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ΠΡΟΛΟΓΟ 
 

Ζ παξνχζα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή κε ηίηιν « Μειέηε ηεο βηνινγίαο ηνπ 

πιεζπζκνχ ησλ ιαβξαθηψλ Dicentrarhus labrax (Linnaeus 1758) ηεο ιηκλνζάιαζζαο 

Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ. χγθξηζε κε εληαηηθά εθηξεθφκελνπο πιεζπζκνχο ηνπ 

είδνπο», αλαηέζεθε  απφ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή θνλ Π. Καζπίξε ην 1993 θαη 

εληάζζεηαη ζηε γεληθφηεξε ζηξαηεγηθή ηνπ Βηνινγηθνχ Σκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Παηξψλ, γηα ηε ζπιινγή βηνινγηθψλ δεδνκέλσλ ησλ εκπνξηθψλ εηδψλ πνπ ζπλζέηνπλ 

ηελ παξαγσγή ηεο ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ.  

 

Αλ θαη ην ιαβξάθη, έρεη κειεηεζεί ηδηαίηεξα γηα ηηο αλάγθεο ηεο εληαηηθήο 

θαιιηέξγεηαο, ελ ηνχηνηο ζρεηηθά  ιίγα είλαη γλσζηά γηα ηνπο άγξηνπο πιεζπζκνχο ηνπ 

είδνπο, ελψ δελ ππάξρεη θακία αλαθνξά ζρεηηθά κε ηε βηνινγία ηνπ  ζηε πεξηνρή ηεο 

ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ. Γλψζε δειαδή, απαξαίηεηε γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ λέσλ κεζφδσλ  δηαρείξηζεο ηεο ιηκλνζάιαζζαο πνπ πξνηείλνληαη ηελ 

ηειεπηαία 10εηία. Ηδηαίηεξα γηα ην ιαβξάθη, ε γλψζε απηή, απνθηά πξφζζεηε ζεκαζία 

ιφγσ ηεο άκεζεο γεηηλίαζεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο  κε έλα ζεκαληηθφ πιήζνο 

κνλάδσλ εληαηηθήο θαιιηέξγεηαο. 

 

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε εμ νινθιήξνπ ζην Μεζνιφγγη, ππφ ηελ επνπηεία 

θαη επίβιεςε ησλ κειψλ ηεο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζηήζεθε 

ηελ πεξίνδν 1993-1996, ηρζπνινγηθφ εξγαζηήξην ζηελ ηρζπφζθαια Μεζνινγγίνπ απφ 

ην ηκήκα Αιηείαο ηεο Ννκαξρίαο Αηησιναθαξλαλίαο, φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ φιεο 

νη κεηξήζεηο ησλ δεηγκάησλ. Οξγαλψζεθαλ πεηξακαηηθέο εθηξνθέο άγξηνπ γφλνπ, ζηε 

κνλάδα εγθιηκαηηζκνχ θαη πξναλάπηπμεο ηνπ ΗΥΘΤΚΑ ηελ πεξίνδν 1996-1997, ελψ 

παξάιιεια ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεδνκέλα απφ ηελ εληαηηθή κνλάδα ηνπ ΗΥΘΤΚΑ ηελ 

ίδηα πεξίνδν. Σέινο ε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ε ζπγγξαθή ηεο 

εξγαζίαο νινθιεξψζεθε κε ηε ρξήζε ηεο ππνδνκήο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ 

εξγαζηεξίνπ Τδξνβηνινγίαο-Θαιάζζηαο Βηνινγίαο ηνπ ΣΔΗ ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ.  

 

Ζ εξγαζία ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξα κέξε θαη αλαπηχζζεηαη ζε δέθα (10) 

θεθάιαηα.  

 

ην Μέξνο Η, κε γεληθφ ηίηιν «Δηζαγσγή» έρνπλ ζπκπεξηειήθζε ην θεθάιαην 

1 θαη 2. Σν θεθάιαην 1 παξνπζηάδνληαη ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είδνπο θαη 

νξίδεηαη ε ζθνπηκφηεηα ηεο έξεπλαο. ην θεθάιαην 2 παξνπζηάδεηαη ε πεξηνρή 

κειέηεο θαζψο θαη νξηζκέλα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ εληαηηθή εθηξνθή ηνπ είδνπο.   

 

ην Μέξνο ΗΗ, κε γεληθφ ηίηιν «Τιηθά θαη κέζνδνη» έρνπλ ηνπνζεηεζεί ην 

θεθάιαην 3 πνπ αλαθέξεηαη ζηα πιηθά θαη ηηο κεζφδνπο ηεο κειέηεο, δίλνληαο 

έκθαζε ζηε δεηγκαηνιεςία, θαζψο ζε θάζε επηκέξνπο θεθάιαην αλαθέξεηαη 

ιεπηνκεξψο ε κεζνδνινγία ηεο κειέηεο ηνπ. 

      

ην Μέξνο ΗΗΗ, κε γεληθφ ηίηιν « Μειέηε βαζηθώλ βηνινγηθώλ δεδνκέλσλ 

ηνπ άγξηνπ πιεζπζκνύ» έρνπλ ζπκπεξηειήθζε ηα θεθάιαηα 4, 5 θαη 6, πνπ 

αλαθέξνληαη ζε βαζηθά βηνινγηθά  δεδνκέλα πνπ ζπλδένληαη κε ηε δηαρείξηζε ηνπ 

άγξηνπ πιεζπζκνχ ζηε ιηκλνζάιαζζα Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ. Σν θεθάιαην 4, 

αλαθέξεηαη ζηελ παξαγσγή ηνπ είδνπο ζηε ιηκλνζάιαζζα. ην θεθάιαην 5 κειεηάηαη 
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ε επνρηαθή εκθάληζε θαη κεηαθίλεζε ηνπ γφλνπ θαη δηεξεπλψληαη νη παξάγνληεο πνπ 

ζπλδένληαη κε απηή. Σν θεθάιαην 6, αλαθέξεηαη ζηε κειέηε δηαηξνθήο ηνπ είδνπο 

ζηε ιηκλνζάιαζζα. 

 

ην Μέξνο ΗV, κε γεληθφ ηίηιν « πγθξηηηθή κειέηε άγξησλ θαη 

εθηξεθόκελσλ πιεζπζκώλ » έρνπλ ζπκπεξηειήθζε ηα θεθάιαηα  7, 8, 9 θαη 10. Σα 

θεθάιαηα απηά αλαθέξνληαη ζηε κειέηε βαζηθψλ βηνινγηθψλ δεδνκέλσλ ησλ άγξησλ 

πιεζπζκψλ ηεο ιηκλνζάιαζζαο ζπγθξηηηθά κε ηα αληίζηνηρα δεδνκέλα εληαηηθήο 

εθηξνθή ηνπ. Σν θεθάιαην 7 αλαθέξεηαη ζηελ αλαπαξαγσγή. Σν θεθάιαην 8  

αλαθέξεηαη ζηε κειέηε ηεο κνξθνκεηξίαο θαη ζηε κνξθνκεηξηθή πνηθηινκνξθία ησλ 

πιεζπζκψλ. ην θεθάιαην 9 κειεηψληαη θαη ζπγθξίλνληαη νη ζσκαηηθνί δείθηεο ησλ 

εθηξεθφκελσλ θαη άγξησλ πιεζπζκψλ, ελψ ζην θεθάιαην 10, κειεηάηαη ε αχμεζε. 

 

Αθνινπζεί ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ θαη ηέινο ην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ηεο κειέηεο ζην 

νπνίν παξέρνληαη αλαιπηηθά ζηνηρεία απφ ηηο πεηξακαηηθέο εθηξνθέο, πίλαθεο απφ ηε 

κειέηεο ηεο δηαηξνθήο θαη ησλ πξσηνθφιισλ  εξγαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ (1
ν
)     

 

 Γεληθά ζηνηρεία γηα ην είδνο 
 

 

 

1.1. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΛΑΒΡΑΚΗ 

 

1.1.1. Ολνκαηνινγία ηνπ είδνπο. 

 

Οη πξψηεο αλαθνξέο γηα ην Δπξσπατθφ ιαβξάθη, πξνέξρνληαη απφ ηνλ 

Αξηζηνηέιε, ν νπνίνο ηνπ πξνζδίδεη ην φλνκα «Θαιάζζηνο ιχθνο ή ιάβξαμ, 

αλαθεξφκελνο ζηε ραξαθηεξηζηηθή αδεθαγία ηνπ σο θχξηνπ ζεξεπηή ζηα παξάθηηα 

λεξά, θαζψο θαη ζην ζρεκαηηζκφ αγέιεο. Ο Πιίληνο, γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο κε ηνλ 

Αξηζηνηέιε, ηνπ πξνζδίδεη ην ιαηηληθφ φλνκα LUPUS, πνπ ζεκαίλεη ιχθνο. Σν 

δηεζλέο φλνκα κε ην νπνίν είλαη γλσζηφ ην είδνο είλαη “Bass” θαη πξνέξρεηαη απφ ηηο 

ιέμεηο “bace” & “basse” κε ηηο νπνίεο απνδίδεηαη  ε  Αγγινζαμνληθή ξίδα “Boers” 

πνπ ζεκαίλεη  επίζεο ιχθνο (Pickett & Pawson 1994).   

ηε Βφξεηα θαη Κεληξηθή Δπξψπε, φπνπ δελ είλαη άκεζα γλσζηφ ην είδνο ζην 

πιαηχ θνηλφ, ην ζχλεζεο φλνκα ζπλδέεηαη κε ηηο πξψηεο ηαμηλνκηθέο νλνκαηνινγίεο 

ηνπ είδνπο πνπ ην θαηαηάζζνπλ ζηα πεξθνεηδή (ζαιάζζηα πέξθα), ιφγσ ηεο αλάινγεο 

ζπκπεξηθνξάο. ηε Μεζφγεην, έρνπλ επηθξαηήζεη νη νλνκαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην 

«ιχθν» ή ηελ αξραία Διιεληθή ξίδα «ΛΑΒΡΑΞ».  

ήκεξα, νη εζληθέο νλνκαζίεο ηνπ είδνπο ζηεξίδνληαη  ζηηο ξίδεο πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ (Πίλαθαο 1). Δθηφο απηψλ, ζε θάζε ρψξα έρνπλ αλαθεξζεί θαη 

ηδηαίηεξα ηνπηθέο νλνκαζίεο πνπ παξνπζηάδνπλ αλάινγε έθθξαζε, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζηα Βξεηαληθά λεζηά ηα νλφκαηα “salmon bass”, “ white salmon” ή  

“white mullet” θηι. (Pickett & Pawson 1994).  

            Ηζηνξηθά ζηνηρεία ηεο νλνκαηνινγίαο ηνπ είδνπο, αλαθέξεη ν Barnabe (1976a). 

To 1558, o Rondelet, ηνπ δίδεη ην φλνκα “Loup”, ην νπνίν παξακέλεη αθφκα θαη 

ζήκεξα θνηλφ φλνκα ζηε Γαιιία, ελψ ην 1749, ν Klein, επηιέγεη ην Διιεληθφ φλνκα 

“Labrax”. To 1758, απφ ηνλ Ληλαίν, γίλεηαη ε πξψηε ζπζηεκαηηθή θαηάηαμε κε ην 

φλνκα ηνπ γέλνπο Perca, απφ ην νπνίν πξνέξρεηαη θαη ην θνηλφ φλνκα «Θαιάζζηα 

πέξθα», ην είδνο πεξηγξάθεηαη επαξθψο απφ ζπζηεκαηηθή άπνςε. Μέρξη ζήκεξα 

ρξεζηκνπνηείηαη ην φλνκα ηνπ είδνπο, ελψ ην φλνκα ηνπ γέλνπο δε ρξεζηκνπνηείηαη 

πιένλ φπσο είρε αξρηθά νλνκαζζεί απφ ηνλ Ληλαίν. Σν 1792, ν Bloch, αληηθαζηζηά ην 

φλνκα ηνπ γέλνπο κε ην φλνκα Scieaena θαη θαηαηάζζεη ζε απηφ ην γέλνο ηα είδε 

Scieaena labrax θαη Scieaena punctatus. Σν 1802, ν Lacepede, αιιάδεη ην φλνκα ζε 

Centropomus lupus. Πεξίπνπ ηελ ίδηα επνρή (1815) ζηελ Ακεξηθή o Mitchill, 

δεκηνπξγεί δπν λέα ζπζηεκαηηθά γέλε Morone & Roccus, ζηα νπνία ην 

πεξηιακβάλνπλ ζαλ Morone labrax ή Roccus labrax. Σελ νλνκαηνινγία απηή ηελ 

αλαζεσξεί ηo 1860, o Gill, ν νπνίνο δεκηνπξγεί ην φλνκα ηνπ γέλνπο Dicentrarchus. 

Δλ ηνχηνηο ην 1895, ν Boulenger, ρξεζηκνπνηεί γηα πξψηε θνξά ζηελ Δπξψπε ην 

φλνκα Morone labrax & Morone punctatus. 

Έηζη, αλ θαη ην είδνο πεξηγξάθεηαη ζπζηεκαηηθά απφ ηνλ Ληλαίν ζηηο αξρέο 

ηνπ 18
νπ

 αηψλα, εληνχηνηο γηα πεξηζζφηεξν απφ 200 ρξφληα, κέρξη ην ηέινο ηνπ 19
νπ

 

αηψλα, ππάξρνπλ ζηε βηβιηνγξαθία δηάθνξα νλφκαηα, πνπ νθείινληαη ζε ζχγρπζε ή 

ιάζε ησλ δηαγλσζηηθψλ ραξαθηήξσλ κεηαμχ ησλ ζπζηεκαηηθψλ, νη νπνίνη 
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δεκηνπξγνχλ κηα ζχγρπζε αθξηβήο νλνκαζίαο έμη εηδψλ κε ηα θνηλά νλφκαηα πέξθα 

(perch) θαη ιαβξάθη (bass), ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηα γέλε Morone, Roccus θαη 

Dicentrarchus. 

Σειηθά ην ζέκα μεθαζαξίδνπλ ην 1966 νη Whitehead & Wheeler (Pickett & 

Pawson 1994), νη νπνίνη θαηαηάζζνπλ ζην γέλνο Morone ηηο πέξθεο, M. americana 

(White perch) θαη M. mississipiensis (yellow perch),  ζην γέλνο Roccus  ηα R. saxatilis 

(striped bass) θαη R. chrysops (white bass), θαη ζην γέλνο Dicentrarchus (D. labrax 

(sea bass) θαη D. punctatus (spotted bass).   
 

Πίλαθαο 1. Κνηλή νλνκαηνινγία ηνπ ιαβξαθηνχ ζε δηάθνξεο ρψξεο (www.fao.org, Pickett & 

Pawson 1994).  

 
ΥΧΡΑ ΚΟΗΝΟ ΟΝΟΜΑ ΡΗΕΑ-ΖΜΑΗΑ 

ΔΛΛΑΓΑ ΛΑΒΡΑΚΗ Αξραία Διιεληθή (ιάβξαμ) 

ΡΧΗΑ LAVRAK Αξραία Διιεληθή (ιάβξαμ) 
ΣΟΤΡΚΗΑ LAVREK Αξραία Διιεληθή (ιάβξαμ) 
ΟΤΚΡΑΝΗΑ LAVRAKI Αξραία Διιεληθή (ιάβξαμ) 
ΡΟΤΜΑΝΗΑ LAVRAC Αξραία Διιεληθή (ιάβξαμ) 
ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ LABRAK, LAVRAK Αξραία Διιεληθή (ιάβξαμ) 
ΗΡΑΖΛ LAVRAZ Αξραία Διιεληθή (ιάβξαμ) 
ΑΛΒΑΝΗΑ LEVREKU Αξραία Διιεληθή (ιάβξαμ) 
ΜΑΛΣΑ LUPU Λαηηληθή 

ΗΠΑΝΗΑ LUBINA Λαηηληθή 
ΓΗΟΤΓΚΟΛΑΒΗΑ LUBIN Λαηηληθή 
ΓΑΛΛΗΑ BAR, LOUP Αγγινζαμνληθή (bass) 
ΜΑΡΟΚΟ ALBAR Αγγινζαμνληθή (bass) 
ΓΑΝΗΑ BARS Αγγινζαμνληθή (bass) 
ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ ROBALO Αγγινζαμνληθή (bass) 
ΗΣΑΛΗΑ SPIGOLA BRANZINO Αγγινζαμνληθή (bass) 
ΚΑΣΑΛΟΝΗΑ ILOBARRO,ILOP Λχθνο 

ΓΔΡΜΑΝΗΑ SEEABARSCH Θαιάζζηα πέξθα 
ΟΤΖΓΗΑ HAVSABORRE Θαιάζζηα πέξθα 
ΝΟΡΒΖΓΗΑ HAVABAR Θαιάζζηα πέξθα 
ΑΜΔΡΗΚΖ EYROPEAN SEABASS Γηεζλέο φλνκα 

 

 

1.1.2. Σαμηλόκεζε θαη ζπζηεκαηηθή ζέζε. 

 

Σν ζεκεξηλφ επηζηεκνληθφ φλνκα Dicentrarchus labrax (Linne 1758),  

αλαθέξεηαη ζην Δπξσπατθφ ιαβξάθη κε δηεζλέο θνηλφ φλνκα (European seabass) θαη 

αληαπνθξίλεηαη ζην είδνο πνπ πεξίγξαςε ν Ληλαίνο ην 1758, ην νπνίν θαίλεηαη φηη 

έρεη επηθξαηήζεη δηεζλψο, αλ θαη νη ακεξηθάληθεο εθδφζεηο θαηαιφγσλ αλαθέξνληαη 

ζην είδνο κε ην φλνκα Morone labrax, φλνκα κε ην νπνίν αλαθεξφηαλ θαη ζηε 

δεθαεηία ηνπ ‟60 ζηελ Δπξψπε. Ζ ζεκεξηλή απνδεθηή ζπζηεκαηηθή θαηάηαμε ηνπ 

είδνπο (Καζπίξεο 2000), δίδεηαη ζηνλ πίλαθα 2, αλ θαη ζε νξηζκέλεο βηβιηνγξαθηθέο 

αλαθνξέο θαηαηάζζεηαη ζηελ νηθνγέλεηα Serranidae (Barnabe 1976a, 1980, Pickett & 

Pawson 1994). 

    
Πίλαθαο 2. πζηεκαηηθή ηαμηλφκεζε ηνπ ιαβξαθηνχ. 

 
Οκνηαμία Osteichthyes 

Τθνκνηαμία Actinopterygii 

Σάμε Perciformes 

Τπόηαμε Percoidei 

Οηθνγέλεηα Moronidae 

Γέλνο Dicentrarchus 

Δίδνο Labrax 

 

http://www.fao.org/


Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή Γηάλλε Ρνγδάθε                                                                Μέξνο Ι, Κεθάιαην 2
ν
. 

 
46 

 

1.1.3. Υαξαθηεξηζηηθά ησλ εηδώλ ηνπ γέλνπο Dicentrarchus. 

 

Σν γέλνο Dicentrarchus πεξηιακβάλεη δχν είδε : ην D. labrax (Linne 1758) 

θαη D. punctatus (Bloch 1792), (Δηθφλα 1). Σν πην εκθαλέο δηαθξηηφ ζηνηρείν ηνπ D. 

punctatus είλαη φηη έρεη ζηε ξάρε θαη ζηα πιεπξά κφληκν ζθνηεηλφ ζηηθηφ ρξσκαηηζκφ 

ηνλ νπνίν δελ έρνπλ ηα ελήιηθα ηνπ D. labrax. Αληίζεηα, κέρξη έλα έηνο θαη θαη' 

εμαίξεζε κέρξη ην δεχηεξν ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ D. labrax, παξνπζηάδεη 

ζηηθηφ ρξσκαηηζκφ ζηε ξάρε θαη ζηα πιάγηα πνπ κπνξεί λα απιψλεηαη θάησ απφ ηελ 

πιάγηα γξακκή. Αιιά έλαο κηθξφο αξηζκφο λεαξψλ ιαβξαθηψλ (ιηγφηεξα απφ 10%), 

δελ θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη απηφλ ην ζηηθηφ ρξσκαηηζκφ, φπσο παξαηεξήζακε ζηα 

δείγκαηα καο, θπξίσο απηά πνπ πξνέξρνληαη απφ εθθνιαπηήξην θαη εληαηηθή 

εθηξνθή.  

Οη ζεκαληηθφηεξεο δηαθνξέο ησλ δπν εηδψλ είλαη νη αθφινπζεο (Barnabe 

1976a, Καζπίξεο 2000):    

1. Σα δφληηα ηεο χληδαο απιψλνληαη ζε φιε ηελ επηθάλεηα ηεο ζρεκαηίδνληαο έλα 

είδνο ηφμνπ  ζρήκαηνο Σ ζην D. punctatus, ελψ ζην D. labrax, ζρεκαηίδνπλ έλα 

αλνηρηφ V.  

2. Σα ιέπηα ηνπ ελδνθνγρηθνχ δηαζηήκαηνο είλαη θηελνεηδή ζην D. punctatus θαη 

θπθινεηδή ζην D. labrax. 

3. Ο κέζνο αξηζκφο ησλ ιεπηψλ ηεο πιεπξηθήο γξακκήο ζην D. labrax είλαη 71-72  

θαη ζην D. punctatus είλαη 60-65. 

4. Ο κέζνο αξηζκφο ησλ βξαγρηαθψλ αθαλζψλ ζην D. labrax είλαη 25 θαη ζην D. 

punctatus 28. 

 

Απφ απηέο, ε ζεκαληηθφηεξε δηαθνξά είλαη ε δηάηαμε ησλ θαξπγγηθψλ 

δνληηψλ, κε ηα νπνία είλαη εχθνιε ε άκεζε δηάγλσζε ηνπ είδνπο αλεμάξηεηα ηεο 

ειηθίαο ηνπο δειαδή ηεο παξνπζίαο ή φρη ζηηγκάησλ. Σα θαξπγγηθά δφληηα ηεο άλσ 

γλάζνπ απιψλνληαη ζε φιε ηελ επηθάλεηά ηεο ζρεκαηίδνληαο έλα είδνο ηφμνπ ζην D. 

punctatus, ελψ ζην D. labrax, ζρεκαηίδνπλ έλα αλνηρηφ ζρήκα V. Άιιε δηαθνξά πνπ 

ζεκεηψλεηαη βηβιηνγξαθηθά κεηαμχ ησλ δπν εηδψλ είλαη φηη ηα ιέπηα ηνπ 

ελδνθνγρηθνχ δηαζηήκαηνο είλαη θηελνεηδή ζην D. punctatus θαη θπθινεηδή ζην D. 

labrax.  Αληίζεηα, ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ κνξθνκεηξηθψλ θαη κεξηζηηθψλ ραξαθηήξσλ 

(αξηζκφο βξαγρηαθψλ αθαλζψλ, ιέπηα ηεο πιεπξηθήο γξακκήο θηι.) πξέπεη λα 

αληηκεησπίδεηαη κε επηθχιαμε (Barnabe 1976a). 

Ο Pouliquen (1974), φπσο αλαθέξεη Barnabe (1976a), θαηέγξαςε ζεκαληηθέο 

αιηεχζεηο ησλ λεαξψλ D. punctatus ζηελ πεξηνρή ηεο Μαζζαιίαο ζηελ νπνία 

αιηεχζεθαλ 800 άηνκα  ην έηνο 1972, ελψ ν ίδηνο ν Barnabe (1976a), ηζρπξίδεηαη φηη 

ην D. punctatus είλαη ηδηαίηεξα ζπάλην ζηε Μεζφγεην. Οη αλαθνξέο πνπ ππάξρνπλ 

αλαθέξνπλ φηη ην D. punctatus ζπλαληηέηαη ζηα ζαιαζζηλά παξάθηηα λεξά ηνπ 

Αλαηνιηθνχ Αηιαληηθνχ (απφ ηα Βξεηαληθά Νεζηά κέρξη ηε ελεγάιε θαη ηα 

Καλάξηα Νεζηά) θαη ζηε Νφηηα Μεζφγεην θαη ην Κφιπν ηνπ νπέδ.  

 

 

1.1.4. Καηαλνκή θαη εμάπισζε. 

 

Ζ γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηνπ ιαβξαθηνχ είλαη αξθεηά εθηεηακέλε θαη  

εθηείλεηαη απφ ην Μαξφθν σο ηε Βαιηηθή. πλαληηέηαη ζε θάζε πεξηνρή ηεο 

Μεζνγείνπ θαη ησλ γχξσ ζαιαζζψλ, εηζρσξψληαο ζηηο εθβνιέο ησλ πνηακψλ θαη 

ζηηο παξάθηηεο ιηκλνζάιαζζεο (Δηθφλα 2). Σα ελήιηθα ιαβξάθηα δνπλ ζε παξάθηηεο 
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πεξηνρέο θαη ζηηο εθβνιέο ησλ πνηακψλ ή αθφκα εηζέξρνληαη κέζα ζε γιπθά λεξά 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ. Όκσο ζε γεληθέο γξακκέο, βξίζθνληαη ζε 

βαζχηεξα θαη δεζηφηεξα λεξά, καθξηά απφ ηηο αθηέο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα 

(Barnabe 1980, Pickett & Pawson 1994). 

Ζ γεσγξαθηθή εμάπισζε ηνπ ιαβξαθηνχ, φπσο αλαθέξεηαη βηβιηνγξαθηθά 

απφ δηάθνξνπο ζπγγξαθείο (Barnabe 1980, Pickett & Pawson 1994, www.fisbase.org 

2001), ζπκπίπηεη κε απηήλ ηνπ θνληηλνχ ζπγγελή ηνπ, ηνπ D. punctatus, ην νπνίν 

βξίζθεηαη ζηνλ Αηιαληηθφ απφ ηελ λφηηα Βξεηάλε κέρξη ηε ελεγάιε (Cadenat 1935) 

θαη ζε κέξε ηεο Μεζνγείνπ θαη ηνπ θφιπνπ ηνπ νπέδ (Ben Tuvia 1974). Σν D. 

punctatus έρεη κηα πην δηαζπαζκέλε θαηαλνκή απφ φηη ην D. labrax (Bou Ain 1977). 

 

 
Δηθόλα 1. Πάλσ ην Dicentrarchus punctatus θαη θάησ ην Dicentrarchus labrax 

(www.fishbase.com) 

 

 
Δηθόλα 2. Γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ ιαβξαθηψλ (www.fishbase.com) 

 

http://www.fisbase.org/
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1.1.5. ηνηρεία  νηθνινγίαο θαη εζνινγίαο.  

 

Λίγεο είλαη νη επηζηεκνληθέο κειέηεο πάλσ ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ιαβξαθηνχ 

ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Μεξηθέο απφ ηηο θαιχηεξεο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ Barnabe (1976b, 1978, 1980) πνχ αζρνιήζεθε 

κε γφλν, λεαξά ηρζχδηα θαη ελήιηθα άηνκα ζε ελπδξεία, φκσο πνιιέο απφ ηηο 

παξαηεξήζεηο ηνπ πηζαλψο λα αληαπνθξίλνληαη θαη ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ.  Αξθεηνί 

ζπγγξαθείο (Claridje & Potter 1983, Aprahamian & Barr 1985, Dando & Demir 1985, 

Kelley 1988, Picket & Pawson 1994) έρνπλ παξαηεξήζεη φηη ν γφλνο ηνπ ιαβξαθηνχ 

ζπγθεληξψλεηαη επνρηαθά εθεί πνπ ππάξρνπλ θπζηθά θξάγκαηα, ζηα αλψηεξα ζεκεία 

ησλ εθβνιψλ, ζηνπο νξκίζθνπο, ζηηο ιηκλνζάιαζζεο θαη ζηα θπζηθά ιηκάληα, ελψ ηα 

ελήιηθα άηνκα ζε βαζχηεξα λεξά.  

 Σα αβγά είλαη πειαγηθά θαη βξίζθνληαη ζε βάζνο 30-40 m ελψ νη πξνλχκθεο 

βξίζθνληαη ζην κεξνπιαθηφλ ηεο παξάθηηαο δψλεο (Barnabe 1980). Ο γφλνο θαη ηα 

λεαξά ηρζχδηα αιηεχνληαη ζηε παξάθηηα δψλε, ζηηο αθηέο, ηα παξάθηηα έιε, ηηο 

ιηκλνζάιαζζεο θαη ζηηο εθβνιέο πνηακψλ (Desaunay et al. 1981, Dando & Demir 

1985, Kelley 1986). Σα κεγαιχηεξα άηνκα ηνπ είδνπο εγθαηαιείπνπλ ηα παξάθηηα 

λεξά ζηηο αξρέο ηνπ ρεηκψλα θαη ζπλαληηφληαη ζε βάζε κεγαιχηεξα ησλ 5 m (Barnabe 

1980, Begout 1995). Οη κεηαθηλήζεηο απηέο έρνπλ παξαηεξεζεί κε ηρλεζεηήζεηο θαη 

ζπλδένληαη κε ηε δηαηξνθή, ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ αλαπαξαγσγή (Kenendy & 

Fitzmaurice 1972, Holden & Williams 1974, Barnabe 1980).  

 Δίλαη θαηεμνρήλ επξχαιν θαη επξχζεξκν είδνο. Πξνζαξκφδεηαη θαη 

αλαπηχζζεηαη αθφκε θαη ζε  γιπθά λεξά. Οη ηδαληθέο ζπλζήθεο αιαηφηεηαο γηα 

άξηζηε αλάπηπμε είλαη 20 
0
/00 – 30 

0
/00.  Ζ ζεξκνθξαζία ζηελ νπνία δηαηξέθεηαη είλαη 

7 – 30 
0
C (άξηζηεο 14 – 28 

0
C ), (Barnabe 1976b, 1980). 

Σα ιαβξάθηα ζρεκαηίδνπλ ζπρλά ζκήλε, ηα νπνία ζπλήζσο ηα δηαηεξνχλ  γηα 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο δσήο ηνπο. Σν κέγεζνο ηνπ ζκήλνπο πνηθίιεη απφ 

κεξηθέο δεθάδεο άηνκα έσο αξθεηέο ρηιηάδεο (Pikcett & Pawson 1994). Δίλαη 

ζεξεπηέο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο, έρνληαο αλαπηχμεη δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο 

ζήξεπζεο. Tν δηαηηνιφγην ηνπο απαξηίδεηαη απφ θαξθηλνεηδή θαη ςάξηα (Barnabe 

1976a, 1976b, 1980). πλήζσο θπλεγνχλ ζε ζρεκαηηζκφ (θνπάδη) θαη ηξέθνληαη κε 

φηη είλαη πεξηζζφηεξν δηαζέζηκν επνρηαθά ζε κηα  ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή (Barnabe  

1976a, 1980, Pikcett & Pawson 1994).   
Δίλαη ηδηαίηεξα ηθαλνί θνιπκβεηέο θαη κπνξνχλ λα θηλνχληαη κε ηζρπξή παιίξξνηα (Barnabe 1980). 

Ζ θνιπκβεηηθή ηνπο δεηλφηεηα, νθείιεηαη ζην κεγάιν νπξαίν πηεξχγην. Ζ πξνψζεζε γίλεηαη κε 3-4 

ηηλάγκαηα ηεο νπξάο ελψ φια ηα πηεξχγηα είλαη θνιιεκέλα ζην ζψκα ηνπο, έηζη απνθηνχλ 

θαιχηεξν πδξνδπλακηθφ ζψκα θαη κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ κεγάιε ηαρχηεηα. Ζ φιε θίλεζε 

εληζρχεηαη απφ έλαλ ηζρπξφ κχ, θαηά κήθνο ησλ πιεπξψλ ηνπ ζψκαηνο (Pikcett & Pawson 1994). 

 

 

 

1.2. Ζ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΛΑΒΡΑΚΗ 

 

1.2.1. Σύπνη πδαηνθαιιηέξγεηαο. 
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Ζ πδαηνθαιιηεξγεηηθή δξαζηεξηφηεηα δελ απνηειεί απιά ηελ εθαξκνγή ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ πξσηνθφιινπ ηερληθψλ, αιιά ελφο ζπλφινπ, δηαδηθαζηψλ πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηελ εθηξνθή εθαηνληάδσλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ θαη πνηθηιηψλ ςαξηψλ, 

νζηξάθσλ θαη άιισλ πδξφβησλ δψσλ θαη θπηψλ. Σν ιαβξάθη είλαη απφ ηα πξψηα 

ζαιαζζηλά είδε ςαξηψλ πνπ εηζήρζεζαλ ζηελ Μεζνγεηαθή Θαιαζζνθαιιηέξγεηα.   

Αλάινγα κε ην βαζκφ παξέκβαζεο ηνπ αλζξψπνπ ζηνλ έιεγρν ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ θαη βηνινγηθψλ παξακέηξσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

εθηξεθφκελνπ νξγαληζκνχ, νη πδαηνθαιιηέξγεηεο δηαθξίλνληαη ζε εθηαηηθέο, 

εκηεληαηηθέο θαη εληαηηθέο (ΓΓΔΣ 2001). 

 Δθηαηηθέο είλαη νη πδαηνθαιιηέξγεηεο εθείλεο, ζηηο νπνίεο ε αλζξψπηλε 

παξέκβαζε πεξηνξίδεηαη ζηνλ έιεγρν νξηζκέλσλ ζπλζεθψλ ηνπ πεξηβάιινληνο, 

ρσξίο λα ππάξρεη παξέκβαζε ή έιεγρνο ησλ βηνινγηθψλ παξακέηξσλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ αλάπηπμε ησλ νξγαληζκψλ (δηαηξνθή, αλαπαξαγσγή θηι.). 

 Δληαηηθέο είλαη νη πδαηνθαιιηέξγεηεο εθείλεο, ζηηο νπνίεο ε αλζξψπηλε 

παξέκβαζε επεθηείλεηαη θαη ζηνλ έιεγρν ησλ βηνινγηθψλ παξακέηξσλ  πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ νξγαληζκνχ (δηαηξνθή, αλαπαξαγσγή θηι.) θαζ' 

φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ηεο θαιιηέξγεηαο.  

 Ζκηεληαηηθέο ραξαθηεξίδνληαη νη πδαηνθαιιηέξγεηεο εθείλεο, ζηηο νπνίεο ε 

αλζξψπηλε παξέκβαζε ζε φηη αθνξά ηνλ έιεγρν ησλ βηνινγηθψλ παξακέηξσλ 

αλάπηπμεο  κφλν ζε νξηζκέλεο θάζεηο ηνπ θχθινπ ηεο θαιιηέξγεηαο. 

Οη πδαηνθαιιηέξγεηεο εθαξκφδνληαη ζε θπζηθέο ή ηερλεηέο πδαηνζπιινγέο 

(ζάιαζζα, ιηκλνζάιαζζεο, πνηάκηα, ιίκλεο, ηερλεηά θξάγκαηα θηι.). Αλάινγα κε ηα 

πεξηβαιινληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κέζνπ εθηξνθήο δηαθξίλνληαη ζε θαιιηέξγεηεο 

γιπθψλ ή ζαιαζζηλψλ λεξψλ, ζεξκψλ ή ςπρξψλ λεξψλ, ελψ αλάινγα κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εγθαηαζηάζεσλ, νη θαιιηέξγεηεο δηαθξίλνληαη ζε ρεξζαίεο 

(δεμακελέο πδξνζηάζηα θηι.) ή ζε πισηέο (ηρζπνθισβνί). 

 

 

1.2.2. Παξαγσγή ζε θπζηθέο πδαηνζπιινγέο - Δθηαηηθέο 

πδαηνθαιιηέξγεηεο. 

 

Οη εθηξνθέο απηέο απνηεινχλ ηηο πξψηεο παξαδνζηαθέο κνξθέο 

πδαηνθαιιηέξγεηαο θαη εθαξκφδνληαη ζε ιηκλνζάιαζζεο, εθβνιέο πνηακψλ, ιίκλεο ή 

άιιεο θπζηθέο ιεθάλεο πδαηνζπιινγψλ. ήκεξα εμαθνινπζνχλ λα εθαξκφδνληαη ζε 

κεγάιε θιίκαθα, θπξίσο ζε ρψξεο κε ζρεηηθή παξάδνζε ζε απηέο ηηο κνξθέο 

παξαγσγήο θαη κε κεγάιεο εθηάζεηο ιηκλνζαιαζζψλ, εθβνιψλ πνηακψλ θηι. (Ηηαιία, 

Διιάδα, Γαιιία, Αίγππηνο, Ηλδία, Ηλδνλεζία θηι.) θαη ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο 

πνιηηηζκηθέο αμίεο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ απηψλ ησλ ρσξψλ (Lasserre 1979) 

 Απφ απηέο ηηο κνξθέο πδαηνθαιιηέξγεηαο κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

Διιάδα, παξνπζηάδνπλ νη πδαηνθαιιηέξγεηεο ζε θπζηθέο πδαηνζπιινγέο ζηελ 

παξάθηηα δψλε θαη θπξίσο ζηηο ιηκλνζάιαζζεο, ιφγσ θπξίσο ηεο κεγάιεο εκπνξηθήο 

αμίαο ησλ παξαγνκέλσλ νξγαληζκψλ (επξχαια είδε ςαξηψλ). Οη ηερληθέο πνπ 

εθαξκφδνληαη ζηηο ιηκλνζάιαζζεο, ζηεξίδνληαη ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαη ησλ αλαπαξαγσγηθψλ θαη 

δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ πνιιψλ επξχαισλ ςαξηψλ, ηα νπνία κεηαλαζηεχνπλ απφ ηελ 

αλνηρηή ζάιαζζα πξνο ηηο ιηκλνζάιαζζεο θαη αληίζηξνθα ζε νξηζκέλεο θάζεηο ηεο 

δσήο ηνπο (Lasserre 1979, Ravagnan 1984, Ρνγδάθεο et al. 1996).  

πγθεθξηκέλα, κεηά ηελ αλαπαξαγσγή, ηα λεαξά ηρζχδηα πξνζεγγίδνπλ ηηο 

αθηέο θαη εηζέξρνληαη ζηηο ιηκλνζάιαζζεο, γηα ιφγνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηε 

δηαηξνθή ή θαη ηελ πξνζηαζία ηνπο. Οη ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ 
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ιηκλνζαιαζζψλ, θαηά θαλφλα ζηηο αξρέο ηεο άλνημεο, δηεπθνιχλνπλ απηήλ ηελ 

είζνδν. Δθεί παξακέλνπλ γηα δηάθνξα ρξνληθά δηαζηήκαηα, αλάινγα κε ην είδνο 

ςαξηνχ θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Σν ηδηαίηεξα εχηξνθν πεξηβάιινλ ησλ 

ιηκλνζαιαζζψλ ζηεξίδεη ηελ έληνλε αλάπηπμε απηψλ ησλ ςαξηψλ ζε ζχγθξηζε κε 

ηελ αλνηθηή ζάιαζζα (Holden & Williams 1974, Ravagnan 1988, Jennings et al. 

1991, Ρνγδάθεο et al. 1996). Σα ςάξηα απηά, επηζηξέθνπλ ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα είηε 

σο γελλεηηθά ψξηκα άηνκα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο αλαπαξαγσγήο, είηε φηαλ νη 

πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο ζηηο ιηκλνζάιαζζεο γίλνπλ δπζκελείο γηα ηελ επηβίσζή 

ηνπο (πςειέο ζεξκνθξαζίεο ην θαινθαίξη ή πνιχ ρακειέο ην ρεηκψλα).  

Ζ βαζηθή θηινζνθία ησλ ηερληθψλ εθκεηάιιεπζεο πνπ εθαξκφδεηαη 

ζπλίζηαηαη ζηνλ έιεγρν απηψλ ησλ κεηαθηλήζεσλ. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ 

θαηαζθεπή θαηάιιεισλ ηρζπνπαγίδσλ ζηηο πεξηνρέο επηθνηλσλίαο ησλ 

ιηκλνζαιαζζψλ κε ηελ ζάιαζζα γηα ηε ζχιιεςε ησλ ςαξηψλ θαηά ηελ θάζνδν ηνπο. 

Οη ηρζπνπαγίδεο κπνξεί λα είλαη ζχγρξνλεο ή παξαδνζηαθήο κνξθήο, αλάινγα κε ηα 

ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά θαηαζθεπήο ηνπο θαη ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνπλ 

ζηε δηαρείξηζε ησλ ππνκεγεζψλ ςαξηψλ (ζπιιακβαλφκελα ςάξηα θαηψηεξα ησλ 

επηηξεπνκέλσλ κεγεζψλ), (Κιαδάο & Ρνγδάθεο 1988). 

Σν ιαβξάθη ζηα εθηαηηθά ζπζηήκαηα, απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία, αθελφο 

ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο ηνπ εκπνξηθήο αμίαο θαη αθεηέξνπ, ιφγσ ηνπ ξφινπ ηνπ σο 

ζεξεπηή ζηε ηξνθηθή αιπζίδα. ηηο Διιεληθέο ιηκλνζάιαζζεο, ε κέζε ζπκκεηνρή 

ηνπ ιαβξαθηνχ ζηελ παξαγσγή είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 3% (Pesca 2001).  

 

 

1.2.3.  Από ηελ εθηαηηθή ζηελ εκηεληαηηθή θαη εληαηηθή 

ηρζπνθαιιηέξγεηα. 

 

Οη δηαρεηξηζηηθέο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο ιηκλνζάιαζζεο  

απνηεινχλ πεξηζζφηεξν κηα ηδηαίηεξεο κνξθήο ζπιιεθηηθή αιηεία παξά 

πδαηνθαιιηέξγεηα, κε ηελ αθξηβή ζεκαζία ηνπ φξνπ, δεδνκέλνπ φηη ν εκπινπηηζκφο 

ζε γφλν είλαη θπζηθφο, δελ ρνξεγείηαη ηξνθή ζηα ςάξηα θαη νη ζπλζήθεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο δελ ξπζκίδνληαη πιήξσο. Δλ ηνχηνηο, ε αλάπηπμε δνκψλ πνπ 

απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ ζηηο ιηκλνζάιαζζεο, ε 

θαηαζθεπή ησλ θαηαθπγίσλ ππνκεγεζψλ ςαξηψλ ή ηάθξσλ δηαρείκαζεο, αθφκα θαη ν 

ηερλεηφο εκπινπηηζκφο κε γφλν (πξνεξρφκελνο είηε απφ αιηεία είηε απφ 

εθθνιαπηήξην) πξνζδίδνπλ ζε απηέο ηνλ ραξαθηήξα ηεο εθηαηηθήο 

πδαηνθαιιηέξγεηαο.  

Ζ αλάγθε αχμεζεο ηεο παξαγσγήο ζηηο ιηκλνζάιαζζεο, νδήγεζε ζηελ 

αλάπηπμε λέσλ ηερληθψλ, θπξίσο ζηελ Ηηαιία, ηε δεθαεηία ΄60 πνπ κεηέηξεςαλ ην 

ζχζηεκα ζε εκηεληαηηθφ. Οη ηερληθέο απηέο αθνξνχλ ηελ αιηεία άγξηνπ γφλνπ, ηελ 

πξναλάπηπμε ηνπ ζε ειεγρφκελε εθηξνθή κέρξη έλα κέγεζνο 5 έσο 50 g θαη ζηε 

ζπλέρεηα ηελ ειεπζέξσζε ηνπ ζηε ιηκλνζάιαζζα (Ravagnan 1984, 1988).  

πγρξφλσο, ηελ πεξίνδν απηή, αλαπηχζζνληαη ηερλνινγίεο δηαρείξηζεο ησλ λεξψλ θαη 

δηακνξθψλεηαη ζηελ Ηηαιία ην εκηεληαηηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ ιηκλνζαιαζζψλ 

πνπ νλνκάδεηαη "Vallicoltura". ηα πιαίζηα ηεο "Vallicoltura" ηα εκπνξηθφηεξα ησλ 

εηδψλ, φπσο ιαβξάθη θαη ηζηπνχξα, απνηέιεζαλ αληηθείκελν εληαηηθήο 

ηρζπνθαιιηέξγεηαο, θαζ' φζνλ θξίζεθε ζθφπηκν, γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο, λα 

ζπλερηζζεί ε εθηξνθή ηνπ άγξηνπ γφλνπ θαη πέξα ηεο πξνπάρπλζεο, κέρξη ηελ 

επίηεπμε εκπνξεχζηκνπ κεγέζνπο (Ravagnan 1984, 1988). Ζ αλάπηπμε απηψλ ησλ 

κνξθψλ εληαηηθήο ηρζπνθαιιηέξγεηαο ζε δεμακελέο (ρσκάηηλεο ή ηζηκεληέληεο) δελ 

κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί απνηειεζκαηηθά απφ ηελ αιηεία άγξηνπ γφλνπ (γηα 
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ηερληθνχο, νηθνλνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο ιφγνπο). Ο De Angelis (1955) ππνιφγηζε 

φηη γηα 15000 ha ν απαηηνχκελνο εθνδηαζκφο ζε γφλν ήηαλ 2.2 * 10
6
 ηρζχδηα. Ζ 

παξαγσγή γφλνπ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δηαρείξηζεο ησλ “Valli” ήηαλ άκεζεο 

πξνηεξαηφηεηαο (Conte 1984, Carpentier 1984, Williot 1984, Clement 1986). 

 Σε δεθαεηία ηνπ „70, αλαπηχζζεηαη ε έξεπλα γηα ηελ ειεγρφκελε 

αλαπαξαγσγή ηνπ ιαβξαθηνχ θαη ηεο ηζηπνχξαο θαη ηα πξψηα ηρζχδηα είλαη δηαζέζηκα 

ζηηο κνλάδεο ηεο ηηαιηθήο "Vallicoltura" απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80.  Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ, φηη ε ηηκή πψιεζεο ηνπ γφλνπ πνπ παξάγεηαη ηελ ίδηα πεξίνδν ζηα 

εθθνιαπηήξηα ηεο Ηηαιίαο, θαζνξίδεηαη απφ ηηο ηηκέο δηάζεζεο θαη ηελ αθζνλία ηνπ 

άγξηνπ γφλνπ (Berg & Cittolin 1987). ρεδφλ παξάιιεια, αξρίδνπλ νη πξνζπάζεηεο 

γηα ηελ εληαηηθή εθηξνθή ηνπ ιαβξαθηνχ ζε δεμακελέο, θαηά ηα πξφηππα ηνπ 

ζνινκνχ θαη ηεο πέζηξνθαο (Querellou 1984, Barnabe 1986, 1990). εκαληηθή 

πξφνδν ζηελ παξαγσγή γφλνπ ιαβξαθηνχ επηηπγράλεηαη κεηά ην 1980, φηαλ αξρίδνπλ 

λα εθαξκφδνληαη πξφηππα ειεγρφκελεο αλαπαξαγσγήο κε πξνζνκνίσζε ησλ θπζηθψλ 

ζπλζεθψλ (Barnabe 1986, 1990, Chatain 1987, 1993, Chatain & Dewavrin 1989). 

 

εκαληηθή εμέιημε ζηελ παξαγσγή ησλ ζαιαζζηλψλ ςαξηψλ (ιαβξάθη-

ηζηπνχξα), θαηαγξάθεηαη κεηά ην 1985, φηαλ αξρίδεη ε πάρπλζε ηνπ γφλνπ ζε 

πισηνχο θισβνχο ζηελ Διιάδα. Σελ αλάπηπμε απηή ζεκαηνδφηεζαλ ηξεηο βαζηθέο 

ζπγθπξίεο: 

1. Ζ ζηαζεξνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο παξαγσγήο γφλνπ, φπσο πξναλαθέξζεθε, 

ζηελ Ηηαιία θαη Γαιιία. 

2. Ζ εκπεηξία ησλ θαλδηλαβηθψλ ρσξψλ απφ ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ζνινκνχ ζε 

πισηέο εγθαηαζηάζεηο ηελ πεξίνδν 1975-80. Ζ παξαγσγή ηνπ ζνινκνχ 

εθηηλάρζεθε ζηα χςε, φηαλ κεηαθέξζεθε ε πάρπλζε απφ ηηο ρεξζαίεο δεμακελέο 

ζηε ζάιαζζα, ζε πισηνχο θισβνχο. Απηφ είρε ζαλ ζπλέπεηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

ηερλνινγίαο ησλ ηρζπνθισβψλ θαη ηε ιεηηνπξγία πνιιψλ επηρεηξήζεσλ ζην 

αληηθείκελν απηφ. Ζ θξίζε ζηελ παξαγσγή ηνπ ζνινκνχ ηελ πεξίνδν 1982-86 

ιφγσ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ, νδήγεζε ζηελ αλαδήηεζε λέσλ αγνξψλ 

γηα ηηο επηρεηξήζεηο παξαγσγήο εμνπιηζκνχ κνλάδσλ ηρζπνθισβψλ. 

3. Σα γεσκνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Διιάδνο (θιεηζηνί θφιπνη θηι.) ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ ελίζρπζε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηεο αλάπηπμεο ησλ 

πδαηνθαιιηεξγεηψλ, νδήγεζαλ ηελ Διιεληθή Κπβέξλεζε, ζηελ ηδηαίηεξα 

επλντθή ελίζρπζε ησλ επελδχζεσλ ζηελ θαιιηέξγεηα ιαβξαθηνχ θαη ηζηπνχξαο 

(είλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο ην 1987, νη επελδχζεηο ζηελ πδαηνθαιιηέξγεηα, εθηφο 

ησλ νηθνλνκηθψλ εληζρχζεσλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, δαλεηνδνηνχληαη κε 

εγγχεζε ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο). 

 

Οη ζπγθπξίεο απηέο, έδσζαλ ηεξάζηηα αλάπηπμε ζην θιάδν ηεο θαιιηέξγεηαο 

ηνπ ιαβξαθηνχ θαη ηεο ηζηπνχξαο κε πξσηαγσληζηή ηελ Διιάδα, ιφγσ ησλ 

θαηάιιεισλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηεο δηαζεζηκφηεηαο θαηάιιεισλ 

γεσκνξθνινγηθά πεξηνρψλ (Papoutsoglou 2000). Ζ αλάπηπμε απηή ηνπ θιάδνπ είρε 

ζαλ ζπλέπεηα ηελ αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη δηαδηθαζηψλ, ηελ απφθηεζε 

ζεκαληηθήο επηρεηξεκαηηθήο εκπεηξίαο, ηελ δεκηνπξγία λέσλ θιάδσλ επαγγεικάησλ, 

θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο έξεπλαο ζε έλα ηνκέα πνπ πξηλ απφ ην 1980 ήηαλ 

άγλσζηνο ζηελ ρψξα (Stephanis 1995a). 

 

 

1.2.4. Οη Δληαηηθέο Θαιαζζνθαιιηέξγεηεο ζήκεξα θαη νη πξννπηηθέο ηνπο.  

 



Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή Γηάλλε Ρνγδάθε                                                                Μέξνο Ι, Κεθάιαην 2
ν
. 

 
52 

Χο εληαηηθέο ραξαθηεξίδνληαη νη πδαηνθαιιηέξγεηεο ζηηο νπνίεο ππάξρεη 

παξέκβαζε ηνπ αλζξψπνπ ζε φιν ην βηνινγηθφ θχθιν ηνπ νξγαληζκνχ, κε έιεγρν ησλ 

ζπλζεθψλ εθηξνθήο θαη κε ρνξήγεζε ηξνθήο. Οη ππθλφηεηεο ησλ θαιιηεξγνχκελσλ 

νξγαληζκψλ είλαη ζπλήζσο κεγάιεο (10-60 kg/m
3
) θαη ε ηερλνινγία πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ραξαθηεξίδεηαη σο βηνκεραληθή. Οη ζρεηηθέο εγθαηαζηάζεηο είλαη 

δπλαηφλ λα είλαη ρεξζαίεο (δεμακελέο) ή πισηέο (θισβνί). ηηο ρεξζαίεο 

εγθαηαζηάζεηο θαιιηεξγνχληαη ζπλήζσο ςάξηα ησλ γιπθψλ λεξψλ (πέζηξνθεο, ρέιηα 

θηι.) θαη φρη ζαιαζζηλά. Ο θπξηφηεξνο ιφγνο απηήο ηεο δηαθνξνπνίεζεο είλαη ην 

θφζηνο άληιεζεο ηνπ λεξνχ. Ο έιεγρνο ησλ ζπλζεθψλ ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη κελ 

εθηθηφο θαη ζρεηηθά εχθνινο ζηελ πεξίπησζε ησλ ρεξζαίσλ εγθαηαζηάζεσλ, 

αληίζεηα ζηηο πισηέο εγθαηαζηάζεηο ν πδαηνθαιιηεξγεηήο απιψο πεξηνξίδεηαη ζηελ 

πξνζηαζία ησλ εγθαηαζηάζεσλ απφ ηηο δπζκελείο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, κέζσ 

ηεο ζσζηήο επηινγήο ηεο ζέζεο εγθαηάζηαζεο ηεο κνλάδαο. ηνπο ηρζπνθισβνχο ηα 

ςάξηα αλαπηχζζνληαη ζην θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ θαη ε εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο 

πνπ αλαπηχζζεηαη δελ αθνξά ηε δηακφξθσζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ ζπλζεθψλ εθηξνθήο 

φπσο ζηηο δεμακελέο, αιιά ζηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη 

ζηε κείσζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ πεξηβάιινληνο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο κνλάδαο.  

 Οη ζαιαζζνθαιιηέξγεηεο ζηε Μεζφγεην έρνπλ ηαπηηζηεί κε ηελ 

εληαηηθή εθηξνθή ηνπ ιαβξαθηνχ θαη ηεο ηζηπνχξαο. Απηά ηα δπν είδε απνηέιεζαλ 

ηνλ πιένλ πεηπρεκέλν ζηφρν ηεο Θαιαζζνθαιιηέξγεηαο, ππνζηήξημαλ θαη ζπλερίδνπλ 

λα ππνζηεξίδνπλ έλαλ απφ ηνπο πιένλ δπλακηθνχο θιάδνπο ηεο Δπξσπατθήο  

βηνκεραλίαο παξαγσγήο ηξνθίκσλ απφ ηε ζάιαζζα. Ζ παξαγσγή ζεκείσζε 

αικαηψδε αλάπηπμε απφ 40000 tn ην 1995, ζε 107000 tn ην 2000 (Federation of 

Greek Maricultures 2001). χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο (2002) 

ε παξαγσγή ιαβξαθηνχ ζηελ Διιάδα αληηπξνζσπεχεη πεξίπνπ ην 50% ηεο 

Μεζνγεηαθήο παξαγσγήο.  

 Ο Stephanis (1995b), αλαιχεη ηελ αλάπηπμε ηεο Μεζνγεηαθήο 

Θαιαζζνθαιιηέξγεηαο ζε ηέζζεξηο θάζεηο. Ζ 1
ε
 θάζε αλαθέξεηαη ζηελ πεξίνδν πξηλ 

ην 1970, φηαλ αξρίδεη νπζηαζηηθά ε έξεπλα γηα ηελ πξννπηηθή θαιιηέξγεηαο απηψλ 

ησλ εηδψλ  ζηε Γαιιία θαη Ηηαιία, ε 2
ε
 θάζε αλαθέξεηαη ζηελ πεξίνδν πξναλάπηπμεο 

(1980-90), φηαλ δεκηνπξγνχληαη νη πξψηεο κνλάδεο παξαγσγήο θαη εληζρχεηαη 

νπζηαζηηθά ε έξεπλα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ, ε 3
ε 

πεξίνδνο αθνξά ηελ πεξίνδν 

ηεο αλάπηπμεο  (1990-1995) θαηά ηελ νπνία νπζηαζηηθά δεκηνπξγείηαη ν θιάδνο θαη 

ηέινο ζηελ πεξίνδν ηεο σξίκαλζεο (απφ ην 1995 κέρξη ζήκεξα) φηαλ γηγαληψλνληαη 

νη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ. Οη πεξίνδνη απηνί, ζπλδένληαη κε κηα ζεηξά επηηεχγκαηα 

ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο έξεπλαο ηα νπνία επηιχνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα 

παξαγσγήο (Theodorou 2002).  

Παξφιε ηελ πηψζε ησλ ηηκψλ πνπ παξαηεξείηαη, ηα ηειεπηαία ρξφληα (1998 

θαη κεηά), εθηηκάηαη φηη ηελ επφκελε δεθαεηία, ε παξαγσγή ζα απμεζεί θαηά 20% 

(MacAllister 1999). Δλ ηνχηνηο, αλακέλνληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην θιάδν. Απηέο 

εληνπίδνληαη: 

 ηελ εηζαγσγή γηα θαιιηέξγεηα λέσλ εηδψλ φπσο Diplodus puntazzo, Diplodus 

sargus, Pagellus erythrinus, Dentex dentex, Mugil cephalus, Solea sp. θ.ά. 

(Papageorgiou 2000). 

 ηε γελεηηθή βειηίσζε ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εηδψλ (Μπαηαξγηάο 1998). 

 ηε βειηίσζε ηεο ηερλνινγίαο δηαηξνθήο (Theodorou 2002). 

 ηε κεηαθνξά ησλ εγθαηαζηάζεσλ καθξηά ησλ αθηψλ ζηελ αλνηθηή ζάιαζζα. 

(Theodorou 2002). 

ηηο πξννπηηθέο πνπ δεκηνπξγνχληαη θαη ζηα πιαίζηα ηεο αλάγθεο ηεο 

αεηθφξνπ αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ ηεο ζαιαζζνθαιιηέξγεηαο θαη ε ζχλδεζε ηνπ κε ηελ 
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αγνξά παξαδνζηαθψλ Μεζνγεηαθψλ πξντφλησλ πνπ πξνηείλεηαη (Stephanis 2000), 

δηακνξθψλεηαη πεξηζζφηεξν έληνλα, ε αλάγθε νκνηφηεηαο ησλ εθηξεθφκελσλ θαη 

ησλ άγξησλ πιεζπζκψλ, θαη ν έιεγρνο ηεο βηνινγηθήο αιιειεπίδξαζεο ησλ 

εθηξεθφκελσλ θαη άγξησλ πιεζπζκψλ. 

Ζ  βειηίσζε ησλ βηνινγηθψλ απνδφζεσλ θαη  ηεο πνηφηεηαο ηεο παξαγσγήο, 

ηνπ ιαβξαθηνχ θαη ηεο ηζηπνχξαο πξνηείλεηαη ηφζν κε ηε γελεηηθή βειηίσζε, φζν θαη 

κε ηελ εθαξκνγή κεδφζσλ θαη ηερληθψλ άκβιπλζεο ησλ κνξθνινγηθψλ 

δηαθνξνπνηήζεσλ πνπ παξαηεξνχληαη κεηαμχ άγξησλ θαη εθηξεθφκελσλ πιεζπζκψλ. 

Σα εκπνξηθά εθθνιαπηήξηα, έρνπλ απμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ γελεηηθήο βειηίσζεο (Larrazabal 2001, Youngson et al. 2001). 

χγρξνλνη κέζνδνη ηεο γελεηηθήο έρνπλ εηζαρζεί γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ζχγθξηζε 

ησλ βηνινγηθψλ απνδφζεσλ ησλ εθηξεθφκελσλ ςαξηψλ ζε ζχγθξηζε κε ηα άγξηα 

(Patarnello et al. 1993, Cesaroni et al. 1997, Lemaire et al. 2000). 

Ο βαζκφο γελεηηθήο αιιειεπίδξαζεο ησλ εθηξεθφκελσλ θαη άγξησλ 

πιεζπζκψλ απφ δηαθπγέο ςαξηψλ απφ ηηο κνλάδεο πάρπλζεο, απνηειεί ζήκεξα έλα 

ζεκαληηθφ ζέκα πξνο δηεξεχλεζε. ηελ ηζηπνχξα γηα παξάδεηγκα, έρεη βξεζεί φηη 

ππάξρεη κηα κείσζε ηεο γελεηηθήο πνηθηινκνξθίαο ησλ εθηξεθφκελσλ πιεζπζκψλ ζε 

ζρέζε κε ηνπο άγξηνπο, πνπ ελδερνκέλσο λα πξνθαιέζεη κηα αιιειεπίδξαζε θαη 

ζηνλ άγξην πιεζπζκφ (Youngson et al. 2001). Αληίζεηα ζην ιαβξάθη, δελ ππάξρεη 

θακηά πιεξνθνξία, ζρεηηθά κε ηηο δηαθπγέο θαη ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο ζηνπο άγξηνπο 

πιεζπζκνχο (Theodorou 2002).  

 Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, ζπλδέεηαη κε ηε 

κνξθνινγηθή εκθάληζε ησλ εθηξεθφκελσλ ςαξηψλ ζε ζχγθξηζε κε ηα άγξηα. Οη 

δηαθνξνπνηήζεηο πνπ παξαηεξνχληαη νθείινληαη ζε νξηζκέλεο ζθειεηηθέο 

παξακνξθψζεηο θαη δπζκνξθίεο, ε αηηηνινγία ησλ νπνίσλ δελ είλαη γελεηηθήο 

πξνέιεπζεο (Breton 2001), θαη ζπλδέεηαη κε πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο θαηά ην 

ζηάδην ηεο πξναλάπηπμεο. Απηέο νη δηαθνξνπνηήζεηο ζηε κνξθή ηνπ ζψκαηνο, 

ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα θαηλνηππηθή πιαζηηθφηεηα ε νπνία θάησ απφ νξηζκέλεο 

ζπλζήθεο κπνξεί λα ειεγρζεί (Κνπκνπλδνχξνο et al. 2003).  

    

 

 

1.3.  ΣΟΥΟΗ & ΚΟΠΟΗ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ  

 

ηφρνη ηεο παξνχζαο έξεπλαο, είλαη ε βηνινγία ηνπ ιαβξαθηνχ (Dicentrachus 

labrax, L.), ηεο ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ, θαζψο επίζεο  ε ζχγθξηζε 

ησλ άγξησλ πιεζπζκψλ ηνπ είδνπο κε ηνπο εθηξεθφκελνπο πιεζπζκνχο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ην ίδην απφζεκα. Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο, ζα 

κπνξέζνπλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα λα βειηηψζνπλ ηελ παξαγσγηθή δηαρείξηζε ησλ 

πιεζπζκψλ θπξίσο ζηηο Διιεληθέο ιηκλνζάιαζζεο.  

ηηο Διιεληθέο ιηκλνζάιαζζεο, ηα ηειεπηαία ρξφληα, πξνηείλεηαη θαη 

ζηαδηαθά εθαξκφδεηαη, κηα αιιαγή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ δηαρείξηζεο ηνπο, πνπ εθηφο 

απφ αιιαγέο ζηηο δνκέο ιεηηνπξγίαο, έρνπκε θαη αιιαγέο ζηε δηαρείξηζε ησλ 

ηρζπνπιεζπζκψλ, κε ηελ εθαξκνγή εκπινπηηζκψλ απφ γφλν πνπ παξάγεη ε εληαηηθή 

ηρζπνθαιιηέξγεηα. Απφ απηέο ηηο αιιαγέο πξνζδνθάηαη ε ελίζρπζε ηεο παξαγσγήο 

ησλ ιηκλνζαιαζζψλ (Ρνγδάθεο 2000, Pesca 2001).  

Δλ ηνχηνηο, δηαηππψλεηαη έλαο πξνβιεκαηηζκφο, ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε πνπ 

ζα έρεη απηή ε δηαδηθαζία ζηνπο άγξηνπο πιεζπζκνχο θαη ζηελ πνηφηεηα ησλ 

παξαγνκέλσλ ςαξηψλ. Αλ θαη γηα ην ιαβξάθη δελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ 

αξηζκφ αηφκσλ πνπ δηαθεχγνπλ απφ ηηο κνλάδεο πάρπλζεο ή ηηο πηζαλέο 
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αιιειεπηδξάζεηο ζηνπο άγξηνπο πιεζπζκνχο (Theodorou 2002), ελ ηνχηνηο νη 

εκπεηξίεο απφ ην ζνινκφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πίεζε  ηεο παξαγσγήο γηα ηελ 

εθαξκνγή πξνγξακκάησλ γελεηηθήο βειηίσζεο, δεκηνπξγνχλ ηελ αλάγθε γηα 

αλαδήηεζε πεξηζζνηέξσλ πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο 

άγξηνπο πιεζπζκνχο ηνπ είδνπο,  ηδηαίηεξα ζε ηνπηθφ επίπεδν.   

Σα δεδνκέλα ηεο βηνινγίαο ηνπ είδνπο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, πνπ είλαη 

δηαζέζηκα βηβιηνγξαθηθά, πξνέξρνληαη απφ ηηο επξσπατθέο αθηέο ηνπ  Αηιαληηθνχ 

σθεαλνχ ή ηε Γπηηθή Μεζφγεην, ειάρηζηα δεδνκέλα ππάξρνπλ γηα ηελ Αλαηνιηθή 

Μεζφγεην θαη θαλέλα δεδνκέλν δελ βξέζεθε ζρεηηθά κε ηε βηνινγία ηνπ είδνπο ζε 

ιηκλνζάιαζζα, νχηε γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο κειέηεο (Pickett & Pawson 1994). 

ηα πιαίζηα απηά, ε παξνχζα εξγαζία, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ πεξίνδν 

1993-1998, επηδηψθεη  λα θαηαγξάςεη ηε βηνινγία ελφο απφ ηα πιένλ εκπνξηθά είδε 

ησλ ιηκλνζαιαζζψλ, θαη λα ηε ζπγθξίλεη κε βαζηθά βηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

αληίζηνηρσλ εθηξεθφκελσλ πιεζπζκψλ, ζε κηα πεξηνρή πνπ ζπγθεληξψλεη έληνλε  

εληαηηθή ηρζπνηξνθηθή δξαζηεξηφηεηα θνληά ζηε κεγαιχηεξε ζε έθηαζε θαη 

ζεκαληηθφηεηα ιηκλνζάιαζζα ηεο ρψξαο.  

Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη, ζα είλαη ηθαλέο λα ππνζηεξίμνπλ ηηο 

αιιαγέο ζηε δηαρείξηζε ησλ ιηκλνζαιαζζψλ, ελψ ηα  θαηαγξαθφκελα  δεδνκέλα ηεο 

βηνινγίαο ηνπ είδνπο ζηελ πεξηνρή κειέηεο, ζα κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

εθηίκεζε ηπρφλ επηπηψζεσλ ζην κέιινλ απφ ηελ εηζαγσγή γφλνπ απφ ειεγρφκελε 

αλαπαξαγσγή ζην ζχζηεκα ησλ ιηκλνζαιαζζψλ Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ, είηε κε ηε 

δηαδηθαζία ησλ εκπινπηηζκψλ είηε κε ηε δηαθπγή απφ ηηο κνλάδεο πάρπλζεο. Σα 

δεδνκέλα απηά ζπγθξίλνληαη κε αληίζηνηρα δεδνκέλα ηεο εληαηηθήο εθηξνθήο ηνπ 

είδνπο, ψζηε λα εληνπηζζνχλ νη αηηίεο ηπρφλ δηαθνξνπνηήζεσλ. 

Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ε έξεπλα επηθεληξψλεηαη ζηα παξαθάησ 

ζεκεία: 

 ηε κειέηε ηεο επνρηαθήο εκθάληζεο ηνπ γφλνπ θαη ησλ παξακέηξσλ πνπ 

ζπλδένληαη κε απηήλ, σο ιεηηνπξγία πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ νηθνινγία θαη ηε 

δηαρείξηζε ηνπ είδνπο ζηε ιηκλνζάιαζζα.  

 ηε κειέηε ηεο δηαηξνθήο ηνπ είδνπο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο ιηκλνζάιαζζαο, 

πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ νηθνινγία θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ είδνπο ζε εθηαηηθή 

εθηξνθή. 

 ηε κειέηε ηεο αλαπαξαγσγήο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ψο ιεηηνπξγία πνπ 

ζπλδέεηαη  κε ηε δηαρείξηζε ησλ πιεζπζκψλ ζηηο ιηκλνζάιαζζεο, κε παξάιιειεο 

αλαθνξέο ζηνπο εθηξεθφκελνπο πιεζπζκνχο.  H πιεξνθνξία απηή είλαη ρξήζηκε 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ζην κέιινλ ηνπ βαζκνχ επίδξαζεο ησλ εθηξεθνκέλσλ 

πιεζπζκψλ ζηα ηρζπναπνζέκαηα ηεο πεξηνρήο.  

 ηε κνξθνινγηθή πνηθηινκνξθία ησλ πιεζπζκψλ ιαβξαθηνχ ηεο ιηκλνζάιαζζαο 

Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ θαη ηε ζχγθξηζε ηεο κε ηελ αληίζηνηρε εθηξεθφκελσλ 

πιεζπζκψλ. 

 ηνλ εληνπηζκφ δηαθνξψλ κεηαμχ εθηξεθφκελσλ θαη άγξησλ πιεζπζκψλ ζηνπο 

ζσκαηηθνχο δείθηεο. 

 ηε κειέηε ηεο αχμεζεο ησλ άγξησλ πιεζπζκψλ ηεο ιηκλνζάιαζζαο θαη ηε 

ζχγθξηζε κε ηελ αχμεζε  ηνπ είδνπο ζε εληαηηθή εθηξνθή. 

 

Ζ ζπγθξηηηθή κειέηε, πξαγκαηνπνηείηαη κε εθηξεθφκελνπο πιεζπζκνχο ηνπ 

είδνπο ζηελ πεξηνρή ηεο κειέηεο. Οη πιεζπζκνί απηνί πξνέξρνληαη ηφζν απφ ηε 

θπζηθή αλαπαξαγσγή φζν θαη απφ ηελ αλαπαξαγσγή ζε ειεγρφκελεο ζπλζήθεο. 

Οπζηαζηηθά δειαδή, κειεηάηαη ε βηνινγία θαη αλάπηπμε ηνπ είδνπο ηνπ ίδηνπ 

ηρζπναπνζέκαηνο, θάησ απφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο εθηξνθήο, πξνθεηκέλνπ λα 
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δηεξεπλεζεί θαηά πφζν θαη ζε πνην βαζκφ ππάξρεη  δηαθνξνπνίεζε ησλ πιεζπζκψλ 

θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ (2
ν
) 

 

      Η πεξηνρή κειέηεο 

 

 

 
2. 1. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΔΤΡΤΣΔΡΖ ΠΔΡΗΟΥΖ 

 

Ζ επξχηεξε πεξηνρή ηεο κειέηεο, δειαδή ην Νφηην Γπηηθφ άθξν ηεο ηεξεάο 

Διιάδαο, ην νπνίν Γηνηθεηηθά αλήθεη ζην Ννκφ Αηησιναθαξλαλίαο θαη ηκήκα ηνπ 

Ννκνχ Κεθαιιελίαο (Δρηλάδεο Νήζνη), απνηεινχλ ρσξίο ακθηβνιία κηα απφ ηηο 

πιένλ ελδηαθέξνπζεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, απφ αιηεπηηθή, ηρζπνηξνθηθή θαη 

πεξηβαιινληηθή άπνςε.  

Απφ αιηεπηηθή-ηρζπνηξνθηθή άπνςε ην ζχλνιν ηεο αιηεπηηθήο παξαγσγήο 

εθηηκάηαη ζε 8000 tn αιηεχκαηα (ζηνηρεία απφ Σκήκα Αιηείαο Αηησιναθαξλαλίαο 

1994). Ζ παξαγσγή απηή απνηειεί πεξίπνπ ην 7% ηεο παξαγσγήο ηεο ρψξαο, 

ζπλνιηθήο εθηηκνχκελεο αμίαο ηεο ηάμεο ησλ 11δηο δξαρκψλ (33 εθ. επξψ). Ζ 

παξαγσγή πξνέξρεηαη απφ 750 ζθάθε, θπξίσο παξάθηηαο αιηείαο, ηελ αιηεπηηθή 

δηαρείξηζε 150000 ζηξεκκάησλ ιηκλνζαιαζζψλ, 20 κνλάδσλ εληαηηθήο 

ζαιαζζνθαιιηέξγεηαο, 135000 ζηξέκκαηα ιηκλψλ θαη 4 κνλάδσλ 

πεζηξνθνθαιιηέξγεηαο (Ρνγδάθεο 1994).  

Απφ πεξηβαιινληηθή άπνςε, ε πεξηνρή είλαη εληαγκέλε ζην Δζληθφ Πάξθν 

Αηησιναθαξλαλίαο-Κεθαιιελίαο θαη απνηειείηαη  απφ ηελ πδάηηλε ιεθάλε ηνπ Κάησ 

Αρειψνπ θαη ην ζχκπιεγκα ησλ Δρηλάδσλ Νήζσλ. Ζ ιεθάλε ηνπ Κάησ Αρειψνπ, 

ζπλνιηθήο έθηαζεο 1979 km
2
,
 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ παξνπζία δπν κεγάισλ 

ηνπηθψλ βπζηζκάησλ ρσξηδφκελα απφ έλα ελδηάκεζν ινθψδεο έμαξκα θαη απφ επηά 

(7) επηκέξνπο εκηαπηφλνκεο πδξνινγηθέο ιεθάλεο, νη νπνίεο θηινμελνχλ ρείκαξξνπο, 

πνηακνχο, ιίκλεο θαη ιηκλνζάιαζζεο ζην 15% ηεο έθηαζεο ηεο ιεθάλεο. 

Ζ ζπγθέληξσζε κηαο ηφζν κεγάιεο πνηθηιίαο θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ζε κηα 

ηφζν κηθξή έθηαζε, θάλεη ηε ιεθάλε ηνπ Κάησ Αρειψνπ κνλαδηθή ζηνλ Διιεληθφ 

θαη Δπξσπατθφ ρψξν (Φηινβίθνο et al. 1997). Απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε 

πεξηνρή έρεη ππαρζεί ζηε ζχκβαζε RAMSAR σο πγξνβηφηνπνο δηεζλνχο ζεκαζίαο, 

γηα ηελ νπνία πξφζθαηα (2003) ζεζκνζεηήζεθε θαη εηδηθφο θνξέαο δηαρείξηζεο ηεο 

(Ν.Π.Η.Γ.). ηελ πεξηνρή απηή έρνπλ επηζεκαλζεί 36 είδε ςαξηψλ απφ ηα νπνία ηα 20 

είλαη απνθιεηζηηθά είδε γιπθνχ λεξνχ θαη ηα 16 κεηαλαζηεπηηθά-δηάδξνκα 

(Οηθνλνκίδεο & Βνγηαηδήο 1996), ελψ έρεη ζρεκαηηζζεί έλαο θαηάινγνο κε ηδηαίηεξα 

ζπάληα θαη απεηινχκελα είδε νξληζνπαλίδαο, ζειαζηηθψλ θαη εξπεηψλ (Μπαιή et al. 

1986,  Μπνλαδνχληαο et al.1993, Pesca 2001).  

Ζ πεξηνρή ηνπ ζπκπιέγκαηνο ησλ Δρηλάδσλ Νήζσλ θαη ησλ Γπηηθψλ αθηψλ 

ηνπ Ννκνχ Αηησιναθαξλαλίαο απφ ηηο εθβνιέο ηνπ Αρειψνπ έσο ηελ πεξηνρή ηεο 

Βφληηζαο, δεκηνπξγνχλ έλα ηδηαίηεξα επλντθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ αλάπηπμε 

εληαηηθψλ ζαιαζζνθαιιηεξγεηψλ, απφ ην 1989 θαη κεηά (Eηθφλα 3), θαζφζνλ 

πξνζθέξνπλ ηδηαίηεξα θαιήο πνηφηεηαο λεξά, πεξηνρέο θαιά πξνζηαηεπκέλεο απφ ηνλ 

πςειφ θπκαηηζκφ, ζρεηηθά θαιή ππνδνκή πξφζβαζεο θαη επηθνηλσλίαο κε ηα κεγάια 

αζηηθά θέληξα ηεο πεξηνρήο (Πάηξα θαη Αγξίλην), (Ρνγδάθεο 1992). Σα 

ραξαθηεξηζηηθά απηά ππνζηήξημαλ ηδηαίηεξα ηελ αλάπηπμε ηεο εληαηηθήο 

ηρζπνθαιιηέξγεηαο ζηελ πεξηνρή, φπνπ ζήκεξα, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ 

Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο (Γ/ζε Τδαηνθαιιηεξγεηψλ Τπ. Γεσξγίαο, πξνζσπηθή 

επηθνηλσλία 2002) ιεηηνπξγνχλ 34 κνλάδεο πάρπλζεο επξχαισλ ςαξηψλ κε ην 

ζχζηεκα ησλ ηρζπνθισβψλ κε παξαγσγή 6600 tn ςαξηψλ (12% ηεο ρψξαο) θαη έμη (6) 
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ηρζπνγελλεηηθνί ζηαζκνί, δπλακηθφηεηαο 36 εθαη. ηρζχδησλ ιαβξαθηνχ, ηζηπνχξαο θαη 

κπηαθηνχ (15% ηεο ρψξαο).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δηθόλα 3. Δμέιημε παξαγσγήο θαη κνλάδσλ πάρπλζεο ζαιαζζηλψλ ςαξηψλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο 

κειέηεο (Σκ. Αιηείαο Αηησιναθαξλαλίαο, 1994) & Τπ. Γεσξγίαο, 2002, πξνζσπ. Δπηθνηλσλία). 

 

 

 

2. 2. Ζ ΛΗΜΝΟΘΑΛΑΑ ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ-ΑΗΣΧΛΗΚΟΤ 

 

2. 2.1.Γεσκνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

 

Ζ ιηκλνζάιαζζα Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ βξίζθεηαη ζηελ επαξρία Μεζνινγγίνπ, ζην ΝΓ 

άθξν ηνπ λνκνχ Αηησιναθαξλαλίαο (Eηθφλα 4). Σα γεσγξαθηθά φξηα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο,  
Αλαηνιηθά νξίδνληαη απφ ηνλ Δχελν πνηακφ, Γπηηθά απφ ηνλ Αρειψν πνηακφ, Βφξεηα απφ ηνπο 

νξεηλνχο φγθνπο ηνπ Αξάθπλζνπ (ΒΑ) κε πςφκεηξν 910 m, ησλ απνιήμεσλ ησλ Αθαξλαληθψλ βνπλψλ 

(Β-ΒΓ) θαη Νφηηα απφ ηνλ Παηξατθφ θφιπν κε ηνλ νπνίν είλαη ζε επηθνηλσλία. Οη ζπληεηαγκέλεο ηεο 

πεξηνρήο κειέηεο είλαη:  38ν 15΄ έσο 38ν 30΄  (Βφξεην Γεσγξαθηθφ Πιάηνο) & 21ν 05΄έσο 21ν 35΄ 

(Αλαηνιηθφ Γεσγξαθηθφ Μήθνο). Πιεζηέζηεξεο πφιεηο θαη ρσξηά είλαη ην Μεζνιφγγη, Αηησιηθφ, 

Νενρψξη, Καηνρή, Δπελνρψξη θαη Γαιαηάο κε ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ζε αθηίλα 10 km πεξίπνπ 35000 

άηνκα.  

 

H ιηκλνζάιαζζα Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ είλαη έλαο νινθαηληθφο δειηατθφο  ζρεκαηηζκφο 

πνπ δεκηνπξγήζεθε κεηά ηελ ηειεπηαία Βνχξκην επίθιεζε (Φηινβίθνο et al. 1997). ρεκαηίζηεθε απφ 

ηε δξάζε ησλ πνηακψλ Δχελνπ θαη Αρειψνπ. Σα θεξηά πιηθά ησλ πνηακψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο 
ηζρπξνχο θπκαηηζκνχο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηνπο επηθξαηνχληεο λφηηνπο θαη λνηηναλαηνιηθνχο 

αλέκνπο θαζψο θαη ηα ξεχκαηα πνπ θπξηαξρνχλ ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ζην κέησπν ηεο 

δεκηνχξγεζαλ ηηο ινπξνλεζίδεο πνπ εθηείλνληαη ζε κήθνο 15 km πεξίπνπ θαη νξηνζεηνχλ ηε 

ιηκλνζάιαζζα απφ ηνλ Παηξατθφ θφιπν. Οη απνζέζεηο ηνπ Δπήλνπ θαηεπζχλζεθαλ πξνο ηα Γπηηθά θαη 

ηνπ Αρειψνπ πξνο Αλαηνιηθά. Έλα ηκήκα ηεο, ε ιηκλνζάιαζζα Αηησιηθνχ, δεκηνπξγήζεθε απφ 

θαηάθιηζε θνηιάδσλ, πνηακψλ θαηά ηελ πεξίνδν αλφδνπ ηνπ επηπέδνπ ηεο ζάιαζζαο θαη γη' απηφ 

παξνπζηάδεη κεγάιν βάζνο θαη αθαλφληζην ζρήκα. Σν κέζν βάζνο ηεο ιηκλνζάιαζζαο είλαη πεξί ηα 0.8 

m, θαη ην κέγηζην πεξί ην 1.8 m, εθηφο ηεο ιεθάλεο ηνπ Αηησιηθνχ, ηεο νπνίαο ην κέζν βάζνο είλαη 12 

m θαη ην κέγηζην 32 m (Αικπαλάθεο et al. 1995). Ο ππζκέλαο είλαη ακκψδεο–ηιπνακκψδεο κε 

ιεπηφθνθθν κέγεζνο ζσκαηηδίσλ ηφζν εζσηεξηθά ησλ ινπξνλεζίδσλ φζν θαη εμσηεξηθά, πξνο ηνλ 

Παηξατθφ φπνπ είλαη πεξηζζφηεξν ακκψδεο (Hatzikakidis 1952, Κιανπδάηνο et al. 1990,  Γαληειίδεο 

1991). 
 

ηηο αξρέο ηνπ αηψλα, ε ιηκλνζάιαζζα απνηεινχζε εληαίν πγξφηνπν (Panagiotopoulos 1916), 

κε ειεχζεξε επηθνηλσλία ησλ λεξψλ ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο πνπ έθζαλε ηα 220000 ζηξέκκαηα. Μηα 
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ζεηξά αλζξσπνγελψλ παξεκβάζεσλ ζηε ιηκλνζάιαζζα,  ηελ πεξίνδν 1960-1995, αιινίσζαλ ηε 

γεσκνξθνινγία ηεο πεξηνρήο κε απνηέιεζκα αθελφο λα δεκηνπξγεζνχλ  πδξνινγηθά πξνβιήκαηα πνπ 

δηαηάξαμαλ ζνβαξά ηε θπθινθνξία ησλ λεξψλ, θαη αθεηέξνπ έλα κεγάιν ηκήκα ηεο ιηκλνζάιαζζαο λα 

απνμεξαλζεί. Ζ ηζνξξνπία θαη ε δπλακηθή ηνπ νηθνζπζηήκαηνο δηαηαξάρζεθε απφ ηε θαηαζθεπή κηαο 

ζεηξάο ηερληθψλ έξγσλ πνπ απνζθνπνχζαλ είηε ζηελ αιιαγή ρξήζεο απηνχ ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπζηήκαηνο 

(απνμήξαλζε θαη απφδνζε εθηάζεσλ ζηε γεσξγία), είηε ζηελ ηθαλνπνίεζε αξδεπηηθψλ αλαγθψλ ηεο 
επξχηεξεο πεξηνρήο (εθηξνπή Αρειψνπ, θαηαζθεπή πδξνειεθηξηθψλ θξαγκάησλ), είηε ζηελ 

αιπθνπνίεζε κεγάισλ ηκεκάησλ ηεο ιηκλνζάιαζζαο (Οηθνλνκίδεο & Βνγηαηδήο 1996). Ζ 

ιηκλνζάιαζζα ζήκεξα δέρεηαη νπζηαζηηθά αλαλέσζε λεξψλ κφλν απφ ηνλ Παηξατθφ θφιπν, κέζσ ησλ 

αλνηγκάησλ πνπ παξεκβάιινληαη ζηηο ινπξνλεζίδεο ηεο Κεληξηθήο ιηκλνζάιαζζαο, ή ηερληθψλ 

ζηνκίσλ ζε άιιεο πεξηνρέο, φπσο ζα αλαθεξζνχκε ζηε ζπλέρεηα. Γελ ππάξρνπλ νη παξνρέο ησλ 

γιπθψλ λεξψλ πνπ δερφηαλ πξηλ ην 1960. Σα γιπθά λεξά πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηηο βξνρνπηψζεηο 

θαη απφ πνιχ κεγάιεο ζεκεηαθέο παξνρέο απνζηξαγγηζηηθψλ αληιηνζηαζίσλ ηεο γχξσ αγξνηηθήο θαη 

αξδεχζηκεο πεξηνρήο (Οηθνλνκίδεο & Βνγηαηδήο 1996).  

Οη επεκβάζεηο πνπ έγηλαλ, κείσζαλ ζεκαληηθά ηελ έθηαζε ηεο ιηκλνζάιαζζαο, πνπ ζήκεξα 

θπκαίλεηαη απφ 120000-150000 ζηξέκκαηα (Pesca 2001). Δπηπιένλ επέδξαζαλ ζεκαληηθά ζηελ 

πδξνινγία ηεο πεξηνρήο θαη δηακφξθσζαλ ηειηθά έλα ζχκπιεγκα έμη (6) ιηκλνζαιαζζψλ ζρεηηθά 

απνκνλσκέλσλ κεηαμχ ηνπο (Γεκεηξίνπ et al. 1994a, Katselis et al. 2003). Παξφια απηά ε 
ιηκλνζάιαζζα ή ην ζχκπιεγκα ησλ ιηκλνζαιαζζψλ Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ, απνηειεί ην κεγαιχηεξν 

θαη ζεκαληηθφηεξν πγξφηνπν ηεο ρψξαο απφ νηθνινγηθή θαη νηθνλνκηθή άπνςε. Ζ επξχηεξε πεξηνρή 

ηνπ ζπκπιέγκαηνο ησλ ιηκλνζαιαζζψλ πξνζηαηεχεηαη απφ ηε ζπλζήθε Ramsar θαη ζχκθσλα κε ηελ 

Κνηλνηηθή Oδεγία 92/43 έρεη εληαρζεί ζηηο πεξηνρέο ηνπ πξνγξάκκαηνο Natura 2000. 

 

Οη έμη ελφηεηεο πνπ απνηεινχλ ζήκεξα ην ζχζηεκα (Δηθφλα 4) απφ Αλαηνιηθά πξνο Γπηηθά είλαη 

νη αθφινπζεο (Pesca 2001): 

 

Ληκλνζάιαζζα Βνξείνπ θαη Γηαύινπ Κιείζνβαο (R1, εηθόλα 4). 

Δίλαη θιεηζηνχ ηχπνπ ιηκλνζάιαζζα πνπ επηθνηλσλεί κε ηε ζάιαζζα κε έλα (1) δίαπιν, 

νξηνζεηείηαη απφ ηε ζάιαζζα κε δχν (2) ηρζπνθξαγκνχο έλα (1) ζχγρξνλν θαη έλα (1) παξαδνζηαθφ 
(ζην ζηφκην επηθνηλσλίαο κε ηε ζάιαζζα ππάξρνπλ ζχγρξνλεο ηρζπνζπιιεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο ελψ 

ζην εζσηεξηθφ άθξν ηνπ δηαχινπ ππάξρνπλ παξαδνζηαθέο. Δίλαη ιηκλνζάιαζζα, ρακειήο ζρεηηθά 

αιαηφηεηαο, έθηαζεο 5000 ζηξεκκάησλ, θαη κέζνπ βάζνπο 0.8 m ελψ ην κέγηζην βάζνο ηεο είλαη 1.5 

m. Υαξαθηεξίδεηαη απφ έλα βφξεην ηκήκα αβαζέο θαη έλα δίαπιν κήθνπο 3000 m θαη πιάηνπο 150 m. 

Σν ζηφκην ηεο έρεη πιάηνο 40 m, κφληκεο ηζηκεληέληεο ηρζπνζπιιεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη είλαη 

πιήξσο απνκνλσκέλε απφ ηελ ππφινηπε Κιείζνβα. 

 

Ληκλνζάιαζζα Κιείζνβαο (R2, εηθόλα 4) . 
Δίλαη ζπλδπαζκφο θιεηζηνχ θαη αλνηθηνχ ηχπνπ ιηκλνζάιαζζαο πνπ επηθνηλσλεί κε ηε ζάιαζζα 

κε δχν (2) δηαχινπο ζπλνιηθνχ πιάηνπο 80 m, νξηνζεηείηαη απφ ηε ζάιαζζα κε πέληε (5) 

ηρζπνθξαγκνχο, δχν (2) ζχγρξνλνπο θαη ηξεηο (3) παξαδνζηαθνχο (ηα δχν (2) εζνδεπηηθά ζηφκηα 

βξίζθνληαη ζην κέησπν ηεο κε ηνλ Παηξατθφ θφιπν θαη ηα άιια ηξία (3) ζην ιηκάλη ηνπ Μεζνινγγίνπ). 
Απηά πξνο ην ιηκάλη ελψ είλαη αλνηθηνχ ηχπνπ, επηθνηλσλνχλ κέζσ ηξηψλ (3) γεθπξηψλ ηα νπνία κέρξη 

ηε δεθαεηία ηνπ '70 ήηαλ εθηά (7), κία θπζηθή ακκνλεζίδα κήθνπο 3500 m θαη έλα ηερλεηφ αλάρσκα 

κήθνπο 3500 m. Δίλαη ιηκλνζάιαζζα πςειήο ζρεηηθά αιαηφηεηαο, έθηαζεο 18000 ζηξεκκάησλ θαη 

κέζνπ βάζνπο 0.8 m, ελψ ην κέγηζην βάζνο ηεο είλαη 1.5 m. Υαξαθηεξίδεηαη απφ πιήζνο εγθάξζησλ 

αλαρσκάησλ πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο αιαηφηεηαο γηα ηξνθνδνζία ησλ 

αιπθψλ Μεζνινγγίνπ. 

