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Πρόλογος

Το λαβράκι Dicentrarchus labrax είναι ένα παράκτιο είδος 
που είναι πολύ διαδεδομένο στις ακτές του Ατλαντικού και της 
Μεσογείου. Η οικονομική μα και η οικολογική του σημασία 
εξηγεί το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει για'αυτό εδώ και 
αρκετά χρόνια. Οι μελέτες που έχουν γίνει για το λαβράκι 
είναι πολυάριθμες και αφορούν κυρίως την βιΑογία. την 
οικολογία., την καλλιέργεια και. την αναπαραγωγή κυρίως σε 
ελεγχόμενες συνθήκες.

Το λαβράκι μαζί με την τσιπούρα κατέχουν τις πρώτες 
θέσεις στην αλιευτική παραγωγή στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Η 
παραγωγή τσιπούρας-λαβρακιού στο σύνολο των χωρών της 
Ευρωπαικής ' κοινότητας το 1991 ανήλθε στους 8700 τόννους (από 
τους οποίους περίπου το 45% ήταν λαβράκια και το 55% 
τσιπούρες), ενώ το 1992 ανήλθε σε 1393.0 τόννους. Πρώτη σε 
παραγωγή του εν λόγω προϊόντος ήρθε η Ελλάδα που το 1991 η 
συνολική παραγωγή της ήταν 4000 τόννους (3400 τόννους από 
ιχθυοκαλλιέργειες εντατικής μορφής και 550 τόννους από 
λιμνοθάλασσες), ενώ το 1992 αυξήθηκε 7848 τόννους. Οι άλλες 
χώρες που ακολούθησαν κατά σειρά ήταν Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία 
και Πορτογαλία.

Εξαιτίας της μεγάλης εμπορικής αξίας που έχει το λαβράκι 
αλλά και της σημασίας των υδατοκαλλιεργειών στο σύνολο της 
αλιευτικής παραγωγής, το.μεγαλύτερο μέρος των μελετών που 
έχουν γίνει για αυτό το είδος αναφέρονται σε ελεγχόμενες 
συνθήκες καλλιέργειας. Στην εργασία αυτή ασχοληθήκαμε με το 
λαβράκι στο φυσικό του περιβάλλον. Τα θέματα που καλύπτουμε 
εί-ν-αιη ηθολογία και η οικολογία του είδους. Η διατροφή και. η 
συμπεριφορά κατά την διατροφή κυριώς στο φυσικό περιβάλλον. 
Επίσης αναφερόμαστε σε στοιχεία του βιολογικού κύκλου του 
λαβρακιού, στην αναπαραγωγή του και στην αύξηση στο φυσικό 
περιβάλλον.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Οι πρώτεε αναφορές για το ευρωπαϊκό λαβράκι εμφανίζονται 

στην αρχαία Ελλάδα, όπου ο Αριστοτέλης το .ονόμασε 'λύκο' της 
θάλασσας ή Λαβραξ που είναι το όνομα που χρησιμοποιήται ακόμα 
και σήμερα. 0 Πλίνιος (σύμφωνα με τους Cuvier και 
Valencienes, 1828) του έδωσε το λατινικό όνομα Lupus, που 
σημαίνει λύκος, εξαιτίας της αδηφαγίας του και γιατί έχει την 
συνήθεια να κυνηγάει σε ομάδες.

Ακολουθεί λίστα με τα ονόματα του λαβρακιού σε διάφορες 
χώρες.

Γαλλία bar. loup 
Γερμανία seebarsch 
Ολλανδία zeebaars 
Πορτογαλία robalo 
Ισπανία lubina 
Καταλανία 11obarro, llop 
Ιταλία spigola, branzino

Τουρκία lavrek 
Μαρόκο albar 
Δανία bars 
Σουηδία havsaborre 
Νορβηγία hav-abar 
Γιουγκοσλαβία lubin 
Ρωσσία λαβράκι

1.1 Συστηματική κατάταξη
Το σημερινό επιστημονικό όνομα του λαβρακιού στην Ευρώπη 

είναι Dicentrarchus labrax (Linnaeus). Πρόσφατες εκδόσεις 
στην Αμερική το αναφέρουν σαν Morone labrax (π.χ. Waldman, 
1986). Αυτό το όνομα χρησιμοποιούνταν και στην Ευρώπη για 
εκατό χρόνια μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του '60. Η 
συστηματική κατάταξη του λαβρακιού που είναι.- γενικά αποδεκτή 
στην Ευρώπη είναι η εξής:

Ομοταξία
Υφομοταξί α
ΤάξηΥπόταξη
0 ι κογένε ια
Γένος
Είδος

Osteichthyes
Actinopterygi i
Peroi formes
Percoidea
Serranidae
Dicentrarchus
labrax

Η τάξη Perciformes είναι η μεγαλύτερη γνωστή τάξη ψαριών 
που περιλαμβάνει περίπου. 7500 είδη. Η υπόταξη Percoidei (σχ. 
1.1) περιλαμβάνει τις οικογένειες Serranidae, Percidae, 
Scianidae, Çéntropomidae, Carangïdae, Pomatomïdae και 
Centrarchidae.

Η συστηματική κατάταξη του λαβρακιού και των συγγενών 
ειδών στην Ευρώπη και την Αμερική αποτέλεσε αντικείμενο 
αμφισβητήσεων και σύγχυσης για τα.^τελευταία 200 χρόνια. Εχουν 
γίνει αρκετές ερμηνείες της συστηματικής των Perciformes από 
την εποχή του Linnaeus στα μέσα του 18ου. αιώνα. ,Αρκετοί 
συγγραφείς έκαναν θεμελιώδη λάθη όσον αφορά τα διαγνωστικά 
χαρακτηριστικά και. την ερμηνεία των μελετών άλλων συγγραφέων.
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Μορφολογικά χαρακτηριστικά και. συστηματική κατάταξη

Σχήμα 1.1 Το οικογενειακό δέντρο του λαυρακιού
Μερικά ονόματα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν Perca labrax 
(Linnaeus, 1766), Labrax, lupus (Cuvier και Valencienes, 
1828) , Roccus, labrax. /.

Στο γένος Dicentrarchus ανήκουν δύο είδη: To 
Dicentrarchus labrax και το Dicentrarchus punctatus. Τα δύο 
είδη, διαφέρουν στα εξής σημεία:
— To Dicentrarchus labrax παρουσιάζει σκοτεινές κηλίδες στη 
ράχη και στα πλευρά, οι οποίες είναι μόνιμες για όλη του τη 
ζωή. Στο Dicentrarchus labrax οι κηλίδες.αυτές απουσιάζουν 
από τα ενήλικα άτομα, ενώ είναι παρούσες κατά το πρώτο και 
σπάνια κατά το.δεύτερο έτος τπ5 ζωής του.
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Μορφολογικά χαρακτηριστικά και συστηματική κατάταξη

- Τα δόντια τηε ηνιακής περιοχής του ουρανίσκου εξαπλώνονται 
σε όλη την περιοχή σχηματίζοντας ένα είδος βέλους ο \.ο 
ριυηοόαόαβ, ενώ στο Β. Ια^αχ υπάρχουν μόνο στο πρόσθιο μέρος 
του ουρανίσκου και σχηματίζουν ένα ανοικτό υ (σχ- I·2 «>ΐ).
- Η διάμετρος του ματιού σε σχέση με τη μεσοκογχικύ απόσταση είναι μεγαλύτερη στο ϋ. ριαηοόαόιιε από την αντίστοιχη του Ό. 
1&ϊ>ταχ. ;

Σχήμα 1.2 Οστεολογικά χαρακτηριστικά των λαβρακιών D. 
labrax και D. punctatus: (a και. b) κρανίο (μόνο D. labrax), 
(c και d) σχηματισμοί των δοντιών, (e και f) ρινικό διάφραγμα 
όπου φαίνεται η θέση των δοντιών, (g και h) προεπικαλυμματικό 
οστό του (g) D. labrax και (h) D. punctatus. Bou Ain, 1977.
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Μορφολογικά χαρακτηριστικά και συστηματικά κατάταξη

Ακολουθεί π λίστα με τις μεριστικές μετρήσεις και τους 
λόγους αυτών των μετρήσεων για το 0. Ι&ϊχπϊχ (σχ. 1.3) που 
προσαρμόστηκε από τον Βου,ΙβηςτβΓ (1890).

Υψος του σώματος, 22-27% του ΊΊ,. Μήκος της-κεφαλής, 27- 
33% του ΤΙ*. Ρόγχος, 1.5-2 χ τη διάμετρο του 'ματιού, που.είναι 
14-20% του μήκους της κεφαλής' στα ενήλικα. Το διάστημα 
ανάμεσα στα μάτια καλύπτεται με κυκλί-κά. λέπια. Η κάτω γνάθος 
προεξέχει ελαφρά. Το οστό της άνω γνάθου εκτείνεται έως κάτω 
από το πρώτο τρίτο ή το κέντρο του ματιού, το μήκος της 
προέκτασης της είναι το 60-75% της διαμέτρου του ματιού. Το 
προκογχικό οστό (μπροστά από τη κόγχη του ματιού) καλύπτεται 
ολόκληρο από μεμβράνη. Τέσσερεις έως έ"ξι σκληρές άκανθες 
στραμένες προς τα πίσω στο κατώτερο χείλος του 
προεπικαλυμματικού οστού. Οι κατώτερες άκανθες του 
επικαλυμματικού οστού είναι σκληρότερες από τις ανώτερες, ία 
δόντια στο ρινικό διάφραγμα σχηματίζουν ανοιχτό υ. Δόντια 
κατά μήκος του μέσου της γλώσσσς και άλλα στα άκρα της. Το 
πρώτο ραχιαίο πτερύγιο ςεκινά πίσω από την κάθετο που 
διέρχεται από την αρχή των θωρακικών πτερυγίων, άκανθες 
μάλλον σκληρές, τέταρτη και πέμπτη μακρότερες, 40-60% του 
μήκους της κεφαλής. θωροκικά πτερύγια περίπου μισά του 
μήκους της κεφαλής. Η τρίτη άκανθος του εδρικού πτερυγίου 
είναι μεγαλύτερη, 25-33% του μήκους της κεφαλής. Οι μεσαίες 
ακτίνες του ουραίου πτερυγίου είναι περίπου το 60% των 
ε ξωτ ε ρ ι κιών ακτινών.

Διάμετρος οφθαλμού 

Προκογχικό διάστημα

Ολικό μήκος.
| Μεσουραίο μήκος

1 Σταθερό μήκοςΙ-
Πρώτο ραχιαίο πτερύγιο (8-9 ακτίνες) Δεύτερο ραχιαίο πτερύγιο (12-13 ακτίνες)

Ουραίο πτερύγιο

Προεπικαλυμ- 
ματικό οστό 

Επικαλυμ- 
ματικό οστό

Υποεπικαλυμ- 
' ματικό οστό

Εδρικό πτερύγιο (11-14 ακτίνες)

Σχήμα 1.3 Περίγραμμα του λαβρακιού με τα ονόματα των πτερυγίων κατ τις μεριστικές μετρήσεις
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Μορφολογικά χαρακτηριστικά και συστηματική κατάταξη

1.2. Γενική μορφολογική περιγραφή του· D. labrax
Τα κοιλιακά πτερύγια του λαβρακιού βρίσκονται μπροστά 

στην κοιλιά και λίγο πίσω από τα θωρακικά πτερύγια, που με τη 
σειρά t o u s βρίσκονται ακριβώς πίσω από το βραγχιακό 
επικάλυμμα. Τα θωρακικά πτερύγια έχουν κά9ε 'ένα 16-18 μαλακέε 
ακτίνες. Τα δύο ραχιαία πτερύγια είναι διαχωρισμένα. Το πρώτο 
ραχιαίο πτερύγιο έχει 8-9 σκληρές ακτίνεε και το δεύτερο έχει 
μία (η πρώτη) σκληρή ακτίνα και 11-12 μαλακέε. Η πρώτη ακτίνα 
των κοιλιακών πτερυγίων, που έχουν το καθένα 5 μαλακέε 
ακτίνεε, και οι τρείε πρώτεε ακτίνεε του εδρικού πτερυγίου 
(που έχει 9-11 μαλακέε ακτίνες) είναι επίσηε σκληρές. Το 
ουραίο πτερύγιο είναι διχαλωτό και έχει κανονικά 17 μαλακέε, 
αν και μερικά μπορεί να έχουν 13. Το χρώμα του είναι γκρίζο 
και μερικέε φορές έχει μια σκουρά μπλε ανταύγεια. Τα άλλα 
πτερύγια είναι λευκά ή γκρίζα, αλλά μερικέε ψορέε τα 8ωρακικά 
και τα κοιλιακά πτερύγια έχουν μια μπλε απόχρωση στις άκρες.

Το σώμα του λαβρακιού καλύπτεται από μεγάλα, κανονικά 
λέπια. Το χρώμα του ποικίλει ανάλογα με την προέλευση του 
ψαριού από σκούρο γκρίζο έως μπλέ ή πράσινο στην ράχη και 
λευκό ή υποκίτρινο στην κοιλιά. Οι πλευρές έχουν χρώμα ασημί- 
μπλε και μερικέε φορές χρυσάφι η μπρούτζινο. Τα ορατό 
περιθώριο των Λεπιών είναι μαύρο στις άκρες, ιδιαίτερα στα 
μεγαλύτερα, δείγματα. Τα λέπια έχουν οδοντωτές προεξοχές στο 
ορατό τμήμα. Τα λέπια στο κεφάλι είναι λεία χωρίς καθαρή 
κατάτμηση- Στην κορυφή του κεφαλιού δεν υπάρχουν λέπια. Το 
κεφάλι στα νεαρά λαβράκια είναι κάπως μυτερό, αλλά γίνεται 
πιο αμβλύ στα μεγαλύτερα ψάρια. Εχει σκούρες γκρίζες ή μαύρες 
σκιές πάνω, με μεταλικές ασημένιες έωε χρυσές ή πορφυρές 
-αποχρώσεις· στα πλευρά και στα επικαλύμματα. Τα βραγχιακά 
επικαλύμματα έχουν δύο αιχμηρέε άκανθες, στο πίσω άκρο τους.
Τα μάτια είναι σχετικά μεγάλα για ψάρι του αλμυρού νερού. Η 
ίριδα είναι ασημένια-λευκή. Το στόμα είναι μεγάλο με 
προεξέχοντας γνάθους. Η γλώσσα έχει δόντια περιφερειακά και 
στη μέση. Υπάρχουν δόντια στην βάση του στόματος και στον 
ουρανίσκο. Υπάρχουν επίσηε δόντια στην είσοδο του στόματος 
ακριβώς μπροστά από την γλώσσα. Αυτά τα χαρακτηριστικά (μαζί 
με το προεπικαλύμματικό οστό) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
την αναγνώριση του λαβρακιού (Σχ. 1.2)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΗΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΛΑΒΡΑΚΙΟΥ

2.1 Κατανομή - Εξάπλωση >

Σύμφωνα με πολλούς συγγραφείς το λαβράκι, εξαπλώνεται. - από 
τον 60 Β, τον βορειοανατολικό Ατλαντικό και την Βόρεια 
θάλασσα, την Νορβηγία και την Βαλτική στο βορρά έως τον 30 Β/ 
τη Βόρεια Αφρική στο νότο, περιλαμβανομένων της Μεσογείου και 
των παρακείμενων θαλασσών. Δεν έχουν όμως καταφέρει να 
δείξουν που βρίσκεται ο κύριος όγκος του πληθυσμού. Μερικοί 
αναφέρονται, λανθασμένα, στο λαβράκι σαν Μεσογειακό είδος 
κυρίως. Τα λαβράκια πιάνονται σε αρκετά μεγάλες ποσότητες 
μόνο νότια1του 53 Β στην Βόρεια Θάλασσα και του 54 Β στην 
Θάλασσα της Ιρλανδίας και στις ακτές του Ατλαντικού στην 
Ιρλανδία. Νοτιότερα, το λαβράκι εμφανίζεται στις ακτές του 
Bay of Biscay έως το Μαρόκο (Gravier, 1961). Αν και είναι 
λιγότερο κοινό είδος στις μεσογειακές ακτές της Ισπανίας από 
ότι στην Ιβηρικη Χερσόνησο από την πλευρά του Ατλαντικού, το 
λαβράκι συναντάται σε όλη την Μεσόγειο, την Αδριατική και την 
Μαύρη Θάλασσα.

Η γεωγραφική εξάπλωση του λαβρακιού συμπίπτει με αυτή 
του κοντινού συγγενή του, του Dicentrarchus punctatus, το 
οποίο βρίσκεται στον Ατλαντικό από» την νότια Βρεττάνη μέχρι 
την Σενεγάλη (Cadenat, 1935) και σε μέρη της Μεσογείου και 
του κόλπου του Σουέζ (Ben Tuvia, 1974). Ομως το D. punctatus 
έχει μια πιο διασπασμένη κατανομή από ότι. το D. labrax (Bou 
Ain, 1977) . ... - ---

Τα ενήλικα λαβράκια ζουν σε παράκτιες περιοχές και στις 
εκβολές των ποταμών ή ακόμα εισέρχονται μέσα σε γλυκά νερά 
κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ομως σε γενικές γραμμές 
βρίσκονται σε βαθύτερα και ζεστότερα νερά στην μακριά από τις 
ακτές το χειμώνα. Στους πληθυσμούς της Βόρειας Θάλασσας, της 
Μάγχης και της Θάλασσας της Ιρλανδίας, εμφανίζονται 
εποχειακές μεταβολές στην κατανομή τους σαν αποτέλεσμα των 
μεταναστεύσεων. Τα λαβράκια σπάνια συναντώται. σε απόσταση 
μεγαλύτερη από 80 Km από τις ακτές.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις για μετακινήσεις λαβρακιών στην 
Θάλασσα τπ5 Ιρλανδίας ανάμεσα στην Ιρλανδία και την Βρετανία, 
παρόλο το εκτεταμένο μαρκάρισμα στα παράκτια νερά των δύο 
χωρών (Pickètt και Pawson, 1994). Νοτιότερα, όπου η 
θερμοκρασία της θάλασσας είναι tlo σταθερή, τα λαβράκια δεν 
συνηθίζουν να μετακινούνται προς το βορρά ή το νότο,.ή μακριά 
από τις ακτές το χειμώνα. Αν και και στο Golfe du Lion 
(Barnabe, 1976a) και στην περιοχή του Arcachon (Stequert, 
1972), είναι γνωστό ότι αφήνουν τόΤ^ρηχά 'lagoons' που η 
παλοίρροια .είναι. έντονη τον Οκτώβρη και. τον Δεκέμβρη και. 
επιστρέφρυν εκεί την άνοιξη. Δεν είναι ακόμα σίγουρο αν οι. 
πρόσφατες ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες (1988-
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90) 9α προκαλέσουν μι.α μΡνιμη μετατόπιση προς τα Βόρεια του 
κέντρου της κατανομής -ζ̂ ν πληθυσμών του λαβρακιού της βορειοδυτικής Ευρώπης.
2.2 Τοπική κατανομή και προτιμούμενοι τόποι διαμονής

9

Τα λαβράκια που είναι μικρότερα από 30 cm ζουν τον 
περισσότερο καιρό μέσα η κοντά σε εκβολές ποταμών, ή κατα 
μήκος των ακτών. Οι νέες γενιές λαβρακιών (οι οποίες 
ονομάζονται 0—γκρουπ γιατί βρίσκονται στο πρώτο ημερολογιακό 
τους έτος) βρίσκονται αρχικά σαν ποστλάρβες, μέσα στα ρηχά 
νερά των παλιρροιακών ‘lagoons’, τις εκβολές των ποταμών, στα 
φυσικά λιμάνια και τις μαρίνες. Μετακινούνται σε βαθύτερα 
νερά εκεί κοντά καθώς μεγαλώνουν. Ομως στην Βρετανία και την 
Ουαλία οι εκβοΛες των ποταμών είναι ο κύριος τοπος διαμονής 
των λαβρακιών ηλικίας μέχρι 4 ετών.

Καθώς τα λαβράκια μεγαλώνουν ζουν περισσότερο καιρό σε 
βαθύτερα νερά. Λαβράκια που εμφάνιζαν πλήρη ωρίμανση 
πιάστηκαν σε βάθη μέχρι. 80 m. Ωστόσο μπορεί να βρεθούν κατά 
μήκος της υδάτινης στήλης, ανάλογα με το που βρίσκεται η 
τροφή τους και συχνά εμφανίζονται να τρέφονται ή να 
σχηματίζουν κοπάδια στην επιφάνεια της θάλασσας σε ήρεμες 
συνθήκες. Οι ρηχές ακρογιαλιές που σκάει το κύμα και οι 
αμμώδεις ακτές προσελκύουν το λαβράκι. Το καλοκαίρι συχνά 
μπορεί να συναντηθεί σε βραχώδη ακρωτήρια» σε υφάλους και 
'ξέρες. Αυτά τα μέρη παρέχουν ευκαιρίες για τροφή στα μικρά 
θηράματα και στο λαβράκι που φαίνεται ότι προτιμάει τα 
ταραγμένα νερά. Τα ενήλικα λαβράκια σπάνια βρίσκονται πάνω 
από λασπώδεις βυθούς αν και τα λαβράκια του 0-γκρουπ και του 
1-γκρουπ (ψάρια στοΓ'δ'εύτερο' "ημερολογιακό τους έτος) συχνά 
εμφανίζονται μέσα σε λασπώδεις όρμους. ,,
2.3 Επίδραση της αλατότητας

Τα λαβράκια όλων των ηλικιών μπορούν να ανεχθούν το 
γλυκό νερό και κινούνται άνετα σε αυτό, δηλαδή είναι ευρύαλο 
είδος. Το αν τα λαβράκια πράγματι προσελκύονται από τις 
χαμηλές αλατότητες είναι ένα ανοιχτό ερώτημα, αν και έχει 
παρατηρηθεί ότι οι ποστλάρβες συγκεντώνονται κοντά στις 
αλμυρές/γλυκές περιοχές των εκβολών (Dando και Demir, 1985, 
Kelley, 1986, Jennings et al., 1991). 0 Lancaster προτείνει 
ότι η επίδραση της θερμοκρασίας και οι διαθεσιμότητα της 
τροφής είναι οι βασικοί παράγοντες που προτρέπουν τις 
ποστλάρβες και τα μεγαλύτερα λαβράκια να εισέλθουν σε νερά με 
χαμηλή αλατότητα.

: 0 ChervlnsJíi (1974), δουλεύντας στο Ισραήλ, ανάφερε ότι 
τα λαβράκια του 0-γκρουπ, που μεταφέρθηκαν από λιμνοθάλασσες 
με υψηλή αλατότητα σε δεξαμενές με^χσμηλή αλατότητα επέζησαν 
και αναπτύχθηκαν. Εκανε πειράματα χρησιμοποιώντας λαβράκια με 
μήκος 20-34 mm, για να καθορίσει .αν η-μεταφορά σε γλυκό νερό 
ήταν εφικτή. Η απ'ευθείας μεταφορά από θαλασσινό νερό σε 
γλυκό (αλατότητα 0.5 τοις χιλίοις) στους 18 C είχε σαν
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αποτέλεσμα ολική θνησιμότητα. Ομωε όλα τα ψάρια επέζησαν σε 
απ’ευθείας μεταψορά σε διαλυμένο θαλασσινό νερό αλατότηταε 
3.9 το is χιλίοιε, Μειώνοντας σταδιακά την αλατότητα από το 10 
στο 0.5 τοιε χιλίοιε σε μια περίοδο 24 ωρών, επιτεύχθηκε 100% 
επιβίωση του γόνου του λαβρακιού.

f

Στο ψυσικό περιβάλλον οι' απότομεε μεταβολέε τηε 
αλατότηταε είναι σπάνιεε και δεν έχει παρατηρηθεί θνησιμότητα 
λόγω .τηε μείωσης τηε αλατότηταε. Τα-λαβράκια κατανέμονται 
ανάλογα-με την αλατότητα, και είναι σίγουρα πιο ανθεκτικά 
στιε μεταβολέε τηε από τα περισσότερα θαλάσσια ψάρια.
2.4 Επίδραση της θερμοκρασίας

Το λαβράκι είναι επίσηε αρκετά ευρύθερμο είδοε, δηλαδή 
μπορεί μπορεί να ανεχθεί ένα μεγάλο εύροε θερμοκρασιών. Αν 
και στην Αγγλία και την Ουαλία, συναντώνται σε νερά με 
θερμοκρασία μικρότερη από 5 C, κάτω από την οποία τα λαβράκια 
του 0-γκρουπ θα αρχίσουν νσ πεθαίνουν μετά από λίγεε 
εβδομάδες (Kelley, 1986, Lancaster, 1991) - φαίνεται ότι 
προτιμούν νερά με θερμοκρασία πάνω από 10 C. Η θερμοκρασία 
είναι πιθανό να περιορίζει την κατανομή των λαβρακιών του'0— 
γκρουπ σε περιοχές στιε οποίεε το νερό δε γίνεται πολύ κρύο 
για επιβίωση. Τα ενήλικα άτομα αντέχουν θερμοκρασίες από 2 C 
έωε 32 C (Barnabe, 1990). Το αποτέλεσμα της πτώσης τηε 
θερμοκρασίας το φθινόπωρο είναι η μετακίνηση των λαβρακ.ιών σε 
βαθύτερα και λιγότερο ψυχρά νερά. 0 K e l l e y  (1988a) αναφέρει, 
για τα ψάρια του 0—γκρουπ στην Μεγάλη Βρετανία, ότι αυτέε οι 
μετακινήσεις "ξεκινούν όταν η θερμοκρασία του νερού κοντά στιε 
ακτές πέφτει κάτω από 15 C. Τα μεγαλύτερα άτομα είναι τα 
πρώτα που εγκαταλείπουν τα ρηχά νερά, και είναι πιθανό ότι τα 
μικρότερα (αυτά με πιο αργή ανάπτυξη ή .τα νεαρότερα) που 
μένουν πίσω γίνονται νωθρά και σταματούν να τρώνε όταν αν η 
θερμοκρασία πέσει κάτω από 10 C (Lancaster, 1991). Μια 
"ξαφνική πτώση τηε θερμοκρασίας το καλοκαίρι μπορεί να 
προκαλέσει μια προσωρινή μετακίνηση των μικρών λαβρακιών σε 
βαθύτερα νερά ή προς την θάλασσα όταν αυτά βρίσκονται στιε 
εκβολές.
2.5 Συμπεριφορά του λάβρακιού

Λίγεε είναι οι επιστημονικές μελέτες πάνω στην 
συμπεριφορά του λαβρακιού στο φυσικό περιβάλλον. Μερικές από 
τιε καλύτερες, διαθέσιμεε;-πληροφορίεε για την συμπεριφορά του 
λάβρακιού προέρχονται από τον Barnabe (1976b, 1978), που 
εργάσθηκε με λάρβεε, juvenile και ενήλικα λαβράκια σε 
ενυδρεία και πολλές από τιε παρατηρήσεις τού πιθανώς είναι 
αληθείεΐκαι. για το φυσικό περιβάλλον. ' _ ''

' Δεν είναι γνωστό πωε. σε νεαρής ηλικία, τα λαβράκια 
δημιουργούν κοπάδια. Τα αυγά και o l  λάρβεε συναντώνται σε 
χαμηλές"πυκνότητες στο ιχθυοπλαγκτό (Thompson και Harrop,
1987, Jetinings και Pawson, 1992), και οι μεταμορφωμένες 
λάρβεε δεν φαίνονται να σχηματίζουν αναγνωρίσιμα κοπάδια. ·
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Αρκετοί συγγραφείς (Claridge και Potter, 1983, Aprahamian καί 
Barr, 1985, Dando και Demir, 1985, Kelley, 1988a) έχουν 
παρατηρήσει ότι οι τΐοστλάρβεε και τα fry' του λαβρακιού ... 
συγκεντρώνονται εκεί όπου υπάρχουν φυσικά φράγματα στα 
ανώτερα σημεία των εκβολών, στους ορμίσκους και στα φυσικά 
λιμάνια. Σ ’αυτές τις περιπτώσεις, μπορεί να,υπάρςει ένα 
μάζεμα ατόμων για μέρες ή εβδομάδες ανάλογα με τον κύκλο τηε 
παλίρροιας, μέχρι τα μικρά λαβράκια να είναι ικανά να 
συναθροιστούν σε κοπάδια. Τα κοπάδια μπορεί να ποικίλουν από 
μερικές ντουζίνες ατόμων έως αρκετές χιλιάδες, ανάλογα με. τη 
δύναμη της ετήσιας κλάσηε και τις τοπικές συνθήκες. Τα λαβράκια μπορεί να διατρήσουν την συνήθεια του κοπαδιάσματος 
για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους.

Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί το μέγεθος του κοπαδιού στη 
θάλασσα, όμως στο τέλος του 1950, ο Pickett και o Pawson 
ανέφερουν ένα κοπάδι μικρών λαβρακιών στο Essex με 800 μέτρα 

μήκος, 150 μέτρα πλάτος και 2 μέτρα βάθος. Αν αυτά ταημάρια 
κοπάδιασαν με πυκνότητα 50 άτομα ανά κυβικό μέτρο (όχι υψηλή . 'Γ.
.πυκνότητα για μικρά ψάρια) τότε το κοπάδι μπορεί να περιείχε 
.10 εκατομύρια ψάρια.

Τα λαβράκια είναι ευκαιριακοί θηρευτές σε όλη τη 
διάρκεια της ζωής τους και υιοθετούν ένα μεγάλο εύρος 
τακτικών για να βρουν και να συλλάβουν το θήραμα τους. Σε 
γενικές γραμμές τα λαβράκια κηνυγουν σαν κοπάδι και. τρώνε 
οποιδήποτε θήραμα είναι εποχιακά άφθονο σε μια συγκεκριμένη 
περιοχή. Αν τα θηράματα βρίσκονται στον πυθμένα π.χ. 
καβούρια, δίθυρα μαλάκια ή πολύχαιτοι, το κοπάδι των 
λαβρακιών απλώνεται, και βοσκούν με το κεφάλι κάτω κατα μήκος 
του υποστρώματος.,. Ωστόσο τα λαβράκια παρατηρούνται. tll.o_ εύκολα - 
όταν τρέφονται με πελαγικά Θηράματα, τα οποία τα οδηγούν προς .-· 
την επιφάνεια και τους επιτίθονται από ’κάτω οπότε ταράζουν 
την επιφάνεια του νερού. Τα λαβράκια πλησιάζουν και 
καταπίνουν τα ζωντανά θηράματα με εκπληκτική ταχύτητα, 
επιστρέφοντας απότομα στην προηγούμενη τους Θέση. Τα ζωντανά θηράματα τα ,κρατάνε στην στοματική κοιλότητα πριν τα 
καταπιούν.

Αν και τα λαβράκια επιτίθονται στα θηράματα τους αρκετά 
βίαια, η αντίδραση τους σε·άλλα είδη του ίδιου μεγέθους δεν 
είναι πολύ γνωστή. Οταν απειληθούν από ένα μεγαλύτερο ζώο 
είτε θα υποχωρήσουν αμέσως είτε θα πάρουν μια χαρακτηριστική 
αμυντική στάσην Σηκώνουν) το πρώτο ραχιαίο πτερύγιο και 
ανοίγουν τα βραγχιακά επικα?νύμματα με σκοπό να δείχνουν 
μεγαλύτερα./¡<αι να δείζουν όσο το δυνατό περισσότερες αιχμηρές 
ακτίνες στον επιτιθέμενο. ·
ι;·:“.·..·:\Τα λαβράκια είναι πολύ γρήγοροι κολυμβητές και, καθώς 
'είναι γενικός κανόνας στα ψάρια,., η κολυμβητική τους δύναμη αυξάνει με το μέγεθος. Τα λαβράκ ιά-'-δεν ενοχλούνται από την' 
ισχυρή παλίρροια και την ταραγμένη θάλασσα. Η κολυμβητική.· του 
δύναμη αποκτάται από το μεγ'άλο ουραίο πτερύγιο. Το λαβράκι 

. πρώοθείται με τρία τέσσερα τινάγματα τηε ουράς ενώ όλα τα

.■ · ·.-·

’ · '· . £

- *  *s λ·;· *·.»·■>;
» '  ' . . . ν ' · .

. . . .  ^
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άλλα πτερύγια είναι κολημένα στο σώμα έτσι ώστε να έχει 
καλύτερο υδροδυναμικό σχήμα. Τα λαβράκια μπορούν να 
κολυμπήσουν με μεγάλη ταχύτητα βοηθήμενα από ένα μυ κατά 
μήκος των πλευρών του ψαριού.

Στα λαβράκια παρατηρεί ται συχνά μια χαρακτηριστική 
κίνηση (σχ. 2.1). Αυτή πραγματοποιήται όταν το κοπάδι 
βρίσκεται κοντά στον πυθμένα. Κάθε τόσο ένα’άτομο βυθίζεται 
σιγά προς τον πυθμένα, "ξαφνικά κινείται προς τα μπρός, 
γυρνάει στο πλάι και "ξύνει την πλευρά στο υπόστρωμα.

Αύο είναι οι πιθανές εξηγήσεις για αυτή την κίνηση. Είτε 
προσπαθεί να ενοχλήσει τα μικρά καρκινοειδή που είναι θαμμένα 
στο αμμώδη βυθό είτε θέλει να απαλλαγεί από τα εκτοπαράσιτα. 
Μερικές φορές χρησιμοποιώντας αυτή τη κίνηση τα μικρά λαβράκια θάβονται με το πλάι στην άμμο και εξέχει μόνο το 
κεφάλι και η ουρά τους. Αυτός είναι ίσως ένας μηχανισμός 
επιβίωσης Υ«~α να αποφεύγουν τους θηρευτές.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Η γνώση της διατροφής, και των τροφικών συνηθειών ενός 
ψαριού είναι σημαντική για το.υε αλιείς και t o u s επιστήμονες. 
Για τους αλιείς είναι σημαντικό πλεονέκτημα να ξέρουν που και 
πότε τρέφονται τα ψάρια. Οι επιστήμονες ενδιαφέρονται για την 
διατροφή του ψαριού ή ακόμα περισσότερο για τις οικολογικές 
σχέσεις ανάμεσα στο θηρευτή και το θήραμα. Οι αλλαγές στην 
αθψονία των αποθεμάτων κάποιου συγκεκριμένου θηρευτή, μπορεί 
να αλλάζει τον ρυθμό θνησιμότητας, και για αυτό το λόγο, την 
αφθονία κάποιων άλλων ειιπορικών ειδών (Brander και Bennett, 1986) .

Το λαβράκι βρίσκεται ψηλά στην τροφική αλυσίδα. Ετσι η 
επιβίωση του εξαρτάται από πολλά άλλα "είδη θαλάσιων 
οργανισμών. Σε μερικές περιοχές το λαβράκι είναι το πιο 
άφθονο θηρευτικό είδος, γι αυτό και είναι ο σημαντικότερος 
υποψήφιος για μελέτη που αφορά τη θέση του στο οικοσύστημα. 
Ωστόσο μέχρι σήμερα, οι εργασίες για αυτό το θέμα είναι 
κυρίως ποιοτικές, πχ. Chevalier (1330) και Kelley (1987).Εκτός από τις μελέτες που κ 
(Santulli et al, 1993) δεν 
επιχειρούν τον ποσοτικό πρ-c 
φαγωθεί, την μέτρηση του ρι 
επίδρασης της θήρευσης στοι

ιφορούν τις υδατοκαλλιέργειες 
έχουν γίνει άλλες που να 
χτδιορισμό των ειδών που έχουν 
Ψ3μού πέψης, ή τον προσδιορισμ 
.ις πληθυσμούς των θηραμάτων. της

Στα πρώτα στάδια της ζωής του το λαβράκι είναι ένα από 
τα πιο βασικά συστατικά της πανίδας των .παράκτιων περιοχών.
Οι άνθρωποι όχι μόνο μπορούν να αλλάξουν το φυσικό περιβάλλον 
των μικρών λαβρακιών, αλλά μπορούν επίσης να επηρρεάσουν την 
κατανομή και την αφθονία των ειδών με τα οποία τρέφεται το 
λαβρακ ι . Οι αλλαγΓες στο φυσικό περιβάλλον των εκβολών των 
ποταμών, όπως η αποξήρανση των αλμυρών βάλτων, η αλλαγή στη 
ροή των χειμάρων, τα Θερμικά απόβλητα και η χημική.μόλυνση, 
επηρρεάζουν την τροφική αλυσίδα ή και άμεσα το λαβράκι. Για 
να εκτιμηθούν οι επιδράσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων 
στις παράκτιες περιοχές, είναι απαραίτητη η γνώση της δίαιτας 
του λαβρακιού σ'όλο το εύρος της κατανομής του είδους.
3.1. Διατροφή
Παρουσίαση των μελετών

Στη Μεγάλη Βρετανία έχουν γίνει τρεις μελέτες που 
αφορούν την τροφή των ενήλικων λαβρακιών για περίοδο πάνω από 
ένα χρόνο. Αυτές πραγματοποιήθηκαν στην-Ιρλανδία από τον 
Kennedy και. τον Fitsmaurice (1972), στην Αγγλία, στην Ουαλλία 
και την Μάγχη από τον Kelley (19871^και από τον Pickett και 
τον Pawson (1994). Η τελευταία περιλαμβ.άνει τα λαβράκια που 
πιάστηκαν στην ανοικτή θάλασσα, τα οποία δεν καλύπτει ο 
Kelley στη μελέτη του. Η διατροφή των ανώριμων λαβρακιών

13
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μελετήθηκε για πρώτη φορά από τον Hartley (1940) που 
χρησιμοποίησε ψάρια που πίαστηκαν στον ποταμό Tamar στην 
Κορνουάλη. Η διατροφή των λαβρακιών του 0—γκρουπ μελετήθηκε 
στο Severn Estuary από τον Aprahamian και τον Barr (1985), 
και πιο πρόσφατα, στις περιοχές ωοτοκίας στις ακτές τηε 
Νότιας Ουαλίας από τον Lancaster- (1991),. '*

Η διατροφή των λαβρακιών όλων των μεγεθών μελετήθηκε 
στην Νότια Γαλλία από τον Barnabe (1980) . Στην Βρεττάνη, η. 
εποχιακή διακύμανση του περιεχομένου του στομαχιού 
καταγράφηκε για περίοδο ενός έτουε, χρησιμοποιώντας κυρίως 
ενήλικα ψάρια που πίαστηκαν με δίχτυα (Bouineau-Coatanea, 
1969, 1970). Η διατροφή του λαβρακιού στο στάδιο των 
juvenil le στα lagoons τηε Ισπανίας μελετήθηκαν από τον Arias 
(1980), και στην Ιταλία στον ποταμό Πάδο από τον.Ferrari και' 
τον Chieregato (1981). 0 Roblin και Brus le έκαναν μελέτε£ για 
τα juvenille στη Νότια Γαλλία. Οι ερευνητές αυτοί, 
αναφερόμενοι και σε άλλες εργασίες, προτείνουν ότι οι 
διαφορές που παρατηρούνται στη διατροφή σχετίζονται με το 
γεωγραφικό πλάτος που λαμβάνονται τα δείγματα στις διάφορες 
μελέτες. ·

0ι. ττροτιμούμενοι τύποι, θηραμάτων αλλάζουν καθώς το 
λαβράκι μεγάλωνει. Τα ενήλικα λαβράκια μπορούν να φάνε τροφή 
μεγαλύτερου μεγέθους και. καθώς κατοικούν σε πιο πολύπλοκο 
περιβάλλον, μπορούν να επωφεληθούν από την ποικιλία των 
θηραμάτων. Οι. τύποι. της τροφής εξαρτώντσι από την κατανομή 
του λαβρακιού. Από αυτή την άποψη κάποιες από τις παραπάνω 
μελέτες μπορεί να μεροληπτούν, γιατί τα λαβράκια που 
εξετάστηκαν μπορεί να εχούν συλλεχθεί από συγκεκριμένους 
τύπους περιοχών με. χαρακτηριστική πανίδα. Για αυτό το λόγο, 
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα Tns διασταύρωσης των μελετών, 
έτσι ώστε να καλυφθεί όσο το-δυνατό καλύτερα η τοπική και η 
γενική κατανομή του λαβρακιού.
Αλλαγές στην διατροφή ανάλογα με το μέγεθος και την ηλικία
Αάρβες

Η διατροφή των λαρβών στο φυσικό περιβάλλον δεν είναι 
πολύ καλά γνωστή. Μόλις απορροφήσουν τον λεκιθικό σάκκο, 9 
έως 25 μέρες μετά την εκκόλαψη, πιστεύεται ότι τρέφονται με 
μικρά είδη ζωοπλαγκτού, όπως ναύπλιοι κοπήποδων. Οί 
προτιμήσεις και οι απαιτήσεις των λαρβών του λαβρακιού στην 
αιχμαλωσία είνα.ι αντικείμενο πολλών μελετών. Αυτές δείχνουν 
ότι οι λάρβες, χρε ιάζοντα,ι κινούμενη πλαγκτονική τροφή όπως 
τροχόζωα (Branchionous spp.) και ναυπλίους Artemia.
0-νκοουπ . '

0 Roblin και ο Brus le (1984), δουλεύοντας στα lagoons 
του Golfe du Lion, κατέταξαν όλα τα λαβράκια με σταθερό μήκος 
κάτω από 6 cm σαν fry, και. από 6—12̂  cm σαν fingerlings. Αυτές 
οι δύο ομάδες παρουσιάσαν σημαντικές διαφορές όσον αφορά το 
μέγ'εθος Των θηραμάτων. Η ποικιλία των θηραμάτων που .τρώει το 
λαβράκι διαφέρει από περιοχή σε περιοχή ανάλογα με την
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αντίστοιχη διαθεσιμότητα των θηραμάτων. Αυτό είναι ένα μόνιμο 
θέμα σε όλες τιε μελέτες ανεξάρτητα από το γεωγραφικό πλάτος, 
και δείχνει ότι το λαβράκι από πολύ μικρή ηλικία είναι 
ευκαιριακόε θηρευτήε. Το κύριο μέροε τηε διατροφής του 
αποτελείται από καρκινοειδή και ψάρια, που είναι και τα πιο 
διαθέσιμα. Οι διάφορεε εργασί.εε δείχνουν ότι η διατροφή των 

ξεκινάει από ζωοπλαγκτό και καθώε μεγαλώνουν -φθάνει μέχρι 
μεγαλύτερα, επιβενθικά θηράματα, όπωε κωπήποδα, Corophium - 
SP -> γαμμαρίδεε και μύσιδεε. Τα fingerlings αρχίζουν να τρώνε 
μεγαλύτερα δεκάποδα και μικρά ψάρια. Αν και τα λαβράκια του 
0—γκρουπ τρώνε κάθε ζωντανό οργανισμό που έχει το κατάλλ.ηλο 
μέγεθος,· στην διατροφή τουε κυριαρχούν οι οργανισμοί που 
βρίσκονται σε μεγαλύτερη αφθονία στο περιβάλλον κοντά στιε 
ακτέε. Αυτοί είναι κυρίωε μύσιδεε. 2ε όλεε τιε περιοχές, το’ 
κύριο μέροε τηε διατροφήε τουε αποτελείται από μικρά 
καρκινοειδή. 0 πίνακας 3.1 δείχνει τιε κύριεε ομάδεε τροφής 
σε τέσσερειε διαφορετικέε περιοχέε. Εάν υπάρχει μεγάλη - 
διαφορά μεγέθους τα λαβράκια του 0-γκρουπ αλληλοτρώγονται, 
ανεξάρτητα αν υπάρχει η δυνατότητα να τραφούν με άλλους 
οργανισμούε. Τον Ιούνιο του 1990, στο Lowesoft, τοποθετήθηκαν 
500 ποστλάρβεε λαβρακιού 1-3 cm σε ένα ενυδρείο. Αν και 
καθημερινά τουε παρείχαν άφθονη Artemis και λεπτοκομμένολαβράκια
μείνει μονο

es tΟbianus) , σύντομα τα μεγαλύτε
τα ά λα ώάρ ι α . Μεσα σε τρεις μήνε:βράκια 7-12 cm (Ρickett και Pawsο
:ναφέΗ*ζΤ ί. όμοι εε ΤΙ ~ριπτώσε ιε κανιβασκον αν σε δεξα; ι «*· r-*-νέε στο Sete στη

1994). 0
λαβρακιών που £
Γαλλία. 0 Katavio (1989) θεωρεί ότι ο κανιβαλισμόε μπορεί να 
είναι σημαντικόε μόνο σε συστήματα εντατικήε καλλιέργειαε αν 
και ο Corps (1992) αναφέρει ότι τα λαβράκια του 1-γκρουπ τηε 
εξαιρετικά άφθονηε ετήσιαε κλάσηε του 1989 στη νότια Αγγλία είχαν φάει λαβράκια του 0-γκρουπ.
Juvenilie

Εξαιτίαε των διαφορών στην αύξηση στιε διάφορεε περιοχέε 
(κεφάλαιο δ) είναι καλύτερο να συγκριθεί η διατροφή των 
juvenil le με βάση το μήκοε και. όχι με την ηλικία. Οι διάφοροι 
συγγράφειε με τη λέξη juvenilie ορίζρυν διαφορετικά .μεγέθη 
ψαριών. 0 Roblin και o Brusle για την περιοχή του Canet 
αναφέρουν σαν juvenil le ψάρια με μήκοε μόνο 9-12 cm (περίπου 
ενός έτουε) , ενώ ο Kelley (1987) ονομάζει, juvenilia ψάρια που 
κυμαίνονται, από 25 έωε 41 cm, ηλικίας 3-6 ετών.

