταναλώνουν και 

συνεπώς την αύξησή τους όταν φτάνουν σε ένα μέγεθος που κινδυνεύουν να έρθουν 
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σε διαμάχη με τα κυρίαρχα άτομα. Παρότι το η διαπίστωση αυτή θα μπορούσε να 

ερμηνεύσει το μικρότερο μέγεθος των θηλυκών ατόμων παρουσία αρσενικών σε 

σχέση με των θηλυκών απουσία αρσενικών, το γεγονός όμως ότι έτσι κι αλλιώς τα 

θηλυκά άτομα είναι μεγαλύτερα από τα αρσενικά σημαίνει πως μια τέτοια υπόθεση 

δεν ευσταθεί όσον αφορά το λαβράκι. Και άλλα πειράματα όπως για παράδειγμα του 

Koebele (2004) μελετούν τις σχέσεις κυρίαρχων και υποδεέστερων ατόμων, όπως για 

παράδειγμα στην Tilapia zilii, όπου αναφέρεται ότι τα υποδεέστερα άτομα 

καταναλώνουν μικρότερη ποσότητα τροφής και τελικά αποκτούν μικρότερο μέγεθος, 

σε αντίθεση με ότι συμβαίνει με τα θηλυκά άτομα στο λαβράκι. Γενικά οι μελέτες 

παρόμοιου περιεχομένου που είναι διαθέσιμες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

ώστε να ερμηνευτεί το μικρότερο μέγεθος των θηλυκών ατόμων παρουσία 

αρσενικών και να αποδοθεί σε ανταγωνισμό η ιεραρχία εξαιτίας του δεδομένου 

μεγαλύτερου μεγέθους των θηλυκών ατόμων του λαβρακιού υπέρ των αρσενικών.  

Η πλέον πιθανή εξήγηση για το μικρότερο μέγεθος των θηλυκών ατόμων κατά 

την αναπαραγωγική περίοδο παρουσία αρσενικών είναι τα θηλυκά άτομα απλώς να 

ενοχλούνται από την παρουσία των αρσενικών, από το σπέρμα τους όπως επίσης και 

από τις ορμόνες τους. 

 

7.4. Aύξηση και η γοναδική ωρίμανση των αρσενικών ατόμων της ομάδας 

Male και Mixed 

Η διαφορετική αναλογία φύλου φαίνεται πως δεν επηρεάζει την αύξηση των 

αρσενικών ατόμων, σε αντίθεση με ότι συμβαίνει για τα θηλυκά, αφού δεν 

εμφανίζονται στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ του μέσου βάρους και ολικού 

μήκους των αρσενικών των δύο ομάδων. Η αύξηση λοιπόν των αρσενικών ατόμων 

δεν σχετίζεται με την παρουσία ή απουσία θηλυκών ατόμων. Συνεπώς τα αρσενικά 
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άτομα δεν επηρεάζονται με κάποιον τρόπο από τα θηλυκά. Ο ειδικός αυξητικός 

ρυθμός και ο συντελεστής ευρωστίας δεν παρουσιάζουν διαφορές μεταξύ των 

αρσενικών ατόμων της ομάδας Male και Mixed. Επίσης η αναλογία του φύλου δεν 

επηρεάζει την αναπαραγωγική ωρίμανση των αρσενικών, αφού δεν υπάρχουν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές στον γοναδοσωματικό δείκτη, αλλά ούτε και στα 

στάδια της ωρίμανσης. Κάθε μήνα τα αρσενικά άτομα των δύο ομάδων βρίσκονται 

στα ίδια στάδια γοναδικής ωρίμανσης σε παρόμοια ποσοστά και επίσης τα πρώτα 

ώριμα άτομα παρουσιάζονται τον ίδιο μήνα. Ο γοναδοσωματικός δείκτης αποκτά την 

μέγιστη τιμή του τον Ιανουάριο σε αντίθεση με το πείραμα των Blazquez et al., 

(1995) όπου η μέγιστη τιμή εμφανίζεται τον Δεκέμβριο.  

 

7.5 Συγκεντρώσεις Γλυκόζης και Γαλακτικού οξέος στο αίμα. 

Η μέτρηση της γλυκόζης και του γαλακτικού οξέος στο συγκεκριμένο πείραμα 

έγινε κυρίως για να διαπιστωθεί εάν τα άτομα που χρησιμοποιήθηκαν στο πείραμα 

βρίσκονταν υπό καταπόνηση ή όχι. Συνολικά τα άτομα που μελετήθηκαν στο 

συγκεκριμένο πείραμα φαίνεται πως δεν βρίσκονταν υπό καταπόνηση. Εξαίρεση 

αποτελούν ορισμένες φορές τα πρώτα άτομα των δεξαμενών από τα οποία έγινε 

λήψη αίματος και γονάδας, που προφανώς σημαίνει ότι δεν είχε ακόμα επιδράσει το 

αναισθητικό όταν τα άτομα μεταφέρθηκαν από την δεξαμενή στο δοχείο. Υπάρχουν 

ακόμα κάποιες εξαιρέσεις ατόμων με υψηλές τιμές γαλακτικού οξέος ή γλυκόζης σε 

αντίθεση με την πλειονότητα των ατόμων που μελετήθηκαν, που πιθανότατα 

οφείλονται σε ατομικές διαφορές.  