 

3. Κεληξηθή ιηκλνζάιαζζα Μεζνινγγίνπ (R3, εηθόλα 4).  

Δίλαη ιηκλνζάιαζζα αλνηθηνχ ηχπνπ πνπ επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηε ζάιαζζα 

θαη ε νξηνζέηεζε ηεο απφ ηελ αλνηθηή ζάιαζζα γίλεηαη απφ θπζηθέο ακκνλεζίδεο θαη 

ηρζπνθξαγκνχο. ην κέησπν ηεο θεληξηθήο ιηκλνζάιαζζαο, ππάξρνπλ ηα «δηβάξηα» 

(ηρζπνηξνθεία - αιηεπηηθέο ζέζεηο): Σνπξιίδα, Βαζηιάδη, ρνηληάο θαη 

Πξνθνπάληζηνο. Όια ηα «δηβάξηα»  είλαη παξαδνζηαθνχ ηχπνπ. Έρεη κέζν βάζνο 0.60 

m (απφ 0.2 – 0.7 m) ελψ ην κέγηζην θζάλεη ην 1.5 m. Σν κέησπν ηεο, Νφηηα, 

βξίζθεηαη ζηνλ Παηξατθφ θφιπν κε φξην ηηο ακκψδεηο πξνζρσζηγελείο λεζίδεο 

Βαζηιάδη, Ατ ψζηεο, Κφκκα, ρνηληάο ζπλνιηθνχ κήθνπο 9100 m θαη ηνπο 

παξαδνζηαθνχο ηρζπνθξαγκνχο, απφ μχιν θαη πιαζηηθφ πιέγκα ζπλνιηθνχ κήθνπο 
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6000 m, πνπ ζπλδένπλ ηηο λεζίδεο απηέο. ην δπηηθφηεξν άθξν ηεο απνκνλψλεηαη 

κέζσ ησλ «αινγνπεξακάησλ» απφ ηε ιηκλνζάιαζζα ηεο Θνιήο θαη αλαηνιηθά 

νξηνζεηείηαη κε ην λεζί Σνπξιίδα θαη ην Γίαπιν Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ απφ ην 

ιηκάλη Μεζνινγγίνπ ελψ Βφξεηα νξηνζεηείηαη απφ ηε γέθπξα ηνπ Αηησιηθνχ. 
 

4. Ληκλνζάιαζζα Παιαηνπόηακνπ (R4, εηθόλα 4). 

Δίλαη θιεηζηή ιηκλνζάιαζζα πςειήο ζρεηηθά αιαηφηεηαο, έθηαζεο 4500 ζηξεκκάησλ θαη 

βάζνπο πνπ θπκαίλεηαη 0.1-6 m. Απνηειείηαη απφ δχν (2) θχξηα ηκήκαηα ην αλαηνιηθφ θαη ην δπηηθφ 

(Πφξην) κέγηζηνπ βάζνπο 6 m πνπ δελ είλαη απνκνλσκέλα κεηαμχ ηνπο αθνχ επηθνηλσλνχλ κε ηξία (3) 

γεθχξηα πιάηνπο 2 m. Σν αλαηνιηθφ ηκήκα δέρεηαη γιπθά λεξά πεξί ην 1/10 ηεο παξνρήο ηνπ 
αληιηνζηαζίνπ D2 ην ρεηκψλα (12500 m3/h) πνπ θαηαιήγεη ζηε Θνιή κε δηαθιάδσζε πνπ 

θαηαζθεπάζηεθε ην 1992. 

 

5. Ληκλνζάιαζζα Θνιήο(R5, εηθόλα 4).  

Δίλαη θιεηζηνχ ηχπνπ ιηκλνζάιαζζα πνπ επηθνηλσλεί κε ηε ζάιαζζα κε δχν (2) δηαχινπο 

ζπλνιηθνχ κήθνπο 50-150 m, εθνδηαζκέλνπο κε ζχγρξνλεο ηρζπνζπιιεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ελψ 

νξηνζεηείηαη απφ ηε ζάιαζζα κε θπζηθή ακκνλεζίδα κήθνπο 2500 m.  Έρεη έθηαζε 8000-12000 

ζηξέκκαηα θαη κέζν βάζνο 0.6 m (0.1-1 m). Υαξαθηεξίδεηαη απφ ρακειή αιαηφηεηα θαζψο είλαη 

απνδέθηεο ηνπ αληιηνζηαζίνπ D2 δπλακηθφηεηαο (πλνιηθήο παξνρήο 125280 m3/h) πνπ 

απνζηξαγγίδεη ηελ πεξηνρή ηνπ θάκπνπ ηνπ Νενρσξίνπ. Γηαζέηεη δχν (2) ζηφκηα, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα 

(1) κε ζχγρξνλεο ηζηκεληέληεο ηρζπνζπιιεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο (κήθνπο 150 m, πιάηνπο 30 m θαη 
βάζνπο 1.5 m). Γηαζέηεη επίζεο ρψξν 150 ζηξεκκάησλ βάζνπο 1.20 m σο θαηαθχγην ππνκεγεζψλ 

ςαξηψλ. Σν κέησπν ηεο λνηηνδπηηθά βξίζθεηαη ζην Ηφλην πέιαγνο. Αλαηνιηθά βξίζθεηαη ε 

ιηκλνζάιαζζα Πξνθνπάληζηνο κε ηελ νπνία ε πδάηηλε επηθνηλσλία πεξηνξίζηεθε πνιχ απφ ηηο αξρέο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70 θαη απνθφπεθε ην 1994, ελψ δπηηθά βξίζθεηαη ε ιηκλνζάιαζζα ηνπ 

Παιαηνπφηακνπ κε ηελ νπνία απνκνλψζεθε εληειψο ηελ δεθαεηία ηνπ ‟60. 

 

6. Ληκλνζάιαζζα Αηησιηθνύ(R6, εηθόλα 4). 

Δίλαη ιηκλνζάιαζζα θιεηζηή, έθηαζεο 16000  ζηξεκκάησλ, βάζνπο απφ 0.2 – 0.5 m (κέζν 

βάζνο 12 m) θαη κέγηζηνπ 32 m, ην νπνίν αθνξά έθηαζε ίζε κε ην 25% ηεο ιηκλνζάιαζζαο. 

Δπηθνηλσλεί κε ηελ Κεληξηθή ιηκλνζάιαζζα κέζσ ησλ ζνισηψλ γεθπξηψλ ηεο πφιεο ηνπ Αηησιηθνχ. 

Ζ αληαιιαγή ησλ λεξψλ ζε απηήλ είλαη πεξηνξηζκέλε. Ζ θπζηθνγεσγξαθηθή ηεο δηακφξθσζε, ην 

κεγάιν ζρεηηθά βάζνο ηεο, ην έληνλα ζεηηθφ ηζνδχγην γιπθνχ λεξνχ θαη ε ειιηπήο θπθινθνξία θαη 
αλαλέσζε ηνπ ζαιαζζηλνχ λεξνχ, δίδνπλ ζηε ιηκλνζάιαζζα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο επμεηληθήο 

ιεθάλεο, κε ηξία ραξαθηεξηζηηθά ζηξψκαηα λεξνχ, απφ ηα νπνία, κφλν ζην πξψην πνπ εθηείλεηαη 

κέρξη βάζνο 7 m γίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή νμπγφλσζε. Κάησ απφ ην βάζνο ησλ 7 m νη ζπλζήθεο είλαη 

αλνμηθέο θαη παξάγεηαη πδξφζεην θαη ακκσλία (Αικπαλάθεο et al. 1995). πρλά θάησ απφ ηδηαίηεξα 

κεηεσξνινγηθά θαηλφκελα πξνθαιείηαη δηαθπγή πδξφζεηνπ, έληνλεο δπζηξνθηθέο θξίζεηο θαη καδηθνί 

ζάλαηνη ςαξηψλ. Ζ πξψηε αλαθνξά απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ πεξηγξάθεηαη ην 1813 θαη δεκηνχξγεζε 

κηα κπζνινγία πεξί ππάξμεσο εθαηζηείνπ (ηαζηλφπνπινο 1925, Υαηδηθαθίδεο 1951, Αικπαλάθεο et 

al. 1995, Leonardos & Sinis 1997,  Παπαζενδψξνπ et al. 2000). Μέρξη ην 1997, ε ιηκλνζάιαζζα ηνπ 

Αηησιηθνχ νξηνζεηνχηαλ απφ ηελ θεληξηθή ιηκλνζάιαζζα Μεζνινγγίνπ κε ηνλ ηρζπνθξαγκφ ηνπ 

ηρζπνηξνθείνπ Πφξνο, ν νπνίνο θαηαξγήζεθε, κεηά απφ ζπρλέο εκθαλίζεηο δπζηξνθηθψλ θξίζεσλ, 

γηαηί ζεσξήζεθε φηη εκπφδηδε ηελ αλαλέσζε ησλ λεξψλ. 
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Δηθόλα 5. χκπιεγκα ησλ ιηκλνζαιαζζψλ Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ (by Katselis et al.2003). 

 

 

 

2.2.2. Αβηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. 
 

2.2.2.1.Τδξνινγία θαη αλεκνινγηθά  δεδνκέλα. 

 

Ζ θπθινθνξία ηνπ λεξνχ ζε έλα εθβνιηθφ νηθνζχζηεκα κε εθηεηακέλα 

πξνζρσκαηηθά αβαζή λεξά, νπζηαζηηθά ζπλδέεηαη κε ηνλ επνρηαθφ ξπζκφ κεηαβνιήο 

ησλ αηκνζθαηξηθψλ θαηαθξεκλίζεσλ, ηεο εμάηκηζεο θαη ηεο ζπλδπαζκέλεο δξάζεο ησλ 

παξάθηησλ ζαιάζζησλ ξεπκάησλ θαη ηνπ θπκαηηζκνχ. Απηή ε ζπλερή επνρηαθή 

αλάκεημε γιπθψλ θαη ζαιαζζηλψλ λεξψλ δεκηνπξγεί έλα θπζηθφ θχθιν αβηνηηθψλ 

ζπλζεθψλ ζηνλ νπνίν αληαπνθξίλνληαη θαη αλαπηχζζνληαη νη νξγαληζκνί πνπ 

απαξηίδνπλ ηηο βηνθνηλσλίεο ηνπ ζπζηήκαηνο Ζ θπθινθνξία ηνπ λεξνχ ζπλδέεηαη 

επηπιένλ κε ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ ηρζπνπιεζπζκψλ θαη κε ηελ αιηεπηηθή δηαρείξηζε. Δλ 

ηνχηνηο ε αλαηξνπή απηήο ηεο θιαζζηθήο θπθινθνξίαο λεξνχ ηεο πεξηνρήο, ιφγσ κηαο 

ζεηξάο παξεκβάζεσλ, έρεη δηακνξθψζεη κηα ηδηαίηεξε ζήκεξα θαηάζηαζε. Ζ 

ραξαθηεξηζηηθά δχζθνιε θπθινθνξία λεξψλ δεκηνπξγεί ζπρλά αθξαίεο πδξνινγηθέο 

ζπλζήθεο, κε απνηέιεζκα νη ππάξρνπζεο κεηξήζεηο αβηνηηθψλ παξακέηξσλ λα κε 

δίδνπλ παξά κφλν κηα ελδεηθηηθή εηθφλα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο, 

θαζψο είλαη ζεκεηαθέο ρσξηθά θαη ρξνληθά. Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζεκεηαθήο 

απνξξνήο ησλ γιπθψλ λεξψλ, πξνθαιεί απφηνκεο αιιαγέο ζηελ αιαηφηεηα 

δεκηνπξγψληαο «λεζίδεο» γιπθψλ λεξψλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη νη νπνίεο 

δχζθνια αξαηψλνληαη ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο επίδξαζεο ησλ ζαιαζζηλψλ λεξψλ απφ 

ηελ παιίξξνηα (Οηθνλνκίδεο & Βνγηαηδήο 1996).   

 

Ζ παιίξξνηα ζηελ πεξηνρή αθνινπζεί ηνλ εκηεκεξήζην ηχπν, πξνθαιψληαο 

κεηαβνιή ηεο ζηάζκεο ηνπ λεξνχ πνπ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηνπο αλέκνπο θαη  

θπκαίλεηαη ζε 29.5-69 cm (Λενλάξδνο 1996). Ζ αληαιιαγή ησλ λεξψλ πνπ γίλεηαη 

κέζσ ησλ αλνηγκάησλ ησλ ινπξνλεζίδσλ εθηηκάηαη φηη είλαη αλεπαξθήο, θαζψο ζε 

θάζε παιίξξνηα, ζηε θεληξηθή ιηκλνζάιαζζα, έρεη εθηηκεζεί κηα αλαλέσζε πνπ 

θπκαίλεηαη κεηαμχ ηνπ 10-20%, ελψ θάησ απφ νξηζκέλεο κεηεσξνινγηθέο ζπγθπξίεο 

κπνξεί λα θζάζεη έσο ην 50% (Οηθνλνκίδεο & Βνγηαηδήο 1996).   

Ζ θπθινθνξία ηνπ λεξνχ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηελ έληαζε θαη δηεχζπλζε 

ησλ αλέκσλ. Οη επηθξαηέζηεξνη άλεκνη ζηελ πεξηνρή είλαη νη ΒΓ (Pesca 2001). 

 

 

2.2.2.2. Θεξκνθξαζία λεξνύ. 
 

Ζ ζρέζε ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο αέξα-λεξνχ, ζηελ Γπηηθή Κιείζνβα κπνξεί λα 

πεξηγξαθεί απφ ηελ ζρέζε Σλεξνχ=1.081+0.96Σαέξα (Υψηνο 1995), ελψ ζηε θεληξηθή 

ιηκλνζάιαζζα  έρεη πξνζδηνξηζηεί Σλεξνχ=1,871+0,963Σαέξα (Γεκεηξίνπ et al. 2000). 

ηε πξαγκαηηθφηεηα, ε ζηηγκηαία ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ ηεο ιηκλνζάιαζζαο 

παξνπζηάδεη κηα ρξνληθή πζηέξεζε, ιφγσ ζέξκαλζεο ή ςχμεο ζε ζρέζε κε ηε 

ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο ζεξκνρσξεηηθφηεηαο ηνπ λεξνχ.  ε 

θάζε πεξίπησζε ε κέζε ζεξκνθξαζία λεξνχ, αθνινπζεί αλάινγε πνξεία κε ηε κέζε 

ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα (Γαληειίδεο 1991).    
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2.2.2.3.Αιαηφηεηα. 

 

Ζ αιαηφηεηα ζηε ιηκλνζάιαζζα Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ, παξνπζηάδεη 

δηαθπκάλζεηο ρξνληθέο θαη ρσξηθέο, πνπ νθείινληαη ζηηο εηζξνέο γιπθψλ λεξψλ θαη 

ζηελ εμάηκηζε θαη εμαξηψληαη απφ ην βάζνο θαη ην βαζκφ απνθιεηζκνχ ηεο πεξηνρήο 

απφ ηελ επίδξαζε ηεο ζάιαζζαο. Οη κεγαιχηεξεο ηηκέο αιαηφηεηαο πνπ έρνπλ 

θαηαγξαθεί είλαη 45.1 
0
/00 ζηνλ Παιαηνπφηακν, θαη νη κηθξφηεξεο 7.9 

0
/00 ζηνλ δίαπιν 

Κιείζνβαο (Κιανπδάηνο et al. 1990). 
 

Πίλαθαο 3. Τδξνινγηθά θαη αλεκνινγηθά ζηνηρεία θαη ζεξκνθξαζία αέξα πεξηνρήο κειέηεο 

(Pesca 2001). 

 

 

Μήλαο 

 

Βξνρόπησζε 

1984 

 

Έληαζε αλέκνπ 

1995 

Θεξκνθξαζία αέξα 

(1νο-6νο1994 

& 7νο-12νο1995) 

 

Κύξηα Γ/λζε 

Αλέκνπ 
 Μέζ. Μέγ. Διάρ. Μέζ. Μέγ. Διάρ. Μέζ. Μέγ. Διάρ.  

Ιαλνπάξηνο 86      9.9   ΒΑ-ΒΓ 

Φεβξνπάξηνο 94      10.6   ΒΑ-ΒΓ 

Μάξηηνο 50      12.8   ΝΓ-Γ 

Απξίιηνο 61      16.2    

Μάηνο 25      20.2    

Ηνύληνο 15      24.1   ΒΓ 

Ηνύιηνο 5   1.7 8.3 0.4 26.6 38 17 ΒΓ 

Αύγνπζηνο 7   1.9 11.9 0.0 25.7 35 13 ΒΓ 

επηέκβξηνο 25   1.8 11.5 0.0 21.9 30 13  

Οθηώβξηνο 106   1.5 6.0 0.0 16.6 27 5 ΒΓ-ΝΓ 

Ννέκβξηνο 171   1.6 9.4 0.0 12.1 21 2  

Γεθέκβξηνο 142   2.3 7.5 0.0 12.9 21 3 ΒΑ-ΒΓ 

 
 

2.2.2.4.Διαλυμένο οξυγόνο. 
 

Μεηξήζεηο δηαιπκέλνπ νμπγφλνπ, δείρλνπλ φηη θαηά θαλφλα ηα επίπεδα 

νμπγφλνπ είλαη ηθαλνπνηεηηθά θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο (Κιανπδάηνο 1990, 

Γαληειίδεο 1991). Δλ ηνχηνηο, έρνπλ θαηαγξαθεί αλνμηθέο ζπλζήθεο ζηε πεξηνρή ηνπ 

Αηησιηθνχ, φπνπ ζε βάζνο άλσ ησλ 7 m ην νμπγφλν παίξλεη κεδεληθέο ηηκέο θαη 

θαηαγξάθεηαη παξνπζία πδξφζεηνπ ζε επίπεδα 0.5-1 mg/l (Xatzikakidis 1952, 

Αιπαλάθεο et al. 1995). Σν εηδηθφ απηφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Αηησιηθνχ 

πξνθαιεί ζπρλά δπζηξνθηθέο θξίζεηο θάησ απφ ηδηαίηεξεο κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο νη 

νπνίεο νκνγελνπνηνχλ ηα επηθαλεηαθά κε ηα αλνμηθά λεξά θαη πξνθαινχλ 

απειεπζέξσζε πδξφζεηνπ κε ζπλέπεηα καδηθνχο ζαλάηνπο ςαξηψλ (ηαζηλφπνπινο 

1925, Κιανπδάηνο et al. 1990, Avramidou & Koutsoukos 1990, Γαληειίδεο 1991, 

Λενλάξδνο 1996, Leonardos & Sinis 1997, Παπαζενδψξνπ et al. 2000 ). 
 

 

2.2.3. Βηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. 

 

2.2.3.1. Σν βέλζνο (καθξνδσνβέλζνο, ρισξίδα θαη βιάζηεζε). 

 

Οη βελζηθέο θνηλσλίεο απνηεινχλ ην ζεκαληηθφηεξν θξίθν ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο ζηε 

ιηκλνζάιαζζα θαζφζνλ απνηεινχλ ηξνθή ησλ πεξηζζνηέξσλ ςαξηψλ πνπ δνπλ ζε απηή. Απφ κειέηεο 
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πνπ έρνπλ γίλεη (Μπνπξγνπηδάλε 1983, Μπφγδαλνο & Γηάπνπιεο 1984, Κιανπδάηνο et al. 1990) 

έρνπλ πξνζδηνξηζηεί πεξηζζφηεξα απφ 120 είδε καθνδσνβελζηθψλ νξγαληζκψλ  απφ ηα νπνία ην 48.3% 

είλαη πνιχραηηνη, 18.6% καιάθηα, 26.3% θαξθηλνεηδή θαη ην ππφινηπν 6.8% ζπφγγνη, αλζφδσα, 

Οιηγφραηηνη, Έληνκα, Αζθίδηα. Ζ πνηθηιφηεηα ηνπ καθξνδσνβέλζνπο, ειαηηψλεηαη απφ ηα ζηφκηα 

επηθνηλσλίαο κε ηνλ Παηξατθφ θφιπν θαη γίλεηαη ε κηθξφηεξε ζηε πεξηνρή ηνπ Αηησιηθνχ, φπνπ νη 

αλνμηθέο ζπλζήθεο πάλσ απφ ην βάζφο ησλ 7 m πεξηνξίδνπλ ηελ αλάπηπμε βελζηθψλ νξγαληζκψλ. ε 
ζρέζε κε άιιεο πεξηνρέο ηνπ καιαθνχ ππνζηξψκαηνο, ζηε ιηκλνζάιαζζα Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ ηα 

πνζνζηά ησλ θαξθηλνεηδψλ είλαη κεγαιχηεξα θαη ηδηαίηεξα ησλ Ακθίπoδσλ θαη Ηζφπνδσλ.  

 

Όζνλ αθνξά ην θπηνβέλζνο, είλαη θησρφ ζε πνηθηιφηεηα εηδψλ κε πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλα 

ηα ζπεξκαηφθπηα Cymodea nodosa θαη Zostera marina  ζε πεξηνρέο φπνπ ε αιαηφηεηα είλαη 

κεγαιχηεξε ηνπ 18 0/00. Αλάκεζα ζηα ιηβάδηα ησλ πεξκαηφθπησλ έρνπλ αλαγλσξηζζεί ζπλαζξνίζεηο 

αλσηέξσλ θπθψλ θαη ηδηαίηεξα Φαηνθπθψλ (Cystoseira barbata, Feldomania globifera), Υισξνθπθψλ 

(Cladofora echinus, Ulva rigida, Enteromorpha intestinalis, Chaetomorpha cappilaris) θαη νξηζκέλσλ 

Ρνδνθπθψλ. Γεληθά εθηηκάηαη φηη ε πδξφβηα ρισξίδα είλαη ηδηαίηεξα θησρή ελψ ζηε πεξηνρή ηνπ 

Αηησιηθνχ ε θαηάζηαζε είλαη ηδηαίηεξα δξακαηηθά θησρή (Μπνγδαλφο & Γηάπνπιεο 1984, 

Κιανπδάηνο et al. 1990). ην πίλαθα 4, δίδεηαη έλαο θαηάινγνο ηεο ρισξίδαο, πδξφβηαο θαη παξάθηηαο 

βιάζηεζεο ηεο πεξηνρήο (Pesca 2001). 
 

 

2.2.3.2. Σν πιαγθηόλ. 

 

Σν θπηνπιαγθηόλ ηεο ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνύ ραξαθηεξίδεηαη από ηελ 

παξνπζία Γηλνκαζηηγσηώλ (Peridinium, Ceratium, Protocentrum, Exuviella) θαη δηαηόκσλ 

(Naviculla, Nitzchia, Acanthes, Cocconeis Pleeurosigma), (Μπόγδαλνο & Γηάπνπιεο 1984). Ο 

αξηζκόο ησλ θπηηάξσλ αλά κνλάδα όγθνπ, απμάλεηαη ζεκαληηθά από ηα ζηόκηα επηθνηλσλίαο κε 

ηνλ Παηξατθό θόιπν κέρξη ηε πεξηνρή ηνπ Αηησιηθνύ, ζηελ νπνία ν αξηζκόο θπηηάξσλ είλαη ππέξ 

3πιάζηνο, ζε ζρέζε κε ηε θεληξηθή ιηκλνζάιαζζα, ελώ ην αληίζεην ζπκβαίλεη κε ην δείθηε 

πνηθηιόηεηαο (Κιανπδάηνο et al. 1990).  

Η κεγάιε απηή δηαθνξνπνίεζε, κεηαμύ ησλ δπν πεξηνρώλ νθείιεηαη αθελόο ζηηο κεγάιεο 

δηαθπκάλζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη αιαηόηεηαο όζν θαη ζηηο πνιύ πςειέο ζπγθεληξώζεηο 

ζξεπηηθώλ αιάησλ πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζηε πεξηνρή ηνπ Αηησιηθνύ (Guelorget 1987, Avramidou 

& Koutsoukos, 1990, Μπνλαδνύληαο et al. 1993).  

Η αθζνλία ηνπ δσνπιαγθηνύ, αθνινπζεί ηηο απμεκέλεο ζπγθεληξώζεηο ηνπ θπηνπιαγθηνύ. 

ην δσνπιαγθηόλ αθζνλνύλ ηα επξύαια είδε Κσπεπόδσλ, Ιζνπόδσλ, Ακθηπόδσλ θαη θπξίσο 

κεγάιε αθζνλία πξνλπκθώλ Καξθηλνεηδώλ (κεξνπιαγθηόλ). Η πνηθηινκνξθία είλαη ραξαθηεξηζηηθά 

κηθξή (Κιανπδάηνο et al. 1990, Siokou-Frangou 1986). 

 

 

2.2.3.3.  Ζ νξληζνπαλίδα. 

 

Ζ πεξηνρή έρεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία απφ νξληζνινγηθή άπνςε, θαζψο έλαο 

κεγάινο αξηζκφο πνπιηψλ έρεη θαηαγξαθεί, ηφζν γηα δηαρείκαζε, φζν θαη γηα θψιηαζκα 

ή θαη κεηαλάζηεπζε (Γεξάθεο et al. 1994). ηνλ πίλαθα 5 δίδεηαη έλαο θαηάινγνο ησλ 

απεηινχκελσλ εηδψλ ηεο νξληζνπαλίδαο (Pesca 2001). 

 

2.2.3.4. Η ηρζπνπαλίδα. 

 

Ο αξηζκφο ησλ εηδψλ ηεο ηρζπνπαλίδαο είλαη πεξηνξηζκέλνο, ιφγσ θπξίσο ησλ 

αθξαίσλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηε ιηκλνζάιαζζα. Πεξίπνπ 45 επξχαια θαη 

ζαιαζζηλά είδε έρνπλ αλαθεξζεί φηη ζπλαληψληαη ζηελ πεξηνρή (Panagiotopoulos 

1916, Λενλάξδνο 1996, Οηθνλνκίδεο & Βνγηαηδήο 1996, Pesca 2001). Απηά δηαβηνχλ 

κφληκα ή επνρηαθά ζηε ιηκλνζάιαζζα (Πίλαθαο 6).  
Απφ απηά, ηα 12 είδε είλαη νινβησηηθά ζηε πεξηνρή, ηα 18 είλαη κεηαλαζηεπηηθά δηάδξνκα, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηε ιηκλνζάιαζζα γηα δηαηξνθή, ελψ έρνπλ θαηαγξαθεί θαη 15 είδε ηεο θνηλήο 
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ειιεληθήο παξάθηηαο ηρζπνπαλίδαο, πνπ επνρηαθά εηζέξρνληαη ζηε ιηκλνζάιαζζα θαη ζπλαληψληαη 

ζπλήζσο πιεζίνλ ηνπ κεηψπνπ κε ηνλ Παηξαïθφ θφιπν (Οηθνλνκίδεο & Βνγηαηδήο 1996 ). 

 

 
 

 

Πίλαθαο 4. Αληηπξνζσπεπηηθά (επηθξαηέζηεξα) είδε ρισξίδαο ηεο Τδξφβηαο & Παξφρζηαο 

βιάζηεζεο ηεο ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ (Pesca 2001). 

 
Α/Α Δίδνο Κνηλή Ολνκαζία 

1 Potamogeton (Γέλνο)  

2 Ranunculus (Γέλνο) Βαηξάρηα 

3 Zostera marina  

4 Zostera noltii  

5 Ruppia (Γέλνο)  

6 Agropyrum(Γέλνο)  

7 Ammophila (Γέλνο) Φάζεο 

8 Cakila maritima Αγξηνθαξδακνχδα 

9 Salicornia (Γέλνο) Αξκπξήζξεο 

10 Arthrocnemum (Γέλνο) Αξκχξεο 

11 Halocnemum (Γέλνο)  

12 Phragmites australis Αγξηνθάιακν 

13 Typha latifolia Φαζί 

14 Nerium oleander Πηθξνδάθλε 

15 Pancratium maritimum Κξίλνο ηεο ζάιαζζαο 

16 Arundo donax Νεξνθάιακν 

17 Phragmitetum communis Φπηνθνηλσλία Καιακηψλ 

18 Scirpetum maritimi  

19 Juncus maritimus Βνχξιν 

20 Typha angustifolia Φαζί 

21 Typha latifolia Φάζα 

22 Posidonia oceanica  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 5. Καηάινγνο  κφλν κε ηα απεηινχκελα κε εμαθάληζε (Δ), ηξσηά (V) θαη ζπάληα (R) 

είδε θαη πεξηγξαθή ηεο παξνπζίαο ησλ εηδψλ απηψλ ζηνλ πγξφηνπν φπνπ Φ=θσιηάδνληα, Π=κε κφληκε 

παξνπζία, Μ=κεηαλαζηεχνληα, Γ= δηαρεηκάδνληα (Pesca 2001). 

 
Α/Α Δίδνο Κνηλή Ολνκαζία Πξνζηαηεπόκελν Παξνπζία ζηε Λ/Θ 

1 Acrocephalus Μνπζηαθνπνηακίδα R Γ 

2 Aegypius monachus Μαπξφγππαο Δ Γ 

3 Anas clypeata Υνπιηαξφπαπηα V Γ 

4 Anas stepera Φιπαξνχδη V Γ 

5 Aquila chrysaetos Υξπζαεηφο V Π 

6 Aquila clanga ηηθηαεηφο V Γ 

7 Aquila heliaca Βαζηιαεηφο V Γ 

8 Aquila pomarina Κξαπγαεηφο V Μ 

9 Ardea purpurea Πνξθπξνηζηθληάο V Μ,Φ 

10 Aythya ferina νπξηάξα V Γ,Μ 

11 Aythya nyroca Βαιηφπαπηα V Μ 

12 Bubo bubo Μπνχθνο V Γ,Φ 

13 Burhinus oedicnemus Πεηξνηξηιίδα V Μ,Φ 

14 Buteo rufinus Αεηνγεξαθίλα R Μ 
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15 Calonectris diomedea Αξηέκεο V Γ 

16 Chlidonias hybrida Μνπζηαθνγιάξνλν V Μ 

17 Chlidonias niger Μαπξνγιάξνλν V Γ,Μ 

18 Ciconia ciconia Πειαξγφο V Γ,Φ 

19 Ciconia nigra Μαπξνπειαξγφο Δ Γ 

20 Circaetus gallicus Φηδαεηφο V Γ,Μ,Φ 

21 Circus aeruginosus Καιακφθηξθνο V Γ,Μ 

22 Circus cyaneus Βαιηφθηξθνο V Γ 

23 Circus pygargus Ληβαδφθηξθνο Δ Γ,Μ 

24 Egretta alba Λεπθνηζηθληάο Δ Γ 

25 Falco biarmicus Υξπζνγέξαθν V Γ 

26 Falco cherrug Κπλεγνγέξαθν V Γ 

27 Falco eleonorae Μαπξνπεηξίηεο V Γ 

28 Falco naumanni Κηξθηλέδη V Μ,Φ 

29 Falco peregrinus Πεηξίηεο V Γ,Μ 

30 Falco subbuteo Γεληξνγέξαθν V Γ 

31 Gelochelidon nitolica Γεινγιάξνλν V Γ,Φ 

32 Glareola platincola Νεξνρειίδνλν V Μ,Φ 

33 Gyps fulvus Οξλην V Π 

34 Haliaetus albicilla Θαιαζοαεηφο Δ Γ 

35 Hieraetus fasciatus πηδαεηφο V Π 

36 Hieraetus pennatus ηαπξαεηφο V Γ 

37 Himantopus himantopus Καιακνθαλάο V Γ,Μ,Φ 

38 Hoplopterus spinosus Αγθαζνθαιεκάλα Δ Μ 

39 Ixobrychus minutus Σζηθλάθη V Γ,Μ,Φ 

40 Jynx torquilla Μεξκεγθνθάγνο V Γ,Μ 

41 Larus genei παζάηνο, Λεπηφξακθνο γιάξνο V Γ 

42 Larus melanocephalus Μαπξνθέθαινο γιάξνο V Γ 

43 Milvus migrans Σζίθηεο Δ Μ,Γ 

44 Milvus milvus Φαιηδηάξεο Δ Γ,Μ 

45 Neophron percnopterus Αζπξνπάξεο Δ Γ 

46 Numenius phaeopus Μηθξνηνπξιίδα V Γ 

47 Numenius tenuirostris Λεπηνκχηα Δ Μ 

48 Pandion haliaetus Φαξαεηφο Δ Γ 

49 Recurvirostra avosetta Αβνθέηα V Γ,Φ 

50 Pelecanus crispus Ρνδνπειεθάλνο V Γ 

51 Pelecanus onocrotalus Αξγπξνπειεθάλνο Δ Γ 

52 Phalacrocorax aristotelis Θαιαζονθφξαθαο V Γ 

53 Phalacrocorax carbo Κνξκνξάλνο V Γ,Φ 

54 Phalacrocorax pygmeus Λαγγφλα V Γ 

55 Phoenicopterus rubber Φνηληθφπηεξν R Μ,Γ 

56 Platalea leucorodia Υνπιηαξνκχηα V Γ,Μ 

57 Plegadis falcinellus Υαιθφθνηα Δ Μ 

58 Podiceps nigricollis Μαπξνβνχηη V Γ 

59 Recurvirostra avosetta Αβνθέηα V Π 

60 Sterna caspia Καξαηδάο V Γ 

61 Sterna sandvicensis Υεηκσλνγιάξνλν V Γ 

62 Tadorna ferruginea Καζηαλφπαπηα Δ Γ 

63 Tadorna tadorna Βαξβάξα V Π 

64 Tichodroma muraria βαξλίοηξα R Π 

65 Tringa stragnatilis Λεπηφηξπγγαο V Γ,Μ 

 

 

 

Πίλαθαο 6. Καηάινγνο  ησλ ςαξηψλ πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζηε πεξηνρή.  

 

Οηθνγέλεηα Α/Α Δίδνο Κνηλή Ολνκαζία 

ΟΛΟΒΗΧΣΗΚΑ ΔΗΓΖ ΣΖ ΛΗΜΝΟΘΑΛΑΑ 

Atherinidae 
1 Atherina boyeri Αζεξίλα 

2 Atherina hepsetus νπβιίηεο 

Belonidae 3 Belone belone Εαξγάλα 

Cyprinodontidae 4 Aphanius fasciatus Εαραξηάο, Εακπαξόια 

Gobiidae 

5 Knipowitschia caucasica Πνληνγσβηόο 

6 Zosterisessor ophiocephalus Πξαζηλνγσβηόο 

7 Gobius cobitis Γσβηόο 

8 Gobius cruentatus Αηκνρεηινγσβηόο 

9 Gobius niger Μαπξνγσβηόο 

Labridae 
10 Symphodus cinereus Φαγαλέιη 

11 Symphodus ocellatus Μαηνιαπηλα 
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Poecillidae 12 Gambusia affinis Κνπλνππόςαξν 

ΓΗΑΓΡΟΜΑ-ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΗΚΑ ΔΗΓΖ 

Angulillidae 1 Anguilla anguilla Υέιηα 

Moronidae 2 Dicentrarchus labrax Λαβξάθη 

Mugilidae 

 

3 Chelon labrosus Βειάληηοα 

4 Liza aurata Μπμηλάξη 

5 Liza ramada Μαπξάθη 

6 Liza saliens Γάζηξνο 

7 Mugil cephalus Κέθαινο 

8 Oedalechilus labeo Γξέληδνο 

Pleuronectidae 9 Platicchthys flesus Φαζί 

Soleidae 10 Solea vulgaris Γιώζζα 

Sparidae 

 

 

11 Diplodus annularis πάξνο 

12 Diplodus puntazzo Μπηάθη 

13 Diplodus sargus αξγόο 

14 Diplodus vulgaris Απιηαο ή Κακπαλάο 

15 Lithognathus mormyrus Μνπξκνύξα 

16 Salpa salpa άιπα 

17 Sparus aurata Σζηπνύξα 

Syngnathidae 18 Sygnathus abaster αθνξάθα 

ΔΠΟΥΗΑΚΑ ΔΗΓΖ ΠΑΡΑΚΣΗΑ ΗΥΘΤΟΠΑΝΗΓΑ 

Carangidae 1 Lichia amia Λίηζα 

Centracanthidae 2 Maena smaris Μαξίδα 

Congridae 3 Conger conger Μνπγγξί 

Mullidae 4 Mullus barbatus Κνπηζνκνύξα 

Pomatomidae 5 Pomatomus saltator Γνθάξη 

Sciaenidae 6 Sciaena umbra θηόο 

Scorpaenidae 7 Scorpaena porcus θνξπηόο 

Serranidae 8 Serranus hepatus Πέξθα 

Sparidae 

9 Boops boops Γόπα 

10 Dentex dentex πλαγξίδα 

11 Oblada melanura Μειαλνύξη 

12 Pagellus erythrinus Λπζξίλη 

13 Spondyliosoma cantharus θαζάξη 

Spyraenidae 14 Sphyraena sphyraena Λνύηζνο 

Trachinidae 15 Trachinus draco Γξάθαηλα 

 

 

2.3.  H ΑΛΗΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ ΛΗΜΝΟΘΑΛΑΑ  

 

Ζ δηαρεηξηζηηθή ηερληθή ηεο ιηκλνζάιαζζαο ζηεξίδεηαη ζηηο επνρηαθέο 

κεηαλαζηεχζεηο ησλ ηρζπνπιεζπζκψλ είηε ιφγσ αλαπαξαγσγήο είηε ιφγσ ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ.  

Σν ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη νη δνκέο πνπ ην ππνζηεξίδνπλ έρνπλ πεξηγξαθεί 

εθηελψο (Panagiotopoulos 1916, ηαζηλφπνπινο 1925, Guest-Papamanoli 1979, 

Ananiadis 1984, Kotsonias 1984, Ρνγδάθεο & Κιαδάο 1988, Κιανπδάηνο et al. 1990, 

Μίλνο 1996, Καηζέιεο 1996, Γεκεηξίνπ & Ρνγδάθεο, 1994, Dimitriou & Rogdakis 

1997, Ρνγδάθεο 1999, Οηθνλνκίδεο 1999, Υψηνο 1999 θ.ά. ).  

 

πλνπηηθά ε αιηεία πξαγκαηνπνηείηαη κε ηα «δηβάξηα» ή ηα «ηρζπνηξνθεία», ηα 

νπνία νπζηαζηηθά απνηεινχλ κφληκεο ζέζεηο αιηείαο (ηρζπνζπιιεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο) 

πνπ παξεκβάιινληαη αλάκεζα ζηηο ινπξνλεζίδεο θαη ηνπο ηρζπνθξαγκνχο απφ πιαζηηθφ 

δίρηπ πνπ νξηνζεηνχλ φιν ην κέησπν ηεο ιηκλνζάιαζζαο κε ηνλ Παηξατθφ θφιπν ή ζηα 
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ζηφκηα επηθνηλσλίαο ησλ θιεηζηψλ ιηκλνζαιαζζψλ ηνπ ζπκπιέγκαηνο κε ηε ζάιαζζα 

(Panagiotopoulos 1916, ηαζηλφπνπινο 1925, Guest-Papamanoli 1979,  Γεκεηξίνπ &  

Ρνγδάθεο 1994).  

Σν αιηεπηηθφ έηνο αξρίδεη ην Μάξηην θάζε έηνπο κε ην άλνηγκα ησλ ηρζπνθξαγκψλ 

ησλ αιηεπηηθψλ ζέζεσλ γηα ηελ εζφδεπζε, δειαδή ηελ είζνδν ςαξηψλ απφ ηε ζάιαζζα. 

Ζ δηαδηθαζία ηεο εζφδεπζεο δηαξθεί κέρξη ηέινο Μαΐνπ-Ηνπλίνπ, αλάινγα κε ηηο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο. ηε ζπλέρεηα νη ηρζπνθξαγκνί θιείλνπλ θαη απφ ηηο αξρέο ηνπ 

Ηνπιίνπ αξρίδεη ε δηαδηθαζία ηεο εμαιίεπζεο ησλ ηρζπνζπιιεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Οη 

ζπιιήςεηο ησλ ςαξηψλ εμαξηψληαη απφ ηε δηαδηθαζία κεηαλάζηεπζεο ηνπο πξνο ηε 

ζάιαζζα.    

 

Οη πεξηζζφηεξεο απφ  ηηο αιηεπηηθέο ζέζεηο είλαη νη ίδηεο ηνπιάρηζην απφ ην 1826, 

φπσο απεηθνλίδνληαη ζε ζρεηηθφ ράξηε  γεσγξάθνπ M. Lapie  ηεο Γαιιηθήο Απιήο, πνπ 

έγηλε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Ηκπξαήκ παζά ηεο Αηγχπηνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πνιηνξθίαο 

ηνπ Μεζνινγγίνπ (Δηθφλα 5). Καηά θαηξνχο έρνπλ γίλεη πξνζπάζεηεο κεηαθίλεζεο ησλ 

ζέζεσλ ησλ ηρζπνζπιιεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ (δηβαξηψλ) θαη ησλ ηρζπνθξαγκψλ, 

ρσξίο επηηπρία (Κιανπδάηνο et al.1990).  

 

Δθηφο απφ ηα δηβάξηα, ε εθκεηάιιεπζε ηεο ιηκλνζάιαζζαο πξαγκαηνπνηείηαη κε 

ζεηξά άιισλ αιηεπηηθψλ κεζφδσλ πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηνπο ιεγφκελνπο «ειεχζεξνπο 

ςαξάδεο», δειαδή ηνπο αιηείο πνπ δελ είλαη νξγαλσκέλνη ζηνπο αιηεπηηθνχο 

ζπλεηαηξηζκνχο ηεο πεξηνρήο (Dimitriou & Rogdakis 1994, 1997), φπσο βνιθνί, 

παξαγάδηα, ζηαθλνθάξη, ηξάτλα, γπξνβνιηά, θακάθη θ.ά. (Guest-Papamanoli 1979, 

Κιανπδάηνο et al. 1990). Ζ αιηεία κε δίρηπα ζηε ιηκλνζάιαζζα δελ επηηξέπεηαη εθηφο 

απφ νξηζκέλα ηκήκαηα ηεο θαη κφλν απφ ηνπο κηζζσηέο (Θνιή, Παιαηνπφηακνο, 

Πξνθνπάληζηνο, Μπνχθα), απηφ φκσο δε ζεκαίλεη φηη θαη δε γίλεηαη παξάλνκα  

(Γεκεηξίνπ &  Ρνγδάθεο, 1994). 
 

Σν λνκηθφ θαζεζηψο δηαρείξηζεο είλαη ην ίδην ηνπιάρηζηνλ απφ ηνλ 150 αηψλα, φπσο ην 

πεξηγξάθεη ν πεξηεγεηήο Δ. Σζειέκπε (Δθδφζεηο Δθάηε 1991). Ζ βαζηθή ηδέα ησλ ξπζκίζεσλ είλαη ε 

εμαζθάιηζε ηεο παξαγσγήο ησλ δηβαξηψλ ζηα πιαίζηα ηεο θπζηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο 

θαη ησλ κεηαθηλήζεσλ ησλ ηρζπνπιεζπζκψλ. Σα δηβάξηα απνηεινχλ ηηο κφλεο κηζζσκέλεο ζέζεηο απφ 

ην Διιεληθφ Γεκφζην, φπσο αθξηβψο ζπλέβαηλε θαη επί ηεο θπξηαξρίαο  ηνπ Οζσκαληθνχ θξάηνπο, ε 

δηαθνξά είλαη ζην γεγνλφο λνκηκνπνίεζεο ηεο ειεχζεξεο αιηείαο ζηε ιηκλνζάιαζζα. Μεηά ηε 

ζχζηαζε ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο, ε λνκηθή θσδηθνπνίεζε ηνπ θαζεζηψηνο δηαρείξηζεο πνπ 

δεκηνπξγήζεθε, ιακβάλεη ππφςε ηεο, ηε ιεηηνπξγία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο φζνλ αθνξά ηηο κεηαθηλήζεηο 

ησλ ηρζπνπιεζπζκψλ, ηελ πξνζηαζία ησλ ηρζπνθξαγκψλ νξηνζέηεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ηελ 
εμαζθάιηζε παξαγσγήο ζηα δηβάξηα απφ ηα νπνία πξνέξρνληαη ηα κνλαδηθά έζνδα ηνπ Γεκνζίνπ, θαη 

ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο, λα έρεη ην δηθαίσκα λα ςαξεχεη ζηε ιηκλνζάιαζζα. Οη 

ξπζκίζεηο απηέο φπσο είλαη πξνθαλέο, απνζθνπνχλ νπζηαζηηθά ζην κνίξαζκα ησλ αιηεπκάησλ κεηαμχ 

ησλ ειεχζεξσλ θαη ζπλεηαηξηζκέλσλ ςαξάδσλ θαη ζπρλά νδεγνχλ ζε έληνλεο αληηζέζεηο κεηαμχ ηνπο 

(ηαζηλφπνπινο 1925, Dimitriou & Rogdakis 1997). 

 

Ζ ζηαδηαθή αληηθαηάζηαζε ησλ παξαδνζηαθψλ ηρζπνθξαγκψλ θαη δηβαξηψλ κε ηηο ιεγφκελεο 

«ζχγρξνλεο ηρζπνζπιιεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο», πνπ αξρίδνπλ λα δεκηνπξγνχληαη απφ ην 1986 ζηηο 

θιεηζηέο ιηκλνζάιαζζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, δελ αιιάδνπλ ηε βαζηθή αξρή δηαρείξηζεο ηεο (Ρνγδάθεο & 

Γεκεηξίνπ 1994). Γεκηνπξγνχλ φκσο ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα αχμεζε ηεο παξαγσγήο κε ηελ 

αλάπηπμε λέσλ ηερληθψλ δηαρείξηζεο, φπσο ε δηαρείξηζε ησλ ππνκεγεζψλ ςαξηψλ, ε ελίζρπζε ηεο 

θπζηθήο δηαδηθαζίαο εζφδεπζεο κε ειεγρφκελνπο εκπινπηηζκνχο θηι. (Ρνγδάθεο 1999, 2000).    
Οη επεκβάζεηο απηέο απνζθνπνχζαλ ζηελ επίιπζε ζηνηρεησδψλ αιηεπηηθψλ πξνβιεκάησλ θαη 

πξφηεηλαλ ιχζεηο απφ ηηο νπνίεο ππήξρε πξνζδνθία βειηίσζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο (Ρνγδάθεο & 

Κιαδάο 1988). Δδψ πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε, πψο ηα έξγα ησλ ηρζπνζπιιεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζαλ 

θηινζνθία θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο κεηαθέξζεθαλ απφ ηα Ηηαιηθά πξφηππα ηεο “Vallicoltura”, 

(Ravagnan 1988) πνπ απνηειεί  φκσο εληειψο δηαθνξεηηθφ ζχζηεκα εθκεηάιιεπζεο.  
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Οη δνκέο απηέο θξηλφκελεο ζήκεξα ζεσξνχληαη κάιινλ ππεξβνιηθά κεγάιεο, ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο δελ έιπζαλ πξνβιήκαηα ηεο παξαγσγήο, αθνχ δελ έγηλαλ άκεζα θαη πιήξσο απνδεθηέο 

απφ ηνπο ρξήζηεο (Ρνγδάθεο & Γεκεηξίνπ 1994). Όκσο ε πξνζαξκνγή ηνπο ζηε εθαξκνδφκελε 

δηαρείξηζε εθηηκάηαη, φηη ηειηθά κπνξεί λα επηηεπρζεί, ελψ ν ζπλδπαζκφο ηνπο κε λέεο κεζφδνπο θαη 

ηερληθέο δηαρείξηζεο αλακέλεηαη λα βειηηψζεη ζεακαηηθά ηηο παξαγσγηθέο απνδψζεηο (Ρνγδάθεο 2000). 

 

Σα λέα δεδνκέλα δηαρείξηζεο πνπ εηζάγνληαη κε ηηο λέεο δνκέο πνπ 

αλαπηχζζνληαη είλαη: 
 Ζ δηαρείξηζε ησλ ππνκεγεζψλ ςαξηψλ θαη επνκέλσο ε θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο. 

 Δλίζρπζε ηνπ γφλνπ ησλ άγξησλ πιεζπζκψλ, είηε κε ηελ αιηεία θαη ηνλ εγθιηκαηηζκφ άγξηνπ 

γφλνπ είηε κε ηελ εηζαγσγή γφλνπ πνπ παξάγεη ε εληαηηθή ηρζπνθαιιηέξγεηα. 

 

Οη πξννπηηθέο απηέο επαλαθέξνπλ ζηελ επηθαηξφηεηα ηηο κειέηεο ησλ 

ηρζπνπιεζπζκψλ ησλ εκπνξηθφηεξσλ εηδψλ ησλ ιηκλνζαιαζζψλ. Κάζε είδνπο 

επέκβαζε, ζην ζχζηεκα πξνυπνζέηεη ηελ θαιή γλψζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηεο δπλακηθήο 

ηνπ, πνιχ πεξηζζφηεξν, φηαλ νη επεκβάζεηο απηέο ζρεηίδνληαη κε ηελ επηιεθηηθή 

ελίζρπζε ησλ ηρζπνπιεζπζκψλ.    

 

Παξφια απηά, αλ θαη ζηελ πεξηνρή έρνπλ αλαπηπρζεί ππνδνκέο θαη έρεη 

απνθηεζεί θαη ζπλερίδεηαη ε απφθηεζε ζεκαληηθήο πιεξνθνξίαο ζρεηηθά κε ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο, ην ζχζηεκα αιηεπηηθήο δηαρείξηζεο είλαη κάιινλ 

αλαρξνληζηηθφ θαη αλαπνηειεζκαηηθφ. Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαίλεηαη λα πξνζθξνχεη ζηελ 

αδπλακία ησλ αξκφδησλ αξρψλ λα ηνικήζνπλ κηα νπζηαζηηθή αιιαγή (Guelorget 1987, 

Κιανπδάηνο et al. 1990, Dimitriou & Rogdakis 1997, Οηθνλνκίδεο 1999, Ρνγδάθεο 

2000). 

   

Σν χςνο ηεο ηρζπνπαξαγσγήο ηεο ιηκλνζάιαζζαο, απνηειεί έλα κφληκν 

πξφβιεκα, ιφγσ αθξηβψο ηνπ θαζεζηψηνο δηαρείξηζεο πνπ πεξηγξάθηεθε 

πξνεγνπκέλσο. Ζ επίζεκε θαηαγξαθή ηεο ζηξεκκαηηθήο απφδνζεο, ζηεξηδφκελε 

απνθιεηζηηθά ζηηο δειψζεηο ηεο παξαγσγήο ησλ αιηεπηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ θπκαίλνληαη 

απφ 1.5-3 kg/ζηξ. Δθηηκήζεηο πνπ ππάξρνπλ θαηά θαηξνχο αλαθέξνπλ απνδφζεηο πνπ 

θπκαίλνληαη απφ 5-13 kg/ζηξ. (ηαζηλφπνπινο 1925, Pillay 1967, Ananiadis 1984, 

Kotsonias 1984, Κιανπδάηνο et al. 1990, Γεκεηξίνπ et al.1994a, Dimitriou & 

Rogdakis 1997, Γεκεηξίνπ et al. 1997). Οη δηαθνξεηηθέο απηέο εθηηκήζεηο δελ 

επηηξέπνπλ ηε ζαθή εθηίκεζε ηεο παξαγσγηθήο απφδνζεο θαη νθείινληαη ζην γεγνλφο 

φηη δελ  θαηαγξάθεηαη ε παξαγσγή ηεο ειεχζεξεο αιηείαο. Οη θαηαγξαθέο ηεο 

παξαγσγήο ησλ δηβαξηψλ, πνπ είλαη ππνρξεσηηθή απφ ην λφκν, δελ είλαη πάληα ε 

αιεζήο, ηδηαίηεξα ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία, φηαλ ην κίζζσκα δηακνξθσλφηαλ ζαλ 

πνζνζηφ ζηελ παξαγσγή θαη έθζαλε ζην 30% απηήο. Σν γεγνλφο απηφ επηζεκαίλεηαη 

απφ φινπο, φζνπο έρνπλ αζρνιεζεί κε ηελ παξαγσγή ηεο ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-

Αηησιηθνχ νη νπνίνη ηειηθά θαηαιήγνπλ ζε εθηηκήζεηο, ζηεξηδφκελνη ζηελ παξαγσγή 

πνπ θαηαγξάθεηαη θαη ζηα ειάρηζηα εηζνδήκαηα ησλ αιηέσλ (ηαζηλφπνπινο 1925, 

Παλαγησηφπνπινο 1916, Κιανπδάηνο et al. 1990, Dimitriou & Rogdakis 1997).   
 

Ζ κφλε πεξίνδνο θαηαγξαθήο ηνπ ζπλφινπ ηεο παξαγσγήο ήηαλ ε πεξίνδνο 1960-65 πνπ ηε 
δηαρείξηζε φιεο ηεο ιηκλνζάιαζζαο είρε αλαιάβεη ν αλαγθαζηηθφο ζπλεηαηξηζκφο κε ηελ νλνκαζία 

ΟΔΛΜΑ (Οξγαληζκφο πλεξγαηηθήο Δθκεηάιιεπζεο Ληκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ). 

Απφ ηε θαηαγξαθή απηή ε εηήζηα παξαγσγή ήηαλ 1500-2000 tn (αξρεία Δπνπηείαο Αιηείαο 

Αηησι/ληαο, Kotsonias 1984). Γηα ηελ έθηαζε ησλ 150000 ζηξεκκάησλ  πνπ είρε ε ιηκλνζάιαζζα, ε 

ζηξεκκαηηθή απφδνζε ήηαλ ηεο ηάμεο ησλ 10-13 kg/ζηξ.  

ήκεξα ε ζπλνιηθή παξαγσγή ηνπ ζπκπιέγκαηνο ησλ ιηκλνζαιαζζψλ Μεζνινγγίνπ-

Αηησιηθνχ πνπ θαηαγξάθεηαη θπκαίλεηαη απφ 130-200 tn εηεζίσο, κε ηελ παξαηήξεζε φηη απηή 

απνηειεί ην 30-40% ηεο πξαγκαηηθήο παξαγσγήο (Pesca 2001).  Σν 1984, ν Kotsonias εθηηκά ηελ 
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παξαγσγή ζε 1300-1500 tn, φζε δειαδή ππνινγίδεηαη ην 1990 απφ  Κιανπδάην et al.  θαη ην 1994(a) 

απφ Γεκεηξίνπ et al., ελψ ν Ananiadis (1984), ηελ ππνινγίδεη ζε 780 tn.   

Όιεο νη εθηηκήζεηο ζηεξίδνληαη ζηηο δειψζεηο παξαγσγήο ησλ κηζζσκέλσλ ζέζεσλ 

(δηβαξηψλ) θαη ζηελ εθηίκεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο παξαγσγήο ησλ ειεχζεξσλ θαη ησλ 

ζπλεηαηξηζκέλσλ ςαξάδσλ. Ζ παξαγσγή ηεο ειεχζεξεο αιηείαο πξνζδηνξίζζεθε απφ ηνλ 

Παλαγησηφπνπιν (1916) φηη αληηπξνζσπεχεη ην  50% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο, ελψ ν ηαζηλφπνπινο 
(1925) θαη ν Kotsonias (1984) αλαθέξνπλ φηη είλαη ην 70%, νη  Κιανπδάηνο et al. (1990) ππνινγίδνπλ 

ην 60%, θαη νη  Γεκεηξίνπ et al.  (1994)  ην 55%. Όινη νη ππνινγηζκνί ζηεξίδνληαη ζηελ ηζνδπλακία 

ησλ εηεζίσλ εζφδσλ θάζε ςαξά είηε απηφο είλαη ζπλεηαηξηζκέλνο είηε ειεχζεξνο. 

   

Απφ ηα πξνεγνχκελα, ε κέζε παξαγσγή ηνπ ζπκπιέγκαηνο ζήκεξα κπνξεί λα εθηηκεζεί ζε 

850-1250 tn εηεζίσο, δειαδή κηα κέζε ζηξεκκαηηθή απφδνζε ηεο ηάμεο 7-10 Kg/ζηξ., φζε είλαη 

πεξίπνπ ε κέζε ζηξεκκαηηθή απφδνζε ησλ Διιεληθψλ ιηκλνζαιαζζψλ (Ρνγδάθεο 1995, Παγψλε 

2000). 

            

Όζν αθνξά ηε ζχλζεζε ηεο παξαγσγήο απηή παξνπζηάδεηαη δηαθνξεηηθή ζε θάζε αλαθνξά, 

αλάινγα ην πψο γίλεηαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο παξαγσγήο, ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο επηιεθηηθφηεηαο ησλ 

εξγαιείσλ ηεο ειεχζεξεο αιηείαο θαη ησλ δηβαξηψλ (Γεκεηξίνπ et al.  1997).  
Οη Γεκεηξίνπ et al. 1994a, εθηηκνχλ ηε ζχλζεζε ηεο παξαγσγήο ζε 46% θεθαινεηδή, 28% 

ηζηπνχξα, 11% ιαβξάθηα, 9% ρέιηα θαη 6% άιια αιηεχκαηα. Ζ ζχλζεζε απηή δελ είλαη δηαθνξεηηθή 

απφ απηήλ πνπ αλαθέξεη ν Kotsonias (1984).     

 

Οη απμνκεηψζεηο ηεο παξαγσγήο πνπ θαηαγξάθνληαη, ηφζν απφ έηνο ζε έηνο, φζν θαη απφ 

ηρζπνηξνθείν ζε ηρζπνηξνθείν νθείινληαη  ζηελ έληαζε ηεο δηαρείξηζεο, ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, 

αιιά κεξηθέο θνξέο θαη ζηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά.  

Ζ έληαζε ηεο δηαρείξηζεο ζπλδέεηαη κε ηε θαιή ή φρη ζπληήξεζε ησλ ηρζπνθξαγκψλ ηνπ κεηψπνπ 

κε ηνλ Παηξατθφ θφιπν θαη ζηηο θαιέο ή φρη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζπλεηαηξηζκέλσλ θαη ειεπζέξσλ 

ςαξάδψλ ή αθφκα ζηηο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ κε ηηο ηνπηθέο αξρέο. Οη θαηξηθέο 

ζπλζήθεο επηδξνχλ ζηελ εζφδεπζε αιιά θαη ζηελ απνηειεζκαηηθή αιηεία. Ζ δήηεζε ησλ 

πξντφλησλ  ζηελ αγνξά, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εηδηθά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο, ζπλδέεηαη κε ηελ 

έληαζε ηεο αιηείαο. Απηφ ην ηειεπηαίν ζπλδέεηαη κε ηηο παξαγσγέο πνπ θαηαγξάθνληαη ηηο επνρέο  

θαηά ηηο νπνίεο ε δηαθίλεζε ησλ ςαξηψλ παξνπζίαδε δπζθνιίεο (ηαζηλφπνπινο 1925).  

 

Παξφια ηα πξνβιήκαηα θαηαγξαθήο θαη εθηίκεζεο ηεο παξαγσγήο ηεο ιηκλνζάιαζζαο 

Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ, ηα αιηεπηηθά δεδνκέλα πνπ θαηαγξάθνληαη έρνπλ ηελ αμία ηνπο, γηαηί 

κπνξνχλ λα ζπλδέζνπλ ηελ επνρή αιηείαο κε ηε κεηαλάζηεπζε ησλ ςαξηψλ απφ ηε ιηκλνζάιαζζα πξνο 

ηε ζάιαζζα, θαη ηα βηνινγηθά ή πεξηβαιινληηθά θαηλφκελα πνπ ζπλδένληαη κε απηή γηα θάζε είδνο. Ζ 

πιεξνθνξία απηή είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, αλ ζθεθηνχκε φηη, νη πξνηάζεηο γηα ηηο λέεο κεζφδνπο 

δηαρείξηζεο πνπ πξνηείλνληαη, ζπλδένληαη κε επεκβάζεηο ζηε ζχλζεζε ησλ ηρζπνπιεζπζκψλ  φπσο  νη 

εκπινπηηζκνί θαη ε δηαρείξηζε ησλ ππνκεγεζψλ ςαξηψλ ζηηο ηάθξνπο δηαρείκαζεο (Ρνγδάθεο 2000). 
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(*)  Με βέινο ζεκεηψλνληαη νη αιηεπηηθέο ζέζεηο ησλ «δηβαξηψλ» πνπ ππάξρνπλ θαη ζήκεξα. (1): Κιείζνβα, (2): Σνπξιίδαο, (3): Βαζηιάδη, (4): Πξνθνπάληζηνο. 
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    Τιηθά θαη Μέζνδνη 

 
 

 

3.1.  ΓΔΝΗΚΑ 

 

Σν πιηθφ ηεο έξεπλαο πξνέξρεηαη απφ ην ηρζπναπφζεκα ηεο πεξηνρήο ησλ ιηκλνζαιαζζψλ 

Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ, θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηξεηο πιεζπζκνχο ιαβξαθηψλ: 
 

 Σν θπζηθφ (άγξην) πιεζπζκφ ηεο ιηκλνζάιαζζαο (Γείγκα Α) 

 Πιεζπζκφ πνπ πξνέξρεηαη απφ θπζηθή αλαπαξαγσγή θαη αλαπηχρζεθε ζε εληαηηθέο ζπλζήθεο 

(εληαηηθά εθηξεθφκελνο άγξηνο γφλνο. Γείγκα  GA) 

 Πιεζπζκφ πνπ πξνέξρεηαη απφ ειεγρφκελε αλαπαξαγσγή θαη απφ γελλήηνξεο πνπ αιηεχζεθαλ 

ζηε ιηκλνζάιαζζα Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ (εληαηηθά εθηξεθφκελνο γφλνο εθθνιαπηεξίνπ. 

Γείγκα  G) 

 

Ζ κειέηε ρσξίδεηαη ζε δπν κέξε. ην πξψην κέξνο κειεηψληαη βαζηθά  βηνινγηθά δεδνκέλα 

ηνπ άγξηνπ πιεζπζκνχ ηεο ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ Αηησιηθνχ πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηε 

δηαρείξηζε ηνπ είδνπο ζηελ αιηεπηηθή παξαγσγή ηεο ιηκλνζάιαζζαο, φπσο ε εκθάληζε ηνπ γφλνπ, ε 

δηαηξνθή θαη ε αλαπαξαγσγή. ην δεχηεξν κέξνο, κειεηψληαη ζπγθξηηηθά ηα βηνινγηθά δεδνκέλα πνπ 
ζπλδένληαη κε ηε κνξθνκεηξία θαη ηελ αλάπηπμε θαζψο νη ραξαθηεξηζηηθνί ζσκαηηθνί δείθηεο ηνπ 

είδνπο θαη ζηνπο  ηξεηο πιεζπζκνχο. Σα δεδνκέλα απηά ζπλδένληαη κε ηε βηνινγία, αλάπηπμε θαη 

δηαρείξηζε ηνπ είδνπο ζε δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα εθηξνθήο (εθηαηηθά θαη εληαηηθά). 

Ζ κεζνδνινγία, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζε θάζε επηκέξνπο θεθάιαην. 

Δλ ηνχηνηο, θξίλεηαη ζθφπηκν, ζην παξφλ θεθάιαην λα δνζνχλ γεληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 

δεηγκαηνιεςίεο, ηηο ζπλζήθεο δεηγκαηνιεςηψλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ δεηγκάησλ πνπ απνηεινχλ ην 

πιηθφ ηεο κειέηεο.  

 

 

 

3.2.  ΟΗ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΔ 

 

3.2.1. Γεληθά.  

 

Σν πξψην πξφβιεκα πνπ ηίζεηαη ζηηο βηνινγηθέο κειέηεο είλαη απηφ ηεο 

απφθηεζεο αληηπξνζσπεπηηθψλ δεδνκέλσλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

εθηίκεζε θάπνησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αλαθεξφκελνπ πιεζπζκνχ. Ζ εθηίκεζε 

δηαθφξσλ πιεξνθνξηψλ θαη παξακέηξσλ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε κειέηε ησλ 

δεηγκάησλ επηηξέπεη ηε δηαπίζησζε ηεο εμέιημεο ελφο θαηλνκέλνπ πνπ ιακβάλεη ρψξα 

ζηνλ πιεζπζκφ αλαθνξάο. Σν ζχλνιν απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ θαη παξακέηξσλ πνπ 

ζπιιέγνληαη θαιχπηνπλ  δχν ηνκείο. Ο πξψηνο αθνξά ηηο ζπλζήθεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ν δεχηεξνο ηε κειέηε απηή θαζεαπηή ησλ δεηγκάησλ ησλ 

πιεζπζκψλ. Οη δεηγκαηνιεςίεο έγηλαλ ιακβάλνληαο ππφςε ηε δηαρείξηζε ηνπ είδνπο 

ηφζν ζηε ιηκλνζάιαζζα φζν θαη ζηελ εληαηηθή εθηξνθή, δεδνκέλνπ φηη ν βαζηθφο 

ζηφρνο ηεο κειέηεο είλαη ε ζχλδεζε ηεο βηνινγίαο ηνπ είδνπο κε ηε δηαρείξηζε ηνπ. 

 

 
3.2.2.  Γεληθή κνξθνινγηθή πεξηγξαθή ηνπ είδνπο.  

 
Σα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ  D. labrax  είλαη βηβιηνγξαθηθά γλσζηά  (Barnabe 1976, 

Pickett & Pawson 1994 θ.α.). Δδψ αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά ηα γεληθά κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ είδνπο φπσο παξαηεξήζεθαλ ζην πιεζπζκφ ηεο ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ πνπ 

κειεηήζεθε. Ζ κνξθνινγηθή πεξηγξαθή ηνπ είδνπο ζηε πεξηνρή κειέηεο δελ δηαθέξεη απφ απηή πνπ 

αλαθέξεη ε βηβιηνγξαθία.  

 



Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή Γηάλλε Ρνγδάθε 

 
74 

Πηεξύγηα 
Σα θνηιηαθά πηεξχγηα βξίζθνληαη ζρεηηθά κπξνζηά ζηε θνηιηά θαη ιίγν πίζσ απφ ηε ζέζε ησλ 

ζσξαθηθψλ πηεξπγίσλ, ηα νπνία είλαη ηνπνζεηεκέλα αθξηβψο πίζσ απφ ην βξαγρηαθφ επηθάιπκκα. Σα 

ζσξαθηθά πηεξχγηα θέξνπλ 16-18 καιαθέο αθηίλεο. Σα ξαρηαία πηεξχγηα είλαη ζαθψο δηαρσξηζκέλα 

κεηαμχ ηνπο, ην πξψην έρεη 8-9 ζθιεξέο αθηίλεο ελψ ην δεχηεξν κηα ζθιεξή (ηελ πξψηε αθηίλα) θαη 

11-12 καιαθέο. Ζ πξψηε αθηίλα ησλ δπν θνηιηαθψλ θαη νη ηξεηο πξψηεο ηνπ εδξηθνχ πηεξπγίνπ είλαη 

ζθιεξέο. Σα θνηιηαθά θέξνπλ επίζεο πέληε καιαθέο αθηίλεο θαη ην εδξηθφ απφ 9 έσο 11. Σέινο ην 

νπξαίν πηεξχγην είλαη δηραισηφ κε 13-17 καιαθέο αθηίλεο. Σν ρξψκα ησλ πηεξπγίσλ είλαη ιεπθφ πξνο 

γθξίδν. Δηδηθφηεξα ην νπξαίν πηεξχγην αιιά ηφζν θαη ην ζσξαθηθφ θαη ηα  θνηιηαθά έρνπλ κπιε 

απνρξψζεηο ζηηο άθξεο αξθεηά ζπρλά.  

 

Λέπηα  

Σν ζψκα ηνπ ιαβξαθηνχ θαιχπηεηαη απφ κεγάια θηελνεηδή ιέπηα κε νδνλησηέο 

πξνεμνρέο ζην νξαηφ ηκήκα. Σν νξαηφ πεξηζψξην ησλ ιεπηψλ είλαη καχξν ηδηαίηεξα 

ζηα κεγαιχηεξεο ειηθίαο ςάξηα.    
 

Υξσκαηηζκνί 

Σν ρξψκα πνηθίιεη αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζε. Απφ γθξίδν έσο κπιε ή πξάζηλν ζηελ 

πεξηνρή ηεο ξάρεο θαη ιεπθφ έσο ππνθίηξηλν ζηελ πεξηνρή ηεο θνηιηάο. Οη πιεπξέο 

έρνπλ ειαθξψο αζεκί-κπιε κεηαιιηθφ ρξψκα νξηζκέλεο θνξέο κε ρξπζέο ή 

κπξνχηδηλεο αληαχγεο. Σν θεθάιη, είλαη πεξηζζφηεξν ζθνπξφρξσκν ηνπ ππφινηπνπ 

ζψκαηνο κε  ζθνχξεο κεηαιιηθέο γθξη-αζεκέληεο ζθηέο ζηα επηθαιχκκαηα, νη νπνίεο 

ζπρλά έρνπλ πνξθχξεο ή ρξπζέο απνρξψζεηο. 

 

Κεθάιη 

Σν ιαβξάθη έρεη νμχιεθην θεθάιη ην νπνίν είλαη πεξηζζφηεξν αηρκεξφ ζηα λεαξά 

άηνκα. Φέξεη βξαγρηαθά επηθαιχκκαηα κε δπν ηδηαίηεξα αηρκεξέο άθαλζεο ζην πίζσ 

άθξν πξνο ηελ νπξά. Σν ζηφκα είλαη κεγάιν κε πξνεμέρνπζεο γλάζνπο. Γφληηα 

ππάξρνπλ παληνχ, ζηε γιψζζα, ζηε βάζε ηνπ ζψκαηνο θαη ζηνλ νπξαλίζθν.  
 

 

3.2.3. Αλαγλώξηζε ηνπ είδνπο ζηε πεξηνρή ηεο κειέηεο. 

 

Σν πξψην εξψηεκα πνπ ηέζεθε απφ ηελ αξρή ηεο έξεπλαο, ήηαλ ε δηεξεχλεζε, αλ ζηελ 

πεξηνρή  ηα λεαξά ιαβξάθηα αλήθνπλ ζην είδνο  D. labrax ή D. punctatus ή είλαη κείγκα ησλ δχν 
απηψλ. Οη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη νη θαηάινγνη ησλ εηδψλ γηα ηελ πεξηνρή αλαθέξνπλ θαη ηελ 

παξνπζία ηνπ D. punctatus, (Λενλάξδνο 1996, Οηθνλνκίδεο & Βνγηαηδήο 1996, Pesca 2001).  Γηα ην 

ιφγν απηφ, φια ηα άηνκα πνπ αιηεχζεθαλ θαη έθεξαλ ζηίγκαηα εμεηάζζεθαλ κε βάζε ην θξηηήξην ησλ 

θαξπγγηθψλ δνληηψλ πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε θαζαξφηεηα ησλ δεηγκάησλ σο πξνο ην είδνο. Απφ ην 

ζπλνιηθφ δείγκα ησλ 791 αηφκσλ πνπ εμεηάζζεθαλ θαλέλα άηνκν δε άλεθε ζην είδνο D. punctatus. 

Παξάιιεια, θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 1994 θαη 1995, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 5-15 

εκεξψλ (αλάινγα κε ηνλ φγθν ηεο αιηεπηηθήο παξαγσγήο),  παξαθνινπζήζεθαλ νη εθθνξηψζεηο ζηελ 

Ηρζπφζθαια Μεζνινγγίνπ θαη εμεηαδφηαλ έλα ηπραίν δείγκα 30-40 αηφκσλ πνπ έθεξαλ ζηίγκαηα. 

Kαλέλα άηνκν δελ θαηαηάρζεθε ζην είδνο D. punctatus. Σέινο, δηεξεπλήζεθε ην ζέκα ζπιιέγνληαο 

πιεξνθνξίεο απφ ηνπο ςαξάδεο. Σν εξψηεκα πνπ ηέζεθε είλαη «έρεηε αιηεχζεη ιαβξάθη κεγάιν, πάλσ 

απφ 300 g πνπ λα θέξεη ζηίγκαηα φπσο ηα ηζηγθξίδηα;» («Σζηγθξίδηα» ζηε πεξηνρή ηεο ιηκλνζάιαζζαο 
Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ, είλαη ηα ιαβξάθηα ηνπ πξψηνπ έηνπο ηα νπνία θέξνπλ φια ζηίγκαηα). Απφ 

ηε δηεξεχλεζε απηή, δελ επηβεβαηψζεθε νχηε έκκεζα ε παξνπζία ζην αιίεπκα ηνπ D. punctatus. 

Δληνχηνηο, ιάβακε ηελ πιεξνθνξία φηη ην Γεθέκβξην ηνπ 1990, είραλ αιηεπζεί, ζηελ αλνηθηή ζάιαζζα 

κεηαμχ Νήζνπ Πεηαιά θαη ησλ αθηψλ ηεο Αηησιναθαξλαλίαο, ηξία ςάξηα ζαλ απηά πνπ  

πεξηγξάθεθαλ, δειαδή κε ζηίγκαηα φπσο ηα «ηζηγθξίδηα», αιιά βάξνπο πεξίπνπ 500 g. Ζ πιεξνθνξία 

απηή, καο έθαλε λα ζπλερίζνπκε ηελ αλαδήηεζε κήπσο θαη είρακε δείγκα. Αιιά δελ ζπλέβε απηφ ηελ 

πεξίνδν 1994-97.  

 

Σν γεγνλφο απηφ, καο ππνρξεψλεη, λα ππνζέζνπκε, φηη ην D. punctatus είηε δελ ππάξρεη ζηελ 

πεξηνρή κειέηεο, είηε είλαη ηδηαίηεξα ζπάλην. 
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3.2.4. Γεηγκαηνιεςίεο ηνπ θπζηθνύ (άγξηνπ) πιεζπζκνύ. 

 

Ζ θηινζνθία δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ζηεξίδεηαη ζηε κεηαλάζηεπζε ησλ 

πιεζπζκψλ, πξνο ηε ιηκλνζάιαζζα ηελ επνρή εζφδεπζεο, θαη πξνο ηε ζάιαζζα ηελ 

επνρή αιηείαο. Με άιια ιφγηα, ην ζχζηεκα εθκεηαιιεχεηαη έλα βηνινγηθφ θαηλφκελo. 

Πάλσ ζε απηφ έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξεο δνκέο θαη θαλνληζκνί δηαρείξηζεο ηνπ. 

Δπηπιένλ, φιεο νη πξνηάζεηο βειηίσζεο ηεο παξαγσγηθήο απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζηεξίδνληαη ζηελ ελίζρπζε ηεο αξρήο ιεηηνπξγίαο απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο. Δίηε δειαδή 

ζηελ ελίζρπζε ηεο εζφδεπζεο είηε ζηε βειηίσζε ηνπ ρξφλνπ παξακνλήο ησλ ςαξηψλ ζηε 

ιηκλνζάιαζζα, είηε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εμαιίεπζε ηνπο θαηά ηελ θάζνδν ηνπο ζηε 

ζάιαζζα. ηελ ίδηα αξρή θαηά αλαινγία, ζηεξίδεηαη θαη ε εληαηηθή εθηξνθή, κε ηηο 

δηαθνξνπνηήζεηο πνπ εηζάγεη ε ειεγρφκελε δηαηξνθή. ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο ιηκλνζάιαζζαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη δεηγκαηνιεςίεο ηνπ 

άγξηνπ γφλνπ θαη ηνπ δείγκαηνο (Α) πνπ αθνξά ην θπζηθφ (άγξην) πιεζπζκφ ηεο 

ιηκλνζάιαζζαο.  

 

   

3.2.4.1. Γεδνκέλα αιηεπηηθήο παξαγσγήο. 

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, πξαγκαηηθά δεδνκέλα αιηεπηηθήο παξαγσγήο κε ηελ 

έλλνηα ησλ εθθνξηψζεσλ ππάξρνπλ κφλν γηα ηελ παξαγσγή ησλ δηβαξηψλ θαη απηά κε 

ηηο αλαθξίβεηεο ζηηο νπνίεο αλαθεξζήθακε ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Ζ παξαγσγή 

δειψλεηαη εκεξεζίσο ζηελ ηρζπφζθαια Μεζνινγγίνπ. ηα δειηία είλαη 

θαηαγεγξακκέλεο δπν θαηεγνξίεο, ιαβξάθη Α θαη ιαβξάθη Β ή «ηζηγθξίδη». Ζ πξψηε 

θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζε κεγέζε ςαξηψλ πάλσ απφ κέζν αηνκηθφ βάξνο 250 g, ελψ ε 

δεχηεξε ζε κηθξφηεξα κεγέζε, ρσξίο απηφ λα είλαη απφιπην κε ηελ έλλνηα φηη ν 

δηαρσξηζκφο ησλ κεγεζψλ είλαη ζρεηηθφο θαη εμαξηάηαη απφ ην χςνο ηεο παξαγσγήο 

θαη ηε ηηκή πνπ δηακνξθψλεηαη ζηελ αγνξά, θαηά θαλφλα φκσο ν δηαρσξηζκφο είλαη 

ηζρπξφο θαη εθθξάδεη ηηο ηάζεηο ησλ κεγεζψλ. Ζ παξαγσγή ηεο ειεχζεξεο αιηείαο, δελ 

κπνξεί λα εθηηκεζεί, νη παξαδνρέο ηεο ζπκκεηνρήο ηεο  παξαγσγήο ηεο ειεχζεξεο 

αιηείαο ζηε ζπλνιηθή παξαγσγή είλαη ηδηαίηεξα παξαθηλδπλεπκέλε γηα ην ιαβξάθη, 

ιφγσ ησλ εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη (θπξίσο παξαγάδη θαη θακάθη). Έηζη ε 

κειέηε πεξηνξίζζεθε ζηελ αμηνιφγεζε δεδνκέλσλ, κφλν απφ ηα δηβάξηα, ηα νπνία 

νπζηαζηηθά εθθξάδνπλ ηε κεηαλάζηεπζε ηνπ είδνπο πξνο ηελ αλνηθηή ζάιαζζα, ρσξίο 

λα παξαγλσξίδεηαη ε αιηεία ηνπ είδνπο κε δίρηπα, πνπ είλαη ηδηαίηεξα απνδνηηθή ηνπο 

ρεηκεξηλνχο κήλεο, ζε πεξηνρέο πνπ απηή επηηξέπεηαη. Σα δεδνκέλα παξαγσγήο πνπ 

αμηνινγήζεθαλ πξνέξρνληαη απφ ηελ Ηρζπφζθαια Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ θαη ην 

Σκήκα Αιηείαο Αηησιναθαξλαλίαο θαη αθνξνχλ ηε δεθαεηία 1988-1998. 

 

 

3.2.4.2. Η επνρηαθή εκθάληζε ηνπ γόλνπ. 

 

Οη δεηγκαηνιεςίεο γηα ηε κειέηε ηεο εκθάληζεο ηνπ γφλνπ ζηελ πεξηνρή, έγηλαλ 

ζην κέησπν ηεο ιηκλνζάιαζζαο θαη ζηα ζηφκηα  ηεο κε δίρηπα αιηείαο γφλνπ,  ηελ 

πεξίνδν 1993-94 φιν ην έηνο, κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ ηεο επνρήο εκθάληζεο ηνπ γφλνπ. 

Ζ επνρηαθή εκθάληζε ηνπ γφλνπ ζηηο αθηέο, ζπλδέεηαη αθελφο κε ηελ αλαπαξαγσγηθή 

πεξίνδν θαη αθεηέξνπ κε ηελ έλαξμε ηεο αλάπηπμεο ησλ ςαξηψλ ζηηο ιηκλνζάιαζζεο. 
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ην ζεκείν απηφ, πξέπεη λα δνζνχλ νη νξηζκνί ησλ δηαθφξσλ νλνκάησλ πνπ 

απνδίδνληαη ζηα κεγέζε ησλ ςαξηψλ. Υξεζηκνπνηείηαη ν φξνο «ηρζπνλχκθε» γηα λα 

απνδνζεί ην κέγεζνο ησλ ςαξηψλ κέρξη ην ζηάδην ηεο κεηακφξθσζεο. Ο φξνο «λεαξφ 

ηρζχδην» ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηα λεαξά άηνκα κεηά ζην ζηάδην ηεο κεηακφξθσζεο, αιιά 

θαη γηα ηα άηνκα εθείλα ηνπ ιαβξαθηνχ πνπ θέξνπλ ζηίγκαηα δειαδή κέρξη ην κήθνο 

ησλ 15-25 mm θαη πάλησο πξηλ ηελ αλαγλψξηζε ηνπ θχινπ. Ο φξνο «γφλνο»  

απνδίδεηαη ζηα κεγέζε εθείλα ησλ ςαξηψλ πξηλ εηζέιζνπλ ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο 

ζηε ιηκλνζάιαζζα ή ζηελ εθηξνθή, ν φξνο απηφο ζπλήζσο αθνξά κεγέζε αηφκσλ κέρξη 

60-80 mm. 

 

 

3.2.4.3. Φπζηθόο (άγξηνο) πιεζπζκόο ιαβξαθηώλ ηεο ιηκλνζάιαζζαο (Γείγκα Α). 

 

 Σν δείγκα πνπ αλαθέξεηαη ζην θπζηθφ (άγξην) πιεζπζκφ (Γείγκα πιεζπζκνχ 

Α), πξνέξρεηαη απφ ηελ αιηεπηηθή δηαρείξηζε ησλ ιηκλνζαιαζζψλ, φπσο ηελ 

εθαξκφδνπλ νη αιηεπηηθνί ζπλεηαηξηζκνί ηεο πεξηνρήο. Γειαδή απφ ηε ζχιιεςε ησλ 

ςαξηψλ ζηηο ηρζπνζπιιεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ δηβαξηψλ, είηε απφ δίρηπα, ηελ επνρή 

πνπ απηά ρξεζηκνπνηνχληαη, θαη αιηεχζεθαλ ηελ αιηεπηηθή πεξίνδν 1994-95.  

Γελ έγηλε πξνκήζεηα ςαξηψλ απφ ην εκπφξην, ψζηε λα δηαζθαιηζζεί ε 

αμηνπηζηία πξνέιεπζεο ησλ δεηγκάησλ.  

 

Ο ηξφπνο αιηείαο ησλ δεηγκάησλ, έρεη ζεκαζία ζην αληηθείκελν ηεο κειέηεο, γηα 

παξάδεηγκα, γηα ηε κειέηε δηαηξνθήο, αθαηξέζεθαλ φια ηα άηνκα πνπ ζπλειήθζεζαλ 

ζηηο ηρζπνζπιιεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο, γηαηί θάησ απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο 

αιηείαο, ε πηζαλφηεηα «αδεηάζκαηνο» ησλ ζηνκαρηθψλ πεξηερνκέλσλ είλαη πνιχ 

κεγάιε. 

 

Σα δείγκαηα, ζπιιέγνληαη θάζε 10 πεξίπνπ κέξεο (3 δεηγκαηνιεςίεο θάζε  

κήλα), πάλσ απφ ηα ηρζπνηξνθεία Κιείζνβαο, Βαζηιάδη, Πξνθνπάληζηνο, Θνιή, 

Παιαηνπφηακνο, ΗΥΘΤΚΑ. Αλ δελ ππήξρε ζεκαληηθή παξαγσγή, ζηε δεηγκαηνιεςία  

θαηαγξαθφηαλ φιε ε παξαγσγή, αλ ππήξρε κεγάιε πνζφηεηα, επηιεγφηαλ έλαο ηπραίνο 

αξηζκφο αηφκσλ κέρξη 30, πξηλ ηελ εκπνξηθή δηαινγή. Απφ ηα ηρζπνηξνθεία απηά 

ζπιιέρζεθε ηελ πεξίνδν κειέηεο θαη θαηαγξάθεθε ε ζπλνιηθή παξαγσγή ιαβξαθηνχ 

πνπ αιηεχζεθε. Με απηή ηε κεζνδνινγία πνπ εθαξκφζζεθε, ε κεληαία θαηαλνκή ησλ 

δεηγκάησλ, αθνινπζεί ηελ αθζνλία ηνπ είδνπο ζην αιίεπκα, θαη εξκελεχεη ηνλ κηθξφ 

αξηζκφ αηφκσλ πνπ θαηαγξάθεθαλ ηνπο κήλεο Απξίιην-Ηνχιην, ζε αληίζεζε κε ην 

κεγάιν αξηζκφ ησλ κελψλ Αχγνπζην-Μάξηην.  

 

Ο αξηζκφο ησλ δεηγκάησλ ζαλ πνζνζηφ βάξνπο σο πξνο ην ζχλνιν ηεο 

παξαγσγήο ιαβξαθηνχ απηήο ηεο πεξηφδνπ θαη απφ ηα ζπγθεθξηκέλα ηρζπνηξνθεία 

θπκαίλεηαη απφ 2.5%-60.7%  κε κηα κέζε εηήζηα ηηκή 6.3%. 

 

ηνλ πίλαθα 7 θαηαγξάθεηαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ δεηγκάησλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ην θπζηθφ πιεζπζκφ θαη ε αληίζηνηρε παξαγσγή ηνπ είδνπο ζηε 

ιηκλνζάιαζζα Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ ηελ πεξίνδν ηεο ζπιινγήο ησλ δεηγκάησλ, φπσο 

θαηαγξάθεθε εθείλε ηε ρξνληά, απφ ηελ παξαγσγή θάζε ηρζπνηξνθείνπ, απφ ηα νπνία 

ζπιιέρζεθαλ ηα δείγκαηα. Ζ παξαγσγή ιαβξαθηνχ ηελ πεξίνδν απηή θαηαγξάθεθε ζε 

5144 kg, θαη απνηεινχζε πνζνζηφ 3.8% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο πνπ δειψζεθε απφ 

ηνπο αιηεπηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο.  
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Σα δείγκαηα κεηαθέξνληαη ζην εξγαζηήξην λσπά, θαη ζπληεξνχληαλ ζε θαηάςπμε. Ζ εμέηαζε 

ησλ δεηγκάησλ γηλφηαλ θαη νινθιεξσλφηαλ εληφο ηνπ επνκέλνπ 10εκέξνπ. Γηα θάζε ςάξη ηνπ 

δείγκαηνο θξαηηφηαλ ην πξσηφθνιιν πνπ αλαθέξεηαη ζηo παξάξηεκα III 

 

 

Πίλαθαο 7. Μεληαία ζπιινγή αξηζκνχ αηφκσλ δείγκαηνο θαη θαηαγξαθή ηεο παξαγσγήο ιαβξαθηνχ 

ηελ αιηεπηηθή πεξίνδν 1994-95, απφ ηα ηρζπνηξνθεία ηεο ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ.  

 

ΜΖΝΑ 

ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ 

Αξηζ. 

Αηόκσλ 

Γείγκαηνο 

(Ν) 

πλνιηθό 

Βάξνο  

Γείγκαηνο  

(Kg) 

πλνιηθή 

Παξαγσγε 

Λαβξαθηνπ 

(Kg) 

% ΒΑΡΟΤ 

ΓΔΗΓΜΑΣΧΝ 

ΣΟ 

ΑΛΗΔΤΜΑ 

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 25 27.9 46 60.7 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 63 61.5 102 60.3 

ΜΑΡΣΗΟ 86 63.5 356 17.8 

ΑΠΡΗΛΗΟ 7 3.6 8 45.0 

ΜΑΗΟ 12 2.8 10 28.0 

ΗΟΤΝΗΟ 13 5.1 12 42.5 

ΗΟΤΛΗΟ 10 0.8 14 5.7 

ΑΤΓΟΤΣΟ 105 6.1 245 2.5 

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 34 2.0 62 3.2 

ΟΚΣΧΒΡΗΟ 47 5.0 85 5.9 

ΝΟΔΜΒΡΗΟ 275 75.5 2345 3.2 

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 114 71.0 1859 3.8 

ΤΝΟΛΟ 791 324.9 5144 6.3 

 
 

3.2.4.4. Γείγκαηα θαη δηαρείξηζε δεηγκάησλ εθηξεθόκελσλ πιεζπζκώλ. 

 

Οη εθηξεθφκελνη πιεζπζκνί πνπ κειεηήζεθαλ, πξνέξρνληαλ απφ ηρζχδηα ησλ νπνίσλ ε 

παξαγσγή ηνπο δηαζθαιίζηεθε φηη ήηαλ απφ γελλήηνξεο πνπ αιηεχζεθαλ ζηε ιηκλνζάιαζζα 

Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ, ψζηε ε κειέηε λα αθνξά ην ίδην γελεηηθφ ηρζπναπφζεκα. 

Σα δείγκαηα ησλ εθηξεθφκελσλ πιεζπζκψλ, έρνπλ δπν πξνειεχζεηο. Σν δείγκα (G), ην νπνίν 

αλαθέξεηαη ζε πιεζπζκφ πνπ αλαπηχρζεθε ζε κνλάδα ηρζπνθισβψλ θαη απφ γφλν πνπ πξνέξρεηαη απφ 

ειεγρφκελε αλαπαξαγσγή. Σν δείγκα (GΑ), ην νπνίν αλαθέξεηαη ζε πιεζπζκφ ςαξηψλ πνπ 

αλαπηχρζεθε κε ην ίδην ζχζηεκα ζε πισηνχο θισβνχο, αιιά απφ γφλν πνπ πξνέξρεηαη απφ θπζηθή 

αλαπαξαγσγή (αιηεία άγξηνπ γφλνπ). 