Στον πίνακα 3.2 δίνονται, ο αρι.θμόε και. ο τύποε των 
οργανισμών, που βρέθηκαν στο στομάχι, των juvenille σε διάφορεε 
περιοχές . ·■ Οι. εμφανείς διαφορές από περιοχή, σε περιοχή στα ......
θηράματα που τρώει το λαβράκι, δεν εξηγούνται: πλήρως από το 
γεγ'ονός ότι. μελετήθηκαν διαφορετικά μεγέθη ψαριών. Το πιο 
πιθανό είναι, ότι η μεγάλη ποι κ ιλίά\του περιβάλλοντος και τηε 
πανίδας σε κάθε περιοχή που γίνεται η μελέτη είναι η αιτία.. -
για τις διαφορετικές παρατηρήσεις. 0 Pickett πήρε δείγματα 
λαβρακιού από την ανοικτή θάλασσα, σε σχετικά βαθειά νερά το 
•χειμώνα. Η διατροφή τους παρουσιάζει σημαντικές διαφορές από'
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θηράματα 1 2 3 
Εκβολές ποταμού Δέλτα ποταμού Esteros 

Severa Πάδου, Ιταλία Cadiz 
(1980) 1977-78 1972-77

«70 u ]  (24-79 Μ) (21-120 su)

4
Solíe da 
Lion 

1977-78

«72 an) (72-144 as)

Αννελίδεε (μη χαρισμένες) 14.3 50.0
ίίολύχαιτοι 10.0

Κλαδοκεραιωτσ 3.5 5.0
Οστρακοειδή 2.4
Χοηήιιοδα 15.7-40.0 60.0 2.4 83.3
Ιΐαύηλιοι κοηηΐϊόδων 15.0
λάρβες δυοανόιιοδων 35.0
Ηΰοιδες 65.4-100.0 80.0 47.5 10.0
Idotea 11.5
Sptaeroses 4.8
λμφίηοδα (μη καθορισμένα) 30.0 2.9 80.0
Gassaras - 19.2-33.3 52.4
Corophima 15.7-40.0 88.1 50.0

Ιεκάποδα (μη καθορισμένα) 14.3
Εντομα (μη καθορισμένα) 5.0 28.5
Χολεόιπερα 2.4
λάρβες δίπτερων 10.0

ΐάρια (μαζί με λάρβες) 40.0 4.7 2.0-4.8
Συντρίμματα 2.0-4.0 20.0

Πίνακας 3.1 Γενικεικιένπ δίαιτα τυν λαΒρακιόν του Ο-γφουα σε τέσσερεις μελέτες για τιιν 
Ευρώπη όσου φαίνεται, η % συχνότητα εμφάνισης κάδε δηράματος
ίΙηγές: 1. Aprahaiian και Barr (1985), 2. Ferrari και Chieragato (1981), 3. Arias (1980), 4. - 
M l  in καε Enisle (1984)

αυτή των ψαριών όμοιου μεγέθους από τα υφάλμυρα lagoons του 
ποταμού Πάδου, ή από τις λίμνες του Cadiz. Τα καβούρια δεν 
αποτελούν θήραμα για. τα juvenil le του λαβρακιού στις μελέτες 
για την Ιταλία, την Ιρλανδία, και την Νότια Γαλλία, ενώ είναι 
το κυρίαρχο είδος στις δύο μελέτες για την Μεγάλη Βρετανία.
Τα κοπηποδα, οι λάρβες των θυσανόποδων και οι λάρβες των 
δεκάποδων εμφανίζονται μόνο στα δείγματα από τον ποταμό Πάδο. 
Η βασική διαφορά στα στοιχεία του Kelley και του Pickett 
είναι η ε'ξής. Τα μικρά καρκινοειδή (ισόποδα, αμφίποδα, 
μύσιδες) δεν εμφανίζοντας στα δείγματα του Pickett, μολονότι 
τα λαβράκια αυτά έχουν μικρότερο όριο μήκους (15 cm) από ότι 
του Kelley (23 cm) . Τα δείγματα του Kelley περιείχαν μικρά 
καρκινοειδή και προέρχονταν κυρίως από τις εκβολές του Erme , 
και από τις εκβολές στο Pembrokeshire, όπου αυτά τα θηράματα 
ήταν; σχετικά άφθονα. Τα δείγματα του Pickett από την 
νοτιοδυτική Αγγλία προέρχονται κυρίως από τις εκβολές του 
Tamar, του Dart και του Fal. Τα υπόλοιπα προέρχονται κυρίως 
από την νοτιοανατολική και την νότια Αγγλία, συγκεκριμένα από 
το Solent.Τα στοιχεία για το περιεχόμενο του στομάχου των
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θηράματα 1
Canet, Γαλλία 
(18 ¡μόρια, 
1G5H.2 su)

2
Ποταμός Πάδος, Ιταλία 

(17 ψάρια, 
230-310 an)

3
Ιρλανδία 
(32 ψάρια, 

105-139 su)

4
Αγγλία και Ουαλία 

(262 ¡μόρια, 
230-3S0 as)

εj
Αγγλία και Ουαλία 

(475 ψάρια, 
150-400 as)

λαβράκια θηράματα Ηέοος όρος m. ψάρι λαβράκια θηράματα λαβράκια θηράματα λαβράκια με θήραμα

Κοιλεντερωτά (μη καθορισμένα) 2 12
Αννελίδες (μη καθορισμένες) δ 13 9 41
Πολύχαιτοι - 13 .

Κοπήποδα 30.1
Μύπλιοι χοπήποδυν 534.8
λάρβες 9ιισανόποδω/ 9.5
Ηύοιδες 2 4 0.1 11 20 1 40
Ισόποσα 4 9
Αμφίιιοδα 1 5 1.7 2 5 . 11 627
-Γαμμαρίδες 2 3

λεκάποδα
-λάρβες 0.4
-Καδούρια 64 99 170
-Γαρίδες 3 4 28 74 68 210 99

Γαστερόποδα 1 4 5 14 37
λίθυρα 2
Υάρια 6 10 0.9 1 1 34 71 71

Μνακας 3.2 Η δίαιτα tw juvenile σε 5ιάφορες ;ίύρες
Πηγές: 1. Roil in και Brus le (1984), 2. Ferrari και Chieregato {1981!, 3. Kennedy και Fitziaurice (1972), 4. Kelley (1987) 5. 
Pickett και Pareon (1994)

θηράματα Βορειοδυτιχή
Ουαλία

Νοτιοδυτική
λγγλία

Νότια Αγγλία Νοτιοανατολική
λγγλία

Ολες οι 
περιοχές

λννελίδεε (μη καθορισμένες) 5 5
Arenicola sp. 41 2 3
Hereis sp 5 5

Καραβίδες/ροζ γαρίδα 1 ΊL· 3
Καφέ γαρίδα 54 24 18 96
Καβούρια (μη καθορισμένα) 33 44 9 86
Carciims sp. 2 16 61 5 84

Γαστερόποδα (μη καθορισμένα) 7 7
Crepidiila fornicata 30 30

λίθυρα (μη καθορισμένα) I 2 2
Υάρια (μη καθορισμένα) 3 ' 9 7 19
λμμόχελα 5 5
Ρέγγα/Κβρος. 4 10 25 ■ 8 47

Σύνολο λαβρακιών ; ' 12 199 232 113 556
Σύνολο λαβρακιών με τροφή 5 . 100 189 . 39 334
Σύνολο κενών λαβρακιών δ 99 43 ^  74 222

Πίνακας 3.3 Ενότητα εμφάνισης θηραμάτων στο περιεχόμενο tou στομαχιού iuv juvenile tou λαβρακιού οε 
τέσσερεις περιοχές στηγ Αγγλία και την Ουαλία. Περίοδος 1982-87. Pickett και Passa, 1994.
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juvenil le στην Αγγλία και την Ουαλία συνοψίζονται στον πίνακα 
3.3. Οπωε και στα λαβράκια στιε άλλεε’ χώρεε, το βασικό 
συστατικό τηε διατροφηε τουε είναι τα καρκινοειδή, αν και-το 
βασικό είδοε τπε διαιταε τουε διαφέρει από περιοχή σε
περιοχή. Στην διατροφή των λαβρακιών του 1-γκρουπ κυριαρχούν 
οι γαρίδεε, τα ψάρια, τα καβούρια και τα θαλάσσια σκουλήκια, 
ενώ οι μύσιδεε εμφανίζονται λιγότερο. Ολα αυτά είναι είδη 
κοινά στην ενδοπαλιρροιακή ζώνη. Συνολικά, τα καβούρια, 
ιδιαίτερα τα καβούρια τηε ακτήε (Carcinus meanas), ήταν η πιο 
κοινή τροφή των juvenil le του λαβρακιού στην Μεγάλη Βρετανί α, 
ακολουθούμενα από την καφέ γαρίδα.
Ενήλικα

Τα ψάρια θεωρούνται ενήλικα όταν είναι έτοιμα για την 
πρώτη τουε ωοτοκία και όταν έχουν αρχίσει να πραγματοποιούν 
κανονικέε μεταναστέυσειε από τι.ε περιοχέε όπου τρέφονται στιε 
περιοχέε ωοτοκίαε. Η ωρίμανση του λαβρακιού σχετίζεται 
περισσότερο με το μήκοε παρά με την ηλικία. Ετσι τα ψάρια με 
γρηγορότερη αύξηση ωριμάζουν νωρίτερα. Υπάρχουν κάποιεε 
μικρέε διαφορίές στο μέγεθοε τηε πρώτηε ωρίμανσηε των 
αρσενικών και των θηλυκών ανάλογα με την περιοχή (πιν. 3.4). 
Ομωε το 90% των λαβρακιών στην Μεγάλη Βρετανία μπορούν να 
ταξινομηθούν σαν ενήλικα όταν φθάσουν τα 42 cm.

Συγγραφέαε Περί οχή Άρσεν ι κά θηλυκά

Barnabe, 1973 Sets 23-34 cm TL 34—37 ση ΤΠ
2 ετών.. 3 ετών

Bouain, 1977 Τυνισί α 19-21 cm SL 25-26 στη SL
2-3· ετών 4-5 ετών

Bou1 ineau- 38 στη ΊΤ
Coatanea, 1969 Βρεττάνη 5-δ ετών
Caporiccio, 1976 Sete — 3 ετών
Gourret, 1907 Μασαλ ί α 27-30 cm 34-38 σπι

2 ετών 3 ετών
Kennedy και 31.7 cm FL 35.5 αη FL
Fitzmaurice, 1972 Ιρλανδία 4—7 ετών 5-8 ετών
Quignard, 1978 Τυνισ ία 19-22 cm SL 26 σιη. SL

2-3 ετών 4-5 ετών
Rafail, 1971 Αί γυπτοε 19.5 cm 25 στη .
Stequert, 1972 Arcachon 30-35 cm FL 40 στη FL

4 ετών 6 ετών
Tesseyre, .,-1979 Sene 20.7-24.7 cm —

2 ετών • .
Thong, 1970 Vendee 34-:36. αη ΒΤ - '

.. . . -- 4-5 ετών -··- ·'■"

ΠΙνακαε 3.4 Μήκη και ηλικίεε κατά την .πρώτη σεξουαλική, 
ωρίμανση του λαβρακιού (αρσενικά και "θηλυκά) σε διάψορεε 
περιοχέε
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θηράματα Βορειοδυτική 
Αγγλία και

Ουαλία

Νοτιοδυτική.
Αγγλία

Κεντρική και 
νότια Αγγλία

Νοτιοανατολική
Αγγλία

Ολες οι 
περιοχές

Δννελίδεε ίμη καθορισμένα] ' 11 11ί
Aphrodite 1 ι
Äreaicola sp. 5 5 5 11
Hers is sp. 1 1 3 5

ΚαραΒιδες/ροζ γαρίδες - · 3 3
Καφέ γαρίδες 4 3 6 49 62
Καβούρια (μη καθορισμένα) 17 10 44 71
Carcinus sp. 5 δ 12 34 57

Άλλα καρκινοειδή 1 5 4 40 50
Γαστερόποδα (μη καθορισμένα] 1 1 2
Crepickh íoraicata Ί

J 1 4
ΚεφαλόΏοδα (καλαμάρια/οουπιές) 3 1 4 8
Υάρια (μη καθορισμένα) 15 10 22 47
Ρέγγα 1 7 8
ΓάΒροε 2 δ 8
Σαρδέλα δ δ

Υπολοίματα κλουπεοειδέν ? 10 7 19
Σκουμπρί 43 43
Γάδοι 8 5 9 22
λρμοχελα 9 8 17
Γοβιοί 1 ¿ 1 4

Σύνολο λαβρακιΰν με τροφή 13 237 56 223 529
Σύνολο κενόν λαΒρακιύν 2 199 19 89 309
Σύνολο λαβρακιών 15 436 75 312 838

ϋίνακας 3.5 Συχνότητα εμφάνισης θηραμάτων στο περιεχόμενο του στομαχιού ενήλικιιν λαΒραχιών σε τέσσερις 
περιοχές στην Αγγλία και την Ουαλία. ΙΙερίοδος 1902-87. Pîdcett και Passon, 1994.

Οι βασικές μελέτες πάνω στην διατροφή των ενηλίκων είναι 
αυτές του Barnabe (1976a) (που βασίζεται σε 150 ψάρια από τη 
Μεσόγειο), της Boulineau-Coatanea (1970) (272 ψάρια από την
Βρεττάνη), του Kelley (1987) (963 ψάρια από την Αγγλία και 
την Ουαλία), των Kennedy και Fitzmaurice (1972) (103 ψάρια 
από την Ιρλανδία) και των Pickett και Pawson (1994) (838 
ψάρια από την Μεγάλη Βρετανία)
Εποχιακές και ,.τοπικές διακυμάνσεις

/■ I

/Ενα κοινό χαρακτηριστικό όλων των μελετών είναι η 
σημασία που έχουν στην διατροφή του λαβρακιού τα διάφορα είδη 
των καρκινοειδών. Στη βορειοδυτική Ευρώπη, τα καβούρια της 
ακτής είναι το πιο σημαντικό είδος στη διατροφή του ■ 
λαβρακιού. Τα καβούρια τρώγονται και στο στάδιο που αλλάζουν 
κέλυφος αλλά και με κέλυφος. Στην''Βρεττάνη, τα καβούρια Carcinus spp» έχουν το μεγαλύτερο βάρος από τα καρκινοειδή 
που έχουν φαγωθεί αν και τα καβούρια Macropipus spp. είναι 
περισσότερα στον αριθμό. Στην Μεγάλη Βρετανία, o Kélley
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κατέγραψε περισσότερα καβούρια της ακτής από κάθε άλλο 
θήραμα. Στην Ιρλανδία, τα καβούρια της ακτής ήταν περισσότερα 
από όλα τα άλλα θηράματα μαζί.. Σύμφωνα με τα στο-ιχε.ία του 
Pickett (1994), που φαίνονται στον πίνακα 3.5, τα καβούρια τα 
οποία μπορεί να αναγνωρισθεί το είδος τουε έχουν όμοια 
συχνότητα εμφάνισης με τιε ναρίδεε. Ωστόσο, «σε μερικά 
δείγματα εμφανίζονται με μεγάλη συχνότητα υπολοίματα 
καβουριών που δεν μπορούν να αναγνωρισθούν. Αυτά μπορεί να 
φαγώθηκαν όταν βρίσκονταν σε μαλακή μορφή (μόλιε έχουν 
αλλάξει κέλυφος) και να χωνεύθηκαν πιο γρήγορα.

Σε αυτή τη μελέτη, τα καρκινοειδή βρίσκονται στη δεύτερη 
θέση πίσω από τα ψάρια όσον αφορά τη συχνότητα εμφάνισηε:. Το 
αποτέλεσμα αυτό διαφέρει αρκετά από τιε παρατηρήσειε που 
έγιναν στιε μελέτεε στην Βρεττάνη και στην Ιρλανδία και στη 
μελέτη του Kelley για την Μεγάλη Βρετανία. Αυτό ίσωε να 
οφείλεται στιε διαφορέε στην διαθεσιμότητα της τροφήε σε κάθε 
περιοχή και στην συμπεριφορά του λαβρακιού κατά την διατροφή.

... Το αποτέλεσμα αυτό επηρεάζεται επίσης από το γεγονόε ότι 
■ πολλά δείγματα του Pickett συλλέχθηκάν σε μεγαλύτερη απόσταση από την ακτή.

Τα δείγματα του Pickett περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό 
(90%) λαβρακιών από την εμπορική αλιεία. Μερικά δείγματα 
συλλέχθησαν 15-50 Km μακριά από την ακτή. Τα δείγματα 
συλλέχθησαν με τράτεε από τον Δεκέμβρη έωε και το Μάρτη, από 
νερά βάθουε 50-80 m στην νοτιοδυτική Αγγλία, όπου πολλά 
ενήλικα λαβράκια διαχειμάζουν. Τα ψάρια κυριαρχούν στην 
διατροφή των λαβρακιών αυτής της περιοχής, ακόμα κι όταν 
συνδιαστούν τα δείγματα από όλες, τις εποχές. Αυτό έρχεται σε 

- "αντίθεση-με τα αποτελέσματα Tns μελέτης του Kelley που αφορά 
λαβράκια που πιάστηκαν με παραγάδι στην νοτιοδυτική Αγγλία. 
Αυτή δείχνει ότι τα καρκινοειδή εμφανίζονται με μεγαλύτερη 
συχνότητα από τα ψάρια (Kelley, 1987). Τα λαβράκια αυτά 
πιάστηκαν κοντά στην ακτή και προφανώς έφαγαν την στιγμή Tns 
σύλληψης. Η εξήγηση είναι πολύ απλή. Τα λαβράκια που ζουν 
μακρία από τις ακτές σε βαθειά νερά συναντούν μεγάλα κοπάδια 
.πελαγικών ψαριών. Τα λαβράκια που ζουν κοντά στην ακτή 
μπορούν να βρουν, το καλοκαίρι είτε το χειμώνα, περισσότερα 
είδη θηραμάτων που ζουν στα ρηχά νερά όπως καρκινοειδή και 
. αννελίδες.

Οι φαινομενικές διαφορές από περιοχή σε περιοχή στον 
τύπο των θηραμάτων του λάβρ<ακιού ίσως να είναι συνέπεια της 
ακανόνιστης/δειγματοληψίας ή να σχετίζεται με την 
εποχικότητά, όπως έχει ήδη αναφερθεί.. . Υπάρχουν όμως 
παραδείγματα που ο ¿.διαφορές από περιοχή σε περιοχή είναι 
πραγματικές. Η γνώση της γεωγραφικής εξάπλωσης των βασικών .. 
Θηραμάτων το επιβεβαιώνει. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα " 
είναι, η καφέ γαρίδα (πίνακας 3.6)., η οποία εμφανίζεται στα. 
δείγματαέξι μήνες το χρόνο σε όλε'*" τις περιοχές σε αρκετά ;. 
χαμηλά όμως επίπεδα. Ομως, στις εκβολές του Τάμεση στη 
νοτιοανατολική Αγγλία, είναι το πιο κοινό Θήραμα στα στομάχια 
των λαβρακιών ιδιαίτερα τον Σεπτέμβρη- Οι γαρίδες είναι.
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θηράματα
Ιαν. 4ε3. &?. Άπρ. Ηάιοε

Ηήνεε
Ιουν. Ιουλ. Άυγ. Σεπ. Οκτ.' Νοεμ. λεκ.

Αννελίδεε (μη καθορισμένα) 11
Arenicola so. 1 1 , 1 5
Hereis sp. 1 λ .

Καραβίδεε/ροζ γαρίδες 2 .
Καφέ γαρίδες 10 4 5 2 28 4 ,
Καβούρια (μη καθορισμένα) 1 22 4 8 7 27 2 2
Carcinus sp. 1 17 17 12 2 7 1 3

Άλλα καρκινοειδή 1 4 8 26 1 4 4
Γαστερόποδα (μη καθορισμένα) 1 1
Crspidula tornicata 0J 1

Κεφαλόποδα (καλαμάρια/σουΒίέε) 1 1 2 1
ϊάρια (μη καθορισμένα) 39 4 10 α 11 4 20 21 28 20 13
Ρέγγα 1 4 2 Τ1
Γάίροε 1 2 1 1 1 1 1
Σαρδέλα 1 1 1
Υηολοίματα κίουπεοειδέν 1 1 15 - 1
Σκουμπρί 27 1 6 9
Γάδοι 2 3 4 12 1
Άμμόχελα 5 2 1 4 5
Γοβιοί 1 1 A

Άριδμός ενήλικων λαδρακιώι ^Γ. 4 29 44 89 7? 79 93 105 50 73 47
% κενά 43 1Β0 75 39 40 36 43 35 29 26 32 57

Αριθμός juvenile 42 8 41 15 65 43 110 21 195 15 0 0
% κενά 86 100 39 13 2D 35 30 29 45 33 —

Πίνακας 3.6 Η δίαιτα .τι» ενήλικων* λαδρακιόν (συϊνότητα εμφάνισης τι» θηραμόπ»! στην Αγγλία και την Ουαλία (όλες οι περιοχές 
μαζί) ανά μήνα, και το αοσοστό ενήλικων και juvenile με άδεια στομάχια. Περίοδος 1982-8?. Pickett και Passon, 1994.

ιδιαίτερα άφθονες στις αμμώδεις όχθες του ποταμού και στους 
ορμίσκους σε αυτή την περιοχή. Προφανώς αποτελεί το πιο 
εύκολα θηρεύσιμο καρκινοειδές την περίοδο που ακόμα τρέφονται 
στα ζεστά και ρηχά νερά {Pickett και Pawson, 1994). Τα 
στοιχεία αυτά δείχνουν ότι οι υπάρχουν και άλλες εποχιακές 
τάσεις στην διατροφή του λαυρακιού- Οι μικροί γάδοι κυρίως τα 
Trisopterus minutus και το Τ. luscus αποτελούν τροφή του 
λαβρακιού το φθινόπωρο, τον Οκτώβριο έως το Δεκέμβριο. Οι 
πολύχαιτοι ιδιαίτερα το Nereis spp. τρώγονται την άνοι"ξη- Την περίοδο αυτή, εγκαταλείπουν τις.τρύπες τους και συναθροίζονται 
για να ωοτοκήσουν στα ρηχά νερά. Τα λαβράκια τρέφονται 
αποκλειστικά με αυτά αφού, αποτελούν εύκολη.λεία. Τον Απρίλιο 
του 1966, ο Donovan Kelley κατέγραψε ένα λαβράκι 3,5 κιλών 
που το στομάχι του περιείχε 70 άτομα τρυ Nereis spp. Ομοια, 
τα καβούρια xns ακτής είναι ιδιαίτερα τρωτά στο στάδιό τηε ,. 
αλλάγής του κελύφους. Η αλλαγή του^κελόφους πραγματοποιήται 
συνήθως από τον Μάη έως το Σεπτέμβρη. _'ν  ̂ ■

Οσον αφορά το θέμα του καννιβαλισμού, ο Kelley (1987)
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' '(άρια Καρκινοειδή .

Ηη καθορισμένα Χαμόγελα Γάβρος
?έγγα

Ηη καθορισμένα Carairas Καραβίδες και Κα«έ
ροζ γαρίδα γαρίδα

Juveniles (15-42 es TL)
η 5.8 1,5 14.2 26.1 $.5 0.9 29.2
Fa 3.4 0.9 8.7 15.5 15.1 0.6 17.3

Ενήλικα (42-86 en TL) 
Ft 51.0 12 5.1 22.9 9.3 0.6 11.7
Fa 35.2 "r Λ  

L. . U
n  ¡% 
■j . j 15.8 7.4 0.4 8.1

Μαλάκια Χννελίδες - ilia

Hr, καθορισμένα Crepidaia Δίθυρα, καλαμάρια Hn καθορισμένες Arenicola Sereis

Juvenile (15-42 c§ TL) 
Ft 2.4 9,1 0,5 1.5 ■ 0.9 1.5 0.3
Fa 1.4 5,4 0.4 0.9 0.5 0.9 0.2

Ενήλικα (42-36 a  TL) 
if 0.4 0.3 « z 1  <} ♦ 3.9 Λ  Λ  

•J. L

Fa 0.3 A 5Vi. wi 1.0 1.4 1.4 0.7 n *

Ιύνολο ατόμων στο δείγμα, 556 juvenile και 776 ενήλικα. 
Ft, % συχνότητα στα λαβράκια ρε τροφή oto στομάχι 
Fa, i  συχνότητα οε όλα τα λαβράκια του δείγματος

Πίνακας 3.7 Ιϋγκριοη της διατροφής tw juvenile και των ενήλικων λαβρακιών στην Αγγλία και την Ουαλία. Παρουσιάζεται η % 
συχνότητα στο σύνολο των λαβρακιών του δείγματος και στο σύνολο των λαβρακιών του περιείχαν τροφή. Η δειγματοληψία-έγινε την 
περίοδο 1987-87. Pickett και PdKsaa, 1.994.

κατέγραψε μόνο' τρία ενήλικα λαβράκια από τα 1225 δείγματα που 
είχαν φάει άλλα■λαβράκια. Ομοια n 3oulineau-Coatanea 
(1969, 1970) βρήκε τρία λαβράκια στο στομάχι τριών ενήλικων 
λαβρακιών από 272 δείγματα. Στην Μεγάλη Βρετανία από τα 2000 
στομάχια λαβρακιών που εξετάσθηκαν από το 1982 κανένα δεν 
περιείχε αναγνωρίσιμα υπολοίματα λαβρακιού.
Σύγκριση τηδ διατροφής των juvenile και των ενήλικων λαβρακιών.

Η διαφορά στα θηράματα με τα οποία τρέφονται, τα .juvenile 
και. τα ενήλικα του λαβρακιού στην Μεγάλη Βρετανία (1982-87) 
φαίνεται, στον πίνακα 3.7. Η παρουσίαση αυτή είναι κάπως 
τεχνητή, καθώς η αλλαγή στα θηράματα που τρώει το λαβράκι δεν 
είναι "ξαφνική και ποικίλει. ανάλογα με το μέγεθος του θηρευτή και. στις δύο κατηγορίες. ■

Ο Pickett και ο Pawson αναφέρουν ότι το πιο σημαντικό 
χαρακτηριστικό είναι, η αύξηση της αναλογίας των ψαριών στην
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διατροφή των ενηλίκων, αν και τα juvenile της ρέγγας και του 
γάβρου εμφανίζονται περισσότερο στην διατροφή των juvenile. Η 
μείωση της αναλογίσε των καβουριών και της γαρίδας όσο 
αυξάνει το μέγεθος του λαυρακιού είναι επίσης αξιοσημείωτη. 
Διάφορα είδη κεφαλόποδων (π.χ. Loligo sp. , Sepia sp. ) 
βρέθηκαν σε μικρές ποσότητες σε αυτά τα δείγματα. Αυτά τα 
είδη τρώγονται κυρίως από μεγάλα λαβράκια. Αν και το ποσοστό 
των καβουριών και της γαρίδας μειώνεται στα ενήλικα, αυτό δεν 
σημαίνει απαραίτητα ότι η ολική ποσότητα αυτών των ειδών που 
τρώει ένα άτομο μειώνεται καθώς αυτό μεγαλώνει. Αν και τα 
λαβράκια τρώνε τα είδη με το κατάλληλο μέγεθος που είναι πιο 
διαθέσιμα, υπάρχουν ενδείξεις ότι συκεκριμένες ομάδες 
λαβρακιών τρέφονται επιλεκτικά με περιορισμένο εύρος 
θηραμάτων. Τα λαβράκια τα οποία ζουν τον περισσότερο καιρό 
στην ανοικτή θάλασσα τρώνε κυρίως ψάρια γιατί είναι η πιο 
διαθέσιμη τροφή.
3.2. Τροφική συμπεριφορά.

Οι μελέτες για την συμπεριφορά του λσβρσκιού κατά την 
διατροφή του, αντίθετα με αυτές που αφορούν την διατροφή, 
ασχολούνται με το πότε, γιατί, και πως τρώει και όχι με το 
είδος της τροφής. Το να μην τρώει το λαβράκι μπορεί, να 
οφείλεται στην χαμηλή θερμοκρασία, στο ότι είναι χαρτασμένο, 
στην πραγματοποίηση της ωοτοκίας, η στην ώρα τη·Ξ ημέρας. Αυτό 
•όμως είναι δύσκολο να προσδιορισθε ί κάτω από φυσικές 
συνθήκες. Εχει παρατηρηθεί ότι τσ λαβράκια τρέφονται πιο 
έντονα την νύχτα (το σούρουπο η την αυγή) παρά την ημέρα.
Για να δούμε πόσο συχνά τρέφεται το λαβράκι, είναι χρήσιμο να 
ξέρουμε πόσο γρήγορα χωνεύει την τροφή και εκκενώνει το 
έντερο. Για τα λαβράκια του 0—γκρουπ, το θέμα αυτό έχει" 
μελετηθεί από τον Lancaster (1991). Λίγα όμως είναι γνωστά 
για τα ενήλικα λαβράκια στο φυσικό περιβάλλον. Στις τεχνητές 
συνθήκες (καλλιέργεια) οι γνώσεις αυτές είναι απαραίτητες για 
να καθοριστεί ένα οικονομικά βιώσιμο πρόγραμμα θρέψης και. οι 
συνθήκες για αποδοτική αύξηση. Ετσι στα καλλιεργούμενα 
λαβράκια οι ρυθμοί θρέψης και ο ρυθμός μετατρεψιμότητας (η 
αύξηση του βάρους του ψαριού σε σχέση με την τροφή που τρώει) 
σε διαφορετικές θερμοκρασίες είναι, αρκετά γνωστά (Barnabe, 
1990, Santuli et al. 1993). Τα τροφικά μοντέλα είναι απίθανο 
να είναι τα ίδια στο φυσικό περιβάλλον, όπου καταναλώνεται 
περισσότερη ενέργεια για το κυνήγι της τροφής και την 
μετανάστευση και. η περιοδικότητα της θερμοκρασίας και του 
φωτός δ ιαφέρουν σημαντ ι. κ>ά .
Εποχιακή διακύμανση της κενότητας του στομάχου

1 Μια ένδειξη για την συχνότητα της θρέψης καί τις 
συνθήκες που καθορίζουν την τροφική συμπεριφορά του λαβρακιού 
δίνεται από την ανάλυση της κενότητας, που είναι η αναλογία 
των ψαριών που εξετάσθηκαν και βρέθηκαν με άδεια στομάχια.
Για την σωστή ερμηνεία των αποτελεσμάτων auxhg της ανάλυσης 
πρέπει να ληφθεί υπόψιν ο τρόπος που έγινε η δειγματοληψία 
των ψαριών.. Αντίθετα με τους σολωμούς στα ποτάμια και τα
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σκουμπριά, τα λαβράκια που πιάνονται με παραγάδι είναι πολύ 
πιθανό να. φάνε τη στιγμή της σύλληψης - Ετσι ■ αναμένεται να 
βρεθεί ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των λαβρακιών που να έχουν 
φάει πρόσωατα. Τα ψάρια που πιάστηκαν με-δίχτυα δίνουν μια 
πιο πραγματική εικόνα για την τροφική δραστηριότητα του 
πληθυσμού, γιατί στα δείγματα περιλαμβάνονται και ψάρια που 
δεν έχουν φάει. Τα άδεια στομάχια δεν σημαίνει πάντα ότι το 
ψάρι δεν έχει φαέι, αφού κατά την διάρκεια της σύλληψης το 
στομάχι μπορεί να αδειάσει και η τροφή να βγεί από το-στόμα. 
Αυτό είναι πολύ πιθανό να συμβεί στα ψάρια που πιάνονται σε 
βαθεία νερά. Η μείωση της πίεσηε καθώς το ψάρι ανεβαίνει 
επιφάνεια προκαλεί την διόγκωση της νυκτικής κύστης αφού 
λαβράκι ανήκει στην κατηγορία των φυσόκλειστών. Ετσι το 
στομάχι πιέζεται και το περιεχόμενο του εξέρχεται από το 
στόμα, οπότε αυξάνεται το ποσοστό τη» κενότητας του στομάχου 
κατά την δειγματοληψία. Συνήθως όμως η παρουσία του 
στομαχιού στο στόμα του ψαριού κάνει δυνατή την αποφυγή των 
λαθών.

στην
το

Οι. μέσες μηνιαίες τιμές xns κενότητας του στομάχου για 
τα ενήλικα λαβράκια στην Αγγλία και την Ουαλία την περίοδο 
1982-87 φαίνονται στον πίνακα 3.6. Τα juvenile, όπως και τα 
ενήλικα, δεν τρέφονται τον Φεβρουάριο. Οι τιμές της κενότητας 
του στομάχου είναι επίσης πολύ υψηλές τον Ιανουάριο για τα 
juvenile και τον Μάρτιο για τα ενήλικα. Αυτά τα αποτελέσματα 
ενισχύουν την υπόθεση. ό>τι επειδή τα juvenile μένουν σε πιο 
κρύα νερά από ότι τα ενήλικα το χειμώνα (Pawson et al. 1987), 
τρώνε λιγότερο λαίμαργα. Τα τρία τέταρτα των ψαριών στα 
δείγματα από την νοτιοανατολική Αγγλία είχαν άδεια στομάχια 
τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Τον Μάρτιο, τα ενήλικα 
λαβράκια συνήθως ωοτοκούν στα βαθεία νερά της νότιας-Αγγλί-ας · 
(Jennings και Pawson, 1992). Την περίοδο αυτή είναι λιγότερο 
πρόθυμα για να φάνε. Η χαμηλή Θερμοκρασία και οι 
δραστηριότητες τη·Ξ ωοτοκίας περιορίζουν την λήψη της τροφής. 
Στην αιχμαλωσία, τα ενήλικα λαβράκια εξακολουθούν να τρώνε το 
χειμώνα σε θερμοκρασίες 9—11 C. Επειδή λίγα ενήλικα λαβράκια 
έχουν πιαστεί, σε χαμηλότερη θερμοκρασία δεν γνωρίζουμε το 
όριο κάτω από το οποίο σταματάει η λήψη xns τροφής. 0 Barna.be 
(1990) πάντως αναφέρει τους 7 C. Σε πειραματικές συνθήκες στο 
Lowesoft, ο ρ»υθμός λήψης της τροφής στα juvenile έπεσε 
δραματικά σε θερμοκρασίες κάτω από 10 C, και. σταμάτησαν να 
τρέφονται, περίπου στους 7 C (Pickett και Pawson, 1994) .
Εποχιακή διακύμανση στη ,λήψη της τροφής.

Η εποχιακή διακύμανση στην λήψη της τροφής μελετήθηκε και 
στο κεφάλαιο 4 για τους κύκλους ωριμότητας. Χρησιμοποιήθηκαν 
στοιχεία για την πληρότητα και τα περιεχόμενα του στομάχου 
και το ολικό βάρος στομάχου. 0 Pickett και ο Pawson 
μελέτησαν το περιεχόμενο του στομάχου σε 1500 ψάρια. Περίπου 
το 65% από αυτά'περιείχε τροφή. Οι π:ιμές του δείκτη 
πληρότητας του στομάχου (το βάρος των περιεχομένων του 
στομάχου προς το σωματικό βάρος του ψαριού επί τοις.εκατό, Le 
Cren, 1951) για τα μισά απο αυτά τα ψάρια ήταν κάτω από 1%.
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Για ψάρια πάνω από 42 οαι, ο δείκτηε πληρότητας στομάχου είναι 
υψηλότερος από τον Οκτώβριο έως τον Ιανουάριο και φθάνει στο 
ελάχιστο τον Ιούνιο και τον Ιούλιο (σχήμα 3.1α).

Την περίοδο από τον Νοέμβριο έως τον Ιανουάριο, τα 
επίπεδα της τροφής στα ψάρια (κυρίως στα θηλυκά) από τα 
βόρεια τηε Μεγάλης Βρετανίαε ήταν χαμηλότερη από αυτά των 
ψαριών (αρσενικών και θηλυκών) από την νοτιοανατολική Αγγλία. 
Από τον Ιούνιο έωε το Σεπτέμβριο η κατάσταση αντιστράφηκε. Τα 
ψάρια που ζούσαν πιο βόρεια είχαν πιο γεμάτα στομάχια. Δεν 
υπάρχει συνολική ή εποχιακή διαφορά στον συντελεστή 
πληρότρταε του στομαχιού ανάμεσα στα δύο φύλα.'