Μελετώντας τα αποτελέσματα της γλυκόζης διαπιστώνουμε πως οι 

συγκεντρώσεις της δεν διαφέρουν μεταξύ των μηνών του πειράματος γεγονός που 

σημαίνει ότι δεν επηρεάζονται από την ωρίμανση των ατόμων. Αντιθέτως οι 

 83



συγκεντρώσεις της γλυκόζης στο αίμα φαίνεται πως σχετίζονται με το φύλο των 

ατόμων αφού τα θηλυκά άτομα εμφάνισαν υψηλότερες τιμές από τα αρσενικά. Για 

αυτό και υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της ομάδας Female με τις 

ομάδες Male και Mixed, οι οποίες όμως δεν διέφεραν μεταξύ τους. Τα επίπεδα της 

γλυκόζης στο αίμα των αρσενικών ατόμων των πειραματικών ομάδων Male και 

Mixed δεν διέφεραν, ενώ αντιθέτως τα θηλυκά άτομα της ομάδας Female εμφάνισαν 

υψηλότερες τιμές σε σχέση με τα θηλυκά άτομα της ομάδας Mixed. Το γεγονός ότι 

οι συγκεντρώσεις στην ομάδα Female ήταν υψηλότερες από την πρώτη 

δειγματοληψία φανερώνει ότι η συγκέντρωση της γλυκόζης δεν σχετίζεται με την 

αναπαραγωγική ωρίμανση αλλά ούτε με τον μεγαλύτερο αυξητικό ρυθμό. 

Πρέπει να αναφέρουμε ότι κατά την σύγκριση του γαλακτικού οξέος μεταξύ των 

διπλών αντιγράφων των πειραματικών ομάδων διαπιστώθηκε η ύπαρξη στατιστικά 

σημαντικής διαφοράς μεταξύ των ομάδων Male A και Male B κατά την διάρκεια  

του Φεβρουαρίου. Η ομάδα Male B εμφανίζει σε σύγκριση με όλες τις άλλες ομάδες 

υψηλές τιμές. Η ύπαρξη τέτοιων τιμών σε μια μόνο ομάδα του πειράματος κατά την 

διάρκεια ενός μόνο μήνα δεν είναι δυνατόν να εξηγηθεί παρά μόνο από κάποιο 

τυχαίο γεγονός.  

Σε αντίθεση με την γλυκόζη οι συγκεντρώσεις του γαλακτικού οξέος δεν 

σχετίζονται με το φύλο. Επίσης οι τιμές του γαλακτικού οξέος δεν διαφέρουν μεταξύ 

των τριών πειραματικών ομάδων, ούτε μεταξύ των αρσενικών των ομάδων Male και 

Mixed αλλά ούτε μεταξύ των θηλυκών ατόμων των ομάδων Female και Mixed. 

Αντιθέτως φαίνεται ότι εμφανίζεται στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ κάποιων 

μηνών και πιο συγκεκριμένα του Φεβρουαρίου από τον Οκτώβριο και τον 

Δεκέμβριο, γεγονός που προφανώς οφείλεται στις αυξημένες τιμές του γαλακτικού 

οξέος της ομάδας Male B κατά τον μήνα αυτόν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα 
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επίπεδα του γαλακτικού οξέος στα άτομα επηρεάζονται από τον μήνα ή 

μεταβάλλονται με τον χρόνο. 

7.5 Μελλοντική έρευνα  

Τα συμπεράσματα του συγκεκριμένου πειράματος εμπλουτίζουν την υπάρχουσα 

γνώση δύο ήδη πολύ-μελετημένων θεμάτων γύρω από το λαβράκι  την σωματική του 

αύξηση και την αναπαραγωγική του ωρίμανση. Η πρώιμη ωρίμανση των αρσενικών 

ατόμων και το μικρότερο μέγεθος τους σε σχέση με τα θηλυκά άτομα είναι ήδη 

γνωστά ζητήματα και αποτελούν και το κυριότερο πρόβλημα της αποδοτικότητας 

της καλλιέργειάς του. Παρόλα αυτά, πριν από την μελέτη αυτή δεν υπήρχαν γνώσεις 

για το εάν και πώς η διαφορετική αναλογία του φύλου της καλλιέργειας μπορεί να 

επηρεάσει την σωματική αύξηση και την αναπαραγωγική ωρίμανση των ατόμων. 