 

Δθηξεθφκελνο πιεζπζκφο άγξηνπ γφλνπ (GΑ). 
Ο πιεζπζκφο (GΑ), απνηειείηαη απφ άγξην γφλν ιαβξαθηνχ, πνπ αιηεχζεθε θαηά ηελ είζνδν 

ηνπο ζηε ιηκλνζάιαζζα, εγθιηκαηίζζεθε θαη αλαπηχρζεθε ζε εληαηηθέο ζπλζήθεο εθηξνθήο ζε 

πεηξακαηηθή κνλάδα εθηξνθήο πνπ δεκηνπξγήζεθε ζε πεξηνρή ηεο ιηκλνζάιαζζαο.  

Ζ πεηξακαηηθή εθηξνθή ηνπ άγξηνπ γφλνπ, έγηλε απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

κειέηεο, κε κνλαδηθφ ζηφρν, ηελ παξαθνινχζεζε βαζηθψλ βηνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο 
πιεζπζκνχ ζε ειεγρφκελεο ζπλζήθεο, παξάιιεια κε ηνλ αγξην πιεζπζκφ. Γειαδή ε δεκηνπξγία ελφο 

αξρείνπ αλαθνξάο. Ζ εθηξνθή ζηεξίρζεθε ζηελ αιηεία ελφο θαη κφλν θνπαδηνχ 150 αηφκσλ ιαβξαθηνχ 

πνπ αιηεχζεθαλ ζηηο 12/4/1996, ζηε ζάιαζζα έμσ απφ ην ζηφκην επηθνηλσλίαο ηεο ιηκλνζάιαζζαο 

Μπνχθα, κε ζηφρν, λα παξαθνινπζεζεί πιήξσο ε αλάπηπμε απηήο ηεο παξηίδαο ησλ ςαξηψλ, πνπ 

πξνέξρεηαη απφ έλα θνπάδη θαη θαηά ζπλέπεηα απφ ηελ ίδηα γέλλα. Σα ςάξηα δηαηεξήζεθαλ ζε 

αηρκαισζία γηα 588 εκέξεο, κέρξη ηηο 3/2/1998.  

θνπνί ηνπ πεηξάκαηνο ήηαλ: 

 Ζ παξαθνινχζεζε ηεο αλάπηπμεο θαη ε ζχγθξηζε ηεο κε ηνλ άγξην πιεζπζκφ θαη 

ηνλ εθηξεθφκελν γφλν απφ εθθνιαπηήξην 

 Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ ζρεκαηηζκνχ ηνπ πξψηνπ δαθηπιίνπ ζηα ιέπηα 

 Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο αλαινγίαο θχινπ 

 Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο πεξηφδνπ αλαπαξαγσγήο ζε ειεγρφκελεο ζπλζήθεο 
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 Ζ ζπγθξηηηθή κειέηε ηεο κνξθνκεηξία θηι. 
 

Οη εγθαηαζηάζεηο θαη νη ζπλζήθεο εθηξνθήο ζηελ πεηξακαηηθή κνλάδα αλαθέξνληαη ζην 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η. 

 

 

Δθηξεθόκελνο πιεζπζκόο γόλνπ εθθνιαπηεξίνπ (G). 

Ζ κνλάδα ηρζπνθισβψλ, ζηελ νπνία αλαπηχρζεθε ν πιεζπζκφο (G) είλαη ηνπνζεηεκέλε ζηελ 
επξχηεξε ζαιάζζηα πεξηνρή κειέηεο. Πξφθεηηαη γηα ηελ παξαγσγηθή κνλάδα ηρζπνθισβψλ ηνπ 

Ηρζπνθαιιηεξγεηηθνχ Κέληξνπ Αρειψνπ (Παξάξηεκα Η). 

 

Σα δεδνκέλα απφ ηελ εληαηηθή εθηξνθή ηνπ ιαβξαθηνχ, απφ γφλν πνπ παξάγεηαη ζε 

εθθνιαπηήξην, ζπιιέγνληαη απφ ηελ εληαηηθή κνλάδα εθηξνθήο  πεξίνδν 1996-98. Σα δεδνκέλα 

αθνξνχλ κηα παξηίδα 100000 αηφκσλ ηρζπδίσλ ιαβξαθηνχ, πνπ εηζήρζεζαλ ζηε κνλάδα κε αξρηθφ 

βάξνο 1-1.5 g, απφ εθθνιαπηήξην, ην νπνίν ρξεζηκνπνίεζε γελλήηνξεο πνπ είραλ αιηεπζεί ζηε 

ιηκλνζάιαζζα Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ ηελ πεξίνδν 1994-95. Έηζη εμαζθαιίζζεθε φηη, ν 

εθηξεθφκελνο πιεζπζκφο, πξνέξρεηαη απφ ην ίδην γελεηηθφ απφζεκα. Απφ ηε κνλάδα εθηξνθήο, 

δηαηέζεθαλ ηα εκεξνιφγηα εθηξνθήο απηήο ηεο πεξηφδνπ, ζηα νπνία αλαγξάθνληαη πιήξσο φια ηα 

δεδνκέλα εθηξνθήο θαη αλάπηπμεο ησλ ςαξηψλ. 
Απφ απηά ηα δεδνκέλα πξνζδηνξίζζεθε ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζε ζπλζήθεο 

εληαηηθήο εθηξνθήο γφλνπ πνπ παξάγεηαη ζε ειεγρφκελεο ζπλζήθεο. 

Γελ έγηλε θακία επέκβαζε ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο κνλάδαο, ην νπνίν είλαη ην θιαζηθφ 

ζχζηεκα εθηξνθήο ζε θισβνχο πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ Διιάδα (Υψηνο & Ρνγδάθεο 1992).  

             Δπί πιένλ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε παξηίδα, θαη απφ ην δεχηεξν έηνο εθηξνθήο, 

ζπιιέρζεθε έλα ζπλνιηθφ δείγκα 261 αηφκσλ (Πίλαθαο 8), ην νπνίν κεηαθέξζεθε ζην 

εξγαζηήξην γηα ηελ επεμεξγαζία πνπ αθνξά ηε κειέηε ηεο αλαπαξαγσγήο θαη ηε 

κνξθνκεηξία. 
 

 

 

Πίλαθαο 8.  Μεληαία θαηαλνκή ησλ δεηγκάησλ πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηελ εληαηηθή κνλάδα 

εθηξνθήο 

 

 ΜΖΝΑ Αξηζκ. Αηόκσλ (Ν) 

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ  32 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ  57 

ΜΑΡΣΗΟ  51 

ΜΑΗΟ  36 

ΟΚΣΧΒΡΗΟ  16 

ΝΟΔΜΒΡΗΟ  50 

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ  19 

ΤΝΟΛΟ 261 

 

 

 

 

3.2.5.  Πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο δεηγκαηνιεςηώλ. 

 

Οη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο δεηγκαηνιεςίαο ηνπ άγξηνπ πιεζπζκνχ, 

ζπζρεηίζζεθαλ κε ηηο ζπλζήθεο αιηείαο θαη αθζνλίαο ηνπ είδνπο ζην αιίεπκα. Ζ 
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ζεξκνθξαζία θαη ε αιαηφηεηα, ήηαλ νη πεξηβαιινληηθνί παξάκεηξνη πνπ 

θαηαγξάθεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αιηείαο άγξηνπ γφλνπ θαζεκεξηλά ζηνπο 

εθηξεθφκελνπο πιεζπζκνχο 

 

 Γηα ηε ιηκλνζάιαζζα Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ, πξνζδηνξίζζεθε ε κέζε 

κεληαία ζεξκνθξαζία λεξνχ απφ ηε κέζε ζεξκνθξαζία αέξα βάζε ηεο ζρέζεο:  

Σλεξνχ=1,871+0,963Σαέξα (Γεκεηξίνπ et al. 2000).  

Ζ κέζε ζεξκνθξαζία λεξνχ, αθνινπζεί αλάινγε πνξεία κε ηε κέζε 

ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα (Γαληειίδεο 1991), ε ζρέζε απηή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη 

πεξίπνπ ε ίδηα κε απηή πνπ έρεη αλαθεξζεί γηα ηε ιηκλνζάιαζζα ηεο Κιείζνβαο 

(Υψηνο 1995). 
 

 

3.3. ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ 

  

Ζ βαζηθή εξγαζηεξηαθή ππνδνκή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ε αθφινπζε: 

1. Καηαςχθηεο 

2. Φπγεία ζπληήξεζεο θαη κεηαθνξάο δεηγκάησλ. 

3. Επγνί αθξηβείαο 0.001, 0.01 & 0.1 g. 

4. Ηρζπφκεηξα  (παρχκεηξα ή ηδηνθαηαζθεπέο) 

5. ηεξενζθφπηα-Μηθξνζθφπηα 

6. χζηεκα αλάιπζεο εηθφλαο Image-Pro. 
7. Ζ/Τ κε ινγηζκηθφ Microsoft  & SPSS 

8. Γίρηπα αιηείαο γφλνπ. 

9. Γνρεία κεηαθνξάο γφλνπ. 

10. Οη εγθαηαζηάζεηο εγθιηκαηηζκνχ θαη πξναλάπηπμεο άγξηνπ γφλνπ ηνπ ΗΥΘΤΚΑ. 

11. Ζ εξγαζηεξηαθή ππνδνκή ηελ πεξίνδν 1994-96, φπνπ θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ηεο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ, ζηεγαδφηαλ ζηελ ηρζπφζθαια Μεζνινγγίνπ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζην εξγαζηήξην ηεο Δπνπηείαο Αιηείαο Αηησιναθαξλαλίαο. Σελ πεξίνδν 1999-

2001, ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ απφ ηα ιέπηα θηι. πξαγκαηνπνηήζεθε ζην εξγαζηήξην 

Τδξνβηνινγίαο-Θαιάζζηαο Βηνινγίαο ηνπ Σ.Δ.Η. Μεζνινγγίνπ. 

 

 

 

3.4. ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΑ ΔΡΓΑΗΑ  

 
Σα πξσηφθνιια εξγαζίαο θαη θαηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ απφ θάζε άηνκν, ησλ δεηγκάησλ 

δίδνληαη ζην παξάξηεκα ΗΗΗ. Δηδηθφηεξα πξσηφθνιια, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηδηαίηεξεο εξγαζίεο 

αλαθέξνληαη ζηα αληίζηνηρα θεθάιαηα ηεο κειέηεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ (4
ν
) 

 

Η παξαγσγή  ηνπ είδνπο  ζηε ιηκλνζάιαζζα  
 

 

 

4.1. ΓΔΝΗΚΑ   

Όπσο πξναλαθέξζεθε, πξαγκαηηθά δεδνκέλα αιηεπηηθήο παξαγσγήο κε ηελ 

έλλνηα ησλ εθθνξηψζεσλ ππάξρνπλ κφλν γηα ηελ παξαγσγή ησλ δηβαξηψλ θαη απηά 

κε ηηο αλαθξίβεηεο ζηηο νπνίεο αλαθεξζήθακε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Ζ 

παξαγσγή δειψλεηαη εκεξεζίσο ζηελ ηρζπφζθαια Μεζνινγγίνπ. 

Ζ παξαγσγή ηεο ειεχζεξεο αιηείαο, δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί, νη παξαδνρέο 

ηεο ζπκκεηνρήο ηεο  παξαγσγήο ηεο ειεχζεξεο αιηείαο ζηε ζπλνιηθή παξαγσγή είλαη 

ηδηαίηεξα παξαθηλδπλεπκέλε γηα ην ιαβξάθη, ιφγσ ησλ εξγαιείσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη (θπξίσο παξαγάδη θαη θακάθη).  

Έηζη πεξηνξηδφκαζηε ζηελ αμηνιφγεζε δεδνκέλσλ κφλν απφ ηα δηβάξηα, ηα 

νπνία νπζηαζηηθά εθθξάδνπλ ηε κεηαλάζηεπζε ηνπ είδνπο πξνο ηελ αλνηθηή 

ζάιαζζα, ρσξίο λα παξαγλσξίδνπκε ηελ αιηεία ηνπ είδνπο κε δίρηπα, πνπ είλαη 

ηδηαίηεξα απνδνηηθή ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο, ζε πεξηνρέο πνπ απηή επηηξέπεηαη. 

 

4.2. ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ 

 

Σα αιηεπηηθά δεδνκέλα πξνέξρνληαη απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

εκεξήζησλ δειηίσλ ηεο παξαγσγήο ηεο ηρζπφζθαιαο 
Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ γηα ηελ πεξίνδν 1988-1998.  

ηα δειηία είλαη θαηαγεγξακκέλεο δπν θαηεγνξίεο, 

ιαβξάθη Α θαη ιαβξάθη Β ή «ηζηγθξίδη». Ζ πξψηε θαηεγνξία 
αλαθέξεηαη ζε κεγέζε ςαξηψλ πάλσ απφ κέζν αηνκηθφ βάξνο 

250 g ελψ ε δεχηεξε ζηα κηθξφηεξα,  ρσξίο απηφ λα είλαη 

απφιπην κε ηελ έλλνηα φηη ν δηαρσξηζκφο ησλ κεγεζψλ είλαη 
ζρεηηθφο θαη εμαξηάηαη απφ ην χςνο ηεο παξαγσγήο θαη ηε ηηκή 

πνπ δηακνξθψλεηαη ζηελ αγνξά. Καηά θαλφλα φκσο ν 

δηαρσξηζκφο είλαη ηζρπξφο θαη εθθξάδεη ηηο ηάζεηο ησλ κεγεζψλ.  
Σα δεδνκέλα αλαιχνληαη αλά κήλα, αλά έηνο θαη αλά 

πεξηνρή πξνέιεπζεο, θαη αμηνινγνχληαη νη ηάζεηο παξαγσγήο 

ηελ 10εηία 1988-98. 

 

4.3. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ-ΤΕΖΣΖΖ 
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Απφ ηα δεδνκέλα ηεο ηρζπφζθαιαο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ γηα ηε δεθαεηία 

1988-1998, ε κέζε παξαγσγή ηνπ ιαβξαθηνχ, αλήιζε ζε 3027 tn, νη νπνίνη 

εθθξάδνπλ ζε πνζνζηφ ην 3.8% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο ησλ δηβαξηψλ ηεο 

ιηκλνζάιαζζαο.  

Απφ απηή ηελ παξαγσγή ην 56.2% αληαπνθξίλεηαη ζηελ θαηεγνξία ιαβξάθη Β 

θαη ην ππφινηπφ 43.8% ζηελ θαηεγνξία ιαβξάθη Α.   

ηελ εηθφλα 7 παξνπζηάδεηαη ε κέζε κεληαία ζπκκεηνρή ηνπ ιαβξαθηνχ ζην 

αιίεπκα ηεο ιηκλνζάιαζζαο γηα ηε δεθαεηία 1988-98, σο πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο 

κεληαίαο παξαγσγήο. Παξαηεξνχκε φηη ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην θαη Φεβξνπάξην, ε 

ζπκκεηνρή ηνπ ιαβξαθηνχ ζην ζπλνιηθφ αιίεπκα ηεο ιηκλνζάιαζζαο, θζάλεη ηηο 

κέγηζηεο ηηκέο ηνπ, πνπ πξνζεγγίδνπλ ην 25% θαη 10% ηεο παξαγσγήο ηεο 

ιηκλνζάιαζζαο αληηζηνίρσο. Οη κήλεο απηνί ζπκπίπηνπλ κε ηε καδηθή κεηαλάζηεπζε 

ηνπ είδνπο θαη ηελ πεξίνδν ηεο αλαπαξαγσγήο (βιέπε ζρεηηθά ζην θεθάιαην ηεο 

Αλαπαξαγσγήο). Δλ ηνχηνηο ζεκαληηθή θαηαγξάθεηαη ε κεγάιε δηαθχκαλζε ηνπ 

πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπ ιαβξαθηνχ ζηελ παξαγσγή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 7. Μέζε κεληαία δηαθχκαλζε ηεο παξαγσγήο ηνπ ιαβξαθηνχ ηεο ιηκλνζάιαζζαο 

Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ ηελ 10εηία 1988-98, σο πνζνζηφ (%)  ζπκκεηνρήο ζην ζπλνιηθφ αιίεπκα (ε 

γξακκή δηαθχκαλζεο εθθξάζεη ηελ ηππηθή απφθιηζεο ηεο κέζεο ηηκήο). 

-1 0

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

Α Μ Ι Ι Α  Ο Ν Γ Ι Φ ΜΜ Η Ν Α 
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ηνλ πίλαθα 9, παξνπζηάδεηαη ε κεληαία αλαινγία ησλ θαηεγνξηψλ Α & Β θαζψο ε κέζε κεληαία 

ζπκκεηνρή ηνπ ιαβξαθηνχ ζην αιίεπκα. Παξαηεξνχκε φηη, ηα Β κεγέζε έρνπλ ηε κεγαιχηεξε 

ζπκκεηνρή ζην ηέινο ηνπ θαινθαηξηνχ θαη ζην ηέινο ηνπ ρεηκψλα. Σν γεγνλφο απηφ ζπλδέεηαη κε 

ηελ επίδξαζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ ζηε κεηαλάζηεπζε θαη θπξίσο ηεο ζεξκνθξαζίαο. 

 

 

Πίλαθαο 9. Μέζε κεληαία ζπκκεηνρή  (%) ηνπ ιαβξαθηνχ ζην αιίεπκα ηεο ιηκλνζάιαζζαο 

Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ ηε πεξίνδν 1988-98 θαη ε αλαινγία  (%)  θαηεγνξηψλ Α θαη Β σο πνζνζηφ 

πξνο ηελ ζπλνιηθή παξαγσγή ιαβξαθηνχ. 

 
ΜΗΝΑ %  Αιηεύκαηνο ΛΑΒΡΑΚΙ Α  ΛΑΒΡΑΚΙ Β   

ΑΠΡΗΛΗΟ 1.6 0 100 

ΜΑΗΟ 0   

ΗΟΤΝΗΟ 0.4 0 100 

ΗΟΤΛΗΟ 1.9 80.9 19.1 

ΑΤΓΟΤΣΟ 1.1 49.9 50.1 

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 1.1 52.9 47.1 

ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2.4 64.7 35.3 

ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2.9 61.7 38.3 

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 4.2 45.3 54.7 

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 23.2 22.9 77.1 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 10.8 19.9 80.1 

ΜΑΡΣΗΟ 4.4 0 100 

     

ηε ιηκλνζάιαζζα Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ, βξέζεθε φηη ε κεηαλάζηεπζε ησλ πιεζπζκψλ 

ιαβξαθηνχ πξνο ηε ζάιαζζα, επεξεάδεηαη θαζνξηζηηθά απφ ηε  ζεξκνθξαζία Δμεηάδνληαο ηελ 

επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, ηεο βαξνκεηξηθήο πίεζεο θαη ηεο έληαζεο ηνπ αλέκνπ κε ηηο καδηθέο 

ζπιιήςεηο ησλ ςαξηψλ ζηηο ηρζπνζπιιεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο Κεληξηθήο Ληκλνζάιαζζαο 

Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ, δηαπηζηψζεθε πψο κφλν ε ζεξκνθξαζία έρεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηηο 

απφηνκεο απμήζεηο ησλ ζπιιήςεσλ ηνπ ιαβξαθηνχ ζε απηέο (Γεκεηξίνπ et al. 1994b). 

Ζ απφηνκε άλνδνο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε επίπεδα 28-30 νC, ην θαινθαίξη πξνθαιεί δπζκελείο 

ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ ςαξηψλ ζηε ιηκλνζάιαζζα κε απνηέιεζκα ηε καδηθή θάζνδν ηνπο πξνο 

ην ζηαζεξφηεξν πεξηβάιινλ ηεο ζάιαζζαο, θπξίσο ηα κεγέζε ηεο θαηεγνξίαο Β. Αληίζεηα ην 

ρεηκψλα κε ηελ πξψηε πηψζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε επίπεδα 12-13 νC, δίλεηαη νπζηαζηηθά ην 

ζχλζεκα γηα ηε καδηθή θάζνδν, θπξίσο γηα ηα κεγέζε ηεο θαηεγνξίαο Α, ε θάζνδνο απηή ηελ 

πεξίνδν ζπλδέεηαη κε ηελ αλαπαξαγσγή (Γεκεηξίνπ et al. 1994b). 



Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή Γηάλλε Ρνγδάθε 

 
85 

ηνλ πίλαθα 10, παξνπζηάδεηαη ε ρσξνηαμηθή θαηαλνκή ηνπ ιαβξαθηνχ αλά ηκήκα ηνπ 

ζπκπιέγκαηνο ηεο ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ, σο κέζν εηήζην πνζνζηφ επί ηνπ 

ζπλνιηθνχ αιηεχκαηνο θάζε ηκήκαηνο. Απφ ηνλ πίλαθα απηφλ, δηαπηζηψλεηαη φηη ππάξρεη 

ρσξνηαμηθή θαηαλνκή ηνπ αιηεχκαηνο, κε κεγαιχηεξε κέζε εηήζηα ζπκκεηνρή ζηα αιηεχκαηα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηε ιηκλνζάιαζζα  Πφξνο θαη ηε κηθξφηεξε ζηα αιηεχκαηα ηεο ιηκλνζάιαζζαο 

Κιείζνβα. 

 

Πίλαθαο 10. Μέζε εηήζηα ζπκκεηνρή (%) ζην αιίεπκα αλά πεξηνρή ηνπ ζπκπιέγκαηνο ησλ 

ιηκλνζαιαζζψλ Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ ηελ πεξίνδν 1988-98 θαη ε αλαινγία (%)  θαηεγνξηψλ Α θαη 

Β σο πνζνζηφ πξνο ηελ ζπλνιηθή παξαγσγή ιαβξαθηνχ. 

 
ΠΔΡΙΟΥΗ %  Αιηεύκαηνο ΛΑΒΡΑΚΙ Α  ΛΑΒΡΑΚΙ Β   

ΠΑΛΑΗΟΠΟΣΑΜΟ 2.1 3.9 96.1 

ΘΟΛΖ 2.6 53.0 47.0 

ΑΗΣΧΛΗΚΟ-ΠΟΡΟ 6.7 47.4 52.6 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ Λ/Θ 3.6 40.3 59.6 

ΚΛΔΗΟΒΑ 0.8 61.6 38.4 

ΓΗΑΤΛΟ ΚΛΔΗΟΒΑ 3.6 92.7 7.3 

 
ηελ εηθφλα 8, παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε θαη ε ηάζε ηεο παξαγσγήο ηνπ 

ιαβξαθηνχ θαζψο θαη ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο ηεο ιηκλνζάιαζζαο ηελ 10εηία 1988-

98. 
Σν 1990, κεηά απφ απφηνκε πηψζε ηεο παξαγσγήο, παξαηεξείηαη ζηαζεξνπνίεζε ηεο. Ζ εηθφλα 

πνπ παξνπζηάδεηαη είλαη ε ίδηα θαη γηα ην ιαβξάθη, αλ θαη νη πησηηθέο ηάζεηο είλαη εληνλφηεξεο. Σν 

γεγνλφο απηφ ζπλδέεηαη κε ηε ζέζε ηνπ ιαβξαθηνχ ζηε ηξνθηθή αιπζίδα, φπσο αλαιχεηαη ζην 

θεθάιαην ηεο δηαηξνθήο, θαη ε ζπζρέηηζε ηεο παξνπζίαο ηνπ ζηελ πεξηνρή κε ηελ αθζνλία ησλ 

ζεξακάησλ. 

 

Σέινο, ζηελ εηθφλα 9, δίδεηαη ε εμέιημε ηεο θαηεγνξίαο ιαβξάθη Α, σο 

πνζνζηφ πξνο ηε ζπλνιηθή παξαγσγή ιαβξαθηνχ γηα ηελ πεξίνδν 1988-98. Απφ ην 

δηάγξακκα θαίλεηαη φηη ε αλαινγία ηεο θαηεγνξίαο «ιαβξάθη Α» εκθαλίδεηαη κάιινλ 

ζηαζεξή, κε ειαθξέο πησηηθέο ηάζεηο, ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο, φκσο, είλαη κηα 

δηαθχκαλζε ηεο αλαινγίαο κε πεξίνδν δπν (2) εηψλ. Σν γεγνλφο απηφ, πηζαλφλ λα 

ζπλδέεηαη κε ηελ ειηθηαθή ηάμε ηνπ πιεζπζκνχ (δέο ζην θεθάιαην ηεο αχμεζεο).     
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Δηθόλα 8: Δμέιημε ηεο παξαγσγήο  ( θαη ηεο ηάζεο ) ηνπ ιαβξαθηνχ θαη ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο ηεο 

ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ Αηησιηθνχ ηελ 10εηία 1988-98. 

 

 

 

Δηθόλα 9: Δμέιημε θαη γξακκή ηάζεο ηνπ πνζνζηνχ ηεο θαηεγνξίαο ιαβξάθη Α, σο πξνο ηε ζπλνιηθή 

παξαγσγή ηνπ ιαβξαθηνχ ηελ 10εηία 1988-1998. 
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4.4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ αιηεπηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο 10εηίαο 1988-98, 

πξνθχπηνπλ ζπλνπηηθά ηα αθφινπζα. 

 

Ζ κέζε παξαγσγή ηνπ ιαβξαθηνχ απφ ηελ αιηεία ησλ κφληκσλ 

ηρζπνζπιιεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηε ιηκλνζάιαζζα Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ, 

είλαη ηεο ηάμεο ησλ 3 ηφλσλ θαη εθθξάδεη ην 3.8% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο.  

 

Ζ παξαγσγή ζηεξίδεηαη ζηελ επνρηαθή κεηαλάζηεπζε ηνπ είδνπο πξνο ηε 

ζάιαζζα. Ζ κεηαλάζηεπζε απηή γίλεηαη ζε δπν πεξηφδνπο. Ζ πξψηε λσξίο ην 

θαινθαίξη, απνδίδεηαη ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη ε δεχηεξε ηελ πεξίνδν 

Γεθέκβξην-Φεβξνπάξην, πνπ απνδίδεηαη θπξίσο ζηελ αλαπαξαγσγή. 

 

Οη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο ηεο ιηκλνζάιαζζαο (θπξίσο ε ζεξκνθξαζία) 

ζπλδένληαη κε ηε κεηαλάζηεπζε ησλ αλψξηκσλ αηφκσλ, ελψ ε κεηαλάζηεπζε ησλ 

σξίκσλ αηφκσλ ζπλδέεηαη πεξηζζφηεξν κε ηελ είζνδν ηνπο ζηελ αλαπαξαγσγηθή 

πεξίνδν. 

 

Απφ ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ παξαγσγήο ηεο δεθαεηίαο 1988-98, πξνθχπηεη 

κηα πησηηθή ηάζε ηεο παξαγσγήο ηνπ ιαβξαθηνχ, ε νπνία είλαη πεξηζζφηεξν έληνλε 

ηεο αληίζηνηρεο πησηηθήο ηάζεο ηεο παξαγσγήο ηεο ιηκλνζάιαζζαο.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ  ΠΕΜΠΣΟ (5ο)  

 

Δπνρηαθή εκθάληζε  & εζόδεπζε ηνπ άγξηνπ γόλνπ 
 

 

 

5.1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Με ηνλ φξν «γφλνο» (fry), νξίδνπκε ηα λεαξά ηρζχδηα ησλ πεξηζζνηέξσλ 

επξπάισλ ςαξηψλ ηα νπνία πξνζεγγίδνπλ ηηο αθηέο θαη εηζέξρνληαη ζηα παξάθηηα 

εζσηεξηθά λεξά γηα αλάπηπμε. Ο φξνο πεξηιακβάλεη ηφζν ηρζπνλχκθεο πξηλ ην ζηάδην 

ηεο κεηακφξθσζεο φζν θαη λεαξά ηρζχδηα κεηά ην ζηάδην ηεο κεηακφξθσζεο ζε 

κεγέζε κέρξη 15 cm, αλάινγα κε ην είδνο (Roblin & Brusle 1984, παξ.3.2.4.2. 

παξνχζαο εξγαζίαο). ε θάζε πεξίπησζε ν φξνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνδειψζεη 

ην κέγεζνο εθείλν πξηλ ηελ νπζηαζηηθή έλαξμε ηεο εθηξνθήο (εληαηηθήο ή εθηαηηθήο).    

 

Ζ θίλεζε απηή ησλ λεαξψλ ηρζπδίσλ (γφλνπ) ησλ επξπάισλ εηδψλ, απφ ηα 

πεδία αλαπαξαγσγήο πξνο ηα παξάθηηα λεξά, ηηο ιηκλνζάιαζζεο ή εθβνιέο πνηακψλ 

ζπλδέεηαη θπξίσο κε ηε δηαηξνθή αιιά θαη κε ηηο ζπρλά ρακειφηεξεο ηηκέο 

αιαηφηεηαο (Holden & Williams 1974, Kelley 1979,1986,1988, Ferrari & Chieregato 

1981, Cambrony 1984, Aprahanian & Barr 1985, Labourg et al. 1985, Κιαδάο & 

Ρνγδάθεο 1988, Jennings et al. 1991, Ρνγδάθεο et al. 1995, Ρνγδαθεο 1997a, 

Ρνγδάθεο & Καζπίξεο 2000).  

 

Ζ δηαδηθαζία απηή, είλαη εθείλε πνπ εμαζθαιίδεη ηελ αλαλέσζε ηνπ 

ηρζπναπνζέκαηνο ησλ ιηκλνζαιαζζψλ θαη δηακνξθψλεη ηελ αιηεπηηθή ηνπο παξαγσγή  

(Lasserre 1979, Ravagnan 1988, Κιανπδάηνο et al. 1990, Ρνγδάθεο 1995). Με άιια 

ιφγηα ε εκθάληζε ηνπ γφλνπ ησλ επξχαισλ ςαξηψλ ζηηο αθηέο θαη ε είζνδν ηνπο ζηηο 

ιηκλνζάιαζζεο, ηζνδπλακεί κε ηε θπζηθή δηαδηθαζία ηεο «ζπνξάο» ζην ηχπν ησλ 

πδαηνθαιιηεξγεηψλ πνπ εθαξκφδεηαη ζηηο ιηκλνζάιαζζεο θαη επνκέλσο ε γλψζε ηεο 

επνρήο εκθάληζεο ηνπ γφλνπ, ηα κεγέζε ηνπ, νη ζπλζήθεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ θηι. 

ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ παξαγσγηθή δηαρείξηζε ησλ ιηκλνζαιαζζψλ (Ravagnan 

1988).  

 

Ζ αιηεία άγξηνπ γφλνπ ζαλ ηκήκα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζηελ 

ηρζπνηξνθηθή δηαρείξηζε ησλ ιηκλνζαιαζζψλ νξγαλψλεηαη ζαλ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία κε ηελ εθαξκνγή ησλ εκηεληαηηθψλ κεζφδσλ δηαρείξηζεο (Ravagnan 

1988) θαη απνθηά καθξά παξάδνζε ζηελ Ηηαιία  κε ηελ αλάπηπμε ησλ γλσζηψλ 

"valli". ηε ρψξα καο, ε δξαζηεξηφηεηα απηή μεθηλά ζρεηηθά απφ ην 1985 κε βαζηθφ 

ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε γφλνπ ιαβξαθηνχ θαη ηζηπνχξαο γηα ηηο εληαηηθέο κνλάδεο 

πάρπλζεο (Κιαδάο & Ρνγδάθεο 1988) θαη ζηε ζπλέρεηα γηα ηελ αλάπηπμε κηαο 

δηαδηθαζίαο ελίζρπζεο ησλ θπζηθψλ ηρζπναπνζεκάησλ ησλ θπζηθψλ πδαηνζπιινγψλ 

(ιηκλψλ θαη ιηκλνζαιαζζψλ) κε γφλν επξχαισλ ςαξηψλ (Ρνγδάθεο 1995, Μπφκπνξε 

et al. 1997). 

 
Δίλαη γεγνλφο φηη ην πξφβιεκα ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ άγξηνπ γφλνπ ζηελ εληαηηθή 

θαιιηέξγεηα δελ επηιχζεθε γηαηί παξάιιεια ε ηερλνινγία ησλ ζχγρξνλσλ ηρζπνγελλεηηθψλ ζηαζκψλ 

εμαζθάιηζε θαη ζπλερίδεη λα εμαζθαιίδεη ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ ηρζπδίσλ ζηνπο παξαγσγνχο 
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(Ρνγδάθεο & Μπαιηάο 1994). Όκσο, ε δξαζηεξηφηεηα απηή πξνζθέξεη κία ζεηξά απφ ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ νηθνινγία θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ γφλνπ ησλ επξχαισλ ςαξηψλ. 

 

Σν ιαβξάθη, απνηειεί  έλα εθ ησλ πιένλ εκπνξηθψλ εηδψλ ηεο ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-

Αηησιηθνχ είλαη ζεξεπηήο θαη βξίζθεηαη ςειά ζηελ ηξνθηθή ππξακίδα. Χο εθ ηνχηνπ, ε παξνπζία 

ηνπ  ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ παξαγσγηθή δηαρείξηζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηεο ιηκλνζάιαζζαο. Ο 

πξνζδηνξηζκφο ηεο πεξηφδνπ ηεο επνρηαθήο εκθάληζεο ηνπ είδνπο, ε ζχλδεζε ηεο κε βηνινγηθνχο-

πεξηβαιινληηθνχο θαη ηξνθηθνχο παξάγνληεο, απνηειεί έλα ηνκέα πνπ απνθηά ζεκαζία γηα ηελ  

πξνζέγγηζε ηεο εζνινγίαο ηνπ είδνπο θαη ζπκβάιιεη ζηε δπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθφηεξεο 

παξέκβαζεο ζην εθαξκνδφκελν ζήκεξα ζχζηεκα παξαγσγηθήο-αιηεπηηθήο δηαρείξηζεο ησλ 

ιηκλνζαιαζζψλ Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ (Ρνγδάθεο & Καζπίξεο 2000). 

 

Ζ επνρηαθή εκθάληζε ηνπ γφλνπ ηνπ ιαβξαθηνχ αιιά θαη ηεο δηαηξνθήο ηνπ ζην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ, έρεη γίλεη θαηά θαηξνχο αληηθείκελν εξεπλψλ πνπ αλαθέξνληαη ζε παξάθηηεο πεξηνρέο ηεο 

Μεζνγείνπ (Β. Αδξηαηηθήο, ηνπ θφιπνπ ηνπ Λένληνο, ηεο Γπηηθήο Διιάδνο) απφ ηνπο Ximenes (1980), 

Ferrari & Chieregato (1981), Roblin & Brusle (1984), Κιαδάο & Ρνγδάθεο (1988), Κιανπδάηνο et al. 

(1990), Ρνγδάθεο et al. (1995), Ρνγδάθεο & Καζπίξεο (2000). ηε πεξηνρή ησλ Βξεηαληθψλ Νήζσλ 

απφ ηνπο Aprahamian & Barr (1985,1988), Dando & Demir, (1985), Kelley (1986,1988), Sabriye et al. 

(1988),  Jennings & Pawson (1992). ηε ιεθάλεο ηνπ Arcachon θαη ζηηο Αηιαληηθέο Γαιιηθέο αθηέο 

απφ ηνπο Clus (1981), Labourg et al. (1985).  
θνπφο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ ηεο κειέηεο είλαη ε δηεξεχλεζε θαη ε θαηαγξαθή ηεο επνρηαθήο 

εκθάληζεο ηνπ είδνπο ζηελ πεξηνρή ηνπ ζπκπιέγκαηνο ησλ ιηκλνζαιαζζψλ Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ, 

κε βαζηθφ ζηφρν ην ρξνληθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο πεξηφδνπ εκθάληζεο θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ 

ελδερνκέλσο ξπζκίδνπλ ηελ παξνπζία ησλ ηρζπδίσλ ζηελ πεξηνρή.  

Γηα ην ζθνπφ απηφ ε έξεπλα πξνζαλαηνιίζηεθε ζην λα απαληεζνχλ ηα εξσηήκαηα: 

 Πφηε θαη ζε ηη κεγέζε εκθαλίδεηαη ν γφλνο ηνπ ιαβξαθηνχ 

 Πνηνί παξάγνληεο ζπλδένληαη κε ηελ εκθάληζε ηνπ 

 Nα ζπλδεζεί ν ρξφλνο εκθάληζεο κε ηελ αλαπαξαγσγή θαη λα εθηηκεζεί ν ρξφλνο 

θίλεζεο ησλ ηρζπδίσλ 

 Να δηεξεπλεζνχλ νη αηηίεο κεηαθίλεζεο ησλ ηρζπδίσλ πξνο ηε ιηκλνζάιαζζα 

 

  Σα απνηειέζκαηα, αμηνινγνχληαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ 

θεθαιαίσλ γηα ηε δηαηξνθή θαη ηελ αλαπαξαγσγή, θαζφζνλ θαη ηα δπν ζπλδένληαη 

άκεζα κε ηελ εκθάληζε θαη ηε κεηαθίλεζε ηνπ γφλνπ.   

 

   

 
5.2. ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ 

 

5.2.1. Γεηγκαηνιεςίεο άγξηνπ γόλνπ.  

 

           Οη δεηγκαηνιεςίεο έγηλαλ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 1993, πξσηλέο ψξεο ζηηο αθηέο ηεο ινπξνλεζίδαο 

ηεο ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ, κε ζπξφκελν δίρηπ παξαιίαο κήθνπο 6 m, χςνπο 1.2 m 
θαη κάηη 2 mm. Σν εξγαιείν απηφ θαζψο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ έρνπλ ήδε αμηνινγεζεί σο θαηάιιειν 

γηα απηή ηελ εξγαζία (Κιαδάο & Ρνγδάθεο 1988, Κιανπδάηνο et al. 1990).   

 

            Ο ξπζκφο δεηγκαηνιεςηψλ ήηαλ ζρεδφλ εβδνκαδηαίνο ηελ πεξίνδν κεηά ηελ πξψηε εκθάληζε 

ησλ ηρζπδίσλ κέρξη ηελ απνκάθξπλζε ηνπο απφ ηελ πεξηνρή (Φεβξνπάξηνο-Ηνχιηνο 1993) θαη θάζε 20-
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30  κέξεο πεξίπνπ ηνπο ππφινηπνπο κήλεο ηνπ έηνπο (Αχγνπζηνο-Ηαλνπάξηνο). Οη δεηγκαηνιεςίεο 

γηλφηαλ ζηελ αθηή ζε  πεξηνρέο ηεο ινπξνλεζίδαο ηεο ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ. Κάζε 

δεηγκαηνιεςία, πεξηιάκβαλε ηξεηο ζέζεηο αιηείαο θαη ζε θάζε ζέζε πξαγκαηνπνηνχληαλ 3 ζχξζεηο ζε 

βάζνο 30-80 cm. Δμαηξέζεηο ζην ξπζκφ ησλ δεηγκαηνιεςηψλ ππήξραλ ιφγσ ηνπ θαθνχ θαηξνχ, ηδίσο 

ηεο έληαζεο ηνπ αλέκνπ, ε νπνία δελ επέηξεπε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ εξγαιείνπ αιηείαο. πλνιηθά ζηε 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο πξαγκαηνπνηήζεθαλ 30 δεηγκαηνιεςίεο, απφ ηηο νπνίεο ζηηο 18 αλαγλσξίζηεθε ε 
παξνπζία ηνπ ιαβξαθηνχ. Ζ αιηεία γφλνπ απέδσζε  263 άηνκα ζπλνιηθά.  

Οη πεξηνρέο δεηγκαηνιεςίαο ήηαλ ζηα Γπηηθά ηνπ κεηψπνπ ησλ ινπξνλεζίδσλ ηεο 

ιηκλνζάιαζζαο κε ηνλ Παηξατθφ θφιπν θαη επηιέρζεθαλ κε θξηηήξηα πξνζέγγηζεο (νδηθή πξφζβαζε) 

θαη κε θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κνξθνινγία ηνπ ππζκέλα, ν νπνίνο ήηαλ ακκψδεο (Κιαδάο & 

Ρνγδάθεο 1988).  

Σα ηρζχδηα ζπιιακβάλνληαλ δσληαλά, αλαηζζεηνπνηνχληαλ κε δηάιπκα βελδνθαίλεο-

αθεηφλεο 1:26.000, αλαγλσξίδνληαλ θαη ηνπνζεηνχληαλ ζε δηάιπκα θνξκφιεο 3-4% (Κιαδάο & 

Ρνγδάθεο 1988). 

 

 

5.2.2. Μεζνδνινγία αιηείαο. 

 

Ζ αιηεία ηνπ γφλνπ γηλφηαλ  απφ ηε μεξά θαη αθνχ εληνπηδφηαλ  ην θνπάδη, κε 

ηε κεζνινγία πνπ αλαπηχρζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ζρεηηθνχ εξεπλεηηθνχ έξγνπ ην 1986-

88 (Κιαδάο & Ρνγδάθεο 1988). Γχν άηνκα ζέξλνπλ ην δίρηπ απφ ηηο μχιηλεο 

ρεηξνιαβέο ηνπ, αξγά θαη κε πξνζνρή ψζηε ηα βαξίδηα λα εθάπηνληαη πάληα ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ βπζνχ. Σα θνπάδηα εγθισβίδνληε κέζα ζην δίρηπ κε κία θπθιηθή θίλεζε 

πξνο ηελ φρζε, ηνπ ελφο απφ ηνπο δχν ςαξάδεο. Με κία ζπληνληζκέλε θίλεζε ην δίρηπ 

απφ ηελ θάζεηε ζέζε, σο πξνο ηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ, έξρεηαη ζε νξηδφληηα, 

εγθισβίδνληαο ηα ςάξηα. ηε ζπλέρεηα, καδεχνληαο ζηγά - ζηγά ηηο δχν άθξεο ηνπ 

δηρηπνχ πεξηζηξέθνληαο ηηο μχιηλεο ρεηξνιαβέο, ηα ςάξηα νδεγνχληαη ζε έλα κηθξφ 

δίρηπλν ζάθν πνπ δεκηνπξγείηαη θαη κέζα απφ ηνλ νπνίν είλαη πην εχθνινο ν εληνπηζκφο 

θαη ε πεξηζπιινγή ησλ ηρζπδίσλ. Πξνυπφζεζε είλαη λα θαζαξίδνληαη επηκειψο ηα 

δίρηπα απφ ιάζπεο θαη θχθηα.  

ε φιε απηή ηελ δηαδηθαζία ηα ςάξηα βξίζθνληαη κέζα ζην λεξφ. Σα ηρζχδηα 

θαηά ηε ζπιινγή ηνπο, δελ παξακέλνπλ ζηνλ αέξα πεξηζζφηεξν απφ κεξηθά 

δεπηεξφιεπηα. Καηά ηε ζπιινγή απφ ην δίρηπ ρξεζηκνπνηνχληαη κηθξέο απφρεο ρεξηνχ. 

Ο γφλνο πνπ αιηεπφηαλ   κεηαθεξφηαλ  κε πξνζνρή ζηα δνρεία κεηαθνξάο, φπνπ ε 

παξνρή αέξα έρεη ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ψζηε λα απνθεπρζεί ν ζάλαηνο ιφγσ αζθπμίαο 

(Κιαδάο & Ρνγδάθεο 1988, Καινπδάηνο et al. 1990, Υψηνο & Ρνγδάθεο 1992, Μίλνο 

1996, Καηζέιεο 1996, Υψηνο 1999).  

Παξάιιεια θαηαγξάθνληαλ νη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο αιηείαο (ζεξκνθξαζία, 

αιαηφηεηα) θαη ζπκπιεξσλφηαλ ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν πνπ αλαθέξεηαη ζην 

Παξάξηεκα ΗΗI  

 

  
5.2.3. Αλαγλώξηζε ησλ εηδώλ. 

 

Ζ αλαγλψξηζε θαη δηάθξηζε ηνπ είδνπο δελ παξνπζηάδεη δπζθνιία γηα ην ιαβξάθη θαη γίλεηαη 

εχθνια καθξνζθνπηθά απφ ηελ αθηή κε ηνλ εληνπηζκφ ηνπ θνπαδηνχ. Ζ κφλε πεξίπησζε ζχγρπζεο ησλ 

θνπαδηψλ ιαβξαθηνχ είλαη κε αληίζηνηρα θνπάδηα γφλνπ αζεξίλαο, πνπ εκθαλίδνληαη ηελ ίδηα επνρή 

(Κιαδάο & Ρνγδάθεο 1988). Δπεηδή ηα θνπάδηα είλαη ακηγή γηα θάζε είδνο, ακέζσο κεηά ηελ αιηεία, 

εμεηάδνληαη ηα ηρζχδηα θαη αλ είλαη αζεξίλα ειεπζεξψλνληαη. ε θάζε πεξίπησζε, ην είδνο ειέγρεηαη 

θαη ηαπηνπνηείηαη ζην εξγαζηήξην. Καζ΄νιε ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο, δελ πξνζδηνξίζζεθε άιιν είδνο 

εθηφο απφ ην ιαβξάθη ζηα θνπάδηα πνπ αιηεχζεθαλ. 

 

 

5.2.4.Δπεμεξγαζία θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ αιηείαο άγξηνπ γόλνπ. 
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Όια ηα ηρζχδηα εμεηάδνληαλ εληφο ηνπ επνκέλνπ ηξηεκέξνπ κεηξψληαο ην κεζννπξαίν κήθνο 

κε αθξίβεηα 0.1 mm θαη ην νιηθφ βάξνο κε αθξίβεηα 0.001 g. Γηα ηε κειέηε ηεο επνρηαθήο θαηαλνκήο 

δεκηνπξγήζεθαλ θιάζεηο κήθνπο κε βήκα 2 mm θαη θαηαζθεπάζηεθαλ κεληαία ηζηνγξάκκαηα 

ζπρλφηεηαο εκθάληζεο θάζε θιάζεο κήθνπο, πξνζδηνξίζζεθε ην κέζν κήθνο θαη βάξνο εκθάληζεο 

θαζψο θαη ε ζρέζε κήθνπο-βάξνπο, (πνπ αλαθέξεηαη ζην θεθάιαην ησλ ζσκαηηθψλ δεηθηψλ). Όια ηα 

ηρζχδηα παξαηεξήζεθαλ κνξθνινγηθά. Κπξίσο ειέγρζεθαλ ν βαζκφο  ζρεκαηηζκνχ ησλ πηεξπγίσλ, ε 
αλάπηπμε ησλ ρξσκαηνθφξσλ ηεο νπξάο, ν ζρεκαηηζκφο ηεο πιεπξηθήο γξακκήο θαη ε αλάπηπμε ησλ 

ιεπηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξηζνχλ κε ην γφλν πνπ παξάγεηαη ζε ειεγρφκελεο ζπλζήθεο.  

 

Γηα ηελ πνζνηηθή εθηίκεζε ηεο επνρηαθήο εκθάληζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο 

ζχιιεςεο αλά κνλάδα πξνζπάζεηαο. Χο κνλάδα πξνζπάζεηαο θαζνξίζζεθε ν αξηζκφο ησλ 

δεηγκαηνιεςηψλ αλαδήηεζεο.   

 

Μέξνο ησλ ηρζπδίσλ πνπ αιηεχζεθαλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε κειέηε ηεο δηαηξνθήο, φπσο 

αλαθέξεηαη ζην ζρεηηθφ θεθάιαην. 

     

 

5.2.5. ύγθξηζε κε ην γόλν πνπ παξάγεηαη ππό ειεγρόκελεο ζπλζήθεο. 
 

Πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ε ειηθία ησλ ηρζπδίσλ ηνπ είδνπο πνπ πξνζεγγίδνπλ ηηο αθηέο, 

επηρεηξήζεθε κηα  ζχγθξηζε ησλ ηρζπδίσλ πνπ αιηεχζεθαλ κε εθείλα πνπ παξάγνληαη ππφ ειεγρφκελεο 

ζπλζήθεο. Πξνο ηνχην επηιέρζεθε κηα δεμακελή εκηεληαηηθήο θαιιηέξγεηαο ιαβξαθηνχ απφ ην 

εθθνιαπηήξην ηνπ ΗΥΘΤΚΑ («Μεζφθνζκνο») θαη παξαηεξήζεθε ε αλάπηπμε ηνπ ιαβξαθηνχ απφ ηελ 

1ε εκέξα κεηά ηελ εθθφιαςε κέρξη ηελ 45ε εκέξα. Γειαδή φηαλ ηα ηρζχδηα κεηαθέξνληαη ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο πξναλάπηπμεο.  

 

Οη δεηγκαηνιεςίεο έγηλαλ απφ έλα παξαγσγηθφ κεζφθνζκν φγθνπ 50 m3 πνπ είρε εθνδηαζζεί 

κε 250.000 απγά ιαβξαθηνχ απφ γελλήηνξεο πνπ αιηεχζεθαλ ζηε ιηκλνζάιαζζα Μεζνινγγίνπ-

Αηησιηθνχ, γηα κηα πξνζδνθνχκελε παξαγσγή 150-180.000 άηνκα γφλνπ 20-25 mm, κεηά απφ 45-55 

εκέξεο θαιιηέξγεηαο. Ζ θαιιηέξγεηα πξαγκαηνπνηνχηαλ ππφ ζηαζεξή ζεξκνθξαζία λεξνχ 18.5  0.5 νC 

ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΗΥΘΤΚΑ.  
Οη δεηγκαηνιεςίεο πξαγκαηνπνηνχληαλ θάζε 3-5 εκέξεο απφ ην ίδην ζεκείν ηεο δεμακελήο  κε 

έλαλ εηδηθφ δεηγκαηνιήπηε πνπ επέηξεπε ηε ζπιινγή ηρζπδίσλ απ‟ φιε ηε ζηήιε ηνπ λεξνχ. Ο 

δεηγκαηνιήπηεο απηφο, ήηαλ έλαο ζσιήλαο απφ Plexiglas δηακέηξνπ 8 cm θαη κήθνπο 2 m, 

εθνδηαζκέλνο κε βαιβίδα ζην έλα άθξν ηνπ. Όηαλ ν δεηγκαηνιήπηεο βπζίδεηαη ζην λεξφ θαηαθφξπθα ή 

κε κηθξή θιίζε, ε βαιβίδα παξακέλεη αλνηθηή ιφγσ ηεο πίεζεο ηνπ λεξνχ επηηξέπνληαο ην γέκηζκα ηνπ 

δεηγκαηνιήπηε κε λεξφ θαη ηρζχδηα. Όηαλ ην άθξν ηνπ δεηγκαηνιήπηε πιεζίαδε ζην ππζκέλα ηεο 

δεμακελήο, κε απφηνκε αλχςσζε ηνπ, θιείλεη ε βαιβίδα θαη εγθισβηδφηαλ ην δείγκα κέζα ζην 

ζσιήλα. Αθνινπζνχζε θηιηξάξηζκα θαη ζπκπχθλσζε ηνπ δείγκαηνο λεξνχ-ηρζπδίσλ ζε κηθξφ γπάιηλν 

δνρείν, απφ ην νπνίν κε πιαζηηθή πηπέηα ζπιιακβάλνληαλ έλα-έλα ηα ηρζχδηα γηα παξαηήξεζε. ηα 

κεγαιχηεξα κεγέζε ηρζπδίσλ, ηα νπνία είραλ ηε δπλαηφηεηα λα δηαθχγνπλ ηε ζχιιεςε 

ρξεζηκνπνηήζεθε αλαηζζεηηθφ (0.33 ml θαηλνμπαηζαλφιε/lit) γηα δηεπθφιπλζε ηεο ζχιιεςεο ησλ 
ηρζπδίσλ. Ζ παξαηήξεζε ησλ ηρζπδίσλ γίλεηαη κε ζηεξενζθφπην. Απφ ηελ παξαηήξεζε θάζε ηρζπδίνπ 

θαηαγξάθνληαλ: 

 

 Σν κεζννπξαίν κήθνο ζψκαηνο 

 Σα ρξσκαηνθφξα ηεο νπξάο 

 Ο ζρεκαηηζκφο ησλ πηεξπγίσλ 

 Ο ζρεκαηηζκφο ηεο πιεπξηθήο γξακκήο 

 Ζ εκθάληζε ησλ ιεπηψλ 

 Σν νιηθφ βάξνο ζψκαηνο (φηαλ απηφ ήηαλ πάλσ απφ 0.001g) 

 

Ζ ειηθία ησλ ηρζπδίσλ θαηαγξάθεηαη σο βαζκνεκέξα, δειαδή ην άζξνηζκα ηεο κέζεο 
εκεξήζηαο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνχ ηεο δεμακελήο ηνπ κεζφθνζκνπ, πνπ νπζηαζηηθά απνηειεί ην 

γηλφκελν: (εκέξα) x (κέζε εκεξήζηα ζεξκνθξαζία λεξνχ).  

Ζ θαηαγξαθή ηεο ζεξκνθξαζίαο γίλνηαλ απφ ειεθηξνληθφ ζεξκφκεηξν ηνπ εθθνιαπηεξίνπ κε 

αθξίβεηα 0.5 νC. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αληίζηνηρεο ειηθίαο ησλ ηρζπδίσλ ηνπ άγξηνπ γφλνπ, πνπ 

είραλ ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά κε ην γφλν ηνπ εθθνιαπηεξίνπ, γλσζηήο ειηθίαο ζε βαζκνεκέξεο, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε ειάρηζηε κέζε  κεληαία ζεξκνθξαζία ηεο ζάιαζζαο ζην θφιπν ηεο Ομεηάο, πνπ 
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ήηαλ θαηεγξακέλε ζηα εκεξνιφγηα ηεο κνλάδαο ησλ ηρζπνθισβψλ ηνπ ΗΥΘΤΚΑ γηα ην ρξφλν αιηείαο 

ηνπ γφλνπ. 

  

 

 

5.3. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

5.3.1. Δπνρηαθή εκθάληζε ηνπ γόλνπ ηνπ είδνπο. 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο αιηείαο άγξηνπ γφλνπ παξνπζηάδνληαη ζην πίλαθα 11, ελψ ζηελ εηθφλα 

10 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ησλ θιάζεσλ κήθνπο ησλ αηφκσλ πνπ αιηεχζεθαλ. 

ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλνιηθά 30 δεηγκαηνιεςίεο, απφ ηηο νπνίεο νη 

18 (60%) ηελ πεξίνδν Μάξηηνο-Ηνχιηνο 1993, φηαλ δειαδή αλακελφηαλ ε εκθάληζε ηνπ γφλνπ 

(Κιαδάο & Ρνγδάθεο 1988). ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ δεηγκαηνιεςηψλ εληνπίζζεθαλ θνπάδηα 

ιαβξαθηψλ ζε 12 πεξηπηψζεηο νπφηε θαη αιηεχζεθαλ. Ζ αιηεία απέδσζε 263 άηνκα κεζννπξαίνπ 

κήθνπο απφ 11 έσο 56 mm. 

 

 

 

Πίλαθαο 11. Απνηειέζκαηα αιηείαο γφλνπ ιαβξαθηνχ ζηε ιηκλνζάιαζζα Μεζνινγγίνπ-

Αηησιηθνχ ην έηνο 1993.(λ: αξηζκφο δεηγκαηνιεςηψλ, : αξηζκφο ζχξζεσλ, Ν/ : κέζνο αξηζκφο αηφκσλ 

αλά ζχξζε. FL:Μεζννπξαίν κήθνο,  W: βάξνο  Α: αθζνλία). 

 

ΜΖΝΑ (λ) () (Ν) Ν/ FL (mm) W (g) Α=Ν/λ 

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ   2  0    0    0.00 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ   2  0     0    0.00 

ΜΑΡΣΗΟ   3  1   33 33.0 14.60    2.31 0.003     0.002 11.00 

ΑΠΡΗΛΗΟ   4  3 112 37.3 24.60    3.02 0.028     0.011 28.00 

ΜΑΗΟ   4  3   84 28.0 33.90    7.90 0.216    0.180 21.00 

ΗΟΤΝΗΟ   4  3   21   7.0  40.57   10.95 0.270     0.200 5.25 

ΗΟΤΛΗΟ   3  2   13   6.5 50.23    5.07 0.510     0.160 4.33 

ΑΤΓΟΤΣΟ   2  0     0    0.00 

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ   1  0     0    0.00 

ΟΚΣΧΒΡΗΟ  2  0     0    0.00 

ΝΟΔΜΒΡΗΟ  0  0     0    0.00 

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ  1  0     0     0.00 

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ  2  0     0    0.00 

ΤΝΟΛΟ 30 12 263    8.80 
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Δηθόλα 10. Καηαλνκή θιάζεσλ κήθνπο ησλ αηφκσλ γφλνπ ιαβξαθηνχ πνπ αιηεχζεθαλ ηελ πεξίνδν 

Μαξηίνπ-Ηνπιίνπ 1993, ζηε ιηκλνζάιαζζα Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ. 

 

 

 Μέρξη ην κήθνο ησλ 35 mm ηα θνπάδηα ήηαλ πνιπάξηζκα, πεξίπνπ 30 

αηφκσλ θαηά κέζνλ φξν, γηα κεγαιχηεξα κεγέζε ηα θνπάδηα αξαηψλνπλ αηζζεηά θαη 

ν κέζνο αξηζκφο κεηψλεηαη ζηα 7 πεξίπνπ άηνκα αλά θνπάδη.  
 

Ζ κέγηζηε αθζνλία παξαηεξείηαη ην κήλα Απξίιην θαη ε κηθξφηεξε ην κήλα Ηνχιην. ηελ 

εηθφλα 11 παξνπζηάδεηαη ε % κεληαία εκθάληζε ησλ ηρζπδίσλ. Σν είδνο ζπλαληάηαη ζηελ πεξηνρή 

κειέηεο ηνπο κήλεο Μάξηην-Ηνχιην κε κέγηζην πνζνζηφ εκθάληζεο  (πεξίπνπ 40%) ην κήλα Απξίιην. Ζ 

εκθάληζε ησλ ηρζπδίσλ ζπκπίπηεη κε ηελ άλνδν ηεο ζεξκνθξαζίαο λεξνχ κεηαμχ 15-25 νC. Όηαλ νη 

ζεξκνθξαζίεο πιεζηάδνπλ ηνπο 28-30 νC, δελ αιηεχνληαη ηρζχδηα.   

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 11. Μεληαίν πνζνζηφ εκθάληζεο ηνπ γφλνπ ηνπ ιαβξαθηνχ ζηηο αθηέο ηεο ιηκλνζάιαζζαο  

Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 1993 θαη ε αληίζηνηρε κέζε κεληαία ζεξκνθξαζία 

ησλ λεξψλ ηεο ιηκλνζάιαζζαο. 
 

 

5.3.2. Μεληαία θαηαλνκή θιάζεσλ κήθνπο. 

 

ηα δηαγξάκκαηα ηεο εηθφλαο 12, παξνπζηάδεηαη ε κεληαία θαηαλνκή ησλ θιάζεσλ κήθνπο 

ησλ ηρζπδίσλ πνπ αιηεχζεθαλ. Οη θιάζεηο κεγέζνπο έγηλαλ κε βήκα 2 mm θαη κε πξψηε θιάζε ηα 

κεγέζε 11-13 mm. 

 

Σν Μάξηην, φπνπ θαηαγξάθεηαη ε πξψηε εκθάληζε ηνπ γφλνπ, εκθαλίδνληαη κφλν 5 θιάζεηο 

ζε κηα θαηαλνκή κήθνπο απφ 11 mm έσο θαη 19 mm, κε κέζν κήθνο 14.7  2.31 mm (n=33, 
CV%=15.7), φπνπ CV% είλαη ε ηππηθή απφθιηζε επί ηεο εθαηφ πξνο ηε κέζε ηηκή. 

Σνλ Απξίιην, θαηαγξάθνληαη επίζεο 5 θιάζεηο ζε κηα θαηαλνκή κήθνπο απφ 21 έσο 29 mm, 

κε κέζν κήθνο 24.6  3.02 mm  (n=112, CV%=12.2). 
Σν Μάην, θαηαγξάθνληαη δπν θαηαλνκέο κεθψλ. Ζ πξψηε πεξηιακβάλεη 10 θιάζεηο κήθνπο 

απφ 17 έσο θαη 33mm κε κέζν κήθνο 30.4  4.19 mm (n=67, CV%=13.8) θαη ε δεχηεξε  ηέζζεξηο 

θιάζεηο κήθνπο απφ 42 έσο 50 mm κε κέζν κήθνο 47.6  1.8 (n=17, CV%=3.8). 
Σνλ Ηνχλην, θαηαγξάθνληαη δπν θαηαλνκέο κεθψλ, ε πξψηε πεξηιακβάλεη 3 θιάζεηο κήθνπο 

απφ 29 έσο θαη 33mm κε κέζν κήθνο 30.0  1.8 mm (n=10, CV%=6) θαη ε δεχηεξε  επηά θιάζεηο 

κήθνπο απφ 45 έσο 57 mm κε κέζν κήθνο 50.2  4.8 (n=11, CV%=9.6). 
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           Σνλ Ηνχιην, θαηαγξάθνληαη δπν θαηαλνκέο κεθψλ, ε πξψηε πεξηιακβάλεη 3 θιάζεηο κήθνπο 

απφ 43 έσο θαη 47 mm κε κέζν κήθνο 45.2  1.3 mm (n=6, CV%=2.9) θαη ε δεχηεξε επίζεο 3 θιάζεηο 

κήθνπο απφ 55 έσο 59 mm κε κέζν κήθνο 54.6  1.8 (n=7, CV%=2.7).   

 

 

 

 

 
Δηθόλα 12. Μεληαία θαηαλνκή ησλ θιάζεσλ κήθνπο ησλ ηρζπδίσλ πνπ αιηεχζεθαλ. Οη θιάζεηο κεγέζνπο 

έγηλαλ κε βήκα 2 mm θαη κε πξψηε θιάζε ηα κεγέζε 11-13 mm.Ζ δηαθνξεηηθή γξακκνζθίαζε ησλ 

ηζηνγξακκάησλ, εθθξάδεη ηηο δηαθνξεηηθέο νκάδεο (παξηίδεο)  ησλ ηρζπδίσλ πνπ πξνζεγγίδνπλ ηηο αθηέο, 

βάζε ησλ νπνίσλ εθηηκήζεθε ν ξπζκφο αχμεζεο ηεο εηθφλαο 13. 
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Απφ ηελ αλάιπζε ηεο θαηά κήθνπο ζχλζεζεο ησλ αηφκσλ πνπ αιηεχζεθαλ, παξαηεξνχκε κηα 

αιιεινπρία ηξηψλ ηνπιάρηζηνλ παξηίδσλ ηρζπδίσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο αθηέο ησλ ινπξνλεζίδσλ ηεο 

ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ (Δηθφλα 13), κε αλάινγν ξπζκφ αχμεζεο. 

 

Σα πξψηα άηνκα ηεο 1
εο 

παξηίδαο εκθαλίδνληαη ην Μάξηην, κε κέζν  κήθνο 

14.7  2.31 mm θαη ηα ηειεπηαία  ην Μάην κε κέζν κήθνο 47.6  1.8 mm.  Ο ξπζκφο 

αχμεζεο ηελ πεξίνδν απηή ππνινγίδεηαη ζε 11 mm/κήλα (0.34 mm/day). 

 

Σα πξψηα άηνκα ηεο 2
εο

 παξηίδαο, εκθαλίδνληαη ην Μάην κε κέζν κήθνο  30.4 

 4.19 mm θαη ηα επφκελα ηνλ Ηνχλην κε κέζν  κήθνο 50.2  4.8 mm ελψ ηα 

ηειεπηαία ηνλ Ηνχιην κε κέζν  κήθνο  54.6  1.8 mm. Ο ξπζκφο αχμεζεο ηελ πεξίνδν 

απηή ππνινγίδεηαη ζε 12.1 mm/κήλα (0.40 mm/day). 

 

Σα πξψηα άηνκα ηεο 3
εο

 παξηίδαο, εκθαλίδνληαη ηνλ Ηνχλην, κε κέζν  κήθνο 

30.0  1.8 mm θαη ηα ηειεπηαία ηνλ επφκελν κήλα κε κέζν κήθνο 45.2  1.3 mm. Ο 

ξπζκφο αχμεζεο ππνινγίδεηαη ζε 15.2 mm/κήλα (0.51 mm/day). 

 

 
 

Δηθόλα 13. Δθηηκνχκελε αχμεζε ησλ ηρζπδίσλ ιαβξαθηψλ κε βάζε ηνλ ξπζκφ εκθάληζεο ζηηο 
αθηέο ησλ ινπξνλεζίδσλ ηεο ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ.Κάζε ηχπνο γξακκήο, εθθξάδεη ηελ 

εθηηκνχκελε αχμεζε θάζε παξηίδαο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηελ εηθφλα 12. 
  

 

5.3.3. Δθηίκεζε ηεο ειηθίαο  ησλ ηρζπδίσλ . 

 

Ζ εθηίκεζε ζηεξίδεηαη ζηε ζχγθξηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ άγξηνπ γφλνπ 

κε απηά ηνπ γφλνπ πνπ παξάγεηαη θάησ ζε ειεγρφκελεο ζπλζήθεο. 

Όια ηα ηρζχδηα  πνπ αιηεχζεθαλ είραλ πιήξε ζρεκαηηζκφ ησλ ρξσκαηνθφξσλ 

ηεο νπξάο, πιήξε ζρεκαηηζκφ φισλ ησλ πηεξπγίσλ θαη ζρεκαηηζκέλε ηελ πιεπξηθή 

γξακκή.  

Καλέλα ηρζχδην πνπ αιηεχζεθε ην κήλα Μάξηην δελ είρε ζρεκαηηζκέλα ιέπηα, 

ην 89% ησλ ηρζπδίσλ πνπ αιηεχζεθαλ ηνλ Απξίιην είρε ζρεκαηηζκέλα ιέπηα θαη ην 

95% ην Μάην. Απφ ηνλ Ηνχιην θαη κεηά φια ηα ηρζχδηα πνπ αιηεχζεθαλ είραλ πιήξε 
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ζρεκαηηζκφ ησλ ιεπηψλ. Σν ειάρηζην κήθνο εκθάληζεο ησλ ιεπηψλ ζηνλ άγξην γφλν 

ήηαλ 21.5 mm θαη θαηαγξάθεηαη ηνλ Απξίιην (Πίλαθαο 12). 

 

Απφ ηηο παξαηεξήζεηο ησλ ηρζπδίσλ πνπ αλαπηχρζεθαλ ζε ειεγρφκελεο 

ζπλζήθεο ηα ρξσκαηνθφξα ηεο νπξάο ζρεκαηίδνληαη ηελ 144
ε
 βαζκνεκέξα απφ ηελ 

εθθφιαςε, ν ζρεκαηηζκφο ησλ πηεξπγίσλ αξρίδεη ηελ 90
ε
 βαζκνεκέξα απφ ηελ 

εθθφιαςε θαη νινθιεξψλεηαη ηελ 328
ε
 βαζκνεκέξα, ελψ ν ζρεκαηηζκφο ηεο 

πιεπξηθήο γξακκήο αξρίδεη ηελ 90
ε
 βαζκνεκέξα θαη έρεη νινθιεξσζεί γηα ην ζχλνιν 

ησλ δεηγκάησλ ηελ 199
ε
 βαζκνεκέξα.  

Σέινο φζνλ αθνξά ην ζρεκαηηζκφ ησλ ιεπηψλ απηφο θαηαγξάθεηαη ζην 67.6% 

ησλ ηρζπδίσλ ηελ 627
ε
 βαζκνεκέξα, ελψ ηελ 778

ε
 βαζκνεκέξα φια ηα ηρζχδηα είραλ 

ζρεκαηηζκέλα ιέπηα (Πηλάθαο 13).  

 

Απφ ηε ζχγθξηζε ησλ κνξθνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ άγξηνπ γφλνπ θαη 

ηνπ γφλνπ πνπ παξάγεηαη ζην εθθνιαπηήξην, παξαηεξνχκε φηη κνξθνινγηθά ε πξψηε 

εκθάληζε ηνπ άγξηνπ γφλνπ, είλαη αληίζηνηρε κε ηα ηρζχδηα ηνπ εθθνιαπηεξίνπ πνπ 

βξίζθνληαη κεηαμχ 365
εο

 & 479
εο

 βαζκνεκέξαο. Έρνληαο ψο δεδνκέλν φηη ε ειάρηζηε 

ζεξκνθξαζία ηεο ζάιαζζαο πνπ θαηαγξάθεθε ζε βάζνο 5.5 m ηνλ πξψην κήλα ηεο 

αιηείαο άγξηνπ γφλνπ, είλαη 12.2 
ν
C, ηφηε εθηηκάηαη πψο ν ρξφλνο εθθφιαςεο ηεο 

πξψηεο παξηίδαο εκθάληζεο ηνπ γφλνπ ήηαλ  απφ 29.9 έσο 39.3 εκέξεο πξηλ ηε 

ζχιιεςε ηνπ (365 βαζκνεκέξεο / 12.2 
ν
C=29.9 εκέξεο). 

 
Πίλαθαο 12. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ άγξηνπ γφλνπ πνπ αιηεχζεθε ζηηο αθηέο ησλ ινπξνλεζίδσλ 

ηεο ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ. 
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Πίλαθαο 13. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ γφλνπ πνπ αλαπηχρζεθε ζε ειεγρφκελεο ζπλζήθεο θαη 

πξνέξρεηαη απφ γελλήηνξεο πνπ αιηεχζεθαλ ζηε  ιηκλνζάιαζζα Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ. 

 
Βαζκν-

εκέξεο 
Υξσκαην

θόξα 

νπξάο 

Πιεπξηθή 

γξακκή 

ρεκαηηζκόο 

πηεξπγίσλ 

ρεκαηηζκόο 

ιεπηώλ 

Διάρηζην 

κήθνο 

(mm) 

Μέζν 

κήθνο 

(mm) 

Μέζν βάξνο 

(g) 

 18     4.20 4.33  0.12  

 54     5.00 5.10  0.10  

 90   10%  5.17 5.53  0.26  

144 100% 39,1% 13%  6.08 6.53  0.31  

199 100% 100% 27%  7.92 8.85  0.61  

254 100% 100% 36,5%  9.33 9.84  0.21  
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328 100% 100% 60%  11.25 11.83  0.39  

365 100% 100% 100%  11.17 12.75  0.69  

403 100% 100% 100%  13.17 13.57  0.62  

441 100% 100% 100%  13.67 14.51  0.59  

479 100% 100% 100%  15.00 15.51  0.47  

515 100% 100% 100%  14.83 16.00  1.36  

570 100% 100% 100%  18.33 18.83  0.27  

627 100% 100% 100%    67.6% 18.33 19.25  0.62 0.030  0.009 

778 100% 100% 100% 100.0% 17.00 19.60  1.31 0.032  0.011 

834 100% 100% 100% 100.0% 18.60 20.76  1.12 0.047  0.013 

 

5.4. ΤΕΖΣΖΖ  
 

Σν ιαβξάθη είλαη είδνο θαηεμνρήλ επξχαιν θαη επξχζεξκν. πλαληηέηαη ζηα παξάθηηα λεξά 

θαη θπξίσο ζηηο ιηκλνζάιαζζεο θαη ζηηο εθβνιέο πνηακψλ, ζηηο νπνίεο εηζέξρεηαη ζηελ αξρή ηεο 

άλνημεο θαη ηηο εγθαηαιείπεη ζηηο αξρέο ηνπ ρεηκψλα γηα λα κεηαθηλεζεί ζε βαζχηεξα θαη ζηαζεξφηεξεο 
ζεξκνθξαζίαο λεξά (Barnabe 1980, Pickett & Pawson 1994).  

 

Ζ σνηνθία ιακβάλεη ρψξα ζηε ζάιαζζα ζε βάζε 30-40 m θαη ζε ζεξκνθξαζία απφ 10-15 oC, 

ηα αβγά είλαη πειαγηθά (Barnabe 1980, Tompson & Harrop 1987, Jennings & Pawson 1992).  

 

Ζ πεξίνδνο εκθάληζεο ηνπ γφλνπ θάζε είδνπο, ζηηο αθηέο, εμαξηάηαη απφ ηελ αλαπαξαγσγηθή 

πεξίνδν θαη ηελ απφζηαζε ησλ πεξηνρψλ σνηνθίαο απφ απηέο θαη νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηειηθά ην 

επνρηαθφ πξφηππν ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο. 

 
Όπσο αλαθέξεηαη ζην θεθάιαην ηεο αλαπαξαγσγήο, ην ιαβξάθη ηεο ιηκλνζάιαζζαο 

Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ αλαπαξάγεηαη ζε ζαιάζζηεο πεξηνρέο θνληά ζηηο αθηέο ησλ ινπξνλεζίδσλ 

ηελ πεξίνδν  Ηαλνπάξην-Μάξηην θάζε έηνπο. (Κεθάιαην αλαπαξαγσγήο). Οη πξψηεο εκθαλίζεηο ησλ 

λεαξψλ ηρζπδίσλ (γφλνπ) θαηαγξάθνληαη ζηελ πεξηνρή κειέηεο, ηα κέζα Μαξηίνπ θαη δηαξθνχλ κέρξη 

ηέινπο Ηνπιίνπ ζε κεγέζε πνπ θπκαίλνληαη απφ 11-56 mm. Γειαδή 1 έσο 3 ή 4 κήλεο κεηά ηελ 

πεξίνδν ηεο αλαπαξαγσγήο. 

 

Σν πξφηππν απηφ, δειαδή ηεο εκθάληζεο ηνπ γφλνπ 1-3 κήλεο κεηά ηελ πεξίνδν ηεο 

αλαπαξαγσγήο είλαη γεληθφ. Σφζν γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο φζν ζε άιιεο πεξηνρέο, ην πξφηππν απηφ, 

έρεη αλαθεξζεί  γηα ην ιαβξάθη (Barnabe 1976a, Lassere et al. 1976, Clus 1981, Ximenes 1980, Ferrari 

& Chieregato 1981 Aprahamian & Barr 1985, Κιαδάο & Ρνγδάθεο 1988, Jennings & Pawson 1992, 
Ρνγδάθεο & Καζπίξεο 2000), φζν θαη γηα ηα άιια εκπνξηθά είδε ησλ ιηκλνζαιαζζψλ φπσο γηα ηε 

ηζηπνχξα (Clus 1981, Ferrari & Chieregato 1981, Κιαδάο & Ρνγδάθεο 1988, Ρνγδάθεο et al. 1995) θαη 

γηα ηα θεθαινεηδή  (Cambrony 1984,  Κιαδάο & Ρνγδάθεο 1988, Katselis et al. 1994, Koutrakis et al. 

1994, Μίλνο 1996, Καηζέιεο 1996, Υψηνο 1999).  

 

Ζ δηαθνξνπνίεζε απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή, ηνπ ρξφλνπ εκθάληζεο ηνπ γφλνπ ηνπ ιαβξαθηνχ 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 14. Οη δηαθνξνπνηήζεηο απηέο νθείινληαη θπξίσο ζηε δηαθνξνπνίεζε ηεο 

πεξηφδνπ αλαπαξαγσγήο. 

 

 

Πίλαθαο 14. Δπνρηαθή εκθάληζε ηνπ γφλνπ ιαβξαθηνχ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο νπνπ έρεη 

κειεηεζεί. 
 

ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΔΛΔΣΖ 
ΜΖΝΔ 

ΑΝΑΦΟΡΑ 
Η Φ Μ Α Μ Η Η Α  Ο Ν Γ 

 Μεζνιόγγη-Αηησιηθό             Παξνύζα Μειέηε 

ΝΓ Διιάδα             Κιαδάο & Ρνγδάθεο 1988 

Βξεηαλία             Jennings & Pawson 1992 

Βξεηαλία             Aprahamian & Barr  1985 

Ν. Γαιιία             Barnabe 1976 

Αηιαληηθέο Γαιιηθέο αθηέο             Labourg et al. 1985 

Κνξζηθή             Ximenes 1979 

Ηηαιία             Ferrari & Chieregato 1981 
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Γεδνκέλνπ φηη, ε αλαπαξαγσγή εμαξηάηαη εθηφο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη απφ ηε θσηνπεξίνδν 

(Barnabe 1976a), ε δηαθνξνπνίεζε ηεο επνρηαθήο εκθάληζεο ηνπ γφλνπ πνπ θαηαγξάθεηαη κε ην 

γεσγξαθηθφ πιάηνο (δειαδή κεηαμχ Αηιαληηθνχ θαη Μεζνγείνπ) είλαη αλακελφκελε.  

 

Σν κήθνο ησλ ηρζπδίσλ πνπ αιηεχεηαη  ζηηο αθηέο, γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο 

βξέζεθε φηη θπκαίλεηαη απφ 11- 56 mm. Ζ κέγηζηε ζρεηηθή αθζνλία παξαηεξείηαη ην 

κήλα Απξίιην θαη ε κηθξφηεξε ην κήλα Ηνχιην. Απφ άιινπο εξεπλεηέο έρεη 

πξνζδηνξηζζεί επίζεο έλα αλάινγν εχξνο κεθψλ. Οη Κιαδάο & Ρνγδάθεο (1988) ζηελ 

ίδηα πεξηνρή πξνζδηφξηζαλ έλα εχξνο κήθνπο 9-60 mm, ζηελ πεξηνρή ησλ 

Αηιαληηθψλ αθηψλ ηεο Γαιιίαο νη Labourg et al. (1985), αλαθέξνπλ εχξνο κήθσλ 17-

56.5 mm, ελψ νη Aprahamian & Barr (1985), ζηηο εθβνιέο ηνπ πνηακνχ Severn (Μ. 

Βξεηαλία), αλαθέξνπλ 14.5-44.3 mm.  

Σν κήθνο εκθάληζεο ησλ ηρζπδίσλ, ζπλδέεηαη αθελφο κε ηελ απφζηαζε ηνπ 

ηφπνπ αλαπαξαγσγήο θαη ηε ζεξκνθξαζία. Σν εθηεηακέλν απηφ θάζκα ησλ κεγεζψλ 

έρεη θαηαγξαθεί θαη γηα άιια είδε γηα ηα νπνία ν γφλνο κεηαθηλείηαη ηνπο δεζηνχο 

κήλεο ηνπ έηνπο φπσο γηα ην L. saliens (Koutrakis et al. 1994, Καηζέιεο 1996) θαη 

απνδίδεηαη ζηα πιενλεθηήκαηα αλάπηπμεο πνπ έρνπλ νη ηρζπνλχκθεο πνπ 

αλαπαξάγνληαη θαη θηλνχληαη ηνπο ζεξκφηεξνπο κήλεο ηνπ έηνπο (θαιχηεξνπο 

ξπζκνχο αχμεζεο, πεξηζζφηεξε δηαζέζηκε ηξνθή, ζηαζεξφηεξν πεξηβάιινλ).  

ηελ πεξηνρή κειέηεο ε αχμεζε απηή  ππνινγίζζεθε γηα ηνπο κήλεο Μάξηην-

Ηνχλην, ζε 0.30-0.50 mm/εκέξα, θαη βξέζεθε κεγαιχηεξε ηνπο ζεξκφηεξνπο κήλεο. 

 ηε ιεθάλε ηνπ Archacon ζηηο Aηιαληηθέο Γαιιηθέο αθηέο, νη Labourg et al. 

1985, γηα ηνπο κήλεο Μάην-Αχγνπζην ππνινγίδνπλ ηελ αχμεζε ζε 0.40-0.80 

mm/εκέξα κε ηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο επίζεο ηνπο ζεξκφηεξνπο κήλεο.  

ηα Βξεηαληθά Νεζηά έρνπλ ππνινγηζζεί απμήζεηο πνπ θπκαίλνληαη απφ 0.2-

0.36 mm/εκέξα γηα ηνπο κήλεο Ηνχιην-επηέκβξην (Aprahamian & Barr 1985, 

Jennings & Pawson 1992). 
 

Ζ ειηθία ηνπ γφλνπ πνπ θζάλεη ζηηο αθηέο πξνζδηνξίζζεθε έκκεζα, θαη 

βξέζεθε φηη είλαη 30-40 εκεξψλ απφ ηελ εθθφιαςε κε κέζν κήθνο πεξίπνπ 14 mm. 

Ο πξνζδηνξηζκφο απηφο, δελ δίδεη δηαθνξεηηθέο εθηηκήζεηο απφ εθείλεο άιισλ 

εξεπλεηψλ, ζπγθεθξηκέλα: Οη Aprahamian & Barr (1985), ππνζηεξίδνπλ, φηη ε πξψηε 

εκθάληζε ησλ ηρζπδίσλ ιαβξαθηνχ ζε κέζν κήθνο 15 mm, αληηζηνηρεί ζηα ηρζχδηα 

πνπ παξάγνληαη ζην εθθνιαπηήξην ηελ 51
ε
-61

ε
 κέξα απφ ηελ εθθφιαςε, ελψ νη 

Pickett & Pawson (1994), αλαθέξνπλ, φηη αλ θαη νη ηρζπνλχκθεο ηνπ ιαβξαθηνχ είλαη 

αξγέο ζηε κεηαθίλεζε, απηέο βξίζθνληαη ζε 20-40 κέξεο κεηά ηελ εθθφιαςε ζε 

πεξηνρέο δηαηξνθήο ησλ Βξεηαληθψλ αθηψλ. Οη Jennings & Pawson (1992), 

ππνιφγηζαλ φηη νη πξψηεο αθίμεηο ηνπ γφλνπ  ζηηο αθηέο ηεο Ν. Αγγιίαο γίλνληαη ην 

κήλα Ηνχλην, ζε κεγέζε 15-20 mm, πεξίπνπ 30 εκέξεο κεηά ηελ αλαπαξαγσγή. Δλψ νη 

Jennings et al. (1991), έρνπλ ππνινγίζεη κηα πεξίνδν απφ 30-135 εκέξεο κεηά ηελ 

εθθφιαςε πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ πξψηε εκθάληζε ησλ λεαξψλ ηρζπδίσλ ηνπ 

ιαβξαθηνχ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Ν. Αγγιίαο θαη Οπαιίαο. Tν κεγάιν απηφ εχξνο 

ην ζπλδένπλ κε ηελ απφζηαζε θάζε πεξηνρήο κε ηνλ ηφπν αλαπαξαγσγήο θαζψο θαη 

ηε ζεξκνθξαζία λεξνχ. 
 

Ζ παξνπζία ηνπ γφλνπ, ζηελ πεξηνρή κειέηεο, είλαη πξνθαλέο πψο ζπλδέεηαη κε ην ηφπν ηεο 

αλαπαξαγσγήο. Οη ζπλζήθεο ηεο αλαπαξαγσγήο, φπσο απηέο είλαη ζήκεξα γλσζηέο απφ ηηο ηερληθέο 

πνπ εθαξκφδνληαη ζηα εθθνιαπηήξηα (Υψηνο & Ρνγδάθεο 1991), πεξηγξάθνπλ κηα πεξηνρή κε 
ζεξκνθξαζία 13 νC, (Barnabe 1976a, 1980)  έσο 15 νC  (Jennings et al. 1991). Οη Dando & Demir 

(1985), ππνζηεξίδνπλ φηη ζηελ πεξηνρή ηνπ Πιχκνπζ (Ν. Αγγιία), ε πεξηνρή ηεο αλαπαξαγσγήο είλαη 

30 km απφ ηηο εθβνιέο ηνπ πνηακνχ Tamar. Οη Jennings & Pawson (1992), κειεηψληαο ηε γεσγξαθηθή 
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θαηαλνκή ησλ αβγψλ θαη ησλ ηρζπνλπκθψλ ζηε Κειηηθή ζάιαζζα, εληφπηζαλ ηελ πεξηνρή ζε 

απφζηαζε 10-30 km απφ ηηο αθηέο θαη βξήθαλ φηη νη ηρζπνλχκθεο  βξίζθνληαη ζηηο αθηέο έλα κήλα 

κεηά ηελ αλαπαξαγσγή θηλνχκελεο παζεηηθά κε ηα ζαιάζζηα ξεχκαηα ζε βάζνο 5-15 κέηξσλ πεξίπνπ.  

 

Ζ εκθάληζε ηνπ γφλνπ ζε κία πεξηνρή θαη ε ζρεηηθή ηνπ 
αθζνλία, επεξεάδνληαη εθηφο απφ ηε ζεξκνθξαζία θαη απφ 

άιινπο παξάγνληεο, φπσο ηα ξεχκαηα θαη ν θπκαηηζκφο. Ο 

αξηζκφο ησλ αηφκσλ αλά θνπάδη πνπ πξνζδηνξίζζεθε ην 1993, 
παξνπζηάδεηαη ζεκαληηθά κεησκέλνο (πεξίπνπ 30 άηνκα θαηά 

κέζνλ φξν)  ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ 200 αηφκσλ αλά 

θνπάδη πνπ έρεη θαηαγξαθεί ην 1988 (Κιαδάο & Ρνγδάθεο 
1988). Παξφια απηά, ην 1996, ζηελ αλαδήηεζε γφλνπ γηα 

εληαηηθή εθηξνθή, εληνπίζζεθε θαη αιηεχζεθε θνπάδη κε 157 

άηνκα.  Παξαηεξείηαη άκεζε ζρέζε ηνπ κεγέζνπο ησλ ηρζπδίσλ 
κε ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ αλά θνπάδη. Όζν κηθξφηεξν είλαη ην 

κέγεζνο, ηφζν κεγαιχηεξνο είλαη ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ 

ζπγθξνηνχλ ην θνπάδη. Ζ κείσζε ηνπ κέζνπ αξηζκνχ αηφκσλ 
αλά θνπάδη ζπλδέεηαη κε ηε ζλεζηκφηεηα ηνπ γφλνπ, ε νπνία 

εμαξηάηαη απφ ηηο θαηξηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. Οη 

Holden & Williams (1974), ζηε πεξηνρή ηεο Βξεηαλίαο 
ππνζηεξίδνπλ φηη, φηαλ ζηελ αλνηθηή ζάιαζζα, επηθξαηνχλ 

ηζρπξνί άλεκνη γηα κεγάιε ρξνληθή πεξίνδν, ν αξηζκφο ηνπ 

γφλνπ ησλ ιαβξαθηψλ πνπ θζάλεη ζηηο αθηέο κεηψλεηαη 
ζεκαληηθά. Όηαλ ε ζεξκνθξαζία λεξνχ είλαη πςειή, ηφηε ε 

επηβίσζε ησλ ηρζπνλπθψλ θαη ησλ λεαξψλ ηρζπδίσλ πνπ 

θζάλνπλ ζηηο αθηέο είλαη κεγαιχηεξε  (Jennings & Pawson 
1992).  

Οη ζηαζεξέο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο επλννχλ ηε 
ζηξσκάησζε ηνπ λεξνχ θαη ηε ζπγθέληξσζε ησλ θαηάιιεισλ 

ζεξακάησλ ιαβξαθηνχ, αληίζεηα ν θπκαηηζκφο, κπνξεί λα 

ζπάζεη ηε ζηξσκάησζε, λα κεηψζεη ηε δηαζέζηκε ππθλφηεηα 
ηξνθήο θαη λα πξνθαιέζεη αχμεζε ηεο ζλεζηκφηεηαο ησλ 

ηρζπνλπθψλ (Pickett & Pawson 1994). Κάηη αλάινγν έρεη 

απνδεηρζεί γηα ηε ζρεηηθή αθζνλία ηνπ γαχξνπ ζηελ Ηξιαλδία 
(Coombs et al. 1992).  

 

 ε θάζε πεξίπησζε, ε εκθάληζε ηνπ γφλνπ ζηηο αθηέο 
ζπλδέεηαη κε ηελ άλνδν ησλ ζεξκνθξαζηψλ θαη ε ζρεηηθή ηνπ 

αθζνλία κε ηε ζηαζεξφηεηα ησλ πεξηβαιινληηθψλ θαη 
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θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ ηεο πεξηνρήο. Σν γεγνλφο απηφ 

ζπλδέεηαη κε ηελ πξνζδνθνχκελε παξαγσγή ηεο 
ιηκλνζάιαζζαο ηα επφκελα δπν έηε, φπσο έρεη θαηαγξαθεί θαη 

γηα άιιεο πεξηνρέο (Kelley 1978, Picket & Pawson 1984), θαη 

κπνξεί λα εξκελεχζεη ηε κεγάιε δηαθχκαλζε ηεο παξαγσγήο 
ηνπ ιαβξαθηνχ απφ έηνο ζε έηνο ζηε ιηκλνζάιαζζα 

Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ (παξ. 4.3, εηθφλεο 7-9). 
 
Ο ηξφπνο κεηαθίλεζεο ηνπ γφλνπ πξνο ηηο αθηέο δελ είλαη απνιχησο ζαθήο. ηελ πεξηνρή ησλ 

Βξεηαληθψλ Nεζηψλ ππνζηεξίδεηαη ε παζεηηθή κεηαθίλεζε κε ηε βνήζεηα ζαιαζζίσλ ξεπκάησλ ζε 

βάζε 5-15 m, κε ηα νπνία νη ηρζπνλχκθεο βξίζθνληαη ζηηο αθηέο ζε ειηθία  30-135 εκεξψλ, δηαλχνληαο 

κηα απφζηαζε πνπ εθηηκάηαη ζε 10-30 km (Dando & Demir 1985, Jennings & Pawson 1992, Pickett & 

Pawson 1994). Ζ ππφζεζε απηή, δειαδή ηεο παζεηηθήο κεηαθίλεζεο ηνπ γφλνπ, πξνο ηηο αθηέο κε ηε 

βνήζεηα ζαιαζζίσλ ξεπκάησλ ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ παξνχζα εξγαζία. Ζ παξνπζία ζηηο αθηέο ησλ 

ινπξνλεζίδσλ ηεο ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ ησλ ηρζπδίσλ ζε ηφζν κηθξά κεγέζε (11-

15 mm) θαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ηρζχδηα πξηλ ηε θάζε ηεο 
κεηακφξθσζεο, νπζηαζηηθά πεξηνξίδνπλ ζην ειάρηζην ηελ πηζαλφηεηα απηά λα βξέζεθαλ ζηελ πεξηνρή 

θηλνχκελα ελεξγεηηθά.   