Στα λαβράκια με μήκος 32-42 
τιμέε του επιπέδου τηε τροφηε στα. 
των θηλυκών ήταν γενικά υψηλότερε 
ψαριών, ενώ δεν εμφάνιζαν καθαρή

οτη, οι μέσεε και οι μέγιστες 
στομάχια των αρσενικών και 
ε από αυτέε των μεγαλύτερων 
εποχιακή διακύμανση (σχήμα

TL, Συνεχείς γραμμές, αρσενικό. Διακεκρμένεε γραμμές, θηλυκά. 
Στικτές γραμμές, δεν υπάρχουν στοιχεία, Pickett και Pawson,
1994
3.10). Η βασική διαφορά εμφανίστηκε τον Ιούλιο, όπου 
κατανράφηκαν σημαντικά υψηλότερες τιμές στα λαβράκια κάτω από 
42 αηι, που οφείλεται κυρίως στα ψάρια που πιάστηκαν στον 
βόρειο τομέα την περίοδο αυτή. Εκτός από τον Ιανουάριο, που 
τα λαβράκια όλων των μεγεθών είχαν όμοιες τιμές, τα επίπεδα 
τηε τροφής στα ψάρια 32-42 οιη στον νότιο τομέα είχαν πολύ 
χαμηλότερες .τιμές από ότι είχαν αυτά που πιάστηκαν στον 
βορρά. Τα λαβράκια με μήκος μικρότερο από 32 οπι είχαν άδεια 
στομάχια από τον Οκτώβρη έως το Μάρτη. Οι μεγαλύτερες' μέσες 
τιμές του συντελεστή πληρότητας στομαχιού (περίπου 4%) 
παρατηρήθηκαν τον Απρίλη.

Δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά στους συντελεστές 
πληρότητας στομαχιού ανάμεσα στα ψάρια (αρσενικό και Θηλυκά) 
που βρίσκονταν στο στάδιο τηε ωρίμανσηε ή. τηε ανάπαυσής των 
γονάδων. Ομως σημειώθηκε μια μείωση της λήψης της τροφής στα
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ώριμα αρσενικά. Τα ψάρια που βρίσκονταν στο στάδιο της 
ωρίμανσπε ή της εξάντλησης, και τα αρσενικά και τα θηλυκά, 
είχαν τα υψηλότερα επίπεδα τροφής στο στομάχι τους.

Άνακεφαλαιώνοντας, μπορούμε να πούμε ότι τα λαβράκια 
είναι ευκαιριακοί θηρευτές που εκμεταλεύοντα,ι σχεδόν κάθε 
διαθέσιμη τροφή, κατάλληλου μεγέθους που κινείται στον 
πυθμένα ή οπουδήποτε στη στήλη του νερού. Δεν είναι 
επιλεκτικός θηρευτής, αν και τα ψάρια και. τα καρκινοειδή 
αποτελούν το κύριο μέρος της δίαιτας του λαβρακιού. Αυτό 
συμβαίνει γιατί αυτοί οι οργανισμοί αποτελούν το κύριο μέρος 
τη£ βιομάζας των διαθέσιμων θηραμάτων. Το μέγεθος των 
θηραμάτων καθορίζεται κυρίως από την ανάγκη του λαβρακιού να 
καταπιεί την τροφή του ολόκληρη. Πάντως το πως καταφέρνει να 
βγάζει τις πεταλίδες (ΟΓερΙάυΙα ίο>-~1ααΐα) από το κέλυφος 
τους παραμένει μυστήριο. Το λαβράκι είναι ενεργός θηρευτής. 
Κυνηγάει τα ψάρια στην ανοιχτή θάλασσα ή αναζητά τα καβούρια 
και τις γαρίδες ανάμεσα στους βράχους,και την βλάστηση.

0 πιο σημαντικός παράγοντας που καθορίζει την ένταση της 
λήψης της τροφής είναι η θερμοκρασία του νερού. Τα λαβράκια 
τρέφονται λιγότερο σε νερά με θεροκρασία κάτω από 10 €. Ξτσι 
η λήψη της τροφής μειώνεται από τον Νοέμβριο έως τον Μάιο. 0 
ρυθμούς πέψης επίσης μειώνεται καθώς η θερμοκρασία πέφτει.
Ετσι ένα λαβράκι με μισογεμάτο στομάχι τον Ιανουάριο δεν 
τρέφεται με τον ίδιο ρυθμό που τρέφεται ένα λαβράκι σε όμοια 
κατάσταση τον Ιούνιο. Συνεπώς, λίγα είναι γνωστά για το πόση 
τροφή καταναλώνεται από ένα λαβράκι στο φυσικό περιβάλλον ή 
πόση από αυτή την τροφή μετατρέπεται σε σωματικό βάρος 
(ρυθμός μετατρεψιμότητας).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

Παρά τις ραγδαίες εξελίξεις στην εκτροφή του λαβρακιού 
σε αιχμαλωσία, συγκριτικά λίγα είναι γνωστά για την βιολογία 
τπε αναπαραγωγής στο φυσικό περιβάλλον. Οι-πληροφορίες για 
τον εποχιακό κύκλο της ωρίμανσηε των γονάδων και η .σχέση του 
με. το μέγεθος kol την ηλικία του ψαριού, με την θρέψη, την 
σωματική κατάσταση και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες είναι 
σπάνιες. Ο Pawson και.ο Pickett στις ακτές της Αγγλίας και 
της Ουαλία από το 1982 έως το 1990 μάζεψαν στοιχεία από 
εμπορικές και ερευνητικές συλλήψεις, τα οποία αναλύθηκαν για. 
να περίγραφούν τα μοντέλα αύλησης των γονάδων, η ωριμότητα 
και η ευρωστία του λαβρακιού στην Μεγάλη Βρετανία. Τα 
περισσότερα από τα 1657 ψάρια τα οποία είχαν γονάδες που 
μπορούσε να γίνει ταυτοποίηση του φύλου μακροσκοπικά (με 
γυμνό μάτι), έδωσαν στοιχεία για το μήκος, το ολικό βάρος και 
την ηλικία, την πληρότητα του στομαχιού και το βάρος του 
(μαζί με τα περιεχόμενα), το βάρος των λιπών του μεσεντέρου, 
το βάρος των γονάδων και το στάδιο ωριμότητας. Οι τιμές για 
το στάδιο ωριμότητας των γονάδων καθορίστηκαν σύμφωνα με τα 
χαρακτηριστικά που δίνονται στον πίνακα 4.2. Βρέθηκε ότι σε 
γενικές γραμμές στα λαβράκια με ολικό μήκος κάτω από 17 cm 
δεν μπορεί να γίνει ταυτοποίηση του φύλου.

Η πρώτη ανάλυση έγινε σε τρεις ομάδες μηκών — σε ψάρια 
με μήκος μικρότερο από 32 σιη, απο 32-42 στη και μεγαλύτερα από 
42 σιη — που διαλέχτηκαν έτσι ώστε να ανταποκρινονται στους 
ορισμούς· του Ρανεοη (1987) για τα -l.es,--τα--ενήλικα και
τα έφηβα λαβράκια στα νερά της Μεγάλης Βρετανίας. Η 
διακύμανση που οφείλεται στις διαφορές στην ανάπτυξη κτλ. 
ανάμεσα στις ετήσιες κλάσεις και στην επίδραση των 
διαφορετικών καιρικών συνθηκών κάθε έτος, μικραίνει 
χρησιμοποιώντας στοιχεία που καλύπτουν περίοδο εννέα χρόνων.

Υπάρχουν ακόμα ελείψεις στις πληροφορίες για μερικά 
τμήματα της γεωγραφικής κατανομής του λαβρακιού στην Αγγλία 
και στην Ουαλία. Συνεπώς οι περιοχές δειγματοληψίας 
καθορίστηκαν σε τρεις τομείς, βασιζόμενοι στην γνώση της 
εποχιακής κατανομής και των μεταναστεύσεων των ενήλικων 
λαβρακιών στις ακτές της Μεγάλης Βρετανίας. 0 βόρειος τομέας 
θεωρείται ότι .περιέχει ενήλικα λαβράκια κυρίως κατά τους 
ζεστότερους μήνες (Μάιος—Οκτώβριος). 0 κεντρικός τομέας έχει 
ενήλικα που'"'μεταναστεύουν την άνοιξη και το φθινόπωρο και 
ένα διαμένων πληθυσμό το καλοκαίρι. 0 νότιος τομέας έχει ένα 
μείγμα από χειμερινούς μεταναστάτες από τον βορρά και ενήλικα 
λαβράκια που βρίσκονται εκεί' όλο το χρόνο. Οι τρεις τομείς 
φαίνονται στο σχήμα 4.1.. .

Οι μηνιαίες κατανομές 
τρεις τομείς δείχνουν ότι

της συχνότητας των μηκών για.τους 
υπάρχουν χαρακτηριστικά εποχιακά
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Σχήμα 4.1 Οι τομείς που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση των 
Βιολογικών δειγμάτων (οι περιοχές καθορίζονται από τις τελείες). Pickett και Pawson. 1994
μοντέλα στις κατανομές των μεγεθών του λαβρακιού. Για 
παράδειγμα, στον νότιο τομέα μεγάλα (> 45 cm) αρσενικά και 
θηλυκά κυριαρχούν στα δείγματα που λαμβάνονται από τον 
Νοέμβριο εως τον Απρίλιο. Από τον Μάη έως τον Αύγουστο το 
μέσο μέγεθος και για τα δύο φύλα μειώνεται, ενώ αλλού το μέσο 
μέγεθος στα δείγματα αυξάνει το καλοκαίρι και το φθινόπωρο. 
-Στον κεντρικό τομέα αν και. τα λαβράκια πάνω από 40 cm είναι 
σχετικά άφθονα το φθινόπωρο, τα ψάρια αυτού του μεγέθους 
είναι γενικά σπάνια εκεί από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο, όταν 
τα περισσότερα ψάρια ήταν της τάξης 30-50 cm. Στον βόρειο 
τομέα, πολύ λίγα αρσενικά ή θηλυκά πάνω από 40 cm 
καταγράφηκαν τις περιόδους Οκτώβρη-Μάρτη και Ιανουάριο—Μάρτιο 
αντίστοιχα. Τα μεγαλύτερα ψάρια και για τα δύο φύλα ήταν 
κυρίαρχα τον Απρίλιο-Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο (Pickett και 
Pawsc-n, 1994).
4.1. Απόλυτος συντελεστής ευρωστίας

Η σχέση ανάμεσα στο ολικό βάρος και στο ολικό μήκος 
(εξίσωση 6.4).-προσδιορίστηκε για κάθε μήνα για τον οποίο 
υπήρχαν επαρκή στοιχεία για κάθε φύλο. Αυτά έδειξαν ότι οι 
τιμές 1.3χ10 —5 για το c (μια σταθερά που δίνει τις τιμές του 
C το Σεπτέμβρη) και 2.97 για το b μπορούν νά χρησιμοποιηθούν 
για τον υπολογισμό του συντελεστή ευρωστίας για όλο το ψάρι ή 
το σώμα χωρίς τις γανάδες, χρησιμοποιώνταςΒάρος

C = c χ ---- — ' (Le Cren, 1951)
.;" b ' · . λ'.:

Μήκος
για όλα τα ψάρια με τις σχετικές πληροφορίες. Η εποχιακή
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διακύμανση αυτών των τιμών για τα δυο φύλα και για τις 
ομάδες μεγεθών φαίνονται στο σχήμα 4.2. .

0 Pickett (1994) αναφέρει ότι συνολικά, ο συντελεστής 
ευρωστίας για τα αρσενικά και θπλυκα λαβράκια μεγαλύτερα απο 
42 cm φθάνει στο ελάχιστο τον Απρίλη έως τον Ιούνιο και 
βελτιώνεται το καλοκαίρι και -το φθινόπωρο για να φθάσει στο 
μέγιστο τον Σεπτέμβρη έως τον Ιανουάριο. 0 ετήσιος■κύκλος του 
συντελεστή ευρωστίας είναι-όμοιος και τα για δύο.φύλα, αν.και. 
από το μέγιστο τον Οκτώβρη-Ιανουάριο, μειώνεται -πιο γρήγορά 
στα θηλυκά και φθάνει στο ελάχιστο τον Μάιο-Ιούνιο, ενώ το ·,· · 
ελάχιστο στα αρσενικά εμφανίζεται τον Ιούνιο—Ιούλιο. Την - ·
περίοδο Ιούλιου-Οκτωβρίου, παρατηρείται η μικρότερη διαφορά 
των μέσων τιμών του συντελεστή ευρωστίας για ολόκληρο το ψάρι 
και για τα δύο φύλα, που αντανακλά την αύληση των γονάδων 
αυτή την περίοδο. Η συμβολή του βάρους των γ'ονάδων στον 
συντελεστή ευρωστίας ολόκληρου του σώματος αυξάνει μετά τον .. 
Οκτώβρη και φθάνει στο μέγιστο τον Μάρτη και τον,Απρίλη.

Με βάση την περιοχή, τα σε καλύτερη κατάσταση θηλυκά 
πάνω από 42 cm εμφανίστηκαν στον βόρειο τομέα τον Νοέμβριο 
και τον. Δεκέμβριο, ενώ τα λιγότερο εύρωστα ψάρια στον 
κεντρικό και νότιο τομέα βρέθηκαν τον Μάιο, τα οποία μετά 
ανάκτησαν την ευρωστία τους το καλοκαίρι. Η ευρωστία των

cm
θηλυκών στον νότιο τομέα ήταν μικρότερη τον Ιούνιο και τον· 
Ιούλιο, και μετά βελτιώθηκε πιο αργά από ότι στον βόρειο 
τομέα τον Ιανουάριο. Η ευρωστία των αρ·σενικών πάνω από 42 
ήταν μεγαλύτερη στον νότιο τομέα τον Δεκέμβρη και το Ιανουάριο, μειώθηκε παντού μέχρι, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, 
και βελτιώθηκε νωρίτερα και πιο απότομα'.το καλοκαίρι στον 
βόρειο τομέα. Τα αρσενικά στον κεντρικό τομέα είχαν- σταθερά 
τους χαμηλότερους δείκτες ευρωστίας κατά την διάρκεια του . 
έτους.

Τα λαβράκια από 32-42 cm είχαν σημαντικές διαφορές ανά . 
τομέα στον εποχιακό κύκλο της ευρωστίας τους, αλλά οι 
εποχιακές διακυμάνσεις σε κάθε περιοχή ήταν όμοιες· για τα δύο 
φύλα. Η μικρή διαφορά ανάμεσα στον συντελεστή ευρωστίας yLa_ 
ολόκληρο το ψάρι και το συντέλεστή ευρωστίας για το σώμα r 
χωρίς τις γονάδες δείχνει ότι. υπάρχει μικρή αύξηση των 
γονάδων σε όλα τα θηλυκά κάτω από .42 cm. Από τήν άλλη μεριά,.· 
στα αρσενικά από 32-42 cm η αύξηση των γονάδων ξεκινά τον 
Ιανουάριο και. φθάνει στο. μέγιστο το Μάρτιο και. τον Απρίλιο. 
Συνεπώς, η ευρωστία τους/ φθάνει στο ελάχιστο νωρίτερα 
(Μάρτιο) στρ^'νότο, βελτιώνεται, από τον Μάιο στον κεντρικό 
τομέα καl μετά τον Ιούνιο στον βόρειο. Από τον Ιούλιο, η 
ευρωστία 'και για τα δύο φύλα των 32-42 cm,.'εί.νάΐ. μεγαλύτερη ' 
στον.βόρειο τομέα και. φθάνει, στο μέγιστο τ,ο Σεπτέμβρη, ενώ ..:';>· 
μειώνεται- από το μέγιστο τον Μάιο ή Tov'«íbúvtb_ στο 'νότιο 
τομέα. Η κύρια διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα βρέθηκε στον · 
κεντρικό τομέα, όπου η ευρωστία των"-θηλυκών βελτιώθηκε .  ̂.
απότομα μετά τον Απρίλη, ενώ αυτή των_αρσενικών αυξήθηκε- 
αργά από τον Μάη και μετά. 0 ολικός συντε:λεστη£ ευρωστίας και
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Σχήμα 4.2 Εποχιακός κύκλος του συντελεστή ευρωστίας στους 
τρεις τομείς στην Αγγλία και. την ^υαλία. a) θηλυκά- >42 cm TL, 
b) αρσενικό >42 cm TL, c) θηλυκά 32-42 cm TL, d ) αρσενικό 32- 
42 cm TL, e) αρσενικά και θηλυκά <32-cni TL (όλες ό'ι 
περιοχές). Pickett και Pawson, 1994
για τα δύο φύλα μικρότερα από 32 cm έχει μέγιστο /τον. Μα ίο και.
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"ξανά τον Σεπτέβρι,ο και τον Οκτώβριο, και έπεσε στο ετήσιο 
ελάχιστο τον Δεκέμβριο έως τον Μάρτιο. Σε. κανένα φύλο οεν 
υπήρχε επίδραση του ετήσιου κύκλου τπ,ς αύξησης των γοναοων 
(Pickett και Pawson. 1994).

t4.2. Λιποπεριεκτικότητα
Evas αξιόπιστος προσδιορισμός της τροφικής κατάστασης 

του ψαριού μπορ>εί να εξασφαλιστεί με την εξέταση της 
λιποπεραεκτικότητας.'που εκφράζει ένα ενεργεισκ  ̂μεταβολικό απόθεμα. Τα ψάρια με λιπαοή σάρκα μπορεί να έχουν 
20-25 % λίπος στο τέλος της εποχής αύξησης ή^λιγότερο από 1 % 
μετά την ωοτοκία (Wallace και fíulme, 1977). 2το λαβράκι, το 
λίπος βρίσκεται κυρίως σαν στερεά λευκά αποθέματα γύρω από τα 
όργανα στην σωματική κοιλότητα.

Το ποσοστό της λιποπεριεκτικότητας σε σχέση με το 
καθαρό Βάρος και για τα δύο φύλα του λαβρακιού φαίνεται στο 
σχήμα 4.3. Σύμφωνα με τον Pickett (1994) η λιποπεριεκτικότητα 
και για τα δύο φύλα πάνω από 42 cm έφθσσε σε ενα ελάχιστο από 
το Μάρτιο έως τον Μάιο ή τον Ιούνιο σε όλες τις περιοχές στην 
Αγγλία και την Ουαλία, μετά ανέβηκε σε ένα μέγιστο τον 
Σεπτέμβρη καί έμεινε υψηλή μέχρι τον Ιανουάριο και τον 
Φεβρουάριο, και μετά έπεσε απότομα. Σε γενικές γραμμές, τα 
αρσενικά λαβράκια πάνω από 42 cm είχαν μεγαλύτερη 
λιποπεριεκτικότητα από ότι τα θηλυκά του ίδιου μεγέθους. Η 
λιποπεριεκτικότητα και για τα δύο φύλα στο νότιο τομέα ήταν 
υψηλότερη από τις άλλες.περιοχές το φθινόπωρο. Αν και τα 
επίπεδα των λιπών αυξήθηκαν πιο· γρήγορα στο βόρειο τομέα το 
καλοκαίρι, από το μέγιστο το Σεπτέμβρη επεσαν στο μηδέν απο 
το Μάρτη έως τον Μάη (θηλυκά) ·ή τον Ιούνη (αρσενικά).

Στα θηλυκά από 32 έως 42 απ, η λιποπεριεκτικότητα έφθσσε 
ένα ελάχιστο τον Απρίλη-Ιούνη, ενώ τα ψηλότερα επίπεδα 
Βρέθηκαν από τον Ιούλη έως τον Φεβρουάριο. Τα αρσενικά αυτού 
του μεγέθους είχαν επίσης κανονικό εποχιακό κύκλο,, με 
χαμηλότερη λιποπεριεκτικότητα τον Απρίλη και. τον Μάη, και ένα 
μέγιστο τον Ιούλιο-Ιανουάριο. Οπως και με τα μεγαλύτερα 
ψάρια, είναι φανερό ότι, από τον Ιούνη και μετά, τα λίπη 
συσωρεύοντσι πιο γρήγορα στα ψάρια στον βόρειο τομέα και 
φθάνουν σε πολύ υψηλότερα επίπεδα το Σεπτέμβρη από ότι στα 
ψάρια στο νότο. Το κύριο χαρακτηριστικό των επιπέδων των 
λιπών στα ψάρια κάτω από· 32 αιη είναι ότι οι. υψηλότερες μέσες 
τιμές καταγράφηκαν τον Γάνουάριο, Μάιο και Ιούλιο-στο βόρειο 
τομέα. Τα επίπεδα των λιπών στα λαβεάκια κάτω από 42 αη είναι 
υψηλότερα στα θηλυκά από ότι στα αρσενικά.



ωto

QΌQw<
Afi· tr
ωK) fi
i x> 

& Q to to <O r-7;

H M 
O X  C 3- "fi A Q QCD .fc Q ·Ό O C-
ω

$

CDfi- 0) Ό =1 O C If]
OXfi· If] Í— " fi
f i .tn*0w. (ο B >-* λ fi aΦ CD >>n· fO o .

AC-
r»·
a
fi
o

•tj
fiÍU)O3
C ’ A A 1 fi fi- CDm ωto h 
I o  "Ct£> tO C0- 

.fi O ■3
fiH ’r'f

fi- ΙΛ A H 3m,
t'fi o =(DJ ‘ Ό

Φ 1~ 3 fi

MUD Γ0

&

A O· H 3 H Φ fi ,3 in
c ~ A q fi· fi < VΛ> è?to

\

2 32-42 cm



Λιποπεριεκτικότητα (%) ; Λιποπεριεκτικότητα (%)

Βιολογικός κύκλος



Βιολογικός κύκλος

4.3 Αναπαραγωγή
Αν και. ανήκει, στην οι.κογένει.α των Serranidae, όπου ο 

ερμαφροδιτισμός είναι, συχνός, το λαβράκι, Dicentrarchus 
labrax είναι, γονοχωρι.στι.κό είδος. 0 σχηματισμός των γονάδων, 
η φυλετική <51.αιροροποι.ήση και ο πρώτος σεξουάλικός κύκλος των 
αρσενικών και. των θηλυκών μελετήθηκαν και στο φυσικό 
περιβάλλον (Roblin, 1980) και σε συνθήκες εκτροφής. 0 ·'.'
σχηματισμός των γονάδων είναι πιο πρώιμος στις \. 
ιχθυοκαλιέργειες από ότι στο φυσικό περιβάλλον."'

Η σεξουαλική ωρίμανση και η αναπαραγωγή του λσβρακιού 
πραγματοποιείται το χειμώνα .στην Μεσόγειο και την άνοιξη στον 
Ατλαντικό (πιν. 4.1). Στην Μεσόγειο η ωοτοκία πραγματοποιήται 
σε νερά Θερμοκρασίας 5 έως 12 Βαθμούς C στο Sete (Barnabe, 
1976) και 10 έως 13 βαθμούς C στην Τυνισία (Bouain, 1977). Τα 
πιο μεγάλα άτομα αναπαράγονται περίπου" ένα μήνα νωρίτερα "από ; 
τα μικρότερα. Σε γενικές γραμμές, ώριμα αρσενικό 
συλλαμΒάνοντατ έυκολα στο φυσικό περιβάλλον όπως για ' 
παράδειγμα στους Βάλτους του Tbau (Barnabe και Tournamill.e," 
1972), αντίθετα ώριμα θηλυκά Βρίσκονται σπάνια στο Sete 
(Barnabe και Tournamille, 1972; Barnabe, 1976 b) όπως και 
στην Ιρλανδία (Kennedy και. Fitzmaurice, 1972).

Για την μελέτη της σεξουαλικής ωρίμανσης των ψσ? 
χρησιμοποιείται η ανάλυση του γοναδοσωματικού δείκτη (υι 
(Stequert, 1972; Bouain, 1977; Barnabe, 1976; Arias, 1980) η 
η ιστολογική ε·
Barnabe, 1976;
1977).

J ιων 
(GSI)

•ξέταση των τομών των γονάδων (Stequert, 1972j 
Caporiccio, 1976; Caporiccio και Connes,

Κατάσκευαστικά και από ιστο-κυτταρολογική άποψη το 
λαβράκι ,συμορφώνεται με τα κλασικά σχήματα που περιγράφουν 
τους τελεόστεους (üpadhyay, 1977; Billard, 1979; Brusle,
1982) (οι παρατηρήσε ις δείχνουν ότι οι όρχεις αποτελούνται, 
από σπερματοφόρους αγωγούς που αποτελούνται, από σπερματοφόρες 
κύστεις και οι. ωοθήκες αποτελούνται από ελάσματα ωο'θηκών) .

Η πρώτη σεξουαλική ωρίμανση εμφανίζεται νωρίτερα στα'·.,-'.,; 
αρσενικά (μέγεθος, ηλικία), από ότι στα θηλυκά (πιν. 3.4).; Η - 
διαφορά της ηλικίας ανάμεσα στα δύο φύλα είναι της τάξης των 
δύο ετών στο φυσικό περιβάλλον (Bouain, 1977; Barnabe, 1976; 
Srequert, 1972). Το να εμφανίζεται η σπερματογένεση νωρίτερα 
από την ωογένεση είναι έ'γα φαινόμενο που παρατηρείται συχνά - 
στα ψάρια ό^ως στα Mugilidae (Farrugio, 1975; Brusle, 1982).

, Τα λαβράκια της Μεσογείου φτάνουν την πρώτη τους . 
ωριμότητα σε μικρότερη ηλικία από τα λαβράκια του Ατλαντικού;': 
(Brusle και Roblin, 1984) . Για παράδειγμά, στις ακτές της 
Τυνησίας η σεξουαλική ωρίμανση εμφανίζεται στα αρσενικά σε 
ηλικία 2-3 ετών και στα θηλυκά σε ηλικία 4-5 ετών (Bouain, ψ-, 
1977) , ενώ στην Ιρλανδία εμφανίζεται σε. ηλικία 5-8 ετών στα 
θηλυκά και 4-7 ετών στα αρσενικά (Kennedy και. Fitzmaurice, 
1972). ,-,:·-·.,·
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ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ HEPIOèOI

Ισπανία (Cadix) Arias, I960 Ιανουάριο t e  Μάρτιο
Xiyuirtcç M a i l ,  1971 λεκέμίΐριο t e  Μρτιο
Ηαοαλία Gourrei, 1907 λρχές ΑεκεμΒρϊοϋ έυε Φεβρουάριο
Naples Ld Bianco, 1909 Ιανουάριο έις Μρτιο
Este Banale. 1976 Ηέοα ΙεκεμΒρίου t e  τέλη Μαρτίου
Sete Billard, 1977 Αεκέμϋριο t e  τέλη Φεβρουάριου
Tuvioia Bouain, 1977 Αεκέμίριο t e  Ιανουάριο (Juignard,

1978 ΙεχέμΒριο έωε Ιανουάριο

ΜΠΣΟΣ
Βέλγιο Poll, 1947
Βρετανία Boulineau-Coatanea, 1969
Βρετανία Barahona-Feroandez, 1981
Βρετανία Chevalier, 1980
Ιρλανδία Kennedy και Fitzaaurice,
Ιρλανδία Kennedy χαι Fitzsaurice,
Arcachon Steqnsrt, 1972
Vendee Thong, 1970

Μρτιο t e  Ιούνιο 
Τέλη ΦεΒρουαοίου t e  μέσα tapiln 
Μάρτιο, inpiiio, Μάιο 
Τέλη ΦεΒρουαρίου -te Mio 

1965 inpUio 6sç Ιούνιο 
1972 ΦεΒρουάριο t e  ορχέε Ιουλίου 

kSpouÉpios, Μρτιοε 
Ιανουάριο?; t e  Μάρτιο?:

Πίνακας 4,1 Περιόδοι αναπαραγιιγήδ του λαδρακιοό οτο ϊ&πικό αεριΒάλλον στην 
Μεσόγειο και τον Ατλαντικό

Η αναπαραγωγή είναι εποχιακή και δεν πραγματοποιήται 
παρά μόνο μια φορά μέσα στον χρόνο. Η περίοδος της ωοτοκίας 
ποικίλει ανάλογα με την περιοχή. Εκτείνεται το χειμώνα από το 
ΛεκέιιΒοι ο έως το Μάρτιο με καλύτεοο μήνα τον Ιανουάριο στην 
Μεσόγειο"(Rafail, 1971; Barnabe, 1972; Bouain, 1977), τον 
Απρίλιο έως τον Μάιο στην Βρετάνη (Boulinaeau-Coatanea,
1969), και ακόμα πιο αργά, δηλαδή έως τον Ιούνιο στην 
Ιρλανδία (Kennedy και Fitzmaurice. 1972).

Στο λαβράκι» όσον αφορά τους φυσικούς πληθυσμούς, π QTT(ii(CTr)<̂ ri τπ5 σεξουαλικής ωρίμανσης δεν πραγματοποιήται σ-’ όλα 
τα άτο"α την ίδια στιγμή και στο ίδιο μέγεθος. Η διακύμανση 
αυτή εμφανίζεται κυρίως κατά την γαμετογένεση και την 
γοναδογένεση (Rai5! in και. Brus le, 1984)

Η ναμετ'οΥενεση λοιπόν εκτυλίσεται σε διάφορες περιόδους 
ανάλογα μρΓτΐ5 περιοχές όπως φαίνεται από.το σχεδιάγραμμα του 
Υοναδοσωμάτικού δείκτη GSI που αναφέρεται στα αρσενικά και 
στα θηλυκά "στην ακτή της Τυνησίας, στο Sete και στο Arcachon 
(σχΓ 4 4)' Όττω5 δείχνουν όλες οι παρατηρήσεις οι εξωτερικοί ! 
παράγοντες επηρεάζουν την εξέλιξη^της γαμετογένεσης.' ,
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λ . Για να πραγματοποιηθεί η γαμετογένεση πρέπει, να μπουν σε λειτουργία οι. νευρο-ενδοκρινικοί μηχανισμοί (Billard., 1980) 
θι· οποίοι εςαρτώνται άμεσα απο τις συνθήκες του περιβάλλοντα·. 
0ι αβιοτικοί παράγοντες,ττου δρουν περιοριστικά στην ωρίμανση των γανάδων είναι η θερμοκρασία και η αλατότητα. Για την 
δράση t o u s πάνω στο σεξουαλικό κύκλο του λαβρακιού πρέπει να 
λάβουμε υπ'όψη μας ότι το λαβράκι είναι ψάρι ευρύαλο.και 
ευρύθερμο (Cervinski, 1975),

Η γαμετετογένεση για να ολοκληρωθε-ί— χρειάζ-σται νερά 
υψηλής αλατότητας 38 τοις χιλίοις (Aiessio, 1976; Barnabe 1976. b) .

Η σπερματογένεση ολοκληρώνεται, κανονικά στο Salses σε 
σταθερή θερμοκρασία 17-18 βαθμούς C.

Η σπερματογένεση πραγμ άτοποι ήτα ι σε αλμυρά νερά,, σε 
υφάλμυρα νερά (12 τοις χιλίοις στα έλη του Canet: Roblïn 
1980), και σε γλυκά νερά 2 τοις χιλίοις. . .. ...
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4.4. Τεχνικές της ταυτοποιήσης του φύλου
Η απλή μορφολογική παρατήρηση (δευτερεύοντα φυλετικά 

χαρακτηριστικά) δεν ε ί. ναι πάντα αρκετή για να αναγνωρίσουμε 
το φύλο των φαριών και να εκτιμήσουμε την κατάσταση 
σεξουαλικής ωριμότητας τους, πληροφορίες χρήσιμες για την. 
καλή διαχείρηση της εκτροφής.· Αντίθετα η βιαμετρική ανάλυση μπορεί μερικές φορές να μας δείξει έναν σεξουαλικό 
διμορφισμό. Η μέτρηση των επιπέδων.των φυλετικών ορμονών 
επιτρέπει.όχι μόνο την εξακρίβωση του φύλου"(11- 
κετοτετοστερόνη. για παράδειγμα), αλλά βοηθάει και στην 
εκτίμηση της κατάστασης της σεξουαλικής ωριμότητας των γενητόρων (εστραδιόλη~17β για τα θηλυκά, για παράδειγμα). 
Τέλος κατά την βιτελογένεση χρησιμοποιούνται γρήγορες μέθοδοι 
που ανιχνεύουν την ύπαρξη της βιτελογενίνης, μια πρωτεΐνη 
ειδική για τα θηλυκά. Οι τεχνικές αυτές παρουσιάζονται με . 
συντομία. _ -
Κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την ταυτοποιήση του φύλου

Η ανάγνώριση του φύλου είναι γενικά πιο δύσκολη όταν, 
γίνεται πριν την πρώτη, περίοδο αναπαραγωγής (σχήμα 4.5). Τα 
κριτήρια της ταυτοποίησης του φύλου στηρίζονται σε πρώτη φάση 
στον γενετικό καθορισμό του φύλου και έπειτα στην πρώτη του 
έκφραση: την διαφοροποιήση των γανάδων. Στην συνέχεια καθώς 
οι διαφοροποιημένες γανάδες γίνονται σιγά σιγά λειτουργικές 
αποδεικνύεται ότι διάφορες ορμόνες μπορούν να υποστούν 
ανάλυση. Τελικά όταν ο σεξουαλικός κύκλος των ενηλίκων έχει 
ολοκληρωθεί νέα χαρακτηριστικά μπορούν να χρησιμποιηθούν 
όπως η εμφάνιση των δευτερεύοντων σεξουαλικών -- 
χαρακτηριστ-ι-κών-. Μετά όταν γίνει η εκπομπή των γαμετών η 
αναγνώριση γίνεται χωρίς δυσκολία.

Τα διάφορα κριτήρια θα παρουσιαστούν εν συντομία.
Ανάμεσα στα κτιτήρια αυτά κάποια είναι ποσοτικά και 
σχετίζονται με την ανάπτυξη των γαμετών, επιτρέποντας την 
εκτίμηση της κατάστασης σεξουαλικής ωρίμανσης.
1. Καρυότυπος

Οταν είναι καθαρά διαφοροποιημένοι (ύπαρξη ενός 
ετεροχρωμοσώματος Η—Υ), οι. καρυότυποι. των γονοχωριστικών ζώων 
προσφέρουν ένα πρωταρχικό μέσο γι.α την ταυτοποιήση του φύλου. 
Πρόκειται, όμως για τεχνική που σπάνια μπορεί, να χρησιμποιηθεί 
στην πράξη (Gold et al. 1979).
2 . .Αντιγόνο Η-Υ

¡Ένας από τους πρώτους παράγοντες που εμπλέκεται στην 
φαινοτυπική δ ι. αφοροποι ήση των γον.άδων των σπονδυλοτών είναι, 
το ιστοσυμβατό αντιγόνο που είναι εξειδικευμένο στα αρσενικά . 
των αρσενικών: το αντιγόνο Η—Y (Haseltrne και Ohno/ 1981)."Η. 
έρευνα γία'ένα αντιγόνο Η-Υ έγινε στα ψάρ.ια χρησιμοποιώντας - 
ορολογικά test. Τα αποτελέσματα είναι, πολύ συγκεχυμένα για.να

· ■ ■ ■ ' .  Æ  ' . , ................

36 .
' -ν'-ΥΓ' ‘ .τ',· :,W

Λ-:-“ -.

; μ ; . υ  .  

■ * · · ~



Βιολογικός κύκλος

Φερομόνες

Σχήμα 4.5. Διάγραμμα των διαφόρων κριτηρίων που 
χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση του φύλου
χρησιμοποιηθεί σαν μέσο για να. εξακριβώσουμε το φύλο 
(Zaborski, 1982).
3. Φυλετικά στεροειδή.

Η δυνατότητα, στο στάδιο της διαφοροποιήσης των γονάδων, 
να ανάγνωρ* ίσουμ ε το φύλο με την βοήθεια εξωγενών φυλετικών 
ορμονών οδήγησε τον Yamamoto (1969) να προτείνει την θεωρία 
του στεροειδικού ελέγχου της διαφοροποιήσης. Αν και τα 
επιχειρήματα δεν είναι ακόμα αρκετά για να ενισχύσουν εντελώς 
αυτή την υπόθεση, είναι βέβαιο ότι τα στεροειδογενή των 
γονάδων εμφανίζονται πολύ νωρίς κατά την διάρκεια του κύκλου 
(Oota και Yamamoto, 1966; Van den Hurk, 1982). Η εξακρίβωση, 
σ ' αυτό το πρώιμο στάδιο,,'των δραστηριοτήτων των 
εξε ιδ ικευμένων στεροειδών'για ένα <φύλο .μπορεί να επιτρέψει 
την ταυτοποιήση. Αυτές οι δραστηριότητες θα εντατικοποιηθούν 
στα juvenil les, αν και τα επίπεδα των στεροειδών ορμονών 
μένουν μη ανιχνεύσιμα. Η έγχυση μιας γοναδοτρόπου ορμόνης, ή. 
απλά ενός ακατέργαστου υποφυσικού αποστάγματος αναπτύσει την' 
έκκριση των γονάδων οπότε μπορούν να ταυτοποιηθούν. Οταν τα 
ψάρια-στη συνέχεια μπαίνουν στον π^ώτο αναπαραγωγικό κύκλο τα 
επίπεδα των ορμονών είναι πολύ υψηλά για να μετρηθούν χωρίς ' 
προηγούμενη διέγερση (Billard, 1978; Le bail, 1983).. Σ 'αυτό 
το στάδιο, τα επίπεδα κάποιων ορμονών, όπως τα οιστρογόνα για
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τα Θηλυκά και τα ανδρογόνα για τα αρσενικά είναι ανάλογα με 
το γοναδοσωματικό δείκτη (Breton, 1983) οπότε μπορούμε να τι,2 . 
χρησιμοποιήσουμε για να εκτιμήσουμε την κατάσταση της 
σεξουαλικής ωρίμανσης (Idler, 1981). -
4. Βιτελογενίνη

Κατά την βιτελογένεση εμφανίζεται στο αίμα των Θηλυκών 
μια πρωτεΐνη που συντίθεται στο συκώτι για να συγχωνευτεί στα 
αποθέματα των βιτελινών των ωοκυττάρων: η βιτελογενίνη · ;̂ .-J
(Wiegand, 1982). Η ανίχνευση της ταυτοποιεί τα θηλυκά (Le '■ /
Bait και Breton, 1981) και ο ποσοτικός της προσδιορισμός ^
επιτρέπει, την εκτίμηση της κατάστασης ωριμότητας (Idler,
1981).
5. Δευτερεύοντα φυλετικά χαρακτηριστικά

Σε κάποια είδη, και λόγω της επίδρασης των φυλετικών 
στεροειδών, αναπτύσονται φυλετικά χαρακτηριστικά αρκετά - rc. s
καθαρά. Αυτές οι μορφολογικές ιδιαιτερότητες είναι γενικά πιο . . " 
ορατές όταν πλησιάζει η περίοδος ωοτοκίας. Μια διογκωμένη 
γεννητική οπή είναι .συχνό χαρακτηριστικό των θηλυκών που 
είναι έτοιμα να γεννήσουν.
6. Αλλα κριτήρια

Τέλος, σε κάποια είδη, άλλα χαρακτηριστικά που δεν 
εξαρτώνται άμεσα από την διαδικασία της αναπαραγωγής μπορεί ' ·. 
να είναι συνδεδεμένοι. με το φυλό. Για παράδειγμα η περίπτωση 
του αιματοκρίτη στο Micropterus salmonoides (Steucke και 
Atherton, 1965) ή μιας πλασματικής πρωτεΐνης ειδική στα :γ:
θηλυκά σε κάποια είδη Tilapia (Âvtalion, 1976).

Ειδικές περιπτώσεις τριών κριτηρίων που χρησιμοποιούνται για 
τα περισσότερα είδη.

Μεταξύ των διάφορων χαρακτηριστικών που βασιζόμαστε για 
την ταυτοποιήση του φύλου, κάποια είναι πιο εύκολο να "' ■ 
υποστούν ανάλυση και χρησιμοποιούνται ευρέως για πολυάριθμα 
είδη. ■■· · 1
1. Μορφολογική μελέτη

Μια πλήρης βιομετριΚή ανάλυση μπορεί να φανερώσει 
κάποιες διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα. Για το λαβράκι όμως 
αυτή η μέθοδος παραμένει, ανεπαρκής. .'-.r·· ■· , . „ ' - . . ' ■.■■■■. .· ■ · Ϊ7--Γ
2. Ανάλυση των φυλετικών στεροειδών .’ . ;

■ Η μέθοδος αυτή φάνηκε αποτελεσματική όσον αφορά το.--:-/ 
ειδικό ανδρογόνο των αρσενικών την 11-κετοτεστοστερόνη - 
(Sangalang, 1978). Είναι ταυτόχρονα μτα άπό τις λίγες 
τεχνικές που επιτρέπουν την ταυτοποιήση του φύλου στα

,  · ' . . c i ,  · *}

. ·::ϊ.γ· .-¿cs* : ‘ X*” -VI
^ · : - 'ν
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οτ L 
στα

juvenilies (Le Bail, 1983). Για το λαβράκι μια μελέτη που 
έγινε το 1977 (Fostier; contrat i-NEXO no. 77/1619) έδειςε 
το πιο υψηλό επίπεδο του συνόλου των ανδρογύνων βρίσκεται 
αρσενικα και είναι ανάλογο με ~°ν γοναδοσωματικό δείκτη 
(σχ. 4.6, συντελεστής συσχέτισης = 0.39). 7ο πιο υψηλό 
επίπεδο εστραδιόλης-17Β μετρήθηκε στα θηλυκά κατά την 
3ιτελογένεση· Αντίθετα τα ανώριμα άτομα των δύο φύλων παρουσιάζουν χαμηλά επίπεδα αυτών των δύο ορμονών. Αν η 
εστραδιόλη επιτρέπει την αναγνώριση των θηλυκών -κατά την 
3ιτελογένεση, είναι προτιμότερο να μετράμε το επίπεδο-της 
κετοτεστοστερόνης ά,ντι για το συνόλ.ο >·ων ανδρογύνων 
(αντισώματα λίγο ειδικά) για να ταυτοποιήσουμε τα αρσενικά. Η 
1 1 -κετοτεστοστερόνη συντίθεται στους όρχεις του λαβρακι.ού 
(Colombo, 1973).