Στο συγκεκριμένο πείραμα αποδείχτηκε ότι οι μόνο-θηλυκές καλλιέργειες είναι 

πιο αποτελεσματικές απ’ ότι αναμενόταν γιατί όχι μόνο αυξάνεται το βρώσιμο βάρος 

ανά άτομο εξαιτίας της έλλειψης των μικρότερων αρσενικών, αλλά και γιατί τα 

θηλυκά άτομα μεγαλώνουν περισσότερο από το αναμενόμενο απουσίας αρσενικών 

κατά την διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου. Η επίτευξη θηλυκών όλο-

καλλιεργειών λοιπόν γίνεται ακόμα πιο επιθυμητή και αποδεικνύεται ότι αποτελεί 

πολύ καλή λύση για την αύξηση του κέρδους της καλλιέργειας του λαβρακιού. 

Επιπλέον αποδείχτηκε ότι η αναπαραγωγική ωρίμανση είναι φυσιολογική και στα 

δύο φύλα απουσία του αντίθετου φύλου γεγονός που δεν δημιουργεί κανένα 

πρόβλημα στην εφαρμογή των μονοφυλετικών καλλιεργειών. 

Επίσης διαπιστώθηκε ότι η σωματική αύξηση των θηλυκών ατόμων επηρεάζεται 

από την αναλογία του φύλου, που προφανώς σχετίζεται με την παρουσία ή απουσία 

των αρσενικών ατόμων. Το γεγονός όμως ότι η σωματική αύξηση των θηλυκών 

ατόμων επηρεάζεται από την αναλογία του φύλου μόνο κατά την διάρκεια της 
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αναπαραγωγικής περιόδου, και όχι καθ’ όλη την διάρκεια του πειράματος, μας 

οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το σπέρμα των αρσενικών ατόμων είναι αυτό που 

εμποδίζει την αύξηση των θηλυκών και όχι τα αρσενικά άτομα αυτά καθαυτά. Το 

συμπέρασμα αυτό θα μπορούσε να μελετηθεί περαιτέρω ώστε να κατανοηθεί πλήρως 

ο τρόπος που η αναλογία του φύλου σχετίζεται με την αύξηση των θηλυκών ατόμων 

αλλά και να εξηγηθεί.  

Τέλος ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μελέτη της αναπαραγωγικής ωρίμανσης των 

θηλυκών ατόμων του λαβρακιού κατά το δεύτερο έτος της ζωής τους ώστε να 

διαπιστωθεί αν η ωρίμανση είναι εικονική η πραγματική. 
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8. Συμπεράσματα 

• Τα άτομα και των δύο φύλων αποκτούν το εξαλιεύσιμο μέγεθος κατά το 

δεύτερο έτος της ζωής τους, τα θηλυκά πριν από την πρώτη 

αναπαραγωγική τους ωρίμανση ενώ τα αρσενικά αρκετά μετά την πρώτη 

τους αναπαραγωγική ωρίμανση. 

• Τα αρσενικά άτομα εμφανίζουν μικρότερο μέγεθος από τα θηλυκά από 

τον δεύτερο μήνα του πειράματος εξαιτίας της ωοθηκικής φυσιολογίας 

που επηρεάζει την μεγαλύτερη αύξηση των θηλυκών σε σχέση με τα 

αρσενικά (Saillant et al. 2001),. 

• Η μείωση του ειδικού αυξητικού ρυθμού συμπίπτει για τα αρσενικά με την 

σπερμίαση και για τα θηλυκά με το στάδιο της λεκιθογένεσης. 

• Τα αρσενικά άτομα ωρίμασαν για πρώτη φορά πριν το τέλος του πρώτου 

έτους της ζωής τους. 

• Τα θηλυκά εμφανίζουν πρώιμη αναπαραγωγική ωρίμανση, κατά το 

δεύτερο έτος της ζωής τους. Η ταχύτερη σωματική αύξηση των θηλυκών 

ατόμων εξαιτίας της υψηλής θερμοκρασίας θα μπορούσε να αποτελεί την 

αιτία της πρώιμης ωρίμανσης. Όμως το γεγονός ότι η πλειοψηφία των 

ατόμων δεν έφτασε στο τελικό στάδιο ωρίμανσης, την παραγωγή αβγών, 

οδηγεί στο συμπέρασμα πως η ωρίμανση ήταν εικονική.  

• Η αναπαραγωγική ωρίμανση των αρσενικών και των θηλυκών ατόμων δεν 

επηρεάζεται από την αναλογία του φύλου. 
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• Η σωματική αύξηση των αρσενικών ατόμων δεν επηρεάζεται από την 

αναλογία του φύλου.  

• Η αναλογία του φύλου επηρεάζει την αύξηση των θηλυκών ατόμων κατά 

την διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου. Τα θηλυκά άτομα την 

περίοδο αυτή παρουσιάζουν μεγαλύτερη αύξηση εν απουσία αρσενικών. 

• Η παρουσία των αρσενικών κατά την αναπαραγωγική περίοδο και 

συνεπώς το σπέρμα τους ενοχλούν τα θηλυκά άτομα, τα οποία τελικά 

αποκτούν μικρότερο βάρος σε σχέση με τα άτομα των μονοθηλυκών 

καλλιεργειών. 
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