 

Γελ παξαηεξήζεθαλ ηρζχδηα κεγαιχηεξα ησλ 56 mm ζηηο ινπξνλεζίδεο ηεο ιηκλνζάιαζζαο. 

Απφ απηφ ην κέγεζνο  θαη πάλσ ηα ηρζχδηα απνκαθξχλνληαη απφ ηηο αθηέο θαη εηζέξρνληαη ζηε 

ιηκλνζάιαζζα. Σν γεγνλφο ηεο απνκάθξπλζεο ησλ λεαξψλ ηρζπδίσλ απφ ηηο αθηέο θαη ηελ είζνδν ηνπο 

ζηηο εθβνιέο πνηακψλ θαη ζηηο ιηκλνζάιαζζεο ππνζηεξίδεηαη απφ φινπο ηνπο εξεπλεηέο φηη ζπλδέεηαη 

κε ηε δηαηξνθή θαη ηελ αιιαγή ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ (Holden & Williams 1974, Barnabe 

1980, Dande & Demir 1985, Κιαδάο & Ρνγδάθεο 1988, Ρνγδάθεο & Καζπίξεο 2000).  

Δηδηθφηεξα νη Picket & Pawson (1994) ππνζηεξίδνπλ ηελ άπνςε φηη νη ηρζπνλχκθεο 

παξακέλνπλ θνληά ζηηο αθηέο θαη δηαηξέθνληαη γηα 2-3 κήλεο πξηλ κεηαλαζηεχζνπλ ελεξγά πξνο ηνπο 
ηφπνπο δηαηξνθήο ησλ λεαξψλ ιαβξαθηψλ φπσο εθβνιέο πνηακψλ, ιηκάληα, ξερνχο θφιπνπο θηι. Σν 

έλαπζκα γηα απηή ηε κεηαθίλεζε είλαη νη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο (ζεξκνθξαζία θαη ρακειφηεξε 

αιαηφηεηα). Δλ ηνχηνηο παξαηήξεζαλ φηη, φζν πξνρσξά ην θαινθαίξη δελ ζπκβαίλεη κείσζε ζην 

κέγεζνο ησλ ηρζπδίσλ πνπ εηζέξρνληαη ζηηο εθβνιέο, απφ απηφ ππνζηεξίδνπλ φηη, αλ ηα λεαξά ηρζχδηα 

δελ απνθηήζνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν κέγεζνο, πνπ είλαη 45-55 mm, δελ κεηαθηλνχληαη, αθφκα θαη αλ νη 

πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο είλαη επλντθέο.  

Όπσο ζα απνδεηρζεί ζην θεθάιαην ηεο δηαηξνθήο, ην κέγεζνο απηφ ζπλδέεηαη έληνλα κε ηε 

ηξνθνιεςία. Δπηπιένλ ε αχμεζε ησλ ιαβξαθηψλ είλαη εληνλφηεξε ζηηο πην ζεξκέο πεξηνρέο (Alliot et 

al. 1983, Barnabe 1990) φπσο είλαη νη ιηκλνζάιαζζεο ζηελ αξρή ηεο άλνημεο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη 

ζεξεπηέο ζηηο ιηκλνζάιαζζεο θαη ηα παξάθηηα έιε ή ηηο εθβνιέο ησλ πνηακψλ, είλαη ιηγφηεξνη ζε 

ζρέζε κε ηελ αλνηθηή ζάιαζζα (Jennings et al. 1991). Καηά ζπλέπεηα ε είζνδνο ηνπ γφλνπ ζηε 
ιηκλνζάιαζζα ηνπο εμαζθαιίδεη εθηφο ηεο δηαηξνθήο θαη θαιχηεξεο ζπλζήθεο αλάπηπμεο θαη 

επηβίσζεο.   

 

 

 

5.5.ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Απφ ηα πξνεγνχκελα ζπλάγεηαη φηη, ν γφλνο ηνπ ιαβξαθηνχ ζηηο αθηέο ησλ ινπξνλεζίδσλ ηεο 

ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ, εκθαλίδεηαη λσξίο ηελ άλνημε απφ ην Μάξηην θαη παξακέλεη 

ζηελ πεξηνρή κέρξη θαη ηνλ Ηνχιην.  

 

Ζ ζεξκνθξαζία θαη ε πεξίνδνο αλαπαξαγσγήο ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ επνρή εκθάληζεο θαη 
ζε απηνχο ηνπο παξάγνληεο νθείινληαη νη δηαθνξνπνηήζεηο απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή. Ζ εκθάληζε ηνπ 

γφλνπ ζπλδέεηαη κε ηελ εαξηλή άλνδν ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ παξάθηησλ λεξψλ ζε φιεο ηηο πεξηνρέο 

πνπ απηή έρεη κειεηεζεί. 

 

Σα πξψηα θνπάδηα εκθαλίδνληαη απφ κέγεζνο κηθξφηεξν ησλ 11 mm θαη είλαη 

πνιππιεζέζηεξα, ζε ζρέζε κε ηα θνπάδηα ησλ κεγαιπηέξσλ κεγεζψλ. Δλ ηνχηνηο ε κέγηζηε αθζνλία 
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παξαηεξείηαη  ηνπο κήλεο Απξίιην θαη Μάην θαη απηφ ζπλδέεηαη κε ηελ ζηαζεξνπνίεζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ ζηε πεξηνρή. 

 

Απφ ηε ζπγθξηηηθή κνξθνινγηθή κειέηε ηνπ άγξηνπ γφλνπ κε ην γφλν πνπ παξάγεηαη ζε 

ειεγρφκελεο ζπλζήθεο, εθηηκήζεθε φηη ε πξψηε εκθάληζε ηνπ άγξηνπ γφλνπ, αληηζηνηρεί ζε κηα ειηθία 

365-480 βαζκνεκέξεο, γεγνλφο πνπ ππνζηεξίδεη φηη ε πξψηε εκθάληζε γίλεηαη  30-40 κέξεο κεηά ηελ 
εθθφιαςε, φπσο έρεη πξνζδηνξηζζεί θαη ζε άιιεο πεξηνρέο. 

 

Σα απνηειέζκαηα απηά, ζπκθσλνχλ κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο επνρήο αλαπαξαγσγήο ηνπ 

είδνπο ζηε πεξηνρή, φπσο αλαθέξεηαη ζην θεθάιαην ηεο αλαπαξαγσγήο θαη ην νπνίν πξνζδηνξίζζεθε 

ηνλ Ηαλνπάξην-Φεβξνπάξην.  

 

Ο κεραληζκφο πξνζέγγηζεο ηνπ γφλνπ ζηηο αθηέο δελ είλαη ζαθήο. Ζ παξνπζία φκσο ησλ 

ηρζπδίσλ ζε ηφζν κηθξά κεγέζε, νπζηαζηηθά πεξηνξίδνπλ ζην ειάρηζην ηελ πηζαλφηεηα απηά λα 

βξέζεθαλ ζηελ πεξηνρή θηλνχκελα ελεξγεηηθά. Ζ ππφζεζε ηεο παζεηηθήο άθημεο ησλ ηρζπδίσλ κε ηα 

ζαιάζζηα ξεχκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ άιινη εξεπλεηέο, θαίλεηαη ηζρπξή, αιιά πξέπεη λα κειεηεζεί 

πεξαηηέξσ.  

 
Ο ξπζκφο πξνζέγγηζεο ησλ ηρζπδίσλ, αθνινπζεί ην ξπζκφ ησλ γελλήζεσλ ζηα πεδία ηεο 

αλαπαξαγσγήο.  Σα ηρζχδηα παξακέλνπλ ζηελ παξάθηηα πεξηνρή γηα 1-2 κήλεο απφ ηελ άθημε ηνπο ζε 

απηήλ ή κέρξη ηελ απφθηεζε ελφο κέζνπ νιηθνχ κήθνπο 45-55 mm. Ζ παξαηήξεζε απηή, ζπκθσλεί κε 

άιιεο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη φπσο αλαθέξνπκε ζην θεθάιαην ηεο δηαηξνθήο ζπλδένληαη κε ηηο 

αιιαγέο ζηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ ηρζπδίσλ ζε απηφ ην κέγεζνο, ηηο θαιχηεξεο πεξηβαιινληηθέο 

ζπλζήθεο θαη ηελ πξνζηαζία απφ ηνπο ζεξεπηέο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ην νηθνζχζηεκα ησλ 

ιηκλνζαιαζζψλ. 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΚΣΟ (6
ν
) 

 

H δηαηξνθή ησλ άγξησλ πιεζπζκώλ   
 

 

 

 6.1.ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Σν ιαβξάθη  είλαη  ζεξεπηήο θαη βξίζθεηαη ςειά ζηε ηξνθηθή αιπζίδα, σο εθ ηνχηνπ ε 

επηβίσζε ηνπ εμαξηάηαη απφ πνιιά άιια είδε νξγαληζκψλ, ελψ ζηα νηθνζπζηήκαηα ησλ 

ιηκλνζαιαζζψλ, απνηειεί ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν ζεξεπηή. Ζ έξεπλα ηεο δηαηξνθήο ηνπ ζε απηά ηα 

νηθνζπζηήκαηα απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία, γηα ηε δηαρείξηζε ηνπο θαη απνηειεί πξνυπφζεζε ζηα 
πιαίζηα αλάπηπμεο κηαο ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο  κε ηελ εθαξκνγή εκπινπηηζκψλ.  

 

Πφηε θαη κε ηη, ηξέθνληαη ηα ςάξηα θαη θπξίσο απφ ηη ηξέθνληαη θαη πνηεο νη νηθνινγηθέο 

ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζεξάκαησλ θαη ηνπ ζεξεπηή απνηεινχλ βαζηθή γλψζε απαξαίηεηε γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ ηρζπνπιεζπζκψλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπο. Μηα ελδερφκελε αιιαγή ζηελ αθζνλία 

ησλ απνζεκάησλ θάπνηνπ ζεξεπηή ή ζεξάκαηνο, κπνξεί λα αιιάμεη ην ξπζκφ ζλεζηκφηεηαο θαη 

επνκέλσο ηελ αθζνλία θάπνησλ εκπνξηθψλ εηδψλ κε αιπζηδσηέο επηπηψζεηο ζην νηθνζχζηεκα θαη 

ζηελ αιηεπηηθή νηθνλνκία.   

 

Δξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαηξνθή ηνπ ιαβξαθηνχ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ 

Αηιαληηθή αθηή ηεο Δπξψπεο (Boulineau-Coatanea 1970,   Kennedy & Fitzaurice 1972, Labourg & 

Stequert 1973, Leaute 1984,  Aprahamian & Barr 1985, Kelley 1987, Costa  1988, Lancaster 1991, 
Perez-Bote et al. 1995).  ηε Μεζφγεην νη αλαθνξέο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηηο Γπηηθέο Δπξσπατθέο 

αθηέο (Barnabe 1976a, 1976b, 1980, Arias 1980, Roblin & Brusle 1984), ηηο αθηέο ηνπ Μαξφθνπ (Ktari 

et al. 1978) θαη ηελ Αίγππην (Wassef et al. 1985), ζην θφιπν ηεο Άλακπα ηεο Αιγεξίαο (Kara & 

Derbal 1996). Κακία αλαθνξά ή κειέηε δελ βξέζεθε γηα ηε δηαηξνθή ηνπ ιαβξαθηνχ ζηηο Αλαηνιηθέο 

Δπξσπατθέο αθηέο, εθηφο ηεο πεξηνξηζκέλεο αλαθνξάο ησλ Ferrari & Chieregato (1981) γηα ηε 

δηαηξνθή ησλ λεαξψλ ηρζπδίσλ ζηηο εθβνλιέο ηνπ Πάδνπ ζηελ Αδξηαηηθή.  
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 ην θεθάιαην απηφ, εμεηάδεηαη ε δηαηξνθή ηνπ ιαβξαθηνχ ζηε ιηκλνζάιαζζα Μεζνινγγίνπ-

Αηησιηθνχ. θνπφο ηεο κειέηεο  είλαη ε θαηαγξαθή ησλ ζεξακάησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαηηνιφγην 

ηνπ είδνπο ζηελ πεξηνρή θαη ε ζεκαζία ηνπ θαζελφο απφ απηά γηα ηε δηαηξνθή ηνπ, θαζψο θαη ε 

δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο πνπ έρεη ε δηαηξνθή, κε ηε βηνινγία θαη ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ είδνπο. Ζ ζρέζε 

απηή είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή δεδνκέλνπ φηη ε παξνπζία ηνπ είδνπο ζε κηα πεξηνρή δηαηξνθήο 
εμαξηάηαη απφ ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ζεξακάησλ. 

 

 

6.2. ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ 

 

Γηα ηε κειέηε ηεο δηαηξνθήο, πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε ζηνκαρηθψλ πεξηερνκέλσλ, ηφζν 

ηνπ γφλνπ πνπ πξνζεγγίδεη ηηο αθηέο, φζν θαη ησλ κεγαιπηέξσλ αηφκσλ, φισλ ησλ θιάζεσλ κήθνπο, 

πνπ αιηεχζεθαλ ζηε ιηκλνζάιαζζα. Ζ αλάιπζε ηεο δηαηξνθήο έγηλε ηφζν αλά θιάζε κήθνπο φζν θαη 

αλά κήλα. 

 

 

6.2.1. Γεηγκαηνιεςίεο.  
 

Σα άηνκα πνπ αιηεχζεθαλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ φκνηα γηα 

έξεπλα ηεο δηαηξνθήο. Έλα άηνκν πνπ αιηεχζεθε κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν δηαθέξεη, σο πξνο ην 

ζηνκαρηθφ ηνπ πεξηερφκελν, απφ εθείλν πνπ αιηεχζεθε κε έλαλ άιιν ηξφπν (Barnabe 1976a, Pickett & 

Pawson 1994). Έλα ιαβξάθη πνπ αιηεχζεθε ζηηο ηρζπνζπιιεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ ηρζπνηξνθείσλ 

ηεο ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ, ιφγσ ηνπ ηξφπνπ δηαρείξηζεο πνπ εθαξκφδνπλ νη 

ςαξάδεο, απφ άπνςε πεξηερνκέλνπ ηξνθήο είλαη  δηαθνξεηηθφ απφ έλα άιιν άηνκν πνπ αιηεχηεθε κε 

ηε ρξήζε βίαο αθαξηαία. Ζ παξακνλή ησλ ςαξηψλ ζηνλ εγθισβηζκέλν ρψξν ησλ ηρζπνηξνθείσλ, έρεη 

ζαλ ζπλέπεηα ην άδεηαζκά ησλ ζηνκαρηψλ  είηε ιφγσ ηεο πνιχσξεο παξακνλήο ηνπο ζε απηφ ην ρψξν, 

είηε ιφγσ ηεο έληαζεο θαη θαηαπφλεζεο ηνπ θαηά ηελ εμαιίεπζε.  

 
Σν γεγνλφο απηφ, δειαδή ην άδεηαζκα ησλ ζηνκαρηψλ ησλ ςαξηψλ πνπ αιηεχνληαη ζηα 

δηβάξηα, είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πνηφηεηαο ησλ ςαξηψλ πνπ παξάγνληαη ζε απηά, θαη ην νπνίν 

ακέζσο αληηιακβάλεηαη ν θαηαλαισηήο ζηε γεχζε ηνπο. Σν άδεηαζκά ησλ ζηνκαρηθψλ πεξηερνκέλσλ 

ησλ ςαξηψλ πνπ παξακέλνπλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηηο παγίδεο, αλ θαη αλαθέξεηαη 

βηβιηνγξαθηθά (Barnabe, 1976a) ειέγρζεθε θαη επηβεβαηψζεθε. 

 

Πξνθαηαξηηθά εμεηάζζεθε δείγκα  63 αηφκσλ, πνπ αιηεχζεθαλ απνθιεηζηηθά ζηηο 

ηρζπνζπιιεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη απφ ηα νπνία ηα 61 είραλ άδεην ζηνκάρη. Έηζη, απνκαθξχλζεθαλ 

απφ ην δείγκα ηα άηνκα εθείλα πνπ είραλ ζπιιεθζεί ζηηο ηρζπνζπιιεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ κφλν εθείλα ηα άηνκα πνπ είραλ ζπιιεθζεί κε δίρηπ. Δμάιινπ ηα απνηειέζκαηα 

καο, δειαδή ε χπαξμε ζεκαληηθνχ αξηζκνχ αηφκσλ κε ζηνκαρηθά πεξηερφκελα ππνζηεξίδεη ηελ 

επηινγή ηνπ εξγαιείνπ. 
  

 

Πίλαθαο  15.  Μεληαία θαηαλνκή ησλ εμεηαζζέλησλ ζηνκαρηψλ (Α: άηνκα πνπ αιηεχζεθαλ ζηε 

ιηκλνζάιαζζα θαη Β: γφλνο πνπ αιηεχζεθε ηελ επνρή εηζφδνπ ζηε ιηκλνζάιαζζα. 

 
ΜΖΝΑ Α Β 

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 23  

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 44  

ΜΑΡΣΗΟ 68  6 

ΑΠΡΗΛΗΟ 12 28 

ΜΑΗΟ 13 28 

ΗΟΤΝΗΟ 20 31 

ΗΟΤΛΗΟ  7 13 

ΑΤΓΟΤΣΟ  8  

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 15  

ΟΚΣΧΒΡΗΟ 24  

ΝΟΔΜΒΡΗΟ 141  

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ  89  
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ΤΝΟΛΟ 464 96 

 

 

Γηα ηε κειέηε ηεο δηαηξνθήο εμεηάζζεθαλ ζπλνιηθά, 560 ζηνκάρηα απφ άηνκα ιαβξαθηνχ 

νιηθνχ κήθνπο απφ 17 έσο 800 mm πνπ αιηεχζεθαλ απφ ην Ννέκβξην 1993 έσο θαη ην Γεθέκβξίν 

1994. Απφ απηά, ηα 464 άηνκα κήθνπο 60-800 mm, αιηεχζεθαλ κε δίρηπα, κέζα ζηελ νξνζεηεκέλε 

ζήκεξα δψλε ηεο ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ θαη απνηεινχλ ην ΓΔΗΓΜΑ (Α). Σα 

ππφινηπα 96 άηνκα απνηεινχλ «γφλν», δειαδή ηρζχδηα κεγέζνπο 17-60 mm, πνπ αιηεχζεθαλ, κε δίρηπ 
αιηείαο γφλνπ, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο επνρηαθήο εκθάληζεο ηνπ ζηηο αθηέο ηεο ιηκλνζάιαζζαο ζηνλ 

Παηξατθφ θφιπν θαη απνηεινχλ ην ΓΔΗΓΜΑ (Β). 

Ζ θαηαλνκή ησλ δεηγκάησλ αλά κήλα θαη αλά θιάζε παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 15. 

 

 

6.2.2. Αλαιύζεηο ηνπ ζηνκαρηθνύ πεξηερόκελνπ. 

 

Ζ κεζνδνινγία αλάιπζεο πνπ επηιέρζεθε ζηεξίρζεθε ζηε κεζνδνινγία κειέηεο πνπ αλαθέξεη 

ν Barnabe (1976a), κε κηθξέο πξνζαξκνγέο, θπξίσο φζνλ αθνξά ηελ αλάιπζε ησλ ζηνκαρηθψλ 

πεξηερνκέλσλ ησλ λεαξψλ ηρζπδίσλ κέρξη 10 cm. 

Σα ζηνκάρηα ησλ ςαξηψλ ηνπ δείγκαηνο πνπ εμεηάζζεθαλ, γηα άηνκα κεγέζνπο άλσ ησλ 10 

cm, αθνχ αθαηξέζεθαλ ηελ εκέξα ηεο ζχιιεςεο ή ηελ επνκέλε, ηνπνζεηήζεθαλ ζε δηάιπκα θνξκφιεο 
4-5% θαη εμεηάζζεθαλ ην επφκελν 10ήκεξν.  

ηα άηνκα νιηθνχ κήθνπο θάησ ησλ 10 cm, αθνχ ιήθζεθαλ νη κεηξήζεηο κήθνπο θαη βάξνπο, 

ηνπνζεηήζεθαλ νιφθιεξα ζην δηάιπκα θνξκφιεο, ακέζσο κεηά ηελ ζχιιεςε, ε αθαίξεζε ησλ 

ζηνκαρηψλ απηψλ ησλ αηφκσλ έγηλε θαηά ηε κειέηε ηεο δηαηξνθήο εληφο ηνπ επνκέλνπ 10εκέξνπ.  

 

Σα ζηνκάρηα φισλ ησλ αηφκσλ αθνχ αθαηξέζεθαλ, δπγίζηεθαλ κε αθξίβεηα 0.01 g θαη ζηε 

ζπλέρεηα κεηά ηε θαηά κήθνο ηνκή, ην ζηνκαρηθφ πεξηερφκελν ηνπ θάζε αηφκνπ, ηνπνζεηήζεθε ζε έλα 

ηξηβιίν θαη ηα είδε ηεο ιείαο ζπγθεληξψζεθαλ αλά ηαμηλνκηθή νκάδα. Καηά ηελ εμέηαζε ιήθζεθε 

ππφςε θαη ην πεξηερφκελν ηνπ νηζνθάγνπ φηαλ απηφο ήηαλ γεκάηνο. Αληίζεηα δε ιήθζεθαλ ππφςε ηα 

θνκκάηηα ηξνθήο ησλ ππισξηθψλ ηπθιψλ. Σα ζεξάκαηα ηνπ ιαβξαθηνχ αλαγλσξίδνληαη ζρεηηθά 

εχθνια θαζψο ε απνξξφθεζή ηνπο δηαξθεί αξθεηέο εκέξεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε πέςε ήηαλ 
πξνρσξεκέλε, ρξεζηκνπνηήζεθαλ κφλν ηα αθέξαηα ηκήκαηα ηνπ ζψκαηνο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 

αξηζκνχ ηεο ιείαο θαζψο θαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ είδνπο (π.ρ. ν θεθαινζψξαθαο γηα ηα 

θαξθηλνεηδή).   

 

ηε ζπλέρεηα δπγίδνληαλ θάζε ηαμηλνκηθή νκάδα ζεξακάησλ  μερσξηζηά, θαη θαηαγξαθφηαλ ν 

αξηζκφο ησλ αηφκσλ θάζε νκάδαο. Ζ δχγηζε γίλεηαη κε δπγφ αθξηβείαο 0.001g. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα 

επξήκαηα, ήηαλ θχθε, ή άκνξθε κάδα ππνιεηκκάησλ ή αθφκα κάδα αβγψλ, απηά θαηαγξάθνληαη σο 

κηα ιεία, αλεμάξηεηα ηνπ αξηζκνχ. Τπνιείκκαηα θαξθηλνεηδψλ ή ςαξηψλ (ζπλήζσο ζθειεηφο), πνπ δελ 

ήηαλ δπλαηφλ λα αλαγλσξηζζνχλ, θαηαγξάθνληαλ σο κε αλαγλσξηζζέληα ζεξάκαηα ηεο αληίζηνηρεο 

θαηεγνξίαο.  

 
  Σα ζεξάκαηα, πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηα δείγκαηα ηνπ γφλνπ, δελ δπγίζηεθαλ, γηαηί ηα 

απνηειέζκαηα ζεσξήζεθαλ επηζθαιή, ιφγσ ηεο αθξίβεηαο ηεο δχγηζεο ζε ζρέζε κε ην βάξνο ησλ 

ζεξακάησλ. 

 

Απφ ηελ εμέηαζε ηνπ δείγκαηνο ειήθζεζαλ γηα κειέηε ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ είλαη ηθαλά λα 

πξνζδηνξίζνπλ: 

- ηνλ αξηζκφ ησλ θελψλ ζηνκαρηψλ θαη ην βαζκφ πιεξφηεηαο 

- ην βάξνο ηνπ ζηνκαρηθνχ πεξηερνκέλνπ (εθηφο ησλ ζηνκαρηψλ ηνπ γφλνπ) 

- ηα είδε ησλ ζεξακάησλ, ζην ηαμηλνκηθφ επίπεδν πνπ ήηαλ εθηθηφ 

- ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ απφ θάζε είδνο 

- ην ζπλνιηθφ βάξνο φισλ ησλ αηφκσλ ελφο είδνπο 

Δπίζεο, ζεκεηψλνληαη ην βάξνο, ην νιηθφ κήθνο ηνπ ςαξηνχ, ε εκεξνκελία θαη ν ηφπνο αιίεπζεο 

ηνπ (δέο  Παξάξηεκα ΗΗΗ). 
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6.2.3. Έθθξαζε ησλ απνηειεζκάησλ αλάιπζεο. 

 

Ζ ζπζηεκαηηθή θαηάηαμε ησλ ζεξακάησλ γίλεηαη ζε επίπεδν γέλνπο ή νηθνγέλεηαο. Ζ κειέηε 

ηεο δηαηξνθήο ζηεξίδεηαη ζηελ κεζνδνινγία πνπ έρεη πξνηαζεί απφ ηνλ Hureau (1970) θαη έρεη 

εθαξκνζζεί απ‟ φινπο ζρεδφλ ηνπο εξεπλεηέο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηε δηαηξνθή ηνπ ιαβξαθηνχ 

(Barnabe 1976a, Ktari et al. 1978, Arias 1980, Ferrari & Chieregato 1981, Roblin & Brusle 1984, 
Wassef et al. 1985). Ζ κέζνδν ρξεζηκνπνηεί ηαπηφρξνλα ην βάξνο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ζεξακάησλ, 

πξνζδηνξίδνληαο ηνπο αθφινπζνπο ζπληειεζηέο θαη δείθηεο: 

 

 Ο ζπληειεζηήο θελνύ ζηνκαρηνύ (V%) είλαη ην πνζνζηφ ησλ θελψλ ζηνκαρηψλ ζε  ζρέζε κε ηνλ 

νιηθφ αξηζκφ ησλ εμεηαδφκελσλ ζηνκαρηψλ (n). 

 

 Ο ζπληειεζηήο ζπρλόηεηαο εκθάληζεο ελόο ζεξάκαηνο (Fn%) εθθξάδεη ηε ζπρλφηεηα 

εκθάληζεο ηνπ ζεξάκαηνο ζηα ζηνκαρηθά πεξηερφκελα θαη πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ 

ζεξακάησλ θάζε είδνπο πνπ πξνζδηνξίζζεθαλ πξνο ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ζηνκαρηψλ πνπ πεξηείραλ 

ζεξάκαηα, επί ηνηο εθαηφ. Αλ Fn>50% ηφηε ην ζήξακα, ηθαλνπνηεί πιήξσο ηηο ελεξγεηαθέο θαη 

ηξνθηθέο απαηηήζεηο ησλ ςαξηψλ, αλ 10%<Fn<50% ην ζήξακα είλαη δεπηεξεχνλ κελ, αιιά 

θαιχπηεη πιήξσο ηνλ νξγαληζκφ απνπζία ησλ πξσηεπφλησλ ζεξακάησλ. Αλ Fn <10% ην ζήξακα 
είλαη ηπραίν ζηε δηαηξνθή (Hureau 1970). 

 

 Ο δείθηεο αξηζκεηηθήο ζπρλόηεηαο ησλ ζεξακάησλ (Cn%). Δθθξάδεη ζε πνζνζηφ επί ηνηο 

εθαηφ, ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ ελφο ζεξάκαηνο πξνο ην ζπλνιηθφ  αξηζκφ  ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ζεξακάησλ πνπ πξνζδηνξίζζεθαλ. 

 

 Ο δείθηεο πνζνηηθήο ζπρλόηεηαο ησλ ζεξακάησλ (Cw%). Δθθξάδεη ην ζπλνιηθφ βάξνο κηαο 

θαηεγνξίαο ζεξακάησλ, πξνο ην ζπλνιηθφ βάξνο ησλ ζεξακάησλ πνπ βξέζεθαλ, επί ηνηο εθαηφ. 

 

 Ο πληειεζηήο δηαηξνθήο (Q). Ο ζπληειεζηήο δηαηξνθήο (Q=(Cn%)x(Cw%)), θαηά (Hureau 

1970), εθθξάδεη ηε ζεκαζία ηνπ ζεξάκαηνο ζηε δηαηξνθή ηνπ ςαξηνχ. Αλ Q>200 ην ζήξακα είλαη 
πξσηεχνλ ζηε δηαηξνθή, αλ 20<Q<200 ην ζήξακα είλαη δεπηεξεχνλ θαη γηα Q<20 ηπραίν. 

 

 Σν κέζν αξηζκφ ζεξακάησλ αλά ζηνκάρη πνπ πεξηείρε ζήξακα 

 

 Σν κέζν βάξνο ζεξακάησλ πνπ πεξηείρε θάζε ζηνκάρη 

 

 Ο κέζνο βαζκόο πιεξόηεηαο ηνπ ζηνκαρηνύ (π). Ο ζπληειεζηήο απηφο εθθξάδεη σο πνζνζηφ επί 

ηνηο εθαηφ, ην βάξνο ηνπ ζηνκαρηθνχ πεξηερνκέλνπ σο πξνο ην ζπλνιηθφ βάξνο ζψκαηνο. Αλ 

π<1%, ε πιεξφηεηα ην πεξηερφκελν είλαη «κηθξή », αλ 1%< π<2%, ε πιεξφηεηα είλαη «κεζαία», 

θαη γηα π>2%  είλαη «κεγάιε» (Le Creen 1951, Barnabe 1976). 

 

Ζ αλάιπζε έγηλε αλά θιάζε κήθνπο θαη αλά κήλα.  
 

 

6.2.4. Παξαηεξήζεηο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαηά ηε δηαηξνθή.  

 

Παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ςαξηψλ θαηά ηελ ηξνθνιεςία ηνπο έγηλαλ ζην 

πεδίν θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα ζηφκηα ησλ ζχγρξνλσλ ηρζπνζπιιεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ζε 

ηρζπνθισβνχο, φπνπ ηα ςάξηα εθηξέθνληαη ζε ειεγρφκελεο ζπλζήθεο. Οη πεξηνρέο απηέο επηιέρζεθαλ 

γηα παξαηήξεζε, γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: 

 Ήηαλ δπλαηή ε εχθνιε πξφζβαζε θαη ε παξακνλή γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα 

 Ήηαλ δπλαηή ε παξαηήξεζε ιφγσ ηεο δηαχγεηαο ησλ λεξψλ 

 ηηο πεξηνρέο ησλ ηρζπνζπιιεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ εληνπίδνληαη ζκήλε ιαβξαθηψλ ηελ άλνημε 
θαη ζηηο αξρέο ηνπ θζηλνπψξνπ 

 

Οη παξαηεξήζεηο έγηλαλ ζηηο πεξηνρέο ησλ ζχγρξνλσλ ηρζπνζπιιεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ 

ιηκλνζαιαζζψλ Μπνχθα (ΗΥΘΤΚΑ), Παιαηνπφηακνπ θαη Κιείζνβαο θαη ζηε κνλάδα ηρζπνθισβψλ 

ηνπ ΗΥΘΤΚΑ, ηελ πεξίνδν ηεο κειέηεο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δεηγκαηνιεςηψλ, δειαδή πεξίπνπ 

αλά δεθαήκεξν.    
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6.3. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ησλ ζηνκαρηθψλ πεξηερνκέλσλ αλά θιάζε κήθνπο θαη αλά 

κήλα θαη νη ππνινγηζκνί ησλ δεηθηψλ δηαηξνθήο γηα θάζε ζήξακα δίδνληαη αλαιπηηθά ζηνπο πίλαθεο 

ηνπ παξαξηήκαηνο II.  
 

 

6.3.1. Έληαζε ηξνθνιεςίαο.  

 

Μηα ζεκαληηθή έλδεημε γηα ηε ζπρλφηεηα δηαηξνθήο ή ηξνθνιεςίαο αιιά θαη ηηο ζπλζήθεο 

πνπ ηελ θαζνξίδνπλ κπνξεί λα δνζεί απφ ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάιπζε ηνπ ζπληειεζηή θελνχ 

ζηνκαρηνχ θαη ηνπ ζπληειεζηή πιεξφηεηαο (Barnabe 1976a, Pickett & Pawson 1994). ην πίλαθα 16  

παξνπζηάδνληαη νη κεληαίεο κεηαβνιέο ησλ ζπληειεζηψλ πιεξφηεηαο (π) θαη θελνχ ζηνκαρηνχ (V%) 

θαη γηα ηα δπν δείγκαηα. 

 

Απφ δείγκα 560 αηφκσλ πνπ κειεηήζεθε, βξέζεθε φηη ηα 187 άηνκα είραλ 

θελφ ζηνκάρη, δειαδή πνζνζηφ 33.4%. Σν πνζνζηφ απηφ είλαη 38.1% γηα ην δείγκα 

πνπ πξνέξρεηαη κέζα απφ ηε ιηκλνζάιαζζα θαη 10.4 % γηα ηνλ γφλν πνπ πξνζεγγίδεη 

ηηο αθηέο ησλ ινπξνλεζίδσλ θαηά ηελ επνρή ηεο εηζφδνπ ηνπ ζηε ιηκλνζάιαζζα.  

 

Οη κεγαιχηεξεο ηηκέο βξέζεθαλ ηνπο κήλεο Ννέκβξην-Γεθέκβξην (48-50%) 

θαη νη κηθξφηεξεο ηνπο κήλεο Απξίιην-Μάην (12 %). Γελ παξαηεξείηαη πεξίνδνο πνπ 

ην ιαβξάθη ηεο ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ δελ ηξέθεηαη. 

 
Ζ πιεξφηεηα ηνπ ζηνκαρηνχ (Δηθφλα 14), είλαη ρακειή (0<π<1) ζην 36.2% ηνπ πιεζπζκνχ, 

κεζαία (1<π<2) ζην 41.5% ηνπ πιεζπζκνχ, ελψ ην 22.3% ησλ ζηνκαρηψλ πνπ κειεηήζεθαλ είραλ 

κεγάιε πιεξφηεηα. Οη κεγαιχηεξεο ηηκέο ηεο ζηνκαρηθήο πιεξφηεηαο είλαη ην θαινθαίξη (κε κέγηζην 

ην κήλα Ηνχιην) θαη νη κηθξφηεξεο ην ρεηκψλα-αξρέο άλνημεο (κε ειάρηζηεο ην κήλα Φεβξνπάξην).  

 

 

Πίλαθαο 16.  Μεληαία θαηαλνκή ησλ εμεηαζζέλησλ ζηνκαρηψλ, ζπληειεζηήο θελνχ ζηνκαρηνχ 
θαη κέζνο βαζκφο ζηνκαρηθήο πιεξφηεηαο (π). Ο πιεζπζκφο Α, αιηεχζεθε εληφο ηεο ιηκλνζάιαζζαο θαη ν 

Β είλαη ν γφλνο (Ν= Αξηζκφο αηφκσλ, π =Βαζκφο πιεξφηεηαο θαη V%= πληειεζηήο θελνχ ζηνκαρηνχ). 

 

ΜΖΝΔ ΓΔΗΓΜΑ Α (61-800 mm) ΓΔΗΓΜΑ Β (17-60 mm) 

 Ν π=0 0<π<1 1<π<2 π>2 V% Ν Π=0 V% 

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ  23  8    5   7  3 34.8    

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ  44  17  12  12  4 38.6    

ΜΑΡΣΗΟ  68  15  19  26  8 22.1  6 0   0.0 

ΑΠΡΗΛΗΟ  12   3    5   2  2 25.0 28 2   7.1 

ΜΑΗΟ  13   2    1   6  4 15.4 28 3 10.7 

ΗΟΤΝΗΟ  20   4    2  12  2 20.0 31 3 14.3 

ΗΟΤΛΗΟ   7   1    1   2  3 14.3 13 2 15.4 

ΑΤΓΟΤΣΟ   8   2    3   2  1 15.0    

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ  15   4    2   6  3 26.7    

ΟΚΣΧΒΡΗΟ  24   7    7   7  3 29.2    

ΝΟΔΜΒΡΗΟ 141  71  25  21 24 50.3    

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ  89  43  22  16  8 48.3    

ΤΝΟΛΟ 
  104 119 64     

464 177   287 38.1 96 10 10.4 
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Δηθόλα 14. Μεληαίεο κεηαβνιέο ηνπ ζπληειεζηή θελνχ ζηνκαρηνχ (V%) θαη ηνπ βαζκνχ 

πιεξφηεηαο ηνπ ζηνκαρηνχ (π %) ιαβξαθηνχ ηεο ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ. 

 

 

 ηελ εηθφλα 15, παξνπζηάδεηαη ε κεηαβνιή ηνπ ζπληειεζηή θελνχ ζηνκαρηνχ 

ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο ησλ ςαξηψλ ηνπ δείγκαηνο.  

Οη κεγαιχηεξεο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή αληηζηνηρνχλ ζηα κεγέζε ησλ θιάζεσλ 

141-200 mm θαη 201-280 mm, πνπ είλαη 58.8% θαη 42.9%  αληίζηνηρα.  

Αληίζεηα νη κηθξφηεξεο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή θελνχ ζηνκαρηνχ  βξέζεθαλ ζηα 

κεγέζε ησλ θιάζεσλ 17-60, 61-140 θαη 501-800 mm, πνπ είραλ αληίζηνηρα ηηκέο, 

10.4%, 9.1% θαη 15.6%.  

ηηο ππφινηπεο θιάζεηο κεγεζψλ ν ζπληειεζηήο θελνχ ζηνκαρηνχ είλαη ηεο 

ηάμεο ηνπ 36-37%.  

Ζ ηξνθνιεςία είλαη εληνλφηεξε ζηα κεγέζε θάησ ησλ 140 mm θαη ζηα 

κεγάια ςάξηα. 

ε ζρέζε κε ην κέγεζνο, ν κέζνο βαζκφο πιεξφηεηαο ησλ ζηνκαρηψλ πνπ 

πεξηείραλ ζήξακα είλαη κηθξφηεξνο ηνπ 1% ζηα κεγέζε 280-500 mm. Σν γεγνλφο 

απηφ ζπλδέεηαη αθελφο κε ηελ επνρή αιηείαο ησλ δεηγκάησλ (ηα πεξηζζφηεξα ησλ 

δεηγκάησλ αιηεχζεθαλ απφ ην κήλα Ννέκβξην θαη Γεθέκβξην), θαζψο θαη κε ηελ 

είζνδν ησλ ςαξηψλ ζηελ πεξίνδν ηεο αλαπαξαγσγήο. 

Οη κεγαιχηεξεο ηηκέο ηνπ κέζνπ βαζκνχ πιεξφηεηαο θαηαγξάθεθαλ ζηα 

κεγέζε ηεο θιάζεο 61-140 mm (Δηθφλα 16).    

Μεηαμχ ησλ αξζεληθψλ θαη ζειπθψλ δελ βξέζεθε δηαθνξά ζην βαζκφ 

πιεξφηεηαο (έιεγρνο ANOVA). 
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Δηθόλα 15.  Μεηαβνιέο ζπληειεζηνχ θελνχ ζηνκαρηνχ κε ην κέγεζνο. 

 

 
Δηθόλα 16.  Μεηαβνιέο ηνπ ζπληειεζηή πιεξφηεηαο κε ην κέγεζνο. 

Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηνλ πιεζπζκφ θαηά ηε θάζε ηεο εηζφδνπ ηνπ ζηε ιηκλνζάιαζζα 

(ηρζχδηα 17-60 mm), ν ζπληειεζηήο απηφο, απνηειεί  έλδεημε ηφζν ηεο ζπρλφηεηαο δηαηξνθήο φζν θαη 

ησλ  ζπλζεθψλ δηαηξνθήο (Δηθφλα 17).  

Γεδνκέλνπ φηη ζηε θάζε απηή ηεο δσήο ηνπ ιαβξαθηνχ, ε δηαηξνθή έρεη ην θπξίαξρν ξφιν ζηε 

ζηξαηεγηθή επηβίσζεο ηνπ, ν ζπληειεζηήο απηφο  ζπλδέεηαη κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ νξγαληζκνχ, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ε κεηαλάζηεπζε πξνο ηα εζσηεξηθά λεξά ηεο ιηκλνζάιαζζαο.  

ηα 96 δείγκαηα πνπ εμεηάζζεθαλ, ν ζπληειεζηήο θελνχ ζηνκαρηνχ ήηαλ 10.4%. Ο 
ζπληειεζηήο απηφο, είλαη  θαιχηεξνο, απφ απηφλ πνπ πξνζδηνξίζζεθε γηα ηα κεγαιπηέξνπ κεγέζνπο 

άηνκα κέζα ζηε ιηκλνζάιαζζα (Δηθφλα 15). 

Αλαιχνληαο ηε κεληαία έληαζε ηξνθνιεςίαο ζε απηή ηε θάζεο ηεο δσήο ηνπ ιαβξαθηνχ, 

δηαπηζηψζεθε κείσζε ηεο, πηζαλφλ ιφγσ δπζθνιίαο ηνπ νξγαληζκνχ λα ηθαλνπνηεζεί απφ ηα δηαζέζηκα 

ζεξάκαηα ηελ επνρή απηή ζηηο αθηέο. ηελ πηζαλφηεηα απηή, ζπλεγνξεί θαη ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ 

ζεξακάησλ αλά ζηνκάρη (Δηθφλα 18).  
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Δηθόλα 17. Μεηαβνιή ηνπ ζπληειεζηή θελνχ ζηνκαρηνχ ζηα λεαξά ηρζχδηα ιαβξαθηψλ πνπ 

πξνζεγγίδνπλ ηηο αθηέο ηεο ιηκλνζάιαζζαο ηελ επνρή ηεο εζφδεπζεο. 

 

Δηθόλα 18.  Μεηαβνιή ηνπ αξηζκνχ ζεξακάησλ αλά ζηνκάρη (Nm/N), ηελ επνρή εζφδεπζεο ησλ 

ηρζπδίσλ ιαβξαθηνχ ζηε ιηκλνζάιαζζα Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ (Lm ην κέζν κήθνο ησλ αηφκσλ ζε mm) 

 

6.3.2. ύλζεζε ησλ ζηνκαρηθώλ πεξηερνκέλσλ. 

 
ηνλ πίλαθα 17, παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ησλ ζηνκαρηθψλ 

πεξηερνκέλσλ φζνλ αθνξά ηελ πνζνηηθή ζχλζεζε ησλ ζεξακάησλ. Αλαιπηηθφηεξα ηα απνηειέζκαηα 

αλά θιάζε θαζψο θαη αλά κήλα δίδνληαη ζηνπο πίλαθεο ηνπ παξαξηήκαηνο ΗΗ 

 

Απφ  ηα  373 ζηνκάρηα πνπ πεξηείραλ  ηξνθή,  θαηαγξάθεθαλ ζπλνιηθά 2436 ζεξάκαηα, 

ζπλνιηθνχ βάξνπο 1531 g. Ο κέζνο αξηζκφο ησλ ζεξακάησλ αλά ζηνκάρη  ήηαλ 6.5 θαη ην κέζν βάξνο 

ησλ πεξηερνκέλσλ ζεξακάησλ αλά ζηνκάρη βξέζεθε 4.1 g. Σν κέζν βάξνο ησλ ζεξακάησλ πνπ 

βξέζεθαλ ήηαλ 0.6 g. 
 

Ζ ζχλζεζε ηεο δηαηξνθήο απηνχ ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ιαβξαθηψλ ζηε ιηκλνζάιαζζαο 

Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ (Δηθφλεο 19 & 20) απνηειείηαη βαζηθά απφ ςάξηα θαη γαξίδεο πνπ απνηεινχλ 

θαη ηηο βαζηθέο νκάδεο ζεξακάησλ (πξσηεχνληα), ελψ ζηα δεπηεξεχνληα ζεξάκαηα πξνζδηνξίδνληαη 

θαβνχξηα θαη ηα κηθξά θαξθηλνεηδή  θπξίσο ηα Ακθίπνδα. ε απηέο ηηο 4 νκάδεο πεξηιακβάλνληαη ηα 

πιένλ επηζπκεηά ζεξάκαηα ηνπ ιαβξαθηνχ ηεο ιηκλνζάιαζζαο (Πίλαθαο 18). 

 

Ζ κεγαιχηεξε αξηζκεηηθή παξνπζία (ζπρλφηεηα Cn%) ησλ θαηαλαιηζθνκέλσλ θαηεγνξηψλ 

ζεξακάησλ πνπ πξνζδηνξίζζεθαλ θαηαηάζζνληαη ζηελ νκάδα ησλ «κηθξψλ θαξθηλνεηδψλ» (Cn=66%) 

κε κεγαιχηεξα πνζνζηά απφ απηή ηελ θαηεγνξία ηα Ακθίπνδα (Gammarus) θαη ηα Κσπήπνδα 

(Cn=33.3% & Cn=23.4%), αθνινπζνχλ νη γαξίδεο (Cn=12.9%) κε θπξίαξρν ην Palaemon (Cn=10%), 
ηα ςάξηα (Cn=12.1%) κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα αξηζκεηηθήο εκθάληζεο ηηο αζεξίλεο (Cn=5.4%) θαη 

ηα θεθαινεηδή (Cn=2.8%) θαη ηέινο ηα θαβνχξηα (Cn=5.5%).  

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 17.  πλνπηηθά απνηειέζκαηα ηεο εμέηαζεο ησλ ζηνκαρηθψλ πεξηερνκέλσλ αλά 

κήλα.(n: Αξηζκφο αηφκσλ πνπ εμεηάζζεθαλ, nV: Αξηζκφο αηφκσλ κε θελά ζηνκάρηα, Ν: Αξηζκφο ζηνκαρηψλ πνπ 

εμεηάζζεθαλ θαη πεξηείραλ ζήξακα, V%: πληειεζηήο θελνχ ζηνκαρηνχ, Np: Αξηζκφο ζεξακάησλ αλά θαηεγνξία 
πνπ πξνζδηνξίζζεθαλ Wp: Βάξνο ζεξακάησλ αλά θαηεγνξία Wp/Ν: Μέζν Βάξνο ζεξακάησλ αλά ζηνκάρη κε 
πεξηερφκελν Np/N: Μέζνο αξηζκφο ζεξακάησλ αλά ζηνκάρη Wp/Np: Μέζν αηνκηθφ βάξνο ζεξακάησλ). 

 

ΜΖΝΑ N NV N V% Np Wp Wp/Ν Np/N Wp/Np 

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ  23  8  15 34.8    97  193.4 12.9  6.5    2.00 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ  44 17  27 38.6  109  224.8   8.3  4.0 2.10 

ΜΑΡΣΗΟ  74 15  53 20.3  159  118.9   2.0  2.7 0.75 

ΑΠΡΗΛΗΟ  40  5  35 12.6  382     28.3   0.8 10.9 0.07 
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ΜΑΗΟ  41  5  36 12.2  288     33.1   0.9   8.0 0.11 

ΗΟΤΝΗΟ  41  7  34 17.0  176     36.3   1.1   5.2 0.21 

ΗΟΤΛΗΟ  20  3  17 15.0     92       5.6   0.3   5.4 0.06 

ΑΤΓΟΤΣΟ   8  2   6 25.0    22      11.3   1.9   3.7 0.51 

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ  15  4  11 26.7     84      39.9   3.6   7.6 0.47 

ΟΚΣΧΒΡΗΟ  24  7  17 29.2   163      46.5    3.3 11.6 0.29 

ΝΟΔΜΒΡΗΟ 141  71  70 50.3   483    287.7    4.1   6.9 0.60 

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ  89  43  46 48.3   391    504.9  11.0   8.5 1.29 

Μ.Σ./ΤΝΟΛΑ 560 187 373 33.4 2436  1531.0    4.1   6.5 0.60 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 18. πλνπηηθή ζχλζεζε ηεο δηαηξνθήο ηνπ ιαβξαθηνχ ζηε ιηκλνζάιαζζα 

Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ κε βάζε ηνπο ζπληειεζηέο πνπ πξνζδηνξίζζεθαλ γηα θάζε θαηεγνξία 

ζεξάκαηνο. 
 

ΘΗΡΑΜΑΣΑ Fn Cn Cw Q ΘΗΡΑΜΑΣΑ Fn Cn Cw Q 

ΜΗΚΡΑ 

ΚΑΡΚΗΝΟΔΗΓΖ 
40.7 66   2.1 139 

Ακθίπνδα 

Ηζφπνδα 

Κσπήπνδα 

Ναχπιηνη & πξνλχκθεο 

Γεθαπφδσλ 

16.9 

  4.3 

  8.0 

  5.1 

33.3 

  4.3 

23.4 

  2.9 

 1.5 

 0.6 

- 

- 

49.30 

  2.40 

- 

- 

ΓΑΡΗΓΔ 32.9 12.9 18.8 242 
Palaemon sp 

Paeneus sp 

24.7 

  6.4 

10.0 

  2.3 

14.5 

  3.9 

144.00 

    8.90 

ΚΑΒΟΤΡΗΑ 16.9 5.5 27.8 153 Carcinus sp 16.9   5.5 27.8 153.00 

ΦΑΡΗΑ 36.2 12.1 49.8 603 

Atherina sp 

Mugil sp 
Amphanius fascitus 

Gobius sp 
Απξνζδ. Φάξηα 

Άιια ςάξηα 

14.7 

  7.5 

  5.9 

  1.3 

  4.0 

  2.7 

  5.4 

  2.8 

  1.9 

  0.2 

  0.9 

  1.1 

12.8 

27.2 

  1.7 

  5.4 

  1.4 

  1.3 

  69.00 

  76.00 

    3.30 

    1.30 

    1.30 

    1.60 

ΦΤΚΖ-

ΦΤΣ.ΤΠΟΛΔΗΜ. 
1.3 0.2   0.3 0.1      

ΤΠΟΛΔΗΜΜΑ 

TΡΟΦΖ 
7.2 1.1   1.0 1.1      

ΓΗΑΦΟΡΑ-ΑΛΛΑ 2.9 1.9   0.4 0.8 
Πνιχραηηνη 

Μαιάθηα 

Άιια 

1.3 

0.8 

0.8 

 1.0 

 0.2 

 0.7 

- 

0.3 

- 

- 

     0.08 

- 

 

 

Δμεηάδνληαο ηνπο ζπληειεζηέο θξηηήξηα (Fn% & Q) ηεο ζεκαζίαο ηνπ 

ζεξάκαηνο γηα ηε δηαηξνθή ηνπ είδνπο, ζχκθσλα κε ηνλ Hureau (1970), ηα ζεξάκαηα 

πνπ θαίλεηαη φηη ηθαλνπνηνχλ πιήξσο ηηο ηξνθηθέο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ είλαη 

θαηά ζεηξά ηα κηθξά θαξθηλνεηδή, νη γαξίδεο, ηα ςάξηα θαη ηα θαβνχξηα (Fn>10%). 

Σα ππφινηπα ζεξάκαηα πνπ πξνζδηνξίζζεθαλ ζεσξνχληαη σο ηπραία. 

 

Ο ζπληειεζηήο δηαηξνθήο «Q» πνπ εθθξάδεη ηε ζεκαζία ελφο ζεξάκαηνο γηα 

ηε δηαηξνθή δείρλεη φηη ηε κεγαιχηεξε ζεκαζία έρνπλ ηα ςάξηα (Q= 603) θαη νη 

γαξίδεο (Q=243). Δλψ ηα κηθξά θαξθηλνεηδή θαζψο θαη ηα θαβνχξηα, έρνπλ 

δεπηεξεχνπζα ζεκαζία (Q= 139 & Q=153 αληηζηνίρσο).  

 

Καηά ζεηξά (πίλαθαο 18), αλεμάξηεηα ησλ θαηεγνξηψλ πνπ αλαθέξζεθαλ, ε 

ζεκαζία ησλ ζεξακάησλ γηα ηε δηαηξνθή ηνπ ιαβξαθηνχ έρεη σο αθνινχζσο: ηα 

θαβνχξηα Carcinus aestuarrii (Q=153),oη γαξίδεο Palaemon sp. (Q=144), νη αζεξίλεο 

(Q=69), νη θέθαινη (Q=76), ηα Ακθίπνδα Gammarus (Q=49), νη γαξίδεο Paeneus sp 

(Q=9), ην ςάξη Amphanius fasciatus (Q=3.3), ηα Ηζφπνδα θπξίσο Sphaeromas 

(Q=2.4) θαη νη γσβηνί (Q=1.3). 
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Απφ ηε κεληαία θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ ζεξακάησλ (πίλαθεο 

παξαξηήκαηνο ΗΗ), πξνθχπηεη πψο ηα Γεθάπνδα θαξθηλνεηδή, ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

θαηαλάισζε, αλειιηπψο φιν ην έηνο ζαλ πξσηεχνληα ζεξάκαηα (Q>200) ελψ ηα 

ςάξηα θαη ηα άιια θαξθηλνεηδή δελ έρνπλ ζηαζεξή παξνπζία φιν ην έηνο. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δηθόλα 19. Σα ζεκαληηθφηεξα ζεξάκαηα σο πνζνζηφ ζπρλφηεηαο (Fn%) γηα ηε δηαηξνθή ηνπ ιαβξαθηνχ 

ηεο ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 20. Σα ζεκαληηθφηεξα ζεξάκαηα γηα ηε δηαηξνθή ηνπ ιαβξαθηνχ ηεο ιηκλνζάιαζζαο 

Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ (Fn: πνζνζηφ ζπρλφηεηαο εκθάληζεο, Q: ζπληειεζηήο δηαηξνθήο). 
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6.3.3.  Μεηαβνιέο ζηε ζύλζεζε ηεο δηαηξνθήο ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο. 

 

Υσξίδνληαο ην δείγκα ζε νθηψ (8) θιάζεηο κεγεζψλ, ε πνηνηηθή ζχλζεζε ησλ 

δηαθφξσλ ζεξακάησλ ζηα ζηνκάρηα πνπ εμεηάζζεθαλ (Cn%) παξνπζηάδεηαη ζηελ  

εηθφλα 21.  

ηα κεγέζε 17-280 mm, ηα ζπρλφηεξα  ζεξάκαηα είλαη ηα κηθξνχ κεγέζνχο 

θαξθηλνεηδή. Απφ απηά ηα Κσπήπνδα είλαη ηα ζπρλφηεξα ζεξάκαηα γηα ηνλ γφλν (17-

60 mm), αθνινπζνχλ Ακθίπνδα θαη Ηζφπνδα, ηα νπνία κεηά ην κέγεζνο ησλ 280 mm 

είλαη κάιινλ ζπάληα.  

ηα κεγέζε ηεο θιάζεο, 281-370 mm, παξαηεξείηαη κηα ζηαδηαθή 

αληηθαηάζηαζε ησλ κηθξψλ θαξθηλνεηδψλ απφ ηηο γαξίδεο (Palaemon & Paeneus), 

ελψ ζηηο επφκελεο θιάζεηο, ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα εκθάληζεο έρνπλ ηα ςάξηα 

(θπξίσο πειαγηθά, φπσο αζεξίλεο θαη θέθαινη) θαη ηα θαβνχξηα.  

Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηα ηρζχδηα 17-60 mm, δειαδή ην γφλν ηελ επνρή πνπ 

απηφο επηδηψθεη ηελ είζνδν ηνπ ζηε ιηκλνζάιαζζα, ηα Κσπήπνδα έρνπλ ηε 

κεγαιχηεξε αξηζκεηηθή ζπκκεηνρή  (Cn=70%), αθνινπζνχλ ηα Ακθίπνδα (Cn=10%) 

θαη κηθξννξγαληζκνί ηνπ πιαγθηφλ φπσο λαππιηνη θαη πξνλχκθεο θαξθηλνεηδψλ 

(Cn=8%) .  

Όζνλ αθνξά ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ ζεξακάησλ (Fn%), ζηα κεγέζε 

απηά, θαηά ζεηξά ηα πξνηηλνχκελα ζεξάκαηα είλαη: Κσπήπνδα (Fn=35%) >Ακθίπνδα 

(Fn= 29%) >Μπζηδψδή (Fn = 17%) >πξνλχκθεο Γεθαπφδσλ (Fn= 6.1%) >λαχπιηνη 

Καξθηλνεηδψλ (Fn= 6%) (Δηθφλα 22). 
 

 

Δηθόλα 21. Πνηνηηθή ζχλζεζε ησλ  ζεξακάησλ ηνπ ιαβξαθηνχ ζηε ιηκλνζάιαζζα Μεζνινγγίνπ- 

Αηησιηθνχ αλά θιάζε κεγέζνπο. 
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Amphanius 0 0 0 1 5 0 13

Carcinus 0 0 0 5 9 11 27

Paeneus 0 0 0 1 13 3 1

Mugil 0 0 0 0 7 10 15
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Δηθόλα 22. πρλφηεηα εκθάληζεο ηνπ ζεξάκαηφο (Fn%)  θαη πνηνηηθή ζχλζεζε ησλ ζεξακάησλ ζην γφλν 

ιαβξαθηνχ (17-60 mm). 

 

 

 

6.3.4. Γηαηξνθή ηνπ γόλνπ (κέγεζνο < 60 mm) θαηά ηε θάζε ηεο εζόδεπζεο.  

 

ηε θάζε απηή ηεο δσήο ηνπ ιαβξαθηνχ, ε ηξνθνιεςία είλαη ηδηαίηεξα 

έληνλε. Απφ ηα 96 ζηνκάρηα πνπ εμεηάζζεθαλ βξέζεθε ζπληειεζηήο θελνχ 

ζηνκαρηνχ 10.4%.  
 
ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ εζφδεπζεο παξαηεξείηαη κηα ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή 

θελνχ απφ 0% ην Μάξηην, ζε 15.4% ηνλ Ηνχιην, παξάιιεια κε κηα ζεκαληηθή κείσζε ηνπ κέζνπ 

αξηζκνχ ζεξακάησλ αλά ζηνκάρη, απφ 13.6 ηνλ Απξίιην ζε 4.4 ηνλ Ηνχιην (Δηθφλα 17). 

  

Αλαιχνληαο ην ζπληειεζηή ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ησλ ζεξακάησλ, δηαπηζηψλεηαη κηα ηζρπξή 

δηαθνξνπνίεζε, κε ην κέγεζνο ησλ ηρζπδίσλ, ε νπνία ζπλδέεηαη θπξίσο κε ην κέγεζνο ησλ ζεξακάησλ. 

ηα κεγέζε θάησ ησλ 30 mm, θπξηαξρνχλ ηα Κσπήπνδα, ελψ ζηα κεγέζε πάλσ ησλ 30 mm, 

θπξηαξρνχλ ηα Ακθίπνδα (Fn%>50%), (Δηθφλα 23). 
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Δηθόλα 23. πρλφηεηα εκθάληζεο ησλ ζεξακάησλ πνπ πξνηηκνχλ ηα ηρζχδηα ιαβξαθηνχ ζε κεγέζε 17-30 

mm (α) θαη 31-60 mm (β). 

 

 

 

6.3.5. Γηαηξνθή  ησλ κεγεζώλ, άλσ ησλ 60 mm. 

 

Πξφθεηηαη γηα ηα κεγέζε ησλ ςαξηψλ πνπ δηαηξέθνληαη εληφο ηεο 

ιηκλνζάιαζζαο. 

        

ηελ θιάζε 61-140 mm, ε δηαηξνθή ζηεξίδεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζε 

κηθξά θαξθηλνεηδή (Ηζφπνδα θαη Ακθίπνδα) ζε πνζνζηφ 13% θαη 79% αληηζηνίρσο.  

 

ηελ επφκελε θιάζε 141-200 mm, ηα κηθξά θαξθηλνεηδή, ζπλερίδνπλ λα 

απνηεινχλ ηα ζπρλφηεξα ζεξάκαηα  (Cn=47% & Cn=49% αληηζηνίρσο).  

         

ηελ θιάζε κεγέζνπο (201-280 mm) ηα κηθξά θαξθηλνεηδή, ζπλερίδνπλ λα 

απνηεινχλ ηα ζπρλφηεξα ζεξάκαηα (Cn= 80%), κε θπξίαξρα ηα Ακθίπνδα (76%), 

αιιά αξρίδνπλ λα εκθαλίδνληαη ηφζν νη γαξίδεο, θπξίσο Palaemon (9%) θαζψο θαη ηα 

ςάξηα , φπσο αζεξίλεο (9%). 

        

ηελ θιάζε 281-370 mm ηα κηθξά θαξθηλνεηδή δελ απνηεινχλ παξά κφλν ην 

16% ησλ ζεξακάησλ. ηελ θιάζε απηή ε πιεηνςεθία ησλ ζεξακάησλ είλαη νη 

γαξίδεο (45%) θαη αθνινπζνχλ ηα ςάξηα (28%) θαη ηα θαβνχξηα  (9%). 

        

ηελ θιάζε 371-500 mm ε ζπκκεηνρή ησλ θαβνπξηψλ απμάλεη (22%) εηο 

βάξνο ησλ κηθξψλ θαξθηλνεηδψλ (11%), νη γαξίδεο ζπκκεηέρνπλ κε 35% θαη ηα 

ςάξηα κε 28%.  

 

(B): 31-60 mm
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ηελ θιάζε 501-800 mm, θπξηαξρνχλ ηα ςάξηα (60%) θαη ηα θαβνχξηα 

(30%). 
       

ηνλ πίλαθα 19, παξνπζηάδνληαη νη ζπληειεζηέο δηαηξνθήο Fn% & Q, θαη 

ζεκεηψλνληαη νη νκάδεο ησλ ζεξακάησλ, πνπ απνθηνχλ δηαηξνθηθή ζεκαζία 

(πξσηεχνπζα ή δεπηεξεχνπζα) γηα θάζε θιάζε κεγέζνχο ησλ ιαβξαθηψλ (Fn%>15 ή 

Q>200). Ζ αιιεινπρία ησλ ζεξακάησλ είλαη εκθαλέζηαηε. 
      

 

ΠΙΝΑΚΑ 19.  πληειεζηέο δηαηξνθήο Fn% & Q ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο ηνπ ιαβξαθηνχ ηεο 

ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ. Τπνγξακκίδνληαη ηα ζεξάκαηα κε ηελ πξσηεχνπζα ζεκαζία ζηε 

δηαηξνθή (Q > 200 ή Fn>10%). 

 

ΘΖΡΑΜΑTA 
17-30 mm 31-60 mm 61-140 mm  141-200 mm 201-280 mm 281-370 mm 370-500 mm 501-800 mm 

Fn Q Fn  Q Fn Q Fn Q Fn Q Fn Q Fn Q Fn Q 

ΜΙΚΡΑ 

ΚΑΡΚΙΝΟΔΙΓΗ 

100 - 99 - 90 1000 100 4512 16 104

0 

12 32 8 3   

ΚΧΠΗΠΟΓΑ 93 - 8 -             

ΑΜΦΙΠΟΓΑ   96 - 50 5851 57 1282 16 825 10 14 4 1   

ΙΟΠΟΓΑ   27 - 20 133 43 967 6 8 2 6 4 2   

ΓΑΡΗΓΔ       29 198 36 528 63 1935 49 897 15 16 

Palaemon sp.       29 198 30 377 41 1069 40 671 11 12 

Peaneus sp.         5 4 17 80 4 9 1  

ΚΑΒΟΤΡΗΑ         6 6 23 142 47 816 59    961 

ΦΑΡΙΑ         27 175 64 1972 53 1036 95 3960 

Atherina sp.         17 89 23 142 18 79 48 414 

Mugil sp.           7 84 18 220 52 583 

Αξηζκόο 

Θεξακ/ζηνκαρη 
20.4 8.12 5.6 11.6 6.8 3.82 4.1 7.0 

Βάξνο 

Θεξακ./ζηνκαρ. 
0.000 0.000 0.047 0.56 1.1 2.82 7.3 29.7 

Μέζν βάξνο 

ζεξακάησλ 
0.000 0.000 0.008 0.049 0.16 0.740 1.780 4.221 

 

 

 

6.3.6.Σν κέγεζνο ησλ ζεξακάησλ. 
 

Πξνζδηνξίδνληαο αλά θιάζε ην κέζν αξηζκφ ζεξακάησλ θαη ην κέζν πεξηερφκελν βάξνο αλά 

ζηνκάρη (πίλαθαο 19), παξαηεξείηαη φηη απφ ηελ πξψηε, ζηε δεχηεξε θιάζε, ν αξηζκφο ησλ ζεξακάησλ 

κεηψλεηαη ζεκαληηθά. Ζ κείσζε ζπλδπάδεηαη κε ηελ αιιαγή ησλ ζεξακάησλ απφ Κσπήπνδα ζε 

Ακθίπνδα.  

 

ηελ ηξίηε θιάζε, φπνπ αξρίδεη ε δηαηξνθή εληφο ηεο ιηκλνζάιαζζαο θαη ζηελ νπνία (φπσο 

θαη ζηελ επφκελε θιάζε) θπξηαξρνχλ ηα κηθξά θαξθηλνεηδή, ν αξηζκφο ησλ ζεξακάησλ αλά ζηνκάρη 

ζρεδφλ δηπιαζηάδεηαη.  
 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη κηα πηψζε ηνπ αξηζκνχ ζεξακάησλ, πνπ ζρεηίδεηαη κε ην 

κέγεζνο. Αληίζεηα ην κέζν πεξηερφκελν βάξνο αλά ζηνκάρη απμάλεηαη ζηαζεξά.  

 

Ζ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζεξακάησλ ζηελ ηειεπηαία θιάζε, ζρεηίδεηαη κε 

ηε δπζθνιία εχξεζεο ησλ ιαβξαθηψλ απηνχ ηνπ κεγέζνπο ζεξακάησλ, πνπ λα 

αληαπνθξίλνληαη ζην κέγεζνο ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ, πξνζαλαηνιίδεη εμ αλάγθεο ηα 

ςάξηα ζηελ αλαδήηεζε πεξηζζνηέξσλ ζεξακάησλ κηθξφηεξνπ κεγέζνπο. Δλψ ζηε 

δεχηεξε θιάζε κεγέζνπο ππάξρεη δπλαηφηεηα αιιαγήο ηνπ πεξηβάιινληνο (εζφδεπζε 

ζηε ιηκλνζάιαζζα), ζηελ 4
ε
-5

ε
 θιάζε, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αιιαγήο ζεξακάησλ.  

ηελ 7
ε
-8

ε
 θιάζε ε δπλαηφηεηα απηή είλαη θαίλεηαη εμ αλάγθεο πεξηνξηζκέλε, κε 

απνηέιεζκα ηελ αλαδήηεζε πεξηζζνηέξσλ ζεξακάησλ (Δηθφλα 24). 
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Δηθόλα 24. Μεηαβνιή ηνπ κεγέζνπο ησλ ζεξακάησλ θαη ηνπ αξηζκνχ αλά ζηνκάρη ζε ζρέζε κε ηελ θιάζε 

κεγέζνχο (Np/N: κέζνο αξηζκφο ζεξακάησλ αλά ζηνκάρη,  Wp/N: κέζν πεξηερφκελν βάξνο αλά ζηνκάρη  

Wp: κέζν βάξνο ζεξακάησλ). 
 

 
 

 

6.4. ΤΕΖΣΖΖ  
 

6.4.1. Γεληθά. 

 

Ζ δηαηξνθή θαη ε ηξνθηθή ζπκπεξηθνξά εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο, φπσο ηε 
ζεξκνθξαζία, ηελ πεξίνδν ηεο σνηνθίαο ή ηελ ψξα ηεο εκέξαο. ηηο κειέηεο δηαηξνθήο ησλ ςαξηψλ ην 

αληηθείκελν είλαη ην είδνο ηεο ηξνθήο, ελψ ζηηο κειέηεο ηεο δηαηξνθηθήο ηνπο ζπκπεξηθνξάο, ην 

αληηθείκελν είλαη, ην πφηε, γηαηί θαη πψο ηξέθεηαη ην ςάξη (Pickett & Pawson 1994). 

 

Όζνλ αθνξά ην ιαβξάθη, παξαηεξήζεηο καο απφ ηελ εθηξνθή ηνπ είδνπο,  νδεγνχλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ην ιαβξάθη ηξέθεηαη πεξηζζφηεξν έληνλα κε ρακειφ θσηηζκφ, ην ζνχξνππν ή λσξίο 

ηελ απγή. Δλδηαθέξνλ γηα ηελ ηξνθνιεςία  παξνπζηάδεη ε ζπρλφηεηα δηαηξνθήο, ν ξπζκφο πέςεο, ν 

ξπζκφο κεηαηξεςηκφηεηαο ηεο ηξνθήο, ν βαζκφο θάιπςεο ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ θηι. Σα ζηνηρεία 

απηά απνθηνχλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ είδνπο θαη έρνπλ κειεηεζεί ζε ζπλζήθεο 

ειεγρφκελεο εθηξνθήο (Barnabe 1990, Lancaster 1991, Santuli et al. 1993, Paspatis et al. 1999,  

Conides & Glamuzina 2001).   
Σα κνληέια  δηαηξνθηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ πξνηείλνληαη γηα ηελ εθηξνθή ησλ εηδψλ, είλαη 

απίζαλν λα είλαη ηα ίδηα θαη ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ζην νπνίν δαπαλάηαη πεξηζζφηεξε ελέξγεηα γηα 

ηελ ηξνθνιεςία, ηε κεηαλάζηεπζε, ελψ ζπγρξφλσο ε ζεξκνπεξίνδνο θαη ε θσηνπεξίνδνο δηαθέξνπλ 

ζεκαληηθά. ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιν λα κειεηεζεί ε δηαηξνθηθή ζπκπεξηθνξά 

ηνπ ιαβξαθηνχ. Γη‟ απηφ ε έξεπλα καο  πεξηνξίζηεθε  ζηελ έληαζε ηξνθνιεςίαο ζε ζρέζε  κε ηελ 

επνρή θαη ην κέγεζνο ησλ ςαξηψλ, ζηε ζχλζεζε ησλ ζεξακάησλ θαη ην πξνζδηνξηζκφ ηεο ζεκαζίαο 

θάζε ζεξάκαηνο. 

 

Παξαηεξήζεηο καο, ζηελ πεξηνρή ησλ ζχγρξνλσλ ηρζπνζπιιεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ 

ιηκλνζαιαζζψλ έδεημαλ κηα ηδηαίηεξε ζπκπεξηθνξά ηεο  θίλεζεο ησλ θνπαδηψλ ιαβξαθηψλ γηα ηε 

ζήξεπζε. πγθεθξηκέλα, ηα ιαβξάθηα, αλακέλνπλ ηε δηέιεπζε ησλ ζεξακάησλ ηνπο θαηά ηελ 

εζφδεπζε απηψλ ζηε ιηκλνζάιαζζα ή θαηά ηελ θάζνδν ηνπο ζηε ζάιαζζα. Σελ άλνημε, ζκήλνο 
ιαβξαθηψλ θαηά ηε θάζε ηεο αξρήο ηεο άκπσηεο, ζπγθεληξψλνληαη ζηα ζηφκηα επηθνηλσλίαο ησλ 

ιηκλνζαιαζζψλ κε ηε ζάιαζζα θπξίσο ζηα κέξε, πνπ δεκηνπξγνχληαη ζθηέο είηε απφ ηνπο δηαδξφκνπο 

ησλ ηρζπνζπιιεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, είηε απφ γεθχξηα, είηε ηέινο ζηηο ζρηζκέο ησλ βξάρσλ θαη 

επηηίζεληαη ζηα ηρζχδηα ή ζηηο κηθξέο γαξίδεο θαηά ηελ είζνδν ηνπο ζηε ιηκλνζάιαζζα. Αληίζεηα ην 

θζηλφπσξν, ην ζκήλνο ησλ ιαβξαθηψλ ζπγθεληξψλεηαη ζηα αληίζηνηρα ζεκεία ησλ ηρζπνζπιιεπηηθψλ 

πξνο ηε κεξηά ηεο ιηκλνζάιαζζαο θαηά ηε θάζε ηεο πιήκκεο.    
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Ζ επίζεζε γίλεηαη κε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά. Αλ ηα ζεξάκαηα είλαη πειαγηθά, ε επίζεζε 

γίλεηαη απφ ηνλ ππζκέλα ηαξάδνληαο ηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ. Αξπάδνπλ ην ζήξακα θαη 

θαηεπζχλνληαη πξνο ηνλ ππζκέλα. Αλ ηα ζεξάκαηα είλαη βελζηθά (π.ρ. κηθξέο γαξίδεο), ηα ιαβξάθηα 

θάλνπλ κηα ραξαθηεξηζηηθή θίλεζε θαη βξίζθνληαη ζηνλ ππζκέλα κε ην πιάη ηνπ ζψκαηνο ηνπο ζρεδφλ 

κέζα ζηελ άκκν. Σν ζήξακα εθηηλάδεηαη  πξνο ηελ επηθάλεηα θαη ην ζπιιακβάλνπλ απφ θάησ. Ζ 

θίλεζε απηή πεξηγξάθεηαη απφ ηνπο Pikcett and Pawson (1994), νη νπνίνη ππνζέηνπλ δπν εθδνρέο 
εμήγεζεο ηεο, ε κηα γηα ηελ απαιιαγή ησλ ςαξηψλ απφ εθηνπαξάζηηα θαη ε δεχηεξε γηα λα ελνριήζεη 

ηα θαξθηλνεηδή πνπ βξίζθνληαη ζακκέλα ζηελ άκκν ηνπ ππζκέλα, ψζηε λα  βξεζνχλ ζηα κεζφλεξα θαη 

λα είλαη δπλαηή ε θαηαβξφρζηζε ηνπο. Ζ δεχηεξε επηβεβαηψλεηαη κε ηηο δηθέο καο παξαηεξήζεηο.  

ηνπο ηρζπνθισβνχο, ε επίζεζε γηα ηε ιήςε ηεο ηξνθήο είλαη αλάινγε κε εθείλε πνπ 

παξαηεξήζεθε γηα ηα πειαγηθά ζεξάκαηα ζηε θχζε. Με ηε ξήςε ηεο ηξνθήο, ηα ιαβξάθηα νξκάλε απφ 

θάησ, ηελ αξπάδνπλ θαη απνκαθξχλνληαη πξνο ηνλ ππζκέλα ηνπ θισβνχ. Σα ζεξάκαηα θαηαπίλνληαη 

δσληαλά θαη γη‟ απηφ ην ιφγν, θαίλεηαη φηη γίλεηαη θαηά θάπνην ηξφπν επηινγή ηνπ κεγέζνπο ησλ 

ζεξακάησλ.  

 

 

6.4.2. Έληαζε ηξνθνιεςίαο. 

 
Ζ έληαζε ηεο ηξνθνιεςίαο θαη νη ζπλζήθεο απφ ηηο νπνίεο απηή εμαξηάηαη ζην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ, εθηηκάηαη απφ ηε κειέηε ηνπ ζπληειεζηή θελνχ ζηνκαρηνχ (V%) θαη ηνπ βαζκνχ 

πιεξφηεηαο ηνπ (π).   

 

Σν κέζν πνζνζηφ θελνχ ζηνκαρηνχ πνπ πξνζδηνξίζζεθε ζηελ πεξηνρή κειέηεο είλαη 33.4%. Σν 

πνζνζηφ απηφ δηακνξθψλεηαη ζε 38.1% γηα ην δείγκα πνπ πξνέξρεηαη κέζα απφ ηε ιηκλνζάιαζζα 

θαη 10.4 % γηα ην γφλν πνπ πξνζεγγίδεη ηηο αθηέο ησλ ινπξνλεζίδσλ θαηά ηελ επνρή ηεο εηζφδνπ 

ηνπ ζηε ιηκλνζάιαζζα.  

 

Όζνλ αθνξά ηελ πιεξφηεηα ησλ ζηνκαρηψλ, ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 41% ηα ιαβξάθηα ηεο 

ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ είραλ κηα κέζε πιεξφηεηα. Ο ζπληειεζηήο πιεξφηεηαο έρεη 

ηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο. 

 

Ο ζπληειεζηήο θελνχ ζηνκαρηνχ είλαη απφ ηνπο ρακειφηεξνπο εθείλσλ πνπ έρνπλ 

πξνζδηνξηζζεί ζε ζαιάζζηεο πεξηνρέο ηεο  Μεζνγείνπ θαη κεγαιχηεξνο εθείλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ 

Αηιαληηθφ (Πίλαθαο 20). 

 

Πίλαθαο 20. πληειεζηέο θελνχ ζηνκαρηνχ ηνπ ιαβξαθηνχ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο πνπ απηφ έρεη 

κειεηεζεί. 
 

ΠΔΡΗΟΥΖ 
ΤΝΣΔΛΔΣ

Ζ ΚΔΝΟΤ (V%) 

Γ

ΔΗΓΜΑ 

(ΑΣΟΜΑ) 

ΑΝΑΦΟΡΑ 

Βξεηάλε 26.1% 
 

272 
Boulineau-

Coatanea (1970) 

Λεθάλε ηνπ 

Arcachon (Αηιαληηθέο αθηέο 

Γαιιίαο) 

20.1%  
Labourg & 

Stequert (1973) 

Ν. Γαιιία 

 (ιηκλνζάιαζζα 

Sete) 

43.6% 
 

150 
Barnabe (1976a) 

Σπλεοία 61.9% 
 

423 
Ktari et al. 

(1978) 

Μ. Βξεηαλία 45.3% 
13

94 
Pickett & 

Pawson (1994) 

Αγγιία & Οπαιία 30.5% 
 

963 
Kelley (1987) 

Ηξιαλδία 10.0% 
 

103 
Kennedy & 

Fitzaurice (1972) 

Κόιπνο Άλακπα 36.9%  Kara & Derbal 
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(Αιγεξία) 568 (1996) 

Ληκλνζάιαζζα 

Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνύ 
33.4% 

 

560 

ΠΑΡΟΤΑ 

ΜΔΛΔΣΗ 

 
 

Ο ζπληειεζηήο θελνχ ζηνκαρηνχ απμάλεη απφ ην Ννέκβξην σο θαη ην Φεβξνπάξην (Δηθφλα 

14), δειαδή ηελ πεξίνδν ηεο ιεθηζνγέλεζεο (θεθάιαην αλαπαξαγσγήο), ζπγρξφλσο κε ηε κείσζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο  ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ηα ςάξηα  ηξέθνληαη ιηγφηεξν. Ζ 

δηαηξνθή θαίλεηαη λα απνθαζηζηάηαη ζην ηέινο απηήο ηεο πεξηφδνπ, αθνχ ν ζπληειεζηήο θελνχ πέθηεη 

απφ 50.3% ην Ννέκβξην, ζε 38.6% ην Φεβξνπάξην θαη ακέζσο κεηά ην Μάξηην ζε 20.3%. Απηφ 

ζεκαίλεη πψο αλ ην ιαβξάθη δελ ηξαθεί θαζφινπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γελλεηηθήο ηνπ σξίκαλζεο, ε 

δηαηξνθηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα αλαθάκπηεη ακέζσο κεηά απφ απηή. Ζ αλάθακςε  ηεο έληαζεο 

ηξνθνιεςίαο ζηελ πεξηνρή ηεο κειέηεο καο ζπλδπάδεηαη κε ηελ έλαξμε ηεο εαξηλήο αλφδνπ ηεο 

ζεξκνθξαζίαο. Σν ίδην ππνζηεξίδεηαη θαη απφ άιινπο εξεπλεηέο (Boulineau-Coatanea 1970, Labourg 

& Stequert 1973, Barnabe 1976a, Ktari et al. 1978, Arias 1980, Kara & Derbal 1996). 

Ζ εληνλφηεξε ηξνθνιεςία θαη ν βαζκφο πιεξφηεηαο ηνπ ζηνκαρηνχ, 

ζπλδέεηαη κε ην ξπζκφ πέςεο ηνπ ζηνκαρηθνχ πεξηερνκέλνπ. Ζ ζεξκνθξαζία 

ζπλδέεηαη κε ην ξπζκφ πέςεο (Barnabe 1978), επνκέλσο έλα ιαβξάθη κε κηζνγεκάην 

ζηνκάρη ην ρεηκψλα, δελ ηξέθεηαη κε ηνλ ίδην ξπζκφ πνπ ζα ηξαθεί ην θαινθαίξη. Σα 

επίπεδα πιεξφηεηαο ζπλδένληαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ δηαηξνθηθψλ αλαγθψλ ησλ 

ςαξηψλ (Pickett & Pawson 1994). Αλάινγα θαηλφκελα κε ηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο 

θαη ην βαζκφ πιεξφηεηαο, ζπκβαίλνπλ θαη κε ηηο πνιχ πςειέο ζεξκνθξαζίεο ή ηηο 

κεηαβαηηθέο πεξηφδνπο (φπσο ην απνηέιεζκα γηα ηνπο κήλεο Απξίιην θαη Αχγνπζην), 

(Δηθφλα 14).  

O Barnabe (1990) θαζψο θαη νη Pickett & Pawson (1994) ππνζηεξίδνπλ φηη ην 

ιαβξάθη δελ ιακβάλεη ηξνθή ζε ζεξκνθξαζία θάησ απφ 7 
ν
C. Γηθέο καο 

παξαηεξήζεηο απφ ηελ εληαηηθή εθηξνθή ηνπ είδνπο  ηνπνζεηνχλ ηε ζεξκνθξαζία 

απφηνκεο κείσζεο ηεο ηξνθνιεςίαο ζηνπο 10-11 
ν
C, πνπ ήηαλ θαη νη ρακειφηεξεο 

ζεξκνθξαζίεο πνπ ζεκεηψζεθαλ ην δηάζηεκα ηεο εθηξνθήο ηνπ είδνπο ζηε πεξηνρή. 

Δλ ηνχηνηο πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη παξ‟ φιεο ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ ηηκψλ απφ 

κήλα ζε κήλα δελ εληνπίδεηαη θακία ρξνληθή πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ην ιαβξάθη δε 

ηξέθεηαη ζηε ιηκλνζάιαζζα Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ. 
Οη Pickett & Pawson (1994), ζηελ Αγγιία θαη Οπαιία, βξήθαλ φηη ηα ελήιηθα άηνκα θαη ηα 

λεαξά (αλήιηθα κηθξφηεξα ησλ 42 cm) δελ ηξέθνληαη ην Φεβξνπάξην (ζπληειεζηήο θελνχ ζηνκαρηνχ 

100%). Δπίζεο θαηέγξαςαλ κεγάιεο ηηκέο ζπληειεζηή θελνχ, γηα ηα ελήιηθα ην Μάξηην (76%) θαη γηα 

ηα αλήιηθα ηνλ Ηαλνπάξην (86%). Αληίζεηα, ζηηο Ννηηφηεξεο πεξηνρέο ηνπ Αηιαληηθνχ θαη ζηε 

Μεζφγεην, δελ έρνπλ αλαθεξζεί πεξίνδνη θαηά ηηο νπνίεο ην ςάξη λα κε ηξέθεηαη (Barnabe 1976a, 
Ktari 1978), αλ θαη έρεη αλαθεξζεί κεγάινο ζπληειεζηήο θελνχ ζηνκαρηνχ (86.1%) ζηα ιαβξάθηα ησλ 

αθηψλ ηεο Αιγεξίαο (Kara & Derbal 1996).  

Σηο κεγάιεο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή θελνχ ζηνκαρηνχ ζηα ελήιηθα  ζπλδένληαη   κε ηελ σνηνθία 

ζηελ πεξηνρή, ελψ ζηα λεαξά άηνκα κε ηελ παξνπζία ηνπο ζε παξάθηηα λεξά (επνκέλσο πεξηζζφηεξν 

θξχα), ππνζηεξίδνληαο φηη νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο σνηνθίαο θαη ε ρακειή ζεξκνθξαζία πεξηνξίδνπλ ηε 

ιήςε ηξνθήο (Pickett & Pawson 1994). Σελ ίδηα ζέζε, ζρεηηθά κε ηε γελλεηηθή σξίκαλζε θαη ηε 

κείσζε ηεο ηξνθνιεςίαο ππνζηεξίδνπλ Boulineau-Coatanea (1970), Labourg & Stequert (1973), 

Barnabe (1976a), Ktari et al. (1978), Arias (1980), Kara & Derbal (1996).  

Οη Pickett & Pawson (1994) κειεηψληαο έλα δείγκα 838 αηφκσλ ιαβξαθηνχ ζηηο αθηέο ηεο 

Ννηηνδπηηθήο Αγγιίαο-Οπαιίαο, βξήθαλ φηη ζην 50% ησλ αηφκσλ ν βαζκφο πιεξφηεηαο ήηαλ θάησ 

ηνπ 1%, θαη ε ηξνθνιεςία κεηψλεηαη απφ ην Ννέκβξην κέρξη ηνλ Ηαλνπάξην, ελψ αληίζεηα απμάλεηαη 

απφ Ηνχλην κέρξη επηέκβξην. Ζ ζεξκνθξαζία επνκέλσο είλαη έλαο αθφκα παξάγνληαο πνπ ζπλδέεηαη 
άκεζα ηφζν κε ηελ έληαζε ηξνθνιεςίαο φζν θαη κε ην βαζκφ πιεξφηεηαο ζηνκαρηνχ, φπσο θαη ε 

γελλεηηθή σξηκφηεηα. 

ηηο θιάζεηο κεγεζψλ 141-200 mm & 201-280 mm, εληνπίδνληαη νη κεγαιχηεξεο ηηκέο ηνπ 

ζπληειεζηή θελνχ ζηνκαρηνχ (58% θαη 42% αληίζηνηρα) θαη νη κηθξφηεξεο (10%) ζε κεγέζε θάησ 
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ησλ 140 mm.  ηηο ππφινηπέο θιάζεηο κεγεζψλ ν ζπληειεζηήο θελνχ ζηνκαρηνχ είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 

35%, εθηφο ησλ κεγεζψλ άλσ ησλ 500 mm, πνπ βξέζεθε 15% (Δηθφλα 15).  

Οη κεγαιχηεξεο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή θελφηεηαο πνπ βξέζεθαλ ζηα λεαξά άηνκα, αθνινπζνχλ ην 

γεληθφ πξφηππν ηεο έληαζεο ηξνθνιεςίαο. Οη Roblin & Brusle (1984), ζηηο ιηκλνζάιαζζεο ηνπ 

θφιπνπ ηνπ Λένληνο (Ν. Γαιιία), θαηέγξαςαλ έλα ζπληειεζηή θελνχ ζε 9.5%, ελψ νη Aprahamian 

& Barr (1985), ζην Severn Estuary πξνζδηφξηζαλ ην ζπληειεζηή θελνχ ζε 8% θαη νη Kennedy & 

Fitzmaurice (1972) 9.3% ζηηο αθηέο ηεο Ηξιαλδίαο.  

 

 
6.4.3. Σα Θεξάκαηα. 

 

Ζ πιεξφηεηα ζηνκαρηνχ παξνπζηάδεί ηε κέγηζηε ηηκή 1.6% ηνλ Ηνχιην θαη ηελ ειάρηζηε ην 

Φεβξνπάξην 0.7% (Δηθφλα 16). 
Ο κέζνο αξηζκφο ζεξακάησλ αλά ζηνκάρη βξέζεθε 6.5, θαη ην κέζν πεξηερφκελν βάξνο αλά 

ζηνκάρη 4.1 g. Ο Barnabe (1976a) δίλεη 4.5 ζηελ πεξηνρή Sete (Ν. Γαιιία), ν Labourg & Stequert 

(1973), 14.4 ζηε ιεθάλε ηνπ Arcachon, o Boulineau-Coatanea (1970), 18.5 ζηε Βξεηάλε, o Ktari et al. 

(1978) 5.3 ζηελ Σπλεζία, o Kelley (1987) 4.9, ζηηο Βξεηαληθέο αθηέο θαη νη Kara & Derbal (1996) 4.5 

ζηελ Αιγεξία. Σν κέζν βάξνο ησλ ζεξακάησλ είλαη 0.6 g γηα ηα ιαβξάθηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο. Γηα 

άιιεο πεξηνρέο αλαθέξνληαη  0.43g γηα απηά ηεο Βξεηάλεο (Boulineau-Coatanea 1970), 1.94 g ζηε 

πεξηνρή ηεο  Sete (Ν. Γαιιία)  (Barnabe 1976) θαη 0.57 g ζηηο αθηέο ηεο Σπλεζίαο (Ktari et al. 1978) 

θαη 2.98 g ζηελ Αιγεξία (Kara & Derbal 1996).  

πλνιηθά ηα ιαβξάθηα ηεο Βξεηάλεο πεξηείραλ κεγαιχηεξν αξηζκφ κηθξψλ ζεξακάησλ απφ 

απηά ηεο πεξηνρήο καο, ελψ ηεο Ν. Γαιιίαο κηθξφηεξν. Απηφ δείρλεη ν ππνινγηζκφο ηνπ κέζνπ βάξνπο 

ηνπ ζηνκαρηθνχ πεξηερνκέλνπ: γηα ηε ιηκλνζάιαζζα Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ ην κέζν βάξνο ηνπ 
ζηνκαρηθνχ πεξηερνκέλνπ είλαη 4.1 g. ηε πεξηνρή Sete 4.5*1.94=8.63 g. ηε Βξεηάλε  

18.5*0.43=7.95g θαη ζηε Σπλεζία 5.3*0.57=3.02 g. 