11-

Σχήμσ 4.6 Η σχέση ανάμεσα στα ανδρογόνα και το 
γοναδοσωματ ι. κό δείκτη στα αρσενικά λαβράκια, Dicen'trarchus'
1abrax
3. Η ανίχνευση της 3ιτελογενCvns

Βασίζεται στην τεχνική της ανοσολογίας, είναι χωρίς 
αμφιβολία η καλύτερη μέθοδος για την αναγνώριση των φύλων (Le 
Bail και Breton, 1981; Le Bail, 1981). H δυνατότητα να 
πάρουμε χωρίς μεγάλη δυσκολία έναν αντί ορό που είναι ικανός 
να απομονώσει την καθαρή βιτελογενίνη από το πλάσμα ή, τις 
λιποβιτελ.ί νες από τα ωοκύτταρα (Harra και Hirai, 1978), μας 
επιτρέπει να βρούμε μια επέκταση της μεθόδου για τα .ν 
σαλμονοειδή για αρκετά είδη ψαριών.

Το Dicentrarchus labrax είναΓ^γονοχωριστικό είδος. 0 
Barnabe αναφέρει ότι στα δείγματα που'εξετάσθηκαν δεν 
διαπιστώθηκε καμιά εξαίρεση αν και στην οικογένεια Serranidae 
που ανήκει εμφανίζεται συχνά ο ερμαφροδιτισμός. /■
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ΙΙαρατηρήθηκε επί.σηε ôxu η μορφολογία και π αύεηση των 
ψαριών παρουσιάζουν κάποιες ανομοιότητεε ανάλογα με το φύλο.

Λίγο πριν την έναρξη τη£ ωοτοκίας ο διαχωρισμός των 
φύλων επιτυγχάνεται εύκολα με απλή πίεση στη θέση των 
γεννητικών οργάνων όπου σπέρμα ή αυγ'ά εξέρχονται αμεσωε. Τα 
φυλετικά χαρακτηριστικά χωρίζονται σε πρωτεύοντα (όρχειε και 
ωοθήκεε μαζί με t o u s αντίστοιχουε γεννητικούε πόρους) και σε 
δευτερεύοντα που είναι αυτά που δεν έχουν άμεση σχέση με την 
αναπαραγωγική διαδικασία. . .  · ' \ .· jzrrrt- . ~

Πρωτέυοντα ναοακτηοιστ ι κά. · · :· -
Στο λαβράκι οι γανάδες είναι τοποθετημένες στο πίσω 

μεροε τηε κοιλιάε. Εξέρχονται δε από τον γεννητικο πόρο απο 
τα αρσενικά και από την αντίστοιχη γεννητική οπή στα θηλυκά. 
Στα ανώριμα άτομα οι γονάδεε μοιάζουν δύο λεπτά κορδόνια που 
ενώνονται, στο επίπεδο του γεννητικού πόρου η τη£ γεννητικήε 
οπής. ' . > -

Στα ενήλικα άτομα, είτε σε περίοδο ανάπαυσην είτε 
δραστηριότηταε, οι όρχειε και. οι ωοθήκες παρουσιάζουν μια 
διαφορετική όψη. , '- Οι ωοθήκες έχουν κυλινδρική μορφή και χρώμα ροζέ ή 
Πορτοκαλί ανάλογα με την εποχή.- Οι όρχειε έχουν τομή τριγωνική και το κυρίαρχο χρώμα 
τ°υε είναι το λευκό.

Δευτερεύοντα ναοακτηοιστικά.
1. Σχήμα του σώματος: το θηλυκό σε προχωρημένη ωρίμανση

εμφανίζει, πιο διογκωμένη κοιλία ένεκα του μεγαλύτερου - --
Υεννητικού φορτίου που φέρει συγκριτικά^ με το αρσενικό.

2. Μεγεθοε του σώματοε: συνήθως τά'θηλυκά ε ι ναι - 
Μεγαλύτερα από τα αο^ενικά εξασφαλίζονταε έτσι μεγαλύτερη 
νονιμότητα.

;φ'·

r. *
• ....

y·
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4.5 Μορφολογία γανάδων
4.5.1. Μακροσκοπική εξέταση - Κλίμακες γεννητικής ωριμότητας

Για τον χαρακτηρισμό· της γενετικής κατάστασης με απλή 
μακροσκοπ ι κ.ή παρατήρηση των γανάδων. χρησιμρποιούνται οι 
κλίμακες γεννητικής ωριμότητας. Παρουσιάζονται δύο κλίμακες, 
για το λαβράκι. Κ πρώτη είναι του Βα:τηαΡβ και η δεύτερη του 
ΡΙΡ-εβΐΡ και του Ρανεοπ. (πίνακας 4.2)

Μακροσκοπικά 
(Barnabe, 1976)

Στάδιο _1 : Με 
ε ί να ι άχρωμ ε ς και.

χαρακτηριστικά των γανάδων του λαβρσκιού

σρά άτομα (λιγότερο από 22 ε:<) . Οι γανάδες 
νηματοειδείς. Το φύλο δεν μπορεί

να αναγνωρισθε ί.
Στάδ ιο 2. : Ανώριμα άτομα ποι: το φύλο δεν μπορεί να 

αναγνωρισθε ί . Στα Θηλυκά η ωοθήκη έχει χρώμα κρεμ,. Η 
διάμετρος της φθάνει τα 0.5 εκ. Τα ωοκύτταρα δεν είναι ορατά 
με γυμνό μάτι. Στα αρσενικό' η τομή των όρχεων είναι τριγωνική 
και είναι, ημιδιαφανής. Σ - αυτό το στάδιο αρχίζει η ανάπτυξη 
για τα ανώριμα άτομα.

ωοκ
Στάδιο 
τταρα ε ί.

3 : Η ωοθήκη έχ 
ναι πολυεδρικά.

ι χρώμα κρεμ 
δεν δί-αχωρί ζ αι. κοκκιώδη 6ψη. Τα 

ται., και είναι
αναγνωρίσιμα. Η ωοθήκη είναι συμπαγής και η ελάχιστη 
διάμετρος της (ψάρια κατά την πρώτη γεννητι.κή ωρίμανση) 
πλησιάζει το 1 εκ. 0 χρωματισμός των όρχεων εζελίσεται προς 
το γκρι—ροζ. Τα φαινόμενα αυτά παρατηρούνται τον Σεπτέμβρη 
και. τον Οκτώβρη. . __ . . __  . .

Στάδ ιο 4 : Οι όρχεις είναι λευκοί.*· Σπέρμα υπάρχει μόνο 
στο μεσαίο τμήμα. Οι. γαμέτες δεν σποβάλονται. με πίεση στην 
κοιλιά. Η γεννητι.κή οπή είναι, στενή. Η ωοθήκη είναι 
διογκομένη και έχει χρώμα πορτοκαλί . Πλησιάζει, το μέγιστο 
μέγεθος (1.5 εκ διάμετρος τουλάχιστον). Τα ωοκύτταρα είναι, 
καλά ορατά, αδιαφανή, έχουν χ,ρώμα πορτοκαλί, είναι πολυεδρικά 
και. εςελίσονται προς μια σφαιρική μορφή. Κατάλαμβάνουν την 
μεσο-κατώτερη ζώνη της ωοθήκης και. διαχωρίζονται από ενα 
υγρό. Πολλά θηλυκά βρίσκονται, σ'αυτή την κατάσταση στα μέσα του Νοέμβρη. Αντίθετα τα αρσενικά παιρνούν μια μεταβατική 
περίοδο αυτή την εποχή.

Στάδ ι ο 5’ : Οι. γαμέτες αποβάλονται με μια ελαφρά πίεση 
στην κοιλιά.

Η περίοδος αυτή είναι, μεγάλη για τα αρσενι.κά και.' 
εκτείνεται από τα μέσα Νοέμβρη, γ'ΐα τα πιο ώριμα,, ως το τέλος 
του Φλεβάρη. Το Δεκέμβρη και. το Γενάρη η εκβολή των γαμετών 
είναι αυθόρμητη.

Στάδιο 6 : Δεν υπάρχει πια εκβολή -γαμετών στα αρσενικά, 
οι όρχεις χάνουν το λευκό χρώμα τους’και γίνονται, υπόλευκοι, 
(στα μέσα του Φλεβάρη ως το τέλος του Μάρτη).
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¿τα θηλυκά, μια πίεση με το δάκτυλο προκαλεί "godets” 
στην ωοθήκη που είναι πολύ διογκομένη και. τα αγγεία είναι 
ιώδη. 0 ωοαγωγός είναι φαρδύς και πολές φορές είναι 
ερεθισμένος. Είναι το μόνα, χαρακτηριστικό που επιτρέτιει με 
εξωτερική εξέταση την αναγνώριση του φύλου;και την εκτίμηση 
τηε κατάστασης γεννητικής ωρίμανσηε του ιμαρι/ού. Αλλά η ωοθήκη 
περιέχει ωοκύτταρα μεγάλου μεγέθους, ίδιας όψης μ'αυτά που 
περιγράφονται στο στάδιο 4. Καθώς η εκτίμηση της κατάστασης 
γεννητικής ωριμότητας της ωοθήκης δεν είναι δυνατή με την 
εξέταση της γεννητικής οπής, άλλα χαρακτηριστικά (συμπαγής 
ωοθήκη, διογκωμένα αιμοφόρα αγγεία) δεν επιτρέπουν τον 
αντικειμενικό διαχωρισμό των δύο σταδίων. Είναι συνηθισμένο 
το Φλεβάρη και στις αρχές του Μάρτη να συναντάμε θηλυκά με 
κανονική γεννητική οπή, κλειστή, και η κατάσταση των ωοθηκών 
τους να αντιστοιχούν σ ’αυτή του σταδίου 4. Η προσφυγή στο 
G.S.I. δεν χρησιμεύει σε τίποτα, αφόυ η καμπύλη-του είναι 
συμμετρική από την μια και την άλλη πλευρά του μεγίστου.

Ετάδιο 7 : Χαρακτηρίζεται από τη μείωση του όγκου των γεννητικών αδένων των δυο φύλων.
Ετα θηλυκά τα αιμοφόρα αγγεία λιγότερο ερεθισμένα, οι ' 

ωοθήκες είναι χλωμές και δεν είναι διογκομένες. Μοιάζουν σαν 
ένας άδειος σσκκος. Αυτό επίτρεπει τον διαχωρισμό των 
ενηλίκων αυτού του σταδίου από τα νεαρά θηλυκά του σταδίου 2, 
που έχουν πάντα κυλινδρική και συμπαγή ωοθήκη, με μικρότερη 
διάμετρο. ιρσεν ι·κώ οι. cPA« -ίναι γκρ ί ζοι και πλαδαρόι. έχουν
μήκος που δεν έχουν φτάσει ακόμα τα ψάρια κατά την ανάπτυξη 
(στάδιο 2).
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Στάδιο ωριμότητας Ωοθήκη
I Ανωριμότητα. Μικρές νηματοειδής ωοθήκες,

κοκ κ ι νωπές-ροζ
ι

II Επαναδραστηριοποιήοη Οι ωοθήκες καταλαμβάνουν
ύστερα από το στάδιο το ενά τρίτο του μήκους της 
εξάντλησης κοιλιακής κοιλότητας, αδιαφανείς,

ροζ.-αυξάνει το πάχος των τοιχωμάτων, 
μπορεί να έχουν ατρητικά αυγά

III Ανάπτυξη 
(πρώιμο)

Οι ωοθήκες καταλαμβάνουν το ένα 
δεύτερο της κοιλιακής κοιλότητας, 
πορτοκαλ ί -κόκκ ινες, ελαφρώς 
κοκκώδη εμφάνιση, χοντρά αδιαφανή τοιχώματα -

IV Ανάπτυξη
(προχωρημένο)

Οι ωοθήκες καταλαμβάνουν το ένα 
δεύτερο έως το ένα τρίτο της κοιλιακής 
κοιλότητας. πορτοκαλί 
κόκκινες, τα αυγά είναι 
ορατά χωρίς καθόλου υαλίνη

V Ωριμότητα

VI Εκπομπή των 
γαμετών

Πρησμένες ωοθήκες που καταλαμβάνουν 
τα. δύο τρίτα της κοιλιακής 
κο ι λότητας, υποκ ί τρ ι νες-πορτοκ.σ.λ ί 
αδιαφανή ορατά αυγά με λίγη υαλίνη
Ωοθήκες πολύ πρησμένες, αυγά αδιαφανή 
με πολύ υαλίνη, ορατά κάτω από"τα λεπτάγ σχεδόν διαφανή τοιχώματα της 
ωοθήκης, απελευθερώνονται με. απλή 
π ί εση.

VII Εξάντληση Ωοθήκες πλαδαρές αλλά όχι τελείως άδειες,
βαθυκόκκινες, τοιχώματα 
της ωοθήκης είναι πολύ χοντρά, έντονα 
κίτρινα ατρητικά αυγά που μπορεί να είναι 
ορατά

Πίνακας 4.2.α. Μακροσκοπικά χαρακτηριστικά των σταδίων ωριμότητας των ωοθηκών 
του λαβρακιού
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Στάδιο ωριμότητας Ορχεις
I Ανωριμότητα Μικροί, άχρωμοι νηματοειδείς 

άρχεις, un πρακτική η διάκριση τους μακροσκοπικά σε ψάρια κάτω των 20 τη
II Εττανσδραστηρ ι ovo ι non 

ύστερα αττό το στάδιο 
εξάντλησης

Οι άρχεις καταλαμβάνουν το ένα τρίτο 
της κοιλιακής κοιλότητας, συχνά πολύ κόκκινοι με τμήματα σκούρα γκρίζα

III Ανάπτυξη (πρώιμο)
Πάχος των όρχεων 10—20% του μήκους, 
λευκοί, γκρίζοι ή ροζ

IV Ανάπτυξη
(προχωρημένο)

Ορχεις επίπεδοι, ωοειδείς σε κάθετη 
τομή, πάχος <20% του μήκους, 
καταλαμβάνουν τα δύο τρίτα της κοιλιακής 
κοιλότητας, χρώμα λευκό, εκμπομπή σπέρματος 
από την γεννητική οπή αν ασκηθεί πίεση στην 
κοιλιά

V Ωριμότητα Οι άρχεις έχουν χρώμα φωτεινό λευκό και 
είναι πιο στρογγυλοί, ωοειδείς σε κάθετη 
τομή, χρειάζεται μόνο ελαφρά πίεση για 
να βγει σπέρ-αα από την γεννητική οπή

VI Εκπομπή των 
γαμετών

Οι άρχεις γίνονται γκριζόασπροι και λιγότερο 
πρησμένοι, το σπέρμα εκπέμπεται αφθόρμητα

VII Εξάντληση Ορχεις πεπλατυσμένοι και γκρίζοι με κόκκινα 
ή ροζ τμήματα, μεγαλύτεροι από αυτους στο 
στάδιο II

Πίνακας 4.2.3. Μσκροσκσιτικά χαρακτηριστικά των σταδίων ωριμότητας των όρχεων του 
λαβρακιού
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4.5.2. Μικροσκοπική εξέταση των γονάδων

Εικόνα 1. Ορχεις; Εναρξη της σπερματογένεσης: σύγχρονη μείωση 
των σπερματοκύτταρων (σπερματοκύτταρα 1: spc 1) μέσα στις 
σπερματοφόρες κύστεις (c.s) των σπερματοφόρων αγωγών (t.s). 
32ος μήνας.. 199 mm SL.
Εικόνα 2. Ορχεις: Σπερμιογένεση: σπερματοκύτταρα 2 (spc. 2) και σπερματίδια (spt) μέσα στις σπερματοφόρες κύστεις των 
σπερματοφόρων αγωγών. 35ος μήνας. 203 mm SL.
Εικόνα 3. Ορχεις: Ώριμο αρσενικό: Σπερματοζωάρια (spa) μέσα 
στους σπερματοφορους αγωγούς. 36ος μήνας, 293 mm 3L.
Εικόνα 4. Ορχεις: πρώιμη σπερματογένεση: μείωση των σπερματοκύτταρων (spc 1, spc 2) μέσα στους σπερματοφορους 
αγωγούς. 11ος μήνας, 116 mm SL.
Εικόνα 5. Ανώριμη ωοθήκη.· Ελάσματα ωοθηκών (Ι.ον.) που περιέχουν μειωτ.ικά (ον.ml και προβιτελογενητικά ωοκύτταρα 
(ον.ρ). 19ος μήνας, 116 mm SL.
Εικόνα 6. Ανώριμη ωοθήκη: ωογενητική διαφοροποίηση; ωογόνια (ovg.), μειωτικά και προβιτελογεννητικά ωοκύτταρα, 14ος 
μήνας. 118 mm SL.
(Brusle και Roblin, 1984)

Η διαδικασία της ωρίμανσης τών.ψάρχεων περιλαμβάνει 
αρχικά, από κατασκευαστική άποψη, τον σχηματισμό των όρχεων από τις φωλίδες των σπερματογονίων, τους σπερματοφόρους 
αγωγούς που αποτελούνται από τις σπερματοφόρες κύστεις. Από» 
κύτταρολογική άποψη, η μειωτική δράση (σύγχρονη μείωση των
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σπερματοκυττάρων στο εσωτερικό αυτών των κύστεων (εικ. 1) . 
εμφανίζεται γενικά από τον 16ό έως τον 23ο μήνα (98 έως 187 
mm SL) . Η διαψοροπσιήση των σπερματοκυττάρων αρχικά (εικ. 1) και των σπερματιδίων (εικ. 2) έπειτα οδηγεί στον σχηματισμό' 
των σπερματοζωιδίων που, μετά το σπάσιμο των τοι.χωμάτων,των 
κύστεων, καταλαμβάνουν όλο τον χώρο των αγωγών (εικ 3).
Στις περιπτώσεις της πρώιμης σπερματογένεσης που εμφανίζεται 
στο τέλος του πρώτου χρόνου (πρώτος χειμώνας), η μειωτική 
δράση εμφανίζεται μόνο σε μερικές σπερματοφόρες κύστεις (εικ., 
4) με αποτέλεσμα να περιορίζεται η σπερμιογένεση και η ‘ ·' 
σπερματογένεση να μην είναι λειτουργική'.

Η οργάνωση των ελασμάτων των ωοθηκών και η διαφοροποήση 
των προβιτελογενπτικών ωοκυττάρων γίνεται περίπου τον 19ο—20ο 
μήνα (100 έως 140 rnm SL) , οπότε η πρώτη σεςουσλική ωρίμανση 
δεν εμφανίζεται στα. θηλυκά πριν το τέλος του τρίτου χρόνου 
της ζωής τους. Η ανάπτυξη των ωοθηκών περιορί ζετ.αι κατά το 
δεύτερο έτος στο στάδιο των προβιτελογεννητικών ωοκυττάρων.
Τα ελάσματα των ωοθηκών' αποτελούνται από τα ωογόνια, τα 
μειωτικά ωοκύτταρα και μεγάλο αριθμό προβιτελογεννητικών 
ωοκυττάρων διαμέτρου 50 έως. 100 μπι, μέσα σε βασόφιλο 
κυτταρόπλασμα, που έχει έντονο χρωματισμό (εικ δ). Ηno,-»—■η πβ ι τ ε λ ο γ έ ν ε σ η "ξ ε κ ι ν ά. ε ι τ ο ν 
έχουν διάμετρο 35 0 έως 500 μτη.

¿do μήνα όταν :α ωοκυ- ;αρα

Ααμβάνοντας υπόψη τις ουσκολ ί ες 
καθορισμό' της κατάστασης ωριμότητας 
μεγαλύτερη προσοχή στην ε'ξέλι'ξη της 
προσπάθεια να συνδεθεί η εξέλιξη της 
με κάθε μια από τις μακροσκοπικές οω 
στον καθορισμό της κατάστασης ωριμότ

που συναντάμε στον 
■~ς ωοθήκης, δόθηκε 
κατασκευής της. Εγινε 
κατασκευής τη.ς ωοθήκης :ις οι οποίες συντελούν 
νέας της-.”’ ’

Η φωτογραφία. 1 (σ,ελ. 50) αφορά μια τομή ωοθήκης από 
ανώριμο θηλυκό (33,3 cm μήκος, ομάδα ηλικίας 2+ (3 χρονών), 
που πιάστηκε στις 8 Μαίου 1969) και κατάτασεται στο δεύτερο 
στάδιο ωρίμανσης. Τα ελάσματα των ωοθηκών εσωκλείουν δύο 
ομάδες κυττάρων:-Τα πιο χρωμόφιλα (Α) , μικρά (20 έως 30 μ), που 
διαθέτουν ένα μικρό αριθμό νουκλεονίων διασκορπισμένα μέσα σε 
ένα πηρύνα διαμέτρου 15 έως. 20 μ. 0 νουκλεοπλασματικός 
δείκτης είναι λοιπόν αρκετά υψηλός. 0 πηρύνας συχνά έχει 
σχήμα οβάλ, είναι μετατοπισμένος από το κέντρο του κυττάρου 
που έχει, σχήμα πολυγωνικό ή ελλειψοειδές.

-Στα πιο μεγ-άλα, ποϋ είναι μόλις λιγότερο χρωματισμένα, 
παρατηρήθηκε μια ανακατάταξη του περιεχομένου του πηρύνα. Τα 
νουκλεόνια που είναι, ακόμα λιγότερα αρχίζουν να 
ομαδοποιούνται στην περιφέρεια του πηρύνα που έχει διάμετρο 
45 μ περίπου. Είναι το πρώτο στάδιο των περιπηρυνικών 
νουκλεονίων (Yamamoto, 1956 στο Bowers et Holiday, 1961). Η 
μεμβράνη της ωοθήκης παραμένει λεπτή.

Η φωτογραφία 2 (σελ. 50) αφορά ένα δείγμα που πιάστηκε 9 
Ιουνίου του 1969 (μήκος 33,5 οιώ, ομάδα ηλικίας 2+), που . 
κατατάσεται στο στάδιο 2 από μακροσκοπική άποψη.
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διαπιστώνεται μια πιο έντονη αντίθεση .ανάμεσα στα μικρά 
ηοζινόφιλα ωοκύτταρα (20 έως 30 μ) και τα πιο μεγάλα (90 έως' 
110 μ) που γίνονται λιγότερο χρωματισμένα. 0 πηρύνας (45 με' 
55 μ) που είναι πάντα ωχρός, τώρα καταλαμβάνει κεντρική, θέση. 
Πολλά τεριπηρυνικά νουκλεόνια είναι ορατά. Το κυτταρόπλασμα 
παραμένει ομογενές. Τα ωοκύτταρα περιβάλλονται από ένα.στρώμα 
κυττάρων: τα. θυλακοκύτταρα.

Η τομή στη φωτογραφία 3 (σελ. 50) αναπαριστά την τομή 
ενός αδένα ανώριμου θηλυκού που ψαρεύτηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 
1969 (μήκος 36,4 σηι, ομάδα ηλικίας 2+ : 3 χρονών) και 
κατατάσεται στο στάδιο 2. Ιστολογικά η ωοθήκη έχει εξελιχθεί 
λίγο. Αρκετά ωοκύτταρα με διαμέτρο λίγο μεγαλύτερη (100 έως 
130 μ) έχουν μια πιο κανονική μορφή οπότε στην ωοθήκη 
εμφανίζεται μια ετερογένεια. Το μέγεθος του πηρύνα .φθάνει τα 
50 έως 60 μ. Τα περιπηρυνικά νουκλεόνια είναι πάντα παρόντα 
και το κυταρόπλασμα διατηρεί μια ομοιογένεια.

Το στάδιο 2 της κλίμακας ωριμότητας αντιστοιχεί στο 
στάδιο των περιπηρυνικών νουκλεονίων. 0 νουκλεοπλ.ασματικός 
δείκτης είναι υψηλός. Μια μικρή, όχι ταυτόχρονη αύξηση στα ωοκύτταρα προκαλεί την εμφάνιση της ετερογένειας στην ωοθήκη. 
Αυτό το στάδιο εμφανίζεται τον Μάιο και διατηρείται έως τον 
Σεπτέμβριο. Αντιστοιχεί στο στάδιο της προβιτελογένεσης όπως 
αυτό ορίζεται από τον ΟαροΓϊαο:ο.

Φωτογραφίες σελίδας 50
1. Ιστολογική όψη ωοθήκης από ψάρι με ολικό μήκος 33 οιη, που 
πιάστηκε στις 8 Μα ίου 1969). Ομάδα ηλικίας 2+.
— · Α5~μικρά ωοκύτταρα (περίπου '25 μ)Β) ωοκύτταρα με οβάλ πηρύνα που είναι απομακρυσμένος από

το κέντροΓ) ελάσματα ωοθηκών
2. Τομή ωοθήκης θηλυκού με μήκος 36 οιη, που πιάστηκε στις 19 
Ιουνίου 1969 και ανήκει, στην ομάδα ηλικίας 2+.

Α) περιπηρυνικά νουκλεόνια
Β) μικρά χρωμόφιλα ωοκύτταρα

3. Μικροσκοπι. κή όψη ωοθήκης ενός θηλυκού μήκους 34;, 6 σιη που 
πιάστηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 1969 (ομάδα ηλικίας 2+)

Α) περιπηρυνικά νουκλεόνια
Στην ωοθήκη ενός ψαριού (φωτ. 4, σελ. 51), που πιάστηκε 

στις 13 Σεπτεμβρίου 1969 ,με μήκος 32 σιη και. ηλικίας 3 ετών, 
ο ι.. δύο ποογ-ούμε νες κατηγορ ί. ες ωοκυττάρων δε ν φα ί νοντα ι να 
εξελίσονται.' Αντίθετα η παρουσία μεγαλύτερων ωοκυττάρων (130 
έως.150 μ, με πυρήνα 50 έως 70 μ) αυξάνει την ετερογένεια της 
ωοθήκης και. βεβαιώνει την ασύγχρονη εξέλιξη τους.

ι
Η εικόνα 5, σελ. 51 αντιστοιχεί στην όψη μιας ωοθήκης .. . 

ενός δείγματος που πιάστηκε στις 8 Οκτωβρίου 1969. Το μέγεθος 
των πιο μεγάλων ωοκυττάρων αυξάνει αργά (150 έως 190, με ένα 
πηρύνα πάνω από 75 μ) . Η παρουσία τους συντελεί στην.εμφάνιση 
της κοκκώδης όψης του αδένα, που είναι χαρακτηριστικό τους
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σταδίου 3 της μακροσκοπικής κλίμακας ωριμότητας.
2τα τέλη του Οκτώβρη του μέγεθος αυτών των ωοκυττάρων 

είναι φθάνει τα 150 έως 230 μ, με πηρύνα 80 έως 90 μ. Το 
κυτταρόπλασμα αρχίζει να χάνει την ομοιογένεια του. Μια 
φωτεινή ζώνη, ανάλογη με αυτή που περιγράφει*ο Lahaye (1960) 
στα κύτταρα του Alosa alosa, εμφανίζεται γύρω από τον πηρύνα. 
2την περιφερειακή περιοχή οι μεμβράνες χονδρά i νουν και 
σχηματίζεται η ακτινωτή ζώνη. 0 αδένας είναι κοκκώδης και 
βρίσκεται στο στάδιο 3. 0 όγκος και το βάρος του (οχ. 6.9) 
αυξάνει αργά. Η βιτελογένεση αρχίζει.

Η συσχέτιση ανάμεσα στην προηγούμενη εικόνα και την 
εικόνα 7, σελ. 52 πραγματοποιήται δύσκολα, αφού η όψη των 
ωοκυττάρων είναι διαφορετική. Τα δείγμα πάρθπκε μετά από ένα 
μήνα στις 31 Νοεμβρίου 1969. Τα ωοκύτταρα μετά από μια αργή 
αύξηση της διαμέτρου τους το μήνα Νοέμβριο, μια πολύ απότομη 
αύξηση φτάνει τη διάμετρο.τους στα 500-600 μ με πηρύνα 150 μ 
περίπου. Αυτή η φάση αφορά κυρίως το κυτταρόπλασμα. 
Εμφανίζονται οι εγκλεισμοί ,βιτελινών. Ανάμεσα σ ’αυτούς. 
υπάρχουν φυσαλίδες με διάμετρο 10 μ περίπου που είναι 
ηοζινόφιλες ενώ άλλες πιο μεγάλες εμφανίζονται άδειες 
(λιπίδια διαλυτά στην αλκοόλη)· 0ι μεμβράνες χονδρά i νουν. Το 
σχήμα των ωοκυττάρων απέχει, πολύ από τα να είναι σφαιρικό.
Ai πλα σ'αυτά τα μεγάλα ωοκύτταρα, παρατηρούμε άλλα ενδιάμεσου 
μεγέθους που διακόπτουν την ωρίμανσπ τους ενώ άλλα μικρότερα 
διατηρούν την όψη και το μέγεθος που είχαν προηγουμένως.

Η εικόνα 3 στη σελ 52. προέρχεται από μια τομή ώριμης 
ωοθήκης από ένα θηλυκό με μήκος 37,5 στη που πιάστηκε στις 
στις 13 Αεκέμβρη 1969, του οποίου ένα μέρος των ωαρίων του 
χρησιμοποιήθηκε σε πείραμα τεχνητής αναπαραγωγής. Τα πιο 
μεγάλα κύτταρα είναι σχεδόν στρογ'γυλά και σε κάθε περίπτωση 
είναι με λιγότερες γωνίες από τα ωοκύτταρα της προηγούμενης 
φωτογραφίας. 0 πηρύνας εμφανίζεται σε δύο μέρη ανάμεσα τους 
τοποθετημένος αριστερά. Η πηρυνική μεμβράνη εξαφανίζεται στο 
ωοκύτταρο που φαίνεται στην Β. Στο κύτταρο που βρίσκεται 
ακριβώς πάνω από αυτό δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί ο 
πηρύνας. Μπορούμε επίσης να παρατηρήσουμε τα δύο ωοκύτταρα 
που βρίσκονται στο πάνω μέρος της εικόνας. Φαίνεται ένας, 
διπλωμένος ιστός που αποτελείται από ένα άδειο θυλλάκιο (Α) 
του οποίου η μικροπύλη είναι τοποθετημένη στο πάνω μέρος. 
Εξακολουθούν να. υπάρχουν ωοκύτταρα που βρίσκονται στην αρχή 
της ωρίμανσης τους (D) καθώς επίσης και πιο μικρά ωοκύτταρα(Ξ και F).

Μια φωτογραφία ολόκληρη5 της τομής αυτής της ωοθήκης 
παρουσιάζεται στην εικόνα 15, σελ 53. Τα αυγά βρίσκονται στην 
μεσοκοιλιακή ζώνη και εκβάλονται πρώτα. Προετοιμάζουν ένα 
πέρασμα γ'ΐα αυτά που τα δ.ια-5έχοντας Παρατηρούνται κενά 
θυλλάκια που έχουν ακόμη την σφαιρική' τους μορφή, πιθονότητα 
επειδή τα αυγ'ά που περιείχαν παρασύρθηκαν κατά τους 
ιστολογ'ΐκούς χειρισμούς.
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Ενα μήνα αργότερα, στις 24 Ιανουάριου 1970 (εικόνα 9, 
σελ. 52) τα μεγάλα ωοκύτταρα, με λιγότερο σφαιρικό σχήμα 
βρίσκονται σε ένα αδένα που το στάδιο ωριμότητας του είναι 
αβέβαιο (4 ή 6), Η μικροσκοπική όψη δείχνει, λόγω της

,ψης διαχωρισμένου πηρύνα και του μεγέθους των εγκλεισμών, των ά ■ - - '■
δ* __ __
το πορτοκαλί χρώμα του αδένα δεν είναι το χαρακτηριστική 
χρώμα των ωοθηκών που είναι έτοιμες για ωοτοκία”·

ίων βιτελινών, μια επικείμενη ωρίμανση. Κανένας όμως γαμέτης 
δεν απ.οβάλεται όταν ασκηθεί πίεση στην κοιλιακή περιοχή και

Στις αρχές του επόμενου μήνα (4 Φεβρουαρί.όυ 1970), στην 
ωοθήκη ενός φαριού 63,5 στη, παρατηρούνται διάφορες κατηγορίες ωοκυττάρων που κατατάσονται στα στάδια 2.3,4 της 
κλίμακας ωριμότητας. Ομως κοντά σε αυτά βρίσκονται και κάποια 
ά.λ7ια ωοκύτταρα που χαρακτηρίζονται από το φαινόμενο της 
ατρησίας που ένα από τα στάδια της φαίνεται στο 0. Στα 
κύτταρα του Β, μετά του Α, η απορρόφηση είναι πιο ορατή. 
Βρισκόμαστε στο στάδιο 6 (εικ. 10, σελ. 54).

Φωτογραφίες σελίδας 51
4

η
6

-Οψη εγκάρσια τομής ωοθήκτ ψαριού 32 ογπ, που πιάστηκε
ις 13 Σεπτεμβρίου (ομάδα ηλικίας 

Α) θ η λ α. κ ωδ εις μ ε μ β ρ ά ν ε ς 
-Ιστολογική όψη ωοθήκης λαβρακι 
, 3 ετών, πιάστηκε στις 3 Οκτωβρ 
- Τομή ωοθήκης ψαριού 37,8 οιπ.

2-τ, 3 ετών)
ου 32.3 οτη (ομάδα η λ ι κ ί ας 
ίου 1969που πιάστηκε στις 31

Οκτωβρίου 1969..
Α) πρώτες κυτατταροπλασματικ έ ς ε γ κ λ ε ί σεις 
Β) αύληση του πάχους των μεμβρανών των αυγών

Το μήνα Μάρτιο αυξάνει ο αριθμός των ωοκ-υττάρων που η 
ωρίμανση τους έχει ήδη αρχίσει. Στο αριστερό μέρος της 
φωτογραφίας είναι καλά ορατή η απορρόφηση των ωοκυττάρων του 
σταδίου 3, Πσρστηρούμ ότι ο αριθμός των νέων ωοκυττάρων 
(στάδιο 2) αυξάνει. Ενα άτομο μικρότερου μεγέθους που 
πιάστηκε την ίδια ημερομηνία, βρίσκεται, σε πιο .προχωρημένη 
κατάσταση από την προηγούμενη. Είμαστε στο τέλος του σταδίου 
6 (εικ 12, σχ. 8).

Το στάδιο 7 χαρακτηρίζει την ανάπαυση των ωοθηκών και 
δεν αφορά τα θηλυκά που φθάνουν στην πρώτη τους ωρίμανση. Η 
μικροσκοπική όψη των ωοκυττάρων είναι όμοια με αυτή του 
σταδίου 2, αλλά η ακανόνιστη κατανομή τους και το μεγαλύτερο 
μέγεθος της ωοθήκης επιτρέπει τον διαχωρισμό (εικ. 9, σελ. 
53) .

Η ιστόλογικά μελέτη επέτρεψε την κατάταξη των σταδίων 
του γοναδιακού κύκλου σε μικροσκοπική κλίμακα. Είναι όμως 
ανεπαρκής για να λύσει τα προβλήματα.^του διαχωρισμού των. 
σταδίων της γεννητικής ωριμότητας. ... ■ .. ..
\
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4.6 Ωρίμανση και γοναδοσωματικός δείκτης (GSI)
0 γοναδοσωυατ ι κός δείκτης; είναι, ίσος με το δάσος των 

γονά<5ων noos το ολικό Βάρος του σώματος επί 100 (Bougls, 
1952). .Βάρος γανάδων ?

---------- :---- χ 100
Ολ.Βάρος σώματος

Επιτρέπει τον χαρακτηρισμό της σημαντικότητα του Βάρους των 
γεννηχι,κών αδένων αλλά είναι κυρίως στοιχείο σύγκρισης.
4.6.1 Η εξέλιξη του γοναδοσωματικού δείκτη σε σχέση με το 
μάκος.

Το μέτρο αναφοράς του GSI σε κάθε μελέτη εκφράζεται από 
το μέγεθος του φαριού. 0 Barnabe (197'61 χρησιμοποίησε το μέσο 
ολικό Βάρος σώματος και. το μέσο Βάρος των γανάδων των ατόμων, 
κατανεμημένα ανάλογα με το φύλο σε τάξεις μεγέθους των οποίων 
τα όρια παρουσιάζονται στον πίνακα 4.3 και εκφράζονται 
γραφικά στο σχήμα 4.7.

0 Barnabe (1975) αναφέρει ότι τα ψάρια κάτω από είκοσι 
εκατοστά, οι. γεννητικοί αδένες είναι νηματοειδείς ενώ το φύλο 
δεν μπορεί να αναγνωριστεί, με γυμνό μάτι. Ανάμεσα στα 20 και 
25 εκατοστά η τομή της γονάδας, κυλινδρική στα θηλυκά και 
τριγωνική στα αρσενικά κάνει την διάκριση των φύλων δυνατή.
Το GSI δεν υπολογίστηκε (ήταν της τάξης του 0.1), Τα ψάρια 
αυτά είναι όλα ανώριμα. Πάνω από 25 εκ. το φύλο είναι πάντα 
αναγνωρίσιμο. Τα ψάρια κατανέμονται σε τάξεις μεγεθών και 
χωρίζονται σε αρσενικά και θηλυκά. Το~ G5I εΓναν υπολογίσιμο.
-Γοναδοσωματικός δείκτης στα αρσενικά

Εύμφωνα με τον Barnabe (1375) η αύξηση του GSI είναι 
αρκετά απότομη στα αρσενικό, που το μέγεθος τους είναι από 25 
έως 30 εκ. Για παράδειγμα το GSI από 0.30 για τα μήκη από 251 
έως 280 mm, αυξάνει στο 0.93 για μήκη απο 281 έως 310 mm και 
φτάνει στο 1.23 για τις κλάσεις 311—340 mm.

Είναι γνωστό από πολύ καιρό ότι τα λαδράκια ωριμάζουν το 
χειμώνα, και ότι οι γανάδες τους βρίσκονται σε κατάσταση 
ανάπαυσης από την άνοιξη έως το τέλος του καλοκαιριού, τουλάχιστον στον κόλπο της- Λυών (Barnabe, 1976). Για τον 
υπολογισμό του GSI σε σχέση με το μέγεθος δεν παρεμβαίνει η 
ημερομηνία σύλληψης οπότε είναι δύσκολο να απομονωθεί καθαρά 
η επιρροή του μεγέθους από την επιρροή της εποχιακής εξέλιξης 
του Βάρους των γανάδων, καθώς επίσης, δεν γνωρίζουμε το ρόλο 
αυτών των παραγόντων στην σεξουαλική ανάπτυξη που οδηγεί στην 
πρώτη ωρίμανση.

Η περίοδός της εκβολής των γαμετών στα αρσενικά 
εκτείνεται από τα μέσα του μήνα Νοέμβρη έως το τέλος-του 
Μάρτη στη Γαλλία. Η αύξηση διακόπτεται και μπορούμε να
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ΐλάοειε Mo Ατομα 1 GSI Βάρος vovâsav Βάρος αίματος
μεγεθών (g) (g)
(an)
251-230 A 15 - J t 0.26 π 7 4 2 0¿.c¡ÛV or*

¿ .V 43 0.40 0.75 1S9.3
281-310 i 18 43 0.93 2.70 274.0

S 24 57 Ci A.1»λ-rt 1 . 1 2 254.6
311-240 ι i 24 1.23 4.05 7 7 0 ?

9 ¿«i 76 0.40 1.43 354.3
341-370 A 5 32 0.39 3.51 ¿ηη λ

g 13 58 1.24 5.15 A-i C, f) TiW. V
371-400 1 1 9 0.74 3.50 470.0

9 91 1.13 5.55 s?q ?

401-450 1
c 25 1.50 10.80 f L u . ü

8 14 74 4.18 35.43 848.0
451-508 J 9 50 2.53 7Q 7Q 1170.0

0 9 50 6.24 78.20 1143.8
!