Ζ πνζνηηθή απηή πνηθηιφηεηα ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο, είλαη πξνθαλέο πσο ζρεηίδεηαη κε ην 

είδνο ησλ ζεξακάησλ πνπ αθζνλνχλ ζε θάζε πεξηνρή. Φαίλεηαη απφ ηηο έξεπλεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, 

αιιά θαη άιιεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Αηιαληηθνχ (Costa 1988, Leaute 1984, Pickett & 

Pawson 1994, Wassef et al. 1985, Kara & Derbal 1996) πσο ην βαζηθφηεξν ζπζηαηηθφ ηεο δηαηξνθήο 

ησλ ιαβξαθηψλ είλαη ηα θαξθηλνεηδή θαη ηα ςάξηα θαη ην βαζηθφ είδνο απηήο ηεο νκάδαο είλαη 

δηαθνξεηηθφ απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή.   

Σα ζπρλφηεξα θαηαλαιηζθφκελα ζεξάκαηα (Cn%) πνπ βξέζεθαλ είλαη κε ηε ζεηξά, απφ ηα 

κηθξά θαξθηλνεηδή ηα Ακθίπνδα Gammarus (Cn=33%) θαη ηα Κσπήπνδα (Cn=23%), αθνινπζνχλ νη 

γαξίδεο Palaemon (Cn=13%), ηα θαβνχξηα (Cn=5.5%), νη αζεξίλεο (Cn=5.4%), ηα θεθαινεηδή 
(Cn=2.8%) θαη νη γαξίδεο Paeneus (Cn=2.3%) (Πίλαθαο 18). Απφ ηελ έξεπλα καο, σο πξσηεχνληα 

ζεξάκαηα ζηε δηαηξνθή ηνπ ιαβξαθηνχ ζηε ιηκλνζάιαζζα Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ  είλαη ηα 

θαβνχξηα  Carcinus s.p. (Q=152, Fn=17%), νη γαξίδεο Palaemon s.p. (Q= 143, Fn= 25%), ελψ σο 

δεπηεξεχνληα πνπ θαιχπηνπλ πιήξσο ηνλ νξγαληζκφ είλαη νη αζεξίλεο (Q= 69 Fn= 15%), ηα 

θεθαινεηδή (Q= 76, Fn= 7.5%) θαη ηα Ακθίπνδα Gammarus (Q=49, Fn= 17%), ηα ππφινηπα κπνξνχλ 

λα ζεσξεζνχλ σο ηπραία.  

Άιινη εξεπλεηέο, πξνζδηνξίδνπλ αλάινγεο θαηεγνξίεο νξγαληζκψλ σο επηζπκεηά ζεξάκαηα. 

Γηα παξάδεηγκα ν Barnabe (1976a) δηαπίζησζε φηη ηα πην ζπρλά θαηαλαιηζθφκελα είδε είλαη: Crangon 

crangon (F=17.25, Q=174.8), Macropipus depurator (F=13.0, Q=177), Sardina pilchardus (F=7.3, 

Q=101). Οη Ktari et al. (1978) αλαθέξνπλ ηα Γεθάπνδα Natantia θαη απφ ηα ςάξηα ηα Aphanius, ελψ ν 

Costa (1988) ζηηο εθβνιέο ηνπ Σάγνπ (Πνξηνγαιία) αλαθέξεη φηη ε δηαηξνθή ζηεξίδεηαη ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθά  ζηα ςάξηα Trigla lucerna, Ciliata mustela, Gobius niger, Gobius paganellus θαη 
Pomastoschistus minutus. ηνλ θφιπν ηεο Άλακπα (Αιγεξία) νη Kara & Derbal (1996), αλαθέξνπλ σο 

επηθξαηέζηεξα ζεξάκαηα ςάξηα (F=55-70.8) φπσο Mugil sp., Mullus sp., Trachurus sp., Sardina 

pilchardus θαη ηα Ακθίπνδα (Gammarus sp.) ζηα κηθξφηεξα κεγέζε (F=10-24.2). 

Γειαδή, ε επηινγή ησλ ζεξακάησλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ αθζνλία ηνπο ζηελ πεξηνρή. 

Αλάινγεο εθηηκήζεηο πνπ ζπλδένπλ ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ζεξακάησλ κε ην βαζκφ πξνηίκεζεο 
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αλαθέξνπλ ν Barnabe (1976), Roblin & Brosle (1984), Pickett & Pawson (1994). Οη Kara & Derbal 

(1996), ζπλδένπλ ηελ επνρηαθή θαηαλάισζε ησλ ζεξακάησλ κε ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπο ζηελ πεξηνρή 

ηεο κειέηεο ηνπο.   

Όια ηα είδε πνπ αλαθέξνληαη ζηηο έξεπλεο δηαηξνθήο αθνξνχλ θπξίσο ηα θνηλά επηβελζηθά 

είδε ηεο ελδνπαινηξξηαθήο δψλεο πνπ αθζνλνχλ ζε θάζε πεξηνρή. Όζν αθνξά ηα είδε ησλ ςαξηψλ, 

απηά έρνπλ κηα εληειψο δηαθνξεηηθή ζπκκεηνρή ζηε δηαηξνθή ηνπ ιαβξαθηνχ απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή, 
πνπ εμαξηάηαη απφ ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπο, αιιά θαη ηελ πξνέιεπζε ησλ δεηγκάησλ. Γηα παξάδεηγκα 

ζηελ Αγγιία ν Kelley (1987), θαηαγξάθεη ηα θαξθηλνεηδή ψο ζήξακα κε πεξηζζφηεξε ζπρλφηεηα, ελψ 

νη Pickett & Pawson (1994), αλαθέξνπλ ηα ςάξηα. Ζ πξνέιεπζε ησλ δεηγκάησλ ζηε δεχηεξε 

πεξίπησζε πξνέξρεηαη απφ ηε βηνκεραληθή αιηεία θαη αιηεχζεθαλ ζε βάζε 50-80 m, ζε αληίζεζε κε ηα 

πξψηα πνπ πξνέξρνληαη απφ παξάθηηα λεξά. Δίλαη πξνθαλέο, πψο ηα ςάξηα πνπ δνπλ καθξηά απφ ηηο 

αθηέο ζε βαζηά λεξά ζπλαληνχλ θνπάδηα πειαγηθψλ ςαξηψλ ηα νπνία απνηεινχλ ην βαζηθφ ηνπο 

ζήξακα. Σα ιαβξάθηα πνπ δνπλ ζηα παξάθηηα λεξά, έρνπλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα ζπλαληήζνπλ 

κεγαιχηεξε πνηθηιία ζεξακάησλ, ζηελ πεξίπησζε απηή θαξθηλνεηδή.        

Οη δηαθνξέο ζηελ θαηεγνξία ησλ πεξηζζνηέξσλ ζπρλά θαηαλαιηζθνκέλσλ ζεξακάησλ, απφ 

πεξηνρή ζε πεξηνρή πνπ αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία, ζηελ νπζία κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ 

θαηλνκεληθέο, αθνχ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ αθζνλία ηνπ είδνπο ζηε πεξηνρή, ηελ επνρηαθή ηνπ 

εκθάληζε, αιιά θαη ηνλ αξηζκφ ησλ δεηγκάησλ αλά επνρή. Μπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε κία 
νκνηφηεηα αλάκεζα ζηα είδε ησλ ζεξακάησλ ηνπ ιαβξαθηνχ ζε αθηέο ηνπ Αηιαληηθνχ θαη ηεο Γπηηθήο 

Μεζνγείνπ κε απηά πνπ πξνζδηνξίζζεθαλ ζηελ πεξηνρή ηεο κειέηεο καο. Αληίζεηα, δελ ππάξρεη θακία 

νκνηφηεηα κε απηά ηεο ιεθάλε ηνπ Arcachon (Labourg & Stequert 1973). Οη έξεπλεο ησλ Kennedy & 

Fitzmaurice (1972) ζηελ Ηξιαλδία θαζψο θαη ησλ Kelley (1987), Arias (1980), ζηηο Βξεηαληθέο  θαη 

Ηζπαληθέο αθηέο, αληηζηνίρσο νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα, πψο ηα ζεξάκαηα πνπ εληνπίδνληαη 

ζπλδένληαη κε ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπο ζην βηφηνπν.  

ε φιεο ηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, ηα θαξθηλνεηδή είλαη πεξηζζφηεξν άθζνλα ζηα 

ζηνκαρηθά πεξηερφκελα ηνπ ιαβξαθηνχ απφ φ,ηη ηα ςάξηα. Δίλαη  ελδηαθέξνλ φηη ηα ςάξηα πνπ 

ζεξεχνληαη απφ ην ιαβξάθη ζηε ιηκλνζάιαζζα Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ είλαη θπξίσο πειαγηθά. Απηφ 

εξκελεχεη ηε κεγάιε δηαθνξνπνίεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ ιαβξαθηνχ απφ έηνο ζε έηνο, δηφηη ζπλδέεηαη 

κε ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ζεξακάησλ. Σν γεγνλφο απηφ άιισζηε, ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ηε κηθξή ηηκή 
ηνπ ζπληειεζηή θελνχ ζηνκαρηνχ ζηα κεγάια κεγέζε. Απηή ε ζηξνθή ησλ κεγάισλ αηφκσλ ζε 

κεγαιχηεξα ζεξάκαηα, φπσο ηα ςάξηα έρεη θαηαγξαθεί απφ φινπο πνπ έρνπλ αζρνιεζεί κε ην ζέκα 

(Barnabe 1976a, Ktari et al. 1978, Kennedy & Fitzmaurice 1972, Kelly 1987, Arias 1980, Pickett & 

Pawson 1994, Kara & Derbal 1996).  

 

 

6.4.4. ύλζεζε ζεξακάησλ θαη θιάζε κεγέζνπο. 

 

Οη πξνηηκνχκελνη ηχπνη ζεξακάησλ έρνπλ ζρέζε  κε ην κέγεζνο (Δηθφλα 21 & Πίλαθαο 19). 

Σν πξφηππν απηφ, ηεο αιιαγήο ησλ ζεξακάησλ ηνπ ιαβξαθηνχ κε ην κέγεζνο είλαη γεληθφ, θαζψο 

κεγαιψλεη ην ιαβξάθη αλαδεηά κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο ηξνθή (Barnabe 1976a, Pickett & Pawson 1994, 

Kara & Derbal 1996). 
Γηα ηα πξψηα ζηάδηα δηαηξνθήο, κεηά ηελ απνξξφθεζε ηνπ ιεθηζηθνχ ζάθνπ, ε δηαηξνθή ηνπ 

ιαβξαθηνχ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ δελ είλαη πνιχ θαιά γλσζηή, ζε αληίζεζε κε ηελ ειεγρφκελε 

εθηξνθή. Τπάξρνπλ αλαθνξέο φηη ζην ζηάδην ησλ ηρζπνλπκθψλ, ηα ιαβξάθηα ηξέθνληαη απφ κηθξνχ 

κεγέζνπο δσνπιαγθηνληθνχο νξγαληζκνχο, φπσο λαχπιηνπο Κσπεπφδσλ θαη Κσπήπνδα (Pickett & 

Pawson 1994). ε ζπλζήθεο θαιιηέξγεηαο, ε δηαηξνθή, είλαη εληειψο δηαθνξεηηθή θαη ζηεξίδεηαη ζηελ 

θαηαλάισζε ηξνρνδψσλ θαη λαππιίσλ Artemia sp. ηα νπνία είλαη ηερλεηά θαιιηεξγνχκελα ζεξάκαηα, 

πνπ δελ ππάξρνπλ ζην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο ηνπ ιαβξαθηνχ, αιιά ην θαιχπηνπλ ελεξγεηαθά (Υψηνο 

& Ρνγδάθεο 1992). ε θάζε πεξίπησζε ε ηξνθή ζα πξέπεη λα είλαη ζε θηλνχκελε πιαγθηνληθή κνξθή. 

ηελ πξψηε θιάζε ηνπ γφλνπ (κήθνο 17-30 mm), ε παξνπζία ζεξακάησλ φπσο λαππιίσλ θαη 

Κσπεπφδσλ, ππνζηεξίδνπλ απηή ηελ ππφζεζε. 

Ζ ζχλζεζε ησλ ζεξακάησλ ησλ λεαξψλ ηρζπδίσλ, ησλ αλειίθσλ θαη ησλ ελειίθσλ, 
βηβιηνγξαθηθά παξνπζηάδεηαη δηαθνξεηηθή. Μηα απφ ηηο αηηίεο είλαη ν νξηζκφο πνπ δίδεη θάζε 

ζπγγξαθέαο, ζηε ιέμε “juvenille”. Οη Roblin & Brusle (1984), αλαθέξνπλ ζαλ  “juvenille”  ηρζχδηα κε 

κήθνο 9-12 cm, ελψ ν Kelley (1987) ζε ςάξηα 25-41 cm ειηθίαο 3-6 εηψλ. Ζ δηαηξνθή πξέπεη λα 

ζπγθξηζεί κε ην κέγεζνο ηνπ ςαξηνχ θαη φρη κε ηελ ειηθία (Pickett & Pawson 1994). Σν γεγνλφο απηφ, 

δειαδή ην δηαθνξεηηθφ κέγεζνο, δηαθνξνπνηεί θαη ην βηφηνπν πνπ κπνξνχλ λα βξίζθνληαη ηα δηάθνξα 

κεγέζε ςαξηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κειέηε ηεο δηαηξνθήο. Σα λεαξά θαη αλήιηθα άηνκα 

παξακέλνπλ γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα ζηνπο παξάθηηνπο ηφπνπο δηαηξνθήο (ιηκλνζάιαζζεο, 

παξάθηηα έιε, εθβνιέο πνηακψλ) θαη ζπάληα κεηαθηλνχληαη απφ απηνχο, αλ δελ αιιάμνπλ δξακαηηθά νη 
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πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο (θπξίσο ην ρεηκψλα) ή δελ εηζέιζνπλ ζηε θάζε ηεο ελειηθίσζεο (Barnabe 

1980, Desaunay et al. 1981, Dando & Demir 1985, Kelley 1986, 1987, Begout 1995). Οη Picket & 

Pawson (1994), ζπγθξίλνληαο ηε δηαηξνθή ίζσλ κεγεζψλ αηφκσλ ιαβξαθηνχ ηεο Μ. Βξεηαλίαο 

βξίζθνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο πνπ ηηο απνδίδνπλ ζην βηφηνπν θαη ζηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ζεξακάησλ.    

Απφ ηα απνηειέζκαηα ζπλάγεηαη φηη, ην ιαβξάθη ζηε ιηκλνζάιαζζα 

Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ δηαηξέθεηαη κε θαξθηλνεηδή θαη κε  ςάξηα, θπξίσο πειαγηθά 

αιιά θαη βελζηθά. Σν κέγεζνο ησλ ζεξακάησλ θαίλεηαη λα έρεη κεγάιε ζρέζε κε ην 

κέγεζνο ηνπ ζεξεπηή θαη ν αξηζκφο ησλ ζεξακάησλ κε ην κέγεζνο ηνπο. Ζ κφλε 

εμαίξεζε πνπ δηαπηζηψλνπκε αθνξά ηα Ακθίπνδα. Απηά ηα  δψα θαηαλαιψλνληαη ζε 

πνζφηεηεο απφ ηα ςάξηα ηεο ηάμεο κέρξη 280 mm, ελψ δελ βξέζεθαλ ή ζπαλίδνπλ ζε 

ςάξηα ηεο ηάμεο κεγέζνπο άλσ ησλ 371 mm.  

Οη βαζηθέο αιιαγέο ζηε δηαηξνθή ηνπ ιαβξαθηνχ ζηε ιηκλνζάιαζζα 

Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ παξαηεξνχληαη  ζηα κεγέζε ησλ 370 mm, θαη 500 mm. Οη 

Kennedy & Fitzmaurice (1972) θαη Labourg & Stequert (1973), Barnabe (1976a), 

Kara & Derbal (1996), δηαπηζηψλνπλ κία αιιαγή δηαηξνθήο φηαλ ην ιαβξάθη θηάλεη 

ζε νιηθφ κήθνο 400 mm πεξίπνπ, ελψ νη Pickett & Pawson (1994), ζπλνςίδνληαο ηηο 

κειέηεο δηαηξνθήο ηνπ ιαβξαθηνχ ζηελ Ν. Αγγιία & Οπαιία, αλαθέξνπλ αιιαγή ηεο 

δηαηξνθήο  απφ ην νιηθφ κήθνο ησλ 420 mm. ε θάζε πεξίπησζε, απφ φιεο ηηο 

κειέηεο δηαηξνθήο, πξνθχπηεη φηη ηα ιαβξάθηα ηξέθνληαη κε ηα είδε εθείλα πνπ έρνπλ 

ην θαηάιιειν κέγεζνο θαη είλαη ηα πιένλ δηαζέζηκα ζηελ πεξηνρή. 
ηελ πεξηνρή κειέηεο, ηα κηθξά θαξθηλνεηδή, απνηεινχλ ηελ πξνηηκφηεξε θαηεγνξία ζεξακάησλ 

κέρξη 280 mm, ελψ κέρξη ην κέγεζνο ησλ 140 mm απνηεινχλ ην απνθιεηζηηθφ ζήξακα. Σα 

ιαβξάθηα κεγέζνπο 370-500 mm, θαίλεηαη φηη δελ θαηαλαιψλνπλ ηα κηθξά θαξθηλνεηδή. Δθηφο απφ 

ηε δπζθνιία επηινγήο απηψλ ησλ κηθξψλ ζεξακάησλ, πηζαλφλ νη βξαγρηαθέο άθαλζεο, δελ 

επηηξέπνπλ ηε ζπγθξάηεζε απηήο ηεο ιείαο (Barnabe 1976a, Kara & Derbal 1996). Οη παξνπζίεο 

ησλ Sphaeromas θαη Gammarus πνπ έρνπλ θαηαγξαθή ζε απηή θαη ηηο κεγαιχηεξεο θιάζεηο 

αθνξνχλ κεγάια ζρεηηθά κεγέζε ιείαο. Τπνζέηνπκε φηη βξέζεθαλ ζην ζηνκάρη καδί κε άιια 

αληηθείκελα φπσο γηα παξάδεηγκα ηκήκαηα θπθψλ. 

  

Δμεηάδνληαο ην ζπληειεζηή δηαηξνθήο Q ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο, 

δηαπηζηψλνπκε φηη ηα κηθξά θαξθηλνεηδή, είλαη πξσηεχνληα ζεξάκαηα (Q>200), πνπ 

ηθαλνπνηνχλ πιήξσο ηεο ηξνθηθέο αλάγθεο ησλ ςαξηψλ (Fn>15%) κέρξη ην κέγεζνο 

ησλ 280 mm. Ζ ζεκαζία ησλ κηθξψλ θαξθηλνεηδψλ, κεηψλεηαη ζηηο επφκελεο θιάζεηο 

κεγεζψλ θαη κεηαηξέπεηαη ζε επνπζηψδε γηα ηα άηνκα άλσ ησλ 280 mm. Απφ ην 

κέγεζνο ησλ 141 mm νη γαξίδεο απνθηνχλ κεγαιχηεξε ζεκαζία (Fn= 16-40%) κέρξη 

ην κέγεζνο ηεο θιάζεο ησλ 371-500 mm. πγρξφλσο απφ ην ίδην κέγεζνο, ηα 

θαβνχξηα θαη ηα ςάξηα αξρίδνπλ λα αληηθαζηζηνχλ ηε ζεκαζία ησλ γαξίδσλ ζηε 

δηαηξνθή ηνπ ιαβξαθηνχ. Σέινο ζηα κεγέζε ηεο θιάζεο 501-800 mm ηα ςάξηα είλαη 

ην ζεκαληηθφηεξν ζήξακα. Απφ ηα ςάξηα, πνπ απνηεινχλ επηζπκεηφ ζήξακα κεηά ηα 

200 mm, θπξηαξρνχλ δπν θαηεγνξίεο, ηα πειαγηθά (αζεξίλεο θαη θεθαινεηδή) θαη ηα 

βελζηθά ή επηβελζηθά (γσβηνί).  Ζ παξνπζία ησλ άιισλ εηδψλ είλαη είηε πεξηζηαζηαθή 

(ζαξδέιεο) είηε ζρεηίδεηαη κε ηελ επνρηαθή παξνπζία απηψλ ησλ εηδψλ (ρέιηα θαη 

ζαθνξάθα). Ζ παξνπζία αβγψλ ςαξηψλ ππνζέηνπκε φηη θαηαλαιίζθεηαη ηπραία καδί 

κε άιια αληηθείκελα φπσο θχθε. 
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6.4.5. Γηαηξνθή θαη εζόδεπζε ηνπ γόλνπ ζηε ιηκλνζάιαζζα. 

 

„Όπσο αλαθέξζεθε ζην θεθάιαην ηνπ γφλνπ, ε αθζνλία ηνπ, ζπλδέεηαη κε ηε ζηαζεξφηεηα 

ησλ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ. Απηή ε ζηαζεξφηεηα ησλ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ, έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα ηε ζηξσκάησζε ησλ λεξψλ. Σε ζηξσκάησζε απηή εθκεηαιιεχνληαη νη ηρζπνλχκθεο θαη 

βξίζθνληαη ζην ζηξψκα εθείλν, ζην νπνίν ππάξρεη ε κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε ηεο θαηάιιειεο 

ηξνθήο  (Pickett & Pawson 1994). Αλάινγε ζηξαηεγηθή  έρεη αλαθεξζεί θαη  γηα ηνλ γαχξν ζηε 

ζάιαζζα ηεο Ηξιαλδίαο (Coombs et al. 1992).  

Ζ αιιαγή ηφζν ζην είδνο, φζν θαη ζην κέγεζνο ησλ ζεξακάησλ, γηα ηα κεγέζε ηνπ γφλνπ (<60 

mm) πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα 22, είλαη ραξαθηεξηζηηθή θαη έρεη αλαθεξζεί θαη απφ άιινπο 
εξεπλεηέο (Ferrari & Chieregato 1981, Roblin & Brusle 1984, Pickett & Pawson 1994). Δλ ηνχηνηο, 

πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη ην είδνο ησλ ζεξακάησλ, αλεμάξηεηα ηνπ κεγέζνπο ζπλδέεηαη κε ηε 

δηαζεζηκφηεηα ηνπ ζε θάζε πεξηνρή (πίλαθαο 21). 

  

 

Πίλαθαο 21. πρλφηεηα εκθάληζεο ζεξακάησλ (Fn%) πνπ έρεη θαηαγξαθεί  ζε δηάθνξεο 

πεξηνρέο (Picket & Pawson 1994 ηξνπνπ.) 

 

ΘΖΡΑΜΑΣΑ 

Aprahamian 

& Barr(1985) 

Ferrari & 

Chieregato 

(1981) 

Arias (1980) 

Roblin & 

Brusle 

(1984) 

ΠΑΡΟΤΑ 

ΜΔΛΔΣΖ 

Μεγέζε ιαβξαθηώλ 

< 70mm 24-79 mm 21-120 mm <72 mm 17-60 mm 

θώιεθεο (γεληθά)        14.3  

Πνιύραηηνη  10.0    

Κιαδνθεξαησηά   3.5  5.0    

Οζηξαθώδε      2.4  

Κσπήπνδα 10.3-40.0 60.0   2.4 83.3 35.0 

Πξνλύκθεο Κσπεπόδσλ  15.0    

Πξνλύκθεο Καξθηλνεηδώλ  35.0     6.0 

Μπζηδώδε 65.4-100 80.0 47.6  17.0 

Ηζόπνδα 11.5     4.8  

Ακθίπνδα     2.9   

Cammarus 19.2-33.3   52.4 29.0 

Corophium 16.7-40.0   88.1  

Γεθάπνδα   14.3   

Πξνλύκθεο Γεθαπόδσλ  20.0    4.8   6.1 

Έληνκα  6.0-10.0   2.4 28.6  

Πξνλύκθεο εληόκσλ      

Φάξηα  40.0   4.7 2.0-4.0  

Μαιάθηα    2.0-4.0  

 

 
Ζ απνπζία ησλ θαηάιιεισλ ζεξακάησλ ζηηο αθηέο ζε αληίζεζε πξνο ηελ   αθζνλία ηνπο, 

εληφο ηεο ιηκλνζάιαζζαο, είλαη ε βαζηθή αηηία εζφδεπζεο ζε απηή (Ferrari & Chieregato 1981, Roblin 

& Brusle 1984, Pickett & Pawson 1994).   

Ζ αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή θελνχ ζηνκαρηνχ, κε ηελ ειηθία άιια θαη ηελ επνρή εζφδεπζεο ηνπ 

γφλνπ (Δηθφλα 17 & 18), ζπλδέεηαη κε ηελ ππφζεζε καο, φηη νη ζπλζήθεο δηαηξνθήο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο έμσ απφ ηηο ιηκλνζάιαζζεο, ζπλδένληαη άκεζα κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο εζφδεπζεο. 
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Απφ ην ζχλνιν ησλ παξαηεξήζεσλ καο, δηακνξθψλεηαη ε αθφινπζε ζέζε καο ζρεηηθά κε ηε 

ζχλδεζε ηεο δηαηξνθήο κε ηελ εζφδεπζε ηνπ γφλνπ ζηε ιηκλνζάιαζζα. 

 

 Σα λεαξά ηρζχδηα, παξαηεξνχληαη ζηηο αθηέο φπνπ δηαηξέθνληαη κε δσνπιαγθηνληθέο κνξθέο 
(Κσπήπνδα, λαχπιηνπο θαξθηλνεηδψλ, πξνλχκθεο Γεθαπφδσλ θηι.) (Δηθφλα 22). Οη κνξθέο απηέο 

ζηελ αξρή ηεο άλνημεο είλαη φιν θαη πεξηζζφηεξεο ζηα ζεξκφηεξα  παξάθηηα λεξά. 

 

 Με ηελ αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ ηρζπδίσλ (Δηθφλα 23), δηαπηζηψλεηαη κηα ζηξνθή ζε 

κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο θαξθηλνεηδή, πνπ απνηεινχληαη θπξίσο απφ  Ακθίπνδα, ησλ νπνίσλ ε 

παξνπζία είλαη αθζνλφηεξε ζηνπο νξγαληθά πινπζηφηεξνπο ππζκέλεο ηεο ιηκλνζάιαζζαο, ζε 

αληίζεζε κε ηηο δσνπιαγθηνληθέο κνξθέο, πνπ αλ θαη έρνπλ ζεκαληηθή παξνπζία ζηηο αθηέο, δελ 

ηθαλνπνηνχλ ηηο ηξνθηθέο αλάγθεο ησλ κεγαιχηεξσλ ηρζπδίσλ.  

 

 Ζ αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή θελνχ ζηνκαρηνχ, κε ηελ ειηθία άιια θαη ηελ επνρή εζφδεπζεο ηνπ 

γφλνπ (Δηθφλα 17 & 18), ζπλδέεηαη κε ηελ ππφζεζε καο, φηη νη ζπλζήθεο δηαηξνθήο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο έμσ απφ ηηο ιηκλνζάιαζζεο, ζπλδένληαη άκεζα κε ηε 
δηαδηθαζία ηεο εζφδεπζεο. Δμάιινπ, νη παξαηεξήζεηο καο γηα ηελ παξνπζία κεγαιπηέξσλ 

αηφκσλ, πνπ είλαη ηθαλά λα δηαηξέθνληαη κε ηρζχδηα ή γαξίδεο έμσ απφ ηηο ιηκλνζάιαζζεο 

ππνζηεξίδνπλ ηελ ππφζεζε απηή. 

 

Οη Pickett & Pawson (1994), αλαθέξνπλ φηη, ζε ειηθία 2-3 κελψλ (δειαδή ζε 

κέγεζνο πεξί ηα 40-50 mm), ηα ηρζχδηα παξακέλνπλ θαη αλαπηχζζνληαη θνληά ζηηο 

αθηέο θαη ζηε ζπλέρεηα θηλνχληαη ελεξγεηηθά πξνο ηηο εθβνιέο πνηακψλ, 

ιηκλνζάιαζζεο, παξάθηηα έιε, πθάικπξεο πεξηνρέο θηι. Αλάινγεο παξαηεξήζεηο 

ζρεηηθά κε ηε ηξνθηθή κεηαλάζηεπζε ησλ ηρζπδίσλ ζηηο εθβνιέο πνηακψλ   

αλαθέξνπλ θαη νη Aprahanian & Barr (1985), Tzeng & Wang (1986), Ardizzone et al. 

(1988), Blanc et al. (2001). Ζ ρξεζηκνπνίεζε ησλ πεξηνρψλ απηψλ γηα ηα λεαξά 

ηρζχδηα, νθείιεηαη θπξίσο ζηελ πςειή παξαγσγηθφηεηα ηνπο (Weinstein 1979, Tzeng 

& Wang 1986) αιιά θαη ζηε ρακειφηεξε αιαηφηεηα πνπ πξνηηκνχλ ηα ηρζχδηα ηνπ 

ιαβξαθηνχ ζε κεγέζε 41-67 mm  (Aliot et al.1983). 
 

 

 

6.5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 
Ο κέζνο ζπληειεζηήο θελνχ ζηνκαρηνχ πξνζδηνξίζζεθε ζε 33.4%, κε ηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο 

ηελ πεξίνδν αλαπαξαγσγήο θαη ηηο κηθξφηεξεο ηελ αξρή ηεο άλνημεο. Ο ζπληειεζηήο απηφο είλαη 

ρακειφηεξνο ησλ ζπληειεζηψλ πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζζεί ζε ζαιάζζηεο πεξηνρέο ηεο Γπηηθήο 

Μεζνγείνπ θαη κεγαιχηεξνο εθείλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Αηιαληηθφ, ελψ ζπγθξίλεηαη κε απηφλ πνπ 

έρεη πξνζδηνξηζηεί γηα ηελ πεξηνρή ηεο Αιγεξίαο (Kara & Derbal 1996).  

 

Οη δηαθπκάλζεηο ηνπ δείθηε θελνχ ζηνκαρηνχ, καο επηηξέπνπλ λα ζπκπεξάλνπκε φηη, ηα 

ιαβξάθηα δηαηξέθνληαη ιηγφηεξν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γελλεηηθήο ηνπο σξίκαλζεο θαζψο θαη ην 

ρεηκψλα. Σα επίπεδα δηαηξνθήο  απνθαζίζηαηαη ζην ηέινο απηήο ηεο πεξηφδνπ. Ζ αλάθακςε ηεο 

έληαζεο ηξνθνιεςίαο ζηελ πεξηνρή ηεο κειέηεο καο ζπλδπάδεηαη κε ηελ έλαξμε ηεο εαξηλήο αλφδνπ 

ηεο ζεξκνθξαζίαο.  
 

ηε ιηκλνζάιαζζα Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ, δελ θαηαγξάθεηαη, πεξίνδνο πνπ ην ιαβξάθη δε 

ηξέθεηαη. Σν θαηλφκελν απηφ είλαη γεληθφ ζηε Μεζφγεην θαη νθείιεηαη ζηελ ζεξκνθξαζία, ζε αληίζεζε 

κε ηελ πεξηνρή ηεο Αγγιίαο-Οπαιίαο, ζηελ νπνία ηα ιαβξάθηα δελ ηξέθνληαη  ην κήλα Φεβξνπάξην. 

 

ηηο θιάζεηο κεγεζψλ 141-200 mm & 201-280 mm, εληνπίδνληαη νη κεγαιχηεξεο ηηκέο ηνπ 

ζπληειεζηή θελνχ ζηνκαρηνχ (58% θαη 42% αληίζηνηρα) θαη νη κηθξφηεξεο (10%) ζε κεγέζή θάησ ησλ 
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140 mm.  ηηο ππφινηπέο θιάζεηο κεγεζψλ ν ζπληειεζηήο θελνχ ζηνκαρηνχ είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 35%, 

εθηφο ησλ κεγεζψλ άλσ ησλ 500 mm, πνπ βξέζεθε 15%. Σν γεγνλφο απηφ ζπλδέεηαη κε ηε 

δηαζεζηκφηεηα ζεξακάησλ θαηαιιήινπ κεγέζνπο γηα θαηαλάισζε. 

 

Ο κέζνο αξηζκφο ζεξακάησλ αλά ζηνκάρη βξέζεθε 6.5 θαη ην κέζν πεξηερφκελν βάξνο αλά 

ζηνκάρη 4.1 g. Ζ πιεξφηεηα ζηνκαρηνχ παξνπζηάδεη ηε κέγηζηε ηηκή 1.6% ηνλ Ηνχιην θαη ηελ ειάρηζηε 
ην Φεβξνπάξην 0.7% . 

 

Σα ζπρλφηεξα θαηαλαιηζθφκελα ζεξάκαηα (Cn%) πνπ βξέζεθαλ είλαη θαηά ζεηξά, απφ ηα 

κηθξά θαξθηλνεηδή ηα Ακθίπνδα Gammarus (Cn=33%) θαη ηα Κσπήπνδα (Cn=23%), αθνινπζνχλ νη 

γαξίδεο Palaemon (Cn=13%), ηα θαβνχξηα (Cn=5.5%), νη αζεξίλεο (Cn=5.4%), ηα θεθαινεηδή 

(Cn=2.8%) θαη νη γαξίδεο Paeneus (Cn=2.3%). ε φιεο ηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, ηα θαξθηλνεηδή 

αλαθέξνληαη σο ηα  πεξηζζφηεξν άθζνλα ζηα ζηνκαρηθά πεξηερφκελα ηνπ ιαβξαθηνχ απφ φηη ηα ςάξηα. 

Αλ θαη ηα θαξθηλνεηδή κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ βελζηθά ή επηβελζηθά  είλαη ελδηαθέξνλ λα 

επηζεκάλνπκε  φηη ηα ςάξηα πνπ ζεξεχνληαη απφ ην ιαβξάθη ζηε ιηκλνζάιαζζα Μεζνινγγίνπ-

Αηησιηθνχ είλαη θπξίσο πειαγηθά. Απηφ εξκελεχεη ηε κεγάιε δηαθνξνπνίεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ 

ιαβξαθηνχ απφ έηνο ζε έηνο, αλάινγα κε ηε δηαζεζηκφηεηα απηψλ ησλ ζεξακάησλ.  

 
ε θάζε φκσο πεξίπησζε ε βαζηθή επηινγή ηνπ ζεξάκαηνο ζπλδέεηαη κε ηελ θαηαιιειφηεηα 

ηνπ κεγέζνπο ηνπ θαη ηελ αθζνλία ηνπ ζηελ  πεξηνρή.    

Ζ αιιαγή δηαηξνθήο ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο ηζρχεη  θαη ζηελ πεξίπησζε καο, 

γεληθά αθνινπζείηαη ε αξρή, λα πξνηηκάηαη ην ζήξακα πνπ αληαπνθξίλεηαη ζην 

κέγεζνο ηνπ ζεξεπηή. Σα θαηαλαιηζθφκελα ζεξάκαηα είλαη σζηφζν πην κεγάινπ 

κεγέζνπο ζηε δηθή καο πεξηνρή κειέηεο απ' φ,ηη ζηηο αθηέο ηεο Σπλεζίαο (Ktari et al. 

1978) θαη κηθξφηεξα απφ ηηο αθηέο ηεο Ν. Γαιιίαο (Barnabe 1976), ηεο Αιγεξίαο 

(Kara & Derbal, 1996) θαη ηεο Βξεηάλεο (Boulineau-Coatanea 1970). Σφζν ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο καο, φζν θαη νη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, ζπκθσλνχλ ζην 

γεγνλφο πσο ην ιαβξάθη είλαη επθαηξηαθφο ζεξεπηήο πνπ εθκεηαιιεχεηαη θάζε είδνπο 

δηαζέζηκν ζήξακα, θαηάιιεινπ κεγέζνπο πνπ θηλείηαη είηε ζηνλ ππζκέλα είηε ζηε 

ζηήιε ηνπ λεξνχ ζηελ πεξηνρή πνπ δεη. Σα θαξθηλνεηδή θαη ηα ςάξηα έρνπλ ηε 

κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ζηε δίαηηα ηνπ ιαβξαθηνχ, νη νξγαληζκνί απηνί απνηεινχλ ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο βηνκάδαο ζηελ πεξηνρή ηεο κειέηεο καο. ε ζρέζε κε ην 

κέγεζνο, ηα Κσπήπνδα απνηεινχλ ην 70% ησλ ζεξακάησλ ζηα κεγέζε θάησ ησλ 60 

mm, ελψ ηα Ακθίπνδα Gammarus ην ζπρλφηεξν ζήξακα κέρξη ην κέγεζνο ησλ 280 

mm. ηα κεγαιχηεξα κεγέζε, ηα ζπρλφηεξα θαηαλαιηζθφκελα ζεξάκαηα είλαη νη 

γαξίδεο, ηα θαβνχξηα θαη ηα ςάξηα. 
 

 Σα πιένλ ζεκαληηθά (πνηνηηθά θαη πνζνηηθά) ζεξάκαηα γηα ηε δηαηξνθή ηνπ ιαβξαθηνχ ηεο 

ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ κε ηε ζεηξά ζεκαζίαο είλαη, νη γαξίδεο (Q=243), ηα θαβνχξηα 

(Q=153), νη Αζεξίλεο (Q=69), ηα θεθαινεηδή (Q=79), ηα Ακθίπνδα (Q=49). Ζ δηαηξνθηθή ζεκαζία 

ησλ θαηαλαιηζθνκέλσλ ζεξακάησλ  κεηαβάιιεηαη κε ηελ θιάζε κεγέζνπο απφ ηα κηθξφηεξνπ 

κεγέζνπο θαξθηλνεηδή πξνο ηα κεγαιχηεξα (Ακθίπνδα>γαξίδεο>θαβνχξηα) θαη ηα ςάξηα, 

επηβεβαηψλνληαο ηελ αξρή, λα πξνηηκάηαη ην ζήξακα πνπ «αληαπνθξίλεηαη» ζην κέγεζνο ηνπ ζεξεπηή 

ζε ζρέζε κε ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ. 
 

Σέινο απνδεηθλχεηαη φηη ε ζνβαξφηεξε αηηία εζφδεπζεο ηνπ γφλνπ ζηε ιηκλνζάιαζζα 

ζπλδέεηαη κε ηε δηαηξνθή θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ζεξακάησλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΒΓΟΜΟ (7
ν
) 

 

Η Αλαπαξαγσγή 
 

 

 

7.1. ΔΗΑΓΧΓΖ  

 

Ζ δηαηψληζε ηνπ είδνπο θάζε νξγαληζκνχ θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα 

επηηπρνχο νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο αλαπαξαγσγήο ε νπνία ζα εμαζθαιίζεη 

βηψζηκνπο απνγφλνπο (Moyle & Cech 1988). H κειέηε ηεο αλαπαξαγσγήο ελφο 

νξγαληζκνχ απνηειεί έλα απφ ηα ζεκειηψδε ζέκαηα γηα ηε βηνινγία ηνπ. Ζ έξεπλα 

πνπ αθνξά ηελ αλαπαξαγσγή θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ αληινχληαη απφ απηή, είλαη 

ζεκαληηθέο θαη επηηξέπνπλ ηελ θαιχηεξε αιηεπηηθή δηαρείξηζε ησλ ηρζπνπιεζπζκψλ  

θαη αθφκα πεξηζζφηεξν  ηελ παξαγσγή ζε ειεγρφκελεο ζπλζήθεο (ηρζπνθαιιηέξγεηα). 

 

Ζ κειέηε ηεο αλαπαξαγσγήο ελφο είδνπο, πξέπεη λα δίλεη εμεγήζεηο γηα ηνπο   

παξάγνληεο απφ ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη. Πφηε, πνχ θαη ππφ πνηεο ζπλζήθεο απηή 

ζπκβαίλεη (Wooton 1990). Οη απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα απηά, γηα ηα επξχαια 

ςάξηα ησλ ιηκλνζαιαζζψλ, απνθηνχλ ηδηαίηεξε ζεκαζία, θαζφζνλ απφ απηήλ ηε 

δηαδηθαζία εμαξηάηαη αθελφο ε αλαλέσζε ησλ ηρζπνπιεζπζκψλ ζηηο ιηκλνζάιαζζεο 

θαη αθεηέξνπ ε εθαξκνδφκελε αιηεπηηθή ηνπο δηαρείξηζε, ε νπνία ζηεξίδεηαη 

απνθιεηζηηθά ζηηο επνρηαθέο κεηαλαζηεχζεηο απηψλ ησλ ςαξηψλ απφ θαη πξνο ηε 

ιηκλνζάιαζζα. 

  

Γηα ην ιαβξάθη πνπ απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα είδε ηεο 

Μεζνγεηαθήο εληαηηθήο ηρζπνθαιιηέξγεηαο, ε γλψζε γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ, θαη νη 

ζπλζήθεο απφ ηηο νπνίεο απηή εμαξηάηαη έρεη κειεηεζεί ηδηαίηεξα ηε ηειεπηαία 10εηία. 

Οη πεξηζζφηεξεο ησλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ γίλεη, επηθεληξψλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο 

ζηελ αλαπαξαγσγή ηνπ είδνπο ζε αηρκαισζία, ζηε γνληκφηεηα, ζηηο ζπλζήθεο πνπ 

επηδξνχλ ζηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή απφδνζε ηεο αλαπαξαγσγήο θ.η.ι. Γειαδή ζε 

ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ηρζπνθνκηθήο 

δηαρείξηζεο ηνπ είδνπο (Barnabe et al. 1976b, 1990, Devauchelle 1986, Bromage et al. 

1988, Carrillo et al. 1989, Jennings & Pawson, 1991, Pickett & Pawson 1994, Carrilo 

et al. 1995,  Gorshkoy et al. 1999, Pavlidis et al. 2000, Rodriques et al 2001).  

 

πγθξηηηθά κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηε ξαγδαία εμέιημε 

ζηελ ηρζπνθαιιηέξγεηα ηνπ είδνπο, εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αλαπαξαγσγή  ηνπ  

ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλεο. ηε Μεζφγεην νη αλαθνξέο 

ππάξρνπλ απφ: Barnabe (1976a),  Brusle & Roblin (1984) ζηηο  Γαιιηθέο & Ηζπαληθέο 

αθηέο,  Bouain (1977) ζηηο αθηέο ηεο Σπλεζίαο.  Kara (1997) ζηελ Αιγεξία, θαη γηα 

ηελ πεξηνρή ηεο Αηγχπηνπ Rafail (1971), Wassef & El-Emary (1989). Όζν αθνξά ηνλ 

Αηιαληηθφ σθεαλφ, ε πεξηνρή ησλ Βξεηαληθψλ λεζηψλ θαη ηνπ ζηελνχ ηεο Μάγρεο 

θαη ζηηο Γαιιηθέο αθηέο, έρεη κειεηεζεί κάιινλ ηθαλνπνηεηηθά Kennedy & 

Fitzmaurice (1972), Stequert (1972), Chevalier (1980), Thompson & Harrop (1987) 

Jennings (1990), Lancaster (1991), Pickett & Pawson (1994).  

 

ην θεθάιαην απηφ, ε κειέηε επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηα ζέκαηα εθείλα ηα 

νπνία ζπλδένπλ ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ ιαβξαθηνχ κε ηελ αιηεπηηθή δηαρείξηζε ηνπ 

είδνπο ζηε ιηκλνζάιαζζα Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ. ηφρνο ηεο έξεπλαο καο είλαη λα 
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ζπγθεληξσζνχλ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ επνρηαθφ θχθιν σξίκαλζεο ησλ γνλάδσλ, λα  

πξνζδηνξηζζεί ρξνληθά ε πεξίνδνο αλαπαξαγσγήο, ε γνληκφηεηα, ε ζρέζε ηεο 

γελλεηηθήο σξίκαλζεο κε ην κέγεζνο. Να ζρεηηζζεί απηή, κε ηελ ειηθία, ηελ αχμεζε, 

ηε δηαηξνθή, θαη ηε ζσκαηηθή θαηάζηαζε,  πνπ κειεηψληαη ζε άιια θεθάιαηα ηεο 

παξνχζαο. Σέινο, θαηαγξάθνληαη νξηζκέλεο παξαηεξήζεηο, ζρεηηθά κε ηελ 

αλαπαξαγσγηθή σξίκαλζε ηνπ είδνπο ζε ζπλζήθεο εθηξνθήο, θαη ζπγθξίλνληαη κε 

εθείλεο ηνπ άγξηνπ πιεζπζκνχ ηεο ιηκλνζάιαζζαο. 

 

  

7.2.ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ 

 

7.2.1. Γείγκαηα θαη επεμεξγαζία δεηγκάησλ. 

 

Γηα ηε κειέηε ηεο αλαπαξαγσγήο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ 650 άηνκα, απφ ηα 

νπνία ζηα 578 αλαγλσξίζηεθε ην θχιν. Απφ απηά ηα 278  ήηαλ αξζεληθά θαη ηα 300 

ζειπθά. Σν θχιν δελ αλαγλσξίζηεθε ζε 72 άηνκα πνπ θαηαγξάθνληαη ζαλ αλήιηθα ή 

αλψξηκα.  

Σα 650 απηά δείγκαηα πξνέξρνληαη απφ ηε ιηκλνζάιαζζα Μεζνινγγίνπ-

Αηησιηθνχ θαη αιηεχζεθαλ είηε ζηηο ηρζπνζπιιεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο, είηε κε δίρηπα. 

Ζ κελαία θαηαλνκή απηψλ ησλ δεηγκάησλ  θαη γηα ηα δχν έηε,  παξνπζηάδεηαη ζηνλ 

πίλαθα 23. 

Παξάιιεια εμεηάζζεθε θαη δείγκα αηφκσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ 

εληαηηθή εθηξνθή ζε θισβνχο. Σφζν απφ ηελ νκάδα ηνπ πιεζπζκνχ πνπ πξνέξρεηαη 

απφ ηελ εθηξνθή άγξηνπ γφλνπ (δείγκα GA), φζν θαη απφ εθείλε  πνπ πξνέξρεηαη απφ 

ηελ εθηξνθή γφλνπ εθθνιαπηεξίνπ (δείγκα G). Σν δείγκα GA, απνηειείηαη απφ 70 

άηνκα πνπ ειήθζεζαλ απφ ηελ πεηξακαηηθή κνλάδα εθηξνθήο άγξηνπ γφλνπ, ην 

Φεβξνπάξην κεηά απφ 22 κήλεο εθηξνθήο. Σν δείγκα G, απνηειείηαη απφ 79 άηνκα 

πνπ ειήθζεζαλ απφ ηελ εληαηηθή κνλάδα εθηξνθήο ηνπ ΗΥΘΤΚΑ ηνπο κήλεο 

Ηαλνπάξην-Φεβξνπάξην, κεηά απφ 21-22 κήλεο εθηξνθήο ( Παξάξηεκα Η).  

 
ΠΙΝΑΚΑ 23: Μεληαία θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο ησλ αηφκσλ πνπ απνηέιεζαλ αληηθείκελν 

κειέηεο γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ ιαβξαθηνχ ζηε ι/ζ Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ. 

 

ΜΖΝΑ Αλώξηκα Θειπθά Αξζεληθά ύλνιν 

ΜΑΗΟ    8   4  12 

ΗΟΤΝΗΟ    6   5  11 

ΗΟΤΛΗΟ    3   1   4 

ΑΤΓΟΤΣΟ 36   6  18  60 

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 13  12   9  34 

ΟΚΣΧΒΡΗΟ  6  24  17  47 

ΝΟΔΜΒΡΗΟ 14 106 107 227 

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ  3  51  56 110 

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ   14  11  25 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ   29  29  58 

ΜΑΡΣΗΟ   37  18  55 

ΑΠΡΗΛΗΟ    4   3   7 

ΤΝΟΛΟ 72 300 278 650 

 

 

Ζ εμέηαζε ησλ εθηξεθνκέλσλ αηφκσλ ηνπ πιεζπζκνχ πξαγκαηνπνηήζεθε 

αθελφο γηα ηνλ έιεγρν ηεο αλαινγίαο ηνπ θχινπ, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ρξφλνπ ηεο 

πξψηεο γελλεηηθήο σξηκφηεηαο θαη ηε κειέηε ηεο γνληκφηεηαο ηνπ άγξηνπ πιεζπζκνχ 
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ζε αηρκαισζία. Απηφ θξίζεθε απαξαίηεην, δεδνκέλνπ φηη ν πιεζπζκφο ηεο 

ιηκλνζάιαζζαο είλαη κεηαθηλνχκελνο.    

Γηα ηε κειέηε ηεο αλαπαξαγσγήο, φια ηα δείγκαηα κεηαθέξνληαη ζην 

εξγαζηήξην λσπά, θαη ακέζσο γηα θάζε άηνκν θαηαγξάθνληαη: 

- Σν νιηθφ βάξνο 

- Σν νιηθφ θαη ζηαζεξφ κήθνο 

- Ζ ειηθία θάζε ςαξηνχ, πξνζδηνξίδεηαη απφ ηα ιέπηα, φπσο αλαθέξεηαη ζην 

αληίζηνηρν θεθάιαην. 

 

ηε ζπλέρεηα, θάζε ςάξη αλνίγεηαη κε θαηά κήθνο ηνκή ζηε θνηιηά. 

Πξνζδηνξίδεηαη ην θχιν απφ ηελ αλαγλψξηζε ησλ γνλάδσλ. Αθαηξνχληαη νη γνλάδεο, 

πξνζδηνξίδεηαη ην ζηάδην γελλεηηθήο σξηκφηεηαο, θαη ζηε ζπλέρεηα δπγίδνληαη. 

Αθνινπζεί ε αθαίξεζε θαη δχγηζε ηνπ ζπθσηηνχ, ηνπ ζηνκάρνπ θαη ησλ ινηπψλ 

εζσηεξηθψλ νξγάλσλ. Σέινο δπγίδεηαη θάζε ςάξη θαη πξνζδηνξίδεηαη ην θαζαξφ 

βάξνο. Όιεο νη δπγίζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη κε αθξίβεηα 0.01 g, εθφζνλ ην βάξνο 

είλαη κηθξφηεξν ησλ 500 g θαη κε αθξίβεηα 0.1 g γηα βάξε κεγαιχηεξα ησλ 500 g. Σα 

δεδνκέλα θαηαγξάθνληαη ζην πξσηφθνιιν εξγαζίαο (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ). 

 

 

7.2.2. Αλαγλώξηζε ηνπ θύινπ. 

 

ην ιαβξάθη ηα θχια είλαη ρσξηζκέλα. Βηβιηνγξαθηθά δελ αλαθέξεηαη θακία 

εμαίξεζε ή ακθηζβήηεζε (Barnabe 1976a, Pickett & Pawson 1994). Γηα ηα 578 άηνκα 

ηνπ άγξηνπ πιεζπζκνχ ζηα νπνία αλαγλσξίζζεθε ην θχιν, δελ δηαπηζηψζεθε  θακία 

εμαίξεζε. Σν ίδην δηαπηζηψζεθε θαη γηα ηα άηνκα πνπ πξνέξρνληαη απφ εθηξνθή. Απφ 

ηε κειέηε ηεο κνξθνκεηξίαο, δελ δηαπηζηψζεθε ζαθήο κνξθνινγηθή δηαθνξνπνίεζε 

κεηαμχ ησλ θχισλ πνπ λα επηηξέπεη ην καθξνζθνπηθφ δηαρσξηζκφ απφ εμσηεξηθά 

κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά. Ζ κνξθνινγία θαη ε αχμεζε παξνπζηάδνπλ θάπνηεο 

αλνκνηφηεηεο φζνλ αθνξά ην θχιν φπσο ζα αλαθεξζεί ζηα αληίζηνηρα θεθάιαηα.  

 

Οη γνλάδεο ηνπ ιαβξαθηνχ, εληνπίδνληαη ζην πίζσ κηζφ ηεο θνηιηαθήο 

πεξηνρήο. Δμέξρνληαη δηακέζνπ ελφο γελλεηηθνχ πφξνπ («ζειή») ζηα αξζεληθά θαη 

δηακέζνπ κίαο γελλεηηθήο νπήο ζηα ζειπθά. ηα αλψξηκα ςάξηα, πεξηνξίδνληαη ζε 

δχν ιεπηά «θνξδφληα» ηα νπνία επαλελψλνληαη ζην επίπεδν ηεο ζειήο ή ηεο 

γελλεηηθήο νπήο.  

ηα ελήιηθα, ζε πεξίνδν δξαζηεξηφηεηαο ή αλάπαπζεο, νη φξρεηο θαη νη 

σνζήθεο παξνπζηάδνπλ κία φςε πνιχ δηαθνξεηηθή: 

 

 Οη σνζήθεο έρνπλ κνξθή θπιηλδξηθή θαη είλαη θνθθηλσπέο ή πνξηνθαιφρξσκεο 

αλάινγα κε ηελ επνρή (ζηάδην σξίκαλζεο). 

 

 Οη φξρεηο έρνπλ έλα ηκήκα ηξηγσληθφ θαη ην αλψηεξν ηνπο άθξν είλαη 

απνθνκκέλν. Σν θπξίαξρν ρξψκα είλαη ην ιεπθφ. 

 

 
 

 

 

7.2.3. ηάδηα σξίκαλζεο γνλάδσλ. 
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Ζ θαηάηαμε ζηα ζηάδηα αλαπαξαγσγηθήο σξίκαλζεο πξαγκαηνπνηήζεθε κε 

καθξνζθνπηθή παξαηήξεζε ησλ γνλάδσλ. Υξεζηκνπνηήζεθε ε θιίκαθα σξηκφηεηαο 

πνπ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα IV, φπσο απηή δηακνξθψζεθε γηα ην ιαβξάθη απφ 

ηνλ  Barnabe (1976a). Σελ θιίκαθα απηή έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη φινη νη 

κεηαγελέζηεξνη εξεπλεηέο, θαη θξίλεηαη ηδηαίηεξα αμηνπίζηε δεδνκέλνπ φηη 

δηακνξθψζεθε κε ηε ζχλδεζε ησλ καθξνζθνπηθψλ κνξθνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

θάζε ζηαδίνπ, κε ηελ ηζηνινγηθή θαη θπηηαξνινγηθή δνκή θαη εμέιημε ησλ γνλάδσλ.   

 
 

7.2.4. Γνλαδνζσκαηηθόο δείθηεο. 

 

Γηα ηε κειέηε ηεο εμέιημεο ηεο αλαπαξαγσγηθήο σξίκαλζεο, ρξεζηκνπνηήζεθε 

ε αλάιπζε ηεο εμέιημεο ηνπ γνλαδνζσκαηηθνχ δείθηε. Ο γνλαδνζσκαηηθφο δείθηεο  

(GSI) ηζνχηαη κε 100 θνξέο ην βάξνο ησλ γνλάδσλ πξνο ην νιηθφ ζσκαηηθνχ βάξνο 

(Barnabe 1976a). Ο Γείθηεο ππνινγίζζεθε γηα θάζε θχιν, αλά κήλα θαη αλά θιάζε 

κήθνπο.     

Ο δείθηεο απηφο απνηειεί έλα ζπγθξηηηθφ ζηνηρείν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

αλαπαξαγσγηθήο θαηάζηαζεο ηνπ δψνπ, επηηξέπνληαο ηελ αλάδεημε ηνπ βάξνπο ηνπ 

γελλεηηθνχ αδέλα ζε ζρέζε κε ην βάξνο ζψκαηνο. Οη κέγηζηεο ηηκέο ηνπ δείθηε, 

αληηζηνηρνχλ ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε γελλεηηθή σξηκφηεηα βξίζθεηαη ζηελ 

θνξχθσζε ηεο  (Barnabe 1976a, Picket & Pawson 1994, Kara 1997). 

 

 

7.2.5. Πξώηε γελλεηηθή σξίκαλζε. 

 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ κήθνπο ζην νπνίν αληηζηνηρεί ην 50% ησλ αηφκσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζηα ζηάδηα γελεηηθήο σξίκαλζεο IV, V, VI , γίλεηαη κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ησλ ζπληειεζηψλ ηεο εμίζσζεο (a). Θεσξψληαο φηη ε ζρέζε κεηαμχ ηνπ πνζνζηνχ 

ησλ σξίκσλ αηφκσλ θαη ηνπ κήθνπο ζψκαηνο πεξηγξάθεηαη απφ κηα ζηγκνεηδή 

θακπχιε. 

 

P= 1/{ 1+e 
(a+bLt) 

}       (a) 

 

Όπνπ Ρ ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ κηαο θιάζεο κήθνπο πνπ βξίζθνληαη ζην 

ζηάδην σξίκαλζεο, Lt ην κέζν νιηθφ κήθνο ηεο θιάζεο, a, b, ζπληειεζηέο πνπ 

ππνινγίδνληαη απφ ηε κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ.  

Απφ ην κήθνο ηεο πξψηεο γελλεηηθήο σξίκαλζεο κπνξεί λα πξνζδηνξηζζεί ε 

ειηθία πξψηεο γελλεηηθήο σξίκαλζεο ηνπ άγξηνπ πιεζπζκνχ.  

Όζνλ αθνξά ηνλ εθηξεθφκελν πιεζπζκφ, είηε απηφο είλαη άγξηνο ή 

πξνέξρεηαη απφ εθθνιαπηήξην ε ειηθία πξψηεο γελλεηηθήο σξίκαλζεο είλαη ζε θάζε 

πεξίπησζε γλσζηή απφ ην ρξφλν εθηξνθήο. 

 

 

7.2.6. Γνληκόηεηα.  

 

Γνληκφηεηα είλαη ν αξηζκφο ησλ σνθπηηάξσλ πνπ παξάγνληαη απφ θάζε 

ζειπθφ άηνκν θάζε έηνο θαη δηαθξίλεηαη ζε απφιπηε θαη ζρεηηθή (Delahunty & De 

Vlaming 1980) 
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Απφιπηε γνληκφηεηα (Fa) είλαη ν αξηζκφο ησλ σνθπηηάξσλ ζε θάζε γνλάδα. 

Ζ ζρέζε ηεο απφιπηεο γνληκφηεηαο (Fa), κε ην νιηθφ κήθνο (TL) θαη ην ζσκαηηθφ 

βάξνο ηνπ ςαξηνχ (W) πεξηγξάθεηαη απφ ηηο εμηζψζεηο (b)  

 

ρεηηθή γνληκφηεηα (Fr) είλαη ν αξηζκφο ησλ σνθπηηάξσλ αλά κνλάδα κήθνπο 

ζε  cm ή βάξνπο ζε g. Ζ ζρεηηθή γνληκφηεηα πεξηγξάθεηαη απφ ηηο εμηζψζεηο (c) 

 

Fa=a* TL 
b
  &  Fa=a* W 

b 
 (b). 

 

Fr= a * TL 
b-1

    Fr = a * W 
b-1

  (c) 

 

ηηο ζρέζεηο (b) & (c), a,b είλαη ζπληειεζηέο πνπ ππνινγίδνληαη κε ηε κέζνδν 

ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ. 

 

Γηα ηε κειέηε ηεο γνληκφηεηαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε βαξνκεηξηθή κέζνδνο. ε 

γνλάδεο ζηαδίνπ IV θαη V νη νπνίεο είραλ δηαηεξεζεί ζε δηάιπκα θνξκφιεο 4%. 

Όπσο αλαθέξεηαη απφ άιινπο ζπγγξαθείο (π.ρ. Bagenal, 1978, Καηζέιεο 1996 θ.α) ε 

κέζνδνο είλαη απιή, γξήγνξε θαη ε πην θνηλή. 

 

Μεηά ην μέπιπκα κε απηνληζκέλν λεξφ, νη γνλάδεο ηνπνζεηνχληαη ζε 

απνξξνθεηηθφ ραξηί γηα ηελ απνξξφθεζε ηεο πεξίζζεηαο λεξνχ, δπγίδνληαη θαη απφ 

θάζε ινβφ ιακβάλνληαη ηξία ηεκάρηα, έλα απφ θάζε άθξν θαη έλα ζηε κέζε. Κάζε 

ηεκάρην δπγίδεηαη, θαη θαηακεηξνχληαη ηα σνθχηηαξα κε ηε βνήζεία ζηεξενζθνπίνπ. 

Πξίλ ηελ θαηακέηξεζε, ηα σνθχηηαξα δηαρσξίδνληαη θαη απνκνλψλνληαη ην έλα απφ 

ην άιιν, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε θαηακέηξεζε ηνπο. Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί 

ηθαλνπνηεηηθφ ζηαηηζηηθφ δεηγκα γηα ηε κειέηε ηεο εμέιημεο ησλ σνθπηηάξσλ, 

κεηξάηαη ε δηακέηξνο 30 σνθπηηάξσλ, απφ θάζε ηεκάρην, κε ηε βνήζεηα ςεθηαθήο 

θάκεξαο ζην ζχζηεκα αλάιπζεο εηθφλαο ImagPro.  

 

Ο αξηζκφο ησλ σνθπηηάξσλ θάζε γνλάδαο γίλεηαη κε απιή αλαγσγή ηνπ 

αξηζκνχ ησλ σνθθπηάξσλ θάζε ηεκαρίνπ ζην ζπλνιηθφ βάξνο ηεο γνλάδαο.  

Γηα θάζε γνλάδα θαη ζε θάζε ζηάδην γελλεηηθήο σξηκφηεηαο ειέρζεθε αλ 

ππάξρεη ή φρη δηαθνξνπνίεζε ηεο εμέιημεο ησλ σνθπηηάξσλ θαηά κήθνο ηεο γνλάδαο, 

ζπγθξίλνληαο ηε δηάκεηξν ησλ σνθπηηάξσλ ζηελ αξρή ηεο γνλάδαο (ζεκείν 1), ζηε 

κέζε (ζεκείν 2) θαη ηέινο ζην γελλεηηθφ πφξν (ζεκείν 3). Πξνζδηνξίζζεθε ν αξηζκφο 

ησλ σνθπηηάξσλ πνπ πεξηείραλ ζηαγφλεο ειαίνπ θαη ν φγθνο ηεο ζηαγφλαο ειαίνπ σο 

πξνο ην ζπλνιηθφ φγθν ησλ σνθπηηάξσλ.  

Ζ δηάκεηξνο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ σνθπηηάξσλ θάζε ζηαδίνπ γελλεηηθήο 

σξηκφηεηαο ζπγθξίζεθε, πξνθεηκέλνπ λα ειερζεί ζηαηηζηηθά (ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 5%) ε δηαθνξνπνίεζε ηεο εμέιημεο ησλ σνθπηηάξσλ κε ην ζηάδην 

γελλεηηθήο σξηκφηεηαο.  

Σέινο ζπγθξίζεθε ε δηαθνξνπνίεζε ηεο γνληκφηεηαο θαη ηεο δηακέηξνπ ησλ 

σνθπηηάξσλ  κεηαμχ ησλ άγξησλ θαη εθηξεθφκελσλ αηφκσλ. 

  

 

7.2.7. Πξνζδηνξηζκόο ηεο πεξηόδνπ θαη ηεο πεξηνρήο αλαπαξαγσγήο. 

 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο αλαπαξαγσγηθήο πεξηφδνπ, γίλεηαη αμηνινγψληαο ηα 

δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηηο κεληαίεο κεηαβνιέο ησλ ζηαδίσλ σξίκαλζεο, ηηο 
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κεηαβνιέο ηνπ γνλαδνζσκαηηθνχ δείθηε, θαη ηελ επνρηαθή εκθάληζε ησλ λεαξψλ 

ηρζπδίσλ (γφλνπ) ζηηο αθηέο, φπσο αλαθέξεηαη ζην 5
ν
 θεθάιαην. 

 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο πεξηνρήο αλαπαξαγσγήο, γίλεηαη απφ ηε ζπλεθηίκεζε 

βηβιηνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο παξαηεξήζεηο απφ ηελ εκθάληζε 

ησλ ζηαδίσλ γελλεηηθήο σξηκφηεηαο, θαη ηα κεγέζε ηνπ γφλνπ πνπ πξσηνεκθαλίδεηαη 

ζηηο αθηέο.  

  

 

 

7.3. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

 

7.3.1.  Αλαινγίεο ηνπ θύινπ. 

 

Απφ ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο ησλ 650 αηφκσλ ηνπ άγξηνπ πιεζπζκνχ πνπ 

κειεηήζεθαλ ηα έηε 1994 & 1995, αλαγλσξίζζεθαλ 300 ζειπθά ( 46.1%) θαη 278 

αξζεληθά (42.8%), ελψ ζε 72 (11.1%) άηνκα δελ αλαγλσξίζζεθε ην θχιν θαη 

θαηαγξάθνληαη σο αλήιηθα, δειαδή αλψξηκα. Ζ αλαινγία ζειπθψλ πξνο αξζεληθά 

βξέζεθε 1:1.08 ε νπνία φκσο δελ δηαθέξεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απφ ηε ζεσξεηηθή 

αλαινγία 1:1 (Υ
2
=3.84).  

Ζ θαηαλνκή ησλ ελειίθσλ θαη αλειίθσλ αηφκσλ, ηνπ άγξηνπ πιεζπζκνχ αλά 

κήλα θαη γηα ηα δπν έηε κειέηεο παξνπζηάδεηαη ζην πίλαθα 24. Αλήιηθα άηνκα, δελ 

παξαηεξνχληαη ζην δείγκα απφ ηνλ Ηαλνπάξην κέρξη θαη ηνλ Ηνχιην ηνπ επνκέλνπ 

έηνπο.  

Ζ πιεηνςεθία ησλ αλειίθσλ αηφκσλ, εκθαλίδεηαη ηνπο κήλεο Αχγνπζην 

(60%), ελψ ηνπο επφκελνπο κήλεο κεηψλεηαη ζηαζεξά θαη θζάλεη ζην 2.7% ηνπ 

δείγκαηνο ην κήλα Γεθέκβξην. Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο ελειίθσλ εκθαλίδεηαη ζην 

δείγκα ηνπο κήλεο Οθηψβξην-Μάξηην, φινπο ηνπ κήλεο ηνπ θαινθαηξηνχ κέρξη ηνλ 

Αχγνπζην, πνπ ην πνζνζηφ κεηψλεηαη ζην ειάρηζην ιφγσ ηεο εκθάληζεο ησλ 

αλειίθσλ. 

Ζ αλαινγία θχισλ δε δηαθέξεη ζηαηηζηηθά απφ ηελ ζεσξεηηθή 1:1, γηα φινπο 

ηνπ κήλεο, εθηφο ηνπ Απγνχζηνπ πνπ είλαη ππέξ ησλ αξζεληθψλ θαη ηνπ Μαξηίνπ πνπ 

είλαη ππέξ ησλ ζειπθψλ (πίλαθαο 25). 

 

Σν κέζν νιηθφ κήθνο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ κειεηήζεθε ήηαλ 29.5 cm (ειάρηζην 

14.5 cm - Μέγηζην 73.3 cm). Σν κήθνο ησλ αλειίθσλ θπκαίλεηαη απφ 14.5-23.7 cm 

(ΜΣ=20,5 cm), ησλ ζειπθψλ απφ 21.2-73.3 cm (ΜΣ=33,1 cm) θαη ησλ αξζεληθψλ 

απφ 20.1-52.8 cm (ΜΣ=28.0 cm). 

 

Ζ αλαινγία αλειίθσλ-ελειίθσλ αλά θιάζε κήθνπο δίδεηαη ζηνλ πίλαθα 26, 

ελψ ζηελ εηθφλα 25 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή αλά θιάζε κήθνπο ζηα ελήιηθα  

άηνκα ηνπ δείγκαηνο. Μέρξη ηελ θιάζε ησλ 20 cm, ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ πνπ 

εμεηάζζεθε είλαη αλήιηθα, ελψ πάλσ απφ ηελ θιάζε κήθνπο ησλ 20 cm, ην ζχλνιν 

ησλ αηφκσλ είλαη ελήιηθα (99.3%).  

 

Αλ θαη ε αλαινγία ησλ αξζεληθψλ πξνο ζειπθά δελ είλαη γηα ην ζχλνιν ηνπ 

δείγκαηνο δηαθνξεηηθή ηεο ζεσξεηηθήο 1:1, ην πνζνζηφ ησλ ζειπθψλ ππεξηεξεί 

έλαληη ησλ αξζεληθψλ ζηηο κεγάιεο θαηά θαλφλα θιάζεηο (άλσ ησλ 44 cm). Ζ 
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αλαινγία ζειπθψλ πξνο αξζεληθά δελ είλαη επίζεο δηαθνξεηηθή ηεο ζεσξεηηθήο 1:1 

ζηηο θιάζεηο 26-29 cm, 32-35 cm θαη 35-38 cm.  

 

Ζ αλαινγία είλαη  ππέξ ησλ αξζεληθψλ ζηελ θιάζε 20-23 θαη 29-32 cm, ελψ 

ππέξ ησλ ζειπθψλ ζηηο θιάζεηο  23-26 cm, 38-41 cm θαη ηηο κεγαιχηεξεο ησλ 44 cm, 

ζηηο νπνίεο είλαη ειάρηζηα ηα αξζεληθά (πίλαθαο 27). 
 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 24: Μεληαία αλαινγία  ησλ αλειίθσλ θαη ελειίθσλ αηφκσλ ζην δείγκα ηνπ άγξηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο ιηκλνζάιαζζαο πνπ κειεηήζεθε.  

 

 

 ΔNΖΛΗΚΑ ΑΝΖΛΗΚΑ ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΑΡΗΘΜΟ ΜΖΝΑ ΑΣΟΜΑ % ΑΣΟΜΑ % 

ΜΑΗΟ  12 100  0  12 

ΗΟΤΝΗΟ  11 100  0  11 

ΗΟΤΛΗΟ   4 100  0   4 

ΑΤΓΟΤΣΟ  24   40 36 60  60 

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ  23     61.7 13    38.2  34 

ΟΚΣΧΒΡΗΟ  41    87.2  6    12.8  47 

ΝΟΔΜΒΡΗΟ 213    93.8 14     6.2 227 

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 107    97.3  3     2.7 110 

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ  25 100  0  25 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ  58 100  0  58 

ΜΑΡΣΗΟ  55 100  0  55 

ΑΠΡΗΛΗΟ   7 100  0   7 

πλνιν 578 88.9% 72     11.1% 650 

 
 

 

ΠΙΝΑΚΑ 25: Αλαινγία θχινπ αλά κήλα ζην δείγκα ηνπ άγξηνπ πιεζπζκνχ ηεο ιηκλνζάιαζζαο πνπ 

κειεηήζεθε. 

  

 

ΜΖΝΑ ΘΖΛΤΚΑ ΑΡΔΝΗΚΑ Θειπθα/Αξοεληθα Υ
2
 ΤΠΔΡΟΥΖ(*) 

ΜΑΗΟ   8   4 2 1.3 1:1 

ΗΟΤΝΗΟ   6   5   1.2 0.1 1:1 

ΗΟΤΛΗΟ   3   1 3 0.5 1:1 

ΑΤΓΟΤΣΟ   6  18     0.33 6.0 ΑΡΔΝΗΚΧΝ 

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ  12   9 1.3 0.4 1:1 

ΟΚΣΧΒΡΗΟ  24  17 1.4 1.2 1:1 

ΝΟΔΜΒΡΗΟ 106 107   0.99 0.0 1:1 

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ  51  56   0.91 0.2 1:1 

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ  14  11   1.27 0.4 1:1 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ  29  29 1.0 0.0 1:1 

ΜΑΡΣΗΟ  37  18                   2 6.6 ΘΖΛΤΚΧΝ 

ΑΠΡΗΛΗΟ   4   3 1.3 0.1 1:1 

πλνιν 300 278 1.08 0.8 1:1 

       (*) Υ
2
 = 3.84 (Ρ=5%) 
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ΠΙΝΑΚΑ 26: Αλαινγία ησλ αλειίθσλ θαη ελειίθσλ αηφκσλ αλά θιάζε κήθνπο ζην δείγκα ηνπ 

άγξηνπ πιεζπζκνχ ηεο ιηκλνζάιαζζαο πνπ κειεηήζεθε.  

 

 
ΚΛΑΖ ΚΖΚΟΤ 

Cm 

ΑΝΖΛΗΚΑ

% 

ΔΝΖΛΗΚΑ 

% 

ΘΖΛΤΚΑ 

% 

ΑΡΔΝΗΚΑ 

% 

 ΑΡΗΘΜΟ 

ΑΣΟΜΧΝ 

14.-17 100.0 0 0.0 0.00   6 

17.-20 100.0 0 0.0 0.00  22 

20.-23  27.7 72.3  26.5 45.81 155 

23.-26    1.0 99.0  60.8 38.14  97 

26.-29    0.0 100  46.3 53.72 121 

29.-32    0.0 100  37.8 62.16  74 

32.-35    0.0 100  41.7 58.33  48 

35.38    0.0 100  50.0 50.00  28 

38.-41    0.0 100  72.7 27.27  22 

41.-44    0.0 100  64.7 35.29  17 

44.-47    0.0 100  75.0 25.00  16 

47.-50    0.0 100 100.0  0.00  12 

50.-55    0.0 100  94.4  5.56  18 

55.-60    0.0 100 100.0  0.00   4 

60.-65    0.0 100 100.0  0.00   8 

65.-70    0.0 100 100.0  0.00   1 

70.-75 0 100       100          0   1 

ΤΝΟΛΟ 11.1 88.9 46.2 42.8 650 

 

 

  

 
Δηθόλα 25: Καηαλνκή ησλ θιάζεσλ κήθνπο ησλ ελειίθσλ αηφκσλ ζην δείγκα ηνπ άγξηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο ιηκλνζάιαζζαο πνπ κειεηήζεθε (Ν=578) . 
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ΠΙΝΑΚΑ 27: Αλαινγία θχινπ αλά θιάζε κήθνπο ζην δείγκα ηνπ άγξηνπ πιεζπζκνχ ηεο 

ιηκλνζάιαζζαο πνπ κειεηήζεθε.  

 
ΚΛΑΖ ΜΖΚΟΤ 

(cm) 
ΘΖΛΤΚΑ ΑΡΔΝΗΚΑ Θειπθα:Αξζεληθα Υ

2
 ΤΠΔΡΟΥΖ(*) 

14.-17      

17.-20      

20.-23  41  71 0.58  8.04 ΑΡΔΝΗΚΧΝ 

23.-26  59  37  1.59  5.04 ΘΖΛΤΚΧΝ 

26.-29  56  65  0.86  0.67 1:1 

29.-32  28  46  0.61  4.38 ΑΡΔΝΗΚΧΝ 

32.-35  20 28  0.71  1.33 1:1 

35.38  14  14  1.00  0.00 1:1 

38.-41  16   6  2.67  4.55 ΘΖΛΤΚΧΝ 

41.-44  11   6  1.83  1.47 1:1 

44.-47  12   4  3.00  4.00 ΘΖΛΤΚΧΝ 

47.-50  12    ΘΖΛΤΚΧΝ 

50.-55  17   1 17.00 14.22 ΘΖΛΤΚΧΝ 

55.-60   4    ΘΖΛΤΚΧΝ 

60.-65   8    ΘΖΛΤΚΧΝ 

65.-70   1    ΘΖΛΤΚΧΝ 

70.-75   1    ΘΖΛΤΚΧΝ 

ΤΝΟΛΟ 300 278 1.08 0.84 1:1 

               (*) Υ
2
 = 3.84 (Ρ=5%)

   
 

 

 

Όζνλ αθνξά ηα δείγκαηα ησλ εθηξεθφκελσλ αηφκσλ (Πίλαθαο 28), ην δείγκα 

ηνπ άγξηνπ γφλνπ (GA) πνχ αλαπηχρζεθε ζε ειεγρφκελε εθηξνθή κεηά απφ 22 κήλεο, 

βξέζεθε ην κήλα Φεβξνπάξην λα απνηειείηαη κφλν απφ ελήιηθα άηνκα, απφ ηα νπνία 

34 ζειπθά : 36 αξζεληθά δειαδή ε αλαινγία Θειπθψλ πξνο Αξζεληθά βξέζεθε 

0.94:1 ε νπνία επίζεο δελ δηαθέξεη ζηαηηζηηθά απφ ηε ζεσξεηηθή αλαινγία 1:1 (ρ
2
= 

0.06< ρ
2
θξηηεξίνπ=3.84 γηα Ρ=5%).  

 

Αληίζεηα, ζην δείγκα πνπ πξνέξρεηαη απφ εληαηηθή θαιιηέξγεηα γφλνπ 

εθθνιαπηεξίνπ (G), ζε ζχλνιν 79 αηφκσλ, πνπ εμεηάζζεθαλ ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην 

θαη Φεβξνπάξην (κεηά απφ 21-22 κήλεο εθηξνθήο) βξέζεθαλ 8 (10%) αλήιηθα, 15 

(19%)  ζειπθά θαη 56 (71%) αξζεληθά. Ζ αλαινγία θχινπ βξέζεθε 15 ζειπθά πξνο 

56 αξζεληθά ή 0.27:1 ε νπνία δηαθέξεη ζηαηηζηηθά ηεο ζεσξεηηθήο 1:1. 

 
 

 

Πίλαθαο 28: Αλαινγίεο θχινπ ζηα δείγκαηα ησλ εθηξεθνκέλσλ πιεζπζκψλ κεηά απφ 20-22 

κήλεο εθηξνθή (Γείγκα GA:  εθηξνθή άγξηνπ γφλνπ, Γείγκα G: εθηξνθή γφλνπ εθθνιαπιεξίνπ). 

 

 

ΠΡΟΔΛΔΤΖ 
ΑΝΖΛΗΚΑ ΘΖΛΤΚΑ ΑΡΔΝΗΚΑ 

Ν Lt cm Δύξνο (cm) Ν Lt cm Δύξνο (cm) Ν Lt cm Δύξνο (cm) 

Γείγκα G 8 27.3 23.7-28.9 15 30.4 24.9-40.4 56 27.8 22.0-27.8 
Γείγκα GA    34 30.4 25.1-36.5 36 29.1 23.2-35.9 
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7.3.2. ηάδηα σξίκαλζεο γνλάδσλ. 

 

Ζ θαηάηαμε ησλ γνλάδσλ ησλ αηφκσλ ηνπ δείγκαηνο αλά ζηάδην γελλεηηθήο 

σξηκφηεηαο ηνπ άγξηνπ πιεζπζκνχ παξνπζηάδεηαη ζην πίλαθα 29, ε κεληαία 

κεηαβνιή ησλ ζηαδίσλ σξηκφηεηαο παξνπζηάδεηαη ζην πίλαθα 30, ελψ ζην πίλαθα 31 

παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ησλ ζηαδίσλ σξηκφηεηαο αλά θιάζε νιηθνχ κήθνπο.  

 

 

7.3.2.1. Αλαινγία θύινπ αλά ζηάδην γελλεηηθήο σξηκόηεηαο. 

 

Αλαγλψξηζε ησλ θχισλ έρνπκε ζε φια ηα ζηάδηα εθηφο ηνπ Η, ην νπνίν 

ηαπηίδεηαη κε ηα αλψξηκα ή αλήιηθα άηνκα.  

 

Γηαθνξνπνίεζε ηεο ζεσξεηηθήο αλαινγίαο ζειπθψλ : αξζεληθψλ (1:1) 

παξαηεξείηαη ζηα ζηάδηα ΗΗΗ ππέξ ησλ ζειπθψλ (2.2:1 θαη ρ
2
 = 26.6 > 3.84 Ρ=5%) 

ελψ ζην ζηάδην IV ππέξηεξνχλ ηα αξζεληθά ζε αλαινγία 2.4:1 (ρ
2
 = 10.2 > 3.84 

Ρ=5%). Δλψ ζην ζηάδην VII, παξαηεξνχληαη κφλν ζειπθά (Πίλαθαο 29). 
 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 29: χλζεζε ησλ αηφκσλ πνπ κειεηήζεθαλ αλά ζηάδην σξηκφηεηαο θαη αλά θχιν ζην 

δείγκα ηνπ άγξηνπ πιεζπζκνχ ηεο ιηκλνζάιαζζαο πνπ κειεηήζεθε.  

 

ΣΑΓΗΟ 

ΧΡΗΜΟΣΖΣΑ 
Αξζ. Θει.  Αλ. Ν %  

         Η   72  72 11.1 

II 120  96  216 33.2 

III  55 124  179 27.5 

IV  43  18   61  9.4 

V  53  38   91  14 

VI   7  16   23  3.5 

VII -   8    8  1.2 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 30: Μεληαία % κεηαβνιή ηνπ πνζνζηνχ ησλ αηφκσλ αλά ζηάδην σξηκφηεηαο ζην δείγκα 

ηνπ άγξηνπ πιεζπζκνχ ηεο ιηκλνζάιαζζαο πνπ κειεηήζεθε (Ν: αξηζκφο αηφκσλ, Η,ΗΗ,ΗΗΗ,IV,V,VI, VII: 

ηάδηα σξηκφηεηαο γνλάδσλ) 

 

ΜΖΝΑ N I 
ΘΖΛΤΚΑ % ΑΡΔΝΗΚΑ % 

II III IV V VI VII II III IV V VI VII 

ΜΑΗΟ  12  45.5 25     25.0  8.3     

ΗΟΤΝΗΟ  11   9.1 45.4     45.4      

ΗΟΤΛΗΟ   4    50 25     25.0      

ΑΤΓΟΤΣΟ  60   60 6.7 3.3     28.3 1,7     

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ  34 38,2 2.9 32.3     14.7 11.8     

ΟΚΣΧΒΡΗΟ  47 12,8 19.1 31.9     10.6 25.5     

ΝΟΔΜΒΡΗΟ 227  6,2 15.9 28.2 2.6    22.5 14.1 10.6    

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 110  2,7 10.9 14.2 10.9      4.5  5.5  18.2  2.7 17.3 12.7   

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ  25  - -  44  4.0  8.0 - -  44.0   

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ  58  - 5.2     32.8 12.1 -  1.7 -  41.4 6.9  

ΜΑΡΣΗΟ  55  43.6 7.3      5.5  3.6  7.2 18.2  1.8    7.3 5.5  

ΑΠΡΗΛΗΟ   7  28.6 -    28.6 28.6 14.3     
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ΠΙΝΑΚΑ 31: Καηαλνκή  ησλ αηφκσλ ηνπ δείγκαηνο ηνπ άγξηνπ  πιεζπζκνχ αλά ζηάδην 

σξηκφηεηαο θαη αλά θιάζε νιηθνχ κήθνπο. (Ν: αξηζκφο αηφκσλ, Η,ΗΗ,ΗΗΗ,IV,V,VI, VII: ηάδηα 

σξηκφηεηαο γνλάδσλ SE ηππηθφ ζθάικα, Lt :κέζε ηηκή νιηθνχ κήθνπο ) 

 

Κιάζε cm  Ν Η 
ΗΗ III IV V VI VII 

Αξ Θει Αξ Θει Αξ Θει Αξ Θει Αξ Θει Αξ Θει 

<20 28 28             

20-23 155 43 69 41 2          

23-26 97 1 21 32 14 27         

26-29 121  17 20 27 36 2  1  2    

29-32 74  9 2 9 24 18  10  3    

32-35 48  4  2 28 15 2 17  1    

35-38 28   1 1 9 4  9  1 2  1 

38-41 22     6 3 1 6 2  2  2 

41-44 17     1  3 5 1  4  1 

44-47 16     2 1 3 4 6  5  1 

47-50 12       1  10     

50-53 18     1  1 1 10  1  2 

>53 14       5  9  2  1 

ΤΝΟΛΑ 650 72 120 96 55 124 43 18 53 38 7 16  8 

Lt cm  20.5 23.9 24.3 27.3 30.2 30.0 46.8 36.1 51.8 31,1 42.08  46.16 

SΔ  2.4 0.3 0.25 0.36 0.45 0.51 2.44 0.71 1.14 1..15 1.68  2.69 

Δύξνο ηηκώλ  (95%)  0.5 0.6 0.5 0.7 0.9 1.0 4.8 1.4 2.2 2.2 3.3  5.0 

 

 

 

7.3.2.2. ηάδην σξηκόηεηαο θαη θιάζε κήθνπο.  

 

Απφ ην ζχλνιν ησλ γνλάδσλ ηνπ δείγκαηνο πνπ εμεηάζζεθαλ, πνζνζηφ 11.1% 

βξέζεθε ζην ζηάδην Η (πίλαθαο 29), ζηα νπνία δελ ήηαλ δπλαηή ε αλαγλψξηζε ηνπ 

θχινπ (αλήιηθα). Σα άηνκα ηνπ ζηαδίνπ απηνχ εληνπίδνληαη ζην δείγκα απφ Ηνχιην 

κέρξη θαη Ννέκβξην. Έρνπλ κέζν νιηθφ κήθνο 20.5  0.5 cm (πίλαθαο 31). 

 

ην ζηάδην ΗΗ, θαηαηάρζεθαλ 216  γνλάδεο (33,2%) απφ ηηο νπνίεο 120 άλεθαλ 

ζε αξζεληθά άηνκα θαη 96 ζε ζειπθά (πίλαθαο 29). ηα ζειπθά ηα κεγαιχηεξα 

πνζνζηά παξαηεξνχληαη ηελ πεξίνδν Μαξηίνπ-Ηνπιίνπ (πίλαθαο 30), ελψ ζηα 

αξζεληθά ηα πςειά πνζνζηά εθηείλνληαη ζε πνιχ κεγαιχηεξε πεξίνδν. Σνλ 

Ηαλνπάξην δελ παξαηεξνχληαη θαζφινπ άηνκα ηνπ ζηαδίνπ ΗΗ  Σν κέζν νιηθφ κήθνο 

ησλ ζειπθψλ αηφκσλ απηήο ηεο θιάζεο είλαη 24.3  0.5 cm ελψ ησλ αξζεληθψλ είλαη 

23.9  0.6 cm. Αλ θαη ηα αξζεληθά εκθαλίδνληαη ζε απηφ ην ζηάδην απφ κηθξφηεξα 

κεγέζε, ην κέζν νιηθφ κήθνο ηνπ ζηαδίνπ δε δηαθέξεη αλάκεζα ζηα δπν θχια 

(πίλαθαο 31). 

          

ην ζηάδην ΗΗΗ, θαηαηάζζεηαη ην 27.5% ησλ αηφκσλ ηνπ δείγκαηνο, απφ ηα 

νπνία 55 είλαη αξζεληθά θαη 124 ζειπθά (πίλαθαο 29). Άηνκα ηνπ ζηαδίνπ ΗΗΗ δε 

ζπλαληψληαη θαζφινπ ηνλ Ηαλνπάξην θαη ζηα δπν θχια, ελψ ζηα αξζεληθά, ηα άηνκα 

απηνχ ηνπ ζηαδίνπ δε ζπλαληψληαη επίζεο ηνπο κήλεο Μάξηην, Αχγνπζην θαη 

Οθηψβξην-Ννέκβξην (πίλαθαο 30). Σν κέζν νιηθφ κήθνο ηνπ ζηαδίνπ γηα ηα κελ 

ζειπθά είλαη  30.2  1.0 cm ελψ ησλ αξζεληθψλ 27.3  0.7 cm (πίλαθαο 31).           

  

 Πνζνζηφ 9.4%, ησλ αηφκσλ ηνπ δείγκαηνο θαηαηάζζεηαη ζην ζηάδην IV ηα 

αξζεληθά είλαη 43 θαη ηα ζειπθά 18 (πίλαθαο 29).  Καη γηα ηα δπν θχια ην ζηάδην 

απηφ εκθαλίδεηαη ηνπο κήλεο Ννέκβξην θαη Γεθέκβξην κε κεγαιχηεξα πνζνζηά ην 

Γεθέκβξην (πίλαθαο 30). Σν κέζν νιηθφ κήθνο ηνπ ζηαδίνπ απηνχ γηα ηα ζειπθά είλαη 

46.8   4.8 cm θαη ησλ αξζεληθψλ 30.0   1.0 cm (πίλαθαο 31). 
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ην ζηάδην V θαηαηάρζεθαλ  91 άηνκα  (14.0%)  απφ ηα νπνία ηα 53 ήηαλ 

αξζεληθά θαη 38 ζειπθά (πίλαθαο 29). Σν ζηάδην απηφ πνπ απνηειεί ηελ θνξχθσζε 

ηεο εμέιημεο ησλ γνλάδσλ γηα ηελ αλαπαξσγηθή δηαδηθαζία εκθαλίδεηαη θαη γηα ηα 

δπν θχια ηνπο κήλεο Γεθέκβξην έσο θαη Μάξηην, κε θνξχθσζε ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην 

θαη Φεβξνπάξην θαη γηα ηα δπν θχια (πίλαθαο 30). Σν κέζν νιηθφ κήθνο ηνπ ζηαδίνπ 

απηνχ γηα ηα ζειπθά είλαη 51.8  2.2 cm θαη ησλ αξζεληθψλ 36.1  1.4 cm (πίλαθαο 

31). 

 

Σν ζηάδην VI πεξηνξίδεηαη ζην 3.5% ηνπ ζπλφινπ ησλ αηφκσλ κε ππεξνρή 

ησλ ζειπθψλ (πίλαθαο 29). ηα αξζεληθά εκθαλίδεηαη κφλν ην κήλα Φεβξνπάξην-

Μάξηην, ελψ ζηα ζειπθά θαιχπηεη ηελ ίδηα πεξίνδν κε ην ζηάδην V (πίλαθαο 30). Σν 

κέζν νιηθφ κήθνο ηνπ ζηαδίνπ απηνχ γηα ηα ζειπθά είλαη 42.1  3.3 cm θαη ησλ 

αξζεληθψλ 31.1   2.3 cm. (πίλαθαο 31). 