501-550 A i 1 0 • 1520.0
8 1 0 90 5.22 94.30 15.22.0

551-600 ï 3 33 3.50 69.00 1967.0
— •Θ — 1 0- ' 56 5.80 116.00 2030.0

501-680 i

■a 1 0 2 0 0 4.35 128.00 . 1*
681-760 A

3 1 0 0 4600.Q

Μνακας 4.3 Αναλογία píkv και GSI σε διάφορες κλίσεις μεγέθους. Saínate, 1976.
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Σχήμα 4.7 Η εξέλιξη του GSI σε σχέση -με το μήκος στα 
αρσενικά (Ä.) και τα Βπλυκά (θ) . Barnabe, 1975.
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Σχήμα 4.8 Γραφική αναπαράσταση των τιμών του GSI στα 
αρσενικά που πιάστηκαν κατά την περίοδο, της αναπαραγωγής. 
Barnabe. 1975.
θεωρήσουμε ότι το στάδιο ανάπτυξης της γονάδας που. εκφράζεται, 
από το βάρος της, ρυθμίζεται κυρίως από το μέγεθος που έχει 
το φάρι. κατά την περίοδο αυτή. Οι τιμές του Θ.3.Ι. "των 
αρσενικών μεγέθους από 251-340 ιηηι που συνεληφθησαν την
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περίοδο που αναφέρθηκε Βοήθησαν στην κατασκευή του 
δ ι αγράμματος του σχήματος 4.8. Αυτό, τα ψάρια ανήκουν όλα 
στην κλάση ηλικίας; 1 + * είναι λοιπόν 2 ετών.

Κάτω από 27 εκ. το G5I παραμένει μι κρό'τερο από 0.5, η 
γονάδα διατηρεί το Βάρος που είχε στο στάδιο των juvenile. 
Ανάμεσα στα 28 και 30 εκ. τα σημεία διασκορπίζονται στο 
γράφημα αλλά μπορούν να καταταχτούν σε δύο κατηγορίες, 
διαπιστώνουμε ότι οι τιμές που είναι κατώτερες ή ίσες με 0.5 
είναι πιο συχνές μέχρι τα 29 εκ. Οι άλλες τιμές φαίνονται πιο 
συμβατές με τα μεγαλύτερα μεγέθη.

Στο πρώτο γκρουπ οι όρχεις δεν έχουν εξελιχθεί ακόμα, 
ενώ στο δεύτερο αρχίζουν να λειτουργούν. Τα δείγματα που 
έχουν μέγεθος πάνω από 30 εκ παρουσιάζουν όλα 0.3.1. 
μεγαλύτερο από 1. Ανάμεσα στα δύο δεν υπάρχει πρακτικά 
ενδιάμεση τιμή. Πάνω από τα 30 εκ δεν Βρέθηκε ψάρι του οποίου 
οι όρχεις να έχουν Ο.δ.Ι. ανώριμότητας.

Ετσι το μ 
δεύτερου έτους 
ωρ i μανση. 0 1 ■ τιμ έs
στα 27 και στα 30 εκ

k os των αρσενικών
c ·. V CÎ αυτό που ρυθμίζει

κατα ι,ον χειμώνα του
ην έλευση προς την 

ou G.S.I. που περιλαμβάνονται ανάμεσα 
Βρίσκονται στο "κατώφλι'“ της ωριμανσης.

Για τ α μ π κ η μ εγ α λύτ ε ρα απ ό 33 ε κ , 
ανεξήγητη μείωση αν δεν λαΒουμε υπ 
αύξησης. Κ μείωση του οεικτη για τ 
371-400 mm έχει σχέση με την μείωσ 
σημαντικότητας του βάρους των όρχε 
περιόδου της αύξησης για τα ψάρια

το Ο.ε.Ι. παρουσιάζει μια 
όψη τα χαρακτηριστικά της 
ις κλάσεις 341-370 ιηιη και 
η της σχετικής 
ων κατά την διάρκεια της 
που είναι μεγαλύτερα από 2

ετών.
Οι τιμές του G.S.I. των ψαριών με το μεγαλύτερο μέγεθος 

επηρεάζονται πολύ από το γεγονός ότι η πλειοωηψία των 
συλλήψεων των μεγάλων οειγματων εγτνσν το χειμώνα, περίοοος 
που οι όρχεις έχουν το μεγαλύτερο Βάρος τους. Το Βασικό 
χαρακτηριστικό είναι η μεγάλη αύξηση του δείκτη ενώ το 
μέγεθος αυξάνει. Εδώ ακόμη, ο μικρός αριθμός των ατόμων της 
τάξης 5C1—550 mm περιορίζει την σημασία των αποτελεσμάτων.
-Γοναδοσωματικός δείκτης στα θηλυκά

Προσδιορίζονται οι τιμές του. GSI από τα juveniles έως 
την κλάση των μεγεθών 311—340 (GSI : 0.40). Το βάρος των 
ωοθηκών σε όλα τα ψάρια που βρίσκονται σ ’αυτές τις κλάσεις 
είναι σχεδόν το ίδιο (1.2 έως 1.8 çr) αν και πάρθηκαν σε 
διαφορετικές εποχές του σεξουαλικού κύκλου. Το μήκος στα 
δείγματα της κλάσης 1+, 2 ετών δεν φτάνει ποτέ τα 340 mm.
Σ ’αυτή την ηλικία όλα τα θηλυκά παραμένουν ανώριμα αντίθετα 
από ότι συμβαίνει για ένα σημαντικό αριθμό αρσενικών.

Η αύξηση του GSI ανάμεσα στις κλάσεις 311—340 mm και- 
341-370 mm και μετά η μείωση του ανάαεσα στις κλάσεις 341—370 
am και 371—400 mm, μπορεί να αποδοθεί στην ταυτόχρονη 
επίδραση της αύξησης του μεγέθους και της εποχιακής
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σεξουαλικής; εξέλιξης. λυτή η μικρή υποχώρηση έχει μικρή αξία 
σε απόλυτη τιμή (1.12 έναντι 1.24), Από την άλλη μεριά, οι 
μετρήσεις στα ωοκύτταρα δείχνουν ότι όσο πλησιάζει η περίοδος 
της ωριpavons, για. ωοκύτταρα με ίσες διαμέτρους, δηλαδή, για 
συγκρίσιμα στάδια ανάπτυξης, οι αναλογίες των Βαρών των 
ωοθηκών μπορεί να. διαιρέρουν αρκετά σε ψάρια ί'διας προέλευσης.

Ολα τα. ψάρια που το μήκος τους Βρίσκεται ανάμεσα στα 341 
και 400 rrmi είναι 3 χρόνων. Οι ιστολογικές εξετάσεις έδειξαν 
ότι οι τιμές του GSI αναψέροντσ.ι σε μια προχωρημένη γενετική 
ωριμότητα σε αυτή την ηλικία...

Για τα μεγαλύτερα μεγέθη η επικάλυψη των ετήσιων κλάσεων 
δεν επιτρέπει να λάβουμε υπ1 όψη την ηλικία, και όπως για τα. 
αρσενικά, τα μεγαλύτερα ψάρια συλαμράνονται το χειμώνα. Η 
αύξηση του G.S.I. είναι θεαματική ανάμεσα στα 40 και 50 εκ, 
σχεδόν όλα τα. Θηλυκά φτάνουν την δεύτερη ωρίμανση. Η 
επίδραση του βάρους των γανάδων στον γοναδοσωματlκό δείκτη 
είναι μεγαλύτερη απο ότι το μήκος, και είναι ισοδύναμη με 
αυτή στα αρσενικών κατά, την πρώτη ωρίμανση.
4.6.2 Μηνιαίες διακυμάνσεις του γοναδοσωματικού δείκτη

Τα ενήλικα Ο v'.JljLC. Xi-uGLC*1τηκαν ανά ούλο κ,αι το G .S .I.
υπολιγίστπκε για κάΘε μήνα. Τα αποτελεσματα σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ Θ η κ α. ν
στο π ί νακα 4.3 και εκφράζονται γραρι κ ά στ ο σχήμα 4.9.

Μήνες θηλυκά Αρσενικά
Άτομα GSI Άτομα GSI ""...

Ιανουάριος 18 7.86 6 5.16
Φεβρουάριος - 18 5 -2 7 4.64
Μάρτιος 11 . 1.78 11 1.58
Απρί λιος 5 1.17 4 0.56
Μώ ι ος 4 0.45 6 0.35
Ιούνιος 3 0.44 3 0.24
Σεπτέμβριος η

<Lt 0.56 1 0.21
Οκτώβριος 5 .1.05 6 0.36
Νοέμβριος 5 4.91 4 1.36
Λεκέμβριος 8 6.71 4 4.19

79 52

Πίνακας 4.4 Μηνιαίες μέσες τιμές του G3I σε λαβράκια στην 
Λυών. Barnabe, 1975.

Από τον Ιούνιο μέχρι τον Μάρτη-ρ, του GSI παρ.αμένει. 
χαμηλό. Από το Σεπτέμβρη μέχρι τον Οκτώβρη παρατηρείται μια 
μικρή αύξηση των γονάδων γ'ΐα τα δύο ούλα. Από τον Οκτώβρη έως 
τον Δεκέμβρη άυξηση είναι πολύ μεγάλη. Τον Ιανουάριο το 
GSI είναι στο απόγειο του, ενώ τα Θηλυκά είναι τα
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Σχήμα "4.9 Η διακύμανση του γοναδοσωματικού δείκτη σε 
αρσενικά και. θηλυκά λαβράκι,σ στην Λυών. -Barnabe., 1976.

κυρίαρχα. Από τον Ιανουάριο έως το Φεβρουάριο το GSI 
παρουσιάζει πτώση που είναι ιδιαίτερα αισθητή στα θηλυκά και λιγότερο στα αρσενικά. Η πτώση αυτή γενικεύεται από το 
ΦλεΒάρη ώς το Μάρτη. Από τον Μάρτιο ως τον Μάιο οι ορχεις και 
οι ωοθήκες επανέρχονται στα αρχικά βάρη τους. Οι γενητικοί 
αδένες Βρίσκονται σε περίοδο ανάπαυσης αυτή την εποχή και. το GSI είναι πολύ χαμηλό.

Αν και η ιστολογική εξέταση των ωοθηκών ή των όρχεων του 
ψαριού είναι απαραίτητη για να εξακριβωθεί με Βεβαιότητα η 
ανάπτυξη και η ωρίμανση των γαμετών και η κατάσταση 
σεξουαλικής ωρίμανσης, από το σχετικό μέγεθος και τη 
μακροσκοπική εμφάνιση μπορεί να προσδιοριστεί η αναπαραγωγική κατάσταση του ψαριού (πίνακας 4.2).

Ενας έυκολος προσδιορισμός της., κατάστασης ωριμότητας 
δίνεται από το σχετικό μέγεθος των γανάδων. Αυτό εκφράζεται 
από τον γοναδοσωματικό δείκτη (GSI). Το σχήμα 4.10 δείχνει 
πως κυμαίνεται το GSI κατά την διάρκεια του έτους στη Μεγάλη 
Βρετανία. Τον περισσότερο χρόνο, το GSI των θηλυκών πάνω από
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Σχήμα 4.10 Η εποχιακή διακύμανση του GSI του λαβρακιού στη 
Μεγάλη Βρετανία, a.) θηλυκά >42 pm TL, b) αρσενικά >42 cm TL 
c) Θηλυκά 32—42 cm TL, d) αρσενικά 32-42 cm TL. Pickett και Pawson, 1994.

51



Βιολογικός κύκλος

42 cm ήταν μεγαλύτερο από αυτό των αρσενικών πάνω από 4ώ cm 
όπως αναφέρουν οι Pickett και Pawson (1994). Οι χαμηλότερες 
τιμές για τα θηλυκά (περίπου 0.5—1.5%) κατάγράψηκαν από τον 
Ιούλιο έως το Σεπτέμβριο, και έψθαοε σε μέγιστο -'% περίπου το 
Μάρτη και τον Απρίλη. Η μεγαλύτερη τιμή ττου ι'αταγράφηκε ήταν 
23.3% για ένα θηλυκό 57.5 cm που πιάστηκε τον Απρίλη- ωτα 
αρσενικά, οι χαμηλότερες τιμές του GSI (όλες κάτω από 1%) . 
καταγράφηκαν από τον Ιούλιο έως το Σεπτέμβριο. Επειτα το GSI 
αυξήθηκε στο μέγιστο επίπεδο περίπου 6% το οποίο διατηρήθηκε 
από τον Ιανουάριο μέχρι τον Απρίλη. Οι μεγαλύτερες μηνιαίες 
τιμές του GSI καταγράφηκαν και για τα δύο φύλα τον Απρίλη,' 
τον Μάη και τον Ιούνη στο νότιο, τον κεντρικό και τον βόρειο 
τομέα αντίστοιχα. Κατά τα άλλα, οι εποχιακές τάσεις στην 
αύξηση των γονάδων είναι όμοιες παντού Pickett και Pawson 
(1994).

Στα θηλυκά από 32—42 cm, τιμές του GSI πολύ πάνω από 1% 
παρατηρήθηκαν μόνο το Φεβρουάριο στο νότιο και κεντρικό τομέα 
και το Μάη στο βόρειο. Τα δύο θηλυκά αυτής της τάξης μεγέθους 
με τις μεγαλύτερες τιμές GSI (και τα δύο 6%). ήταν 41 και 42 
cm. Στα αρσενικό από 32-42 cm, η εποχιακή διακύμανση του G3I 
ήταν όμοια, αν και έιχε ελαφρά μι.κρότερο έυρος, με αυτή των 
μεγαλύτερων αρσενικών. Αρσενικό κάτω από 42 cm με τιμές GSI 
πάνω από 3% βρέθηκαν μόνο το Φεβρουάριο και το Μάρτιο στο 
νότιο τομέα, και ανάμεσα στο Μάρτη και. το Μάιο στις κεντρικές 
και. βόρειες περιοχές. Αυτό ίσως αντανακλά την καθυστερημένη 
ωοτοκία κοντά στις ακτές προς το βορρά. Ολες, οι τιμές του GSI 
στα θηλυκά, κάτω από 32 cm ήταν μι.κρότερες από 1.2%. 0ι 
μηνιαίες τιμές κυμαίνονταν ανάμεσα στο 0.4 και. στο 0.6%. Από 
τις διαθέσιμες πληροφορίες φαίνετάΐ."ότι υπάρχει, κάποιος 
εποχιακός κύκλος μόνο στα αρσενικό αυτού του μεγέθους. Οι. 
υψηλότερες τιμές του G3I παρατηρούνται τον Ιανουάριο έως τον 
Ιούνιο (0.4-0. β%) . και μετά μειώνεται αργά έως το Δεκέμβρη -
4.6.3 Γοναδοσωματικός δείκτης και στάδια γεννητικήε 
ωριμότητας

Οπως ίσως είναι αναμενόμενο, η συσχέτιση ανάμεσα στο GSI 
και τα στάδια ωριμότητας του λαβρακιού είναι ισχυρή. To GSI 
είναι μεγαλύτερο στα θηλυκά από ότι·, στα αρσενικά σε όλα τα 
αντίστοιχα στάδια ωριμότητας. Στα θηλυκά εμφανίζεται μέγιστο 
στο στάδιο 6 (ωριμότητας),. Στα αρσενικό οι υψηλότερες τιμές 
βρέθηκαν στα στάδια 5 και .6. Οι τιμές του GSI και. στα δύο 
φύλα μειώνονται απότομα από το στάδιο 6 στο 7 (εξάντλησης) 
καθώς γίνεται η εκβολή των γαμετών. Στα αρσενικά κάτω ,αττό 42 
cm η διακύμανση του GSI ήταν όμοια με αυτή των μεγαλύτερων 
ψαριών, αν και οι μέγιστες τιμές ήταν στο στάδιο 4. Ωστόσο, 
λίγα θηλυκά κάτω από 42 cm είχαν γ'ονάδες σε στάδιο ωριμότητας 
μεγαλύτερο από 4. και οι τιμές του-̂ GSI ήταν γενικά πολύ 
χαμηλότερες από αυτές των μεγαλύτερων ψαριών. Τα θηλυκά κάτω 
από 32 cm είχαν μεγαλύτερο GSI από τα.αρσενικό αυτού-του 
μεγ'έθους, με τιμές 0.4% και 0.3% αντίστοιχα, στα στάδια 
ωριμανσης 1 και 2 (Pickett και Pawson, 1994).
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4.7 Ανάπτυξη των γονάδων και μέγεθος
Η σχέση της ανάπτυξης των γονάδων με τ.ο μέγεθος του 

ψαριού απεικονίζεται, στο σχήμα 4.11, που δείχνει τη σχέση 
ανάμεσα στα στάδια ωρίμανσης και στο ολικό μ^κος για τα 
αρσενικά και τα θηλυκά χωριστά. Αν και το στάδιο 3 
εμφανίζεται στα θηλυκά σε μικρότερα μήκη από ότι στα αρσενικά 
(29-30 cm και 31-33 cm αντίστοιχα), το στάδιο 4 (και πάνω) 
καταγράφηκε μόνο σε ένα θηλυκό κάτω από 40 cm. Αντίθετα, αρκετά αρσενικό κάτω από 36 cm κατατάχθηκαν στα στάδια 4 
μέχρι και 7 (Pickett και Pawson,1994). Αυτό δείχνει ότι τα . 
θηλυκά αν και εμφανίζουν τα εξωτερικά σημάδια μιας πρώιμης 
ανάπτυξης των γονάδων ενώ είναι μικρότερα από 30 cm,, οε* 
φθάνουν μέχρι την ωοτοκία αν δεν είναι τουλάχιστον 41 cm. Από 
ότι είναι γνωστό για τους ρυθμούς αύξησης- είναι πιθανό πολλά 
θηλυκά να παραμένουν σε ένα πρώιμο στάδιο ωρίμανσης για ουο η 
περισσότερες 'περιόδους ωοτοκίας, πριν όι γονάδες τους >Φ'-ασουν 
σε πλήρη ωριμότητα. Αντίθετα, οι γονάδες των αρσενικών 
μπορούν να ωριμάσουν πλήρως σε μια περί-0<5° -̂oketi κα~ Pawson, 1994). Στο σχήμα 4.12 παρουσιάζεται η νυχνότητα^με^ 
την οποία εμφανίζονται τα ψάρια με στάδιο ωριμότητας^ _ κ *̂1· 0 
σε δείγματα από όλο το χρόνο, έτσι ώστε να πρου οι ορίζει ι,  ̂
περίοδος ωοτοκίας στην Αγγλία και την Ουαλία. Δ ι αλέχ^ηκα«^ .,α 
στάδια ωρί μανσης 5 και 6 γιατί όταν το ψάρι φθασει σ* 
θεωρείται ότι μπορεί να πραγματοποιηθεΐ ή ωοτοκία.

Σχήμα 4.11 Η σχέση ανάμεσα στο μήίό&ς και την ωριμότητα του 
λαβρακιού. Λ ε υ κ έ ς  ράβδοι« αρσενικά, μαύρες ράβδοι: θηλυκά. 
Pickett και Pawson, 1995. "
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Μήνες

ο" > 42 ογπ
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Μήνες

. Μήνες

Σχήμα 4.12 Η περίοδος ωοτοκίας του λαβρακιού στην Μεγάλη 
Βρετανία όπως καθορίζεται από την συχνότητα εμφάνισης των 
σταδίων 5 και 6. α) θηλυκά >42 αιπ ΤΊ_ ό) αρσενικά >42 αηι ΊΧ ο) 
αρσενικά 32—42 απι 11.. Ρ1αί·:θάά και Ρανεοη, 1994..

Δεν συμπεριλήφθηκαν τα ψάρια στο στάδιο εξάντλησης γιατί 
αυτά παραμένουν σ 1 αυτή την κατάσταση για αρκετές εβδομάδες 
μετά την ωοτοκία. Εξαντλημένα θηλυκά εμφανίζονται στους 
πληθυσμούς λαβρακ. ιού στην Μεγάλη Βρετανία από τον Μάιο μέχρι 
τον Νοέμβριο και τα αρσενικά από το. Μάιο έως το Δεκέμβριο 
ακόμα και το Μάρτιο.

Τα. ώριμα αρσενικά πάνω από 42 οιη άρχισαν να εμφανίζονται 
το Νοέμβριο και η συχνότητα τους αυξήθηκε σταθερά μέχρι τον
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Απρίλη, οπότε όλα τα ωάρια στο δείγμα .ήταν 
ποσοστά των ώριμων αρσενικών μειώθηκε- Κανέ 
στάδιο ωριμότητας 5 και 6 δεν Βρέθηκε από τ 
τον Οκτώδρη. Κανένα αρσενικό 32-42 cm δεν β· 
ώριμο πριν τον Ιανουάριο. Το ποσοστό των στ 
χαμηλότερο στα μικρότερα αυτά ψάρια από ότι 
μεγαλύτερα λαβράκια. Κανένα ώριμο θηλυκό με 
δεν βρέθηκε στα δείγματα μέχρι τον Δεκέμβρη 
αρσενικά, η συχνότητα τους αυξήθηκε με μέγι 
Έπειτα ο αριθμός τους μειώθηκε απότομα έτσι 
δεν εμφανίζονται θηλυκά με ωοθήκες στο στάδ 
(Pickett και Pawson, 1994).
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ώριμα. Μετά, το 
να αρσενικό με 
ον Ιούλη μέχρι και 
ρέθηκε να είναι 
αδίων 5 και 6 ήταν 
ήταν στα

γαλύτερο από 42 απι 
. Οπως και με τα 
στο τον Απρίλη.
μετά τον Ιούνη 
ι ο 5 και 6
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4.8 Σπερματογένεση και ωογένεση

Σχήμα 4.13 X ρονολογικό διάγραμμα της σπερματογί 
ωογένεσης. Brus le και Reblin. 1984.

jsons και της

4.8.1 Σπερματογένεση
Περίγράφονται οι διάφοροι τύποι κυττάρων κατά την 

σπερματογένεση (Stequert, 1972; Roblin, 1980) και 
παρακολουθείται η εξέλιξη τους κατά την διάρκεια του 
αναπαραγωγικού κύκλου από τους Ch. Cauty, R. Billard και G. 
Barnabe (σχ. 4.14). Κατά την περίοδο της σεξουαλικης-παύσης 
(Μάρτιο έως Σεπτέμβριος) οι. άρχεις έχουν μικρό μέγεθος και 
αποτελούνται από τον συνδετικό ιστό και ’τα κύτταρα του 
Sertoli που εσωκλείουν τα σπερματογόνια Α.

Σχήμα 4.14σε επί τοι εκατό στον όγκο. Zohar et al.,. 1984
εκφρασμένη
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Η σπερμστογενητική λειτουργία περιλαμβάνει τον 
πολλαπλασιασμό των σπερματσγονίων Β, την μείωση (μετατροπή 
των σπερματοκύτταρων σε σπερματίδιά). την σπερμιογένεση 
(μετατροπή των σπερματιδίων σε σπερματοζωάρια), που 
πραγματοποιούνται σχεδόν ταυτόχρονα από το1 Σεπτέμβρη μέχρι 
τον Δεκέμβρη. Η σπερματογονί, α εκτείνεται από τα μέσα του 
Νοέμβρη έως τον Φεβρουάριο. 2το τέλος της σπερματογονίας, 
μέσα στα λοβίδια των όρχεων παραμένει μεγάλος αριθμός 
σπερματοζωαρίων, τα οποία απορροφούνται σταδιακά μέχρι.τα 
τέλη Μαίου·.
4.8.2 Ωογένεση

Μια λεπτομερής κυτταρολογική μελέτη για την εξέλιξη των ωοκυττάρων κατά την διάρκεια της ωογένεσης, πραγματοποιήθηκε 
από τον Caporiccio (1976) πάνω σε ψάρια που πιάστηκαν στην 
περιοχή της θάλασσας του Sete (μόνο στα πρώτα στάδια - ψάρια 
μικρότερα του ενός έτους). Αυτή ή μελέτη βασίζεται στην 
εξέλιξη των πυρήνων, του κυταροπλάσματος και του φακέλου του 
ωοκυττάρου. 0 Barnabe αναφερόμενος μόνο στα μορφολογικά 
χαρακτηριστικά της ωοθήκης, διακρίνει εφτά στάδια. 0 
συνδιασμός αυτών των δύο κλιμάκων σεξουαλικήν ωριμότητας 
επέτρεψε στον Barnabe να χαρακτηρίσει την ωογένεση με τα 
ακόλουθα στάδια: στάδιο της μη 5ιαιροροποιήσην, στάδιο της 
ανωριμότητας, της προΒιτελογένεσης, της βιτελογένεσης, της 
ωρί. μανσην των ωοκυττάρων και της ωοτοκίας, την ατρησίας και 
της επαναστροφής. Αναφέρουμε εδώ τα βασικά χαρακτηριστικά 
αυτών των σταδίων. Στο στάδιο της ανωριμότητας, η ωοθήκη έχει 
χρώμα κρεμ και σχηματίζεται, από ωοκύτταρα που έχουν διάμετρο 
25-80 μιη (0.025-0.OSO mm). Τη στιγμή της προβ ιτελογένεσης που 
παρατηρείται τον -Σεπτέμβρη—Οκτώβρη, ή-ωοθήκη—έχει ακόμα-χρώμα 
κρεμ, αποκτά σχήμα κοκώδες και τα. ωοκύτταρα έχουν διάμετρο 
80-190 μιη. Το Νοέμβριο κατά την β ιτελογ'ένεση, τα ωοκύτταρα 
περνάν από τα 200 στα 500- μιη, οι ωοθήκες είναι, διογκομένε-ς 
και. έχουν χρώμα πορτοκαλί. Κατά την ωρίμανση των ωοκυττάρων, 
που χαρακτηρίζεται που χαρακτηρίζεται από την μετατόπιση του 
πηρύνσ στην περιφέρεια του ωοκυττάρου και στην συνέχεια από 
την ανάκτηση την μείωσην, παρατηρείται διόγκωση την κοιλίας ή 
ενυδάτωση που είναι συνέπεια της αύξησην του μεγέθους των 
ωοκυττάρων από την απορρόφηση του νερού. Υστερα από την 
ωρίμανση ακολουθεί η ωογονία. Η ωοτοκία πραγματοποιήται 2 με 
3 μέρες μετά το φαινόμενο της ενυδάτωσην. Τη στιγμή την ωοτοκίας (Δεκέμβριος-Μάρτιος με μέγιστο τον Ιανουάριο με 
Φεβρουάριο στην περιοχή ,’του Seta), τα αυγά είναι διάφανα και 
έχουν σφαιρική. μορφή με διάμετρο 1150 μπι. Μετά την ωοτοκία τα 
ωοκύτταρα που παραμένουν μέσα στις ωοθήκες μπαίνουν στο 
στάδιο την- ατρησίας. Το στάδιο την επαναστροφήν 
χαρακτηρίζεται από Trw μείωση του όγκου των γονάδων.

Η μελέτη την γραφικής παράστασην του GSI (4.1) μας 
αφήνει να ; υποθέσουμε ότι δεν υπάρχει, παρά μόνο μία περίοδος 
ωοτοκίας ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος. Μόνο π Boulineau- 
Coatanea- (1969) κάνει υπόθεση για διαδοχικές ωοτοκίες. 
Παρατηρήσεις που πραγματοποιήθηκαν από τον Barnabe (1980)
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δείχνουν ότι δεν συμβαίνει παρά μόνο μια ωοτοκία για κάθε 
άτομο που πραγματοποιήται μόνο μέσα σε λίγεε ώρεε. Δεν 
φαίνεται να υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ώρα για την ωοτοκία. 
Στη θάλασσα βρέθηκαν που γεννούσαν οποιαδήποτε ώρα τηε ημέραε 
(Barnabe και Tournamille, 1972). Η παρακολούθηση ψαριών (που 
βρίσκονταν σε κατάσταση περιορισμού) με τηλεοπτικό κύκλωμα 
έδειξε ότι κάθε ψάρι ωοτοκεί χωριστά (Barnabe, 1976 b).

Η γονιμότητα είναι τηε τάξηε των 200,000 ωαρίων.ανά kg 
βάρουε των ώριμων θηλυκών που συλλέχθησαν από την θάλασσα καί 
ωοτόκησαν με φυσικό τρόπο. Αναφέρθησαν ακραίεε τιμέε τηε 
τά'ξηε των 293,000 έωε 358,000 ωάρια ανά kg στην Ιρλανδία 
(Kennedy και Fitsmaurice, 1972) και ‘492,000 έωε 955,000 ανά 
κιλό στην Τυνησία (Boualn. 1972). Κ ωογένεση δεν 
λοκληρώνεται σε μερικέε περιοχέε και κατά συνέπεια η ωοτοκία εν μπορεί να επιτευχθεί: στην λεκάνη του Arcachon (Stequert, 
972), στα έλη του Thau (Barnabe, 1976), στα esteros του adir (Arias, 1980).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΛΑΒΡΑΚΙΟΥ

Τα ενήλικα λαβράκια ωοτοκούν στην θάλασσα της νότιας 
Αγγλίας και στην Ουαλία από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούλιο. Τα 
αυγά του λαβρακιού είναι πλαγκτονικά. Εκκολάπτονται 4 έως 9 
μέρες μετά την γονιμοποίηση, ανάλογα με την θερμοκρασία της 
θάλασσας. Tous επόμενους 2—3 μήνες, οι λάρβες παρασύρονται 
από την ανοικτή θάλασσα προς την ακτή και φθάνουν .τελικά μέσα 
σε ορμίσκους, λιμνάζοντα νερά και εκβολές ποταμών. Αυτοί 
είναι οι τόποι διαμονής των λαβρακιών για τα επόμενα 4-5 
χρόνια, πριν ωριμάσουν και υιοθετήσουν τις μετα.ναστευτικές

Σχήμα 5.1 0 κύκλος ζωής του λαβρακιού
5.1 Περιοχές ωοτοκίας ■

Στις αρχές του Φεβρουάριου, αρχίζει η ωοτοκία των 
λαβρακιών στα ανοικτά της δυτικής Μάγχης και την Κελτική 
θάλασσα. Η θερμοκρασία ε.ίναι ένας σημαντικός παράγοντας που 
καθορίζει την έναρξη και; την περιοχή της ωοτοκίας. Τα αυγά 
του λαβρακιού σπάνια βρίσκονται σε νερά με θερμοκρασία 
χαμηλότερη από 8.5-9 C (Tompson και Harrc>p, 1987). Οπως πολλά 
είδη ψαριών» τα λαβράκια ωοτοκούν στα μεσόνερα. Τα αυγά 
παρουσιάζουν ευρεία εξάπλωση στην ανοιχτή θάλασσα και μπορούν 
να βρεθούν σε όλη την στήλη του νερού. Συνεπώς, οι περιοχές 
ωοτοκίας του λαβρακιού δεν μπορούν να προσδιορισθούν ξεκάθαρα- 
όπως για παράδειγμα για τα ψάρια πσΐι άποθέτουν τα αυγά τους 
απευθείας στον πυθμένα (Clupea harengus). Μια σειρά από ν
μελέτες για το πλαγκτόν στην Κελτική θάλασσα το 1989 και το 
1990 έδειξαν ότι στη στην δυτική ακτή της Αγγλίας, υπάρχει j

1/2/3-groups
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τουλάχιστον μία ευνοϊκή περιοχή για ωοτοκία, περίπου 20—50 Km 
Βορειοδυτικά από το Trevose· Head, Cornwall (Jennings και Pawson, 1992). Η κύρια περιοχή ωοτοκίας στην Μάγχη είναι 
λιγότερο ευδιάκριτη. Τα λαβράκια μετακινούνται προοδευτικά 
προς τα ανατολικά καθώς περνάει ο καιρός (Tompson και Karroo, 
1987). Τα λαβράκια συνεχίζουν να ωοτοκούν μέχρι το τέλος 
Ιουλίου. Η θερμοκρασία είναι πάλι ο παράγοντας που καθορίζει 
την πάυση της ωοτοκίας. Σπάνια έχουν βρεθεί αυγά λαβρακιού 
στις θάλασσες της Βρετανίας σε νερά με θερμοκρασία πάνω από 15 C (Tompson και Harrop, 1987).
5.2 Ανάπτυξη των αυγών και των λαρβών

Την περίοδο ωοτοκίας, κάθε ώριμο θηλυκό μπορεί να 
γεννήσει 250,000 έως 500,000 αυγά ,ανά Kg ολικού βάρους 
(Mayer, 1987). Τα αυγά έχουν διάμετρο περίπου 1.3 mm. 
Περιέχουν σταγόνες ελαίου χαμηλής πυκνότητας, οι οποίες 
εφοδιάζουν με θρεπτικά συστατικά τις λάρβες. Επίσης -βοηθούν 
στην ουδέτερη πλευστότητα των αυγών έτσι ώστε να 
συμπεριφέρονται σαν πλαγκτόν. Αρχικά τα αυγά είναι διαφανή,, 
αλλά μετά από 1-2 ώρες μετά την γονιμοποίηση Οι πρώτες 
κυτταρικές διαιρέσεις είναι ορατές (σχήμα 5.2) (Jennings. 1990).

Η ανάπτυςη των αυγών του λαβρακιού και. αρκετών- άλλων 
ψαριών έχει χωρισθεί σε μια σειρά από εύκολα- αναγνωρίσιμα 
στάδια. Η σχέση ανάμεσα στην θερμοκρασία και την ώρα που 
χρειάζεται για να φθάσουν τα αυγά σε κάθε στάδιο ανάπτυξης 
φαίνεται, στο σχήμα 4.5. Αυτό επιτρέπει τον υπολογισμό τη,ς 
ηλικίας του αυγού, οπότε είναι δυνατό να υπολογισθεί η μέρα που γεννήθηκε το αυγό.- - -___ .. -- - ■

Στην αρχή της περιόδου ωοτοκίας στην νότια· Βρετανία, που 
τα αυγά βρίσκονται σε νερά με θερμοκρασία περίπου 9 C, 
εκκολάπτονται μετά από 9 μέρες. 0 χρόνος αυτός μειώνεται, στις 
4 ημέρες όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει στους 15 C στο τέλος 
της περιόδου ωοτοκίας τον Ιούνιο, Tg πειράματα που- έγιναν 
χρησιμοποιώντας αυγά που γεννήθηκαν με φυσικό τρόπο από 
αιχμάλωτα λαβράκια σε ενυδρεία, στα οποία το καθεστώς της 
θερμοκρασίας ήταν όμοιο με αυτό του Plymouth, τα αυγά δεν 
αναπτύχθηκαν κανονικά και. δεν εκκολάφθηκαν όταν η επώαση 
έγινε σε θερμοκρασία κάτω 8.7 c ή πάνω' 17.7 C (Jennings και 
Pawson, 1991). Οι λάρβες του λαβρακιού κατά την εκκόλαψη 
έχουν μήκος 4.0-4.5 mm. .(Παρατηρήσεις που έγιναν σε ενυδρεία 
δείχνουν ότι-· σε ήρεμα νερά οι λάρβες πλέουν πάνω κάτω κοντά 
στην επιφάνεια του νερού. Οι λάρβες έχουν μικρές περιοχές με 
σκούρες χρωστικές γύρω από την νωτοχορδή (από την οποία 
δημιουργέίται σπονδυλική στήλη), πάντως κατά τα άλλα είναι σχεδόν διάφανες. Η ανάπτυξη των λαρβών όπως 
επιταγχύνεται σε υψηλότερες θερμοκρασίες. και των αυγών

Στους 12 C λάρβες 
τρώνε μετά από 9 μέρες 
το στάδιο σε 14 μέρες.

ανοίγουν το στόμα τους και αρχίζουν νά 
(σχήμα ο.4). Στους 9 C φθάνουν σε αυτό 
και στους 15 C σε 5 μέρες. Την στιγμή
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Σχήμα 5.2 Τα στάδια ανάπτυξης των αυγών του λαβρακιού. Οι. λατινικοί αριθμοί δηλώνουν τα στάδια. Jennings, 1990.

που ανοίγουν το στόμα tous οι λάρδ~ε·Ξ του λαβρακιού έχουν μια 
συνεχή γραμμή OKoùpas χρωστικήε στην κοιλιακή επιφάνεια. Αυτό 
είναι ένα χαρακτηριστικό που 'ξεχωρίζει tis λάρβες του 
λαβρακιού από tis Aàpt>ss των άλλων ωάριών στην' θάλασσα.
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Σχήμα 5.3 0 ρυθμός ανάπτυξης των αυγών του λαβρακιού σεσχέση με τη θερμοκρασία. Στάδια 1-50% της εκκόλαψης, δβηηίπςί^ 
και Ραντσοη, 1991.
Επομένως κάνει δυνατή την αναγνώριση 
πλαγκτού. Σ 'αυτό το στάδιο η νυκτική 
ωοειδή φούσκα ακριβώς κάτω από την μ 
των λαρβών. Η νυκτική κύστη επι,τρέπε 
ουδέτερη^ πλευστότητας χωρίς οι λάρβ 
σταγόνες ελαίου χαμηλής πυκνότητας έ· 
εξοικονομώντας ενέργεια.

τους στα δείγματα 
κύστη είναι ορατή σαν εσαία γραμμή του σώμ^το^ 
ι την διατήρηση, rns ες να κολυμπούν, τώρα rroU 
χουν απορροφηθεί.

5.3 Μετακινήσεις προς τους τόπους διαμονής των λαρβών
Συγκριτικά με άλλα είδη, ψαριών που ζουν κοντά στι = 

ακτές, έχουν· βρεθεί, λίγες λόρδες λαβρακιού.. Ωστόσο, με βάση 
την γνωστή -γεωγραφική τους κατανομή, το μέγεθος και την 
ηλικία, μπορούμε να υποθέσουμε ότι φθάνουν σε ακτίνα 10 Km 
από την ακτή μέσα σε ένα μήνα μετά από την εκκόλαψη (Jennings 
και Pawson, 1992) .

0 μηχανισμός με τον οποίο οι Χ'άρβες κινούνται προς την 
ακτή δεν είναι πλήρως κατανοητός. Κατά τη διάρκεια μελετών 
για το πλαγκτό στο Bristol Channel το 1939 και το 1990, 
απελευθερώθηκαν σημαδούρες κοντά στις κύριες περιοχές
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ωοτοκίαν του λαΒοακιού έτσι ώστε να παρατηρηθεί η ταχύτητα 
και η κατεύθυνση των.επιφανειακών ρευμάτων που δημιουργούνται 
από τον αέρα. Πολλές από'τις σημαδούρες ταξίδεψαν πράγματι 
προς τις περιοχές διαμονής των ΛαρΒών. Η ταχύτητα τους όμως 
ήταν πολύ μικρή για να εξηγήσει τις μετακινήσεις των λαρΒών,

Σχήμα 5.4 Η ανάπτυξη των λαρβών ταυ λαβρακιού στους 12 C (οι 
αριθμοί δηλώνουν τις μέρες α ν ό την εκκόλαψη). Jennings, 1990
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1 cm- -I

Σχήμα 5.5 Ποστλάρβα λαβρακιού ηλικίας 2-3 μηνών
οι. περισσότερες από τι.ς οποίες βρέθηκαν κοντά στην ακτή σε 
ηλικία 20—40 ημερών. Μια εναλακτική υπόθεση για την παθητική 
μεταφορά των λαρβών κοντά στην ακτή είναι ότι μετακινούνται 
με τη βοήθεια των υπόγειων ρευμάτων. Τοποθετήθηκαν μετρητές
ρευμάτων 15 m κάτω από την επιφάνεια τητη e λασσας. Αυτό το
βάθος συμπίπτει με το βάθος στο οποίο πιάστηκαν οι λάρβες. Τα 
ρεύματα σε αυτό το βάθος είχαν μεγαλύτερη ταχύτητα από αυτά 
στην επιφάνεια της θάλασσας. Είναι, πιθανό; ότι αυτά τα 
ρεύματα χρησιμοποιήθηκαν επιλεκτικά από τις -λάρβες για να’ 
μετακινηθούν στα νερά κοντά στην ακτή (Pickett και Pawson, 19 
94) .

Κοντά στην ακτή οι λάρβες τρέφονται, και. αυξάνονται μέχρι 
~τ·Γ,ν· - ηλ ι.-κ-ί-α ■ 2—3 μήνων. Τότε αρχίζουν να μεταναστεύουν ενεργά 
στους τόπους διαμονής των juvenile στις εκβολές ποταμών, σε
λιμάνια, σε λιμνάζο' νερά «S £ Ρ S S κ'αι ρηχούς κόλπους.

ία οι ποστλάρβες φθάνουν στους 
τον Ιούνη. Ελκο-νται από ένα 
η υψηλότερη θερμοκρασία ή η

έναυσμα-για την μετακίνηση των ποστλαρβών σε αυτές τις 
περιοχές είναι οι. περιβαλλοντικές συνθήκες και το στάδιο 
ανάπτυξης. Στην Μεγάλη Βρετα τόπους διαμονής των juvenile 
περιβαλλοντικό ερέθισμα όπως 
χαμηλή αλατότητα. Ομως καθώς προχωρά το καλοκαίρι, δεν 
υπάρχει, μείωση στο μέγεθος των λαρβών που εισέρχονται σε 
αυτές τις περιοχές. Φαίνεται λοιπόν ότι τα λαβράκια δεν 
μεταναστεύουν στους τόπους διαμονής των juvenile ακόμα κι. 
οι περιβαλλοντικές συνθήκες είναι ευνοϊκές, αν δεν έχουν 
έχουν φθάσε l σέ ένα συγε,κριμένο στάδιο ανάπτυξης (Pickett 
Pawson, 1994-)'.

αν
και.

Τα περισσότερα λαβράκια του 0—γκρουπ βρίσκονται σε 
υφάλμυρα νερά. Οταν φθάνουν κ ο ν τ ά  στην ακτή, η θερμοκρασία 
του νερού εκεί είναι υψηλότερη από ότι είναι, στην ανοιχτή 
θάλασσα. Αυτό εξηγεί την αφθονία του λαβρακιού σε αυτές τις. 
περιοχές (Jennings et al. 1991). Εντί- ακόμα όφελος που έχουν 
τα λαβράκια στις εκβολές των π ο τ α μ ώ ν  είναι οι καλύτερες - 
τροφικές συνθήκες ενώ και οι θηρευτές είναι λίγοι σε σχέση με 
την ανοιχτή θάλασσα αυτή την περίοδο.
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5.4 Η κατανομή των νεαρών λαβρακιών
Τα λαβράκια το 0-γκρουπ t o u s  καλοκαιρινούς μήνες · βρίσκονται στις εκβολές των ποταμών. Σε πολλές περιοχές είναι 

το πιο άφθονο είδος με εξαίρεση τους γοβιούς. Αυτό είναι ενα 
γεγονός που αναγνωρίστηκε πρόσφατα (Kelley και Reay, 198S).

Τα λαβράκια από μικρές ρηχές εκβολές ποταμών 
μετακινούνται σε μεγαλύτερες εκβολές στο τέλος του πρώτου 
τους καλοκαιριού. Στις εκβολές με βαθύτερη κοίτη, που 
συγκρατούν νερό στο κατώτερο επίπεδο της παλλίροιας, τα 
λαβράκια παραμένουν από το πρώτο τους καλοκαίρι έως την 
Ηλικία 4-5 ετών. Κατά τα άλλα οι μετακινήσεις των νεαρών 
λαβρακιών από μια εκβολή ποταμού σε μια άλλη είναι 
περιορισμένες. Τον Ιούλιο του 1988 στο Ogmore River στη νότια 
Ουαλία τα λαβράκια πέθαναν από την μόλυνση που προκλήθηκε από 
ένα ατύχημα. Ενώ τα άλλα εί·5η επέστρεψαν μέσα σε 2—3 
εβδομάδες, κανένα λαβράκι δεν ξαναεμφανίστηκε εκείνο το 
καλοκαίρι, αν και 20 Km από το Ogrncre River υπήρχαν μεγάλοι 
π λ η θ υ σ μ ο ί ν ε α ρ ώ ν λ α β ρ ακ ι ώ ν . A υ τ 6 δ ε ί χ ν ε ι 6 τι αν οι 
π ε ριβ α λ λ ο ν τικέ ς συ ν θήκες παρ α μ έ ν ο υ ν κατ άληλες, τα νεαρά 
λαβράκια παραμένουν στις εκβολές που εγκαταστάθηκαν στο πρώτο 
τους καλοκαίρι. Το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι η 
ανταλλαγή πληθυσμών νεαρών Λαβρακιών ανάμεσα στις εκβολές που 
διαμένουν τα juver.i le είναι περιορισμένη .
5.5 Η επίδραση τηδ θερμοκρασίας στην αύξηση και την επιβίωση

Η αύξηση και οι μετακινήσεις των λαβρακιών του 0-γκρουπ 
στους τόπους διαμονής των juvenile έχει άμεση σχέση με την 
θερμοκρασία. Στην Μεγάλη Βρετανία, η.,μέγιστη φυσική . 
θερμοκρασία του νερού το καλοκαίρι δεν ξεπερνά τους 22-24 C 
που είναι η βέλτιστη θερμοκρασία για την αύξηση των λαβρακιών 
του 0-γκρουπ {Barnabe, 1990). Τα λαβράκια μεγαλώνουν 
γρηγορότερα στις πιο 8ε;ομές περιοχές και τα πιο ζεστά 
καλοκαίρια (Ailiot et al „, 1983). Αυτό μπορούμε να το δούμε 
στους ετήσιους δακτυλίους αύξησης στα λέπια (κεφάλαιο 6), 
ακόμα και στα μεγαλύτερα ψάρια (Kelley, 1988b). Σύμφωνα με τα 
στοιχεία του Lancaster (1991), η διαθεσιμότητα της τροφής στο 
φυσικό περιβάλλον συνήθως δεν περιορίζει την αύξηση του 
λαβρακιού. Οι διαφορές στον ρυθμό αύξησης αποδίδονται κυρίως 
στην επίδραση της θερμοκρασίας. Τα ζεστά καλοκαίρια η αύξηση 
των λαβρακιών του 0-γκρουπ σε μια δεδομένη περιοχή μπορεί να 
είναι δύο φορές π l o  γρήγορη από ότι τα πιο ψυχρά καλοκαίρια.

Οι ποστλάρβες και τα λαβράκια τ:υ 0-γκρουπ βρίσκονται 
στα πιο ζεστά νερά μέσα στις εκβολές των ποταμών. Αυτό είναι 
πολύ σημαντικό για να αποκτήσουν την δυνατότητα να 
αναπτυχθούν. Τα νεαρά λαβράκια, χρησιμοποιώντας τις δίνες του 
νερού και παραμένοντας κοντά στον πυθμένα του ποταμού, 
μπορούν να διατηρήσουν την θέση τ'όυς στην κοίτη των εκβολών 
ακόμα και όταν το κύριο ρεύμα έχει ταχύτητα μεγαλύτερη από 
0.4 m/sec. Χρησιμοποιώντας αυτή την ικανότητα δεν 
παρασύρονται από την παλλίροια, έτσι συχνά βρίσκονται σε
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ελώδης μικρές λίμνες όταν η παλλίροια έχει υποχωρήσει. 
Περισσότερα στοιχεία, για ττ,ν τάση που έχουν τα νεαρά 
λαβράκια να. αναζητούν και να επιλέγουν ζεστότερα νερά 
προέρχονται .από την παρατήρηση των μετακινήσεων t o u s μέσα και 
έξω από t o u s πα.λλ ι ρο ιακούε ορμίσκους. Τα λαβράκια βρίσκονται 
μέσα στουε ορμίσκουε όταν η παλλίροια ανεβαίνει πάνω από την 
άμμο ή την λάσπη που έχουν ζεσταθεί από τον ή ήλιο, οπότε η 
θερμοκρασία του νερού αυξάνει 2—3 C. Όμωε τα μικρά λαβράκια 
δεν βρίσκονται μέσα στουε ορμίσκουε όταν η παλλίροια 
ανεβαίνει το πρωί οπότε, ο πυθμέναε έχει κρυώσει εξαιτίαε τηε 
χαμηληε θερμοκρασίαε την νύχτα, οπότε η θερμοκρασία του νερού 
πέφτει 2-3 C (Pickett και Paws on,. 1994).

Τα μεγαλύτερα σε ηλικία και μήκοε λαβράκια του 0-γκρουπ 
φεύγουν πρώτα από τουε τόπουε διαμονής των juvenile, ενώ τα 
μικρότερα σε ηλικία, και μήκοε ψάρια φεύγουν μετά. Μερικά 
μικρά λαβράκια μπορεί να παραμείνουν κοντά στην ακτή τουε 
ηπιουε χειμώνεε. Αν και μπορεί να τρέφονται την περίοδο αυτή, 
η ανάπτυξη τουε είναι αργή ή αμελητέα. Τα περισσότερα 
juvenile διαχειμάζουν στα βαθύτερα σημεία τηε κοίτης των 
εκβολών ή στην ανοικτή θάλασσα, Εκεί μπορούν να βρουν ελαφρά 
ζεστότερα νερά από ότι κοντά στην ακτή οι στιε εκβολέε. Εκεί, 
το νερό κρυώνει εξαιτίας τηε χαμηλός θερμοκρασίας την νύχτα ή·
από το κρύο γλυκό νερό που εισέρχεται στις εκβολές. Η 
θνησιμότητα των νεσρών λα-βρακ ιών μπορεί να. είναι υψηλή όταν, η 
θερμοκρασία του νερού είναι ασυνήθιστα χαμηλή. Τα νεαρά 
λαβράκια μπορούν να ανεχθούν αυτή την κατάσταση για αρκετές 
εβδομάδες. Ομως καθώς περνάει μειώνεται η ευρωστία τους και 
γίνονται ασθενέστερα. Στις χαμηλές θερμοκρασίες γίνονται 
ληθαργικά και λιγότερο κινητικά, οπότε γίνονται πιο τρωτά 
στουε θηρευτές. Στιε αρχ£ε...του Μα.ίου.το -1986. ο Kelley έπιασε . 
157 λαβράκια του 1-γκρουπ στο Taw Estuary στην βόρεια 
Κορνουάλη. Εκεί μετά από έναν παρατε ι ν-όμενο χειμώνα π 
θερμοκρασία του νερού είχε πέσει κάτω από t o u s 5 C. Σε αυτά.
τα ψάρια π ευρωστία ήταν πολύ χαμηλή ενώ λίγα από αυτά 
επιβίωσαν όταν τοποθετήθηκαν σε δεξαμενές. Άλλα λαβράκια 
ίδιου μεγέθουε και ηλικίας από το Ρ.. Tamar στη νότια Κορνουάλη όπου η θερμοκρασία του νερού έπεσε μόνο μέχρι τουε 
8-9 C, είχαν υψηλό συντελεστή ευρωστίαε και τα περισσότερα . 
επιβίωσαν όταν τοποθετήθηκαν μέσα σε δεξαμενές. 0 Kelley 
σημειώνει ότι οι δριμείς χειμώνεε μπορεί να έχουν 
καταστρεπτικές επιδράσεις στα λαβράκια που γεννήθηκαν τα 
προηγούμενα καλοκαίρια. Επίσης μνημονεύει την σχεδόν πλήρη 
απουσία της ετήσιας κλάσης του 1962 στην Αγγλία και την 
Ουαλία μετά από τον σκληρό χειμώνα του 1962/63. Ακόμα και 
στις εκβολές της νοτιοδυτικής Αγγλίας, που φυσιολογικά 
χρησιμοποιούνται από τα λαβράκια όλο το χρόνο, σχεδόν όλα τα 
λαβράκια που διαχείμασαν εκεί πέθαναν εξαιτίας του εξαιρετικά 
κρύου καιρού στις αρχές του 1963. Η θνησιμότητα κατά τη 
διαχείμαση σχετίζεται με το μέγεθος των ψαριών. Τα ψάρια-που 
στο τέλος της πρώτης περιόδου αύξησης έχουν μήκοε μεγαλύτερο’ 
από 60 mm έχουν λιγότερεε πιθανότητες να πεθάνουν.Τα 
λαβράκια που μεγαλώνουν γρηγορότερα κατά.τη διάρκεια του 
καλοκαιριού είναι σε γενικές γραμμέε πιο παχειά (Lancaster,
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1991). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουν, περισσότερσ 
ενεργειακά αποθέματα. Οταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 
10 C τα λαβράκια τρέφονται όλο και λιγότερο και πρέπει να - 
βασιστούν στα ενεργειακά αποθέματα που έχουν αποθηκεύσει.
Ετσι τα ψάρια με γρηγορότερη ανάπτυξη είναι καλύτερα 
προετοιμασμένα να αντιμετωπίσουν την αναπόφευκτη περίοδο 
λιμοκτονίας που φέρνει ο χειμώνας.

Τα νεαρά λαβράκια έχουν περισσότερες πιθανότητες να.., 
επιβιώσουν τον δεύτερο χειμώνα της ζωής .tous - Εχουν 
μεγαλύτερο μήκος από.τσ λαβράκια του 0—γκρουπ και φυσιολογικά 
μετακινούνται σε βαθύτερα νερά όπου επίδραση του κρύου καιρού 
είναι μικρότερη. Οι ετήσιες κλάσεις του 1989 και του 199C 
είναι από τις πιο άφθονες στηε Αγγλία και την Ουαλία αφού-οι 
θερμοκρασίες ήταν υψηλότερες από τις συνηθισμένες το χειμώνα 
και το καλοκαίρι του 1989 και 1990. 0· χειμώνας του 1990/91 
ήταν πολύ πιο κρύος και από τον Φεβρουάριο η θερμοκρασία του 
νερού στο Solent ήταν κάτω από τους ο C για τέσσερεις 
συνεχόμενες εβδομάδες. Τα λαβράκια του 1-γκρουπ (ετήσια κλάση 
του 1990) και. του 2-γκρουπ (ετήσια, κλάση του 1989) που 
πιάστηκαν την περίοδο αυτή είχαν πολύ χαμηλό συντελεστή· ευρωστίας, αντίθετα με τα ψάρια των ίδιων ετήσιων κλάσεων που 
πιάστηκαν σε άλλες περιόδους του χρόνου. Οταν μεταφέρθηκαν σε 
δεξαμενές όλα τα ψάρια πέθαναν πέθαναν μέσα σε 48 ώρες. Αν 
και είχαν υποσθεί στρες από την χαμηλή θερμοκρασία το πιο 
πιθανό είναι ότι το- σοκ την στιγμή της σύλληψης ήταν η αιτία 
του θάνατου τους (Pickett και Pawscn. 1994) .

Η σχετική αφθονία των λαβρακιών του 0~γκρουπ διαφέρει 
σημαντικά από χρόνο σε χρόνο. Η δυναμική των ετήσιων κλάσεων 
.καθορίζεται από τα αυγά και το λαρβικό στάδιο, αν και η . ..
θνησιμότητα κατά την διαχείμασα στο τέλος του πρώτου έτους 
μπορεί να είναι ένας σημαντικός παράγοντας. Σε γενικές 
γραμμές οι ισχυρές ετήσιες κλάσεις των λαβρακιών συνδέονται 
με το ζεστό κ.αι σταθερό καιρό την σνοιΊξη και το καλοκαίρι. 
Οταν στην ανοικτή θάλασσα φυσούν ανέμοι για μεγάλη χρονική 
περίοδο μειώνεται ο αριθμός των juvenile που φθάνουν στους 
τόπους διαμονής των juvenile κοντά στις ακτές (Holden και 
Williams, 1974). Οταν η θερμοκρασία του νερού είναι υψηλή 
τότε επιβίωση των juvenile του λαβρακιού· είναι μεγαλύτερη από 
τον μέσο όρο (Pawson, 1992). Οι σταθερές'κλιματικές συνθήκες · 
έχουν σαν αποτέλεσμα την στρωμάτωση της στήλης του νερού και 
την συγκέντρωση της κατάλληλης τροφής για τις λάρβες του 
λαβρακιού. Αν δεν γίνει αυτό η θνησιμότητα ε^αιτιάς της · 
πείνας μπορεί να είναι υψηλή την περίοδο αυτή. Μελέτες για το 
Engraul Î3 rnordax στην Καλιψόρνια (M.ethot, 1981) και για τον 
γάβρο στην θάλασσα της Ιρλανδίας (Coombs et al., 1992) .
έδειξαν ότι η πυκνότητά της τροφής είναι επαρκής για τις 
λάρβες όταν η στρωμάτωση της στήλης του νερού είναι κάθετη- 
Αυτό συμβαίνει γιατί τα θηράματα συγκεντρώνονται σε μεγάλη 
πυκνότητα σε ένα σχετικά στενό στρώμα. Όταν η τρικυμία 
χαλάσει αυτή, τη στρωμάτωση, το στρώμα των θηραμάτων 
διαλύεται. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μειωθεί η πυκνότητα 
της τροφής οπότε παύει να είναι επαρκής.για τις λάρβες.·
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Στο δεύτερο χρόνο της ζωήε τουε, '-u juvenile από το 
Μάρτη και μετά επιστρέφουν στουε κα.ιοκαιριvous τόπου^ 
ό-αμονή-. Μπορούν να Βρεθούν ακόμα στις μεγαλύτερες εκβολεε 
^ \ ά  επίσης είναι στους ρηχούς κόλπους στην ανοιχτή ακτή, ¿το 
τέλος του δεύτερου χρόνου της ζωής τους^τα ¿uvenile έ̂χουν· 
συνήθως ολικό· μήκος 12-16 era. Για >.α επόμενα 2 3 χρόνια, τα juvenile εξακολουθούν να μεταναστεύουν σε Βαθύτερα νερά το 
φθινόπωρο και επιστρέφουν κοντά στην ακτή την επόμενη άνοιξη· 
2την Μεγάλη Βρετανία την περίοδο αυτή η α.ύςηση τους είναι 
σχετικά αργή (Pickett και Pawsοπ, 1994). Στο τέλος του τρίτου- 
έτους τα λαβράκια έχουν μήκος περίπου 25 απι και φθάνουν τα 3- 
ern στο τέλος του τέταρτου έτους, με ηλικία 4—ο ετών όταν 
κοντεύουν να ωριμάσουν, το εύρος των μετακινήσεων τους 
αυξάνει μέχρι στο τέλος να υιαθετήσουν τις μετσναστευτικες- 
κινήσεις των ενήλικων.
5.6 Αιτίες θνησιμότητας και ασθένειες 
- θηρευτές

Οσο μικρότερα είναι τα λαβράκια τόσο μεγαλύτερος είναι, ο 
κίνδυνος να Φαγωθούν από τους θηρευτές. Οταν τα νεαρά 
λαβράκια κολυμπούν κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας ή σε 
ΟΠχά νερά μπορεί να δεχθούν επίθεση απο πουλιά. αν και οι 
άκανθες στην ράχη τους μπορεί να τα αποτρέψει. Σε μια 
δειγματοληψία, σε ένα από τα 37 δείγματα παρατηρήθηκε ένα 
παλιό* τραύμα που προκλήθηκε από* ράμφος πουλιού (Σχήμα 4.9) 
(Pickett και Pawson» 1934) . Ωστόσο, τέτοια ευρήματα στο 
λαβράκι είναι σπάνια συγκριτικά- με τα μη θανατηφόρα τραύματα 
που παρατηρούνται στις πέστροφες. . - ---  ■ ·■ — ■

Τα λαβράκια του 0-γκρουπ κινδυνεύουν περισσότερο από τα 
άλλα σαρκοφάγα ψάρια. Περιστασιακά, μεγάλα κοπάδια του είδους 
Pollachius pollachius η μπακαλιάρων.εμφανίζοντσι στους τόπους 
διαμονής των λαρβών του λαβρακιού. Σε εξέταση που έγινε στα 
στομάχια του P. pol lachius που είχα·/ μήκος 30-40 cm Βρέθηκε 
ότι το κάθε ένα περιείχε 4-6 λαβράκια του 0—γκρουπ με μήκος 5" 
έως 8 cm. Ομοια το 1989 στο Bradwei στο Essex βρέθηκαν 
μπακαλιάροι που τα στομάχια τους περιείχαν λαβράκια του 0- 
γκρουπ (Pickett και Pawson, 1994).

Κάθε λαβράκι, που επιβιώνει και γίνεται ενήλικο 
αναμένεται να ζήσει. πολλά χρόνια. Τα λαβράκια περνούν τον 
περισσότερο καιρό σε κοπάδια στην ανοικτή Θάλασσα. Είναι, 
γρήγοροι κολυμβητές έτσι έχουν την δυνατότητα να αποφεύγουν 
τους περισσότερους Θηρευτές. Περιστασιακά έχουν βρεθεί 
δείγματα που είχαν τραύματα που προέρχονταν από επιθέσεις 
άλλων ζώων. Υπάρχει η υποψία ότι στις ακτές της Ουαλίας οι. 
γκρίζες φώκιες (Halichoenus grupus) κυνηγάνε τα juvenile των 
λαβρακιών. Ο Kelley αναφέρει ότι "εμφανίζονται πολλές φώκιες 
κοντά στα στόμια των εκβολών όπου τα juvenile σχηματίζουν 
κοπάδια. Ωστοσο, στις εξετάσεις που έγιναν στα κόπρανα της 
φώκιας στην νότια Ουαλία από την Sea Mammals Research Unit
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Σχήμα 5.6 Οψη τπε αριστερής πλευράς ενός λαυρακιού 37.5 οπι 
ΤΙ,. όπου φαίνεται μ_ια πληγή ανάμεσα στο βωρακικό και. το
εδρικό πτερύγιο. Pic:ket et al ., 1938.
δ ε ν β ρ έ θ η. κ ε κ α ν έν α οπτοιχεί. ο που να δείχνει ότι τα λαβράκια
αποτελούν μέρος της δίαιτας της ψώκ;ας.
- Παράσιτα

Τα λαβράκια βρίσκονται ψηλά στην τροφική αλυσίδα οπότε 
θα ήταν φυσικό να φιλοξενούν ένα μεγάλο αριθμό παρασίτων τα 
οποία μολύνουν την τροφή τους. Ομως, στις μακροσκοπικές 
εξετάσεις που έγιναν σε αρκετές χιλιάδες λαβράκια δεν 
βρέθηκαν πολλά παράσιτα, εσωτερικά ή εξωτερικά. Λίγες είναι 
οι μελέτες που έχουν γίνει για τα παράσιτα του D. lab'rax 
συγκριτικά με αυτές που ' έχουν γίνει για άλ.λσ είδη λαβρακιού 
για τα οποία έχει αναφερθεί ένα μεγάλο εύρος εσωτερικών και 
εξωτερικών παρασίτων (Bonn et al., 1976). Ομως πολλές από 
αυτές τις παρατηρήσεις αφορούν ψάρια σε συνθήκες καλλιέργειας 
όπου τα παράσιτα και οι ασθένειες εμφανίζονται συχνότερα.

Οι περισσότερες εργασίες γιορτήν παρασιτολογία του 
λαβρακιού αφορούν τα παράσιτα των βράγχιων. 0 Palling (1966) 
περιέγραψε την προσκόληση του Dip1ectanum aequous (τρηματώδες 
σκουλήκι) στα βράγχια λαβρακιών από το Sal combe στο’ νότιο
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Devon. Αυτό το παράσιτο είναι μικρό, έχει μήκος μικρότερο από 
1 mm οπότε δεν είναι καλά ορατό με γυμνό μάτι.
Χρησιμοποιώντας όμως στερεοσκόπιο καταγράφηκαν 30-250 
παράσιτα ανά ψάρι.

0 Davey (1930), δουλεύοντας στο Lynher, Estuary κοντά στο 
Plymoyth, βρήκε ότι το χωπήποδο Lemathropes kroyer1 ήταν 
αρκετά κοινό στα λαβράκια ηλικίας 2-3 ετών. Πάνω από εφτά 
παράσιτα βρέθηκαν σε κάθε προσβλημένο ψάρι...Το ποσοστό της 
μόλυνσης είναι υψηλότερο στα μεγαλύτερα σε ηλικία και μέγεθος 
ψάρια. Ενα άλλο παράσιτο ειδικό στα λαβράκια είναι το 
Matspinum labracis. 0 Winch (1933) ανάφερε την εμφάνιση του 
κυρίως στα λαβράκια από την ανοιχτή Θάλασσα ενώ εμφανίζεται 
σπάνια στα ψάρια που ζουν στις εκβολές. Σπάνια βρέθηκαν πάνω 
από ούο παράσιτα σε κάθε προσβλημένο λαβράκι. Περιστασισκά 
στα ενήλικα .λαβράκια από την νοτιοδυτική Αγγλία έχει 
αναφερθεί η προσβολή των κοιλιακών τοιχωμάτων από νηματώδη. 
Είναι ίσως περίεργο ότι παρά την πολύπλοκη διατροφή του και 
την μεγάλη διάρκεια της ζωής του. η εμφάνιση των παρασίτων 
στο λαβράκι δεν είναι πολύ συχνή.
- Ασθένειες

Λίγα είναι αυτά που γνωρίζουμε για τα παράσιτα του 
λαβρακιού. Ακόμα λιγότερα είναι γνωστά για τις ασθένειες. Αν 
και στα άλλα είδη λαβρακιού έχουν παρατηρηθεί ασθένειες που 
εμφανίζονται στα ψάρια του γλυκού νερού, όπως οι., ασθένειες 
που προκαλούν τη,ν σήψη των πτερυγίων, η παστερέλωση, η 
στηλώδης νόσος (που συχνά είναι υπεύθυνη για την σπογγίωση 
στο δέρμα και τα πτερύγια), και .οι επιθυλιοκύστεις, στα άγρια 
λαβράκια δεν έχουν ανσφερθεί παρόμοιες περιπτώσεις. Στο 
Lowesoft σημειώθηκε μια έξαρση στις ασθενεί.ες· που. προκαλούν 
την σήψη των πτερυγίων και  τις υποδόριές αλλοιώσεις. Αυτό 
πιθανώς να οφείλεται στις ζημιές που προκλήθηκαν στα ψάρια 
εξαιτιάς των κακών χειρισμών πριν τοποθετηθούν στις 
δεξαμενές. Η σήψη των πτερυγίων μπορεί να προσκληθεί από ένα 
πλήθος οργανισμών, περιλαμβανόμενου και. του Vibrio. To Vibrio 
μπορεί επίσης να προκαλέσει και αλλοιώσεις του δέρματος.
Αρ κετά άρρωστα δείγματα θεραπεύτηκαν με τη χρήση του 
αντιβιοτικού Cycatrin (Wellcome Labs) σε μορφή σκόνης. Τρία 
χρόνια αργότερα αυτά τα ψάρια είχαν ολόκληρα πτερύγια και άλλα 
τους τα λέπια είχαν ανσγεννηθεί. Τα λαβράκια στις εντατικές 
καλλιέργειες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στα βακτήρια της 
οικογένειας Vibrio όταν.η θερμοκρασία είναι 16—18 C.
- Αντίδραση στους παράγοντες μόλυνσης

Λίγες είναι οι μελέτες που έχουν γίνει μέχρι τώρα για 
τις επιδράσεις xns μόλυνσης από χημικές ουσίες στο λαβράκι. 0 
Jennings (1990) ανέφερε τον θάνατο λαβρακιών και άλλων ψαριών 
στο Ogmore River (Νότια Ουαλία) tc^ 1989,. Αιτία ήταν μια 
διαροή στο αποχετευτικό δίκτυο. Πρώτα πέθαναν τα λαβράκια του 
0-γκρουπ, ενώ στην συνέχεια κανένα λαβράκι δεν παρέμείνε στις 
εκβολές. Αργότερα τον ίδιο χρόνο, τα άλλα είδη ψαριών
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ξανααπο ί κησαν το Ogmore. όχι όμως και. τα λαβράκια. 2ε 
συνθήκες 'ξηρασίας, παρατηρήθηκε ότι τα λαβράκια του 0—γκρουπ 
απομακρύνονται από τους παραπόταμους των εκβολών στους 
οποίους τα λ ύ μ α τ α των υπονόμων είναι λιγότερο διαλυμένα από 
όχι συνήθως (Kelley, 1988a).

*Αλλαγές στην· φυσιολογία - των λαβρακιών σημειώθηκαν κατά 
την έκθεση τους σε βαρέα μέταλλα σε πειραματικές συνθήκες. 0 
Establier. .(1973) παρατήρηση την επίδραση του ανόργανου., 
υδράργυρου σε λαβράκια που εκτέθηκαν σε 0.1 ppm στο Θαλασινό 
νερό για πάνω απο 62 μέρες. Σημειώθηκαν απότομες αλλαγές στα 
κύτταρα του αίματος, μείωση του αιματοκρίτη και της 
αιμογλοβίνηε και αλλαγές στην μορφολογία των ερυθρόκυττάρων. 
Η απορρόφηση του κάδμιου από το λαβράκι από θαλασσινό νερό 
που περιέχει 25 ρρτη Cd για 95 ώρες μελετήθηκε από τον 
Establier και τον Gutierex (1980)·. Σημειώθηκαν ιστολογικές 
αλλαγές σε μερικά όργανα όπως τα νεφρά, το έντερο, στη 
χοληδόχο.κύστη και στο πάνγκρεας.

8 1 Safe1=11,



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ

Η μελέτη της αύξησης στα λαβοάκια γίνεται, γι. α τρεις 
βασικούς λόγους;: α) για να κατανοηθεί η βιολογία του είδους 
και ειδικότερα ποιοί παράγοντες επηρεάζουν την αύξηση, β) γ.ια να προσδιορισθεί η επίδραση της αλιευτικής εκμετάλευσης πάνω 
στην δομή της ηλικίας και του μεγέθους ενός πληθυσμού, έτσι 
ώστε να μπορεί να γίνει σωστή διαχείριση, γ) για να 
χαρακτηριστούν οι πληθυσμοί με βάση τα μοντέλα αύξησης, έτσι 
ώστε να μπορεί να γίνει η αναγνώριση των αποθεμάτων με σκοπό 
την 6tαχ εί ρ ton των τόπων αλιεί α ς..
6.1 Χαρακτηριστικά της αύξησης

Η αύξηση μπορεί να ορισθεί σαν μια μόνιμη αύξηση του 
μεγέθους με το χρόνο. ΛιακρΙνεται, άρά, απά> κάθε προσωρινή 
(συνήθως εποχιακή) αύξηση στο βάρος που μπορεί να οφείλεται 
στην ανάπτυξη των', γανάδων ή από την συσσώρευση αποθεμάτων 
λίπους όταν οι τροφικές συνθήκες είναι καλές. Οταν 1 
καταγράφουμε το μέγεθος, είναι απαραίτητο να διαλέξουμε την 
πιο βολική διάσταση για το είδος που μελετάται.

Οι επιστήμονες συνήθως προτιμούν να χρησιμοποιούν το' 
μήκος για να καταγράψουν το μέγεθος, γιατί είναι δύσκολο το 
ακριβές ζύγισμα του βάρους στην θάλασσα. Επιπλέον, η μέτρηση 
του μήκους του σκελετού είναι το πιο σταθερό και το πιο 
ακριβές μέσο για να προσδιοριστεί πόσο ένα ψάρι έχει 
μεγαλώσει.

Υπάρχουν διάφορες μετρήσεις μήκους που.μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν (σχήμα 1.3). Αυτές είναι:

Το ολικό μήκος (TL), η μέτρηση από την άκρη του ρύγχους 
έως την άκρη του ουραίου πτερυγίου.

Το μεσοουραίο μήκος (FL), από την άκρη του ρύγχους έως 
την διχάλα του ουραίου πτερυγίου.Το σταθερό μήκος (SL). από το ρύγχος έως το τέλος της 
σαρκώδης βάσης της κεντρικής ακτίνας του ουραίου πτερυγίου.

Το ολικό μήκος (TL) χρησι μοποιήται. κυρίως από τους 
επιστήμονες στην Ευρ;ώπη, αν και στην Αμερική προτιμούν το 
μεσοουραίο μήκος (FL) . Η σχέση του ολικού με το μεσοουραίου 
μήκος είναι TL = 1.07 FL (Kelley. 1988b).

Το σταθερό μήκος (SL) που χρησιμοποιήται για τις 
ποστλάρβες και για τα ψάρια του 0—group, είναι το μήκος του 
κρανίου συν αυτό της σπονδυλικής στήλης, και είναι πιο 
ακριβές, αλλά η μέτρηση του είναι πιο χρονοβόρσ από αυτή του 
TL και του FL που επηρεάζονται από το κόψιμο ή το σχίσιμο του 
ουραίου πτερυγίου·.

Στις παραπάνω μεταβλητές μπορούν να προστεθούν οι 
διάφορες μετρήσεις της περιφέρειας του ψαριού, που είναι
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χρήσιμες όταν μελετάμε το μέγεθος των ψαριών για σύλληψη με. 
δίχτυα.'Η περιφέρεια του ψαριού δεν είναι ιδιαίτερα χρησι-μη 
για την περιγραφή της αύξησης γιατί επηρεάζεται απο τις 
εποχιακές αλλαγές του μεγέθους των γονάοων, την τροφική 
δραστηριότητα και t o u s'φατικούς παράγοντες .

Η άλλεο Λ.άπτασειδ ~ου παρουσιάζεται στο σχήμα 1.3 πχ. 
μήκος "κεφαλής* κανονικά δεν χρησιμοποιούνται για τον 
προσόιορΤσαό xns αύξηση^ αλλά ο Barnabe (1976ο, αναφέρει ότι 
η αναλογία' μήκους κεφσλήε προς ολικο μήκος είναι οΐαφορετική. 
για τα αρσενικά και τσ θηλυκά.
6.2 Τρόποι μέτρησης τηδ γραμμικής αύλησης

2τα α.νμόλωτα ωάοι^ η αύξηση μπορεί να καταγραψεί απλά 
μετρώντας το μήκος (και τ° βάρος) σε τακτά χρονικάδιαστήματα. Στα ψάρια μπορεί να δοθούν διακριτικά σημάοια 
έτσι ώστε να παρακολουθείται η αύξηση κάθε ατόμου χωριστά. 
Είναι δυνατό με αυτό τον τρόπο να μετρηθεί η αύξηση σε άγριους πληθυσμούς ωάριών χρησιμοποιώντας την διαδικασίες του. 
μαρκαρ·: σματσ.ς και της επανασύλληψης. αν και με αυτή τηνμαρκαρίσματ προσέγγιση υπάρχουν προβλήματα:
1. τα ωάρια που μσρκώρσνται σπάνια μπορούν να^θεωρηθούν ότι 
είναι αντ ι προσωπ ε υτ ι κ ό μείγμα ο ■·. ο κ λ η ρ ο υ του n·- nuuvuoù
2. τα μαρκαρισμένα ψάρια μπορεί να έχουν πιο αργή ανάπτυξη 
συγκριτικά με τα άλλα ψαρια του άγριου πληθυσμού. & ξ ·αιτιάς του 
στρες ή κάποιων τραυματισμών κατά την οιάδικασία. <-ης σύλληψης 
και του μαρκαρίαματος
3. δεν μπορούν να εξασφαλιστούν επαρκείς επανασυλλήψε ι ς, είτε 
γιατί η αλιευτική, προσπάθε ι α είναι χαμηλή είτε γιατί λίγα 
ψάρια επιβιώνουν για να επανσυλληφθούν μετά απο μια μεγάλη 
χρονική περίοδο (2-3 χρόνια).

Οι περισσότερες μελέτες της αύξησης υποχρεώνονται να 
βασιστούν σε μετρήσεις που παίρνονται από νεκρά δείγματα που 
προέρχονται από την εμπορική αλιεία ή τους ψαράδες. Το 
πρόβλημα της μελέτης της αύξησης σε ένα πληθυσμό» είναι ότι τα 
αλιευτικά εργαλεία ψαρεύουν επιλεκτικά μικρά η μεγάλα ψάρια 
και μπορεί να ύπαρχε ι. μια μεροληψία για ψάρια με γρήγορη ή 
αργή ανάπτυξή μιας συγκεκριμένης ηλικίας. Για να περιγράφει η 
αύξηση σε μία περίοδο αντί .από χρόνο σε χρόνο., πρέπει να 
λαμβάνοντα ι . ·5ε I γματα από ένα γνωστό πληθυσμό τακτικά, ας 
πούμε σε μηνιαία βάση. Ακόμα, τα ψάρια αυτά πρέπει να είναι 
αντιπροσωπευτικά του πληθυσμού όσον αφορά τις κλάσεις της 
ηλικίας και του μεγέθους. Εξαιτίας των δυσκολιών-στην 
απόκτηση επαρκών δειγμάτων, μόνο μια μελέτη (Kelley, 1988b) 
περιγράφει την αύξηση σε άγριούς πληθυσμούς λαβρακιού σε μια 
περίοδο. Οι περισσότερε; μελέτες βασίζονται στον προσδιορισμό 
των ετήσιων αυξήσεων και τον ακριβή προσδιορισμό της ηλικίας των ψαριών.
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Στα νερά της εύκρατηε ζώνηε, τσ ψάρια δεν μεγαλώνουν με 
σταθερό ρυθμό κατά, τη'διάρκεια του έτους και αυτό αντανακλάται -στη σύσταση των σκελετικών κατασκευών. Οι 
ωτόλιθοι , τα οστά του 3ραγχιακού εττικαλύμματοε του λαβρακιού 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό τη=. ηλικίας, 
αλλά το πιο βολικό υλικό είνα ι' αναμφί ρολά τά λέπια, τα οποία, 
στο λαβράκι, 'ξεκολάνε εύκολα, είναι, αρκετά μεγάλα και οι 
δακτύλιοι ανάπτυ’ξηε είναι σχετικά εύκολο να διαβαστούν. Ενα 
ακόμα πλεονέκτημα: που έχει η χρήση των λέπι ών ■ έναν ι ι των 
άλλων σκελετικών κατασκευών είναι ότι το ψάρι^δεν χρειάζεται 
να θανατωθεί ή να τραυματ ισθε ί ανεπανόρθωτα. Τα μαρκαρισμενα 
ψάρια μπορούν να απελευθερωθούν χωρ ί £ να έχουν τραυματισθει 
ί’αγ και έχουν αψαιρεθεί λίγα λέπια} . ία λέπια πσίρνονται απί.· 
τα δείγματα με λαβίδα με αμβλύ άκρο και τοποθετούνται σε 
μ ι κ ρ ά χ άρ τ ι ν α π α κ έ τ α, α ρ ι θ μ Π !μ έ ν α κ α ι με π μ ε ρ ο μ η ν ί α κ α θ ώ 5 
επίσηε και με πληροφορίες γιο. τόπο συλληψπε. το ,μήκοε και αν 
είναι δυνατό με άλλες ττληροφορίεε για- τη βιολογία όπωε το 
φύλο και το στάδιο ωριμανσπε των γονάοων.
6.3. Ηλικία του λαβρακιού από τα λέπια

0 υ π ο λ ο γ ι ο μ ό ε τ η ε η λ ι κ ί ο. ε τω ν λ α 9 ρ α κ ι ώ ν που ττροερχο ντα ι. 
απο την εμπορική αλιεία είναι, ένα βασικό τμήμα τη£ εκτίμησης 
τη5 αλιείαν. Με ελάχιστο καθάρισμα και προετοιμασία, οι 
δακτύλιοι ανάπτυξε στα λέπια του λαβρακιού μπορούν εύκολα να 
διαβαστούν χρησιμοποιώνταε ένα μεγενθυτικό φακό. Προτιμότερο 
είναι χρησιμοποίηση μικροσκοπίου με μεγενθυση χΙΟ έωε χ20. 
Επίσης μπορεί, να χρησιμοποιηθεί προτζεκτοραε, τοποθετώντας 
το λέπι ανάμεσα σε δύο αντικειμενοψόρεε πλάκες και 
προβάλοντας την εικόνα σε μια οθόνη ή σε τοίχο. Μερικοί χρωματίζουν τα λέπια έτσι ώστε’ο'ι δακτύλιοι να φαίνονται 
καλύτερα. Αν είναι απαραίτητο μπορεί- να χρησιμοποιηθεί 
διάλυμα .καυστικού νατρίου 5-10% για να απομακρυνθούν 
επιφανειακά συντρίμματα, Ιερή βλέ.ννα Π παρεμφερή περιττή ύλη. Τα μεγάλα λέπια που συνήθως στραβώνουν όταν ξεραθούν, η 
ύγρανση τα βοηθάει να μένουν επίπεδα ανάμεσα στις ουο 
αντικειμενοφόρεε πλάκεε. Είναι γενικά αποδεκτό ότι, στο 
λαβράκι, τα πιο ικανοποιητικά λέπια είναι αυτά που πσίρνονται 
από τιε π λ ε υ ρ έ ε, κοντά στην άκρη του θωρακικού πτερυγ ί ου, 
κάτω από τη πλευρική γραμμή.

Τα λέπια του λαβρακιού <σχ. 6.1) είναι κτενοειδή. Ετην 
οπίσθια περιοχή (εκτεθειμένη) έχουν μια σειρά από οδοντίδια 
που έχουν μορφή κτέναε.'Το μπροστινό τμήμα του λεπιού, που 
•τ ί ναι σφηνωμένο στο δέρμα είναι λιγότερο αυλακωτό και συνεπώς 
¿χε ι καθαρότερους βακτυλί. ουε. Οι πολλοί σκοτεινοί δακτύλιοι, 
που ονομάζονται κυκλοειδήε, είναι συχνά ασυνεχείς και η 
συχνότητα τουε ποικίλει. από λέπι σε λέπι στο ίδιο ψάρι. 
Προφανώε έχουν μικρή σημασία για τον υπολογισμό της ηλικίας, 
σν και. το διάστημα μεταξύ τους, σ-τενό ή πλατύ, μπορεί να 
σχετίζεται με περιόδους αργής ή γρήγορης ανάπτυ'ξηε. Η ανακοπή 
ταΐν κυκλοειδών δακτυλίων στο ραχιαίο-ό κοιλιακό..τμήμα του 
λεπιού συχνά αντιστοιχεί στουε ’λευκούς1 ή καθαρούς 
οακτύλιουε που ονομάζονται ετήσιοί και εμφανίζονται στο
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Ορατή περιοχή Μέσα στη δερματική θήκη
1.0 mm

Σχήμα 6.1 Λέπια λσβρακιού. a) Διάγραμμα λεπιού (ηλικία 4+) , 
όπου φαίνονται ο πηρύνας, οι κυκλοε ■ δε ί ς και οι ετήσιοι, 
δακτύλιοι, b) αναγεννημένο λέπι, α) κανονικό λέπι, λσβρακιού
μπροστινό τμήμα του λεπιού. Μερικές φορ-ες περιγράφονται σαν 
'χειμερινοί, δακτύλιοι', αλλά στην -ηοαγματικότητα εμφανίζονται 
όταν μια καινούργια περίοδος ανάπτυξης ξεκινά το Μάη ή τον 
Χοάνη, και ένα αυξανόμενο χείλος αρχίζει να εμφανίζεται στην 
άκρη που λεπιού. Οι ετήσιοι, δακτύλιοι μερικές φορές 
τονίζονται από μια διαφορά στην πυκνότητα των κυκλοειδών που 
έχουν στενότερο διάστημα μεταξύ τους προς το τέλος της 
περ ιόδου αύξησης.