 

Μφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ (1.2%) ηνπ ζηαδίνπ VII θαηαγξάθεθε θαη ην νπνίν 

αθνξά 8 ζειπθά άηνκα κέζνπ νιηθνχ κήθνπο 46.2   5,3 cm πνπ εληνπίζζεθαλ ηνπο 

κήλεο Ηαλνπάξην, Μάξηην θαη Απξίιην. 

 

 

7.3.2.3. Μεληαία κεηαβνιή ησλ ζηαδίσλ σξηκόηεηαο. 

        

Απφ ηε κεληαία εμέιημε ησλ ζηαδίσλ γελλεηηθήο σξηκφηεηαο, πξνζδηνξίδεηαη 

φηη ε πεξίνδνο αλαπαξαγσγήο ηνπ είδνπο πνπ είλαη ην ρεηκψλα, ηνπο κήλεο  

Γεθέκβξην-Μάξηην κε θνξχθσζε ηεο ηνλ Ηαλνπάξην-Φεβξνπάξην (πίλαθαο 30). 

 

Ζ εμέιημε ηεο αλαπαξαγσγηθήο πεξηφδνπ, ζεκαηνδνηείηαη απφ κηα ζρεηηθά 

ζχληνκε εκθάληζε ηνπ ζηαδίνπ IV, ηνπο κήλεο Ννέκβξην – Γεθέκβξην, πνπ είλαη 

ζρεδφλ ζχγρξνλε γηα ηα αξζεληθά θαη ζειπθά ηνπ δείγκαηνο καο, ε νπνία 

αθνινπζείηαη απφ κηα πεξηζζφηεξν εθηεηακέλε πεξίνδν αλαπαξαγσγήο ζηάδηα V & 

VI  απφ ην Γεθέκβξην κέρξη θαη ην Μάξηην (Δηθφλα 26). 

 

Ζ αλαπαξαγσγηθή σξίκαλζε δελ πξαγκαηνπνηείηαη ζε φια ηα άηνκα 

ζπγρξφλσο θαη ζην ίδην κέγεζνο (Πίλαθαο 30 & 31).  

 

 

7.3.3. Γνλαδνζσκαηηθόο δείθηεο. 

 

7.3.3.1.Γνλαδνζσκαηηθόο δείθηεο θαη ζηάδην γελλεηηθήο σξίκαλζεο. 

 

Καη γηα ηα δπν θχια o γνλαδνζσκαηηθφο δείθηεο  (GSI) απμάλεη ζηαζεξά ζε 

ζρέζε πξνο  ην ζηάδην σξηκφηεηαο κέρξη ην ζηάδην V, ην νπνίν αληαπνθξίλεηαη ζηελ 

θνξχθσζε  ηεο γελλεηηθήο σξίκαλζεο.  

 

Οη ηηκέο ηνπ δείθηε, απμάλνληαη απφ 0.05 ζην ζηάδην Η (αλήιηθα-αλψξηκα), 

κέρξη ηελ ηηκή 4.73 γηα ηα αξζεληθά (ζηαδίνπ V) θαη 12.73 γηα ηα ζειπθά ηνπ ίδηνπ 

ζηαδίνπ V. Αθνινπζεί  κηα πηψζε ζην ζηάδην VI γηα ηα αξζεληθά θαη ζειπθά, πνπ 

ζπλερίδεηαη θαη ζην ζηάδην VΗΗ ησλ ζειπθψλ (πίλαθαο 32).  
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Γηαπηζηψλεηαη ε ζηελή ζρέζε ησλ ηηκψλ ηνπ γνλαδνζσκαηηθνχ δείθηε κε ην 

ζηάδην σξηκφηεηαο. ηα αλήιηθα-αλψξηκα άηνκα ηνπ ζηαδίνπ Η, ν δείθηεο έρεη κέζε 

ηηκή 0.05  0.004 θαη ζηα αλψξηκα ελήιηθα ηνπ ζηαδίνπ ΗΗ, είλαη 0.12  0.008 ζηα 

αξζεληθά θαη 0.20  0.012 ζηα ζειπθά. 

 

Ζ ηηκή ηνπ δείθηε 4πιαζηάδεηαη ζηα αξζεληθά ηνπ επνκέλνπ ζηαδίνπ (0.48   

0.04) θαη ηξηπιαζηάδεηαη ζηα ζειπθά (0.61  0.04).  Με ηελ είζνδν ησλ ςαξηψλ ζην 

ζηάδην IV, ην νπνίν ζεκαηνδνηεί ηελ είζνδν ηνπο ζηελ σξηκφηεηα, ν δείθηεο παίξλεη 

ηελ ηηκή 1.0  0.1 γηα ηα αξζεληθά θαη 1.8  0.25 γηα ηα ζειπθά. Αθνινπζεί κηα 

απφηνκε αχμεζε ζην επφκελν ζηάδην V, ζην νπνίν ζεκεηψλσληαη νη κέγηζηεο ηηκέο 

ηνπ δείθηε (4.74  0.4 ζηα αξζεληθά θαη 12.7  1.08 ζηα ζειπθά), ζηα επφκελα 

ζηάδηα αθνινπζεί κείσζε ηνπ δείθηε, ζηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα κε ην ζηάδην ΗΗΗ γηα 

ηα ζειπθά ηνπ ζηαδίνπ VII (0.7  0.2).  

 

 

 

 
ΠΙΝΑΚΑ 32: Μεηαβνιή ηνπ γνλαδνζσκαηηθνχ δείθηε (GSI) αλά ζηάδην σξηκφηεηαο ζην δείγκα 

ηνπ άγξηνπ πιεζπζκνχ ηεο ιηκλνζάιαζζαο πνπ κειεηήζεθε.  

 

 

ΣΑΓΗΟ 
Αξεζεληθά Θειπθά  

N GSI SD N GSI SD 

I(*)  72 0.05 0.020  72  0.05 0.020 

II 120 0.12 0.047  96  0.20 0.060 

III  55 0.48 0.135 124  0.61 0.200 

IV  43 1.00 0.349  18  1.77 0.540 

V  53 4.74 1.555  38 12.73 3.383 

VI   7 2.09 0.656  16  4.43 1.674 

VII      8  0.70 0.169 

(*)  Αθνξά ην ζχλνιν ησλ αλειίθσλ 
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Δηθόλα 26: Μεληαία δηαθχκαλζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ αηφκσλ ιαβξαθηνχ ηεο ιηκλνζάιαζζαο 
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Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ πνπ κειεηήζεθαλ αλά ζηάδην σξηκφηεηαο  ΗΗ-VI θαη αλά θχιν. 

 

 

Δηθόλα 27: Μεηαβνιή ηνπ γνλαδνζσκαηηθνχ δείθηε (GSI) αλά ζηάδην σξηκφηεηαο. 

 

 

7.3.3.2. Μεηαβνιή ηνπ γνλαδνζσκαηηθνύ δείθηε κε ην κέγεζνο.    

 

Πξνζδηνξίδνληαο ηηο ηηκέο ηνπ γνλαδνζσκαηηθνχ δείθηε απφ ηα λεαξά άηνκα 

κέρξη ηελ θιάζε 35-38 cm, ζηελ νπνία ιακβάλεη ρψξα ε πξψηε γελλεηηθή σξίκαλζε 

φπσο ζα αλαθεξζεί ζηε ζπλέρεηα, νη ηηκέο ηνπ δείθηε πξνζδηνξίζζεθαλ ζε 0.82   

0.47, ελψ ζηα αξζεληθά κέρξη ηελ θιάζε ηεο πξψηεο γελλεηηθήο σξηκφηεηαο (26-29 

cm) νη ηηκέο ηνπ δείθηε είλαη 0.29   0.09.  
 

Αθνινπζεί ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ δείθηε θαη γηα ηα δπν θχια. Με ηελ αχμεζε ηεο θιάζεο κήθνπο, 

θαηά θαλφλα έρνπκε αχμεζε ηνπ δείθηε κε κέγηζηεο ηηκέο ζηηο θιάζεηο  50-55 cm ζηα ζειπθά θαη 

41-44 cm ζηα αξζεληθά. Οη ηηκέο ηνπ δείθηε είλαη δηπιάζηεο ζηα ζειπθά απφ φηη ζηα αξζεληθα 

(πίλαθαο 33) .  

 

Γηα ηα άηνκα ησλ κεγαιπηέξσλ θιάζεσλ κήθνπο, παξαηεξείηαη κηα ειαθξά 

κείσζε ή ζηαζεξνπνίεζε ηνπ δείθηε (Δηθφλα 28).   

 

Δίλαη πξνθαλέο, πψο κε ηελ είζνδν ησλ ςαξηψλ ζηε θάζε έλαξμεο ηεο 

γελλεηηθήο σξίκαλζεο ε αχμεζε ηνπ δείθηε είλαη έληνλε, απηφ φκσο εμαξηάηαη 

ζεκαληηθά θαη απφ ηελ παξνπζία θαη ην ξπζκφ ζχιιεςεο ησλ αηφκσλ ζην δείγκα. 

ηηο κηθξφηεξεο θιάζεηο, ηα δείγκαηα θαηαλέκνληαη ζε φιν ζρεδφλ ην έηνο, ελψ ζηηο 

κεγαιχηεξεο πεξηνξίδνληαη ζηελ πεξίνδν ηεο αλαπαξαγσγήο, ιφγσ θπξίσο ηεο 

κεηαλάζηεπζεο φπσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν 

 

Πξάγκαηη ε εηθφλα ειάρηζηα δηαθνξνπνηείηαη γηα ηελ πεξίνδν ηεο 

αλαπαξαγσγήο (Δηθφλα 29). Δίλαη εκθαλέζηαηε ε γξεγνξφηεξε είζνδνο ησλ 

αξζεληθψλ ζην ζηάδην ηεο αλαπαξαγσγήο απφ φηη ηα ζειπθά.  
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ε θάζε πεξίπησζε, νη ηηκέο ηνπ δείθηε επεξεάδνληαη απφ ην γεγνλφο φηη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ κεγάινπ κήθνπο αηφκσλ αιηεχνληαη ηελ πεξίνδν ηεο 

αλαπαξαγσγήο. Δίλαη πξνθαλέο, πψο ν ξπζκφο αχμεζεο ηεο γνλάδαο, ηφζν ζηα 

αξζεληθά φζν θαη ζηα ζειπθά ξπζκίδεηαη θπξίσο απφ ην κέγεζνο πνπ έρεη ην ςάξη 

απηή ηελ πεξίνδν.  

 

ηα αξζεληθά είλαη πεξηζζφηεξν έληνλε απηή ε επίδξαζε ζε κηθξφηεξα 

κεγέζε απφ ηα ζειπθά (Δηθφλα 29). Ζ πξφζθαηξε θάκςε ηνπ ξπζκνχ αχμεζε ή ε 

ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ζε κεγαιχηεξεο θιάζεηο κήθνπο, ηφζν ζηα αξζεληθά φζν θαη ζηα 

ζειπθά,  νθείιεηαη ζηε κείσζε ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο . 
 

 

ΠΙΝΑΚΑ 33: Μεηαβνιή ηνπ γνλαδνζσκαηηθνχ δείθηε αλά θιάζε κήθνπο ζην δείγκα ηνπ άγξηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο ιηκλνζάιαζζαο πνπ κειεηήζεθε.  

 

ΚΛΑΖ 

(cm) 

ΘΖΛΤΚΑ ΑΡΔΝΗΚΑ 

N GSI SE Ν GSI SE 

17-20       

20.-23       

23.-26 41 0.21 0.008 71 0.13 0.008 

26.-29 59 0.43 0.038 37 0.29 0.045 

29.-32 56 0.46 0.036 65 0.59 0.067 

32.-35 28 0.56 0.053 46 1.57 0.271 

35.-38 20 0.82     0.24 28 3.31 0.466 

38.-41 14 1.37     0.42 14 2.59 0.363 

41.-44 16 3.33     0.93  6 5.78 0.602 

44.-47 11 3.31     0.94  6 4.83 0.675 

47.-50 12 7.34     1.98  4 4.95 0.452 

50.-55 12 11.29     1.25    

55.-60 17 7.2     1.28  1 6.74  

60.-65  4   9.18     4.61    

65.-70 8 11.47     2.45    

70.-75 1 1.88     

75.-80 1 9.85     
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Δηθόλα 28: Μεηαβνιή ηνπ γνλαδνζσκαηηθνχ δείθηε (GSI) αλά θιάζε κήθνπο (ζε cm). 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 29: Μεηαβνιή ηνπ γνλαδνζσκαηηθνχ δείθηε (GSI) αλά θιάζε κήθνπο (ζε cm) ηελ 

πεξίνδν ηεο αλαπαξαγσγήο (Γεθέκβξηνο-Μάξηηνο) ζην δείγκα ηνπ άγξηνπ πιεζπζκνχ ηεο ιηκλνζάιαζζαο 
πνπ κειεηήζεθε. 

. 

 

7.3.3.2.Δπνρηαθή κεηαβνιή ηνπ γνλαδνζσκαηηθνύ δείθηε. 

 

Οη κέγηζηεο ηηκέο  ηνπ γνλαδνζσκαηηθνύ δείθηε (GSI) θαη γηα ηα 

αξζεληθά θαη ηα ζειπθά είλαη ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην & Φεβξνπάξην, παξόιν πνπ 

ζην δείγκα ζπλαληώληαη αξθεηά ώξηκα άηνκα από ην Γεθέκβξην κέρξη θαη ην 

Μάξηην (εηθόλα 30 & πίλαθαο 34).  

 

Ο δείθηεο GSI, αξρίδεη λα απμάλεηαη ηόζν ζηα ζειπθά όζν θαη ζηα 

αξζεληθά, ην Ννέκβξην, ην Γεθέκβξην ε αύμεζε ηνπ δείθηε είλαη εληππσζηαθή 

θαη παξακέλεη ζε πςειά επίπεδα ηνλ Ηαλνπάξην θαη Φεβξνπάξην. Αθνινπζεί ην 

Μάξηην κία αλάινγε απόηνκε πηώζε ζε ηηκέο θάησ ηνπ 0.5 νη νπνίεο 

δηαηεξνύληαη κέρξη ηνλ επόκελν Ννέκβξην (εηθόλα 30).  

Ζ εηθόλα, αλ θαη επεξεάδεηαη από ηνλ ηξόπν δεηγκαηνιεςίαο θαη 

παξνπζίαο ησλ αηόκσλ ζην δείγκα καο, ελ ηνύηνηο είλαη ζαθέζηαηε. Ζ αλάπηπμε 

ησλ γνλάδσλ ζηηο κέγηζηεο ηηκέο ηεο είλαη ηελ πεξίνδν Ηαλνπάξην-Φεβξνπάξην.  

Σν Ννέκβξην-Γεθέκβξην παξνπζηάδεηαη κηα ζηαζεξή αύμεζε θαη ην 

Μάξηην-Απξίιην κηα ζηαζεξή πηώζε, αθνινπζώληαο απνιύησο ηε κεγαιύηεξε 

ζπρλόηεηα εκθάληζεο αηόκσλ ησλ ζηαδίσλ ΗV-V-VI & VII απηνύο ηνπο κήλεο.  

Από ηνλ Απξίιην θαη κεηά ε γνλάδεο εηζέξρνληαη ζην ζηάδην αλάπαπζεο.  

 

Οη πξνεγνύκελεο παξαηεξήζεηο, ππνδειώλνπλ ζαθέζηαηα όηη ην ιαβξάθη 

ζηε ιηκλνζάιαζζα Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνύ έρεη κηα θαη κόλνλ αλαπαξαγσγηθή 
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πεξίνδν, ζηελ νπνία εηζέξρεηαη ην Γεθέκβξην θαη εμέξρεηαη ην Μάξηην, κε 

θνξύθσζε ηνλ Ηαλνπάξην-Φεβξνπάξην.  

 

 

 
Δηθόλα 30: Μεληαίεο κεηαβνιέο ηνπ γνλαδνζσκαηηθνχ δείθηε ζην δείγκα ηνπ άγξηνπ πιεζπζκνχ ηεο 

ιηκλνζάιαζζαο πνπ κειεηήζεθε. 

. 

 
ΠΙΝΑΚΑ 34: Μεληαία κεηαβνιή αλά θχιν ηνπ γνλαδνζσκαηηθνχ δείθηε ζην δείγκα ηνπ άγξηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο ιηκλνζάιαζζαο πνπ κειεηήζεθε.  

. 

 

ΜΖΝΑ 
Θειπθά Αξζεληθά 

Ν GSI SD N GSI SD 

ΜΑΗΟ   8 0.29 0.07   4 0.11 0.04 

ΗΟΤΝΗΟ   6 0.51 0.18   5 0.10 0.04 

ΗΟΤΛΗΟ   3 0.26 0.07   1 0.11 0.03 

ΑΤΓΟΤΣΟ   6 0.30 0.05  18 0.14 0.10 

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ  12 0.46 0.14   9 0.25 0.19 

ΟΚΣΧΒΡΗΟ  24 0.39 0.23  17 0.39 0.20 

ΝΟΔΜΒΡΗΟ 106 0.55 0.36 107 0.42 0.39 

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ  51 2.29 3.30  56 1.16 1.18 

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ  14 9.37 5.01  11 5.09 1.05 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ  29 10.42 5.76  29 4.84 1.98 

ΜΑΡΣΗΟ  37 1.45 3.61  18 1.63 2.26 

ΑΠΡΗΛΗΟ   4 0.45 0.25   3 0.17 0.14 

 

 

7.3.4. Μήθνο πξώηεο γελλεηηθήο σξίκαλζεο. 

 

Μήθνο ηεο πξψηεο γελλεηηθήο σξίκαλζεο ζεσξείηαη ην κήθνο εθείλν ζην 

νπνίν ην 50% ησλ αηφκσλ πνπ εηζέξρνληαη ζηε αλαπαξαγσγηθή θάζε απνηειείηαη 

απν γελλεηηθά ψξηκα άηνκα. Θεσξνχκε σο γελλεηηθά ψξηκα, ηα άηνκα εθείλα πνπ 

βξίζθνληαη ζε ζηάδην γελεηηθήο σξηκφηεηαο κεγαιχηεξν ή ίζν ηνπ IV, ηα ππφινηπά ηα 

θαηαηάζζνπκε ζηελ θαηεγνξία ησλ αλσξίκσλ.  
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Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ κήθνπο πξψηεο γελλεηηθήο σξίκαλζεο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ πνπ αιηεχζεθαλ ηνπο κήλεο ηεο 

αλαπαξαγσγηθήο πεξηφδνπ (Ννέκβξηνο έσο θαη Μάξηηνο) απφ φια ηα έηε πνπ έγηλαλ 

νη δεηγκαηνιεςίεο.  

 

Ζ αλαινγία σξίκσλ - αλσξίκσλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 35 θαη γηα ηα δπν 

θχια. Γηα ην ζχλνιν ησλ 475 αηφκσλ ηεο πεξηφδνπ, πξνζδηνξίζζεθαλ 254 ζειπθά, 

απφ ηα νπνία ζε πνζνζηφ 69.3% ήηαλ αλψξηκα  θαη 238 αξζεληθά, απφ ηα νπνία ηα 

αλψξηκα ήηαλ 56.7%.   

 

Σν πξψην ψξηκν αξζεληθφ ζπιιακβάλεηαη ην Ννέκβξην ζε κέγεζνο  26.23 cm 

θαη ην πξψην ψξηκν ζειπθφ επίζεο ην Ννέκβξην ζε κέγεζνο 30.50 cm. ηελ αλαινγία 

θχισλ ηεο πεξηφδνπ, ππεξηεξνχλ ηα ζειπθά ζηα αλψξηκα άηνκα (ρ
2
=5.4 <3.84 

Ρ=5%) κε αλαινγία 1.3:1, ελψ ζηα γελλεηηθά ψξηκα (ζηάδηα IV-VI) ε αλαινγία 

κεηαμχ ησλ θχισλ δελ δηαθέξεη ζηαηηζηηθά ηεο ζεσξεηηθήο 1:1 (ρ
2
=3.45 < 3.84 

Ρ=5%), φπσο θαη γηα ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πεξηφδνπ (ρ
2
=0.5). 

         

 Ζ αλαινγία (Ρ) σξίκσλ θαη αλσξίκσλ αηφκσλ ζε θάζε θιάζε κήθνπο (Lt) 

γηα ηα αξζεληθά θαη ζειπθά πεξηγξάθεηαη απφ ηηο εμηζψζεηο: 

 

AΡΔΝΗΚΑ:   P = 1/[ 1 + e 
 0,73 Lt - 20,53 

]    r
2
 = 98% N= 3  SEa=1.601 & SEb=0.058 

 

ΘΖΛΤΚΑ:     P = 1/[ 1 + e 
  0,387 Lt-14,22

]      r
2
 = 96,0% N= 6  SEa= 1.67 & SEb=0.045 

 

Σν κήθνο πξψηεο γελλεηηθήο σξίκαλζεο γηα ηα αξζεληθά πξνζδηνξίζζεθε ζε 

28.12 cm (20.53/0.73), θαη γηα ηα ζειπθά ζε 36.74 cm (14.22/0.387).  

 

 
ΠΙΝΑΚΑ 35: Αλαινγία ησλ γελλεηηθά σξίκσλ θαη αλσξίκσλ αηφκσλ ησλ δπν θχισλ αλά 

θιάζε κήθνπο ηελ πεξίνδν ηεο αλαπαξαγσγήο (Ννέκβξηνο - Μάξηηνο) 

 
ΜΔΟ ΜΖΚΟ 

ΚΛΑΖ (cm) 

Θειπθά Αξζεληθά 

ΑΝΧΡΗΜΑ % ΧΡΗΜΑ % N ΑΝΧΡΗΜΑ % ΧΡΗΜΑ % N 

18.5 100  12 100 0 12 

21.5 100     0 44 100 0 64 

24.5 100     0  48      93.5 6.5 31 

27.5 100     0 35     54.3 45.7 46 

30.5 88   12 17     15.1 84.9 33 

33.5 87   13 15    0 100 22 

36.5   50   50   8    0 100 13 

39.5 25   75 12    0 100  6 

42.5 9   91 11    0 100  5 

45.5 9   91 11    0 100  4 

48.5 0 100 12    0 100  

52.5 0 100 16    0 100  1 

57.5 0 100   3    

62.5 0 100   8    

67.5 0 100   1    

72.5 0 100   1    

ΤΝΟΛΑ      69.3% 30.7% 254 56.7% 43.3% 238 
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Δηθόλα 31: Πξνβιεπφκελε πηζαλφηεηα γελλεηηθψλ σξίκσλ αηφκσλ ηνπ θάζε θχινπ αλά κέζν κήθνο 

θιάζεο, γηα ηνλ άγξην πιεζπζκφ ηεο ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ. 
 

 

 

7.3.5. Γελλεηηθή σξηκόηεηα ζηνπο εθηξεθόκελνπο πιεζπζκνύο. 

 

ηνπο εθηξεθφκελνπο πιεζπζκνχο, ηα ζηάδηα γελλεηηθήο σξίκαλζεο πνπ 

θαηαγξάθεθαλ κεηά απφ 21-22 κήλεο εθηξνθήο, ηελ πεξίνδν αλαπαξαγσγήο 

(Ηαλνπάξην-Φεβξνπάξην) παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 36. Δλψ ζηνλ πίλαθα 37, ηα 

δεδνκέλα ηεο γελλεηηθήο σξίκαλαζεο ηνπ άγξηνπ γφλνπ πνπ αλαπηχρζεθε ζε 

θισβνχο. 

 

Παξαηεξνχκε φηη ην 90% ησλ ζειπθψλ ησλ εθηξεθνκέλσλ πιεζπζκψλ θαζψο 

θαη ην 80.5% ησλ αξζεληθψλ, κεηά απφ 22 κήλεο εθηξνθήο έρνπλ εηζέιζεη ζην ζηάδην 

ηεο γελλεηηθήο σξηκφηεηαο. 

 

Δηδηθφηεξα ζηνλ εθηξεθφκελν άγξην γφλν, ζε ειηθία 22 κελψλ δηαπηζηψζεθαλ: 

 

 Σν 100% ησλ αξζεληθψλ βξίζθνληαη ζην ζηάδην γελλεηηθήο σξηκφηεηαο κε 

κέζν νιηθφ κήθνο 29.9  2.42 cm θαη κέζε ηηκή γνλαδνζσκαηηθνχ δείθηε 

(GSI) 3.31  1.0. 

 

 Σν 91.2% ησλ ζειπθψλ βξίζθνληαη ζην ζηάδην γελλεηηθήο σξηκφηεηαο κε 

κέζν νιηθφ κήθνο 30.75  3.0 cm θαη κέζε ηηκή γνλαδνζσκαηηθνχ δείθηε 

(GSI) 9.2  3.5. 

 

 Οη ηηκέο ηνπ γνλαδνζσκαηηθνχ δείθηε είλαη ζηα ίδηα επίπεδα κε απηέο ηνπ 

άγξηνπ πιεζπζκνχ πνπ παξαηεξνχληαη ζηε ιηκλνζάιαζζα ηνλ αληίζηνηρν 

0

0,5

1

18,5 21,5 24,5 27,5 30,5 33,5 36,5 39,5 42,5 45,5 48,5 52,5 57,5 62,5 67,5 72,5

απζενικά

Θηλςκά
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κήλα Φεβξνπάξην (Πίλαθαο 34), αιιά έρνπλ κεγαιχηεξεο ηηκέο ησλ 

αληηζηνίρσλ θιάζεσλ κήθνπο ζηελ πεξίνδν ηεο αλαπαξαγσγήο (εηθφλα 30). 

 

 Σν αληίζηνηρν κήθνο ηεο πξψηεο γελλεηηθήο σξίκαλζεο ησλ ζειπθψλ είλαη 

κηθξφηεξν ηνπ αληίζηνηρνπ άγξηνπ πιεζπζκνχ ηεο ιηκλνζάιαζζαο 

ηνπιάρηζην θαηά 10%. 

 

 
Πίλαθαο 36: Γελλεηηθή σξίκαλζε ζηνπο εθηξεθφκελνπο πιεζπζκνχ ιαβξαθηψλ. 

 

 

ΓΔΗΓΜΑ 

ΘΖΛΤΚΑ ΑΡΔΝΗΚΑ 

Ν ΗI IΗΗ 
I

V 
V 

V

I 
N ΗI IΗΗ IV V VI 

Άγξηνο γόλνο (GA) 34 2 1 2 29 - 36   10 26  
Γόλνο εθθνιαπηεξίνπ (G) 15 2  4 5 6 56 10 8 12 16 16 

ΤΝΟΛΟ 49 5 44 92 18 80 

% 100% 10% 90% 100% 19.5% 80.5% 

 

 

 
Πίλαθαο 37: Γεδνκέλα αλαπαξαγσγήο ηνπ άγξηνπ γφλνπ ιαβξαθηνχ (Γείγκα GA)  πνπ 

αλαπηχρζεθε ζε εληαηηθή εθηξνθή γηα 22 κήλεο. 

. 
 

ΦΤΛΟ 
ΣΑΓΗΟ 

ΧΡΗΜΟΣΖΣΑ 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΑΣΟΜΧΝ 
Lt (cm) GSI 

ΑΡΔΝΗΚΑ 

(Ν=36) 

IV 10 27.78 2.1 2.87 1.25 

V 26 27.97 2.6 3.47 0.87 

IV+V 36 (100%) 29.92 2.4 3.31 1.0 

ΘΖΛΤΚΑ 

(Ν=34) 

ΗΗ 2 27.05 1.6 0.68 0.14 
ΗΗΗ 1 27.4 1.89 

ΗV 2 26.6 2.1 3.14 0.6 

V 29 31.04 2.9 9.25 3.1 

IV + V 31 (91.2%) 30.75 3.0 9.2 3.5 

 

 

 

7.3.6. Γνληκόηεηα. 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ηεο γνληκφηεηαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 38. 

πλνιηθά κειεηήζεθαλ 19 άηνκα ησλ ζηαδίσλ IV θαη V, απφ ηα νπνία ηα 7 ζην 

ζηάδην IV θαη ηα 12 ζην ζηάδην V.  

 

Ζ απφιπηε γνληκφηεηα (Fa) βξέζεθε απφ 245086 έσο 981417 σνθχηηαξα γηα 

νιηθά κήθε ςαξηψλ απφ  31.5  έσο  53.2 cm.  

 

Οη εμηζψζεηο   Fa = a * X 
b
 (φπνπ : Fa Απφιπηε γνληκφηεηα, X νιηθφ κήθνο 

ζψκαηνο-TL  ή νιηθφ βάξνο ζψκαηνο -W), πξνζδηνξίζζεθαλ θαη βξέζεθαλ : 

 

Fa = 15.45 TL 
2.775

     :   n=19 ,  r
2 
= 0.97,  P<0.05 

 

Fa = 626.17 W 
0.99

     :    n=19,   r
2
 = 0.98,  P<0.05 
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Απφ ηηο πξνεγνχκελεο ζρέζεηο πξνθχπηεη φηη ε γνληκφηεηα είλαη γξακκηθή σο 

πξνο ην νιηθφ βάξνο ηνπ ζψκαηνο , θαη εθζεηηθή σο πξνο ην νιηθφ κήθνο (εηθφλα 32). 

. 
 

Πίλαθαο 38: Γεδνκέλα απφ ηε κειέηε γνληκφηεηαο ηνπ ιαβξαθηνχ ηεο ι/ζ Μεζνινγγίνπ-

Αηησιηθνχ. (TL: νιηθφ κήθνο ζε cm, W: Οιηθφ ζσκαηηθφ βάξνο ζε  g, Wgn : βάξνο γνλάδαο ζε g,  Fa: 

απφιπηε γνληκφηεηα (αξηζκφο σνθπηηάξσλ), GSI: γνλαδνζσκαηηθφο δείθηεο, Fr: ζρεηηθή γνληκφηεηα 

(αξηζκφο σνθπηηάξσλ αλά γξακκάξην νιηθνχ ζσκαηηθνχ βάξνπο). 

 

TL cm W g Wgn (g) Fa STADIO GSI Fr 

38.3 631 36.785 321081 4 6 509 

43.8 872 48.22 553554 4 6 635 

44 946 48.604 571232 4 5 604 

48.4 1245 95.053 762922 4 8 613 

49.5 1480 76.573 855894 4 5 578 

51 1502 93.658 799424 4 6 532 

53.1 1610 130.633 930760 4 8 578 

33.1 396.2 40.55 245086 5 10 619 

33.9 463 41.857 256374 5 9 554 

31.5 487 62.094 288392 5 13 592 

33.3 436.9 55.98 259167 5 13 593 

35.5 513.5 78.241 307155 5 15 598 

36.5 545.6 88.163 299754 5 16 549 

46.3 1001 112.543 625542 5 11 625 

49 1308 153.166 807638 5 12 617 

49.1 1330 181.355 834783 5 14 628 

50.7 1535 139.966 778885 5 9 507 

51.6 1476 157.693 863452 5 11 585 

53.2 1750 200.7 981417 5 11 561 

 

 

Fa = 15.448 TL 
2.7753

n= 19    R
2
 = 0.9696

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

20 25 30 35 40 45 50 55

TL cm

Fa



Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή Γηάλλε Ρνγδάθε 

 
148 

Δηθόλα 32: ρέζεηο ηεο απφιπηεο γνληκφηεηαο (Fa), κε ην νιηθφ κήθνο θαη ην βάξνο ηνπ ιαβξαθηνχ ηεο 

ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ. 

 

Ζ κέζε ηηκή ηεο ζρεηηθήο γνληκφηεηαο (Fr) πξνζδηνξίζζεθε ζε 588  41 

σνθχηηαξα αλά γξακκάξην νιηθνχ βάξνπο ζψκαηνο. Γηα ην ζηάδην IV, ε κέζε 

γνληκφηεηα βξέζεθε 578  44 ελψ γηα ην ζηάδην V ήηαλ 586  37 σνθχηηαξα αλά 

γξακκάξην νιηθνχ ζσκαηηθνχ βάξνπο. Οη ηηκέο απηέο ειέρζεθαλ θαη βξέζεθε φηη δελ 

έρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (ANOVA, F= 0.149 & P= 0.7) 

 

Ζ ζρεηηθή γνληκφηεηα παξακέλεη ζηαζεξή ζε ζρέζε κε ην βάξνο (εηθφλα 33). 

 

ην δείγκα GA (δειαδή ζε απηφ πνπ πξνέξρεηαη απφ άγξην γφλν θαη σξίκαζε 

γελλεηηθά ζε αηρκαισζία), ε γνληκφηεηα ππνινγίζζεθε απφ 13 γνλάδεο ζηαδίνπ V, νη 

νπνίεο πξνέξρνληαη απφ ζειπθά άηνκα ειηθίαο 22 κελψλ θαη νιηθνχ κήθνπο 27.5-

36.5 cm. Ζ απφιπηε γνληκφηεηα (Fa) ππνινγίζζεθε ζε 120257 έσο 312489 

σνθχηηαξα θαη ε κέζε ζρεηηθή γνληκφηεηα (Fr) ζε 506  70 σνθχηηαξα αλά 

γξακκάξην νιηθνχ ζσκαηηθνχ βάξνπο (πίλαθαο 39). 

 

 

 
Δηθόλα 33: ρέζε ηεο ζρεηηθήο γνληκφηεηαο (Fr) κε ην νιηθφ Βάξνο ψκαηνο (W) ηνπ ιαβξαθηνχ ηεο ι/ζ 

Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ. 

 
Πίλαθαο 39: Γεδνκέλα απφ ηε κειέηε γνληκφηεηαο ηνπ ιαβξαθηνχ ηνπ δείγκαηνο GA. (TL: νιηθφ 

κήθνο ζε cm, W: Οιηθφ ζσκαηηθφ βάξνο ζε  g, Fa: απφιπηε γνληκφηεηα (αξηζκφο σνθπηηάξσλ), Fr: 

ζρεηηθή γνληκφηεηα (αξηζκφο σνθπηηάξσλ αλά γξακκάξην νιηθνχ ζσκαηηθνχ βάξνπο). 

 
TL  W  Fa Fr 

Ln Fr = 6 * 10 -14 Ln W + 6.2321

n= 19     r2 = 2 * 10-14

5.8

6.0

6.2

6.4

5 5.5 6 6.5 7 7.5 8

ln W

ln Fr

Fa= 562,18 W  + 19162

n= 19 r2 = 0,98

0
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27.5 235.2 120257 511 

27.9 237.5 129171 544 

28.1 267.9 134875 503 

28.9 290.8 147874 509 

28.9 252.3 138988 551 

29.0 272.9 103295 379 

29.4 308 110936 360 

30.2 333 193765 582 

33.1 396.2 194399 491 

33.3 436.9 240318 550 

33.9 463 214130 462 

35.5 513.5 291329 567 

36.5 545.6 312489 573 

 

Ζ  εμέιημε ησλ σνθπηηάξσλ κειεηήζεθε ζε γνλάδεο ζηαδίσλ IV, V, VI κε 

θξηηήξην ηε δηάκεηξν ηνπ σνθπηηάξνπ.  

 

Οη κέζεο ηηκέο ησλ δηακέηξσλ σνθπηηάξσλ γηα θάζε ζηάδην παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ πίλαθα 40. Ζ ζχγθξηζε ησλ κέζσλ ηηκψλ έγηλε κε ην θξηηήξην ANOVA-Turkey 

Test, θαη βξέζεθε φηη: 

 

 ε φια ηα ζηάδηα γελλεηηθήο σξίκαλζεο πνπ κειεηήζεθαλ, νη δηάκεηξνη ησλ 

σνθπηηάξσλ δελ δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο (Ρ<0.05) ζηα 

ηξία ζεκεία θαηά κήθνο ηεο γνλάδαο πνπ κειεηήζεθαλ (F=1.606, P=0.20) 

 Γελ βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ηεο δηακέηξνπ ησλ σνθπηηάξσλ 

κεηαμχ ησλ ζηαδίσλ V  θαη VI (F=1.67, P=0.24) 

 Βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δηακέηξσλ ησλ σνθπηηάξσλ 

ζηα ζηάδηα IV, V θαη VI (F=135 P<0.0001) 

 Βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δηακέηξσλ ησλ σνθπηηάξσλ 

ηνπ ζηαδίνπ V ησλ δπν πιεζπζκψλ κε κεγαιχηεξε δηάκεηξν ζηα σνθχηηαξα ηνπ 

άγξην πιεζπζκνχ. (F=6.79, P=0.009)  

 

           Καλέλα απφ ηα σνθχηηαξα ηνπ ζηαδίνπ IV δελ βξέζεθε κε ζηαγφλεο ειαίνπ. 

ηα σνθχηηαξα ησλ ζηαδίσλ V & VI, παξαηεξήζεθαλ 1-2 ζηαγφλεο ειαίνπ ζε 

πνζνζηφ 15% ησλ σνθπηηάξσλ. Ζ κέζε δηάκεηξνο ηεο ζηαγφλαο ειαίνπ βξέζεθε 0.23 

± 0.054 mm, ελψ ε κέζε δηάκεηξνο ησλ σνθπηηάξσλ κε ζηαγφλα ειαίνπ ήηαλ 0.787 ± 

0.123 mm. Οη ζηαγφλεο ειαίνπ ππνινγίζζεθε φηη θαηαιακβάλνπλ πνζνζηφ 2.69% 

ηνπ  φγθνπ ηνπ σνθπηηάξνπ. 

 

 
Πίλαθαο 40: Δμέιημε ηεο δηακέηξνπ ησλ σνθπηηάξσλ ζε ηξία ζεκεία ηεο γνλάδνο ηνπ ιαβξαθηνχ ηεο 

ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ. (Α: Φπζηθφο πιεζπζκφο, GΑ: άγξηνο γφλνο πνπ σξίκαλζε ζε 

αηρκαισζία, Ν: αξηζκφο σνθπηηάξσλ πνπ κεηξήζεθαλ, D: κέζε ηηκή δηακέηξνπ, Sd: ηππηθή απφθιηζε. 

GSI: γνλαδνζσκαηηθφο δείθηεο) 

 
ηάδην 

γνλάδαο 

Αξηζκόο 

γνλάδσλ 

Θέζε 

δείγκαηνο 

Ν D 

(mm) 

Sd Διάρηζηε Μέγηζηε 

Φπζηθόο πιεζποκόο ιηκλνζάιαζζαο (Α)  

IV 
(GSI=4.2-5.5) 

4 

1 120 0.570 0.11 0.28 0.82 

2 120 0.566 0.12 0.26 0.81 

3 120 0.565 0.13 0.20 0.92 

ΤΝΟΛΟ 359 0.567 0.12 0.20 0.92 

V 10 1 330 0.707 0.13 0.19 1.14 
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(GSI=6.8-14.9) 2 330 0.687 0.15 0.17 1.05 

3 330 0.699 0.15 0.14 1.15 

ΤΝΟΛΟ 990 0.699 0.14 0.14 1.15 

VI 
(GSI=4.9-5.7) 

2 

1 60 0.676 0.11 0.43 1.00 

2 60 0.758 0.10 0.55 1.01 

3 60 0.714 0.12 0.38 0.96 

ΤΝΟΛΟ 180 0.716 0.12 0.38 1.01 

Πιεζπζκόο πνπ σξίκαζε ζε αηρκαισζία κεηά από 22 κήλεο (GA) 

V 
(GSI=7.1-15.2) 

13 

1 390 0.690 0.11 0.28 1.00 

2 390 0.678 0.13 0.20 1.20 

3 390 0.684 0.10 0.29 0.94 

ΤΝΟΛΟ 1170 0.684 0.11 0.20 1.20 

 

 

 
 

 

IV, n=4, GSI=4.2-5.5
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Δηθόλα 34: Καηαλνκέο ησλ δηακέηξσλ ησλ αβγψλ πνπ κεηξήζεθαλ ζηα ζηάδηα IV, V & VI ηνπ άγξηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ. 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

Δηθόλα 35: Καηαλνκέο ησλ δηακέηξσλ ησλ απγψλ πνπ κεηξήζεθαλ ζην ζηάδην V ηνπ πιεζπζκνχ 

ιαβξαθηνχ πνπ σξίκαλζε γελλεηηθά  ζε αηρκαισζία (πιεζπζκφο GA) 

 

 

 

 

7.4. ΤΕΖΣΖΖ 

 

7.4.1. Γεληθά. 

 

Ζ αλαπαξαγσγή ηνπ ιαβξαθηνχ είλαη θαιά κειεηεκέλε ζε ειεγρφκελεο ζπλζήθεο 

(Barnabe 1976a, 1990, Devauchelle  1986, Bromage et al. 1988, Carrillo et al. 1989, 

Jennings & Pawson, 1991, Υψηνο & Ρνγδαθεο 1992, Pickett & Pawson 1994 θ.α.). Δλ 

ηνχηνηο νη δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλαπαξαγσγή ησλ άγξησλ πιεζπζκψλ  είλαη 

πεξηνξηζκέλεο, αλ θαη ν Barnabe (1980) ππνζηεξίδεη φηη νη ζπλζήθεο κε ηηο νπνίεο έρεη 

επηηεπρζεί ε ειεγρφκελε αλαπαξαγσγή ηνπ είδνπο δελ πξέπεη λα είλαη δηαθνξεηηθέο απφ 

απηέο πνπ ειέγρνπλ ηελ αλαπαξαγσγή ζηε θχζε (Pickett & Pawson 1994). 

Ζ ζπεξκαηνγέλεζε θαη σνγέλεζε, θαη γεληθά ε έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 

αλαπαξαγσγηθνχ θχθινπ ειέγρεηαη απφ ελδνγελείο (νινθιήξσζε ελδνθξηλνινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο) θαη εμσγελείο παξάγνληεο (θσηνπεξίνδνο θαη ζεξκνπεξίνδνο). Γηα λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε γακεηνγέλεζε  πξέπεη λα κπνπλ ζε ιεηηνπξγία νη θαηάιιεινη λεπξφ-

ελδξνθξηληθνί κεραληζκνί νη νπνίνη εμαξηψληαη άκεζα απφ ηηο ζπλζήθεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο (Billard 1979, Bye 1984).  

Ζ δηαδηθαζία ηεο ζπεξκαηνγέλεζεο θαη σνγέλεζεο είλαη ηππηθή ησλ ηειενζηέσλ 

ηρζχσλ (Barnabe 1976a, Mayer et al. 1990). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαπαξαγσγηθήο 

παχζεο, νη φξρεηο έρνπλ κηθξφ κέγεζνο θαη απνηεινχληαη θπξίσο απφ ζπλδεηηθφ ηζηφ 

GA - V, n=13 GSI=7.1-15.2
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θαη ζπεξκαηνγφληα. Αθνινπζεί κηησηηθφο πνιιαπιαζηαζκφο ησλ ζπεξκαηνγνλίσλ θαη 

ζρεκαηηζκφο ησλ ζπεξκαηνθπηηάξσλ. Αθνινπζνχλ κεησηηθέο δηαηξέζεηο πξνο 

ζρεκαηηζκφ δεπηεξνγελψλ ζπεξκαηνθπηηάξσλ θαη ζρεκαηηζκφ ζπεξκαηίδσλ. Απφ ηηο 

ζπεξκαηίδεο ζρεκαηίδνληαη ηα ζπεξκαηνδσάξηα.  

χκθσλα κε ηνλ Barnabe (1976a), θαηά ηα ζηάδηα ηεο αλσξηκφηεηαο (ζηάδηα Η 

& ΗΗ), ηα σνθχηηαξα έρνπλ δηάκεηξν 0.025-0.80 mm. ην ζηάδην ηεο πξν- 

ιεθηζνγέλεζεο, εκθαλίδνληαη ηα ιεθηζηθά θπζηίδηα ζηελ πεξηνρή γχξσ απφ ηνλ ππξήλα 

(ηάδην ΗΗΗ), ην κέγεζνο ησλ σνθπηηάξσλ είλαη 0.080-0.190 mm .  

Αθνινπζεί ε αχμεζε ζε κέγεζνο θαη αξηζκφ ησλ ιεθηζηθψλ θπζηηδίσλ θαη ε 

κεηαηφπηζε ηνπο απφ πξνο ηελ πεξηθέξεηα ησλ σνθπηηάξσλ. Ο ζρεκαηηζκφο ησλ 

ιεθηζηθψλ θπζηηδίσλ θαη ε ζπζζψξεπζε ηεο ιεθίζνπ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ηεο 

δηακέηξνπ ησλ σνθπηηάξσλ ζε δηάκεηξν 0.200-0.500 mm (ηάδην IV). 

ηελ ηειεπηαία θάζε ηεο ιεθηζνγέλεζεο (ηάδην V), ε ιέθηζνο ζπζζσξεχεηαη 

ζην θέληξν ησλ σνθπηηάξσλ θαη ε δηάκεηξνο ησλ σνθπηηάξσλ απμάλεη ζε 0.530-0.800 

mm, ηα σνθχηηαξα σξηκάζνπλ (Devauchelle 1986,  Mayer et al. 1990). ην ζηάδην 

απηφ ζηα κεγαιχηεξα σνθχηηαξα εκθαλίδνληαη 1-5 ζηαγφλεο ειαίνπ πνπ 

θαηαιακβάλνπλ ην 1-3% ηνπ φγθνπ ηνπ θχηηαξνπ (Devauchelle 1986, Wassef & El-

Emary 1989). Οη ζηαγφλεο ειαίνπ έρνπλ δηάκεηξν 0.32-039 mm (Καζπίξεο 1991).  

ηελ παξνχζα κειέηε βξέζεθε φηη ην 15% ησλ σνθπηηάξσλ ηνπ ζηαδίνπ, κε 

κέζε δηάκεηξν 0.787 ± 0.123 mm, έρνπλ 1 ή 2 ζηαγφλεο ειαίνπ δηακέηξνπ 0.230±0.054 

mm θαη θαηαιακβάλνπλ πεξίπνπ ην 2.7% ηνπ φγθνπ ησλ θχηηαξσλ. Αθνινπζεί ε 

δηφγθσζε ηεο θνηιηάο ησλ ζειπθψλ ιφγσ ηεο ελπδάησζεο θαη ε σνγνλία (ζηάδην VI), 

θαηά ηελ νπνία ε δηάκεηξνο ησλ σνθπηηάξσλ θπκαίλεηαη απφ 0.8-1.3 mm.  

Σα κηθξφηεξνπ κεγέζνπο αβγά θαηαγξάθνληαη ζηε Μεζφγεην ζε ζρέζε κε ηνλ 

Αηιαληηθφ, θαη θαηά θαλφλα ζε πςειφηεξεο αιαηφηεηεο θαη ζεξκνθξαζίεο (Kenedy & 

Fitzmaurice 1972, Barnabe 1976, Wassef & El-Emary1989). Μεηά ηελ σνηνθία ηα 

σνθχηηαξα πνπ παξακέλνπλ κέζα ζηηο σνζήθεο κπαίλνπλ ζην ζηάδην ηεο αηξεζίαο 

(ηάδην VII), θαηά ην ζηάδην απηφ έρνπκε κείσζε ηνπ φγθνπ ησλ γνλάδσλ.  

Ζ σνγέλεζε δελ νινθιεξψλεηαη ζε παξάθηηα έιε, εθβνιέο πνηακψλ, φπνπ 

ζπγθεληξψλνληαη κεγάινη πιεζπζκνί ιαβξαθηψλ θαη θαηά ζπλέπεηα δελ κπνξεί ζε 

ηέηνηεο πεξηνρέο λα ζπκβεί σνηνθία (Kennedy & Fitzmaurice 1972, Barnabe & 

Tournamille 1972, Stequert 1972, Barnabe 1976a, Arias 1980). Απηή είλαη κηα απφ ηηο 

βαζηθέο αηηίεο κεηαθίλεζεο ησλ ελειίθσλ απφ ηηο πεξηνρέο δηαηξνθήο ζε βαζχηεξα θαη 

επνκέλσο πην ζηαζεξψλ απφ πεξηβαιινληηθή άπνςε  πεξηνρψλ (Barnabe 1976a, Picket 

& Pawson 1994). 

Οη αβηνηηθνί παξάγνληεο πνπ δξνπλ πεξηνξηζηηθά ζηελ σξίκαλζε ησλ γνλάδσλ 

είλαη ε ζεξκνθξαζία θαη ε αιαηφηεηα, αλ θαη ην ιαβξάθη είλαη επξχαιν θαη επξχζεξκν 

είδνο (Chervinski 1975 Barnabe1976a, Picket & Pawson 1994). 

 Ζ γακεηνγέλεζε γηα λα νινθιεξσζεί απαηηεί ζπλήζσο λεξά πςειήο αιαηφηεηαο 

θαη δελ κπνξεί λα γίλεη ζε αιαηφηεηα θάησ απφ 10ν/νν, ελψ ε ζπεξκαηνγέλεζε κπνξεί 

λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη λα νινθιεξσζεί ζε ζεξκνθξαζίεο 17-18 νC θαζψο θαη ζε 

ρακειφηεξεο αιαηφηεηεο 2-12
ν
/νν (Alessio 1976, Barnabe 1976a, 1980, Roblin 1980). 

Ζ γακεηνγέλεζε ζην ιαβξάθη εμειίζζεηαη ζε ζρέζε κε ην κήθνο θαη φρη κε ηελ ειηθία θαη 

θαηά θαλφλα είλαη πξψηκε ζε ζπλζήθεο εθηξνθήο ελψ ε ζπεξκαηνγέλεζε 

πξαγκαηνπνηείηαη ζρεηηθά πνιχ ελσξίηεξα ηεο σνγέλεζεο (Pickett & Pawson 1994). 

Αλαπαξαγσγή κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί επηηπρψο  ζε ζεξκνθξαζίεο 9.5-22 
ν
C, θαη ζε κεγάιν εχξνο αιαηφηεηαο ζε ειεγρφκελεο ζπλζήθεο, ελψ ζηε θχζε έρεη 

πξνζδηνξηζζεί ζηνπο 12-15 
ν
C θαη ζε αιαηφηεηα 35-38 

ν
/νν (Barnabe 1976a, 1980, 

1990, Roblin 1980, Thompson & Harrop 1987, Devauchelle & Coves 1988,  Υψηνο & 

Ρνγδαθεο 1992). Ζ πεξίνδνο ηεο κέγηζηεο αλαπαξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 
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ιαβξαθηνχ ζε θάζε πεξηνρή εληνπίδεηαη κε ηε κειέηε ηεο εμέιημεο ησλ ζηαδίσλ 

γελλεηηθήο σξηκφηεηαο θαη ηελ αλάιπζε ηνπ γνλαδνζσκαηηθνχ δείθηε (Stequert 1972, 

Kennedy & Fitzmaurice 1972 Barnabe 1976a, Bouain 1977, Arias 1980, Keley 1987, 

Wassef & El-Emary 1989, Jennings & Pawson 1992, Pickett & Pawson 1994, Kara 

1997 ), αιιά θαη ε ηζηνινγηθή εμέηαζε ησλ γνλάδσλ (Stequert 1972, Barnabe 1976a,  

Mayer et al. 1990).  

Ζ αλαπαξαγσγή γίλεηαη κηα θνξά θάζε έηνο. ηε Μεζφγεην ζπκβαίλεη ζην ηέινο 

ηνπ Υεηκψλα-αξρέο ηεο άλνημεο ελψ ζηνλ Αηιαληηθφ δπν κε ηξείο κήλεο αξγφηεξα 

(πίλαθαο 41). Απηφ ζπλδέεηαη κε ηε δηαθνξεηηθή ζεξκνθξαζία θαη θσηνπεξίνδν πνπ 

επηθξαηεί ζε απηά ηα γεσγξαθηθά πιάηε θαη ηνπο δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο 

(Barnabe 1976a).  

Ζ πξψηε γελλεηηθή σξηκφηεηα εκθαλίδεηαη λσξίηεξα ζηα αξζεληθά (ζε κέγεζνο 

θαη ειηθία) απφ φ,ηη ζηα ζειπθά. Ζ δηαθνξά απηή κπνξεί λα είλαη ηεο ηάμεο ησλ 2-4 

εηψλ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. ηε Μεζφγεην ε πξψηε γελλεηηθή σξηκφηεηα 

παξαηεξείηαη ζε ειηθία 2-3 έηε κηθξφηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε ηνπ Αηιαληηθνχ  (Kenenty 

& Fitzmaurice 1972, Barnabe 1976a, BouAin 1977, Keley 1987, Wassef & El-Emary 

1989, Mayer et al 1990, Pickett & Pawson 1994, Kara 1997 ). 

Ζ γνληκφηεηα είλαη ηεο ηάμεο ησλ 200-500  αβγψλ αλά g νιηθνχ ζσκαηηθνχ 

βάξνπο (Pickett & Pawson 1995) θαη είλαη δηαθνξεηηθή απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή.  

Οη πεξηνρέο σνηνθίαο ζην ιαβξάθη εληνπίδνληαη δχζθνια. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί 

ηα αβγά ηνπ ιαβξαθηνχ είλαη πειαγηθά, δηαζθνξπίδνληαη κε ηα ξεχκαηα θαη ν 

εληνπηζκφο ηνπο ζην ηρζπνπιαγθηφ δελ αξθεί γηα λα απνηειέζεη αζθαιέο θξηηήξην 

εληνπηζκνχ ηεο πεξηνρήο αλαπαξαγσγήο (Pickett & Pawson 1994). Δθηεηακέλεο 

κειέηεο γηα ην ζθνπφ απηφ έρνπλ γίλεη  ζηα Βξεηαληθά λεζηά (Thompson & Harrop 

1987, Jennings & Pawson 1992, Pickett & Pawson 1994), κε ηε ρξήζε ζπλδπαζκνχ 

δεδνκέλσλ αιηείαο γελλεηηθψλ σξίκσλ αηφκσλ, αβγψλ θαη ηρζπνλπκθψλ.  

ηηο πεξηνρέο πνπ εληνπίζζεθαλ, ε σνηνθία πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζεξκνθξαζίεο 

9.5-15
ν
 C, θαη βάζνο 30-50 m. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πεξηνρψλ απηψλ ζπκθσλνχλ κε 

ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ Barnabe (1976a, 1980, 1990). Οη πεξηνρέο απηέο εληνπίδνληαη 

20-50 Km απφ ηηο αθηέο. Δλ ηνχηνηο, ε εκθάληζε ηνπ γφλνπ ζηηο αθηέο ζε ειηθία 20-40 

εκεξψλ απφ ηελ εθθφιαςε θαη ε αδπλακία εληνπηζκνχ ελφο ζαθή κεραληζκνχ 

κεηαθίλεζεο ηνπο, εθηφο ηεο ππφζεζεο ηεο παζεηηθήο θίλεζεο κε ππνζαιάζζηα ξεχκαηα, 

δεκηνπξγεί εξσηεκαηηθά γηα ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηεο πεξηνρήο σνηνθίαο.   

 

 

7.4.2.  Αλαγλώξηζε θαη αλαινγία θύινπ. 

 

Σν ιαβξάθη είλαη γνλνρσξηζηηθφ είδνο Kennedy & Fitzmaurice 1972, Barnabe 

1976a, Bouain 1977, Roblin 1980). ην ζχλνιν ησλ 578 αηφκσλ ζηα νπνία 

αλαγλσξίζζεθαλ ηα θχια δελ δηαπηζηψζεθε δηαθνξνπνίεζε ζηηο γνλάδεο πνπ λα 

ππνζηεξίδεη ηνλ εξκαθξνδηηηζκφ.  

Ζ αλαγλψξηζε ηνπ θχινπ ζην δείγκα καο, είλαη δπλαηή γηα άηνκα νιηθνχ κήθνπο 

άλσ ησλ 19-21 cm. Αλάινγε παξαηήξεζε σο πξνο ην ειάρηζην κήθνο ζην νπνίν είλαη 

δπλαηή ε αλαγλψξηζε ηνπ θχινπ ηφζν κε καθξνζθνπηθή παξαηήξεζε ησλ γνλάδσλ φζν 

θαη κε ηζηνινγηθέο παξαηεξήζεηο, αλαθέξεη θαη ν Barnabe (1976a) γηα ηα ιαβξάθηα 

ζηηο Μεζνγεηαθέο αθηέο ηεο Ν. Γαιιίαο θαζψο θαη ν  Kara (1997), γηα ηα ιαβξάθηα ζηηο 

αθηέο ηεο Αιγεξίαο. Οη Pickett & Pawson (1994), ζε εθηεηακέλεο έθηαζεο έξεπλα ζηηο 

αθηέο ηεο Αγγιίαο θαη Οπαιίαο, αλαθέξνπλ φηη ε ηαπηνπνίεζε ηνπ θχινπ ήηαλ αδχλαηε 

θάησ ησλ 17 cm. ηα κεγαιχηεξα γεσγξαθηθά πιάηε (Αγγιία-Οπαιία) έρνπκε 

δηαθνξεηηθή θσηνπεξίνδν θαη ζεξκνθξαζία θαη κηθξφηεξε αλάπηπμε ζε ζρέζε κε ηε 
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Μεζφγεην. Δμάιινπ ε θσηνπεξίνδνο, κπνξεί λα επηδξάζεη ζηελ ρξνληθή πεξίνδν ηεο 

πξψηεο γελλεηηθήο σξίκαλζεο, ηνπιάρηζην γηα ηα αξζεληθά ( Rodriques et al. 2001). 

 

ηε θχζε ε αλαινγία θχινπ πνηθίιεη απφ είδνο ζε είδνο αιιά ζηα πεξηζζφηεξα 

είδε είλαη 1:1 (Nikolsky 1963). Δλ ηνχηνηο ε αλαινγία ηνπ θχινπ επεξεάδεηαη απφ 

δηάθνξνπο παξάγνληεο φπσο ν εξκαθξνδηηηζκφο, ε δηαθνξεηηθή ειηθία θαη ην κέγεζνο 

ηεο πξψηεο γελλεηηθήο σξίκαλζεο. ηηο εληαηηθέο ηρζπνθαιιηέξεηεο ηνπ ιαβξαθηνχ έρεη 

παξαηεξεζεί κηα ζεκαληηθή ππεξνρή ησλ αξζεληθψλ πνπ θζάλεη ζην 70-90% θαη 

απνδίδεηαη ζηελ επίδξαζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ θαηά ηε θάζε ηεο 

πξναλάπηπμεο. Ζ πξστκφηεξε είζνδνο ησλ αξζεληθψλ ιαβξαθηψλ ζηε θάζε ηεο 

γελλεηηθήο σξίκαλζεο, επηδξά αξλεηηθά ζηε παξαγσγή βηνκάδαο απφ ηηο 

ηρζπνθαιιηέξγεηεο, ιφγσ ηεο δηαθνξάο ησλ κεγεζψλ κεηαμχ ησλ θχισλ θαη ηεο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ γνλάδσλ ησλ αξζεληθψλ (Carrillo et 

al. 1995, Gorshkoy et al. 1999  Pavlidis et al. 2000). 

 

Ζ αλαινγία θχινπ ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο ηνπ άγξηνπ πιεζπζκνχ ζηε 

ιηκλνζάιαζζα Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ βξέζεθε  50%. Ο Kara (1997) ζηνλ θφιπν ηεο 

Αλακπα (Αιγεξία) βξήθε ηελ αλαινγία ησλ ζειπθψλ 43% θαηαγξάθνληαο εληνχηνηο κηα 

ππεξνρή ησλ ζειπθψλ ηελ πεξίνδν ηεο σνηνθίαο (Φεβξνπάξην-Μάξηην). O Barnabe 

(1980) αλαθέξεη πψο ζηνπο  άγξηνπο  πιεζπζκνχο κέρξη ην 2
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, ε 

αλαινγία θχισλ είλαη 1:1, ελψ ζηηο κεγαιχηεξεο ειηθίεο θαηά θαλφλα ππεξηεξνχλ ηα 

ζειπθά. Οη δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ αλαινγία ηνπ θχινπ, ζπλδένληαη κε ηνπο 

δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο αχμεζεο ησλ δπν θχισλ, ην δηαθνξεηηθφ ρξφλν εηζφδνπ ζηε 

θάζε ηεο γελλεηηθήο σξίκαλζεο, ζηηο κεηαλαζηεχζεηο θαη ηε δηαθνξεηηθή αιηεπηηθή θαη 

θπζηθή ζλεζηκφηεηα (NiKolsky 1963, Rikther & Evanof 1976, Roff 1984). Σν γεγνλφο 

απηφ θαηαγξάθεηαη θαη ζηελ αιιεινπρία ησλ ζηαδίσλ γελλεηηθήο σξηκφηεηαο κε ηελ 

θιάζε κήθνπο θαη ην κέζν κήθνο ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ πνπ πξνζδηνξίζηεθε γηα ηελ 

πεξηνρή κειέηεο, φπνπ κεηά ην ζηάδην ΗΗ, ππεξηεξνχλ ζε κέζν κήθνο ηα ζειπθά. 

 

Ζ αλαινγία θχινπ πνπ πξνζδηνξίζζεθε ζηε ιηκλνζάιαζζα Μεζνινγγίνπ-

Αηησιηθνχ, κεηαβάιιεηαη θαηά θαλφλα κε ηελ αχμεζε ηνπ κήθνπο. ηηο κεγαιχηεξεο 

θιάζεηο κήθνπο ππεξηεξνχλ ηα ζειπθά, θπξίσο ιφγσ θαζπζηέξεζεο ηεο σξίκαλζεο  θαη 

ηνλ δηαθνξεηηθφ ξπζκφ αχμεζεο (θεθάιαην 10
ν
). Ζ δηαθνξνπνίεζε ηνπ θαλφλα θαη ε 

απφθιηζε ηεο ζεσξεηηθήο αλαινγίαο ζηηο θιάζεηο 20-23 cm ππέξ ησλ αξζεληθψλ, ζηελ 

23-26 cm ππέξ ησλ ζειπθψλ θαη ζηελ θιάζε 29-32 cm ππέξ ησλ αξζεληθψλ, 

νπζηαζηηθά  επηβεβαηψλεη ηνλ θαλφλα πνπ πξναλαθέξζεθε. Οη δηαθνξνπνηήζεηο απηέο 

ζπλδένληαη κε ηελ κεηαλάζηεπζε ησλ ςαξηψλ, θαη ηελ απνκάθξπλζε απηψλ ησλ 

κεγεζψλ απφ ηελ πεξηνρή ηεο δηαηξνθήο (Barnabe 1976a, Pickett & Pawson,1994, 

Γεκεηξίνπ et al. 1994b) θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπο απφ  ηνλ πιεζπζκφ 

ηεο ιηκλνζάιαζζαο.   

 

Γηα ηα αξζεληθά ηεο θιάζεο 20-23 cm, ην 70% ησλ ζπιιήςεσλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηνπο κήλεο Ννέκβξην-Γεθέκβξην, φηαλ δειαδή άξρηζε ε απφηνκε 

πηψζε ηεο ζεξκνθξαζίαο,  ηελ ίδηα πεξίνδν, θαη γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο κεηαλαζηεχεη 

θαη ην 67.8% ησλ ζειπθψλ ηεο επφκελε θιάζεο. Οη ίδηνη ιφγνη θαη πιένλ απηψλ ε 

είζνδνο ησλ αξζεληθψλ ζην κέγεζνο ηεο γελλεηηθήο σξίκαλζεο, εξκελεχνπλ ηελ 

ππεξνρή ησλ αξζεληθψλ θαη ζηελ θιάζε 29-32 cm. 

 Παξαηεξψληαο ηελ κεληαία δηαθνξνπνίεζε ηεο αλαινγίαο ησλ δπν θχισλ, ην 

κήλα Αχγνπζην ππεξηεξνχλ ηα αξζεληθά, ελψ ην Μάξηην ηα ζειπθά. Ζ ππεξνρή ησλ 

αξζεληθψλ ηνλ Αχγνπζην, ζπλδέεηαη κε ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο (πςειή 
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ζεξκνθξαζία) πνπ πξνθαινχλ ηάζεηο δηαθπγήο ησλ κηθξφηεξσλ  κεγεζψλ ςαξηψλ πξνο 

ην ζηαζεξφηεξν πεξηβάιινλ ηεο ζάιαζζαο (Γεκεηξίνπ et al. 1994b). Σελ πεξίνδν ηεο 

αλαπαξαγσγήο, δελ θαηαγξάθεηαη δηαθνξνπνίεζε ηεο αλαινγίαο θχινπ, εθηφο απφ ην 

ηειεπηαίν κήλα (Μάξηην). Όκσο αλαιχνληαο ηε ζχλζεζε ησλ κεγεζψλ απηφ ην κήλα 

(Μάξηην), γηα ηα ζειπθά, θαηαγξάθεηαη φηη ην 65% αθνξά ηηο κηθξφηεξεο θιάζεηο 

κήθνπο 20-26 cm. Σν γεγνλφο απηφ ζπλδέεηαη κε ηε δηαρείξηζε ησλ ηρζπνζπιιεπηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, θαη ηελ άλνδν ησλ ζεξκνθξαζηψλ. Σέινο Φεβξνπαξίνπ, νη θξαγκνί ζηε 

ιηκλνζάιαζζα αλνίγνπλ, θαη έρνπκε αλαλέσζε ησλ πιεζπζκψλ απφ ηε ζάιαζζα. Δίλαη 

πξνθαλέο λα ππεξηεξνχλ ηα ζειπθά ην κήλα απηφλ, αθνχ ν πιεζπζκφο έμσ απφ ηελ 

ιηκλνζάιαζζα, έρεη πεξάζεη έλα ρεηκψλα, θαη ε θπζηθή ζλεζηκφηεηα ησλ αξζεληθψλ 

είλαη κεγαιχηεξε ησλ ζειπθψλ (Rikther & Evanof 1976, Roff 1984).  

 

H δηαθνξεηηθή αλαινγία θχινπ πνπ παξαηεξείηαη ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο 

γελλεηηθήο σξηκφηεηαο, ζπλδέεηαη κε ηε κεηαλάζηεπζε ησλ ςαξηψλ θαη ηελ 

απνκάθξπλζε ηνπο απφ ηνλ πιεζπζκφ. Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή, νθείιεηαη ζηε 

γξεγνξφηεξε εμέιημε ηεο γελλεηηθήο σξίκαλζεο ησλ αξζεληθψλ ζε κηθξφηεξν κέγεζνο, 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κεηαλάζηεπζε πξνο ηε ζάιαζζα φπσο θαίλεηαη απφ ηελ εηθφλα 31. 

Καηά θαλφλα ηα πξνρσξεκέλεο γελλεηηθήο σξίκαλζεο αξζεληθά άηνκα κεηαθηλνχληαη 

πξψηα πξνο ηα αλαπαξαγσγηθά πεδία (Nikolsky 1963). Δμάιινπ ηελ πεξίνδν Μάξηηνο-

Ηνχληνο, νη θξαγκνί πνπ νξηνζεηνχλ ηε ιηκλνζάιαζζα είλαη «αλνηθηνί» θαη ν 

πιεζπζκφο αλαλεψλεηαη. 

Σέινο ηα αλήιηθα άηνκα, ζε κεγάιν πνζνζηφ κέρξη ην πξψην έηνο ηεο ειηθίαο 

ηνπο, είηε έρνπλ ελειηθησζεί είηε έρνπλ απνρσξήζεη κε ηηο πξψηεο ρακειέο 

ζεξκνθξαζίεο ηνπ ρεηκψλα, θαη γη απηφ δελ ζπλαληψληαη ζην δείγκα κεηά ην 

Γεθέκβξην. Σα κεγέζε απηά, εγθαηαιείπνπλ πξψηα ηηο πεξηνρέο δηαηξνθήο ησλ, ιφγσ 

ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ (Barnabe 1980, Pickett & Pawson 1994, Begout 1995, 

Γεκεηξίνπ et al. 1994b). 

 

Ζ αλαινγία θχινπ δελ επεξεάδεηαη απφ ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ ςαξηψλ 

ζηε ιηκλνζάιαζζα, νχηε απφ ην ζχζηεκα εθηξνθήο, θαζψο ε ίδηα αλαινγία θχινπ 

(50%) πξνζδηνξίζζεθε θαη ζηελ πεηξακαηηθή εθηξνθή ηνπ άγξηνπ γφλνπ (δείγκα GA). 

Αληίζεηα ε αλαινγία θχινπ πνπ πξνζδηνξίζζεθε απφ ην δείγκα ηνπ εληαηηθά 

εθηξεθφκελνπ πιεζπζκνχ (G), πνπ πξνέξρεηαη απφ εθθνιαπηήξην βξέζεθε γηα ηα 

ζειπθά 27%, ην γεγνλφο απηφ δελ ζρεηίδεηαη κε ην ζχζηεκα εθηξνθήο, αιιά κε ηε 

δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ ηνπ θχινπ. Οη Brusle & Roblin (1984) ζε ειεγρφκελεο 

ζπλζήθεο εθηξνθήο, κε   θπηηαξνινγηθέο-ηζηνινγηθέο παξαηεξήζεηο, πξνζδηφξηζαλ φηη 

ηα ζηάδηα δηαθνξνπνίεζεο ησλ θχισλ εληνπίδνληαη ζε κεγέζε άλσ ησλ 9-13 cm θαη 

νινθιεξψλνληαη ζην ηέινο επηεκβξίνπ ηνπ πξψηνπ έηνπο. Οη Gorhkoy et al. (1999), 

ζε εληαηηθή εθηξνθή παξαηήξεζαλ φηη ζηα αξζεληθά ην θχιν αξρίδεη λα θαζνξίδεηαη ζε 

ειηθία 6-10 κελψλ, ελψ ζηελ ειηθία ησλ 10-12 κελψλ, είλαη πιένλ εκθαλήο ε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ γνλάδσλ ηφζν ζηα αξζεληθά φζν θαη ζηα ζειπθά. Μεηά ην 

θαζνξηζκφ ηνπ θχινπ θακία δηαθνξνπνίεζε δελ παξαηήξεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθηξνθήο.   

 

Πξφζθαηα απνηειέζκαηα εξεπλψλ, ζπλδένπλ ην θαζνξηζκφ ηνπ θχινπ, κε ηηο 

ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά ηε θάζε ηεο πξναλάπηπμεο (Delvin & Nagahama, 

2002). Γηα ην ιαβξάθη έρεη βξεζεί φηη ν θαζνξηζκφο ηνπ θχινπ εμαξηάηαη ηζρπξά απφ 

ηελ ζεξκνθξαζία θαηά ηε θάζε ηεο πξναλάπηπμεο θαη πξηλ ην ζηάδην ηεο 

κεηακφξθσζεο. ε πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαηά ηελ πξναλάπηπμε επλννχληαη θαηά 72-

76% ηα αξζεληθά, ελψ ζε ζεξκνθξαζίεο κεηαμχ 13-15
ν
 C επλννχληαη ηα ζειπθά θαηά 
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67-74% (Pavlidis et al. 2000). Δμάιινπ έρεη απνδεηρζεί φηη ε ζεξκνθξαζία θαη ν 

ξπζκφο ηεο ζσκαηηθήο αχμεζεο κέρξη ην ζηάδην ηεο κεηακφξθσζεο (0.7-0.8 g) 

ζπλδέεηαη κε ην θχιν πνπ ζα απνθηεζεί ελλέα κήλεο αξγφηεξα   (Koumoudouros et al. 

2002).  

Σν γεγνλφο φηη, ηα εθθνιαπηήξηα ηελ πεξίνδν ηεο κειέηεο (1994-1997), 

πξαγκαηνπνηνχλ ηελ πξναλάπηπμε ζε ζεξκνθξαζίεο 18-22 
ν
C (Υψηνο & Ρνγδάθεο 

1992), είλαη αλακελφκελε ε θπιεηηθή δηαθνξνπνίεζε πνπ πξνζδηνξίζζεθε ππέξ ησλ 

αξζεληθψλ ζηελ εθηξνθή γφλνπ πξνεξρνκέλνπ απφ εθθνιαπηήξην (Γείγκα G).  

 

 

7.4.3. Γελλεηηθή σξίκαλζε.  

 

 Ζ κειέηε ηεο γελλεηηθήο σξίκαλζεο, θαη ν εληνπηζκφο ηεο πεξηφδνπ 

αλαπαξαγσγήο ηνπ ιαβξαθηνχ ηεο ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ, 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κειέηε ηεο εμέιημεο ησλ ζηαδίσλ σξίκαλζεο ησλ γνλάδσλ θαη 

ηε κειέηε ηνπ γνλαδνζσκαηηθνχ δείθηε (GSI).  

 

Ζ θαηάηαμε ζηα ζηάδηα σξίκαλζεο ησλ γνλάδσλ  πξαγκαηνπνηήζεθε κε  

καθξνζθνπηθή παξαηήξεζε ησλ γνλάδσλ. Ζ θιίκαθα σξηκφηεηαο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε  (Παξάξηεκα IV) δηακνξθψζεθε γηα ην ιαβξάθη απφ ηνλ  Barnabe 

(1976a), κε ηε ζχλδεζε ησλ καθξνζθνπηθψλ κνξθνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θάζε 

ζηαδίνπ, κε ηελ ηζηνινγηθή θαη θπηηαξνινγηθή δνκή θαη εμέιημε ησλ γνλάδσλ, 

θξίλεηαη ηδηαίηεξα αμηφπηζηε θαη έρεη ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

εξεπλεηέο ηνπ ζέκαηνο. Ζ σξίκαλζε ησλ γνλάδσλ, εθθξάδεηαη κε ηελ αχμεζε ηνπ 

βάξνπο ηεο. Δπεηδή ην βάξνο ησλ γνλάδσλ εμαξηάηαη απφ ην βάξνο ζψκαηνο, ε 

επίδξαζε ηνπ βάξνπο ζψκαηνο ζηελ σξίκαλζε ηεο γνλάδαο, εμαιείθεηαη κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπ γνλαδνζσκαηηθνχ δείθηε G.S.I. (Nikolsky 1963). Ο 

γνλαδνζσκαηηθφο δείθηεο, εθθξάδεη ην βαζκφ γελλεηηθήο σξίκαλζεο αλά κνλάδα 

βάξνπο, θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο γελλεηηθήο σξίκαλζεο. Οη 

κεηαβνιέο ηνπ δείθηε αληηπξνζσπεχνπλ πιήξσο ηε δνκή ησλ γνλάδσλ  θάζε ζηαδίνπ.  

 

Από ηελ αλάιπζε ησλ ζηαδίσλ γελλεηηθήο σξηκόηεηαο αλά θιάζε θαη 

αλά κήλα (Πίλαθεο 30 & 31), παξαηεξνύκε όηη ηα αξζεληθά σξηκάδνπλ 

γξεγνξόηεξα ησλ ζειπθώλ θαη ζε κηθξόηεξν κήθνο. Δθηόο ηνπ ζηαδίνπ ΗΗ, ζηα 

ππόινηπα ζηάδηα παξαηεξείηαη όηη ην κέζν νιηθό κήθνο ησλ ζειπθώλ είλαη 

κεγαιύηεξν ηνπ αληίζηνηρνπ νιηθνύ κήθνπο θάζε ζηαδίνπ ησλ αξζεληθώλ. Σν 

γεγνλόο απηό ζπλδέεηαη κε ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο πξώηεο 

γελλεηηθήο σξίκαλζεο κεηαμύ ησλ δπν θύισλ, θαη εθθξάδεη ηε γξεγνξόηεξε 

αλαπαξαγσγηθή σξίκαλζε ησλ αξζεληθώλ ηόζν ζε κέγεζνο όζν θαη ζε ειηθία. ε 

αλάινγα απνηειέζκαηα γηα ην ιαβξάθη έρνπλ αλαθεξζεί από Srequert (1972)  

Barnabe (1976a), Bouain (1977), Brusle & Roblin (1984), Wassef & El-Emary 

(1989), Pickett & Pawson (1994) θαη Kara (1997). Οη Pickett & Pawson (1994) 

αλαθέξνπλ όηη, ηα ιαβξάθηα ζηηο Αγγιηθέο αθηέο, κπνξεί λα παξακείλνπλ ζε έλα 

ζηάδην πξώηκεο σξίκαλζεο, γηα πεξηζζόηεξεο από δπν πεξηόδνπο σνηνθίαο, 

κέρξη λα απνθηήζνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν κέγεζνο ζε αληίζεζε κε ηηο γνλάδεο ησλ 

αξζεληθώλ πνπ κπνξεί λα σξηκάζνπλ ζε κηα πεξίνδν. Σν γεγνλόο απηό 

θαηαγξάθεηαη ζηα δείγκαηα καο, θαη εμεγεί ην κεγάιν εύξνο κεγεζώλ ησλ 

ζειπθώλ αηόκσλ ζην ζηάδην ΗΗΗ (πίλαθαο 31). 
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Ζ είζνδνο ησλ αξζεληθώλ ζηε θάζε ηεο γελλεηηθήο σξίκαλζεο (ζηάδην 

IV) αλαθέξεηαη όηη ζπκβαίλεη πεξίπνπ έλα κήλα πξηλ ηελ είζνδν ησλ ζειπθώλ ζ’ 

απηό ην ζηάδην (Barnabe 1976a, Wassef & El-Emary 1989, Kara 1997). Ζ 

σξίκαλζε ησλ αξζεληθώλ ιίγν λσξίηεξα ησλ ζειπθώλ, είλαη έλα θαηλόκελν πνπ 

παξαηεξείηαη ζπρλά ζηα ςάξηα όπσο γηα παξάδεηγκα ζηα Mugilidae (Brusle 

1982, Καηζειεο 1996).   

 

ηα ζηάδηα ΗΗ & ΗΗΗ θαηαγξάθεηαη ην 60.7% ηνπ δείγκαηνο ζπλαληώληαη 

όινπο ηνπο κήλεο εθηόο ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ηνπ ρεηκώλα.. Σν 9.4% βξίζθεηαη 

ζην ζηάδην IV κόλν ηνπο κήλεο Ννέκβξην-Γεθέκβξην. Σν 14% ζην ζηάδην V 

ζπλαληηέηαη ηνπο κήλεο Γεθέκβξην-Μάξηην. Σν 3.5% ζην ζηάδην VI ζπλαληηέηαη 

ηνπο κήλεο Γεθέκβξην-Μάξηην θαη ηέινο 1.2%  ζην ζηάδην VII πνπ απνηειείηαη 

κόλν από ζειπθά ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην-Απξίιην.  

 

Δδώ πξέπεη λα αλαθέξνπκε όηη ν πιεζπζκόο ηεο ιηκλνζάιαζζαο 

Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνύ πνπ κειεηνύκε είλαη κεηαθηλνύκελνο, θαη ηα κηθξόηεξα 

κεγέζε απνκαθξύλνληαη ζρεηηθά λσξίο από ηνλ πιεζπζκό είηε κε ηηο κεγάιεο 

έληνλεο δέζηεο ηνπ θαινθαηξηνύ είηε κε ηα πξώηα θξύα ηνπ ρεηκώλα. Ο ξπζκόο 

απνρώξεζεο ησλ κηθξόηεξσλ κεγεζώλ είλαη εληνλόηεξνο (Γεκεηξίνπ et al. 

1994b). Δλώ ν πιεζπζκόο ηεο ιηκλνζάιαζζαο αλαλεώλεηαη ζε όιεο ηηο θιάζεηο 

κεγεζώλ από ηηο αξρέο Μαξηίνπ όηαλ αλνίγνπλ νη ηρζπνθξαγκνί. Παξόια απηά, ε 

δηαθνξνπνίεζε θαη ε αιιεινδηαδνρή ησλ ζηαδίσλ γελεηηθήο σξίκαλζεο κε ηελ 

θιάζε κήθνπο κεηαμύ αξζεληθώλ θαη ζειπθώλ είλαη ζαθήο, θαη κάιηζηα ηα κέζα 

κήθε απμάλνπλ κε ην ζηάδην γελλεηηθήο σξηκόηεηαο ηόζν ζηα αξζεληθά όζν θαη 

ζηα ζειπθά ηνπιάρηζην ζηα ζηάδηα ΗΗΗ έσο θαη V (Πίλαθαο 31). 

 

Καη γηα ηα δπν θύια o γνλαδνζσκαηηθόο δείθηεο  (GSI) απμάλεη ζηαζεξά 

κε ην ζηάδην σξηκόηεηαο κέρξη ην ζηάδην V, ην νπνίν αληαπνθξίλεηαη ζηελ 

θνξύθσζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο γελλεηηθήο σξίκαλζεο. ην πίλαθα 32, 

παξνπζηάδεηαη ε ζρέζε ησλ ηηκώλ ηνπ γνλαδνζσκαηθνύ δείθηε κε ηα ζηάδηα 

σξηκόηεηαο νη ηηκέο ηνπ νπνίνπ θνξπθώλνληαη ζην ζηάδην V. Ο 

γνλαδνζσκαηηθόο δείθηεο γηα ηα ζειπθά έρεη ζρεδόλ 3πιάζηα ηηκή ηνπ 

αληίζηνηρνπ ησλ αξζεληθώλ θαηά ηε θάζε πνπ αληηζηνηρεί ζην ζηάδην V. Ο 

Barnabe (1976a), ζηε  Sete, πξνζδηόξηζε αληίζηνηρε ζρεδόλ αύμεζε ηνπ GSI από 

0.30 ζηε θιάζε 25-30 cm ησλ αξζεληθώλ ζε 0.98 ζηε θιάζε 28-31 cm & 1.23 

ζηελ 31-34 cm. ηα ζειπθά αληίζηνηρα πξνζδηόξηζε αύμεζε ηνπ GSI από 0.40 

ζηε θιάζε 32-34 cm ζε πνιύ κεγάιεο ηηκέο ζηηο θιάζεηο 40-50 cm, θαηαιήγνληαο 

ζε αλάινγεο ζπζρεηίζεηο ηνπ δείθηε κε ηα ζηάδηα γελλεηηθήο σξίκαλζεο θαη ηελ 

θιάζε κήθνπο. Οη Pickett & Pawson (1994), ζηα Βξεηαληθά λεζηά, θαηέγξαςαλ 

όηη ν δείθηεο GSI, παξακέλεη ζηαζεξά κεγαιύηεξνο ζηα ζειπθά ζε κέγεζνο ησλ 

42 cm. Δλώ ζε κέγεζνο 32-42 cm, ηελ επνρή ηεο αλαπαξαγσγήο, είλαη ιίγν 

κεγαιύηεξνο, όπσο δειαδή θαηαγξάθεθε θαη γηα ηα κεγέζε 26-44 cm ηεο 

παξνύζαο (εηθόλα 28). Οη κεγαιύηεξεο ηηκέο ηνπ δείθηε πνπ θαηαγξάθεθαλ από 

ηνπο Pickett & Pawson (1994) ήηαλ γηα ηα ζειπθά 28.3% ζε κήθνο 57.5 cm θαη 

ζηα αξζεληθά ζε επίπεδν 6,0%. Οη κηθξόηεξεο ηηκέο, βξέζεθαλ θάησ ηνπ 1%, γηα 

ηηο θιάζεηο κήθνπο 29-30 cm ζηα αξζεληθά θαη 31-33 cm ζηα ζειπθά γηα ηα 

ζηάδηα σξίκαλζεο ΗΗΗ. Αλάινγεο θπιεηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ 

γνλαδνζσκαηηθνύ δείθηε κε ζαθή (ζρεδόλ 3-4 θνξέο κεγαιύηεξεο ηηκέο ζην 

ζηάδην V), έρνπλ θαηαγξαθεί ζε όιεο ηηο ζρεηηθέο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ηόζν 
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γηα ην ιαβξάθη όζν θαη γηα άιια είδε ζηηο ιηκλνζάιαζζεο  (Κoutrakis et al. 1994, 

Μίλνο 1995, Καηζέιεο 1996, Υώηνο 1999).  

 

Ο ζρεκαηηζκφο ησλ γνλάδσλ, ζπλδέεηαη πεξηζζφηεξν κε ην κέγεζνο παξά κε ηελ 

ειηθία (Blazquez et al. 1999), ελψ ζεκαληηθφ ξφιν έρεη ε δηαηξνθή γηα ηελ εμαζθάιηζε 

ηεο απαηηνχκελεο ελέξγεηαο (Nikolsky 1963). Δηδηθφηεξα γηα ην ιαβξάθη, ν παξάγνληαο 

ηξνθή έρεη ηδηαίηεξν ξπζκηζηηθφ ξφιν ζηνλ εηήζην αλαπαξαγσγηθφ θχθιν (Barnabe 

1994) θαζψο θαη ζηελ πνηφηεηα ησλ αβγψλ πνπ παξάγνληαη (Υψηνο & Ρνγδάθεο 

1992). Ο παξάγνληαο ηξνθή (ελέξγεηα), απνθηά ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηα αζηαζή 

νηθνζπζηήκαηα ησλ ιηκλνζαιαζζψλ θαη έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ην ιαβξάθη, πνπ είλαη 

ζεξεπηήο θαη ε δηαηξνθή ηνπ εμαξηάηαη απφ ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ θαηαιιήισλ 

ζεξακάησλ ζηελ πεξηνρή (θεθάιαην δηαηξνθήο).  

Ζ ζρέζε ηεο γελλεηηθήο σξίκαλζεο κε ηε δηαηξνθή θαη ηελ αχμεζε 

αλαπηχζζεηαη  ζην θεθάιαην  ησλ ζσκαηηθψλ δεηθηψλ.  

 

Απφ ηελ πεηξακαηηθή εθηξνθή ηνπ άγξηνπ γφλνπ, απνδεηθλχεηαη φηη, ε πιήξε 

δηαηξνθή νινθιεξψλεη ηε γελλεηηθή σξίκαλζε αλεμάξηεηα απφ ηελ ειηθία ηφζν ζηα 

αξζεληθά φζν θαη ζηα ζειπθά. Δηδηθφηεξα ζηα ζειπθά ην κήθνο πξψηεο γελλεηηθήο 

σξίκαλζεο είλαη ζαθψο κηθξφηεξν απηνχ πνπ πξνζδηνξίζζεθε γηα ηνλ άγξην πιεζπζκφ 

ηεο ιηκλνζάιαζζαο. Οη ηηκέο ηνπ γνλαδνζσκαηηθνχ δείθηε, ησλ αληηζηνίρσλ θιάζεσλ 

ηελ πεξίνδν ηεο αλαπαξαγσγήο βξέζεθαλ ζαθψο κεγαιχηεξνη ζηνλ εληαηηθά 

εθηξεθφκελν άγξην γφλν. Σν ίδην παξαηεξείηαη θαη ζηνπο εληαηηθά εθηξεθφκελνπο 

πιεζπζκνχο (πίλαθαο 37).  

ε αλάινγν ζπκπέξαζκα, φηη δειαδή ε γελλεηηθή σξηκφηεηα, είλαη αλεμάξηεηε 

ηεο ειηθίαο θαη ζπλδέεηαη πεξηζζφηεξν κε ηελ αχμεζε, ηε θπζηθή θαηάζηαζε θαη ηα 

ελεξγεηαθά απνζέκαηα ηνπ ςαξηνχ θαηαιήγνπλ νη Pickett & Pawson (1994), 

κειεηψληαο ηε γελλεηηθή σξίκαλζε ησλ ιαβξαθηψλ ζηα Βξεηαληθά λεζηά.   

 

Ζ επνρηαθέο κεηαβνιέο ηνπ γνλαδνζσκαηηθνχ δείθηε ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο πεξηφδνπ ηεο αλαπαξαγσγήο (Barnabe 1976, Pickett & Pawson 

1994). Οη κέγηζηεο ηηκέο  ηνπ γνλαδνζσκαηηθνχ δείθηε (GSI) θαη γηα ηα αξζεληθά θαη ηα 

ζειπθά είλαη ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην & Φεβξνπάξην, παξφιν πνπ ζην δείγκα 

ζπλαληψληαη αξθεηά ψξηκα άηνκα απφ ην Γεθέκβξην κέρξη θαη ην Μάξηην (εηθφλα 30 & 

πίλαθαο 34 ), ην γεγνλφο απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξνπζία ησλ ζηαδίσλ γελλεηηθήο 

σξηκφηεηαο ππνδειψλεη ηελ πεξίνδν αλαπαξαγσγήο. 

 

 

7.4.4. Πεξίνδνο αλαπαξαγσγήο. 

 

Ζ εμέιημε ησλ ζηαδίσλ γελεηηθήο σξηκφηεηαο, πνπ αθνινπζεί πιήξσο ηελ 

εμέιημε ηνπ γνλαδνζσκαηηθνχ δείθηε (πίλαθαο 32 & εηθφλα 27), ππνδεηθλχεη φηη ε 

πεξίνδνο ηεο αλαπαξαγσγήο ζηελ πεξηνρή είλαη απφ Γεθέκβξην έσο Μάξηην κε 

κέγηζην ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην-Φεβξνπάξην. Ζ γελλεηηθή σξίκαλζε θαη ε 

αλαπαξαγσγή ηνπ ιαβξαθηνχ πξαγκαηνπνηείηαη ην ρεηκψλα ζηε Μεζφγεην θαη ηελ 

άλνημε ζηηο αθηέο ηνπ Αηιαληηθνχ (πίλαθαο 41). Οη παξαηεξήζεηο καο ζπκθσλνχλ 

βηβιηνγξαθηθά κε ηελ πεξίνδν αλαπαξαγσγήο φπσο πξνζδηνξίδεηαη ζηε Μεζφγεην. 

Αληίζεηα κε ηηο αλαθνξέο απφ ηα κεγαιχηεξα γεσγξαθηθά πιάηε ηνπ Αηιαληηθνχ. Οη 

δηαθνξνπνηήζεηο απηέο πξνθαλψο νθείινληαη ζηε δηαθνξεηηθή θσηνπεξίνδν θαη ηηκέο 

ζεξκνθξαζίαο απηψλ ησλ γεσγξαθηθψλ πιαηψλ (Barnabe 1976a). Ζ ζεξκνθξαζία 
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αλαπαξαγσγήο ηνπ ιαβξαθηνχ πνπ πεηπραίλεηαη ζηε Μεζφγεην ηέινο ρεηκψλα-αξρέο 

άλνημεο, πεηπραίλεηαη ζηνλ Αηιαληηθφ δπν κε ηξείο κήλεο αξγφηεξα. 

 

Ζ αλαπαξαγσγή γηα θάζε ςάξη γίλεηαη αηνκηθά θαη κηα θνξά κέζα ζε ιίγεο 

ψξεο (Βarnabe, 1976a).   Μφλν κηα αλαθνξά ππάξρεη πνπ αλαθέξεηαη ζε δηαδνρηθέο 

σνηνθίεο (Boulineau-Coatanea 1970) πνπ φκσο δελ επαιεζεχηεθε απφ 

κεηαγελέζηεξεο έξεπλεο. Παξαηεξήζεηο ησλ Barnabe (1976a, 1980), θαη Barnabe & 

Tournamille (1972) δείρλνπλ φηη ζηε ζάιαζζα, ε αλαπαξαγσγή δελ ζπκβαίλεη ζε 

θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ψξα ηεο εκέξαο, ζε αληίζεζε κε ηελ αηρκαισζία, φπνπ ε 

ζπλήζεο ψξα αλαπαξαγσγήο είλαη απφ αξγά ην απφγεπκα κέρξη λσξίο ην πξσί 

(Υψηνο & Ρνγδάθεο 1992). 

 

 
Πίλαθαο 41: Δπνρή αλαπαξαγσγήο ηνπ ιαβξαθηνχ (D. labrax) ζε δηάθνξεο  πεξηνρέο. 

 
ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΔΡΗΟΓΟ 

ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΔΟΓΔΗΟΤ 
Μεονγεηαθέο αθηέο Ηζπαλίαο  Arias, 1980 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ-ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 
 Sete Ν. Γαιιίαο Barnabe, 1976 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ-ΜΑΡΣΗΟ 
Σπλεοία Bou Ain 1977, 1978 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ-IΑΝΟΤΑΡΗΟ 
Αιγεξία Kara, 1997 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ-ΜΑΡΣΗΟ 

ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΟΤΑ ΜΔΛΔΣΗ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ-ΜΑΡΣΙΟ 

Αίγππηνο Rafail, 1971 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ-ΜΑΡΣΗΟ 
Αίγππηνο Wassef & El-Emary, 1989 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ-ΑΠΡΗΛΗΟ 

ΠΕΡΙΟΦΗ ΑΣΛΑΝΣΙΚΟΤ 
Βξεηαληθέο αθηέο Boulineau-Coatanea, 1970 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ-ΑΠΡΗΛΗΟ 

Βξεηαληθέο αθηέο Chevalier, 1980 ΜΑΡΣΗΟ-ΜΑΗΟ 
Βξεηαληθέο αθηέο Thompson & Harrop, 1987 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ-ΗΟΤΝΗΟ 
Ηξιαλδία Kennendy & Fitzmaurice 1972 ΑΠΡΗΛΗΟ-ΗΟΤΝΗΟ 
Βξεηάλε (Β. Γαιιία) Stequert, 1972 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ-ΜΑΡΣΗΟ 

 

 

 

7.4.5. Πεξηνρή σνηνθίαο. 

 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηε βηβιηνγξαθία, πεξηνρέο φπσο παξάθηηα έιε, εθβνιέο 

πνηακψλ, ιηκλνζάιαζζεο θαη γεληθά πεξηνρέο κε αζηαζή πεξηβαιινληηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, απνθιείνληαη σο πεξηνρέο σνηνθίαο (Kennedy & Fitzmaurice 1972,  

Barnabe & Tournamille 1972, Stequert 1972, Barnabe 1976, Arias 1980).  

Σν γεγνλφο απηφ ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ θαζπζηεξεκέλε σξίκαλζε ησλ 

ζειπθψλ ή ηελ απνπζία ηνπο ζε ζηάδην γελλεηηθήο σξίκαλζεο (Barnabe & 

Tournamille 1972, Stequert 1972, Arias 1980).  

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε πεξίπησζε ηεο αλαπαξαγσγήο ζε πεξηνρέο, φπσο απηέο 

πνπ αλαθέξνληαη γηα ηα Βξεηαληθά λεζηά (Thompson & Harrop 1987, Jennings & 

Pawson 1992, Pickett & Pawson 1994), δελ κπνξεί λα εξκελεχζεη πιήξσο ην 

κεραληζκφ εκθάληζεο ηνπ γφλνπ ζε ηφζν κηθξή ειηθία ζηηο αθηέο, ιφγσ ηεο 

απφζηαζεο ησλ 20-50 km πνπ ηνπνζεηείηαη ε πεξηνρή σνηνθίαο. Ζ ππφζεζε ηεο 

παζεηηθήο κεηαθίλεζεο κε ππνζαιάζζηα ξεχκαηα, αλ θαη είλαη ηζρπξή δελ έρεη 

απνδεηρζεί. Παξφια απηά, νη εθηεηακέλεο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη, πξνβάιινπλ ψο 

ηδηαίηεξα ηζρπξή ηελ απνδνρή απηήο ηεο ππφζεζεο (Pickett & Pawson 1994). 

Ο εληνπηζκφο ζην πιεζπζκφ ηεο παξνχζαο κειέηεο ελφο πνζνζηνχ  3.5% ηνπ 

δείγκαηνο ζην ζηάδην VI, θαη ηνπο ηέζζεξηο κήλεο ηεο πεξηφδνπ αλαπαξαγσγήο γηα ηα 

ζειπθά θαη ηνλ Φεβξνπάξην-Μάξηην γηα ηα αξζεληθά,  καο πξνβιεκαηίδεη θαζψο 
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ππνδειψλεη φηη ε αλαπαξαγσγή κπνξεί λα γίλεη εληφο ηεο ιηκλνζάιαζζαο. Σν 

γεγνλφο εμάιινπ ηεο αλαγλψξηζεο φισλ ησλ ζηαδίσλ γελλεηηθήο σξίκαλζεο θαη γηα 

ηα δπν θχια, δηαθνξνπνηεί ηελ πεξηνρή απφ ηηο εθβνιέο πνηακψλ θαη παξάθηησλ  

ειψλ ζηα νπνία δελ θαηαγξάθεηαη ε σνγέλεζε (Barnabe & Tournamille 1972, 

Stequert 1972, Arias 1980). Σν γεγνλφο ηεο θαηαγξαθήο ησλ ζπιιήςεσλ ηελ πεξίνδν 

πνπ ηαπηίδεηαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο γελλεηηθήο σξηκφηεηαο, ππνζηεξίδεη ηελ 

ππφζεζε ηεο αλαπαξαγσγηθήο κεηαλάζηεπζεο πξνο ηελ αλνηθηή ζάιαζζα (Γεκεηξίνπ 

et al. 1994b).  

Δδψ πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη παξαηεξήζακε, πψο ηα ζειπθά ζε πξνρσξεκέλν 

ζηάδην σξίκαλζεο (V), θαηά ηε ζχιιεςε ηνπο, θαη ηνπο ρεηξηζκνχο πνπ ιακβάλνπλ 

ρψξα πξνθεηκέλνπ απηά λα κεηαθεξζνχλ ζε ηρζπνγελλεηηθνχο ζηαζκνχο ζαλ 

γελλήηνξεο, ζπρλά απνβάινπλ αβγά. Σν ίδην ππνζέηνπκε φηη κπνξεί λα ζπκβεί θαη 

θαηά ηελ εμαιίεπζε. Ο Barnabe (1976a) αλαθέξεη, ην ίδην θαηλφκελν γηα 

πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ζειπθψλ, ην νπνίν θαη ηαπηνπνηήζε ηζηνινγηθά. Απφ ηελ άιιε 

κεξηά ε παξνπζία ζην δείγκα ζειπθψλ αηφκσλ ζην ζηάδην VII επηηείλεη ηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ καο.  

 

ρεηηθά κε ην ζέκα απηφ, δπν ππνζέζεηο κπνξεί λα δηαηππσζνχλ. Ζ πξψηε 

δέρεηαη φηη, ηα ςάξηα πνπ θαηαγξάθεθαλ ζην ζηάδην VI θαη αιηεχζεθαλ εληφο ηεο 

ιηκλνζάιαζζαο, νθείινπλ ηελ απειεπζέξσζε ησλ αβγψλ ζηνπο ρεηξηζκνχο θαηά ηε 

ζχιιεςε. Απηφ δελ κπνξεί λα εξκελεχζεη ηελ παξνπζία ζειπθψλ αηφκσλ ζην ζηάδην 

VII, πνπ παξαηεξνχληαη απφ ην κήλα Φεβξνπάξην (1.2% ηνπ δείγκαηνο), αθφκα θαη 

αλ δερζνχκε φηη πξνέξρνληαη απφ ηελ αλνηθηή ζάιαζζα, νη ηρζπνθξαγκνί αλνίγνπλ ην 

κήλα Μάξηην. Ζ δεχηεξε ππνζηεξίδεη φηη, ε απειεπζέξσζε ησλ αβγψλ κπνξεί λα 

ζπκβεί θαη ζπκβαίλεη ζηε ιηκλνζάιαζζα, ή ηνπιάρηζην ζε πεξηνρέο θνληά ζηα 

ζηφκηα, αθφκα δε θαη εληφο ησλ δηβαξηψλ, αλ ζε απηά εγθισβηζηνχλ ηα ςάξηα γηα 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ηε θάζε ηεο πιήκκεο. Ζ παξνπζία ςαξηψλ ζην 

ζηάδην VII, πηζαλφλ λα εληζρχεη απηή ηελ ππφζεζε, αλ θαη κπνξεί λα απνδνζεί  ζηελ 

σνζπιαθηθή αηξεζία, πνπ πθίζηαηαη έλα ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ ησλ σνθπηηάξσλ 

θαηά ην ζηάδην ηεο ιεθηζνγέλεζεο, ιφγσ ησλ αθαηάιιεισλ πεξηβαιινληηθψλ 

ζπλζεθψλ ηεο ιηκλνζάιαζζαο γηα ηελ αλαπαξαγσγή, δηαδηθαζία θιαζηθή ζε φινπο 

ηνπο ηειεφζηενπο. Δμάιινπ ν Barnabe (1976a), ζηεξηδφκελνο ζε ηζηνινγηθέο 

παξαηεξήζεηο, γηα ην ιαβξάθη ηεο πεξηνρήο Sete (Ν.Γαιιία), αλαθέξεη φηη έλα κεγάιν 

κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ σνθπηηάξσλ πξνο ην ηέινο ηεο αλαπαξαγσγηθήο πεξηφδνπ, 

πθίζηαηαη σνζειηαθή αηξεζία θαη κάιηζηα νη ηζηνινγηθέο εμεηάζεηο έδεημαλ φηη 

απηήλ ηελ πθίζηαληαη ηα κεγαιπηέξνπ κεγέζνπο σνθχηηαξα ην Φεβξνπάξην, πξνο ην 

ηέινο δειαδή ηεο αλαπαξαγσγηθήο πεξηφδνπ.   

ε θάζε πεξίπησζε, ε κε ζηαζεξφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο 

ιηκλνζάιαζζαο, δελ κπνξεί λα επλνήζεη ηελ νινθιήξσζε ηεο αλαπαξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο. Έρνληαο ππφςε ηα πξνεγνχκελα, θαζψο θαη ηελ επνρηαθή εκθάληζε ηνπ 

γφλνπ ζηηο αθηέο ζε ειηθία 30-40 εκεξψλ, ε παξνχζα έξεπλα ππνζηεξίδεη, φηη ε 

πεξηνρή σνηνθίαο δελ κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε κεγάιε απφζηαζε απφ ηηο αθηέο ησλ 

ινπξνλεζίδσλ. Δθηηκάηαη, απφ ηα πξναλαθεξζέληα, φηη ε πεξηνρή απηή εθηείλεηαη ζε 

απφζηαζε  5-10 Κm απφ ηνπο ηρζπνθξαγκνχο ηεο ιηκλνζάιαζζαο. ηελ πεξηνρή απηή 

πεξηιακβάλνληαη ηα αλάινγα βάζε πνπ ππνζηεξίδεη ν Barnabe (1976a). Ζ ζέζε  

απηή, εξκελεχεη ηελ παξνπζία φισλ ησλ ζηαδίσλ ηεο γελλεηηθήο σξίκαλζεο, ηφζν 

πξηλ ην άλνηγκα ησλ ηρζπνθξαγκψλ φζν θαη ακέζσο κεηά, θαζψο θαη ε παξνπζία ηνπ 

γφλνπ ζε πνιχ κηθξά κεγέζε.  Πεξαηηέξσ έξεπλα θαη αλάιπζε ηνπ ηρζπνπιαγθηνχ 

ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ζα απνδείμεη  ή ζα απφξξηςε απηή ηε ζέζε. 
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7.4.6. Πξώηε γελλεηηθή  σξίκαλζε. 

 

Σν κέγεζνο ζην νπνίν παξαηεξείηαη ε πξψηε γελλεηηθή σξίκαλζε ζηα ςάξηα 

παξνπζηάδεη κεγάιε πνηθηιία ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ ξπζκψλ αχμεζεο. Οη 

νξγαληζκνί πνπ παξνπζηάδνπλ κηθξφ ξπζκφ αχμεζεο, θζάλνπλ ζηελ πξψηε γελλεηηθή 

σξίκαλζε ζε κεγαιχηεξε ειηθία απφ εθείλνο πνπ έρνπλ εληνλφηεξνπο ξπζκνχο 

αχμεζεο, ελψ ε δηαηξνθή έρεη ζεκαληηθφ ξφιν (Nikolsky 1963). Δπηπιένλ ζηα ζεξκά 

λεξά, ην κήθνο ηεο πξψηεο γελλεηηθήο σξίκαλζεο είλαη θαηά θαλφλα κηθξφηεξν 

(Brusle 1981). 

ην ιαβξάθη, ε πξψηε γελλεηηθή σξίκαλζε έρεη αλαθεξζεί φηη ζπλδέεηαη 

πεξηζζφηεξν κε ην κέγεζνο θαη ιηγφηεξν κε ηελ ειηθία  (Pickett & Pawson 1994). Ζ 

πξψηε γελλεηηθή σξίκαλζε εκθαλίδεηαη λσξίηεξα ζηα αξζεληθά (ζε κέγεζνο θαη 

ειηθία) απφ φ,ηη ζηα ζειπθά, κε ζπλήζε δηαθνξά ειηθίαο ηνπιάρηζην δπν εηψλ, ζηνπο 

άγξηνπο πιεζπζκνχο (Stequert, 1972, Barnabe 1976a, Bouain 1977, Wassef & El-

Emary 1989, Jennings & Pawson 1992, Kara 1997).  

Ζ εμέιημε ηνπ γνλαδνζσκαηηθνχ δείθηε  πξνζδηνξίζζεθε πεξηζζφηεξν έληνλε 

ζηα αξζεληθά απφ φ,ηη ζηα ζειπθά ησλ κηθξνηέξσλ κεγεζψλ (εηθφλα 30). Σν γεγνλφο 

ζπλδέεηαη κε ηνλ ηαρχηεξν θαζνξηζκφ ηνπ θχινπ ζηα αξζεληθά (Roublin & Brusle 

1984, Gorshokoy et al 1999).  

 

Σα ιαβξάθηα ηεο Μεζνγείνπ, θζάλνπλ ζηελ πξψηε γελλεηηθή σξηκφηεηα ζε 

κηθξφηεξν κέγεζνο θαη κηθξφηεξε ειηθία απφ ηα ιαβξάθηα ηνπ Αηιαληηθνχ. Σν 

γεγνλφο ζπλδέεηαη κε ηνπο δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο αχμεζεο ηνπ είδνπο ζηηο δπν απηέο 

πεξηνρέο (Pickett & Pawson 1994). ηνλ πίλαθα 42 παξνπζηάδνληαη ηα κήθε θαη νη 

ειηθίεο πξψηεο γελλεηηθήο σξίκαλζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία. Ζ κείσζε 

ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο ειηθίαο απφ Βνξξά πξνο Νφην είλαη εκθαλήο. 

Σέινο απφ ηελ πεηξακαηηθή εθηξνθή ηνπ άγξηνπ γφλνπ, πξνθχπηεη φηη ε 

πξψηε γελλεηηθή σξίκαλζε είλαη αλεμάξηεηε ηεο ειηθίαο θαη ζπλδέεηαη κε ην κήθνο 

θαη ηε δηαηξνθή φπσο αλαιχεηαη ζηε παξ. 7.4.3. ηελ εθηξνθή ε σξίκαλζε 

επηηπγράλεηαη ην 2
ν
 έηνο, ζε κέγεζνο 29.9 ± 2.4 cm γηα ηα αξζεληθά θαη 30.75 ± 3.0 

cm γηα ηα ζειπθά. 
 

Πίλαθαο 42: Αλαθνξέο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ κήθνπο θαη ηεο ειηθίαο πξψηεο γελλεηηθήο σξίκαλζεο. 

  

ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΝΑΦΟΡΑ 
ΟΛΗΚΟ ΜΖΚΟ (cm) 

ΖΛΗΚΗΑ 

(έηνο) 

ΑΡ. ΘΖΛ. ΑΡ. ΘΖΛ. 

ΑΓΓΛΗΑ-ΟΤΑΛΗΑ Pickett & Pawson 1994 >36 <42 4-7 6-8 

ΗΡΛΑΝΓΗΑ 
Kennendy & Fitzamaurice 
1972 

33.7 37.7 4-7 5-8 

ARCACHON (ΒΓ. ΓΑΛΛΗΑ) Stequert, 1972 31.9-37.2 42.5 4 6 
Ν. ΓΑΛΛΗΑ Barnabe 1976a 28-30 37.1-40.0 2 3 

ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΟΤΑ ΜΔΛΔΣΗ 28.12 36.74 3 3-4 

ΣΤΝΖΗΑ 
Kennendy & Fitzamaurice 
1972 

23.1-25.5 31.4-32.6 2-3 4-5 

ΑΛΓΔΡΗΑ Kara 1997 23.5 30.1 2 3 
ΑΗΓΤΠΣΟ (ΑΛΔΞΑΝΓΡΗΑ) Wassef & El-Emary 1989 20.0 29.0 2 4 

 

 

 

7.4.7.  Γνληκόηεηα. 
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Με ηνλ φξν απφιπηε γνληκφηεηα εθθξάδεηαη ν αξηζκφο ησλ σξίκσλ 

σνθπηηάξσλ ζε έλα ζειπθφ άηνκν πξηλ ηελ σνγέλεζε θαη απνηειεί ηελ εθηίκεζε ηεο 

αλαπαξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ζε θάζε βηφηνπν (Delahynty & De Vlaming 

1980). Ζ απφιπηε γνληκφηεηα απμάλεη θαηά θαλφλα κε ηελ ειηθία, αιιά ζηα 

κεγαιχηεξα άηνκα ζπλήζσο κεηψλεηαη ιφγσ γήξαλζεο (Nikolksy 1963). Ζ ζρέζε 

απηή ηεο αχμεζεο ηεο απφιπηεο γνληκφηεηαο κε ην κέγεζνο θαη ην βάξνο ησλ ςαξηψλ 

έρεη παξαηεξεζεί θαη γηα ην ιαβξάθη (Wassef & El-Emary, 1989 Mayer et al. 1990 

Kara 1997).  

 

Δηδηθφηεξα γηα ην ιαβξάθη ηεο ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ πνπ 

κειεηήζεθε βξέζεθε φηη, ε απφιπηε γνληκφηεηα απμάλεηαη αλάινγα κε ην νιηθφ 

βάξνο ζψκαηνο θαη εθζεηηθά κε ην νιηθφ κήθνο ηνπ. Ζ απφιπηε γνληκφηεηα έρεη  

ηηκέο απφ 245086 έσο 981417 γηα νιηθά κήθε ζψκαηνο 31.5-52.3 cm. Ζ ζρεηηθή 

γνληκφηεηα πνπ πξνζδηνξίζζεθε ζηε ιηκλνζάιαζζα Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ είλαη 

588  41 σνθχηηαξα αλά γξακκάξην νιηθνχ βάξνπο ζψκαηνο κε εχξνο ηηκψλ (95%) 

507-634. ηνλ άγξην γφλν πνπ αλαπηχρζεθε ζε αηρκαισζία, ε ζρεηηθή γνληκφηεηα 

βξέζεθε 506  70 σνθχηηαξα αλά γξακκάξην νιηθνχ βάξνπο.  

 Ζ γνληκφηεηα πνπ αλαθέξεηαη ζηε βηβιηνγξαθία γηα ην ιαβξάθη, παξνπζηάδεη 

κεγάιν εχξνο απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή. Οη Kennedy & Fitzmaurice, (1972), ζηελ 

Ηξιαλδία ηελ ππνιφγηζαλ ζε 203100 – 409700, γηα ςάξηα νιηθνχ κήθνπο 35.5-48.2 

cm θαη γηα ηηκέο γνλαδνζσκαηηθνχ δείθηε 7.91-11.25%. ηε πεξηνρή ησλ 

Βξεηηαληθψλ λεζηψλ νη Mayer et al (1990) αλαθέξνπλ 273000-538000. ηελ Σπλεζία 

ν Bouain (1977) αλαθέξεη ηηκέο 492000-955000, γηα νιηθά κήθε ζψκαηνο άλσ ησλ 

47 cm. ηελ πεξηνρή ηεο Αιεμάλδξεηαο (Αίγππηνο) αλαθέξνληαη ηηκέο  231875- 

808581, γηα νιηθά κήθε 33-57 cm  (Wassef & El-Emary, 1989), ελψ ζηελ πεξηνρή ηεο 

Αιγεξίαο 51700-272005, γηα κήθε 35.8-56.0 cm (Kara 1997). Σέινο ζε ζπλζήθεο 

εθηξνθήο γελλεηφξσλ ζηα εθθνιαπηήξηα,  ε κέζε ζρεηηθή γνληκφηεηα έρεη εθηηκεζεί 

ζε 150-200 σνθχηηαξα αλά γξακκάξην νιηθνχ βάξνπο ζψκαηνο φπσο αλαθέξεηαη απφ 

δηάθνξνπο ζπγγξαθείο (π.ρ. Barnabe 1976a, 1990, Devauchelle 1986, Υψηνο & 

Ρνγδάθεο 1992, Pickett & Pawson 1994).  

Οη κεηαβνιέο ηεο γνληκφηεηαο ζπλδένληαη κε ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, 

ην γεγνλφο απηφ απνηππψλεηαη ζηελ πνηθηιφηεηα ηεο γνληκφηεηαο πνπ αλαθέξεηαη 

ζηε βηβιηνγξαθία γηα δηάθνξνπο βηφηνπνπο, ελψ απφ ηελ άιιε κεξηά, ε αχμεζε ηεο 

γνληκφηεηαο ησλ ςαξηψλ ζε κηα πεξηνρή, απνηειεί κηα “απάληεζε” ηνπ νξγαληζκνχ 

ζε ζπλζήθεο πνπ πξνθαινχλ πςειή ζλεζηκφηεηα (Nikolsky 1963). Έηζη ινηπφλ, ζηα 

αζηαζή πεξηβάιινληα φπσο είλαη νη ιηκλνζάιαζζεο, αλ θαη δελ πξαγκαηνπνηείηαη 

αλαπαξαγσγή, ε κεγάιεο ηηκέο γνληκφηεηαο κπνξεί λα εμεγεζνχλ, ζε αληίζεζε κε ηηο 

ζηαζεξέο ζπλζήθεο ζηελ ειεγρφκελε εθηξνθή ησλ γελλεηφξσλ ζηα εθθνιαπηήξηα. Οη 

δηαθνξέο ζηε ζρεηηθή γνληκφηεηα κεηαμχ ηνπ άγξηνπ πιεζπζκνχ θαη ηνπ πιεζπζκνχ 

πνπ αλαπηχρζεθε ζε αηρκαισζία, ζπλδέεηαη κε ηηο ζηαζεξφηεξεο ζπλζήθεο πνπ 

πξνζθέξεη ε εθηξνθή, θπξίσο σο πξνο ηε δηαηξνθή, ζε ζρέζε κε ηνλ άγξην 

πιεζπζκφ, θαζψο θαη ζηελ ειηθία. 

 

 

7.4.8. Μέγεζνο σνθπηηάξσλ. 

 

Σν κέγεζνο ησλ σνθπηηάξσλ ζηνλ άγξην  πιεζπζκφ ηνπ ιαβξαθηνχ ηεο 

ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ βξέζεθε 0.5-0.7 mm ζε πνζνζηφ 75% ηνπ 

πιεζπζκνχ ησλ σνθπηηάξσλ ηνπ ζηαδίνπ IV κε κέζε δηάκεηξν 0.567 ± 0.12 mm. ην 

ζηάδην V, ην 72% ησλ σνθπηηάξσλ έρεη δηάκεηξν 0.65-0.90 mm (κέζε ηηκή 
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0.699±0.14 mm). Γηα δπν άηνκα ηνπ ζηαδίνπ VI, ε κέζε ηηκή ηεο δηακέηξνπ ησλ 

σνθπηηάξσλ βξέζεθε 0.716 ± 0.12 mm, ε νπνία δελ δηαθέξεη ζηαηηζηηθά ηεο 

δηακέηξνπ ηνπ ζηαδίνπ V (Πίλαθαο 40). Γελ εληνπίζζεθε δηαθνξνπνίεζε ηνπ 

κεγέζνπο ησλ σνθπηηάξσλ θαηά κήθνο ηεο γνλάδαο, ζε θαλέλα ζηάδην γελλεηηθήο 

σξηκφηεηαο. 

Σα απνηειέζκαηα καο, επηβεβαηψλνπλ ηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο (Kennedy 

& Fitzmaurice 1972,  Barnabe 1976a, Wassef & El-Emary 1989, Mayer et al. 1990, 

Picket & Pawson 1994, Kara 1997), φηη ε αχμεζε ησλ σνθπηηάξσλ γίλεηαη θαηά ηε 

θάζε ηεο ιεθηζνγέλεζεο (ζηάδηα IV & V).  

Οη Kennedy & Fitzmaurice (1972) ζηελ πεξηνρή ησλ Bξεηαληθψλ λεζηψλ 

αλαθέξνπλ δηακέηξνπο αβγψλ απφ 0.25-0.957 mm, γηα ιαβξάθηα κε γνλαδνζσκαηηθφ 

δείθηε 5.36-11.25% (ζηάδην V). Δλψ ν Kara (1997), αλαθέξεη γηα ηα ιαβξάθηα ησλ 

αθηψλ ηεο Αιγεξίαο, φηη ζηα ζηάδηα ηεο ιεθηζνγέλεζεο, νη δηάκεηξνη ησλ 

σνθπηηάξσλ είλαη 0.410-0.820 mm. ηελ Αίγππην νη Wassef & El-Emary (1989), 

ππνινγίδνπλ ηε δηάκεηξν ησλ αβγψλ ζε 0.58-0.83 mm, ζην 50% ηνπ πιεζπζκνχ ησλ 

σνθπηηάξσλ ζην ζηάδην V (GSI=9.97%). Δλ ηνχηνηο, αλαθέξνπλ έλα κεγάιν εχξνο 

απφ 0.2-1.15 mm. Οη Mayer et al. (1990), γηα ηα ιαβξάθηα ησλ Βξεηαληθψλ λεζηψλ, 

αλαθέξνπλ δηακέηξνπο σνθπηηάξσλ 0.260-0.440 mm, ζην ζηάδην IV, θαη 0.530-0.800 

mm  ζην ζηάδην V.  

ην ζηάδην VI ηα κεγέζε σνθπηηάξσλ πνπ πξνζδηνξίζζεθαλ γηα ηε 

ιηκλνζάιαζζα Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ είλαη 0.716 ± 0.12 mm, πνιχ κηθξφηεξα ησλ 

αληηζηνίρσλ κεγεζψλ πνπ αλαθέξεη ε βηβιηνγξαθία θαη θπκαίλνληαη ζηε Βξεηηάλε 

απφ 1.07-1.32 mm (Devauchell 1986), ζηα Βξεηαληθά λεζηά 1.20-1.39 mm (Kennedy 

& Fitzmaurice 1972), ελψ ζηε Μεζφγεην είλαη κηθξφηεξα: 1.06-1.29 (Barnabe 1976a), 

0.9-1.14 mm ( Kara 1997).  

Σν κέγεζνο ησλ σνθπηηάξσλ πνπ ειεπζεξψλεη έλα είδνο, θαζνξίδεηαη 

πξσηαξρηθά απφ ηα γελεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηρζπναπνζέκαηνο (Gall 1974). Δλ 

ηνχηνηο, πνιινί άιινη παξάγνληεο κπνξνχλ λα επεξεάδνπλ ην κέγεζνο ηνπο. Καηά 

θαλφλα ηα κηθξφηεξα ζε ειηθία θαη κέγεζνο ςάξηα ειεπζεξψλνπλ κηθξφηεξα απγά 

(Gall 1974, Glebe et al. 1979, Jobling 1999). Ο αξηζκφο ησλ αβγψλ πνπ 

ειεπζεξψλνληαη ζπλδέεηαη κε ην κέγεζνο. Όζν πην κεγάιν αξηζκφ αβγψλ 

ειεπζεξψλεη έλα ςάξη ηφζν κηθξφηεξν είλαη ην κέγεζνο ηνπο (Nikolsky 1963). Ο 

ρξφλνο ηεο αλαπαξαγσγήο (Bagenal 1971), ζεξκνθξαζία ή θαη ε δηαηξνθή (Ware, 

1975) αιιά θαη ε αιαηφηεηα  (Jager et al. 1981) ζπλδένληαη κε ην κέγεζνο ησλ 

σνθπηηάξσλ. Δπίζεο, ηα αβγά πνπ παξάγνληαη απφ γελλήηνξεο πνπ εηζέξρνληαη γηα 

πξψηε θνξά ζε αλαπαξαγσγηθή πεξίνδν, είλαη κηθξφηεξα ζε κέγεζνο (Fuiman & 

Werner 2002), φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηε ζχγθξηζε ηνπ κεγέζνπο ησλ σνθπηηάξσλ 

ηνπ εθηξεθφκελνπ άγξηνπ γφλνπ (Γείγκα GA), κε  εθείλε ηνπ άγξηνπ πιεζπζκνχ ηεο 

ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ (Πίλαθαο 40).  

Δπηπιένλ νη Kara et al. (1995), ζπλδένπλ ην κέγεζνο ησλ αβγψλ κε ην 

πεξηβάιινλ αλάπηπμε ησλ ςαξηψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ, νη 

νπνίνη κπνξεί λα έρνπλ έλα θαζνξηζηηθφ ξφιν.  

Απφ ηε ζχγθξηζε ηεο δηακέηξνπ ησλ σνθπηηάξσλ θαηά κήθνο ησλ γνλάδσλ, 

δελ θαηαγξάθεηαη δηαθνξνπνίεζε. To απνηέιεζκα απηφ ππνδειψλεη ηε ζχγρξνλε 

σξίκαλζε ησλ σνθπηηάξσλ ηνπ ιαβξαθηνχ, θαη ππνζηεξίδεη ηελ άπνςε φηη ην 

ιαβξάθη δελ έρεη θιαζκαηηθή αλαπαξαγσγή (Barnabe 1976a, 1980, Devauchell 1986, 

Pickett & Pawson 1994, Kara 1997), ζε αληίζεζε κε ηηο ππφλνηεο γηα θιαζκαηηθή 

σξίκαλζε ησλ σνθπηηάξσλ πνπ δηαηππψλνπλ νη Wassef & El-Emary (1989) θαη 

Mayer et al. (1990).  
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7.5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 
Ζ αλαινγία θχινπ γηα ηνλ άγξην πιεζπζκφ ηεο ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ, βξέζεθε 

1:1. Ζ αλαινγία απηή δελ θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη απφ ηηο ζπλζήθεο αλάπηπμεο, αθνχ βξέζεθε ε 

ίδηα ζηνλ εθηξεθφκελν άγξην γφλν. Δλ ηνχηνηο ε αλαινγία θχινπ, βξέζεθε ζεκαληηθά κεγαιχηεξε 

ππέξ ησλ αξζεληθψλ ζηνπο πιεζπζκνχο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην εθθνιαπηήξην. Σν γεγνλφο 

απνδίδεηαη ζηηο δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο πξναλάπηπμεο ησλ ηρζπδίσλ, θπξίσο ηεο ζεξκνθξαζίαο. 

 

Ζ αλαινγία θχινπ κεηαβάιιεηαη κε ην κέγεζoο θαη κε ηελ επνρή 

δεηγκαηνιεςίαο θαη ζπλδέεηαη κε ην ξπζκφ κεηαλάζηεπζεο ησλ ςαξηψλ πξνο ηηο 

ηρζπνζπιεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ην δηαθνξεηηθφ κέγεζνο σξίκαλζεο ησλ 

αξζεληθψλ αηφκσλ. 

 

Απφ ηε κειέηε ηεο εμέιημεο ηνπ γνλαδνζσκαηηθνχ δείθηε θαη ηελ εμέιημε ησλ 

ζηαδίσλ γελλεηηθήο σξηκφηεηαο, εληνπίζζεθε ε πεξίνδνο αλαπαξαγσγήο ηνπ 

ιαβξαθηνχ ηεο ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ, πνπ εθηείλεηαη απφ ην 

Γεθέκβξην έσο ην Μάξηην κε κέγηζην ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην-Φεβξνπάξην. Ζ πεξίνδνο 

απηή είλαη ζε ζπκθσλία κε ηελ επνρή εκθάληζεο ηνπ γφλνπ ζηηο αθηέο θαη δελ 

δηαθέξεη απφ ηελ πεξίνδν αλαπαξαγσγήο ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ. Δίλαη 

πξσηκφηεξε ηεο πεξηφδνπ αλαπαξαγσγήο ησλ πεξηνρψλ ηνπ Αηιαληηθνχ σθεαλνχ. Σν 

γεγνλφο απηφ απνδίδεηαη ζηε δηαθνξεηηθή θσηνπεξίνδν απηψλ ησλ πεξηνρψλ θαη ζηηο 

δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο. 

 

Ζ πεξηνρή ηεο σνηνθίαο, δχζθνια κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ζηα πιαίζηα ηεο 

παξνχζαο κειέηεο. Έκκεζα, απφ ηελ κειέηε ηεο αλαπαξαγσγήο ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

πξψην κέγεζνο εκθάληζεο ηνπ γφλνπ, ε πεξηνρή σνηνθίαο, εθηηκάηαη φηη βξίζθεηαη 

θνληά ζηε επξχηεξε πεξηνρή ηεο ιηκλνζάιαζζαο. Ο αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ηεο 

απαηηεί πεξηζζφηεξε έξεπλα. 

 

Απφ ηε κειέηε ησλ ζηαδίσλ γελλεηηθήο σξηκφηεηαο πξνέθπςε φηη ηα 

αξζεληθά εηζέξρνληαη ζην ζηάδην ηεο ιεθηζνγέλεζεο ιίγν λσξίηεξα ησλ ζειπθψλ θαη 

ζε κηθξφηεξν κέγεζνο. Σν κέγεζνο ηεο πξψηεο γελλεηηθήο σξίκαλζεο ζηα αξζεληθά 

βξέζεθε λα είλαη 28.12 cm θαη γηα ηα ζειπθά 36.74 cm. Απφ ηε κειέηε ηεο 

γελλεηηθήο σξηκφηεηαο ηνπ άγξηνπ πιεζπζκνχ πνπ αλαπηχρζεθε ζε ειεγρφκελεο 

ζπλζήθεο εθηξνθήο ζηε ιηκλνζάιαζζα, απνδείρζεθε φηη, ε πξψηε γελλεηηθή 

σξίκαλζε ζε αηρκαισζία είλαη πξσηκφηεξε, νινθιεξψλεηαη ην 2
ν
 έηνο ηεο δσήο ηνπ, 

επηβεβαηψλνληαο ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ηεο δηαηξνθήο ζηε γελλεηηθή σξηκφηεηα. 

 

 Ζ γνληκφηεηα ηνπ ιαβξαθηνχ ηεο ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ 

βξέζεθε 588 ± 41 σνθχηηαξα αλά γξακκάξην νιηθνχ βάξνπο, ελψ ηνπ άγξηνπ γφλνπ 

πνπ αλαπηχρζεθε ζε ειεγρφκελεο ζπλζήθεο ήηαλ 506 ± 70 σνθχηηαξα αλά 

ρηιηφγξακκν νιηθνχ βάξνπο. Ζ δηαθνξά κεηαμχ εθηξεθφκελνπ πιεζπζκνχ θαη άγξηνπ 

πιεζπζκνχ απνδίδεηαη ζηηο ζηαζεξφηεξεο ζπλζήθεο δηαηξνθήο θαη ζηελ ειηθία. ε 

θάζε πεξίπησζε ε γνληκφηεηα ηνπ ιαβξαθηνχ ηεο ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-
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Αηησιηθνχ είλαη απφ ηηο κεγαιχηεξεο ζηε Μεζφγεην, γεγνλφο πνπ απνδίδεηαη ζηελ 

αζηάζεηα ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ ηεο ιηκλνζάιαζζαο. 

 

Σν κέγεζνο ησλ σνθπηηάξσλ θαηά ην ζηάδην ηεο ιεθηζνγέλεζεο βξέζεθε 0.5 -

0.72 mm, φπσο θαη ζε άιιεο πεξηνρέο. Δλ ηνχηνηο, θαηαγξάθεηαη φηη ζην ζηάδην 

σξηκφηεηαο VI, ην κέγεζνο ησλ σνθπηηάξσλ είλαη ην κηθξφηεξν πνπ έρεη αλαθεξζεί. 

Σν γεγνλφο απηφ απνδίδεηαη ζην κεγάιν αξηζκφ ησλ σνθπηηάξσλ θαη ζηελ αζηάζεηα 

ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ ηεο ιηκλνζάιαζζαο.  

 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΟΓΓΟΟ (8
ν
) 

 

Μνξθνκεηξία θαη κνξθνινγίθε πνηθηινκνξθία 
 

 

 

8.1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Ζ γεληθή κνξθή ηνπ ζψκαηνο ελφο νξγαληζκνχ εθθξάδεηαη απφ ηελ πνηθηινκνξθία ησλ 

κνξθνκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηα νπνία απνηεινχλ ζηνηρεία ηνπ θαηλνηχπνπ θαη ζπλδένληαη εθηφο 
ηεο γελεηηθήο, κε ηελ νηθνινγία θαη ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο (Sara et al. 1999).  

Ζ κειέηε ησλ κνξθνκεηξηθψλ ραξαθηήξσλ θάζε αηφκνπ ή κηαο νκάδαο αηφκσλ ελφο 

πιεζπζκνχ, κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ην βαζκφ πνπ απηά επεξεάδνληαη απφ βηνηηθνχο θαη αβηνηηθνχο 

παξάγνληεο θαη λα θαζνξίζνπλ ην δηαρσξηζκφ ησλ δηαθφξσλ νκάδσλ ή πιεζπζκψλ (Palma & Andrade 

2002).  

 

ε θάζε πεξηνρή ηα δηάθνξα είδε ςαξηψλ, αλαπηχζζνπλ ζε κηθξφ ή κεγάιν βαζκφ, έλα 

δηαθνξεηηθφ κνξθνινγηθφ πξφηππν πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ γελφηππνπ θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζην νπνίν απηφο αλαπηχζζεηαη (Winans 1985). Οη δηαθνξέο απηψλ ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ, ζπλδένληαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο θπζηθήο επηινγήο (Dobzansky 1983).  

Αιιαγέο ηνπ κεγέζνπο ηνπ νξγαληζκνχ ζηα δηάθνξα νληνγελεηηθά θαη αλαπηπμηαθά ζηάδηα, 

ζπλνδεχνληαη απφ αιιαγέο  ζηε κνξθνινγία (Gould 1966), ελ ηνχηνηο ζηα ςάξηα ζεσξείηαη φηη ην 
κνξθνινγηθφ πξφηππν ζηαζεξνπνηείηαη ζην πξψην έηνο ηεο δσήο ηνπο (Ricker 1979).   

 

Κάζε νξγαληζκφο αληαπνθξίλεηαη ζηηο κεηαβνιέο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ, κε πξνζαξκνγέο 

ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ψζηε λα δηαθπιαρζνχλ νη δσηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ 

ηαπηφρξνλα επηδηψθεη ηε κείσζε ηεο πνηθηινκνξθίαο πνπ νθείιεηαη ζε αλαπηπμηαθά ιάζε (Debat & 

David 2001). Σν εχξνο απηήο ηεο θαηλνηππηθήο  πνηθηινκνξθίαο ηνπ κνξθνινγηθνχ πξνηχπνπ δηαθέξεη 

ζεκαληηθά, ηφζν απφ είδνο ζε είδνο, φζν θαη κέζα ζην ίδην είδνο αλάινγα κε ηνλ πεξηβαιινληηθφ 

παξάγνληα ζηνλ νπνίν πξέπεη λα πξνζαξκνζζεί (Κνπκνπλδνχξνο  et al. 2003). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δσήο ηνπο ηα ςάξηα, αληηκεησπίδνπλ έλα δηαξθψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ ηφζν αβηνηηθφ φζν θαη 

βηνηηθφ, κε άκεζεο πξνζαξκνγέο πιήζνπο ραξαθηεξηζηηθψλ, νη νπνίεο ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπο 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νληνγέλεζεο (Kendall et al. 1984). Οη κεηαβνιέο απηέο, 
εθθξάδνληαη κε δηαθνξεηηθφ κνξθνινγηθφ πξφηππν. 

 

ηηο θιαζηθέο κνξθνκεηξηθέο κειέηεο, ην κνξθνινγηθφ πξφηππν εθθξάδεηαη 

κε ηε κνξθή αλαινγηψλ ησλ κνξθνκεηξηθψλ ραξαθηήξσλ σο πξνο ην ζηαζεξφ ή 

νιηθφ κήθνο ζψκαηνο ή ην κήθνο θεθαιήο ή αλάκεζα ζε δηάθνξεο νκάδεο απηψλ ησλ 

ραξαθηήξσλ. Ζ έθθξαζε ηεο αλαινγίαο ησλ κνξθνκεηξηθψλ ραξαθηήξσλ κεηαμχ 

ηνπο, πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε κηαο ηζνκεηξηθήο αχμεζεο απηψλ ησλ ραξαθηήξσλ.     

Δλ ηνχηνηο νη ζρέζεηο ηεο αχμεζεο ησλ δηαθφξσλ κνξθνκεηξηθψλ ραξαθηήξσλ ηνπ 

ζψκαηνο ελφο νξγαληζκνχ ζε ζρέζε κε ην κήθνο ηνπ  ζρεηίδνληαη κε ηε βηνινγία ηεο 



Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή Γηάλλε Ρνγδάθε 

 
166 

αχμεζεο θαη επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηε κνξθνινγία ηνπ ζψκαηνο (Weatherley & Gill 

1987). Σν γεγνλφο απηφ ππνδειψλεη ηελ χπαξμε  αιινκεηξίαο, δειαδή ηε δηαθνξηθή 

κεηαβνιή νξηζκέλσλ ηνπιάρηζην κνξθνκεηξηθψλ ραξαθηήξσλ κε ηελ αχμεζε ηνπ 

κεγέζνπο ηνπ νξγαληζκνχ (Gould 1966). Οη ραξαθηήξεο εθείλνη, νη νπνίνη 

παξνπζηάδνπλ αιινκεηξηθή αχμεζε δηακνξθψλνπλ θαη ην δηαθνξεηηθφ κνξθνινγηθφ 

πξφηππν, ζηα δηάθνξα αλαπηπμηαθά ζηάδηα ηνπ δψνπ, πξνθαιψληαο έηζη  

κνξθνινγηθή πνηθηινκνξθία ε νπνία δχζθνια κπνξεί λα εθθξαζζεί απφ ηηο 

αλαινγίεο ησλ κνξθνκεηξηθψλ ραξαθηήξσλ θαη κφλν.    
 

Δίλαη πξνθαλέο απφ ηα πξνεγνχκελα, πψο ε κειέηε ηεο κνξθνκεηξίαο θαη ηεο κνξθνινγηθήο 

πνηθηινκνξθίαο ελφο είδνπο ζε κηα πεξηνρή, είλαη αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο κειέηεο ηεο βηνινγίαο 

ηνπ, θαζφζνλ, απηή κπνξεί λα δψζεη κηα ζεηξά απφ ηδηαίηεξα ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε 

δηαρείξηζε ηνπ είδνπο ή ην βαζκφ επίδξαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ζηε κνξθνινγία ή αλίρλεπζε 

παξαγφλησλ πνπ πηζαλφλ επηδξνχλ ζηε κνξθή ηνπ ςαξηνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ. 

ην ιαβξάθη, έρεη θαηαγξαθεί έληνλε κνξθνινγηθή πνηθηινκνξθία, ε νπνία ζηνπο άγξηνπο 

πιεζπζκνχο ηεο ίδηαο πεξηνρήο ζπλδέεηαη κε δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ πεξηνρή ηεο θεθαιήο θαη ζηνπο 

ρξσκαηηζκνχο ηνπ ζψκαηνο νη νπνίεο απνδίδνληαη ζην θχιν, ζηε δηαηξνθή θαη ζην πεξηβάιινλ 

αλάπηπμεο (Barnabe 1976a, Picket & Pawson 1994). Δμάιινπ, έρεη δηαπηζησζεί ζεκαληηθή 

κνξθνινγηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ εθηξεθφκελσλ θαη άγξησλ πιεζπζκψλ ιαβξαθηψλ ρσξίο απηή λα 
ζπλνδεχεηαη απφ κεγάιε γελεηηθή απφζηαζε κεηαμχ ησλ πιεζπζκψλ πνπ εμεηάζζεθαλ (Sola et al. 

1998). Σν γεγνλφο απηφ ππνδειψλεη ηε ζεκαληηθή επίδξαζε πνπ έρεη ην πεξηβάιινλ θαη νη ζπλζήθεο 

αλάπηπμεο ζηε κνξθνινγηθή εκθάληζε ηνπ ιαβξαθηνχ (Ρνγδάθεο  et al. 1995, Corti et al. 1996). 

 

ε απηφ ην θεθάιαην, κειεηάηαη ε κνξθνκεηξία, ηα κεξηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά  θαη ε 

κνξθνινγηθή πνηθηιφηεηα ηνπ ιαβξαθηνχ ηεο ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ. Καηαξράο, 

δηεξεπλάηαη ζηνλ άγξην πιεζπζκφ ηεο ιηκλνζάιαζζαο, ε κεηαβνιή ραξαθηεξηζηηθψλ κνξθνκεηξηθψλ 

ραξαθηήξσλ σο πξνο ην κήθνο ζψκαηνο κε ζθνπφ λα ζπγθξηζεί ε κνξθνινγηθή πνηθηινκνξθία ηνπ 

είδνπο ζηελ πεξηνρή, ζε ζρέζε κε δεδνκέλα άιισλ πεξηνρψλ, θαζψο θαη ε επίδξαζε ηνπ θχινπ ζηε 

κνξθή ηνπ ζψκαηνο. ηε ζπλέρεηα θαη πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ νη παξάγνληεο εθείλνη πνπ 

επηδξνχλ ζηελ κνξθνινγηθή πνηθηινκνξθία ηνπ είδνπο, αλαιχνληαη κνξθνκεηξηθά δεδνκέλα κε ηε 
ρξήζε πνιπδηάζηαησλ κεζφδσλ αλάιπζεο, απφ πιεζπζκνχο ιαβξαθηψλ πνπ αλαπηχρζεθαλ ζε 

δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο, αιιά πξνέξρνληαη απφ ην ίδην γελεηηθφ απφζεκα.  

 

Σν ζέκα απηφ, δειαδή ε επίδξαζε ησλ ζπλζεθψλ αχμεζεο ζηε κνξθνινγηθή εκθάληζε ησλ 

ςαξηψλ, απνθηά πξφζζεην ελδηαθέξνλ, φηαλ δεκηνπξγνχληαη νη πξνυπνζέζεηο αμηνπνίεζεο ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ησλ πξντφλησλ ηεο εληαηηθήο ηρζπνθαιιηέξγεηαο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο παξαγσγήο ησλ 

θπζηθψλ ηρζπνηξφθσλ λεξψλ, δειαδή ηνπο εκπινπηηζκνχο.  

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε κνξθνινγηθή δηαθνξνπνίεζε πνπ έρεη αλαθεξζεί κεηαμχ 

εθηξεθφκελσλ θαη άγξησλ πιεζπζκψλ (Swain et al 1991, Ellis et al. 1997, Sola et al. 1998, Sara et al. 

1999, Βαβαξνχηα et al. 2003), επηβάιιεη ηε θαηαγξαθή ηεο κνξθνινγηθήο πνηθηινκνξθίαο ησλ εηδψλ 

ζε θπζηθά νηθνζπζηήκαηα, φπσο είλαη ε ιηκλνζάιαζζα Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ, πξνθεηκέλνπ 
δηαρξνληθά λα αμηνινγεζεί ε  ηπρφλ επίδξαζε ησλ εθηξεθνκέλσλ πιεζπζκψλ, ζηνπο άγξηνπο 

πιεζπζκνχο απηήο ηεο πεξηνρήο.   
 

8.2. ΤΛΗΚΑ & ΜΔΘΟΓΟΗ 

 

8.2.1. Υαξαθηεξηζηηθά ησλ δεηγκάησλ. 

 

Γηα ηε κειέηε ηεο κνξθνκεηξίαο θαη κνξθνινγηθήο πνηθηινκνξθίαο, 

εμεηάζζεθαλ 758 άηνκα ιαβξαθηψλ απφ ηξεηο (3) νκάδεο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζε 
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δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο θαη νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ ηνλ ίδην πιεζπζκφ 

αλαπαξαγσγήο (άγξηνο πιεζπζκφο ηεο ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ).    

 

Ζ πξψηε νκάδα (Α), αλαθέξεηαη ζηνλ άγξην  πιεζπζκφ ηεο ιηκλνζάιαζζαο 

Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ θαη απνηειείηαη απφ έλα δείγκα 427 αηφκσλ  πνπ 

αιηεχζεθαλ ζε απηήλ, είηε ζηηο ηρζπνζπιιεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο, είηε κε δίρηπα, ηελ 

αιηεπηηθή πεξίνδν 1994-95. 

 
Ζ δεχηεξε νκάδα (G), αλαθέξεηαη ζε εληαηηθά εθηξεθφκελν πιεζπζκφ. Σν δείγκα (G) 

απνηειείηαη απφ 261 άηνκα πνπ αλαπηχρζεθαλ ζε εληαηηθή εθηξνθή ζε ππθλφηεηεο 10-15 Kg/m3 ζε 

ηρζπνθισβνχο απφ γφλν 1 g πνπ παξήρζεθε ην 1995 ζε εθθνιαπηήξηα ηεο πεξηνρήο, απφ γελλήηνξεο 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ιηκλνζάιαζζα Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ θαη νη νπνίνη είραλ αιηεπζεί ηελ 

πξνεγνχκελε πεξίνδν. (Οη ζπλζήθεο αλάπηπμεο θαη εθηξνθήο ζε εληαηηθή θαιιηέξγεηα αλαθέξνληαη 

ζην Παξάξηεκα Η) 
 

Ζ ηξίηε νκάδα (GA), αλαθέξεηαη ζε πιεζπζκφ άγξηνπ γφλνπ πνπ 

αλαπηχρζεθε ζε εληαηηθή εθηξνθή. Σν δείγκα (GΑ) απνηειείηαη απφ 70  άηνκα πνπ 

αλαπηχρζεθαλ ζε εληαηηθή εθηξνθή ζε ππθλφηεηεο 10-15 Kg/m3 ζε ηρζπνθισβνχο 

απφ γφλν 1 g πνπ αιηεχζεθε ην 1996 απφ ηε ιηκλνζάιαζζα Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ 

θαη γηα ην ζθνπφ απηφλ εγθιηκαηίζζεθε ζε ζπλζήθεο εληαηηθήο εθηξνθήο. (Οη 

ζπλζήθεο αιηείαο-εγθιηκαηηζκνχ ηνπ άγξηνπ γφλνπ, ε αλάπηπμε θαη εθηξνθή ηνπ, 

αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Η). 

 

Ζ νκάδα (Α), δειαδή ην δείγκα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ άγξην πιεζπζκφ, 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε κειέηε ηεο κεηαβνιήο ησλ κνξθνκεηξηθψλ ραξαθηήξσλ σο 

πξνο ην κήθνο ζψκαηνο  γηα ηε ζχγθξηζε ηεο κνξθνινγηθήο πνηθηινκνξθίαο ηνπ 

είδνπο κε δεδνκέλα άιισλ πεξηνρψλ θαζψο θαη γηα ηελ επίδξαζε ηνπ θχινπ ζε απηή. 

 

Σα δεδνκέλα θαη ησλ ηξηψλ νκάδσλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα 

δηεξεπλεζνχλ νη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηε  κνξθνινγηθή πνηθηινκνξθία ηνπ 

είδνπο. Καη νη ηξεηο νκάδεο πιεζπζκψλ, ζεσξεηηθά ηνπιάρηζην έρνπλ ην ίδην 

γελφηππν, θαζψο πξνέξρνληαη απφ γελλήηνξεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο.  

 

Οη νκάδεο (Α) θαη (GA), πξνέξρεηαη απφ πιεζπζκφ ηνπ νπνίνπ ν γφλνο 

παξάρζεθε κε ηε θπζηθή δηαδηθαζία αλαπαξαγσγήο, αλαπηχρζεθε ζην ίδην 

πεξηβάιινλ ηεο ιηκλνζάιαζζαο αιιά ζε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο. Ζ νκάδα (Α) 

ειεχζεξα ζηε ιηκλνζάιαζζα, θαη ε νκάδα  (GA) ζε ειεγρφκελε εθηξνθή. Γειαδή, 

κεηαμχ ησλ δπν νκάδσλ, κε ηηο ίδηεο ζπλζήθεο νληνγέλεζεο θαη πξναλάπηπμεο ηνπ 

γφλνπ, ειέγρεηαη ε επίδξαζε ησλ ζπλζεθψλ αλάπηπμε θαη δηαηξνθήο ζηε 

κνξθνινγηθή πνηθηινκνξθία. Δλψ νη νκάδεο (G) θαη (GA), έρνπλ αλαπηπρζεί κε ην 

ίδην ζχζηεκα εθηξνθήο, αιιά πξνέξρνληαη απφ γφλν πνπ αλαπηχρζεθε ζε 

δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο νληνγέλεζεο θαη πξναλάπηπμεο.  

 
8.2.2. Μεηξήζεηο κνξθνινγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ. 

 

Σα δείγκαηα κεηαθέξζεθαλ ζην εξγαζηήξην ζε πάγν θαη δηαηεξήζεθαλ ζε 

θαηάςπμε. Οη κεηξήζεηο ησλ κνξθνκεηξηθψλ ραξαθηήξσλ ιακβαλφηαλ εληφο ησλ 

επνκέλσλ 10-15 εκεξψλ αλάινγα κε ην αξηζκεηηθφ κέγεζνο θάζε δείγκαηνο. ε θάζε 

άηνκν έγηλαλ νη παξαθάησ 16 κεηξήζεηο φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 36. Σν 

πξσηφθνιιν ησλ κεηξήζεσλ πνπ ηεξήζεθε, επηιέρζεθε λα είλαη φκνην ηνπ 

πξσηνθφιινπ πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Barnabe (1976a), γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ. 
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1. Οιηθό κήθνο (TL).  Απφ ηελ άθξε ηνπ ξχγρνπο κέρξη ην ηειηθφ ζεκείν ηνπ άλσ ινβνχ ηνπ 

νπξαίνπ πηεξπγίνπ, εθηεηακέλν ζηε θπζηθή ηνπ ζέζε. 

2. ηαζεξό κήθνο (SL). Απφ ηελ άθξε ηνπ ξχγρνπο κέρξη ην ζεκείν πνπ ηειεηψλεη ε 

ζπνλδπιηθή ζηήιε. 

3. Μεζννπξαίν κήθνο (FL). Απφ ηελ άθξε ηνπ ξχγρνπο κέρξη ην ζεκείν ηνπ  νπξαίνπ 
πηεξπγίνπ, φπνπ απηφ δηράδεηαη ζε άλσ θαη θάησ ινβφ. 

4. Απόζηαζε πξώηνπ ξαρηαίνπ πηεξπγίνπ (D1). Απφ ηελ άθξε ηνπ ξχγρνπο κέρξη ην ζεκείν 

έθθπζεο ηνπ πξψηνπ ξαρηαίνπ πηεξπγίνπ, εθηεηακέλν ζηε θπζηθή ηνπ ζέζε. 

5. Μήθνο θεθαιήο (HL). Απφ ηελ άθξε ηνπ ξχγρνπο κέρξη ην νπίζζην ζεκείν ηνπ βξαγρηαθνχ 

επηθαιχκκαηνο . 

6. Μήθνο ξαρηαίσλ πηεξπγίσλ (BD). Απφ ηελ αξρή ηεο άθξεο έθθπζεο ηνπ πξψηνπ ξαρηαίνπ 

πηεξπγίνπ,  κέρξη ην ηέινο ηεο άθξεο έθθπζεο ηνπ δεχηεξνπ ξαρηαίνπ πηεξπγίνπ, εθηεηακέλα 

ζηε θπζηθή ηνπο ζέζε. 

7. Πξνθνγρηθό δηάζηεκα (Μ). Απφ ηελ αξρή ηνπ ξχγρνπο, κέρξη ηελ αξρή ηεο βάζεο ηεο 

νθζαικηθήο θφγρεο. 

8. Γηάκεηξνο νθζαικνύ (ED).Μεηξείηαη παξάιιεια ηνπ θαηά κήθνπο άμνλα  

9. Απόζηαζε ζσξαθηθνύ πηεξπγίνπ (PP). Μεηξείηαη απφ ηελ αξρή ηνπ ξχγρνπο, κέρξη ην 
ζεκείν έθθπζεο ηνπ ζσξαθηθνχ πηεξπγίνπ.  

10. Μήθνο ζσξαθηθνύ πηεξπγίνπ (PPP).  Απφ ην ζεκείν έθθπζεο ηεο πξψηεο αθηίλαο κέρξη 

ην άθξν ηεο φηαλ ην πηεξχγην είλαη θνιιεκέλν ζηε πιεπξά ηνπ ςαξηνχ.  

11. Απόζηαζε εδξηθνύ πηεξπγίνπ (DA). Απφ ηελ αξρή ηνπ ξχγρνπο, κέρξη ην ζεκείν έθθπζεο 

ηνπ εδξηθνχ πηεξχγην. 

12. Μέγηζην ύςνο ζώκαηνο (MBH). ην ζεκείν έθθπζεο ηεο πξψηεο αθηίλαο ηνπ 1νπ 

ξαρηαίνπ πηεξπγίνπ. 

13. Διάρηζην ύςνο ζώκαηνο (MinBH).Σν ειάρηζην χςνο ζηε πεξηνρή ηεο νπξάο.  

14. Μέγηζην ύςνο πξώηνπ ξαρηαίνπ πηεξπγίνπ (HD1). Απφ ηελ βάζε έθθπζεο, κέρξη ην 

πςειφηεξν ζεκείν ηεο κεγαιχηεξεο αθηίλαο, φηαλ ην πηεξχγην είλαη εθηεηακέλν ζηε θπζηθή 

ηνπ ζέζε 
15. Μήθνο θνξκνύ (CD).Πξνθχπηεη απφ ηελ δηαθνξά ηνπ  κήθνπο θεθαιήο απφ ην ζηαζεξφ 

κήθνο. 

16. Μήθνο νπξαίνπ πηεξπγίνπ(R). Πξνθχπηεη απφ ηελ δηαθνξά ηνπ ζηαζεξνχ απφ ην νιηθφ 

κήθνο. 

 

Όιεο νη κεηξήζεηο, εθηφο ησλ (1,2,3 & 11), έγηλαλ κε ςεθηαθφ παρχκεηξν αθξίβεηαο 0.01 mm θαη 

νη ππφινηπεο κε  ηρζπφκεηξν αθξίβεηαο 1 mm. Δθηφο ησλ κεηξήζεσλ 12, 13 & 14, νη ππφινηπεο 

είλαη  πξνβνιέο ζηνλ θαηά επηκήθε  άμνλα ηνπ ςαξηνχ, θαη γίλνληαη κε ην ξχγρνο ηνπ ςαξηνχ 

θαηεπζπλφκελν πξνο ην αξηζηεξφ ρέξη ηνπ παξαηεξεηή.  

Ζ αλαγλψξηζε ηνπ θχινπ έγηλε φπσο πεξηγξάθεηαη ζην θεθάιαην ηεο Αλαπαξαγσγήο, δειαδή, κε 

αλαγλψξηζε ηνπ ηχπνπ ησλ γνλάδσλ. ηα αλψξηκα θαηαηάρζεθαλ ηα άηνκα ζηα νπνία δελ ήηαλ 

δπλαηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ ηχπνπ ησλ γνλάδσλ. 
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Eηθόλα 36: Μεηξήζεηο κνξθνκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ειήθζεζαλ. 

 

 

8.2.3. Μεηξήζεηο κεξηζηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ. 

 

Οη κεξηζηηθνί ραξαθηήξεο πνπ κεηξήζεθαλ ήηαλ, ν αξηζκφο ησλ ιεπηψλ ηεο πιεπξηθήο 

γξακκήο, ν αξηζκφο ησλ βξαγρηαθψλ αθηίλσλ θαη νη άθαλζεο ηνπ πξψηνπ ξαρηαίνπ πηεξπγίνπ, 

αθνινπζψληαο ην πξσηφθνιιν ηνπ Barnabe (1976a), γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο.   

Οη κεηξήζεηο ησλ βξαγρηαθψλ αθηίλσλ ειήθζεζαλ απφ ην πξψην αξηζηεξφ βξαγρηαθφ ηφμν, νη 

κεηξήζεηο ησλ ιεπηψλ ηεο πιεπξηθήο γξακκήο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέρξη ην ζεκείν πνπ ιακβάλεηαη ην 

ζηαζεξφ κήθνο ηνπ ζψκαηνο, ελψ ζηηο κεηξήζεηο ησλ αθάλζσλ ηνπ πξψηνπ ξαρηαίνπ κεηξήζεθαλ ηφζν 

νη ζθιεξέο φζν θαη νη καιαθέο άθαλζεο. 

Οη κεηξήζεηο έγηλαλ θαη ζηνπο ηξεηο πιεζπζκνχο, θαη ζπγθξίζεθαλ ζηαηηζηηθά κεηαμχ ηνπο κε 

ην θξηηήξην ANOVA. 

 

 

8.2.4. Δπεμεξγαζία ησλ  κνξθνκεηξηθώλ  ραξαθηεξηζηηθώλ. 

 

8.2.4.1. Αιινκεηξηθή ζπζρέηηζεο ησλ κεηξήζεσλ σο πξνο ην νιηθό κήθνο. 

 

Κάζε κνξθνινγηθφο ραξαθηήξαο πνπ κεηξήζεθε ζηνλ άγξην πιεζπζκφ, 

εμεηάζζεθε σο πξνο ην νιηθφ κήθνο ζψκαηνο ή ην κήθνο ηεο θεθαιήο θαη 

δηεξεπλήζεθε αλ ε κεηαβνιή ηνπ είλαη αιινκεηξηθή ή ηζνκεηξηθή. 

 Ζ κεηαβνιή θάζε ραξαθηήξα (Τ) σο πξνο ην νιηθφ κήθνο (TL), πεξηγξάθεηαη 

απφ ηε ζρέζε Τ= a * (TL)
b
 , φηαλ  b=1 ε κεηαβνιή είλαη ηζνκεηξηθή, ελψ γηα  b 1, ε 

κεηαβνιή είλαη αιινκεηξηθή (Bagenal & Tesch 1978). Ο έιεγρνο έγηλε κε ην θξηηήξην 

t-test ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0.05.  

 
Πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε βηβιηνγξαθηθή ζχγθξηζε ηεο κνξθνκεηξίαο ηνπ ιαβξαθηνχ 

ηεο ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ κε άιιεο πεξηνρέο (Barnabe 1976a, Pickett & Pawson 

1994, Kara & Frehi 1997), ππνινγίζζεθαλ νη  αλαινγίεο ραξαθηεξηζηηθψλ κεγεζψλ σο πξνο ην νιηθφ 

κήθνο ή ην κήθνο θεθαιήο ζηνλ άγξην πιεζπζκφ ηεο ιηκλνζάιαζζαο, θαη έγηλε ε ζχγθξηζε ηνπο 

κεηαμχ αξζεληθψλ θαη ζειπθψλ αηφκσλ πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί πνίεο απφ απηέο είλαη ζηαηηζηηθά 

δηαθνξεηηθέο ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0.05 (ANOVA). 

 

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ππνινγίζζεθαλ νη αλαινγίεο σο πξνο ην νιηθφ κήθνο (ΣL), νη κεηξήζεηο 

ηνπ ζηαζεξνχ (SL), κεζννπξαίνπ κήθνπο (FL), κήθνπο θεθαιήο (HL), απφζηαζε πξψηνπ ξαρηαίνπ 

πηεξπγίνπ απφ ην ξχγρνο (D1), κήθνο ξαρηαίσλ πηεξπγίσλ (BD),  απφζηαζε ζσξαθηθνχ πηεξπγίνπ απφ 

ην ξχγρνο (PP), κήθνο ζσξαθηθνχ πηεξπγίνπ (PPP), απφζηαζε εδξηθνχ πηεξπγίνπ απφ ην ξχγρνο (DA), 

κέγηζην χςνο ζψκαηνο (MBH), ειάρηζην χςνο ζψκαηνο (MinBH), κέγηζην χςνο πξψηνπ ξαρηαίνπ 
πηεξπγίνπ (HD1).  

Χο πξνο ην κήθνπο θεθαιήο (HL) ππνινγίζζεθαλ νη αλαινγίεο ησλ κεηξήζεσλ ηεο δηακέηξνπ 

ηνπ νθζαικνχ (ED) θαη ηνπ πξνθνγρηθνχ κήθνπο (M). 

 

TL 

TL 

FL 

DA 

PP 

P

PP 

MBH MinBH 
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8.2.4.2.Αλάιπζε κνξθνινγηθήο πνηθηινκνξθίαο. 

 

Με ηελ αλάιπζε ηεο κνξθνινγηθήο πνηθηινκνξθίαο ζηνπο πιεζπζκνχο πνπ 

κειεηήζεθαλ επηδηψθεηαη: 

 Να θαηαγξαθή ε κνξθνινγηθή πνηθηινκνξθία ηνπ πιεζπζκνχ ησλ άγξησλ 

ιαβξαθηψλ ηεο ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ θαη λα δηεξεπλεζεί ε 

επίδξαζε ηνπ θχινπ ζε απηήλ. 

 Να δηεξεπλεζεί ε επίδξαζε ησλ ζπλζεθψλ αλάπηπμεο ζηε κνξθνινγία ηνπ 

ζψκαηνο, εληνπίδνληαο ραξαθηήξεο ζηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ νη 

ηξεηο πιεζπζκνί πνπ κειεηήζεθαλ.  

 

Γηα ηελ αλάιπζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ πνιπδηάζηαηεο κέζνδνη αλάιπζεο 

κεηαβιεηψλ πνπ εθθξάδνπλ κνξθνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά. Ζ ρξήζε ησλ 

πνιπδηάζηαησλ κεζφδσλ αλάιπζεο ζηε κειέηε ηεο κνξθνινγηθήο  πνηθηιφηεηαο 

απνηειεί ζήκεξα έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηελ αμηνιφγεζε ηεο κνξθνινγηθήο 

δηαθνξνπνίεζεο ησλ ηρζπνπιεζπζκψλ, αλαζεσξψληαο πξνζεγγίζεηο ησλ 

παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ αλάιπζεο (Bookstein 1991). Οη πνιπδηάζηαηεο  κέζνδνη 

κνξθνκεηξηθήο αλάιπζεο, εθαξκφδνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηελ 

ηρζπνθαιιηέξγεηα, ηελ ηρζπνινγία θαη αιηεία (Corti et al. 1996, Swain et al. 1991, Loy 

et al. 1996, Ellis et al. 1997, Sara et al. 1999, Βαβαξνχηα et al. 2003), δηφηη δελ 

ζέηνπλ πεξηνξηζκνχο  ζηελ πνηθηινκνξθία  πνπ  ζπλδέεηαη κε ηηο ζσκαηηθέο αιιαγέο 

ησλ ςαξηψλ θαηά ηελ αχμεζε θαη παξέρνπλ άκεζεο θαη απνηειεζκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηε κνξθή ηνπ νξγαληζκνχ (Cavalcanti et al. 1999).  

 

Ζ δηαδηθαζία αλάιπζεο, πνπ αλαθέξεηαη  ζηε ζπλέρεηα, έγηλε κε ηε ρξήζε ησλ 

ινγηζκηθψλ  παθέηνπ SPSS  θαη Microsoft Excel.  

 

1. Όιεο νη κεηαβιεηέο πνπ εθθξάδνπλ κνξθνινγηθνχο ραξαθηήξεο, πξνθεηκέλνπ 

λα εμαζθαιηζζεί ε θαλνληθφηεηα ησλ ηηκψλ, κεηαζρεκαηίζζεθαλ ζε 

ινγάξηζκνπο, θαη ζηε ζπλέρεηα νη ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ ζπζρεηίζζεθαλ κε 

ηελ  ηηκή ηνπ ζηαζεξνχ κήθνπο (SL).  Γηα λα ιεθζεί κηα πξψηε κνξθή ηεο 

ζρέζεο θάζε κεηξνχκελνπ κνξθνινγηθνχ ραξαθηήξα (Τ ζε cm), σο πξνο ην 

ζηαζεξφ κήθνο (SL ζε cm), ζε θάζε νκάδα πνπ κειεηήζεθε, πξνζδηνξίζηεθαλ 

νη ζπληειεζηέο ηεο γξακκηθήο εμίζσζεο  ln Y = a + b ln SL, θαη ειέρζεθε  ε 

ηζνκεηξία (b=1) ηεο κεηαβνιήο θάζε ραξαθηήξα Τ σο πξνο ην ζηαζεξφ κήθνο  

SL, κε ηε δηαδηθαζία ηνπ t-test ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0.05.  
 

2. Γηα λα αθαηξεζεί απφ θάζε κεηαβιεηή, ε κεηαβιεηφηεηα πνπ νθείιεηαη ζηελ 

αιινκεηξία, νη ηηκέο  κεηαζρεκαηίζζεθαλ ζχκθσλα κε ηνλ Reist (1985) κε 

ηνλ  ηχπν (α):  

 

 

 Μtrans(i,j) = ln M(i,j) – b(j) *(ln SL(i,j) -ln SLmeans j)       (α)               

 

      Όπνπ,   

     Μtrans(i,j)   είλαη ε κεηαζρεκαηηζκέλε ηηκή  θάζε κεηαβιεηήο ηνπ αηφκνπ (i) 

ηεο νκάδαο ηνπ δείγκαηνο  (j)   
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 M(i,j)   είλαη ε ηηκή θάζε κεηαβιεηήο ηνπ αηφκνπ (i) ηεο νκάδαο ηνπ 

δείγκαηνο  (j)  

 

SL(i,j)  είλαη ην ζηαζεξφ κήθνο ηνπ αηφκνπ (i) ηεο νκάδαο ηνπ δείγκαηνο  (j). 

 

SLmeans j  είλαη ην κέζν ζηαζεξφ κήθνο ηεο νκάδαο ηνπ δείγκαηνο  (j).     

     

Ο ζπληειεζηήο  b(j)  πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ παιηλδξφκεζε, θάζε δεχγνπο 

ηηκψλ  (ln M(i,j , ln SL(i,j) ). 
      

ηε ζπλέρεηα ε ηηκή θάζε κέηξεζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν (α) 

εθθξάδεηαη σο πνζνζηφ ηεο ινγαξηζκηκέλεο ηηκήο ηνπ ζηαζεξνχ κήθνπο θάζε 

αηφκνπ (lnSL),  πξνθεηκέλνπ λα απαινηθή ε επίδξαζε ηνπ δηαθνξεηηθνχ κήθνπο.  

 

1. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αμηνιφγεζε ηεο πνηθηινκνξθίαο   ηνπ ζψκαηνο ησλ ςαξηψλ, 

ζαλ απνηέιεζκα ηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ κεηαβιεηψλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ε  αλάιπζε 

ζε θπξίεο ζπληζηψζεο (Principal Componets Analysis-PCA). Ζ PCA, 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ θάζε κνξθνινγηθνχ 

ραξαθηήξα ζηε δηακφξθσζε ηεο νιηθήο πνηθηινκνξθίαο ηνπ ζψκαηνο. Ζ κέζνδνο 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα εληνπηζζνχλ νη κνξθνινγηθνί ραξαθηήξεο πνπ 

δηακνξθψλνπλ ηελ νιηθή πνηθηινκνξθία, κε ηε κείσζε ησλ κεηαβιεηψλ ζε έλα 

κηθξφηεξν αξηζκφ ζπληζησζψλ (ππεξκεηαβιεηψλ) απφ ηηο νπνίεο θάζε κηα 

αληηζηνηρεί ζε πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αξρηθέο πνπ έρνπλ ηζρπξή ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ηνπο. Γηα ηελ αλάιπζε ρξεζηκνπνηνχληαη φιεο νη κεηαζρεκαηηζκέλεο ηηκέο εθηφο 

ηνπ ζηαζεξνχ, νιηθνχ θαη κεζννπξαίνπ κήθνπο.   

 

2. Αθνχ πξνζδηνξίζζεθαλ νη θχξηεο ζπληζηψζεο ζηηο νπνίεο νθείιεηαη ε 

πνηθηινκνξθία ηεο κνξθήο ηνπ ζψκαηνο, δηεξεπλήζεθε, αλ είλαη δπλαηφ θαη κε 

βάζε πνηψλ ραξαθηήξσλ,  κπνξεί λα γίλεη δηαρσξηζκφο ησλ δηαθφξσλ πιεζπζκψλ 

ή ησλ θχισλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ εθαξκφζζεθε κηα Γηαθξίλνπζα Αλάιπζε  

(Stepwise Discriminant Analysis) πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί βάζεη ησλ παξαπάλσ 

ραξαθηήξσλ ν βαζκφο δηαρσξηζκνχ κεηαμχ ησλ πιεζπζκψλ  ή ησλ θχισλ θαζψο 

θαη ην πνζνζηφ ηεο ζσζηήο επαλαηνπνζέηεζεο ησλ αηφκσλ ζηνπο ηξεηο 

πιεζπζκνχο ή ηα θχια (Hair et al. 1998) 

 

Ζ εθαξκνγή κεζφδσλ πνιπδηάζηαηεο αλάιπζεο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ 

άγξην πιεζπζκφ, πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζζνχλ νη κνξθνκεηξηθνί ραξαθηήξεο νη 

νπνίνη είλαη ππεχζπλνη γηα ηε κνξθνινγηθή πνηθηιφηεηα ηνπ άγξηνπ πιεζπζκνχ. ηε 

ζπλέρεηα εθαξκφζζεθε κηα Γηαθξίλνπζα Αλάιπζε, πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ν 

βαζκφο επίδξαζεο ηνπ θχινπ ζηε κνξθνινγηθή πνηθηινκνξθία θαη λα εληνπηζζνχλ 

ραξαθηήξεο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα γίλεη ν θπιεηηθφο δηαρσξηζκφο. 

 

Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε επίδξαζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ ζηε 

κνξθνινγηθή πνηθηινκνξθία, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα κνξθνκεηξηθά δεδνκέλα θαη ησλ 

ηξηψλ νκάδσλ ησλ δεηγκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε παξ. 8.2.1., θαη εθαξκφζζεθαλ νη 

κέζνδνη αλάιπζεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. 
 

  

  

8. 3. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
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8.3.1. Υαξαθηεξηζηηθά ησλ δεηγκάησλ. 

 

ηνλ Πίλαθα 43 παξνπζηάδεηαη γηα θάζε νκάδα δείγκαηνο, ην θχιν, ην κέζν  

κήθνο θαη ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ ήηαλ αληηθείκελν ηεο κειέηεο. 
 

ηνλ άγξην πιεζπζκφ ηεο ιηκλνζάιαζζαο (Α),  ην κέζν ζηαζεξφ κήθνο (SL) ησλ αηφκσλ πνπ 

κειεηήζεθαλ ήηαλ 22.18  11.2 cm. Απφ ην δείγκα απηφ, 188 άηνκα ήηαλ ζειπθά (ζηαζεξνχ κήθνπο 

24.29  6.83 cm), 184 αξζεληθά (ζηαζεξνχ κήθνπο 21.69  3.51cm) ελψ ζε 55 δελ πξνζδηνξίζζεθε ην 
θχιν θαη θαηαγξάθνληαη ζαλ αλψξηκα. 

 
Σν δείγκα ηνπ εθηξεθφκελνπ πιεζπζκνχ (G), ήηαλ 261 άηνκα, κέζνπ ζηαζεξνχ κήθνπο  SL = 

22.09  6.3 cm. Απφ ην δείγκα 73 άηνκα ήηαλ ζειπθά (ζηαζεξνχ κήθνπο 23.66  3.91cm),  126 

αξζεληθά  (ζηαζεξνχ κήθνπο 22.01  2.70cm ) θαη 62 θαηαγξάθεθαλ ζαλ αλψξηκα. 
 

Σν δείγκα ηνπ εθηξεθφκελνπ άγξηνπ γφλνπ (GA), ήηαλ 70 άηνκα, κέζνπ ζηαζεξνχ κήθνπο SL 

= 24.88  4.92 cm. Απφ ην δείγκα ηα 36 άηνκα ήηαλ ζειπθά (ζηαζεξνχ κήθνπο 25.97  2.61cm) θαη ηα 

34 αξζεληθά (ζηαζεξνχ κήθνπο 23.85 1.95 cm). 
 

Γηα θάζε πιεζπζκφ πνπ κειεηήζεθε, νη κέζεο ηηκέο ησλ κεηξήζεσλ πνπ ειήθζεζαλ 

παξνπζηάδνληαη ζηνπο πίλαθεο 45 έσο 47. 

 
 

 

 

Πίλαθαο 43. Υαξαθηεξηζηηθά ησλ δεηγκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε κειέηε ηεο 

κνξθνκεηξίαο (N: αξηζκφο αηφκσλ, SL: κέζν ζηαζεξφ κήθνο,  StDev: ηππηθή απφθιηζε, ΔΤΡΟ: 

ειάρηζηφ θαη κέγηζην ζηαζεξφ κήθνο). 

 
ΟΜΑΓΑ 

ΠΡΟΔΛΔΤΖ 
ΦΤΛΟ Ν SL (cm) St Dev. 

ΔΤΡ

Ο (cm) 

Α 

(άγξηνο) 

Αλψξηκα  55 16.55 2.79   5.6 19.1 
Θειπθά 188 24.29 6.83 17.3 54.1 

Αξζεληθά 184 21.69 3.51 14.6 30.4 

G 

(εθηξεθόκελνο) 

Αλψξηκα  62 20.26 2.13 15.8 24.1 

Θειπθά  73 23.66 3.91 17.1 34.3 

Αξζεληθά 126 22.01      2.7 16.6 28.6 

GA 

(εθηξεθόκελνο 

άγξηνο γόλνο) 

Αλψξηκα    0 - - - - 

Θειπθά  36 25.97 2.61 21.2 30.8 

Αξζεληθά  34 23.85 1.95 21.3 30.6 

 

 

 

8.3.2. Αινκεηξηθή ζπζρέηηζε σο πξνο ην νιηθό κήθνο ζηνλ άγξην πιεζπζκό. 

 

ηνλ πίλαθα 44, παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ θάζε 

ραξαθηήξα πνπ κεηξήζεθε σο πξνο ην νιηθφ κήθνο ή ην κήθνο θεθαιήο. Απφ ηνλ έιεγρν 

ηεο αιινκεηξίαο, πξνέθπςε φηη γηα ηνλ άγξην πιεζπζκφ ηεο ιηκλνζάιαζζαο, επηά (7) 

ραξαθηήξεο κεηαβάιινληαη αιινκεηξηθά σο πξνο ην νιηθφ κήθνο θαη νθηψ (8) 

ηζνκεηξηθά.  

 
Πίλαθαο 44: πζρέηηζε θάζε κεηξνχκελν κέγεζνο (Τ) ηνπ άγξηνπ πιεζπζκνχ ηεο 

ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ, θαη πξνζδηνξηζκφο ησλ ζπληειεζηψλ ησλ εμηζψζεσλ 

Τ=a*(TL)b  ή  Y=a*(HL)b . Διεγρνο ηεο αιινκεηξίαο ησλ ζρέζεσλ (n=427,  toξ=1.96 Ρ<0.05%. 
r:ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο, a,b :ζπληειεζηέο ηεο ζρέζεο,  SΔb : ηππηθφ ζθάικα  t: θξηηήξην t-test). 

 
ρέζε r a B SEb b-1 t Τ=a*(TL)

b
 ή  
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Y=a*(HL)
b
 

LS=f(TL) 1.00 0.73 1.034 0.007 0.034 4.86 SL=0.73*(TL)1.034 

FL=f(TL) 1.00 0.94 1.000 0.009 0 0 FL=0.94(TL) 

HL=f(TL) 1.00 0.29 0.973 0.016 0.027 1.687 HL=0.29(TL) 

PD1=F(TL) 0.99 0.35 0.962 0.016 0.038 2.40 PD1=0.35(TL)
0.962

 

BD=f(TL) 0.99 0.32 1.028 0.015 0.028 1.80 BD=0.32(TL) 

ED=f(TL) 0.84 0.11 0.744 0.049 0.256 5.22 ED=0.11(TL)0.744 

M=f(TL) 0.86 0.08 1.010 0.059 0.01 0.17 M=0.08(TL) 
PP=f(TL) 0.98 0.28 0.971 0.018 0.029 1.61 PP=0.28(TL) 

PPP=f(TL) 0.96 0.15 0.96 0.030 0.04 1.346 PPP=0.15(TL) 

DA=f(TL) 0.99 0.51 1.032 0.011 0.032 2.91 DA=0.51(TL)1.032 

MBH=f(TL) 0.95 0.18 1.027 0.032 0.022 0.687 MBH=0.18(TL) 

MinBH=f(TL) 0.96 0.09 0.097 0.026 0.03 1.153 MinBH=0.09(TL) 

HD1=f(TL) 0.93 0.27 0.73 0.028 0.27 9.64 HD1=0.27(TL)0.73 

CD=f(TL) 0.99 0.45 1.06 0.013 0.06 4.615 CD=0.45(TL)1.06 

R=f(TL) 0.93 0.31 0.84 0.034 0.16 4.70 R=0.31(TL)0.84 

M=f(HL) 0.85 0.33 1.00 0.062 0 0 M=0.33(HL) 

ED=f(HL) 0.81 0.31 0.73 0.052 0.27 5.19 ED=0.31(HL)0.73 

 

 

Αιινκεηξηθή  αχμεζε παξνπζηάδνπλ σο πξνο ην νιηθφ κήθνο νη ραξαθηήξεο ηνπ 

ζηαζεξνχ κήθνπο (SL), ηεο απφζηαζεο ηνπ πξψηνπ ξαρηαίνπ πηεξπγίνπ απφ ην ξχγρνο 

(PD1), ηεο δηακέηξνπ ηνπ νθζαικνχ (ED), ηεο απφζηαζεο ηνπ εδξηθνχ πηεξπγίνπ (DA), 

ην χςνο ηνπ πξψηνπ ξαρηαίνπ πηεξπγίνπ (HD1), ην κήθνο ηνπ θνξκνχ (CD) θαη ην 

κήθνο ηνπ νπξαίνπ πηεξπγίνπ (R).  

 

Όζν αθνξά ηελ κεηαβνιή σο πξνο ην κήθνο ηεο θεθαιήο, αιινκεηξηθή αχμεζε 

θαηαγξάθεηαη ζηε δηάκεηξν ηνπ νθζαικνχ. 

 

 
Πίλαθαο 45: Μέζεο ηηκέο ησλ κεηξήζεσλ ησλ κνξθνινγηθψλ ραξαθηήξσλ ζηνλ άγξην 

πιεζπζκφ ηνπ ιαβξαθηνχ ηεο ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ (Α.(*).  

 

 LS TL FL HL PD1 BD ED M PP PPP DA MBH MinBH HD1 CD R 

ΤΝΟΛΟ ΠΛΗΘΤΜΟΤ (Ν=427) 

X 22.18 27.11 25.50 7.08 8.42 9.49 1.31 2.37 6.85 3.45 15.25 5.39 2.19 3.01 15.09 4.94 

SE 0.278 0.324 0.305 0.082 0.096 0.115 0.014 0.035 0.078 0.042 0.189 0.073 0.027 0.027 0.197 0.051 

SD 5.738 6.687 6.307 1.701 1.986 2.384 0.288 0.715 1.615 0.865 3.907 1.507 0.553 0.560 4.078 1.044 

Min 5.60 7.10 6.60 2.01 2.30 2.35 0.54 0.83 1.97 0.87 3.90 1.36 0.57 1.15 3.59 1.50 

Max 54.10 62.50 59.00 15.90 18.60 21.05 2.75 5.87 14.85 7.82 35.00 13.62 5.45 6.00 38.70 9.50 

ΑΝΩΡΙΜΑ (Ν=55) 

X 16.55 20.41 19.31 5.41 6.46 7.13 1.04 1.65 5.21 2.65 11.41 3.99 1.70 2.43 11.15 3.85 

SE 0.376 0.453 0.448 0.123 0.150 0.169 0.018 0.037 0.115 0.060 0.258 0.091 0.041 0.048 0.258 0.085 

SD 2.789 3.358 3.321 0.909 1.114 1.256 0.134 0.275 0.851 0.447 1.916 0.678 0.304 0.354 1.911 0.631 

Min 5.60 7.10 6.60 2.01 2.30 2.35 0.54 0.83 1.97 0.87 3.90 1.36 0.57 1.15 3.59 1.50 

Max 19.08 23.75 25.14 6.24 7.66 8.24 1.23 2.20 5.98 3.30 13.77 4.87 1.97 2.90 12.84 5.20 

ΘΗΛΤΚΑ (Ν=188) 

X 24.29 29.59 27.83 7.68 9.14 10.36 1.43 2.65 7.42 3.79 16.66 5.95 2.39 3.19 16.61 5.30 

SE 0.498 0.574 0.543 0.146 0.170 0.202 0.024 0.062 0.136 0.075 0.337 0.133 0.048 0.046 0.355 0.083 

SD 6.831 7.875 7.441 2.008 2.334 2.773 0.325 0.847 1.865 1.031 4.615 1.818 0.655 0.635 4.863 1.144 

Min 17.30 21.20 19.60 5.18 5.83 6.38 0.94 1.63 5.01 2.49 11.50 4.00 1.65 2.18 11.65 3.60 

Max 54.10 62.50 59.00 15.90 18.60 21.05 2.75 5.87 14.85 7.82 35.00 13.62 5.45 6.00 38.70 9.50 

ΑΡΔΝΙΚΑ (Ν=184) 

X 21.70 26.59 24.98 6.98 8.28 9.30 1.27 2.29 6.75 3.35 14.97 5.24 2.13 2.99 14.73 4.89 

SE 0.259 0.307 0.289 0.079 0.092 0.114 0.015 0.033 0.079 0.039 0.182 0.068 0.027 0.028 0.185 0.057 
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SD 3.514 4.163 3.926 1.070 1.246 1.552 0.204 0.442 1.075 0.526 2.475 0.917 0.361 0.383 2.511 0.770 

Min 14.60 18.00 17.10 4.35 5.21 6.31 0.91 1.26 4.10 2.35 9.75 3.51 1.39 2.10 10.03 3.23 

Max 30.40 37.20 34.70 9.35 11.36 13.30 1.92 3.65 9.05 4.87 21.10 8.75 3.30 4.10 21.20 7.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*(X: κέζε ηηκή κέηξεζεο SE: ηππηθφ ζθάικα,  SD: ηππηθή απφθιηζε  Min: ειάρηζηε ηηκή  Max: κέγηζηε ηηκή, Ν: αξηζκφο αηφκσλ 

πνπ κεηξήζεθαλ) 

 

Πίλαθαο 46: Μέζεο ηηκέο ησλ κεηξήζεσλ ησλ κνξθνινγηθψλ ραξαθηήξσλ ζηνλ εληαηηθά 

εθηξηεθφκελν  πιεζπζκφ ηνπ ιαβξαθηνχ ηεο ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ (G)(*). 