Στα λέπια του λαβρακιού μερικές φορές ο πρώτος ετήσιος 
δακτύλιος (ο πρώτος καθαρός δακτύλιος ξεκινώντας από τον 
πηρύνα προς τα έξω) δεν είναι ευδιάκριτος. Αυτό είναι πιο 
πιθανό στα μεγάλα ψάοια λόγω της πολυπλοκότητας που λεπιού 
όσο αυξάνει η ηλικία. 0 πρώτος ετήσιος δακτήλιος είναι 
δυσδιάκριτος ή λείπει, τελείως στα .λέπια των juvenil Ies του 
λαβρακιού που συλλαμβάνονται κοντά στις εκβολυές θερμών νερών. 
Αυτό δείχνει ότι αυτά τα ψάρια συνέχισαν να μεγαλώνουν χωρίς 
ιακοπή κατά την διάρκεια του χειμώνα και της άνοιξης, 
υνεπώς ο υπολογισμός της ηλ ι κ ίας 'συτών ψαήίΐών μπορεί -να 
είναι δύσκολος. .Σε πολλές περιπτώσεις, ωστόσο, ή εξέταση των 
οτόλιθων. και των βραγχισκών επι καλυμάτων του ίδιου ψαριού 
κάνει, δυνατή μια καλή εκτίμηση της ηλικίας του. Από τον 
δεύτερο έως περίπου τον όγδοο ή τον δέκατο ετήσιο δακτύλιο.
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τα λέπια του λαυρακιού είναι εύκολο να διαβαστούν. Στις 
μεγαλύτερες ηλικίες οι ετήσιοι δακτύλιοι βρίσκονται κοντά ο 
ένας στον άλλο έτσι είναι πιο δύσκολη η διάκριση τους.

Ενα άλλο πρόβλημα που σχετίζεται με τογ υπολογισμό τη,2 
ηλικίας του λαβρακιού είναι η ύπαρξη των αναγεννημένων 
λεπ ιών. Τα λαβράκια μπορεί να χάσουν λέπια κατά την διάρκεια 
τηε. ζωής τους, έτσι για κάθε ένα που χάνεται ένα άλλο το 
αντικαθιστά. Αν και μπορεί να αποκτήσει τελικά.το μέγεθος του 
γειτονικού κανονικού λεπιού, το αναγεννημένο -δεν θα έχει 
καταγραμμένη την ιστορία της ανάπτυξης του ψαριού μέχρι τη 
στιγμή του σχηματισμού του. Ευτυχώς, τα αναγεννημένα λέπια 
διακρί νονται εύκολα, από τα κανονικά (σχ, 5.1). Γενικά όσο πιο 
μεγάλο είναι το λαβράκι τοσο πιο πιθανό είναι να έχει 
αναγεννημένα λέπια. Είναι συνηθισμένο να πρέπει να πάρουμε 20 
ή περισσότερα λέπια, από ένα μεγάλο ψάρι (ηλικίας 20+) .για να 
βρούμε μόνο ένα ή δύο κανονικά λέπια που να μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμόν της ηλικίας του ψαριού. 
Ωστόσο, συνήθως δείγματα. 4-5 Αεπιών μας δίνουν αρκετά 
κανονικά λέπια για. να υπολογιστεί η ηλικία του λαβρακιού με 
σιγουριά.

Η ανάπτυξη μπορεί να διακοπεί εάν ξαφνικές αλλαγές στις 
περιβαλλοντι κές συνθήκες. ε-ηρρεάσουν την θρέψη ή στα 
μαρκαρι.σμενα ψάρια λόγω ταυ σοκ: τπς σύλληψης και. της 
απελευθέρωσης. Αυτί; έχει σαν _ αποτέλεσμα την εμφάνιση στα 
λέπια των ψευδαδσκτύλιων·. Οι Kennedy και. Fitzmaurice (1972) 
αναφέρουν ότι. οι. ψευδοδαχτύλιοι δεν είναι, συνηθισμένοι στο· 
Ιρλανδέζικο λαβράκι, και συνήθως αναγνωρίζονται εύκολα. 
Αντίθετα ο Kelley (1988b) θεωρεί τους ψευδοδακτύ.λιούς ,αρκ.ετ.ά 
συνηθισμένους στα ψάρια των δυτικών ακτών ~ns Βρετανίας, και. 
μερικές φορές είναι δύσκολο να διακριθσύν από τους 
πραγματικούς ετήσιους δακτυλίους. 0 καλύτερος τρόπος για 
να ξεχωρίσεις τους, ψευοΟοακτύλιους από τους πραγματικούς 
ετήσιους δακτυλίους είναι η εμπειρία.

Η συνήθης μέθοδος του προσδιορισμού της ηλικίας από τα 
λέπια είναι η μέτρηση των ετήσιων δακτυλίων από τον πηρύνα 
προς τα έξω. Το εξωτερικό χείλος του λεπιού μετράται σαν 
επιπλέον έτος μόνο αν το λέπι πάρθηκε από ‘ψάρι που πιάστηκε 
.από την πρώτη Ιανουάριου έως την έναρξη της νέας περιόδου 
αύξησης στα τέλη της άνοιξης ή στις αρχές του καλοκαιριού. 
Αυτό γίνεται γιατί στη βόρεια Ευρώπη συνηθίζεται να αποδίδουν 
στα ψάρια γεννέθλια στις 1 Ιανουάριου και έτσι μετράνε την 
ηλικία τους σε ημερολογιακές ετήσιες κλάσεις. Αυτό δεν 
προκαλεί προβλήματα με το-λαβράκι γιατί κάτω από κανονικές 
συνθήκες, η ανάπτυξη σταματάει το χειμώνα. Όταν μια νέα 
αύξηση έχει δημιουργηθεί εξωτερικά από έναν ετήσιο δακτύλιο, 
η ηλικία του ψαριού δίνεται σαν τον αριθμό των ετήσιων 
δακτυλίων ακολούμενο από το σύμβολο. συν π.χ. 1+,6+, μέχρι το 
τέλος του χ ρ ό ν ο υ . Από την 1 Ιανουάριου.και μετά, προστίθεται 
ένα έτος και το σύμβολο συν παραλείπέται. Ενας άλλος τρόπος, 
ψάρια που έχουν εισέλθει στο δεύτερο, τρίτο ή τέταρτο 
ημερολογιακό τους έτος ορίζονται σαν 1-, 2- ή 3-γκρουπ
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αντίστοιχα. Στα. ψάρια με απροσδιόριστ.ο αριθμό ετήσιων, 
δακτυλίων παραπάνω από αυτούς; που έχουν μετρηθεί, δίνεται, 
μερικές φορές ένα διπλό συν π.χ. 20-*-·*-.
6.4 2τόλιθοι και δραγχιακά επικαλύμματα.

•Οι ωτόλιθοι μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τον 
προσδιορισμό τηε ηλικίας των ψαριών. Οι ωτόλιθοι περιγράφηκαν 
λεπτομερώς από την Beulienau-Coatanea (1968) (σχ. 6.-2). Η 
θέση των ωτόλιθων στο κεφάλι του λαβρακιού είναι πιο πίσω 
συγκριτικά με άλλα είδη. Οι ωτόλιθοι Βρίσκ-ονται στους σάκους 
του λαβύρινθου στο μπροστινό άκρο της »σπονδυλικής στήλης. 
Μπορούμε να τους φτάσουμε με μια .κατακόρυφη τομή στο πίσω 
μέρος τ ου κ ρ α ν ί. ο υ ( α π ο π ά ν ω ) με ν υ σ τ έ ρ ι, αλλά a υ τ ό έχει συ χ ν ά 
σ α ν α π ο τ έ λ ε σ μ α τη ν ζ η μ ι α σ τ ο υ ς ωτ ό λ ·. ? ο υε . Ε ί ναι ίσως π ι ο 
ικανοποιητικό με τα μεγάλα λαβράκια να αφαιρούμε τα βράγχια 
και να προσεγγίζουμε τους ωτόλιθους από κάτω1. Η προετοιμασία 
των ωτόλιθων του λαβρακιού είναι πιο δύσκολη από αυτή των 
λεπιών για τον προσδιορισμό' της ηλικίας ενώ δίνουν λιγότερο 
αξιόπιστα αποτελέσματα για ψάρια ηλικίας πάνω από 2 η 3 ετών, 
ύστόσο, είναι χρήσιμοι για τον προσδιορισμό τηε ηλικίας σε 
λαβράκι »α ηλικίας 1-2 ετών σε περιπτώσεις όπου οι δακτύλιοι 
των λεπιών είναι δύσκολο να ερμηνευβούν, π.χ. στα λαβράκια 
που ζουν κοντά »σε εκβολές Θερμών νερών και οι εποχιακοί 
δακτύλιοι ανάπτυξης δεν είναι εμφανείς στα λέπια. Σ ’ αυτές 
τις περιπτώσεις, είναι χρήσιμο να ε'ΙετασΘεί η «σχέση ανάμεσα 
»στο βάρος των ωτόλιθων και την ηλικία .του ψαριού, γιατί σε 
ένα δεδομένο μήκος, τα μεγαλύτερα λαβράκια αναμένεται να 
έχουν βαρύτερους ωτόλιθους (Pawson. 1990).

Οι ωτόλιθο-ι--των λαρβών-και των fry του λαβρακιού είναι 
ορατοί «στο πί«σω μέρος του κεφαλιού και μπορούν να 
απελευθερωθούν με μια κάθετη τομή πίσω'από το
προεπικαλυμματικό ο«στ«ά (Jennings, 1990) . Έπειτα τοποθετούνται 
στην ρητίνη, τεμαχίζονται και εξετάζονται «στο μικροσκόπιο, 
οπότε η δομή της τομής τους είναι ορατή (οχ. 6.3).

0 πρώτος δακτύλιος «σχηματίζεται όταν οι λάρβες ανοίγουν 
το στόμα τους και. αρχίζουν να τρέφονται. Οι επόμενοι 
δακτύλιοί σχηματίζονται με ρυ8μ«ό ένας «σχεδίάν ανά μία μέρα 
(Morales-Nin, 1985; Re et al., 1986). Συνεπώς n μέτρηση αυτών 
των δακτυλίων είναι ένας τρόπος να προσδιορίσουμε την ηλικία 
του λαβρακιού τους πρώτους μήνες της ζωής τους. Αυ«στυχώς,
«άταν τα λαβράκια, είναι πάνω απ«ά 35 ταά περίπου, οι ημερήσιοι 
δακτύλιοί στους ωτόλιθους είναι, δύσκολο να δ.ιακριθούν ο ένας 
από τον άλλον’οπότε δεν είναι πρακτικό να υπολογίζουμε την 
ηλικία με άυτό τον. τρόπο.

Τα βραγχιακά επικαλύμματα του λαβρακιού αποτελούνται από 
τρία οστά (σχ. 1.3). Το κυρίως επικαλυμματικό, το 
προεπι·καλυμματικό, ένα μικρότερο οΐίτό μπροστά από το κυρίως 
επικαλυμμστικό, και το υποεπικαλυμματικό που βρίσκεται κάτω 
από το κυρίως επι. καλυμματι κό. Αυτά τα οστά καλύπτονται από 
δέρμα και μερικά λέπια. Μόνο το κυρίως επι.καλυμματι κό
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Σχήμα 6.2 Ωτόλιθοι του λαβρακιού. 
ηλικία 4 ετών., α) η θέση τ ω ν  σάκων 
ωτολιθους. 1. σάκοι. 2. 10ο νεύρο, 
νυκτική κύστη. Βου.1 Ιηθδυ-Οοαάαηβα,

θ) ηλικία 2 ετών. 1}) 
που περιέχουν τους 
3. σπονδυλική στήλη, 
1968.

4.

Σχήμα 6.3 --Τομές ωτόλιθων από λάρβες λαβρακ ιού, .. a) 16 
αυξήσεις, b) 63 αυξήσεις. Jennings, 1990. :"· .ir '

-ΐ'ίνΓν"-
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χρησιμοποι ήτα ι για την ανάγνωση της ηλικίας (αν και το 
προεπικαλυμματικό μπορ'εί να χρησιμοποιηθεί για διαγνωστικόυς 
σκοπούς π.χ Bou Air.,- 1977), όπως φαίνεται' στο σχήμα 6.4. Για 
να πάρουμε ένα καθαρό επικαλυμματικό οστό, πρέπει να 
άφαιρέσουμε ολόκληρο το θραγχιακό επικάλυμμα από την. χόνδρινη 
άρθρωση του με χειρουργικό νυστέρι. Επειτα βράζουμε ελαφρά.- το 
οστό με διάλυμα καυστικού νατρίου οπότε αφαιρείτε ο ιστός και 
το δέρμα. Επειτα τα οστά πλένονται με καθαρό, νερό και 
ξεραίνονται για αποθήκευση· . Η διαύγεια και η δυνατότητα η ¿ο. 
ανάγνωσης στα επι καλυμματι κά οστά είναι,συνήθως καλή αν κ α ι ...· 
στα ψάρια ηλικίας 5 ετών και άνω ο πρώτος ετήσιος δακτύλιοί» ·.·, 
είναι δυσδιάκριτος λογω τη£ πολυπλοκότητας . · ·

Σχήμα 6.4 Επικαλυμματτικά οστά λαυρακιού, όπου φαίνεται η 
ανάγνωση της ηλικίας (οι αριθμοί δηλώνο’ϋν έτη) . ΡΙαΤ.εόό και .
Ρ^νεοη, 1990.
6.5 Κατανομή ήλικίας-μήκους .

Το ιδανικό, για την εκτίμηση της αύξησης των ψαριών από. 
δείγματα που προέρχονται από την αλιεία,; είναι να γίνονται 
μετρήσεις και να υπολογίζεται η .ηλικία σε-όλα τα ψάρια;.,; Ομως - 
μπορούμε να εξασφαλίσουμε αρκετό υλικό για τον προσδιορισμό 
της ηλικίας παίρνωντας υπο-οείγματα λεπιών ανά ομάδα μήκους.- 
Αυτά τα δείγματα συνήθως διαχωρίζονται σε τριμηνιαία ή ετήσια 
βάση ανά περιοχή και. αλιευτικό εργαλείο. Συνήθως παίρνονται ■■ 
δείγματα από--πολλούς μήνες και. από πολλές διαφορετικές ■·■
συλλήψε ις. ΤΙαίρνονται. μετρήσεις μήκους για να προσδιοριστεί η 
κατανομή της συχνότητας των μηκών για την σύλληψη από'την ; - ;τ;“.
οποία παίρνονται τα δείγματα. Παίρνονταινδείγματα λεπιών από. '
5-10; άτομα που συλλέγονται τυχαία απο κάθε ομάδα μήκους τωνΙ5 ·Γ.·
αη. Ενα μειονέκτημα της χρησι μοπο ιήσης στοιχείων για τΐ5;\·\λά;_ - '.«λ :
μελέτες αύξησης από ψάρια του εμποδίου είναι ότι τα λαβράκια '' '* '-V·'.. 
πωλούνται ολόκληρα οπότε δεν μπορεί να πτροσδιορισθείχο-,φύλο. .
Για να πάρουμε στοιχεία για την αύξηση ,σέ. κάθε φύλο.χωριστά
πρέπει να γίνει, εσωτερικά εξέταση οπότε-πρέπει να δοθεί', ,.ρ.:; .1 ~
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Είδος: AcSpiέκ; ?όλο: Αρσενυά ¿.θηλυκά
Ετος: 1990 Περίοδος; Ολη
Αλιευτικό ε·ογαλείο: Ολες οι τράτες Περιοχές: Ολες
Κλείδα πλiaίας-μήκουε (ΗΧ)

Ομάδα λριΟμός
μήκους (cal ψαριών 3 4 5 6 7 8 9

SU«« *rni
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

36 1 i
37 ού 2  i
38 ΊJ •j

39 <Ν
L 1 1

40 2 *1i 1
41 0J 1 7

42 1 1 *■>

43 Q■j J o

44 5 o
•j

7 1
,‘C 0 nj 7 t

46 9 n r\ 4
47 18 1 13 4
48 20 1i 1 4 7

i

49 15 Λ 3 2
Γ,Λ } 7Ιό 1 1 ■\V 1

51 15 7 0 u
52 15 5 •j
¡π■j-j

ίο
. j

% 6 [
54 14 1 0 3 : 7 *
55 D * .1 1

56 r* 1 7 0 ! 1
57 7 i
58 5 11 1 nμ 1
59 5 •*j 7-u I
5 0 _ _ _ __ 5 i L i 1
51 6 1 3 1
ο2 10 7J i Γ,» 1

63 4 : 0
j

64 J 2 1
65 4 1 2 1
56 4 ]_ 7 L
67 5 5
68 ο 2
59 0
70 ηι» 2
71 2 1 1
72 0
73 2 2
74 ι 1
75 ο
76 0
77 0
78 0
79 0
80 0
81 0 -
82 t

Σύνολο 252 6 3 5 26 74 63 22 6 3 0  3 27 1 6

1

1
0 0 1 1

Hlvwas 5.1 Παράδειγμα κλείδας ηλικίας-μήκους για το λαβράκι χρησιμοποιώντας 252 δείγματα λεπτών σε ομάδες μήκους 1 cs. 
Pickett και Passon, 1994
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αποζημίωση. - -1;
Η κατάταξη των μηκών ανά ηλικία/ είναι, γνωστή, σαν κλείδα

Π λ. ΐ· κ ι a  s "-μ ήκους (ALK) (Gui land., 196 R 1 .·_Α J , έ να ΤΓ CpCOδ ε ιγμ α γι. α το  ,.
λα&ράκι δ ί ν έ τ α ι στ<:ιν π'ί  να::<α 6 .1 •

; .. · ι

Ομάδα- ;  Αριθμός Αριθμός Ατομα ανά: ηλικία - ·· ·■-.”■ ■
μήκους - μαριών utoaiSwv που

. (CB) . διαβάστηκαν 5 6 7 8 9 10 11; 12 13 .... 14 ; 15 ' .16 17 ;

35 : ' 89 1X 89
36 :. 148 - 3 99 49
37 415 5 208 208 ‘ '1
38 590 ο■1 590
39 845 ■ 0 94 751 . ' ■'
40 - 682 ■ 4 682
41 ■ . 993 11 813 181 ’.d
42 1567 11 1610 358
43 2424 14 1212 866 173 173 ■ ...,μ:··.-· ■
44 2776 12 1157 1388 0 231
45 ' ' 1183 9 131 657 394 -
46 2165 U 999 999 ftV 157
47 1472 ΊΟLJ 453 566 0 340 113
48 1347 8 555 LiJ± 0 0 131
49 °·25 »VΟ 108 108 0 0 108
50 281 4 141 0 70 0 0 70
51 119 3 40 ί! 79
52 30 1 30 ' ν, ·
53 59 1 59 '7ν2'-·Υ’; '■·
59 59 X - ■ ' 59 - ... _ . .
50 89 0u J 4 0 0 . 0 44
64 59 . 1 . 59
66 59 1 59

Σύνολο 17789 134 621 9181 5754 543 1060 113 269 115 59 0 59 • 44 59
Σύνολο ιπόλι8«ν που διαβάστηκαν 8 64 39 4 9 1 3 2 1 0 1 1 1
Ηέσα μήκη (Cl) 39.1 42.9 45.7 λπ ί *V . 1 46.5 47.5 49.3 54.4 59.5 64.5 60.5 66.5
Ηίοα Βάρη (Kg) 0.641 0.839 1.009 1.107 1.067 ίL126 1.264 !L.730 2:.213 2.819 2.326 3.089- -

Πίνακας 6.2 Παράδειγμα κατανομής ηλίάας-μήκους, όπου μαίνεται η εκτίμηση tou αριθμού τι>ν μαριών που πιάστηκαν για κάδε 
ηλικία και τα μέσα μήκη και Mpn. Pickett και Passon, 1994.
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.Οταν χρησιμοποιηθώL η κατανομή της συχνότητας των μηκών 
της σύλληψης τότε η κλείδα ηλικίας-μήκους μετατρέπεται σε 
κατανομή·, ηλ’ικ ί ας-μήκους (ALD) , πίνακας 6.2. Η κατανομή 
Πλικίας-μήκους μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό 
του μέσου μήκους για κάθε κλάσπ ηλικίας της σύλληψης. Αυτός 
είναι ο συνήθης τρόπος για τον προσδιορισμό ιτης αύλησης σε 
ένα αλιευτικό απόθεμα, αλλά .έχει αρκετά μειονεκτήματα.
Πρώτον, οι μετρήσεις του μήκους μπορεί να είναι μεροληπτικές 
εξαι.τί.ας της επίλεκτικότητας του. αλιευτικού εργαλείου,, που- ;; 
έχει σαν .'..αποτέλεσμα οι' ομάδες μεγέθους των-ψαριών πόυ 
περιλαμβάνονται., στο. δείγμα να καλύπτουν περιορισμένο εύρος 
τιμών. Μια σύγκριση, της δομής τους σε μια. αλιευτική περιοχή" 
φανερώνει τη.ν επ ί δράση της επιλέκτικότητας, και δείχνει γιατί 
χρειάζεται "ξεχωριστή κατανομή πλι κ ί ας-μήκους για κάθε βασική, 
ομάδα αλιευτικών εργαλείων. Για την καλύτερη απεικόνιση του 
πληθυσμού σε μια περιοχή, οι κατανομές ηλικίας-μήκους για 
κάθε αλιευτικό εργαλείο πρεπει να συνδιαστούν για να- 
εξομαλυνθεί κάθε μεροληψία των δε ι γμάτων. >Αεύτερο,. αν η 
κατανομή, πλ ι κ ί ας-μηκους. κατασκευάζεται από- τα ψάρια που 
πιάστηκαν όλο το έτος, δεν αντισταθμίζει την εποχιακή αύξηση - 
που στο λαβράκι πραγματοποιήται ανάμεσα στο Μάη και τον 
Νοέμβρη. Εφόσον η κατανομή ηλικίας-μήκους αναφέρεται μόνο στα 
παρατηρούμενα μεγέθη την στιγμή της δειγματοληψίας, η 
εκτίμηση της πραγματικής, ετήσιας αύξησης του μήκους ανάμεσα 
στις ηλικίες μπορεί να είναι μεροληπτική, ανάλογα με την 
επίδραση των ψαριών που έχουν πρόσθετη αύξηση στο δεύτερο 
μισό του χρόνου. Ομως εαν έχουν συλλεχθεί επαρκή στοιχεία για 
την ηλικία έτσι ώστε να μπορεί, η κλείδα ηλικ ί ας-μήκους να 
κατασκευαστεί σε τριμηνιαία βάση, η επίδραση αυτή μειώνεται.

Με δεδομένο ότι οχ δειγματοληψίες είναι επαρκείς, οι 
κατανομές ηλικίας-μήκους για διαδοχικούς χειμώνες δίνουν την 
καλύτερη εκτίμηση για την ετήσια αύξηση ανά ηλικία του λαβρακιού για τα δείγματα και για ολόκληρο τον ιχθυοπληθυσμό. 
Αυτή είναι η βάση της άμεσης μεθόδου προσδιορισμού της 
αύξησης του Petersen (1391). Τα στοιχεία παρουσιάζονται 
χρησιμοποιώντας το ιστόγραμμα Γ,λι κίας-συχνότητας μηκών 
(παράδειγμα εικ. 6.5).

Κατά την προετοιμασία των κατανομών ηλικίας μήκους, 
γίνεται ταυτόχρονη δειγματοληψία σε αρκετές ομάδες ηλικίας 
και ετήσιες κλώσεις. 0 ρυθμός αύξησης που βασίζεται στα 
παρατηρούμενα μήκη για κάθε ομάδα ηλικίας μπορεί να είναι, 
πράγματι αντιπροσωπευτικός του πληθυσμού αύτη τη συγκεκριμένη 
στιγμή. Αυτό'μπορεί να διαστρεβλωθεί εάν οι ρυθμοί αύξησης 
διαφέρουν ανάμεσα στις διαδοχικές ετήσιες κλάσεις, γιατί γΐ-α 
να. γίνει ,η εκτίμηση αύξησης ενός πληθυσμού χρησι.μοποι.ήται 
συνδυασμός των ετήσιων κλάσεων. Για παράδειγμα,, από τις πιο · 
πρόσφατες (νεότερες) ομάδες ηλικιών μπορεί να έχει γίνει 
επιλογή των ατόμων με γρηγορότερη^ανάπτυξη, εξαίτίας μιας .. 
αλλαγής στις κλιματικές συνθήκες που- να ευνοεί την αύξηση.
Μια-όμοια επίδραση συχνά συμβαίνει όταν ταί'δείγματα .
προέρχονται από τις εμπορικές συλλήψεις που περιέχουν ψάρια 
κοντά στο "ελάχιστο νόμιμο μέγεθος. Πάλι,συλλέγονται ψάρια με
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Σχήμα 6.5 Κατανομή ηλ ι κ ί ας-συχνότητας μηκών των λαβρακιών 
που πιάστηκαν στο Solent της Μεγάλης Βρετανίας το Μάιο του 
1990. Μέσα μήκη: 1η κλάση = 12.3 cm (η=43), 2η κλάση = 20.8 
cm (η=114) , 3η κλάση = 2S.5 cm ίη=85) . Pickett και Pawson, 
1994
γρηγορότερη ανάπτυξη από τις νεαρότερες ομάδες ηλικιών. 
Τέτοιου ε ίδους στοιχεία πρέπει, να χρησιμοποιούνται με προσοχή 
όταν γίνεται εκτίμηση της αύξησης, γιατί η δειγματοληψία των 
νεότερων ομάδων ηλικίας δεν είναι, σντ ιπροσωπευτ ι κή του 
πληθυσμού.
6.6 Ανάδρομος υπολογισμός

Άντι να χρησιμοποιούμε τα λέπια μόνο για το προσδιορισμό 
της ηλικίας που έχει φθάσει το ψάρι, τη στιγμή της 
δειγματοληψίας., αυτά απορούν να χρησιμσπο ιρθούν για την 
εκτίμηση του μήκους που είχε το ψάοι σε προηγούμενες ηλικίες 
χρησιμοποιώντας μια οιαδικασία γνωστή ως ανάδρομος 
υπολογισμός. 0 Binar Lea (1910) έδειξε ότι το μέγεθος του 
λεπιού της ρέγγας και οι σχετικές θέσεις των ετήσιων 
δακτύλιων, ξεκινώντας από τον τηρύνα προς τα έξω, είναι 
ανάλογες με το μήκος του ψαριού τη στιγμή αυτή. Μπορούμε να 
υπολογίσουμε το μήκος (Ln) του ψαριού τη στιγμή που 
εμφανίζεται ο κάθε ετήσιος δακτύλιος χρησιμοποιώντας τον τύπο 
του Lea.·

RnLn = ---  L (6.1)
R

όπου: L είναι το μήκος του ψαριού τη στιγμή της σύλληψης, Η 
είναι η ακτίνα -τη στιγμή της σύλληψης, και Ρ.η είναι η ακτίνα 
από τον πηρύνα μέχρι τον ετήσιο δακτύλιο η.

Η σχέση·μήκος σώματος/μήκος λεπιού όταν παρίσταται 
γραφικά με το μήκος το.υ ψαριού στον άξονα των τεταγμένων (ψ) 

και το μήκος του λεπιού στον άξονα των τετμημένων (χ).
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υπολογίζετοει από την ακόλουθη εξίσωση; . .. ..
L = a + ó R (-6-2)

όπου b είναι ο συντελεστής παλινδρόμησης ή κλίση τηε ευθείας 
και a είναι σταθερό, που δείχνει την απόσταση τηε ευθείας από · 
το σημείο .τμήσης των δύο αξόνων.

0 τύπος του Lea δεν λαμβάνει υπόψη του το μέγεθος του 
ψαριού πριν δημ ιουργηδούν τα λέπια. Στο λαβράκ ι . - αυτό - __ 
συμβαίνει περίπου στα 25 τκη (Kennedy και Fit-zmaurice. 1972) 
έωςτα 31 aun (Barnabe. 1975b). Συνεπώς σ'αυτή την έκταση τα 
μήκη του ανάδρομου υπολογισμού υποεκτιμούνται ,. αν και το 
λάθος μειώνεται σταδιακά στον υπολογισμό του μήκους για κάθε 
μεγαλύτερο ετήσιο δακτύλιο. Ακόμα και όταν αυτός ο παράγοντας 
λαμβάνεται υπόψιν, ο ανάδρομος υπολογισμός οδηγεί σε 
.υποεκτίμηση των μηκών των μεγάλων ψαριών για τα πρώτα χρόνιά 
της ζωής -τους, και σε υπερεκτίμηση για την μετέπειτα ζωή..
Αυτό είναι γνωστό σαν το φαινόμενο, της Rosa Lee και παρατηρήθηκε αρχικά στην ρεγγσ (Lee, 1920)·. Μερικοί ιρευνπ 
υποστηρίζουν ότι παρατήρησαν το φαινόμενο αυτό στο λαβράκι 
(Ottawav και Simkiss, 1979). 0 Kelley (1988b), ωστόσο, δεν 
βρήκε κανένα στοιχείο αυτού του φαινομένου σε πάνω’ από· 6000 
λαβράκια στην Μεγάλη Βρετανία από το 1946 έως το 1985, αν και 
χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ή θ η κ ε  ο βασικός τύπος ανάδρομου υπολογισμού του 
Lea. Μια αιτία του φαινομένου της Rosa Lee είναι ότι τα 
μεγαλύτερα σε ηλικία ψάρια, συνεπώς αυτά που επιβιώνουν 
περισσότερο, είναι αυτά που έχουν πιο αργή ανάπτυξη. Τα ψάρια 
με γρηγορότερη ανάπτυξη από κάθε είδος έχουν μικρότερη 
διάρκεια ζωής και είναι τα πρώτα, από κάθε ετήσια κλαση που 
αλι ευονται (Bagenal 'Κ'αι Tesen, 197α) .

Για να αντισταθμιστούν οι πιθανές πηγές λάθους στον 
ανάδρομο- υπολογισμό έγιναν τροποποιήσεις στον βασικό τύπο του 
Lea. Για παράδειγμα, o Tesen (1968) χρησιμοποίησε τον τύπο 
Ln - a = (Rn/R) (L - a), στον οποίο η σταθερά a υπολογίζεται 
από την παλινδρόμηση του μήκους του ψαριού έναντι 'στην ακτίνα 
του λεπιού'. Για την ακριβή εκτίμηση της αύξησης είναι 
απαραίτητο να περί λάβουμε ένα τέτοιο συντελεστή διόρθωσης 
(Carlander, 1982) .

0 ανάδρομος υπολογισμός έχει πολλά πλεονεκτήματα έναντι 
των μεθόδων τής απευθείας εκτίμησης της αύξησης των ψαριών. 
Ενα όφελος είναι ότι η πραγματική αύξηση του ψαριού το έτος 
της σύλληψης (ένα πρόβλημα της κατανομής ηλικίας μήκους το 
καλοκα ί ρ ι..) ' μπορε ί να μετρηθεί- στο περιθώριο.του λεπιού. Ενα 
άλλο κέρδος είναι ότι μπορεί να εκτιμηθεί η ανάπτυξη τα 
προηγούμενα έτη για διάφορες κλάσεις ηλικιών. Ωστόσο, ο 
ανάδρομος υπολογισμός μπορεί να επηρρεαστεί από την 
επιΑέκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων και από την εκλεκτική 
θνησιμότητα ορισμένου μεγέθους ψαριών ανά κλάση ηλικίας. Αυτά 
πρέπει να τα'λαμβάνουμε υπόψη όταν υπολογίζουμε, το μέσο μήκος 
ανά ηλικία σε έναν πληθυσμό.
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6.7 Μοντέλα αύξησης
Στα μοντέλα αύξησης χρησιμοποιούνται, τα μέσα μήκη ανά 

ηλικία (καμπύλες αύξησης) ή οι* ετήσιες αυξήσεις του μήκους. 
Κάτω από κανονικές κλιματικές και περιβαλλοντικές συνθήκες το 
λαβράκι εμφανίζει χαρακτηριστικό μοντέλο εποχιακής αύξησης 
κατά το οποίο οι μεγαλύτερες·μηνιαίες αύξησεις στο μήκος.και 
στο βάρος πραγματοποιούνται τους πιο θερμούς μήνες, συνήθως 
από τον_Ιούνη έως τον Οκτώβρη. Το φθινόπωρο .και το χειμώνα, η 
αύξηση επιβραδύνεται ή (το πιο πιθανό) σταματά, αν _και η. .. 
περίοδος στην οποία δεν υπάρχει αύξηση- εξαρτάται. από την · 
θερμοκρασία της θάλασσας και το στάδιο ωριμότητας του ψαριού,. 
Επίσης η αύξηση εξαρτάται από την ηλικία του ψαριού αφού ο 
ρυθμός αύξησης μειώνεται καθώς το ψάρι μεγαλώνει. Το μοντέλο 
της εποχιακής αύξησης από παρατηρούμενα μεγέθη ανά ηλικία για 
λαβράκια ηλικίας 3-7 ετών φαίνεται στο σχήμα 5.6.

Σχήμα 6.6 Τα παρατηρούμενα μήκη ανά ηλικία, για ηλικίες 3+ 
έως 7, των ετήσιων κλάσεων 1969 στο Anglesey και 1975 στη Ν. 
Cornwall. Τα νούμερα δηλώνουν τον αριθμό των ψαριών στο 
δείγμα. Kelley, 1988b.

0 Kelley (1988b) περιέγραψε διαφορές στο μέγεθος ανά 
ηλι.κία από περιοχή σε περιοχή αλλά αυτές δεν είναι σταθερές 
από χρόνο σε χρόνο. 0 ρυθμός αύςησης μπορεί να ποικίλεl 
ανάμεσα στις ετήσιες κλάσεις. Οι κλιματικές συνθήκες έχουν 
μεγάλη επίδραση στην αύξηση του λαβρακιού. Στο σχήμα 6·,7 
φαίνεται οι καμπύλες αύξησης αρσενικών και θηλυκών από 
συγχωνευμένα- στοιχεία από όλες τις περιοχές της Μεγάλης 
Βρετανίας από το 1982 έως το 1988.

Οι ανωμαλίες σ'αυτές τις καμπύλες αύξησης πάνω από την 
ηλικία 14 οφείλονται κυρίως στην έλειψη δειγμάτων. 0 ρυθμός 
αύξησης των Θηλυκών είναι σημαντικά υψηλότερος από αυτόν των 
αρσενικών (ρ < 0.05) ανάμεσα στις ηλικίες 7 και 15, οπώς 
σημειώνεται, από τον Kelley (1988b) . Αυτός ο τρόπος ■
παρουσίασης δεν απεικονίζει τις αλλαγές.στην αύςηση.που
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Σχήμα 6 .7 Παρατηρούμενα μήκη ανά ηλικία. Οι. κάθετες γραμμέ 
απεικονίζουν τα όρια εμπιστοσύνης. Οι αστερίσκοι δηλώνουν 
σημαντική διαφορά στις μέσες τιμές για τα αρσενικά και 
τα θηλυκά (ρ<0.05). Pickett και Pawson, 1994.

Σχήμα 6.8 Μήκη ανά ηλικία από ανάδρομο .υπολογισμό για 
λαβράκια όλων των ηλικιών που πιάστηκαν το 1983 (κύκλοι) κα 
το 1986 (τετράγωνα). Pickett και Pawson. 1994.
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■ μπορεί να έγιναν την περίοδο της δειγματοληψίας ή την ■ λ-.;. .'?■■■ 
διακύμανση του ρυθμού αύξησης'ανάμεσα στις ετήσιες ',κλάσέ'υς.."" 
Στο σχήμα 6.8 φαίνονται, τα μήκη του λαβρακιού από ανάδρομο 
υπολογισμό· που έχουν συλλεχθεί το 198-3 και το-1986..

?  .Υπάρχει μικρή διαφορά στα μήκη από ανάδρομο υπολογισμό 
ανά ηλικία στα δείγματα από διαδοχικά έτη .που οφεiλεται..,-:εν ·;? 
μέρει,.’στην ομαλοπόίηση από το συνδυασμό, .των περιοχών,, των. .,' 
εποχών,ρ και των ετήσιων -κλάσεων στην' δ.ειγματοληψία.’ Οι':'φ;, 
καμπύλες, στα σχήματα 6.8·;και 6.9 αναπαριστούν το, τυπικό > ' V : 
μοντέλο αύξησης του πληθυσμού του λαβρακιού στην Μεγάλη V 
Βρετανία στις αρχές της δεκαετίας του ’80.

Είναι συχνά αναγκαίο να εκφράσουμε .την.αύξηση με 
μαθηματικό.τρόπο με τον οποίο είναι δυνατό γα προβλέψουμε το 
μέσο μήκος, ή βάρος-για- κάθε δεδομένη .ηλίκΛα,. Γενικά -·οτ.: XHyi"v.· 
ερευνητές ασχολούνται με το ρυθμό αύξησης-στον αλιεύσιμο . 
πληθυσμό, καθώς επίσης και με το μήκος ή. το βάρος ανά. ηλικία 
για κάθε άτομο χωριστά.

Οι. περισσότερες εργασίες για την αύξηση χρησιμοποιούν 
την κλασική εξίσωση αύξησης του von Bertlanffy (1938). Αυτή 
περιγράφει τον ετήσιο ρυθμό αύξησης για το λαβράκι αρκετά 
καλά και μπορεί να συγχωνευθεί με τα μοντέλα εκτίμησης του 
αποθέματος. Αρκετά μοντέλα παραγωγής, π.χ. των Beverton και 
Holt (1957), χρησιμοποιούν την εξίσωση αύξησης του von 
Bertlanffy που συνήθως γράφεται ώς εξής:

-k(t-to) .
Lt « Lmax (1-e · - } — ..  ..(6.3)

όπου: Lt είναι το μήκος σε χρόνο t (σε ‘‘έτη) , Lmax είναι το 
μήκος κατά το οποίο ο ρυθμός αύξησης πλησιάζει το μηδέν, π.χ. 
το θεωρητικό μέγιστο μήκος που μπορεί, να φτάσει ένα ψάρι, k 
είναι ένας συντελεστής που περιγράφει, το ρυθμό με τον οποίο 
πλησιάζει, το Lt το Lmax και ονομάζεται ρυθμός μείωσης τη,5 
αύξησην, το to τοποθετεί, την καμπύλη αύξησης που περιγράφεται 
από το k  και το Lmax στον άξονα της ηλικίας k g l  είναι ηλικία 
στην οποία το ψάρι, θα είχε θεωρητικό μέγεθος μηδέν αν 
συνέχιζε να αυξάνει, με τον ίδιο τρόπο καθόλη την διάρκεια της 
ζωής του.

Οι. τιμές.·'του Lmax tfai. του k παρέχουν ένα απλό μέσο 
σύγκρισης τού ρυθμού αύξησης ανάμεσα σε. πληθυσμούς. Αυτές οι 
παράμετροι-'υπολογίστηκαν για τα λαβράκια που πιάστηκαν στην 
θάλασσα τηέ Ιρλανδίας ( K e n n e d y  και Fitzmaurice, 197.2)', στο 
Plymouth (Sabriye, 1.983) και. στη Νότια Ουαλία (P a r s o n s *V. 
1982). Τα δείγματα του Plymouth (135 ψάρια): συλλέχθησαν από ' 
τον Μάη έως τον Ιούνη του 1982. 0 Sabriye υπολόγισε τις nót-; 
παραμέτρους του ρυθμού αύξησης για^αρσενικά. και θηλυκά μαζί .. 
Lmax ν'β; 72 cm και. k = 0,14. Αυτές οι τιμές εΐναυ σύμφώνες^με - 
αυτές που δημοσιεύτηκαν απο τον Kennedy και τον Fitzmaúrice 
.(1972) για το ..λαβράκι της Ιρλανδίας (Lmax = 71 cm, k 0.14) .
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Η ανάλυση των στοιχείων από την περιοχή του" Swansea έδωσε μια. _
σειρά παραμέτρων του ρυθμού αύξησης. μου εξαρτώντατ-από την . ξ..>
ετήσια κλάση, το φύλο και την καταγωγή των δειγμάτων. 0 · -, -Τ//://ίί- '7:: 
Parson υπέθεσε ότι η μεγαλύτερη τιμή , του Lmax (31 cm) που : .ΐ ///.■ βρέθηκε όταν μελετήθηκαν όλα τα ψάρια μαζ ί πρσκλήθηκε από ·'
τον συνυπολογισμό των λίγων μεγάλων (13-21 ^τών) ψαριών με ; f
γρήγορη ανάπτυξη. Αυτό είναι -αντίθετο με. τις προβλέψεις που _
¡βασίζονται στο φαινόμενο της Rosa Lee, .αλλά ο Parsons .βρήκε 
ότι, γενικά, όσο μεγαλύτερη είναι η έ.τ.ήσια ;κλάση, .-..τόσο·.; ./■ /: . Í:f.V ///:/ί/*Κ 

"■μεγαλύτερη είναι η τιμή τ.ου Lmax. Η μέση' τιμήΓτου^Ι^ιαχ^γ^^μ^ ' 
/λαβράκι, της Νότιας Ουαλίας και;για τα δύο φ ύ λ α και .όλες τι;ς ://.κλώσεις ηλικιών, ήταν 72 cm, που είναι όμοια με τις τιμές για /Xr:·/ >:· 
το λαβράκι του Plymoyth και θάλασσας της Ιρλανδίας. Οι άτιμες· ’ ■■/-. 
του k που υπολογίστηκαν απο τον Parsons κυμαίνονται από 0.14 :·'
έως. 0.22 με μέση τιμή 0.17. /
6.8 Αύξηση σε μήκος ../_■··. .. · : . ···' ·-'· ····.··... :/:,·'·' ·■ /■•;;···/::̂···';

Αν και κάποιος πρέπει να είναι προσεκτικός όταν ·.. ··.././ ' ·
. συγκρίνει τα μήκη σνά ηλικία και τις παραμέτρους της αύξησης 
που αναφέρονται σε διάφορες μελέτες, είναι χρήσιμο να/ ■ /.
δείξουμε μια σειρά από αποτελέσματα έτσι ώστε να :/
απεικονιστεί η διακύμανση στην αύξηση του λαβρακιού." ' τ
Φαινομενικά, στα νερά της Ευρώπης, η αύξηση είναι αργή στο 
βορρά και γρήγορη στο νότο (πιν 6.3). Μια καλύτερη εξέταση, 
ωστόσο, δείχνει ότι η αύξηση του λαβρακιού στο Μαρόκο και 
στην Αίγυπτο είναι πιο αργή από ότι στις Γαλλικές ακτές στη 
Μεσόγειο. Οι ρυθμοί αύξησης κατά μήκος των ακτών του
Ατλαντικού, στη Βρ'εττάνη, στη Νοτιοδυτική Γαλλία (Vendee) και·.'. .-■ · -/
•στο Μαρόκο, είναι όμοιοι. 0 Bafnabe προτείνει ότι οι .¿¿·

..-περιβαλλοντικοί παράγοντες, ιδιαιτέρα η θερμοκρασία, και οι - ·/’/
βιολογικοί παράγοντες, όπως οι τροφικές σχέσεις και ο 
διειδικός ανταγωνισμός, είναι αυτοί πού καθορίζουν την 
αύξηση. Αν και η θερμοκρασία είναι αυτή που επηρρεάζει κυρίως , 
την αύξηση του λαβρακιού, λίγες εργασίες παρουσιάζουν 
στοιχεία για το καθεστώς της θερμοκρασίας κάτω από το οποίο 
ζούσαν οι πληθυσμοί του λαβρακιού που μελετήθηκαν.- Τα ψάρια 
του Ατλαντικού ζουν σε θερμοκρασίες χαμηλότερες απο από αυτά 
που ζουν στα ρηχά μέρη της Μεσογείου. Ετσι δεν μπορούμε να 
εξηγήσουμε τα μικρά μήκη ανά ηλικία που δίνονται από τον . ;' ///<
Rafail (1971) για τα λαβράκια στην Αίγυπτο, εκτός και αν οι ·'' ·/ - /
Θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές ή τα αποθέματα της τροφής είναι περιοριστικά.

.,··' ι ■0 Kelley (1988b) αναφέρει περιπτώσεις λαβρακιών που 
έχουν μεγαλώσει γρηγορότερα από το κανονικό για τα νερά της 
Μεγάλης Βρετανίας ( π.χ. .μήκος 48 cm και πάνω στην- ηλικία 6}'> 
και έδειξε ότι η αύξηση από ανάδρομο υπολογισμό στα πρώτα 6 ·4·νχ>*-
χρόνια της ζωής του λαβρακιού είναι μεγαλύτερη στους ■ ■ -γ-
πληθυσμούς στις νοτιοανατολικές ακτές από ότι στις άλλες; -· 
περιοχές της Μεγάλης Βρετανίας, Αν^και δεν μπορούμε να · - ·.:-&■
■απορρίψουμε την υπόθεση του Kelley ότι':-ετήσιες- κλάσεις * ·;--'*·».· ■ r 
μεγάλων ,ψαρ*ιών (όπως αυτά που γεννήθηκαν .το 1966) μπορεί να
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Ηλικία
(έτη}

' i :
Ιρλανδία Ν. Βρεπάνη

. 3
Vendee

4.
tachón Sets

: δ 
Hnpöxo

7
Aiyuinos

λρο. δηλ. Αρο. 9ηλ Lagoons δάλαοοα Αρο- Sul

8 f ; 9 ; · ,Γ 19 
iu t. ακτέε Η. Βρετανία Αν. ακτέε
Η. Βρετανίας όλες οι περιοχέε Η. Βρετανίαε
Ετ. κλάοη 1975 1982-86 1991

Jipo. *8ηλ. . , Apc.. 6Γ,λ.

1 7.1 8.2 - 9.4 9.4 12.0 17.4 14.5 13.2 9.0 '■·'/. 19.5. ,.
2 · • 16.1 16.5 19.0 18.2 18.2 21.7 28.3 23.0 18.5 14.7 16.3 18.5 - 25.9
3 -.22.1 23.4 26.2 27.0 25.8 28.0 35.3 39.1 29.0 22.0 21.4 23.1 ; ,'-26.2 27.4 - ,  36.7 ....
4 28.5. 29.3 33.1 35.6 32.7 32.3 31.9 43.1 47.0 34.0 25.6 26.9 28.8 33.6 34,7 - 39.3
5 33.3 34(3 40.7 41.3 38.8 38.1 35.2 47.9 53.8 40.0 ■ 29.4 ' 31.8 33.4 36.2 37.7 46.5
6 37.4 39.1 . 45.4 46.4 42.7 43.5 38.1 51.5 59.5 45.0 33.3 35.8 38.1 38.8 39.5 49.5
7 42.2 44.0 48.8 51.5 51.5 48.6 42.3 - - - 36.8 41.1 43.4 43.7 45.2 52.0

ϋπγεε: 1. Kennedy και Fitaanrice (1972). 2. teríignac (1937), 3. Lan ta i îfcoag (1970), 4. Steigert (1970), 5. tenate (1976a), 5.
Gravier (1961), 7. Rafail (1971), 8, Xelley (198Sb), 9, Pickett xat Paxsca (1994). 10. Pickett Mi Pavson (1994) ALK

ϋΐνακας 6,3 ϋέσα πτρατηροόμε'/α ολικά μήκη λαΒραχιών ηλικίας Î-7 οε διάφορες ιιεριοχέε, Barnabe, 1976α
' -προέρχονται από το Biscay και απλώθηκαν βόρεια κατά την 
εφηβεία, εκτεταμένες δειγματοληψίες στην Νοτιοανατολικά 
Αγγλία έδειξαν μικρές; διαφορές ανάμεσα στα μοντέλα αύξησης 
των juvenil le εκεί και σ ’αυτά που αναφέρονται για το Biscay 
από τον Lam Hoai Thong (1970) και τον Sirequert (1972)
(πιν. 6.3). Ακόμα και τα στοιχεία του Kelley (1988b) δείχνουν 
ότι δεν υπάρχει σημαντική διαφορά στην αύξηση του λαβρακιού 
στην Νοτιοανατολική Αγγλία και στο Biscay για τα 6 πρώτα 
χρόνια της ζωής του. Τα μοντέλα αύξησης για την Μεγάλη 
Βρετανία στην δεκαετία του 1970 και του 1980 (σχ. 6.7) είναι 
όμοια με αυτά που παρατηρήθηκαν από τον Bertignac (1987) στην 
Νότια Βρεττάνη.

*.Παρουσιάζεται μια συσχέτιση ανάμεσα στην αύξηση των 
juvenil le του λαβρακιού και την θερμοκρασία της θάλασσας 
(Pawson. 1992).. Η σχέση της θερμοκρασίας της θάλασσας κατά 
την κύρια περίοδο αύξησην (Μάιος-Νοέμβριος) και του μέσου 
μήκους των juvenil le του λαβρακιού στο τέλος του τρίτου 
χρόνου της ζωής τους στο Solent στις νότιες ακτές της Αγγλίας 
τη δεκαετία του '80 παρουσιάζεται στο σχήμα 6.9.

Το χειμώνα το 1988/39 και το 1989/90 είχαμε ασυνήθιστα 
υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες στη θάλασσα. Οι ήπιοι αυτοί 
χειμώνες ακολουθήθηκαν από δύο ζεστά καλοκαίρια. 2τα έτη 
1988-90 η αύξηση ιδιαίτερα των 0-, 1-, 2-γκρουπ ήταν 
εξαιρετικά ...υψηλή στη Αγγλία και. στην Ουαλία. Η αύξηση ήταν 
πιο έντονη'στα νοτιοανατολικά, όπου τα μήκη ανά. ηλικία είναι 
όμοια με .αυτά που αναφέρονται. από τον Barnabe (1976a) στην 
αρχή της δεκαετία του '70 στην Νότια Γαλλία. Η αύξηση είναι 
γρηγορότερη το καλοκαίρι σε ζεστά και ρηχά νερά από ότι. στις 
ακτές του ωκεανού όπου η .διακύμανση της θερμοκρασίας ανάμεσα 
στο καλοκαίρι και τον χειμώνα είναΤ μικρή. Το φθινόπωρο οι 
."θερμοκρασία στα ρηχά νερά πέφτει απότομα έτσι τα λαβράκια 'Τ’:·~ 
μεταναστεύουν σε βαθύτερα και.θερμότερα νερά. Τα λαβράκια που
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Νοέμβριος. b) Αποκλίσεις από τη μέση τιμή του μήκους στη 
δεκαετία 1980-39 των λαβρακιών του Solent στο τέλος της 
τρίτης περιόδου αύξησης. Pickett και Pawson, 1994
περνούν το χειμώνα σε νερά με Θερμοκρασία κάτω από 7 ή 8 C 
δεν μπορούν να τραφούν. Κατά τους Θερμούς χειμώνες στα τέλη , _ · 
της δεκαετίας του '80 οι Θερμοκρασίες ήταν αρκετά υψηλές ώστε 
να είναι δυνατή η κανονική. Θρέψη και έτσι, να συνεχιστεί; η - 
αύξηση.
6.9 Μακροζωία, και μέγιστο μήκος/

Στην Μεσόγειο θάλασσα και στον Ατλαντικό στις 
νοτιοδυτικές ακτές της Αφρικής όπου η αύξηση του λαβρακιού 
είναι γρήγορη, η διάρκεια της ζωής του είναι πολύ μικρότερη γ?..; από ότι είναι στην Μεγάλη Βρετανία. Στο Sete για παράδειγμα,'"?·- · 
ο Barnabe αναφέρει ότι τα λαβράκια ηλικίας πάνω από 6 ετών ι 
είναι σπάνια με ποσοστό μόνο 1% σε.^2000 δείγματα που ‘
υπολόγισε την ηλμκία τους. Κατέγραψε μόνο, δύο λαβράκια . 
ηλικίας 10 ετών και ένα 14-15 ετών. CLl Gravier (1961) αναφέρει-·'“ 
ότι- η μέγιστη ηλικία του λαβρακιού στο Μαρόκο είναι- 13 .·- - .
•χρόνια.· Οι περισσότεροι συγγραφείς συμφωνούν ότι στην, Μεγάλ̂ -·;.·:;...
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Βρετανία καί στην Ιρλανδία η μεγίστη ,n)U;.Kία; του,"λαβρακιού ο 
είναι περίπου 30 χρόνια. Σε δειγματοληψία: που ' έγ.ι-νε ·το 1988 ·: 
βρέθηκαν αρκετά άτομα της ετήσιας κλάσης .του 1959,. ενώ το _ 
1989 βρέθηκαν λιγότερα (πέντε) και το 1990 μόνοένα. Σε όλες 
τις περιοχές, τα αρσενι κά .αρσενικά λαβράκια* όχι μόνο· ■
μεγαλώνουν πιο αργά αλλά ζούν και λιγότερο από. τα θηλυκά. 
(Kelley, 1988b)·. Το ότι τα περισσότερα.από τα μεγαλύτερα 
•λαβράκια σε κάθε περιοχή είναι θηλυκά φαίνεται από τα .: ·■· .·.·-.
στοιχεία για την Μεγάλη Βρετανία που χρησιμοποιήθηκαν στο -.η; η 
σχήμα ,6:.7.. ό.Στα λαβράκια που έγινε- αναγνώριση του ̂ ύλου · καλ· 
'υπολογισμός;' της 'ηλικίας. 24 ψάρια ήταν .18 ετών και πάνω, μόνο πέντε ήταν αρσενικά από τα οποία το μεγαλύτερο' ήταν 22 ετών.■ 
Τα. περισσότερα ψάρια πάνω από 11 ετών είναι θηλυκά. '

Αν και υπάρχουν διαφορές στη μεγίστη ηλικία από περιοχή 
σε περιοχή, το μέγιστο μήκος που μπορεί να αποκτήσει το 
λαβράκι δεν φαίνεται να ποικί.λε.ι σημαντικά. Στο-.νότο τα - pi
λαβράκια με γρήγορη ανάπτυξη φτάνουν στο μέγιστο.μήκος 
νωρίτερα αλλά , δεν γίνονται μεγαλύτερα από αυτά στο ----- '■ 
βορρά. Το μεγαλύτερο δείγμα που συνάντησε ο Barnabe στο. Sete 
ήταν 92.5 cm. 0 Gravier λέει ότι το μέγιστο μήκος του ■ 
λαβρακιού στο Μαρόκο είναι 85 cm. Στην Μεγάλη Βρετανία συχνά 
καταγράφονται δείγματα από την εμπορική αλιεία με.μήκος 80 
έως 85 era. Από το 1983 έχουν πιαστεί αρκετά ψάρια αυτού του 
μεγέθους που άνηκαν στις ετήσιες κλασεις του 1966—69 (MAFF 
και D.r. Kelley)- Το μέγιστο μήκος του είδους σε όλες τις 
περιοχές θεωρείται ότι είναι 95 cm. Το μεγαλύτερο.·, αρσενικό 
λαβράκι που βρέθηκε την περLοδο.1932-1988 ήταν 75 cm. Από τα . 
43 λαβράκια που ήταν πάνω από 70 cm και έγινε αναγνώριση του 
φύλλου μόνο τρία ήταν αρσενι κά.. · · ..·- · · ."·--
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6.10 Σχέσεις μήκους-βάρους ηλικίας-βάρρυς
' Οταν αυξάνεται η ηλικία ή διακύμανση των’βαρών'αυξάνει- 

Η εκτίμηση των μέσων βαρών ανά ηλικία δεν έχει μεγάλη χρησιμότητα για τον υπολογισμό του πραγματικού βάρους των 
(μεγάλων) ψαριών. Επίσης τα βάρη ανά ηλικίαιποικιλου.ν ανάμεσα 
στους πληθυσμούς σε διαφορετικές περιοχές ανάλογα με τις. ,.··
τροφικές συνθήκες (κυρίως διαθεσιμότητα της τροφής και -’· Γ 
θερμοκρασία) που ζουν τα ψάρια. -Συνήθως η σχέση ανάμεσα-ΐ· ύ_2ίϊ::·
στο μήκος και στο βάρος δεν ποικίλει τόσο πολύ ανάμεσα'στους · 
πληθυσμούς σε μια δεδομένη ηλικία. \

Στο σχήμα 6.10 φαίνεται η κατανομή των βαρών σε σχέση με 
το μήκος για αρσενικά και θηλυκά και αρσενικα λαβρακια που 
βασίζεται σε δείγμα 1135 ψαριών. Εαν ενωθούν τα δύο φύλα,, 
τότε αυτό το σχήμα είναι όμοιο με αυτό του. Barnabe -γι.α την 
σχέση μήκους βάρους για τα λαβράκια στο.-;Sete, αν και / τα·-:-’ 
•λαβράκια κάτω από 40 cm στη Μεγάλη Βρετανία είναι-λίγο. -
βαρύτερα για ένα δεδομένο μήκος από αυτά, στην Νότια Γαλλία,.
Τα θηλυκά λαβράκια είναι πιο βαριά από τα αρσενικά για κάθε 
συγκεκριμένη ηλικία από 5 έως 13 ετών.

3 00 0
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_ΟΒgr ο*S’1000 s *<Ο
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r- e 
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t9,'/·,,118//
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Σχήμα 6.10 Σχέση μήκους-βάρους σε αρσενικά και θηλυκά ·; -
λαβράκια. Οι αριθμοί δείχνουν τις ηλικίες των αρσενικών καν'.' 
των - θηλυκών, Pawson και Pickett,-1994 - ώ ■

Στο παράδειγμα του σχήματος 6; 10. φαίνεται ότι η άπλήηίωώ.;· 
γραφική παρουσίαση δεν δίνει καθαρή εικόνα των διαφορών στις σχέσεις μήκους-βάρους. Εάν υπάρχουν διαφ,'όρές. μπορούν να ..·; Γ
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περιγράφουν από·· μαθηματικές εξισώσεις.
Πολλές μελέτες χρησιμοποιούν τηνεξίσωση:

(*7 = α (6.4)

όπου (»7 ε ίνα ι το οι&, ο, είναι μια 
ψαριού, 3ο είναι

βάρος σε γραμμάρια. Π είναι το ολικό μήκος σε 
σταθερά που σχετίζεται με .την. κατάσταση του . . 
ένας εκθέτης που τείνει να έχει τιμή 3.

Φύλο Ομα5 ε ς 
μήκους 
(πει)

Α *.ομα .· ·.·-· 
δείγμα

■ -6
α( χ 10 ) >·

2

Μάιος Α
Μάιος β
Ιούλιος Α
Ιούλιος 6
Αυγ. Α
Αυγ< β
5 77 *η

¿επ. Θ
Οκε. *Λ
Οκ,τ. θ
Νοεμ. Α
Νοεμ. Θ
2επ. Α
3επ. --  ·· Α
¿επ. θ
¿•επ .· Θ
Αυγ. , ¿επ •  *

Οκτ. Α-ί-θ

250—690 *7
260-790 99
240-600 91
252-687 128
193-66Ό Λ  “

290-780 .159-700 ή Ό.Ε
155-720 13 δ
273-725
284-781 .104
213-696 η .λ
305-770 56
159-420 ΕΓο
425-700 49
155-420 ■“>ΪΓ/ ·~>
422-720 61
94-731 592

31.86 ■ 2.807 0-. 9618.67 2.902 0.9932.17’ 2.809 0.9833.45 2.810 0.935.15 .3.032 0.999..23 ■ 3.019 0.9918.72 2.907 Ό . 991 οο
2 _  ·_/ .  Ό  ¿Λ 2.938 0.9911.95 2.978 0.988.99 3.022 0.996.00 3.091 0.998.13 3.047 -0.9720.22 2.392 0.9929.82 2.833 0.9615.50 2.941 0.9931.75 2.328 0.96
12.96 2.969 0.99

Πίνακας 6.4 Εποχιακές παράμετροι της στο μήκος και στο βάρος για το λαβράκι. 
1994.

παλινδρόμησης . Ρία3·:βόό και ανάμεσαΡανέοη,

Τέτοιες εξισώσεις χρησιμοποιούνται συχνά για την 
πρόβλεψη του βάρους για ένα δεδομένο μήκος σε περιπτώσεις που 
δϊν υπάρχουν στοιχεία για το ακριβές βάρος, ¿τον πίνακα 6.4 
δίνοντα-’οι σ χ έ σ ε ι . 5  μήκους-βάρους για τα δύο φυλά του¡ς Ε
τους οποίους υπάρχουν >π·.ι·ρκή
λαβρακιού τπδ Μεγάλης βρετανίας γ·.<' ---- -----  στοιχί

α τους μήνες του έτους γι α
ια.

εν όλρς τις περιπτώσεις ο συντελεστής προσδιορισμού τηε 
παλινδρόμησην (γ 2) είναι μεγαλύτερος από 0.95 Η σταθερότητα 
των αποτελεσμάτων δείχνει ότι η σχέση δ.ν . -
αλλάζει για τα δύο φυλά ούτε για κάποια μεγέθη. Η. ς,·,ο .ν·-■ μήκους-βάρους υπολογίστηκε από τα στοιχεία και γι.α .?>αα?οϋί μήνίϊ Αύγουστο, ί,πτίμβρ^ο.και Ο.τώΒρ,ο οΠρυ 
.υπάρχει η μ ι κ ρ ό τ ε ρ η  διαφορά ανάμεσα στις-σχέσεις για τα
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ενήλικα και τα juven.ille και- για τα' δύο φύλα,· Η τιμή τού 'b 
ήταν 2.97 που σημαίνει ότι το λαβράκι ίέχει ίσόμετρίκή. αύξηση 
δηλαδή ότι το βάρος του αυξάνει ευθέως ανάλογα με τον κύβο ' 
του μήκους και ότι δεν υπάρχουν αλλαγές στην, μορφή του ή;- 
σώματος του είδους κατά την διάρκεια τηε ζωής του.. Διαφορές 
στις σχέσεις μήκους-βάρους ίσως να οφείλοντώι στις, διαφορές 
στην αύξηση και την μορφομετρία ανά περιοχή Barnabe . , Ομώς,¿-ο 
τελευταίες, μελέτες δείχνουν μια- πιο-, γενική 'σταθερότητα.:'-.-ή";:

ι

6;ιι Μέγιστα βάρη
Οπως και με τα μήκη, υπάρχει αρκετά μεγάλη διαφορά ■ ' 

ανάμεσα στα μέγιστα.βάρη που παρατηρούνται στο λαβράκι"και το 
θεωρητικό μέγιστο που υπολογίζεται για ένα πληθυσμό.' Αυτό 
συμβαίνει γιατί το τελευταίο βασίζεται σε μέσες: τιμές,· ενώ τα 
παρατηρούμενα μέγιστα λαμβάνονται. από μακρόβια ή γρήγορα αυξανόμενα άτομα. ■ ή ■' '
.. 0 Kelley (1938b) σύγκρινε την αύξηση ατόμων από, διάφορες

-ετήσιες κΧάσεις στήν-Μεγάλη Βρετανία καί βρήκε ότι πολύ λίγα 
άτομα από την ετήσια κλάση του 1959,- .που ήταν αριθμητικά ή 
πιο άφθονη και η πιο μακρόβια ανάμεσα στο 1950 και το 1975, 
έφθαναν τα 7 Kg. Αντίθετα οι ετήσιες.κλάσεις του 1966 και, : 
1969, που ήταν λιγότερο άφθονες, περιλάμβαναν αναλογικά 
περισσότερα γρήγορα αναπτυσόμενα δείγματα.

Φαίνεται ότι το μέγιστο βάρος που μπορεί να φθάσει.ένα. .' 
λαβράκι είναι 10 Kg. Στην Ευρώπη το μέγιστο βάρος που έχει, 
καταγραφεί είναι 9.4 Kg αν και ένας ψαράς στο Languedoc 
αναφέρει ότι. το μέγιστο βάρος είναι 11.75 Kg (Barnabe1976a) 
και ο Aflalo (1910) αναφέρει ψάρι με όμοιο βάρος στον “ Βόσπορο. · .

Τα μέσα μέγιστα βάρη, που χρησιμοποιούνται στην δυναμική 
των πληθυσμών του λαβρακιού. βρίσκονται, από τον υπολογισμό 
του μέγιστου μήκους Lmax ή στις παρατηρούμενες τιμές των :-*/·-. 
μέγιστων βαρών. Στις περισσότερες μελέτες στο λαβράκι δεν 
υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός μεγάλων ψαριών έτσι ώστε να 
μπορούν, να γ-ivouv αξιόπιστοι υπολογισμοί που να βασίζονται υ 
-αποκλειστικά στα παρατηρούμενα, βάρη στο. δείγμα. •.Ετσ·μ.·-""ί;·'· 
.χρησιμοποιήται το Lmax ώς εξής:

1og Wmax = . 1og a + b χ Iog Lmax ./
Με Lmax = 7-6 cm που υπολογίστηκε χρησιμοποιόντας στοιχεία από 
μεγάλα λαβράκια, ο Parson (1982) βρήκε ότι το μέγιστο,βάρος 
είναι 4.2 Kg για το λαβράκι στην Νότια Ουαλία, αν. και το 
μεγαλύτερο ψάρι στο δείγμα του ζύγιζε 4?7. Kg. ~ ,‘ΓΓ _
6.12 Αύξηση στο μήκος, και στο βάρος με την η λ ικ ία  ■

Μια εξέταση στις'ετήσιες άύξήσεί-ςΐοτο μήκος και7στα’~ 
βάρος σέ μερικά δείγματα λαβρακιού στην-Μεγάλη Βρετανία- 
έδειξε ότι μειώνεται ο ρυθμός .αύξησης και στα αρσενικά -και.-
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στα θηλυκά στην πέμπτη και στην έκτη περίοδο αύξησης. Αυτό - ,ίζ^τσι_ τ;ην έναρξη ~Π2· ωρί μανσης, οποτε η -ενέργε ια και
οι"μεταβολίτες χρησιμοποιούνται για την αύξηση των γονάδων. · 
Μετά όμως, οι ετήσιες αύξησειβ στο βάρος μπορεί να είναι α ο μεγάλες Ενα λαβράκι μπορεί να μεγαλώνει κατά 0.2-0ο 
Κσ'.'άθε χρόνο για ακόμα 15.ή περισσότερα χρόνια. Τα-στοιχεία 
του Κβΐΐεγ (ΐά88ϊ>5 δεν δείχνουν αυτό το φαινόμενό, αλλά ο 

Πθ76’ο) επίσης καταγράφει μια κάμψη στην καμπύλη 
αύξησης (μήκος) κατά την έναρξη της ωρίμανσηε. που ακολουθείται από ανάκτηση του ρυθμού αύξησην. Είναι πιθανό 
ότι σ 1 αυτό το μοντέλο αύξησης υπάρχει μια τεχνητή αλοίωση 
εξσιτίας της δειγματοληψίας, καθώς η εξέταση των · 
αποτελεσμάτων του ανάδρομου .υπολογισμού σε δείγματα -’της. 
Μεγάλης Βρετανίας δείχνει επίσης ότι δεν υπάρχει κάμψη 
σ ’αυτές τις ηλικίες σε αρκετές χωριστές ετήσιες·κλάσεις.

Τα λαβράκια αν και στην αρχή έχουν χαμηλό ρυθμό.αύξησης, 
(σε βάρος), αυτός βελτιώνεται μετά την. ηλικία 6;. Επιπλέον 
έχουν το πλεονέκτημα ότι συνεχίζουν να αυξάνουν- σε βάρος σε 
ηλικίες- όπου τα άλλα είδη δεν φθάνουν ή αναμένεται να είναι' 
γερασμένα. 0 Soria.no (1990) απέδειξε ότι το λαβράκι 
παρουσιάζει αύξηση δύο φάσεων και πρότεινε τροποιήσεις'στις 
βασικές εξισώσεις αύξησης με τις οποίες περιγράφει αυτό το 
φαινόμενο'. Η πιθανή αιτία αυτού του φαινομένου είναι η αλλαγή 
της κυρίως δίαιτας του ψαριού στα μέσα της ζωής του.
6.13 Η σχέση ανάμεσα στη θρέψη, την αύξηση, την ωρίμανση και 
τη θερμοκρασία.

Πολλοί συγγραφείς (Kennedy και. Fitsmaurice, 1972, 
Barnabe, 1973 . Ke i ley;-'"1938b.) ""έχουν παρατηρήσει ότι. τα θηλυκά 
λαβράκια μεγαλώνουν γρηγορότερα από τα .αρσενικό. Επίσης έχουν 
δείξει, ότι η διαφορά του μεγέθους ανάμεσα στα δύο φύλα για 
μια συγκεκριμένη ηλικία γίνεται, στατιστικά σημαντική από την 
ηλικία 5 και μετά. Απροσδόκητα, τα στοιχεία του DFE για το 
λαβράκι της Μεγάλης Βρετανίας δεν δείχνουν σημαντική διαφορά 
στα βάρη των περιεχομένων του στομαχιού κατά την διάρκεια του 
κυκλου ωριμαvans, Στην πραγματικότητα, η αναλογία των βαρών 
των περιεχομένων του στομαχιού σε ψάρια μήκους πάνω από 42 ein 
ήταν υψίηλότερη τους μήνες Οκτώβριο έως Ιανουάριο, που είναι η 
κύρια περίοδος τής αύξησης των γονάδων, από ότι. ήταν τον 
υπολοιπο χρόνο (κεοάλαιο 3). Ο Kelley (1987) κατέγραψε ένα 
ενιαίο μοντέλο θρέψης των ενήλικων λσβρακιών για όλες τις 
εποχές. Ομως τα αποτελέσματα του μπορεί να είναι μεροληπτικά 
πρρ;ς τις υψηλές τιμές το χειμώνα, επειδή τα ψιάρια πιάστηκαν 
με παραγάδι οποτε τη στιγμή της σύλληψης το βάρος του, 
περιεχομένου του στομαχιού ήταν μεγαλύτερο. Στα ψυχρά νερά, Π. 
τροφή μένει για μεγάλο διάστημα μέσα στο στομάχι, εξσιτίας του 
μειωμένου ρυθμού πέψης, οπότε η ποσότητα της τροφής στο 
στομάχι δεν μας δίνει πληροφορίεςχγια την συχνότητα της 
θρέψης, Ο Kelley και το DFP βρήκαν μ*ιωμένα επίπεδα θρέψης 
και. χαμηλό συντελεστή ευρωστίας στα juvenil le σε όλες τις περιοχές, το χειμώνα.

Τα αποτελέσματα της μελετης των Pickett και Pawson
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μετακινήσεις των πληθυσμών των 
Αγγλία και την. Ουαλία οφείλονται 

τη» αύξησης καθώς επίσης και στις
στ ι s

από ?
ιασσα και στη ^  •ns αυξημένης διαθεσιμότητας ^θερμοκρασιών, Ραίνεται ότι

(1994> δείχνουν ότι οι ενήλικων λαβρακιών στην
GVCYKES Tns 3PÉVηΕ και * ιν«*Μ0β μεταναστεύουν σε νερ*αναγκες της αναπο.μυ.γα/,·<-,η Τ Λ. ,
με θερμοκρασ ί a πάνω 
Βόρεια, θάλασσα και 
εξαιτιάς τ 
υψηλότερων θερμ της ευρωστίας και της 
που παραμένουν εκεί μ 
π ε οιοοιστικ ο τροψικ όαπό 42 rm ε;νσν περισσότερη τροΦη στο στομάχι τους, .,V "" "^'.ΤΓ<^?ή ευρωστίας και τα αποθέματα των λιπών■μεγαλύτερο συντεΛεο^.ι γ , ^ __Α ■:  ̂ _ _ _~.ν~ rxri ουτικη όαγχη απο ότι στο βσμΡ1-«· Πμειώνονταν πιο σο/1-  ̂ . ·
a ν a τ ο λ  ι κ ά . .., , ..υ....—. —' Tc .=.vls\irG λαβράκια επειοή μεταναστεύουν σε ffupiMicS .
Tr~oioY*Vu·*'' αεγάλη διαθεσιμότητα τροφής το καλοκαίρι καιtua ίεστβς την ωοτοκία το
χ-ιαώνα έ χ ο υ ν  περισσότερες ευκαιρίες για- θρέψη και αυςηρη 
από’ ότι. τα iuvenille. χα '— ία παραμένουν κοντά στην ακ νή για

Ο. Οι τροφικές συνθήκες .στη 
θάλασσα της Ιρλανδία^ το καλοκαιρι, 

της τροφής και των συντελούν στην βελτίωση 
συσσώρευσης των λιπών, όμως τα ψάρια 
ετά το Σεπτέμβρη αντιμετωπίζουν ενα 
περιβάλλον. Το χειμώνα, τα λαβράκια πάνω

έτουςόλη τη διάρκεια του του λαβρακιού διατηρείται 
ωρίμανση. Οι αυξημένεςμε την μετανάστευση
την θρέψη σε σχεκ αμπής σε μ ε ρ κσημείο 6 για τα αρσενικό, και 
πρώτη ωρί μ aνση,

:αν συνέπεια, ο ρυθμός της αυςησης 
αυξάνεται κατά την πρώτη 

ενεργεικές απαιτήσεις που σχετίζονται 
και την αναπαραγωγή αντισταθμ ί ζονται από 

■Ξτικ'α· θερμά νερά το χειμώνα. Αυτό εξηγεί το
¿ς καμπύλες αύξησης στις ηλικίες 5 και 
6 για τα θηλυκά που αντιστοιχεί στην

Η ανάλυση των τοπικών στοιχείων δίνει χρήσιμες 
πληροφορίες για τις εποχιακές διακυμάνσεις της ευρωστίας και 
της λιποπεριεκτικότητας στους τοπικούς.πληθυσμούς των ¿υνβ'ηΐΐ 1β του ,λαβρακ ιού. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει για τα 
ενήλικα λαβράκια, τα οποία μετακινούνται εποχιακά ανάμεσα σε 
αυτές τις περιοχές- Για να απε ικονι σθούν αυτοί οι εποχιακοί 
κύκλοι για .τον κυρίως μετσναστευτι κό πληθυσμό, τα στοιχεία 
απο τις νότιες (Οκτ.-Μαρ.). τις κεντρικές, (Απρ.) και τις 
βόρειες (Μάιο—Σεπτ.) περιοχές αυνδιάστηκαν στο σχήμα 6.11.

Οπως ήταν αναμενόμενο, οι εποχιακές, διακυμάνσεις της 
ευρωστίας, της αναπαραγωγικής δραστπριότητας 'και της 
λ ιποπερ ιεκτι κότητας είναι αλληλένδετες. Οι. δείκτες της 
αύξησης των γονάδων — το ΘΞΙ και ο συντελεστής ευρωστίας (Ο 
(για ολόκληρο το σώμα) — δείχνουν ότι η ανάπτυξη των -γονάδων 
στα. ενήλικα αρσενικά ξεκινά τον Νοέμβρη. Η μακροσκοπική 
εξέταση δείχνουν οτι. τα ώριμα ψάρια κυριαρχούν στον πληθυσμό 
των ενήλικων αρσενικών από τον Ιανουάριο μέχρι τον Απρίλιο.
Τα ώριμα θηλυκά εμφανίζονται σε συντομότερη και πιο 
συγκεκριμένη περίοδο από ότι. τα αρσενικά. 0 Απρίλης φαίνεται, 
ότι είναι, ο μήνας στον οποίο η ωοτοκία φθάνει στο μέγιστο για · 
τα λαβράκια της Μεγάλης Βρετανίας. ’Ολα τα διαθέσιμα στοιχεία . δείχνουν ότι. η περίοδος της αύξησης των γονάδων και της 
ωοτοκίας τελειώνει μέχρι, τον Ιούνιο για τα θηλυκά και μέχρι, 
τον Ιούλιο για τα αρσενι κά. Η μείωση της αναπαραγωγικής -■'
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νότια και δυτικά όσο τα μεγάλα ψάρια .τα οποία-την εποχή αυτή 
έχουν ήδη υοτοκήσει.

■ Τη στιγμή που οι γονάδες έχουν φθάσει στην πλήρη 
ωρίμανση το Μάρτιο, τα μεσεντερικά λίπη των ενήλικων 
λσβρακιών έχουν χρησιμοποιηθεί πλήρως για ενέργεια και 
μεταβολίτες. Σύντομα όμως συσσωρεύονται "ξανά λίπη σαν 
αποτέλεσμα της μεγάλης τροφικής δραστηριότητας τους 
καλοκαιρινούς μήνες. Το Σεπτέμβρη τα λίπη αποτελούν το 1.5-2& 
του σωματικού βάρους του ψαριού. Τα λίπη διατηρούνται σε αυτά 
τα επίπεδα μέχρι τον Ιανουάριο. Τα επίπεδα των λιπών πέφτουν 
πιο απότομα και αυξάνονται πάλι· ένα μήνα, νωρίτερα στα θηλυκά 
από ότι στα αρσενικό. Αυτό απεικονίζει μια μεγαλύτερη συμβολή 
της ενέργειας στην αύξηση των γονάδων και το πιο απότομο 
τέλος της περιόδου ωτοκίσς στα θηλυκά. Οι μέσες τιμές της 

■ λιποπεριεκτικότητας και για τα δύο φύλα όλων των μεγεθών ήταν 
. σε γενικές γραμμές όμοιες. Τα στοιχεία για ψάρια πάνω από 42 
cm. δεν αποδεικνύουν την υπόθεση των Kennedy και Fitsmaurice 
(1972) ότι τα θηλυκά έχουν αναλογικά περισσότερα λίπη από τα 

• αρσενικά. Η ευρωστία των ενήλικων λαβρακι.ών που μειώνεται 
απότομα τον Φεβρουάριο και παραμένει χαμηλός μέχρι, να αρχίσει 
να αυξάνεται πάλι το Μάη για τα θηλυκά και τον Ιούνη για τα 
αρσενικά, συμπίπτει με το εποχ-ιακό κύκλο της 
λιποπεριεκτικότητας.

Δόόηκε ιδιαίτερη προσοχή στα λαβράκια μήκους 32-42 cm, 
που ονομάζεται το γκρουπ των εφήβων. Βρέθηκε ότι τα ψάρια 
αυτά απομακρύνονται, περισσότερο απο τις περιοχές ωοτοκίας από 
ότι. τα λαβράκια που ε ί ναι μικρότερα από 32. 2στόσο ακόμα 
έχουν την τάση νά παραμένουν κοντά στις ακτές και να μήν 
υιοθετούν την κανονική μετανάστευση και. την χειμερινή 
κατανομή των ενηλίκων στην ανοικτή Θάλασσα. Τα στάδια 
ωριμότητας, το GSI, η λιιτοπερ ιεκτικότητα και οι συντελεστές ευρωστίας των αρσενικών αυτής της κατηγορίας . εμφανί. ζουν όλα 
καθορισμένους εποχιακούς κύκλους. Αυτοί είναι όμοιοι σε χρόνο 
και εύρος με αυτούς των μεγαλύτερων ψαριών. Πολλά αρσενικά 
μη κους 32-42 cm είχαν καλά αναπτυγμένες γανάδες. Αυτή 
περιλάμβανε ώριμα και εξαντλημένα ψάρια. Δεν βρέθηκε κανένα 
τελείως ώριμο Θηλυκό μήκους κάτω από 42 .cm, αν και μερικά 
βρίσκονταν στο στάδιο ωριμότητας 3- (και ένα στο στάδιο 
ωριμότητας 4), και η τιμή του GSI. ήταν ή περισσότερο. Το 
'ότι η. σεξουαλική ανάπτυξη παρουσιάζει διαφορές όσον αφορά το 
χρόνο έχει παρατηρηθεί από αρκετούς ερευνητές (Kennedy και 
Fitsmaurice, -1972, Brusle και Roblin, 1984). 0 Kennedy και o 
Fitsmaurice,*'·βρήκαν ώριμα αρσενικά με ολικό μήκος 34 cm και 
θηλυκά με μήκος 38 cm .και πάνω. Στη Μεγάλη Βρετανία,, ένα 
λαβράκι μήκους 36 cm αρσενικό ή θηλυκό μπορεί να είναι από 3 
έως..6..ετών. Φαίνεται ότι. η ήλικία δεν επιδρά σημαντικά στην - 
επίτευξη-,της πρώτης ωρίμανσης- Η πολύ καλύτερα καθορισμένη, 
επίδραση του μήκους δείχνε: ότι. το μέγεθος είναι πιο 
σημαντικός παράγοντας. Η ωρίμανση των,ωοθηκών σε πολλούς 

' ίτελεόσ,τεους εμποδίζεται. "από τη χαμηλή 'θερμοκρασία του νερού^ζζ“' 
(Bye, . 1984) . Επειδή τα juveni lie του λαθραίοι ού έχουν -την τάση'· •νά. παραμένουν στις ίδιες παράκτιες περiox4s,.. όλο το έτος,
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είναι απίθανο να επιτευχθεί η πλήρη ωρίμανση των θηλυκών πριν 
αυτά αρχίσουν να μεταναστεύουν σε πιο ζεστά νερά το χειμώνα. 
Αυτό- δεν ραίνεται να επηρρεώζει τόσο πολύ την ωρίμανση των 
όρχεων (Pick-ett και Pawson, 1994). Αυτό εξηγεί την διαφορά 
στο μέγεθος (και την ηλικία) στην πρώτη ωριμότητα ανάμεσα στα 
αρσενικά και τα θηλυκά.

Η θερμοκρασία είναι ο κύριος παράγοντας από τον οποίο 
εξαρτάται αν και ποτέ θα πραγματοποιηβε ί η ωοτοκία. Η 
ωρίμανση και η ωοτοκία δεν μπορεί, να πραγμ άτοπο ι θε ί σε 
θερμοκρασία χαμηλότερη από τους 9 C. Ετσι τα ενήλικα λαβράκια 
μετακινούνται σε περιοχές με θερμότερα νερά.
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