 

 LS TL FL HL PD1 BD ED M PP PPP DA MBH MinBH HD1 CD R 

ΤΝΟΛΟ ΠΛΗΘΤΜΟΤ (Ν=261) 

X 22.10 26.91 25.44 6.61 8.26 9.62 1.25 2.21 6.43 3.27 15.40 5.91 2.25 2.46 15.48 4.81 

SE 0.199 0.235 0.220 0.052 0.076 0.086 0.014 0.028 0.057 0.034 0.142 0.058 0.025 0.020 0.151 0.039 

SD 3.220 3.796 3.548 0.842 1.236 1.390 0.224 0.458 0.914 0.552 2.294 0.932 0.401 0.322 2.436 0.626 

Min 15.82 19.54 18.56 4.80 5.52 6.68 0.85 1.31 4.64 2.25 10.95 4.26 1.51 1.78 10.79 3.11 

MAX 34.30 40.40 38.40 9.80 13.00 14.00 1.90 3.70 11.10 4.91 24.60 9.12 3.66 3.51 24.80 6.50 

ΑΝΩΡΙΜΑ (Ν=62) 

X 20.26 24.65 23.38 6.23 7.61 8.74 1.15 2.01 5.99 3.00 14.13 5.44 2.05 2.27 14.03 4.40 

SE 0.271 0.320 0.296 0.072 0.102 0.123 0.027 0.052 0.076 0.055 0.196 0.075 0.038 0.035 0.209 0.055 

SD 2.135 2.518 2.334 0.565 0.806 0.971 0.210 0.406 0.595 0.434 1.546 0.587 0.301 0.271 1.643 0.432 

Min 15.82 19.54 18.56 4.94 5.52 6.68 0.85 1.31 4.72 2.27 10.95 4.26 1.51 1.78 10.79 3.11 

MAX 24.10 28.90 27.50 7.36 9.29 10.77 1.56 2.85 7.08 3.95 16.85 6.58 2.58 2.97 17.02 5.29 

ΘΗΛΤΚΑ (Ν=73) 

X 23.66 28.66 27.09 6.92 8.78 10.33 1.38 2.51 6.81 3.56 16.49 6.48 2.44 2.57 16.73 5.01 

SE 0.458 0.539 0.509 0.126 0.183 0.189 0.024 0.054 0.140 0.066 0.329 0.129 0.057 0.036 0.339 0.085 

SD 3.915 4.606 4.345 1.079 1.561 1.614 0.202 0.463 1.193 0.561 2.815 1.103 0.488 0.304 2.899 0.730 

Min 17.10 21.00 19.70 5.10 6.12 7.69 1.02 1.65 4.96 2.60 12.00 4.46 1.66 2.00 12.00 3.80 

MAX 34.30 40.40 38.40 9.80 13.00 14.00 1.90 3.70 11.10 4.91 24.60 9.12 3.66 3.51 24.80 6.50 

ΑΡΔΝΙΚΑ (Ν=126) 

X 22.10 27.01 25.50 6.62 8.28 9.64 1.22 2.14 6.42 3.24 15.39 5.80 2.24 2.48 15.48 4.91 

SE 0.243 0.286 0.267 0.064 0.093 0.105 0.019 0.035 0.067 0.047 0.172 0.071 0.030 0.028 0.183 0.049 

SD 2.722 3.214 2.993 0.722 1.042 1.175 0.209 0.396 0.753 0.524 1.930 0.794 0.336 0.318 2.054 0.546 

Min 16.60 20.10 19.10 4.80 5.95 7.17 0.85 1.47 4.64 2.25 11.20 4.60 1.56 1.79 11.58 3.50 

MAX 28.60 34.00 32.20 8.35 10.60 12.61 1.69 3.06 8.37 4.34 20.35 7.92 2.93 3.32 20.75 6.00 

 

Πίλαθαο 47: Μέζεο ηηκέο ησλ κεηξήζεσλ ησλ κνξθνινγηθψλ ραξαθηήξσλ ζηνλ εθηξεθφκελν 
πιεζπζκφ άγξηνπ γφλνπ ηνπ ιαβξαθηνχ ηεο ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ (GA )(*).  

 

 LS TL FL HL PD1 BD ED M PP PPP DA MBH MinBH HD1 CD R 

ΤΝΟΛΟ ΠΛΗΘΤΜΟΤ (Ν=70) 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

X 24.88 29.08 27.45 7.36 9.11 10.70 1.27 2.94 7.24 3.99 16.68 6.29 2.53 3.03 17.52 4.20 
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SE 0.301 0.352 0.337 0.086 0.110 0.140 0.008 0.033 0.086 0.044 0.221 0.100 0.030 0.032 0.218 0.065 

SD 2.516 2.946 2.820 0.723 0.917 1.169 0.068 0.275 0.716 0.366 1.848 0.833 0.249 0.269 1.822 0.547 

Min 21.20 24.70 23.20 6.29 7.52 8.81 1.15 2.52 6.02 3.30 14.10 4.85 2.12 2.43 14.83 3.20 

Max 30.80 36.50 34.40 8.92 11.22 13.86 1.44 3.59 8.72 4.95 20.90 8.41 3.17 3.66 21.94 5.70 

ΘΗΛΤΚΑ (Ν=34) 

X 25.97 30.39 28.71 7.71 9.57 11.25 1.29 3.02 7.55 4.15 17.53 6.70 2.63 3.14 18.26 4.42 

SE 0.448 0.514 0.502 0.125 0.159 0.206 0.014 0.051 0.130 0.063 0.322 0.150 0.042 0.048 0.328 0.090 

SD 2.611 2.995 2.927 0.727 0.925 1.199 0.080 0.298 0.758 0.368 1.879 0.877 0.246 0.278 1.914 0.527 

Min 21.20 25.10 23.60 6.37 7.71 8.82 1.18 2.61 6.23 3.54 14.50 4.99 2.19 2.47 14.83 3.40 

Max 30.80 36.50 34.40 8.92 11.11 13.86 1.44 3.59 8.72 4.95 20.90 8.41 3.17 3.66 21.94 5.70 

ΑΡΔΝΙΚΑ (Ν=36) 

X 23.85 27.84 26.27 7.03 8.68 10.18 1.26 2.83 6.87 3.85 15.87 5.90 2.44 2.96 16.83 3.99 

SE 0.325 0.387 0.358 0.091 0.113 0.146 0.010 0.036 0.084 0.051 0.238 0.095 0.034 0.032 0.239 0.081 

SD 1.949 2.324 2.149 0.548 0.678 0.877 0.057 0.215 0.506 0.303 1.427 0.567 0.204 0.195 1.434 0.487 

Min 21.30 24.70 23.20 6.29 7.52 8.81 1.15 2.52 6.02 3.30 14.10 4.85 2.12 2.56 14.98 3.20 

Max 30.60 35.90 33.70 8.91 11.22 13.26 1.42 3.48 8.68 4.86 20.80 7.50 3.12 3.42 21.69 5.50 

 

*(X: κέζε ηηκή κέηξεζεο SE: ηππηθφ ζθάικα,  SD: ηππηθή απφθιηζε  Min: ειάρηζηε ηηκή  Max: κέγηζηε ηηκή, Ν: αξηζκφο αηφκσλ 

πνπ κεηξήζεθαλ) 

 

8.3.3. ρεηηθή αλαινγία ησλ κνξθνινγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ άγξηνπ 

πιεζπζκνύ.  

 

Σα απνηειέζκαηα ησλ ιφγσλ ησλ κνξθνκεηξηθψλ ραξαθηήξσλ ηνπ άγξηνπ  

πιεζπζκνχ  (Α) ηεο ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ, σο πξνο ην νιηθφ κήθνο 

(TL) θαη σο πξνο ην κήθνο θεθαιήο (HL), παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 48, ελψ ζηνλ 

πίλαθα 49 ζπγθξίλνληαη νη ιφγνη κεηαμχ αξζεληθψλ θαη ζειπθψλ.  

 
Πίλαθαο 48: Λφγνη  θάζε κνξθνκεηξηθνχ ραξαθηήξα πξνο ην νιηθφ κήθνο ή ην κήθνο 

θεθαιήο γηα ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ ηνπ θπζηθνχ πιεζπζκνχ (Α) ηεο ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-

Αηησιηθν (N=427). 

 
Λόγνο ραξαθηήξα σο 

πξνο νιηθό κήθνο 

Μέζε 

Σηκή 

Stand. 

Error 

ΔΤΡΟ 

ΣΙΜΧΝ 

SL/TL 0.82 0.0007 0.89 0.75 

FL/TL 0.94 0.0005 0.98 0.71 

HL/TL 0.26 0.0005 0.29 0.23 

PD1/TL 0.31 0.0006 0.37 0.27 

BD/TL 0.35 0.0006 0.38 0.28 

PP/TL 0.25 0.0005 0.31 0.21 

PPP/TL 0.13 0.0004 0.16 0.10 

DA/TL 0.56 0.0007 0.62 0.49 

MBH/TL 0.20 0.0007 0.25 0.16 

MinBH/TL 0.08 0.0002 0.10 0.06 
HD1/TL 0.11 0.0005 0.16 0.08 

ED/HL 0.19 0.0012 0.27 0.14 

M/HL 0.33 0.0023 0.47 0.26 

 

 
Πίλαθαο 49. χγθξηζε ησλ ιφγσλ θάζε κνξθνινγηθνχ ραξαθηήξα σο πξνο ην νιηθφ κήθνο, 

κεηαμχ ζειπθψλ (1) θαη αξζεληθψλ (2) ησλ ιαβξαθηψλ ηνπ θπζηθνχ πιεζπζκνχ (Α) ηεο ιηκλνζάιαζζαο 

Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ. (Υ:Μέζε ηηκή ραξαθηήξα πνπ ζπγθξίλεηαη, SD:Σππηθή απφθιηζε, F:βαζκφο 

ειεπζεξίαο θξηηεξίνπ, P:πηζαλφηεηα (γηα *: p<0.05, **:p<0.01, ***: p,0.001, n.s.: ζηαηηζηηθά κε 

ζεκαληηθφ). 

 
 

Υαξαθηήξαο 

ΘΖΛΤΚΑ (Ν=188) ΑΡΔΝΙΚΑ (Ν=184)  

F 

 

P 
Υ SD Δύξνο (95%) Υ SD Δύξνο (95%) 



Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή Γηάλλε Ρνγδάθε 

 
176 

TL* 29.59 7.875 28.46 30.72 26.59 4.163 25.99 27.20 20.88 *** 

SL/TL* 0.819 0.015 0.817 0.821 0.816 0.014 0.814 0.818 4.81 ** 

FL/TL 0.940 0.011 0.939 0.942 0.939 0.019 0.937 0.942 0.39 n.s. 

HL/TL* 0.260 0.009 0.258 0.261 0.263 0.010 0.261 0.264 7.01 * 

PD1/TL* 0.310 0.010 0.308 0.311 0.312 0.012 0.310 0.314 4.19 * 

BD/TL 0.350 0.012 0.348 0.352 0.350 0.012 0.348 0.351 0.23 n.s. 

ED/TL 0.189 0.024 0.186 0.193 0.185 0.027 0.181 0.189 2.61 n.s. 

M/TL* 0.343 0.046 0.336 0.349 0.330 0.047 0.323 0.337 6.94 ** 

PP/TL* 0.251 0.011 0.250 0.253 0.254 0.011 0.252 0.255 5.46 * 

PPP/TL 0.128 0.009 0.127 0.129 0.126 0.009 0.125 0.128 3.32 * 

DA/TL 0.562 0.015 0.559 0.564 0.562 0.014 0.560 0.564 0.15 n.s. 

MBH/TL 0.200 0.014 0.198 0.202 0.197 0.016 0.195 0.200 3.27 n.s. 

MINBH/TL 0.081 0.004 0.080 0.081 0.080 0.005 0.080 0.081 0.36 n.s. 

HD1/TL* 0.109 0.010 0.108 0.111 0.113 0.009 0.112 0.115 17.29 *** 

 

 

Σα ζειπθά έρνπλ κεγαιχηεξν νιηθφ κήθνο ησλ αξζεληθψλ. Σν κέζν νιηθφ κήθνο 

ησλ ζειπθψλ ηνπ δείγκαηνο βξέζεθε 29.6  7.9 cm, έλαληη 26.6  4.2 cm ηνπ κέζνπ 

νιηθνχ κήθνπο ησλ αξζεληθψλ.  

 

πγθξίλνληαο ηνπο ιφγνπο θάζε κνξθνινγηθνχ ραξαθηήξα σο πξνο ην νιηθφ 

κήθνο κεηαμχ ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ, δηαπηζηψλεηαη φηη νη ιφγνη SL/TL, HL/TL, 

PD1/TL, M/TL, PP/TL θαη HD1/TL, δηαθέξνπλ  ζηαηηζηηθά κεηαμχ ησλ δπν θχισλ. 

 

Μεγαιχηεξε ηηκή έρνπλ νη ιφγνη ηνπ ζηαζεξνχ κήθνπο (SL) θαη ηνπ πξνθνγρηθνχ 

δηαζηήκαηνο (M) σο πξνο ην νιηθφ κήθνο (TL) ζηα ζειπθά, ελψ νη ππφινηπνη ιφγνη 

έρνπλ κεγαιχηεξεο ηηκέο ζηα αξζεληθά. 

 

ην ζεκείν απηφ, πξέπεη λα αλαθεξζεί, φηη νη ιφγνη ησλ κνξθνκεηξηθψλ 

ραξαθηήξσλ, έρνπλ ζρεηηθή αμία ιφγσ ηεο θαηαγξαθήο ηεο αιινκεηξίαο πνπ 

αλαθέξεηαη ζηε παξ.8.3.2. Οη αλαινγίεο  ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ιφγνπο 

ζχγθξηζεο ησλ δεδνκέλσλ κε άιιεο πεξηνρέο. 
 

 

8.3.4. Μεξηζηηθνί ραξαθηήξεο. 

 

Σα κεξηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιεζπζκψλ ηνπ ιαβξαθηνχ ηεο 

ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ πνπ κεηξήζεθαλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

πίλαθα 50.  

 
Πίλαθαο 50: Μεξηζηηθνί ραξαθηήξεο πνπ κεηξήζεθαλ ζηνλ άγξην πιεζπζκφ (Α), ζην πιεζπζκφ 

εθηξνθήο (G) θαη ζηνλ εθηξεθφκελν άγξην γφλν (GA),  ηνπ ιαβξαθηνχ ηεο ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-

Αηησιηθνχ (Ν: αξηζκφο αηφκσλ πνπ κεηξήζεθαλ, Μ: κέζε ηηκή κέηξεζεο, Υ: επηθξαηνχζα ηηκή, Std: 

ηππηθή απφθιηζε, Υmin, Xmax: ειάρηζηεο θαη κέγηζηεο ηηκέο.  

 

Πιεζπζκόο Ν Μεξηζηηθνί ραξαθηήξεο Μ Υ Std. Xmin Xmax 

Άγξηνο (Α) 216 
Βξαγρηαθέο αθηίλεο 21 21 1.52 16 25 

Λέπηα πιεπξηθήο γξακκήο 73 70 3.88 61 83 
Αθηίλεο 1

νπ
 ξαρηαίνπ πηεξπγίνπ 8.9 9 0.19 8 10 

Δθηξεθόκελνο (G) 261 
Βξαγρηαθέο αθηίλεο 20.8 21 1.785 17 27 
Λέπηα πιεπξηθήο γξακκήο 63.9 61 4.36 60 76 
Αθηίλεο 1

νπ
 ξαρηαίνπ πηεξπγίνπ 8.7 9 0.69 7 10 

Δθηξεθόκελνο 

άγξηνο γόλνο (GA) 
70 

Βξαγρηαθέο αθηίλεο 19 20 1.35 17 22 
Λέπηα πιεπξηθήο γξακκήο 76.8 78 2.89 70 83 
Αθηίλεο 1

νπ
 ξαρηαίνπ πηεξπγίνπ 8.8 9 0.32 8 9 
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Οη αθηίλεο ησλ βξαγρηαθψλ ηφμσλ θπκαίλνληαη ζηνλ άγξην πιεζπζκφ απφ 16 

έσο 25 κε επηθξαηνχζα ηηκή 21. ηνλ εθηξεθφκελν άγξην γφλν απφ 19 έσο 22 κε 

επηθξαηνχζα ηηκή 20. Δλψ ζηνλ εθηξεθφκελν γφλν εθνιαπηεξίνπ ε επηθξαηνχζα ηηκή 

είλαη 21 θαη ην εχξνο 17-27 βξαγρηαθέο αθηίλεο.  

 

Σα ιέπηα ηεο πιεπξηθήο γξακκήο ζηνλ άγξην πιεζπζκφ θπκαίλνληαη απφ 61 έσο 

83 κε επηθξαηνχζα ηηκή 70. ηνλ εθηξεθφκελν άγξην γφλν θπκαίλνληαη απφ 70-83 κε 

επηθξαηνχζα ηηκή 78. ηνλ εθηξεθφκελν γφλν εθθνιαπηεξίνπ ν αξηζκφο ησλ ιεπηψλ 

ηεο πιεπξηθήο γξακκήο είλαη 60-76 κε επηθξαηνχζα ηηκή 61.  

 

Σέινο νη αθηίλεο ηνπ 1
νπ

 ξαρηαίνπ πηεξπγίνπ ζηνλ άγξην πιεζπζκφ θπκαίλνληαη 

απφ 8 έσο 10, ζηνλ εθηξεθφκελν άγξην γφλν θπκαίλνληαη ζε 8-9 θαη ζηνλ 

εθηξεθφκελν γφλν ηνπ εθθνιαπηεξίνπ 7-10, κε επηθξαηνχζα ηηκή ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο ην 9.  

 

Ζ δηαθνξνπνίεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ιεπηψλ θαη ησλ βξαγρηαθψλ αθηίλσλ κεηαμχ 

ησλ πιεζπζκψλ ειέρζεθε κε ην θξηηήξην ANOVA, θαη βξέζεθε φηη απηά δηαθέξνπλ 

ζηαηηζηηθά κεηαμχ ηνπο ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηα Ρ<0.001. Δλψ ν αξηζκφο ησλ 

αθηίλσλ ηνπ 1
νπ

 ξαρηαίνπ πηεξχγηνπ δελ δηαθέξεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε επίπεδν 

Ρ<0.05.  

 

Όζν αθνξά ηε δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ θχισλ βξέζεθε φηη δηαθέξνπλ σο 

πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ ιεπηψλ ηεο πιεπξηθήο γξακκήο. Γελ βξέζεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζηνλ αξηζκφ ησλ βξαγρηαθψλ αθηίλσλ θαη ησλ αθηίλσλ ηνπ 1
νπ

 

ξαρηαίνπ πηεξπγίνπ. 
 

 

8.3.5. Αλάιπζε κνξθνινγηθήο πνηθηινκνξθίαο. 

 

8.3.5.1. Μεηαζρεκαηηζκόο ησλ κεηξήζεσλ θαη απαινηθή ηεο αιινκεηξίαο.  

 

ηνλ πίλαθα 51, παξνπζηάδνληαη νη ζπληειεζηέο ησλ εμηζψζεσλ παιηλδξφκεζεο θάζε 

κέηξεζεο κνξθνινγηθνχ ραξαθηεξηζηηθνχ (Τ) σο πξνο ην ζηαζεξφ κήθνο (SL), γηα θάζε θαηεγνξία 

πιεζπζκψλ πνπ κειεηήζεθε. Απφ ηελ παιηλδξφκεζε ln (Τ) = a+ b* ln (SL), έγηλε ν κεηαζρεκαηηζκφο 

θάζε κνξθνκεηξηθνχ ραξαθηήξα γηα ηελ απαινηθή ηεο αιινκεηξίαο (Reist 1985) κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 
ηχπνπ (α) ηεο παξ. 8.2.4.2.  

 
Πίλαθαο 51. πληειεζηέο ηεο παιηλδξφκεζεο ln (Τ) = a+ b* ln(SL), ησλ κνξθνκεηξηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πιεζπζκψλ  ηνπ ιαβξαθηνχ ηεο ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ πνπ 

κειεηήζεθαλ, σο πξνο ην ζηαζεξφ κήθνο (Α: θπζηθφο πιεζπζκφο, G: εθηξεθφκελνο πιεζπζκφο 

εθθνιαπηεξίνπ, GA: εθηξεθφκελνο άγξηνο γφλνο, a,b: νη ζπληειεζηέο ηεο παιηλδξφκεζεο, SEb : ηππηθφ 
ζθάικα b, t: θξηηήξην t-test γηα t>to=1.96, b≠1, P=0.05). 

 

Y 
Πληθσζμός Α (Ν=427) 

to=1.97 (p=0.05) 
Πληθσςμός G (N=261) 

to=1.97 (p=0.05) 
Πληθσςμός GA (N=70) 

To=2.00 (p=0.05) 

A b r
2
 SEb t A b r

2
 SEb t a b r

2
 SEb t 

TL 0.319 0.962 99.5 0.003 11.9 0.290 0.969 99.15 0.004 7.08 0.177 0.993 98.4 0.015 0.44 

FL 0.254 0.963 98.9 0.005 7.57 0.271 0.957 99.30 0.0036 
11.3

6 
0.079 1.001 98.6 0.015 0.42 

HL -0.939 0.935 96.6 0.008 7.60 -0.705 0.835 89.08 0.0175 9.22 -1.053 0.948 94.1 0.029 1.80 

PD1 -0.734 0.925 96.8 0.008 9.20 -0.932 0.991 94.60 0.019 0.90 -0.905 0.969 94.0 0.029 1.051 

BD -0.820 0.991 97.7 0.007 1.22 -0.747 0.972 94.20 0.014 1.88 -1.00 1.049 94.1 0.031 1.54 

ED -1.969 0.724 71.2 0.022 12.4 -2.715 0.944 57.30 0.050 1.05 -0.72 0.49 78.1 0.056 12.4 
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M -2.185 0.979 75.4 0.027 0.74 -2.958 1.209 71.00 0.048 4.38 -1.00 0.843 82.5 0.081 4.38 

PP -0.969 0.934 96.2 0.009 7.13 -1.033 0.933 92.30 0.0155 4.21 -0.941 0.907 93.0 0.050 1.867 

PPP -1.629 0.925 91.3 0.014 5.38 -1.945 1.011 74.80 0.0364 0.29 -1.259 0.823 81.4 0.048 3.71 

DA -0.353 0.993 98.4 0.006 1.09 -0.401 1.011 97.90 0.008 1.55 -0.636 1.073 96.4 0.025 2.90 

MBH -1.376 0.987 91.1 0.015 0.89 -1.015 0.900 72.70 0.034 2.91 -2.034 1.204 84.4 0.063 3.25 

MinBH -2.132 0.940 93.2 0.012 4.85 -2.666 1.120 85.70 0.028 4.37 -1.903 0.881 84.6 0.045 2.62 

HD1 -1.070 0.702 86.2 0.014 21.9 -1.333 0.720 62.20 0.035 7.97 -1.152 0.705 69.8 0.056 5.23 

CD -0.479 1.030 99.5 0.003 7.6 -0.570 1.067 98.6 0.0075 9.20 -0.419 1.021 99.1 0.012 1.77 

R -0.839 0.787 81.2 0.018 11.6 -1.001 0.829 82.5 0.023 7.15 -1.631 0.953 54.0 0.106 0.44 

 

Απφ ηνπο 16 ραξαθηήξεο πνπ κεηξήζεθαλ  (πίλαθαο 51) νη 11 ζην πιεζπζκφ (Α), νη 10 ζην 

πιεζπζκφ (G) θαη νη 7 ζην πιεζπζκφ (GA), παξνπζηάδνπλ αιινκεηξηθή αχμεζε σο πξνο ην ζηαζεξφ 

κήθνο ζψκαηνο (b≠1).  
ηελ πεξίπησζε ηεο ηζνκεηξίαο, ην ζρήκα ηνπ νξγαληζκνχ είλαη αλεμάξηεην ηνπ κεγέζνπο 

ηνπ, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηεο αιινκεηξίαο, εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηνπ (Gould 1966, Sprent 1972).  

Οη ραξαθηήξεο εθείλνη πνπ παξνπζηάδνπλ αιινκεηξηθή αχμεζε σο πξνο ην ζηαζεξφ κήθνο, 

είλαη ππεχζπλνη γηα ηε κνξθνινγηθή πνηθηινκνξθία ηνπ νξγαληζκνχ ζηα δηάθνξα αλαπηπμηαθά ζηάδηα 

ηεο δσήο ηνπ. Οη ραξαθηήξεο απηνί είλαη πεξηζζφηεξνη ζηνλ άγξην πιεζπζκφ θαη ιηγφηεξνη ζηνλ 

εθηξεθφκελν άγξην γφλν.  

 

 

8.3.5.2.  Αλάιπζε θύξησλ ζπληζησζώλ παξαγόλησλ (PCA). 

 

Από ηελ αλάιπζε ησλ θύξησλ  ζπληζησζώλ παξαγόλησλ (PCA), ειέγρζεθε 

ε ζπλεηζθνξά ηεο θάζε κεηαζρεκαηηζκέλεο ηηκήο ησλ κεηξήζεσλ ησλ 

κνξθνινγηθώλ ραξαθηήξσλ, ζηε δηακόξθσζε ηεο νιηθήο κνξθνινγηθήο 

πνηθηιόηεηαο. Απηό επηηπγράλεηαη κε ηε κείσζε ησλ κεηαβιεηώλ ζε έλα κηθξόηεξν 

αξηζκό παξαγόλησλ από ηηο νπνίεο θάζε κηα, αληηπξνζσπεύεη κηα νκάδα ησλ 

αξρηθώλ. Η αλάιπζε έγηλε γηα ηνλ άγξην πιεζπζκό (Α) πνπ απνηειεί ηνλ πξόηππν  

πιεζπζκό ηεο κειέηεο. 
 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ θχξησλ  ζπληζησζψλ παξαγφλησλ, γηα ην  δείγκα ησλ ιαβξαθηψλ πνπ 

κειεηήζεθε, ην απνηέιεζκα ήηαλ ν εληνπηζκφο κηαο θχξηαο ζπληζηψζαο ε νπνία εθθξάδεη ην  83.9% 

ηεο νιηθήο κεηαβιεηφηεηαο θαη ε νπνία έρεη ηδηνηηκή κεγαιχηεξε  ηεο κνλάδνο.  

 

Σε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ζηε δηακφξθσζε ηεο κνξθνινγηθήο πνηθηινκνξθίαο ζην ιαβξάθη 

ηεο ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ έρνπλ ραξαθηήξεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζέζε ησλ 
πηεξπγίσλ, ην κήθνο ηνπ θνξκνχ, θαη ην κήθνο θεθαιήο, ζπκκεηέρνληαο ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ 

95% ζηε δηακφξθσζε ηεο νιηθήο πνηθηινκνξθίαο ηνπ άγξηνπ πιεζπζκνχ (πίλαθαο 52). 

 

Πίλαθαο 52. Απνηειέζκαηα αλάιπζεο ζε Κχξηεο πληζηψζεο(PCA)  γηα ηνπο κνξθνκεηξηθνχο 

ραξαθηήξεο πνπ κεηξήζεθαλ ζηνλ άγξην  πιεζπζκφ ιαβξαθηψλ ηεο ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-

Αηησιηθνχ. Ζ αλάιπζε έγηλε κε ην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPSS 10.1, επηιέγνληαο ηδηνηηκέο (eigenvalue) 

κεγαιχηεξεο ηεο κνλάδαο.  

 

Παξάγνληαο PC1 

Ηδηνηηκέο (eigenvalue) 10.9 

% Πνηθηινκνξθία 83.9% 

Απφζηαζε εδξηθνχ πηεξπγίνπ (DA) 0.98 

Μήθνο ξαρηαίσλ πηεξπγίσλ (BD) 0.98 
Μήθνο θνξκνχ (CD) 0.97 

Απφζηαζε 1νπ ξαρηαίνπ πηεξπγίνπ (PD1) 0.97 

Απφζηαζε ζσξαθηθνχ πηεξπγίνπ (PP) 0.96 

Μήθνο θεθαιήο (HL) 0.96 

Μήθνο ζσξαθηθνχ πηεξπγίνπ (PPP) 0.93 

Διάρηζην χςνο ζψκαηνο (MINBH) 0.93 

Μέγηζην χςνο ζψκαηνο (MBH) 0.92 

Μήθνο νπξάο  ( R )  0.88 
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Ύςνο 1νπ Ραρηαίνπ πηεξπγίνπ (HD1) 0.86 

Πξνθνγρηθφ κήθνο (M) 0.82 

Γηάκεηξνο νθζαικνχ (ED) 0.72 

 

 

 

8.3.6. Φπιεηηθή κνξθνινγηθή πνηθηινκνξθία ζηνλ άγξην πιεζπζκό. 
 

Με ηελ εθαξκνγή ηεο Γηαθξίλνπζαο Αλάιπζεο δηαπηζηψζεθε φηη, ε νιηθή κεηαβιεηφηεηα 

ησλ παξαπάλσ ραξαθηήξσλ αλάκεζα ζηα θχια (αλσξίκα, ζειπθά θαη  αξζεληθά) κπνξεί λα 

επηκεξηζηεί ζε δπν άμνλεο δηαρσξηζκνχ. Ο πξψηνο κε ηδηνηηκή 0.545 επεμεγεί ην 96.3% ηεο νιηθήο 

κεηαβιεηφηεηαο (Wilk‟s ι= 0.637, F=10 & P<0.0001) θαη ν δεχηεξνο κε ηδηνηηκή 0.02, επεμεγεί ην 

3.7% (Wilk‟s ι= 0.98, F=4 & P<0.07).  

 

ηνλ πξψην άμνλα δηαρσξηζκνχ  (πίλαθαο 53), ηε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ηελ έρνπλ ην 

πξνθνγρπθφ δηάζηεκα (Μ), θαη ην Eιάρηζην χςνο ζψκαηνο (minBH), ελψ ζην δεχηεξν άμνλα , ην 

κήθνο ηνπ ζσξαθηθνχ πηεξπγίνπ (PPP) θαη ην κήθνο θεθαιήο (HL).  

 

  Με βάζε ηνπο παξαπάλσ ραξαθηήξεο, ην 57.1%  ησλ αηφκσλ κπνξνχλ λα 
επαλαηνπνζεηεζνχλ  ζσζηά ζηνλ αληίζηνηρν πιεζπζκφ (πίλαθαο 54, εηθφλα 37). Σα αλψξηκα 

δηαρσξίδνληαη ζε πνζνζηφ 81.8%, ηα ζειπθά ζε πνζνζηφ 59.6% θαη ηα αξζεληθά ζε πνζνζηφ 51.1%. 

  

Σα πνζνζηά επηθάιπςεο, κε βάζε ηνπο παξαπάλσ ραξαθηήξεο δηαρσξηζκνχ, κεηαμχ 

αλσξίκσλ θαη ζειπθψλ είλαη 5.2%, αλσξίκσλ θαη αξζεληθψλ 23.4%, θαη κεηαμχ αξζεληθψλ – 

ζειπθψλ, 68.1% 

 

 

Πίλαθαο 53: Καλνληθνπνηεκέλνη ζπληειεζηέο ηεο Γηαθξίλνπζαο Αλάιπζεο γηα ηνπο 

κνξθνινγηθνχο ραξαθηήξεο  πνπ έρνπλ ην κεγαιχηεξν βάξνο ηνπ δηαρσξηζκνχ ζε θάζε άμνλα, κεηαμχ 

ησλ θχισλ (αλσξίκσλ, αξζεληθψλ θαη ζειπθψλ) ηνπ άγξηνπ πιεζπζκνχ ιαβξαθηνχ ηεο ιηκλνζάιαζζαο 
Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ. 

 

Μνξθνκεηξηθνί ραξαθηήξεο 

ΑΞΟΝΔ 

1 2 

96.3% 3.7% 

HL (Μήθνο θεθαιήο)  1.078 1.498 

MINBH (ειάρηζην χςνο ζψκαηνο) 0.713 -0.435 

PPP (κήθνο ζσξαθηθνχ πηεξπγίνπ) 0.424 -1.601 

R (κήθνο νπξαίνπ πηεξπγίνπ) -0.622 0.251 

M (πξνθνγρηθφ δηάζηεκα) -0.966 0.314 

 

 

 

Πίλαθαο 54: Σαμηλφκεζε ησλ αηφκσλ ιαβξαθηνχ ηνπ άγξηνπ πιεζπζκνχ ηεο ιηκλνζάιαζζαο 

Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ  βάζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Γηαθξίλνπζαο αλάιπζεο. 

 

 Φύιν Αλώξηκα Θειπθά Αξζεληθά ύλνιν 

Αξηζκόο αηόκσλ 

Αλψξηκα 45 2 8 55 

Θειπθά 8 112 68 188 

Αξοεληθά 22 68 94 184 

% πνζνοηά 

Αλψξηκα 81.8 3.6 14.5 100 

Θειπθά 4.3 59.6 36.2 100 

Αξοεληθά 12.0 37.0 51.1 100 

 πλνιηθή ζσζηή επαλαηνπνζέηεζε 57.1%  
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Δηθόλα 37: Γξαθηθή απεηθφληζε απνηειεζκάησλ ηεο Γηαθξίλνπζαο Αλάιπζεο  κεηαμχ ησλ 

θχισλ ηνπ άγξηνπ  πιεζπζκνχ ιαβξαθηψλ ηεο ιηκλνζάιαζζαο 

 
 

Δπαλαιακβάλνληαο ηε Γηαθξίλνπζα Αλάιπζε,  αθαηξψληαο απφ απηήλ ηα αλψξηκα άηνκα, 

δηαπηζηψλεηαη φηη, ν δηαρσξηζκφο κεηαμχ ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε βάζε ην 

ραξαθηήξα ηεο απφζηαζεο ηνπ ζσξαθηθνχ πηεξπγίνπ (ΡΡ) θαη ηεο δηακέηξνπ ηνπ νθζαικνχ (ED), (ι= 

0.92, F=2 & P<0.00001). Οη ππφινηπνη ραξαθηήξεο δελ έρνπλ ζπκκεηνρή ζηελ αλάιπζε δηαρσξηζκνχ 

(πίλαθαο  55).  

 

Με βάζε ηνπο παξαπάλσ ραξαθηήξεο, ην 62.6%  ησλ αηφκσλ κπνξνχλ λα 

επαλαηνπνζεηεζνχλ ζσζηά ζηνλ αληίζηνηρν πιεζπζκφ (πίλαθαο 56). Σα ζειπθά δηαρσξίδνληαη ζε 

πνζνζηφ 58.5%, θαη ηα αξζεληθά ζε πνζνζηφ 68.5%. 

 
Απφ ηα πξνεγνχκελα, πξνθχπηεη φηη, ζαθήο θαη νξαηφο θπιεηηθφο δηκνξθηζκφο δελ 

παξαηεξείηαη ζην ιαβξάθη, ελ ηνχηνηο,  ε απφζηαζε ηνπ ζσξαθηθνχ πηεξπγίνπ θαη ε δηάκεηξνο ηνπ 

νθζαικνχ, κπνξεί λα απνηειέζνπλ ραξαθηήξεο δηαρσξηζκνχ ησλ θχισλ. 

 

Πίλαθαο 55: Καλνληθνπνηεκέλνη ζπληειεζηέο ηεο Γηαθξίλνπζαο Αλάιπζεο  πνπ έρνπλ ην βάξνο 

ηνπ δηαρσξηζκνχ κεηαμχ αξζεληθψλ θαη ζειπθψλ αηφκσλ ηνπ άγξηνπ πιεζπζκνχ ηεο ιηκλνζάιαζζαο 

Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ. 

 

 

Μνξθνκεηξηθνί ραξαθηήξεο 

Άμνλαο 

δαρσξηοκνύ 

100% 

PP (Απφζηαζε ζσξαθηθνχ πηεξπγίνπ) 1.08 
ED (Γηάκεηξνο νθζαικνχ) -0.55 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 56: Σαμηλφκεζε κεηαμχ αξζεληθψλ θαη ζειπθψλ ησλ αηφκσλ ιαβξαθηνχ ηνπ άγξηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ βάζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Γηαθξίλνπζαο  

αλάιπζεο. 

 

 Φύλο Θηλσκά Αρζενικά ύνολο 

Αξηζκόο αηόκσλ 
Θειπθά 109 79 188 

Αξζεληθά 58 126 184 

% Πνζνζηό 
Θειπθά 58.0 42.0 100 

Αξζεληθά 31.5 68.5 100 
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σζηή επαλαηνπνζέηεζε 62.6% 

 

 

8.3.7. Μνξθνινγηθή πνηθηινκνξθία θαη πεξηβάιινλ αλάπηπμεο. 

 

Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ν βαζκφο επίδξαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο εθηξνθήο 

ζηε κνξθνινγηθή πνηθηινκνξθία ηεο κνξθήο ηνπ ζψκαηνο ηνπ είδνπο, ζπγθξίζεθαλ νη 

ηξεηο πιεζπζκνί πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν  8. 2.1.  

 

H αλάιπζε ζε Κχξηεο πληζηψζεο (PCA), έδεημε δπν θπξίνπο παξάγνληεο (PC1 

& PC2), κε ηδηνηηκέο (einegvalue) κεγαιχηεξεο  ηεο κνλάδνο, νη νπνίνη εθθξάδνπλ ην 

83.3% ηεο νιηθήο κεηαβιεηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ  (50.4 % o πξψηνο παξάγνληαο θαη 

32.9 % ν δεχηεξνο).  

Σε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ζηε δηακφξθσζε ηνπ πξψηνπ παξάγνληα έρνπλ  νη 

ραξαθηήξεο: κήθνο θεθαιήο (HL), απφζηαζε ηνπ ζσξαθηθνχ (PP), 1
νπ

 ξαρηαίνπ 

πηεξπγίνπ (PD1), απφζηαζε ηνπ εδξηθνχ πηεξπγίνπ (DA), κήθνο ησλ ξαρηαίσλ 

πηεξπγίσλ (BD), κήθνο ηνπ θνξκνχ (CD), θαζψο θαη ην κήθνο ηνπ νπξαίνπ πηεξπγίνπ 

(R).  

ηε δηακφξθσζε ηνπ δεχηεξνπ παξάγνληα ζπκκεηέρνπλ ην πξνθνγρπθφ 

δηάζηεκα (M), ε δηάκεηξνο ηνπ νθζαικνχ (ED), ην κήθνο ηνπ ζσξαθηθνχ πηεξπγίνπ 

(PPP) θαη ηα χςε ζψκαηνο (MinBH & MBH) (Πίλαθαο 57). 

 
Πίλαθαο 57. Απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ζε Κχξηεο πληζηψζεο γηα ηνπο κνξθνκεηξηθνχο 

ραξαθηήξεο πνπ κεηξήζεθαλ ζηνπο ηξεηο πιεζπζκνχο ησλ ιαβξαθηψλ. 

  

ΜΟΡΦΟΜΔΣΡΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ 

Παράγονηας PC1 PC2 

Ιδιοηιμή 6.56 4.28 

% ποικιλομορθία 50.4 32.9 
Μήθνο θεθαιήο HL  0.91 0.32 

Απόζηαζε ζσξαθηθνύ πηεξπγίνπ PP  0.90 0.36 

Απόζηαζε 1
νπ

 ξαρηαίνπ πηεξπγίνπ PD1  0.89 0.41 

Απόζηαζε εδξηθνύ πηεξπγίνπ DA  0.88 0.43 

Μήθνο νπξάο R  0.87 0.12 

Μήθνο ξαρηαίσλ πηεξπγίσλ BD  0.85 0.46 

Μήθνο θνξκνύ CD  0.82 0.49 

Ύςνο 1
νπ

 Ραρηαίνπ πηεξπγίνπ HD1  0.57 0.34 

Πξνθνγρηθό κήθνο M  0.27 0.89 

Γηάκεηξνο νθζαικνύ ED  0.15 0.85 

Μήθνο ζσξαθηθνύ πηεξπγίνπ PPP  0.52 0.77 

Διάρηζην ύςνο ζώκαηνο MINBH  0.52 0.73 

Μέγηζην ύςνο ζώκαηνο MBH  0.49 0.69 

 

Απφ ηε Γηαθξίλνπζα Αλάιπζε δηαπηζηψζεθε φηη, ε νιηθή κεηαβιεηφηεηα ησλ παξαπάλσ 

ραξαθηήξσλ αλάκεζα ζηνπο ηξεηο πιεζπζκνχο, κπνξεί λα επηκεξηζηεί ζε δπν άμνλεο δηαρσξηζκνχ. Ο 

πξψηνο κε ηδηνηηκή 4.14 επεμεγεί ην 69.4% ηεο νιηθήο κεηαβιεηφηεηαο (Wilk‟s ι= 0.069, P<0.0001) 

θαη ν δεχηεξνο κε ηδηνηηκή 1.83, επεμεγεί ην 30.6% (Wilk‟s ι= 0.40, P<0.0001). 

 

ηνλ πξψην άμνλα δηαρσξηζκνχ (Πίλαθαο 58), ηε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ηελ 

έρνπλ ην κήθνο θεθαιήο (HL) θαη ε απφζηαζε ηνπ εδξηθνχ πηεξπγίνπ (DA), ελψ ζην 

δεχηεξν άμνλα ην κήθνο ηνπ νπξαίνπ πηεξπγίνπ (R) θαη ε δηάκεηξνο ηνπ νθζαικνχ 

(ED). 

 
Πίλαθαο 58: Καλνληθνπνηεκέλνη ζπληειεζηέο ηεο Γηαθξίλνπζαο Αλάιπζεο γηα ηνπο 

κνξθνινγηθνχο ραξαθηήξεο ησλ ηξηψλ πιεζπζκψλ πνπ κειεηήζεθαλ. 
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Μορθομεηρικοί ταρακηήρες 

ΑΞΟΝΔ 

1 2 

69.4% 30.6% 

Μήθνο θεθαιήο (HL) 1.742 -0.028 

Απφζηαζε 1νπ ξαρηαίνπ πηεξπγίνπ (PD1) -0.409 -0.400 

Μήθνο ξαρηαίσλ πηεξπγίσλ (BD) -0.445 -1.052 

Γηάκεηξνο νθζαικνχ (ED) 0.304 1.149 

Πξνθνγρηθφ κήθνο (Μ) 0.181 -0.864 

Απφζηαζε ζσξαθηθνχ πηεξπγίνπ (PP) 0.944 0.202 

Μήθνο ζσξαθηθνχ πηεξπγίνπ (PPP) 0.543 -0.522 

Απφζηαζε Δδξηθνχ πηεξπγίνπ (DA) -3.555 1.087 

Μέγηζην χςνο ζψκαηνο (MBH) -1.000 0.193 

Διάρηζην χςνο ζψκαηνο (MINBH) 0.157 -0.872 

Ύςνο πξψηνπ ξαρηαίνπ πηεξπγίνπ (HD1) 0.937 0.133 

Μήθνο θνξκνχ (CD) 1.182 -0.013 

Μήθνο Οπξαίνπ πηεξπγίνπ (R) -0.083 1.285 

 

Με βάζε ηνπο παξαπάλσ ραξαθηήξεο, ην 96.8%  ησλ αηφκσλ κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ 

ζσζηά ζηνλ αληίζηνηρν πιεζπζκφ (πίλαθαο 59).  

 

Πίλαθαο 59: Δπαλαηνπνζέηεζε  ησλ αηφκσλ ιαβξαθηνχ ζηνπο ηξεηο πιεζπζκνχο βάζεη ησλ 

απνηειεζκάησλ Γηαθξίλνπζαο Αλάιπζεο. 

 
 Πληθσζμός A G GA ύνολο 

Αριθμός αηόμων 

A 412 4 11 427 

G 6 254 1 261 

GA 0 0 70 70 

% ποζοζηά 

A 96.5 0.9 2.6 100 

G 2.3 97.3 0.4 100 

GA 0 0 100 100 

 πλνιηθή ζσζηή επαλαηνπνζέηεζε 96.8% 

 

 

Ζ γξαθηθή απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Γηαθξίλνπζαο Αλάιπζεο θαίλεηαη ζηελ 

εηθφλα 38 .  

Ο πιεζπζκφο πνπ πξνέξρεηαη απφ άγξην γφλν θαη αλαπηχρζεθε ζε εληαηηθέο ζπλζήθεο (GA), 

δηαρσξίδεηαη πιήξσο απφ ηνπο άιινπο δπν.  

Ο άγξηνο πιεζπζκφο δηαρσξίδεηαη ζε πνζνζηφ 96.5% θαη ν εθηξεθφκελνο πιεζπζκφο (GA) 

ζε 97.3%.  

Ζ κηθξφηεξε  επηθάιπςε (ηεο ηάμεο ηνπ 0.3%) παξαηεξείηαη κεηαμχ ησλ δπν εθηξεθνκέλσλ 
πιεζπζκψλ (G & GA), θαη ε κεγαιχηεξε (ηεο ηάμεο ηνπ 2.3%) κεηαμχ ηνπ άγξηνπ πιεζπζκνχ (Α) θαη 

ηνπ εθηξεθφκελνπ γφλνπ απφ εθθνιαπηήξην (G).  

Ζ επηθάιπςε κεηαμχ άγξηνπ θαη εθηξεθφκελνπ πιεζπζκνχ είλαη 1.5%. 
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Δηθόλα 38: Γξαθηθή απεηθφληζε απνηειεζκάησλ ηεο Γηαθξίλνπζαο Αλάιπζεο  πνπ αθνξνχλ ηνπο ηξεηο 

πιεζπζκνχο ιαβξαθηνχ.  

 

 

Με δεδνκέλν φηη θαη νη ηξεηο πιεζπζκνί πξνέξρνληαη απφ ην ίδην γελεηηθφ απφζεκα, απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο Γηαθξίλνπζαο Αλάιπζεο, πξνθχπηεη  ζεκαληηθή δηαθνξά ζην κνξθνινγηθφ πξφηππν 

πνπ απνδίδεηαη ζηηο δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο αλάπηπμεο θαη δηαηξνθήο. 

 
 

 

8. 4. ΤΕΖΣΖΖ 

 

8.4.1. Μνξθνκεηξηθά  θαη κεξηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ άγξησλ πιεζπζκώλ.  

        

Οη δηάθνξνη κνξθνκεηξηθνί ραξαθηήξεο πνπ κειεηήζεθαλ ζηνλ άγξην  πιεζπζκφ ηεο 

ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ, παξνπζηάδνπλ ζηελή ζπζρέηηζε κε ην νιηθφ κήθνο ζψκαηνο 

ή ην κήθνο ηεο θεθαιήο (πίλαθαο 44). Σν 50% πεξίπνπ ησλ ραξαθηήξσλ πνπ κειεηήζεθαλ βξέζεθε φηη 

κεηαβάιινληαη αιινκεηξηθά κε ην νιηθφ κήθνο ζψκαηνο ή ην κήθνο θεθαιήο.  

 
Οη ραξαθηήξεο πνπ κεηαβάιινληαη αιινκεηξηθά κε ην νιηθφ κήθνο ζψκαηνο είλαη: Σν 

ζηαζεξφ κήθνο (SL), ε απφζηαζε ηνπ πξψηνπ ξαρηαίνπ πηεξπγίνπ απφ ην ξχγρνο (PD1), ε δηάκεηξνο 

ηνπ νθζαικνχ (ED), ε απφζηαζε ηνπ εδξηθνχ πηεξπγίνπ απφ ην ξχγρνο (DA), ην χςνο ηνπ πξψηνπ 

ξαρηαίνπ πηεξπγίνπ (HD1), ην κήθνο ηνπ θνξκνχ (CD) θαη ην κήθνο ηνπ νπξαίνπ πηεξπγίνπ (R). Οη 

ππφινηπνη ραξαθηήξεο βξέζεθε φηη κεηαβάιινληαη ηζνκεηξηθά κε ην νιηθφ κήθνο, ελψ σο πξνο ην 

κήθνο θεθαιήο βξέζεθε φηη ε δηάκεηξνο ηνπ νθζαικνχ κεηαβάιιεηαη αιινκεηξηθά θαη ην πξνθνγρηθφ 

δηάζηεκα ηζνκεηξηθά. 

 

Οη Kara & Frehi (1997), κειεηψληαο ηε κνξθνκεηξία ηνπ ιαβξαθηνχ ζηηο αθηέο ηεο Αιγεξίαο 

(θφιπνο Άλακπα), θαηέγξαςαλ αληίζηνηρα κηα αιινκεηξηθή κεηαβνιή σο πξνο ην νιηθφ κήθνο ή ην 

κήθνο θεθαιήο ζην 50% ησλ ραξαθηήξσλ πνπ κέηξεζαλ. πγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο κε απηά ησλ Kara & Frehi (1997), ε αιινκεηξία πνπ θαηαγξάθεηαη είλαη θνηλή 
κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ραξαθηήξσλ  DA  (απφζηαζεο ηνπ εδξηθνχ πηεξπγίνπ απφ ηo ξχγρνο), HD1 

(χςνο ηνπ πξψηνπ ξαρηαίνπ πηεξπγίνπ) θαη ED (δηακέηξνπ ηνπ νθζαικνχ). Δλψ σο πξνο ηελ 

ηζνκεηξηθή κεηαβνιή, ηα απνηειέζκαηα ζπκπίπηνπλ ζηα κεγέζε HL (κήθνπο ηεο θεθαιήο), P 

(απφζηαζεο ηνπ ζσξαθηθνχ πηεξπγίνπ),θαη M (πξνθνγρηθφ δηάζηεκα).  

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ν Barnabe (1976a), αλαθέξεη γηα ην ιαβξάθη ηεο πεξηνρήο ηεο Sete (Ν. 

Γαιιία), φηη ηα πεξηζζφηεξα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά σο πξνο ην νιηθφ κήθνο ή ην κήθνο 

θεθαιήο κεηαβάιινληαη κε ηελ αχμεζε ηνπ ζψκαηνο, ζεκεηψλνληαο εληνχηνηο φηη ε αλαινγία δελ 

κεηαβάιιεηαη ζεκαληηθά, θαηαγξάθνληαο  κηθξή θαη ρσξίο πξαθηηθή αμία θπιεηηθή δηαθνξνπνίεζε.   

 

Χο αιινκεηξία νξίδεηαη ε κέζε δηαθνξά  ησλ αλαινγηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε κεηαβνιή ηεο 

απφιπηεο αχμεζεο ηνπ κεγέζνπο ηνπ νξγαληζκνχ (Gould 1966). Οπζηαζηηθά ε αιινκεηξία είλαη ε 
ζρέζε κεηαμχ ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπ ζρήκαηνο ηνπ νξγαληζκνχ (Sprent 1972). Αληίζεηα ζηελ 

πεξίπησζε ηεο ηζνκεηξίαο, ην ζρήκα ηνπ νξγαληζκνχ είλαη αλεμάξηεην ηνπ κεγέζνπο ηνπ. Οη 

ραξαθηήξεο εθείλνη πνπ παξνπζηάδνπλ αιινκεηξηθή κεηαβνιή σο πξνο ην νιηθφ κήθνο, είλαη εθείλνη 

πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ δηαθνξεηηθή κνξθνινγηθή πνηθηινκνξθία. ηε θχζε, ε αιινκεηξία ζηε 

κεηαβνιή ησλ κνξθνκεηξηθψλ ραξαθηήξηζηηθψλ θαίλεηαη φηη είλαη ν θαλφλαο, ελψ ε ηζνκεηξία ε 

εμαίξεζε. Απηφ έρεη δηαπηζησζεί θαη γηα άιια είδε ςαξηψλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο φπσο γηα ηα 

θεθαινεηδή (Minos et al. 1994,  Καηζέιεο 1996 ).    
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Αλ θαη νη κνξθνκεηξηθέο ζρέζεηο είλαη ζπλήζσο αιινκεηξηθέο, ελ ηνχηνηο  ζηε βηβιηνγξαθία 

αλαθέξνληαη νη αλαινγίεο θάζε κνξθνκεηξηθνχ ραξαθηήξαο σο πξνο ην νιηθφ κήθνο ή κήθνο 

ζψκαηνο, ζεσξψληαο ηε ζρέζε ηζνκεηξηθή. Γηα ιφγνπο ινηπφλ ζχγθξηζεο, ζην πίλαθα 60, 

παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαινγηψλ απηψλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο θαη ζπγθξίλνληαη κε 

αληίζηνηρα απνηειέζκαηα άιισλ αλαθνξψλ.  

 
Λφγσ ηεο αιινκεηξίαο πνπ εληνπίζζεθε, ε κνξθνινγηθή πνηθηινκνξθία ηνπ πιεζπζκνχ ηεο 

ιηκλνζάιαζζαο (πίλαθεο 44 & 51), εμεηάζζεθε κε ηελ εθαξκνγή πνιπδηάζηαησλ  κεζφδσλ αλάιπζεο, 

αθνχ πξνεγνπκέλσο αθαηξέζεθε ε επίδξαζε ηεο αιινκεηξίαο (Reist 1985). Οη πνιπδηάζηαηεο κέζνδνη 

αλάιπζεο παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα γηα γξήγνξε θαη άκεζε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηελ 

πνηθηινκνξθία ηεο κνξθήο ελφο νξγαληζκνχ, ρσξίο λα ζέηνπλ πεξηνξηζκνχο ζηελ πνηθηινκνξθία ησλ 

ζσκαηηθψλ αιιαγψλ (Cavalcanti et al. 1999). 

 

 

  ΠΗΝΑΚΑ 60: χγθξηζε ησλ ζρεηηθψλ αλαινγηψλ ησλ κεηξήζεσλ ηνπ θπζηθνχ πιεζπζκνχ 

ηεο ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ κε ηηο ππάξρνπζεο αλαθνξέο. 

 
 ΠΑΡΟΤΑ ΜΔΛΔΣΗ BARNABE (1976) 

: 

Kara & Frehi 

1997 

ΠΑΝΑΓΙΧΣΟΠΟ

ΤΛΟ (1916) 

Pickett & Pawson 

1994 

Μ.Σ. % ΔΤΡΟ % % % %  

LS/TL 82 75-89 80.8-84.0 83   

HL/TL 26 23-29 22.4-26.7 25 25 27-33% 
PD1/TL 31 27-37 18.7-33.8 30   
BD/TL 35 28-38 33.0-36.8 28   
PP/TL 25 21-31 21.7-24.5 37   

PPP/TL 13 10-16 12.9-15.7 -   
DA/TL 56 49-62 55.1-63.0 44   

MBH/TL 20 16-25 19.3-26.2 16 20-25 22-27% 

MinBH/TL   8 6-10 10.6-13.6 11   
HD1/TL 11 8-16 6.6-13.1 12   
ED/HL 19 14-27 14.4-20.4 19   

M/HL 33 26-47 29.1-34.4 33   

 
 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ θχξησλ ζπληζησζψλ παξαγφλησλ (PCA), γηα ην  δείγκα ησλ ιαβξαθηψλ 

ησλ άγξησλ πιεζπζκψλ πνπ κειεηήζεθε, ην απνηέιεζκα ήηαλ ν εληνπηζκφο κηαο θχξηαο ζπληζηψζαο ε 
νπνία εθθξάδεη ην 83.9% ηεο νιηθήο κεηαβιεηφηεηαο θαη ε νπνία έρεη ηδηνηηκή κεγαιχηεξε  ηεο 

κνλάδνο.  

Σε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ζηε δηακφξθσζε ηεο κνξθνινγηθήο πνηθηινκνξθίαο ζην ιαβξάθη 

ηεο ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ έρνπλ ραξαθηήξεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζέζε ησλ 

πηεξπγίσλ, ην κήθνο ηνπ θνξκνχ, θαη ην κήθνο θεθαιήο, ζπκκεηέρνληαο ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ 

95% ζηε δηακφξθσζε ηεο νιηθήο πνηθηινκνξθίαο ηνπ άγξηνπ πιεζπζκνχ (πίλαθαο 52). 

 

Ζ πνηθηινκνξθία πνπ παξνπζηάδεηαη δελ είλαη δπλαηφλ λα νθείιεηαη ζε 

δηαθνξεηηθφ γελφηππν, αθνχ φια ηα άηνκα πνπ εμεηάζζεθαλ πξνέξρνληαη απφ ην ίδην 

γελεηηθφ απφζεκα.  

Ζ επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη ζεκαληηθή παξάκεηξνο ζηε δηακφξθσζε 

ηνπ κνξθνινγηθνχ πξνηχπνπ. Οη  Kara & Frehi (1997), ζπγθξίλνληαο κνξθνινγηθά 

ιαβξάθηα πνπ αιηεχζεθαλ ζηε ζάιαζζα (θφιπνο Άλακπα, Αιγεξία) κε εθείλα πνπ 

αιηεχζεθαλ ζηε ιηκλνζάιαζζα Mellah (ζε απφζηαζε 50-60 km απφ ηνλ θφιπν 

Άλακπα), θαηέγξαςαλ έλα δηαθνξεηηθφ κνξθνινγηθφ πξφηππν, ηθαλφ λα δηαρσξίζεη ηνλ 

πιεζπζκφ ηεο ιηκλνζάιαζζαο απφ εθείλν ηεο ζάιαζζαο. Ο δηαρσξηζκφο πνπ 

θαηαγξάθεθε ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηε δηάκεηξν ηνπ νθζαικνχ, ζε δηαζηάζεηο ηεο 

πεξηνρήο ηνπ θεθαιηνχ, ζην πάρνο θαη χςνο ηνπ ζψκαηνο, ηα νπνία βξέζεθαλ 

κηθξφηεξα ζηνπο πιεζπζκνχο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ζάιαζζα.  

Οη Sbordoni et al. (1995), κειεηψληαο ηα γελεηηθά ραξαθηεξηζηηθά κεηαμχ 

εθηξεθνκέλσλ θαη άγξησλ πιεζπζκψλ, έρνπλ θαηαγξάςεη κνξθνινγηθέο δηαθνξέο 

κεηαμχ πιεζπζκψλ ιαβξαθηψλ ηεο ζάιαζζαο θαη αξθεηψλ Μεζνγεηαθψλ 

ιηκλνζαιαζζψλ, ζέηνληαο ην εξψηεκα, αλ πξάγκαηη νη δηαθνξέο πνπ εληνπίδνληαη είλαη 

γελεηηθέο ή νθείινληαη ζην δηαθνξεηηθφ πεξηβάιινλ αλάπηπμεο.  
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Δπηπιένλ, ζηα ςάξηα, έρεη δηαπηζησζεί ε χπαξμε κηαο άκεζεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο 

θνιπκβεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο κνξθήο 

ηνπ ζψκαηνο (Keast & Webb 1966). Έηζη, φπσο ζα απνδεηρζεί ζηε ζπλέρεηα, νη 

ραξαθηήξεο πνπ ζπλδένληαη κε απηή ηε ζπκπεξηθνξά   θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

εληνλφηεξνπ ξπζκνχ αχμεζεο ζε εληαηηθή εθηξνθή, παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθή 

κνξθνινγηθή πνηθηινκνξθία αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο εθηξνθήο, ηελ 

πνηφηεηα θαη  πνζφηεηα ηεο ρνξεγνχκελεο ηξνθήο.   

Όζν αθνξά ηε θπιεηηθή κνξθνινγηθή πνηθηινκνξθία, απφ ηελ αλάιπζε 

δηαρσξηζκνχ ησλ παξαγφλησλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηε κνξθνινγηθή πνηθηινκνξθία 

ζηνλ άγξην πιεζπζκφ ησλ ιαβξαθηψλ πνπ εμεηάζζεθαλ (πίλαθαο 54, 56 & εηθφλα 

37), δηαπηζηψζεθε φηη  ν δηαρσξηζκφο ησλ θχισλ απφ ζαθή εμσηεξηθά γλσξίζκαηα 

δελ είλαη πξαθηηθά δπλαηφο.  

Ζ Γηαθξίλνπζα Αλάιπζε έδεημε φηη ν θπιεηηθφο δηαρσξηζκφο κπνξεί λα 

επηηεπρζεί ζε πνζνζηφ 62.7% κε βάζε ηε ζέζε ηνπ ζσξαθηθνχ πηεξπγίνπ θαη ηε 

δηάκεηξν ηνπ νθζαικνχ. 

ηνλ άγξην πιεζπζκφ ηεο ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ ε 

δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ θαηαγξάθεηαη ζην ζηαζεξφ κήθνο 

ζψκαηνο, ηε δηάκεηξν ηνπ νθζαικνχ θαη ζην κήθνο ησλ ζσξαθηθψλ θαη νπξαίσλ 

πηεξπγίσλ, θαζψο θαη ζην πξνθνγρηθφ δηάζηεκα, πνπ είλαη φια κεγαιχηεξα ζηα 

ζειπθά.  

Απφ ηε κειέηε ησλ αλαινγηψλ θάζε κνξθνκεηξηθνχ  ραξαθηήξα σο πξνο ην 

νιηθφ κήθνο ή ην κήθνο ηεο θεθαιήο, εληνπίδνληαη ραξαθηήξεο θπιεηηθήο 

δηαθνξνπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-

Αηησιηθνχ (πίλαθαο 49). Οη αλαινγίεο απηέο δίδνπλ κηα γεληθή εηθφλα ησλ αξζεληθψλ 

κε καθξχηεξν  θεθάιη (ιφγνη HL/TL, PD1/TL) ελψ ηα ζειπθά είλαη κεγαιχηεξα ζε 

κήθνο κε κεγαιχηεξν πξνθνγρηθφ δηάζηεκα (ιφγνη LS/TL, M/TL).  

 

H θπιεηηθή δηαθνξνπνίεζε πνπ παξαηεξείηαη είλαη πεξίπνπ αλάινγε κε απηή 

πνπ πεξηγξάθεη ν Barnabe (1976a). Δλψ νη Kara & Frehi (1997), ζεκεηψλνπλ 

δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ θχισλ κφλν ζηελ αλαινγία ηνπ πξνθνγρηθνχ 

δηαζηήκαηνο σο πξνο ην κήθνο θεθαιήο. Σέινο πξέπεη λα ζεκεησζεί, πψο απηή ε 

κνξθνινγηθή δηαθνξνπνίεζε δελ επηηξέπεη πξαθηηθά ηελ αλαγλψξηζε  ησλ θχισλ κε 

βάζε ηα κνξθνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ (Barnabe 1976a, Pickett & Pawson 1994, 

παξνχζα κειέηε). 

 

Οη κεξηζηηθνί ραξαθηήξεο πνπ πξνζδηνξίζζεθαλ γηα ηνλ άγξην πιεζπζκφ ηεο 

ι/ζ Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ, ζε ζρέζε κε άιιεο πεξηνρέο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 

61.  

 

Ζ δηαθνξνπνίεζε πνπ παξαηεξείηαη ζε ζρέζε κε άιιεο πεξηνρέο, δελ είλαη 

ζεκαληηθή φζνλ αθνξά ηηο αθηίλεο ηνπ 1
νπ

 ξαρηαίνπ πηεξπγίνπ, ελψ ε δηαθνξνπνίεζε 

ζηα ιέπηα ηεο πιεπξηθήο γξακκήο ζπλδέεηαη κε ηελ αλάπηπμε θαη ην ζηαζεξφ κήθνο 

(Barnabe 1976a). Γηα ηηο βξαγρηαθέο αθηίλεο, ν Barnabe (1976a), αλαθέξεη φηη ζηα 

ςάξηα ππάξρεη κηα ηάζε αχμεζεο ησλ βξαγρηαθψλ αθηίλσλ απφ ηα ζεξκφηεξα ζηα 

ςπρξφηεξα θιίκαηα. Σν γεγνλφο φηη ε ζεξκνθξαζία ηεο ιηκλνζάιαζζαο είλαη θαηά 

θαλφλα πςειφηεξε ηεο ζάιαζζαο, ε δηαθνξνπνίεζε απφ δεδνκέλα άιισλ Θαιάζζησλ 

πεξηνρψλ είλαη αλακελφκελε. 

 

Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηε βηβιηνγξαθία (Barnabe 1976a, Kara & Frehi 1997) 

δελ βξέζεθε θπιεηηθή δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηνπο κεξηζηηθνχο ραξαθηήξεο πνπ 



Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή Γηάλλε Ρνγδάθε 

 
186 

κειεηήζεθαλ, εθηφο ηνπ αξηζκνχ ησλ ιεπηψλ ηεο πιεπξηθήο γξακκήο πνπ ζπλδένληαη κε 

ην ζηαζεξφ κήθνο (Barnabe 1976a). 

 

 

 
 

 

 

Πίλαθαο 61: πγθξηηηθή παξνπζίαζε ησλ κεξηζηηθψλ ραξαθηήξσλ πνπ πξνζδηνξίζζεθαλ ζε 

ζρέζε κε άιιεο πεξηνρέο.  

 

Πεξηνρή Αλαθνξά 
Βξαγρηαθέο 

αθηίλεο 

Λέπηα 

πιεπξηθήο 

γξακκήο 

Αθηίλεο 1
νπ

 

ξαρηαίνπ 

πηεξπγίνπ 

Λ/ζ Μεζνιφγγηνπ-Αηησιηθνχ Παξνχζα 16-25 61-83 8-10 
Αιγεξία Kara & Frehi 1997 18-29 65-79 8-11 
Ν. Γαιιία Barnabe 1976 19-28 65-82 7-10 
Σπλεζία Bounain 1977 18-26 60-84 8-10 

Αηιαληηθφο Gravier 1961 23-29 62-74 8-10 

 

 

 

8.4.2. Πεξηβάιινλ θαη κνξθνινγηθή πνηθηινκνξθία.  

 

Απφ ηε κειέηε ηεο πνηθηινκνξθίαο ζε ζρέζε κε ην δηαθνξεηηθφ πεξηβάιινλ θαη ηηο ζπλζήθεο 

αλάπηπμεο ησλ ηξηψλ πιεζπζκψλ ηεο ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ πνπ εμεηάζζεθαλ, 

θαηαγξάθεθε πνιχ ζεκαληηθή επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ ζπλζεθψλ αλάπηπμεο ζηε 

δηακφξθσζε ηεο κνξθνινγηθήο πνηθηιφκνξθίαο ηνπ ιαβξαθηνχ. Ζ δηεξεχλεζε ζηεξίρζεθε ζηε 

κνξθνκεηξηθή ζχγθξηζε ηξηψλ πιεζπζκψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ  ίδην πιεζπζκφ 

αλαπαξαγσγήο. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ζε Κχξηεο πληζηψζεο (PCA) πξνέθπςε φηη ππάξρεη 

κνξθνινγηθή πνηθηινκνξθία ζηνπο πιεζπζκνχο πνπ κειεηήζεθαλ ε νπνία ζπλδέεηαη θπξίσο κε ηελ 

πεξηνρή ηεο θεθαιήο, ηε ζέζε θαη ην κήθνο ησλ πηεξπγίσλ, θαη ιηγφηεξν κε ην πξνθνγρπθφ δηάζηεκα, 

ηε δηάκεηξν ηνπ νθζαικνχ θαη ην χςνο ζψκαηνο (πίλαθαο 57). Ζ Γηαθξίλνπζα Αλάιπζε έδεημε φηη 

βάζε ησλ ραξαθηήξσλ απηψλ, νη ηξεηο πιεζπζκνί δηαρσξίδνληαη ζρεδφλ πιήξσο (96.8%), (πίλαθαο 

58,59 & εηθφλα 38). 

 

Ζ κνξθνινγία ελφο νξγαληζκνχ είλαη ην θαηλoηππηθφ απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ 

γελφηππνπ ελφο νξγαληζκνχ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο.  
ηελ παξνχζα έξεπλα θαη νη ηξεηο πιεζπζκνί πξνέξρνληαη απφ θνηλφ γελεηηθφ απφζεκα 

(πεξηνρή ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ Αηησιηθνχ), νπφηε νη ηπρφλ κνξθνινγηθέο δηαθνξνπνηήζεηο 

νθείινληαη ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο παξά ζην γελφηππν.  Κάηη ηέηνην εμάιινπ είλαη 

αλακελφκελν αθνχ έρεη δηαπηζησζεί ζε άγξην θαη εθηξεθφκελν πιεζπζκφ ιαβξαθηνχ έληνλε 

κνξθνινγηθή δηαθνξνπνίεζε ρσξίο απηή λα ζπλνδεχεηαη απφ αληίζηνηρα κεγάιε γελεηηθή απφζηαζε 

(Sola et al. 1998). 

 

Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ θαηαξράο, έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε κνξθνινγηθή πνηθηινκνξθία 

ηνπ ιαβξαθηνχ. Όπσο πξναλαθέξζεθε, νη Kara & Frehi (1997), ζπγθξίλνληαο ιαβξάθηα πνπ 

αλαπηχρζεθαλ ζηε ζάιαζζα κε αληίζηνηρα πνπ αλαπηχρζεθαλ ζε ιηκλνζάιαζζα, δηαπίζησζαλ φηη νη 

δπν πιεζπζκνί κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ θαηά 94.2% κε βάζε ραξαθηήξεο φπσο ε δηάκεηξνο ηνπ 

νθζαικνχ, ην χςνο ζψκαηνο θαη δηάθνξεο γεσκεηξηθέο απνζηάζεηο ηεο πεξηνρήο ηεο θεθαιήο, ηηο 
νπνίεο απνδίδνπλ θπξίσο ζηηο δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο αλάπηπμεο. Οη Corti et al. 1996, θαηά ηνλ 
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εγθιηκαηηζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ιαβξαθηψλ ζε γιπθά λεξά θαηέγξαςαλ  εμίζνπ ζεκαληηθή 

κνξθνινγηθή δηαθνξνπνίεζε. 

 

Σν ζχζηεκα εθηξνθήο επηδξά πνιχ ζεκαληηθά ζηε κνξθνινγηθή εκθάληζε ησλ ςαξηψλ. ην 

κπηάθη (Diplodus puntazzo) έρεη δεηρζεί φηη, ε αλάπηπμε ηνπ ζε πνιπθαιιηέξγεηα (εκηεληαηηθφ 

ζχζηεκα) έρεη κνξθνινγηθή εκθάληζε, πνιχ δηαθνξεηηθή απφ εθείλε πνπ απνθηά εθηξεθφκελν ζε 
εληαηηθή κνλνθαιιηέξγεηα ζε θισβνχο ή δεμακελέο (Sara et al. 1999).  

Αλάινγεο κνξθνινγηθέο δηαθνξνπνηήζεηο έρνπλ παξαηεξεζεί ζε εθηξεθφκελνπο πιεζπζκνχο 

ιαβξαθηψλ (Loy et al. 1996),  ζνινκψλ (Swain et al. 1991) θαη θαιθαληνχ (Ellis et al. 1997)  ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο άγξηνπο πιεζπζκνχο. Δμάιινπ ζε πιεζπζκνχο ηζηπνχξαο εθθνιαπηεξίνπ κε ηνπο 

νπνίνπο πξαγκαηνπνηήζεθε εκπινπηηζκφο ιηκλνζάιαζζαο, παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε 

ηεο κνξθνινγηθήο πνηθηινκνξθίαο, κε ηνπο πιεζπζκνχο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζε εληαηηθή εθηξνθή 

(Ρνγδάθεο et al. 2003).  

Οη ζπλήζεηο κνξθνινγηθέο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ εθηξεθνκέλσλ θαη άγξησλ πιεζπζκψλ 

ηζηπνχξαο, κπηαθηνχ θαη ιαβξαθηνχ, εληνπίδνληαη ζε ραξαθηήξεο πνπ ζπλδένπλ ηε κνξθνινγία ηνπ 

ζψκαηνο κε ηελ πνηθηινκνξθία ραξαθηήξσλ πνπ είλαη ζπλδπαζκφο ηνπ κήθνπο ζψκαηνο, ηνπ κήθνπο 

ησλ πηεξπγίσλ θαζψο θαη ηνπ θεθαιηνχ (Βαβαξνχηα et al. 2003). 

 
Σν πςειφ πνζνζηφ δηαρσξηζκνχ ζην πεηξακαηηθφ ζχζηεκα  ησλ πιεζπζκψλ  άγξηνπ γφλνπ ζε 

εθηξνθή θισβψλ (GA) θαη γφλνπ εθθνιαπηεξίνπ ζε εθηξνθή  θισβψλ (G), δειαδή ζπζηήκαηα ίδησλ 

ζπλζεθψλ  πάρπλζεο αιιά  δηαθνξεηηθψλ ζπλζεθψλ πξναλάπηπμεο, ππνδειψλεη φηη ε παξαηεξνχκελε 

κνξθνινγηθή δηαθνξνπνίεζε έρεη βάζε ζηηο δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο πξναλάπηπμεο ησλ δχν 

πιεζπζκψλ, ε νπνία δηαηεξείηαη ζηα ελήιηθα άηνκα.   

Δίλαη γλσζηφ φηη παξαηεξείηαη έληνλε δηαθχκαλζε ζην κήθνο ζψκαηνο θαη ζην κήθνο ησλ 

πηεξπγίσλ ζηε λπκθηθή θάζε ηνπ ιαβξαθηνχ, ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηε ζεξκνθξαζία πνπ επεξεάδεη ηελ 

νληνγελεηηθή εμέιημε θαη ηε δηαηξνθή ησλ ςαξηψλ (Koumoundouros  et al. 2001). Δμάιινπ θαηά ηε 

θάζε ηεο πξψηεο δηαηξνθήο (κεηά ηελ απνξξφθεζε ηνπ ιεθηζηθνχ ζάθνπ), νη πξνλχκθεο ησλ 

πεξηζζνηέξσλ ζαιάζζησλ εηδψλ θαη ηνπ ιαβξαθηνχ, είλαη νπζηαζηηθά αλαηνκηθά θαη ιεηηνπξγηθά 

αλίθαλεο λα αληαπνθξηζνχλ πιήξσο ζηελ ηξνθνιεςία  (Koumoundouros et al. 1998, Gluckmann et al. 
1999, Koumoundouros et al. 2001). Ζ πεξηνρή ηνπ θεθαιηνχ είλαη ε πξψηε ζθειεηηθή-κνξθνινγηθή 

δηακφξθσζε πνπ επεξεάδεηαη, θαζψο ιεηηνπξγηθά ζρεηίδεηαη κε ηε δηαηξνθή θαη ηελ αλαπλνή 

(Gluckman et al. 1999). Απηή ε ζθειεηηθή-κνξθνινγηθή δηακφξθσζε ζπλδέεηαη κε ηελ αλάπηπμε 

ηθαλφηεηαο εμεξεχλεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο (φξαζε) γηα ηνλ εληνπηζκφ ζεξακάησλ θαζψο θαη κε ηελ 

αλάπηπμε ηθαλφηεηαο θίλεζεο θαη ζχιιεςεο. Καη΄επέθηαζε φια ηα παξαπάλσ ζπλδένληαη κε ηε 

δηαζεζηκφηεηα ηξνθήο.  

 

ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, έρεη δηαηππσζεί  ε ππφζεζε φηη παξφιε ηελ πςειή ζλεζηκφηεηα ησλ 

πξνλπθηθψλ θαη κεηαπξνλπκθηθψλ ζηαδίσλ, είλαη πνιχ πηζαλφλ ηα πξφηππα ηνπ ζρεκαηηζκνχ ηεο 

κνξθήο ηνπ ζψκαηνο πνπ παξαηεξνχληαη ζε ειεγρφκελεο ζπλζήθεο λα δηαηεξνχληαη (Osse & van den 

Boogaart 1999, Koumoundouros et al. 2001), ελ ηνχηνηο ε δηαδηθαζία ηεο θπζηθήο επηινγήο, 

βειηηζηνπνηεί θαη δηαηεξεί ζε εμέιημε εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ εθθξάδνληαη κε ηελ κεγαιχηεξε 
επηβίσζε. 

 

Ζ κνξθνινγηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ δχν πιεζπζκψλ  ιαβξαθηνχ, πνπ ζην ζηάδην ηνπ γφλνπ 

βξίζθνληαλ ζε δηαθνξεηηθά κηθξνπεξηβάιινληα (GA θαη G), κπνξεί λα απνδνζεί ζηηο δηαθνξεηηθέο 

ζπλζήθεο αθελφο κελ, ηεο ζεξκνθξαζίαο νληνγέλεζεο, αθεηέξνπ ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηξνθήο. ηα 

εθθνιαπηήξηα νη ζεξκνθξαζίεο είλαη ζε κεγάιν βαζκφ ειεγρφκελεο θαη θαηά θαλφλα πςειφηεξεο 

απηψλ ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο,  ελψ ηα δηαζέζηκα ζεξάκαηα είλαη δηαθνξεηηθά θαη ζε κεγαιχηεξεο  

ζπγθεληξψζεηο  απφ απηά ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ  (Υψηνο & Ρνγδάθεο 1992). 

 

Απφ ηελ άιιε, παξάκεηξνη φπσο  ε ππθλφηεηα εθηξνθήο, ν δηαζέζηκνο φγθνο, ε δπλαηφηεηα 

θνιχκβεζεο, ε πνζφηεηα θαη πνηφηεηα  ηξνθήο (Divanach et al. 1996)  θαηά ηε θάζε ηεο πάρπλζεο 
επεξεάδνπλ ην κνξθνινγηθφ πξφηππν ησλ εθηξεθφκελσλ ςαξηψλ. ηα ςάξηα, έρεη δηαπηζησζεί ε 

χπαξμε άκεζεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο θνιπκβεηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο κνξθνινγίαο ηνπο (Keast & 

Webb 1966). Έηζη ην πην ζπκπαγέο ζψκα (κεγάια χςε ζψκαηνο αλαινγηθά κε ην κήθνο) ζηνπο 

εθηξεθφκελνπο πιεζπζκνχο ηεο ηζηπνχξαο ζε ζρέζε κε ηνπο άγξηνπο απνδίδεηαη ζηελ πεξηνξηζκέλε 

θίλεζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηαθνξεηηθή ζξεπηηθή αμία ηεο ηξνθήο ησλ δχν πιεζπζκψλ (Sato et al. 

1986, Γεκεηξίνπ et al. 1995b). Οη εθηξεθφκελνη νξγαληζκνί βξίζθνληαη ζε κεγάιεο ππθλφηεηεο ζε 

ζρέζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο άγξηνπο, γεγνλφο πνπ πεξηνξίδεη ηελ θίλεζε ηνπο. Γηα παξάδεηγκα ε 

εθηηκψκελε ππθλφηεηα  ηζηπνχξαο ζηελ ιηκλνζάιαζζα Μεζνινγγίνπ Αηησιηθνχ είλαη ίζε κε 0.00052 
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kg/m3 (Katselis et al. 2003) ελψ γηα ηνπο  εθηξεθφκελνπο πιεζπζκνχο  ζε θισβνχο ε αληίζηνηρε 

ππθλφηεηα είλαη ίζε κε 10-15 kg/m3 (Υψηνο & Ρνγδάθεο 1992). 

Σέινο, ζεκαληηθφ ξφιν ζηε κνξθνινγία παίδεη εθηφο ηεο πνζφηεηαο θαη ε πνηφηεηα ηεο 

ηξνθήο. Έρεη βξεζεί φηη ε βηηακίλε C  ζπλδέεηαη  κε κνξθνινγηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ςαξηψλ θπξίσο ζε 

νζηά ηεο θεθαιήο (Wimberger 1993). Δμάιινπ ζε αξθεηά είδε ςαξηψλ, ηφζν γηα άγξηνπο πιεζπζκνχο 

ηνπ ίδηνπ ή ζπλαθψλ εηδψλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζε δηαθνξεηηθά ελδηαηηήκαηα (Gerking 1994, Hyndes 
et al. 1997, Delariva & Agostiho 2001), φζν θαη γηα ηνπο θαιιηεξγνχκελνπο πιεζπζκνχο (Sara et al. 

1999, Palma & Andrade 2002, Βαβαξνχηα et al. 2003), έρνπλ αλαθεξζεί δηαθνξνπνηήζεηο ζηε 

κνξθνινγία ηνπ θεθαιηνχ πνπ απνδίδνληαη ζηελ πνηφηεηα ηεο ηξνθήο ή ηε ζχλζεζε ησλ ζεξακάησλ.  

 

 

 

8.5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

πκπεξαζκαηηθά, απφ ηε κειέηε ηεο κνξθνκεηξίαο ησλ πιεζπζκψλ ιαβξαθηνχ ηεο 

ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ, θαη ηε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ησλ ζπλζεθψλ αλάπηπμεο 

ζε απηήλ, ε παξνχζα εξγαζία θαηάιεμε ζηα αθφινπζα: 

 
ηνλ άγξην πιεζπζκφ ιαβξαθηνχ ηεο ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ, νη αλαινγίεο 

ησλ κεηξήζεσλ ησλ κνξθνκεηξηθψλ ραξαθηήξσλ πνπ εμεηάζζεθαλ σο πξνο ην νιηθφ κήθνο ή ην 

κήθνο ηεο θεθαιήο, δελ  βξέζεθαλ πνιχ δηαθνξεηηθέο απφ απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία. 

Καηαγξάθεθε κηα αιινκεηξηθή ζπζρέηηζε σο πξνο ην νιηθφ κήθνο, ζην 50% ησλ κεηξήζεσλ.  

  

Οη ραξαθηήξεο πνπ παξνπζηάδνπλ αιινκεηξηθή αχμεζε σο πξνο ην κήθνο ζψκαηνο είλαη 

δηαθνξεηηθνί απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή φπνπ έρνπλ κειεηεζεί. Σν γεγνλφο απηφ ζπλδέεηαη κε ηε κεγάιε 

πνηθηινκνξθία ηνπ ιαβξαθηνχ απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή θαη απφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο εθηξνθήο, 

αθφκα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο γελεηηθέο απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο. 

 

Γελ εληνπίδεηαη ζαθήο θπιεηηθφο κνξθνινγηθφο δηκνξθηζκφο, ελ ηνχηνηο βξέζεθε φηη ηα 
ζειπθά ιαβξάθηα  κπνξνχλ λα δηαρσξηζζνχλ ζε πνζνζηφ 62% κε βάζε ηε ζέζε ησλ ζσξαθηθψλ 

πηεξπγίσλ θαη ηε δηάκεηξν ηνπ νθζαικνχ.  

 

Σν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο επηδξά ζεκαληηθά ζηε κνξθνινγηθή πνηθηινκνξθία. Οη 

ραξαθηήξεο πνπ επεξεάδνληαη ζρεηίδνληαη κε ην κήθνο ησλ πηεξπγίσλ, ην χςνο ζψκαηνο, θαη ηε 

κνξθνινγία ηεο θεθαιήο. Οη ραξαθηήξεο απηνί, ζπλδένληαη κε ηηο ζπλζήθεο θίλεζεο ησλ ςαξηψλ ζε 

αηρκαισζία θαη κε ηε δηαηξνθή. Γηακνξθψλνληαη θαηά ηελ νληνγελεηηθή δηαδηθαζία ζηελ 

πξναλάπηπμε φπσο ζε φια ηα ςάξηα. Ζ πιαζηηθφηεηα φκσο απηψλ ησλ ραξαθηήξσλ πξνθαιεί κηα 

δηαθνξεηηθή έθθξαζε ζηνλ εθηξεθφκελν άγξην γφλν, απφ ηνλ εθηξεθφκελν γφλν ηνπ εθθνιαπηεξίνπ, 

πνπ απνδίδεηαη ζηηο δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο νληνγέλεζεο θαη πξναλάπηπμεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

ιεηηνπξγία ηεο θπζηθήο επηινγήο.   

 
Σν ζχζηεκα εθηξνθήο έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε κνξθνινγηθή πνηθηινκνξθία ησλ 

νκάδσλ ησλ πιεζπζκψλ πνπ κειεηήζεθαλ. Ζ νκάδα ηνπ γφλνπ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε θπζηθή 

δηαδηθαζία αλαπαξαγσγήο θαη αλαπηχρζεθε ζε ειεγρφκελεο ζπλζήθεο, δηαθνξνπνηείηαη ζρεδφλ 

πιήξσο απφ ηνλ άγξην πιεζπζκφ ηεο ιηκλνζάιαζζαο. Ζ δηαηξνθή, νη ζπλζήθεο εθηξνθήο θαη 

αλάπηπμεο επηδξνχλ ζηε κνξθνινγηθή πνηθηινκνξθία θαηά ηε δηάξθεηα φισλ ησλ αλαπηπμηαθψλ 

ζηαδίσλ ηνπ δψνπ. 

Ζ πξνέιεπζε ηνπ γφλνπ, έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε δηακνξθνχκελε κνξθνινγηθή 

πνηθηινκνξθία, θαζψο απηή δεκηνπξγείηαη θαηά ηελ νληνγέλεζε ζηα πξψηα αλαπηπμηαθά ζηάδηα θαη 

επεξεάδεηαη απφ ηηο ζπλζήθεο πξναλάπηπμεο θαη ηελ πξψηε δηαηξνθή. Ζ νκάδα ηνπ γφλνπ πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ην εθθνιαπηήξην θαη αλαπηχρζεθε ζε εληαηηθέο ζπλζήθεο δηαθνξνπνηείηαη 

κνξθνινγηθά, ζρεδφλ πιήξσο απφ ηελ νκάδα ηνπ άγξηνπ γφλνπ πνπ αλαπηχρζεθε ζην ίδην ζχζηεκα 
εθηξνθήο. 

 

Απφ ηα απνηειέζκαηα καο, επηβεβαηψλεηαη ε κεγάιε πνηθηινκνξθία θαη πιαζηηθφηεηα ησλ 

κνξθνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ιαβξαθηνχ θαη ε επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά ηελ 

νληνγέλεζε, ηελ πξναλάπηπμε θαη ηελ αλάπηπμε ζηε δηακφξθσζε απηήο ηεο  κνξθνινγηθήο 

πνηθηινκνξθίαο.   
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Γεδνκέλνπ φηη, ην πεξηβάιινλ ηεο ιηκλνζάιαζζαο ραξαθηεξίδεηαη ηδηαίηεξα αζηαζέο, σο πξνο 

ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, απφ ηα πξναλαθεξζέληα, πξνθχπηεη  φηη θαη ην κνξθνινγηθφ πξφηππν 

ηνπ ιαβξαθηνχ ζηε ιηκλνζάιαζζα παξνπζηάδεη έληνλε πνηθηινκνξθία, αθνινπζψληαο ελ ηνχηνηο ζε 

γεληθέο γξακκέο ηε κνξθνινγηθή πνηθηινκνξθία πνπ αλαθέξεηαη ζηε βηβιηνγξαθία γηα ην είδνο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΝΑΣΟ (9
ν
) 

 

σκαηηθνί Γείθηεο 
 

 

 

9.1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

ην παξφλ θεθάιαην ε κειέηε ησλ πιεζπζκψλ ηνπ ιαβξαθηνχ ηεο ιηκλνζάιαζζαο 

Μεζνινγγίνπ Αηησιηθνχ, αλαθέξεηαη ζηνπο ραξαθηεξηζηηθνχο ζσκαηηθνχο δείθηεο 

θαη ησλ ηξηψλ νκάδσλ πνπ κειεηήζεθαλ. Γειαδή ζηε ζρέζε κήθνπο-βάξνπο, θαη 

ζηνπο ζπληειεζηέο ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ησλ πιεζπζκψλ ησλ νκάδσλ πνπ 

κειεηήζεθαλ (επαηνζσκαηηθφο δείθηεο, ζπληειεζηήο επξσζηίαο ). 

 

 

9.1.1. ρέζεηο κήθνπο-Βάξνπο. 

 

Ζ κειέηε ησλ ζρέζεσλ κήθνπο-βάξνπο ζηα ςάξηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

πξνζδηνξίζεη αθελφο ηελ καζεκαηηθή ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηα δπν κεγέζε κεηαμχ ηνπο 

θαη αθεηέξνπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ή ηελ απφθιηζε απφ ην αλακελφκελν βάξνο 

θάπνηνπ κήθνπο ηνπ ςαξηνχ. Ζ ζρέζε κήθνπο-βάξνπο είλαη ζεκαληηθή επεηδή 

πεξηγξάθεη ηε ζπκκεηαβνιή ησλ δπν βαζηθφηεξσλ ζσκαηηθψλ κεγεζψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο ηρζπνινγηθέο κειέηεο.  

 

Ζ ζρέζε απηή πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ ηχπν (α) θαη εθθξάδεη δηαθνξέο πνπ 

ζπλδέεηαη κε ην ξπζκφ αχμεζεο, ζε αιιαγέο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ηε δηαηξνθή θιπ  (Le Creen 1951). 

 

(α)         W = a TL 
b
      ή   Ln (W) = Ln a + b Ln (TL) 

 

 φπνπ:  W  ην λσπφ ζσκαηηθφ βάξνο ζε g,  TL  ην νιηθφ κήθνο ζε cm, θαη  a, b  νη ζπληειεζηέο ηεο 

εμίζσζεο.  

 

  Οη ζπληειεζηέο a & b, δηαθέξνπλ κεηαμχ ησλ  εηδψλ αιιά θαη κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ πιεζπζκψλ ηνπ ίδηνπ είδνπο, θαζψο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμήο 

ηνπ, ην ςάξη πεξλάεη απφ δηαθνξεηηθά ζηάδηα , θάζε έλα απφ ηα νπνία κπνξεί  λα έρεη 

ηε δηθή ηνπ ζρέζε κήθνπο - βάξνπο.  

 

Ο ζπληειεζηήο b, πνπ είλαη ε θιίζε ηεο παιηλδξφκεζεο (α), ζπλήζσο παίξλεη 

ηηκέο κεηαμχ 2 έσο 4, ζπλήζσο γχξσ ζην 3. ηε πεξίπησζε πνπ b=3, ηφηε ε αχμεζε 

ησλ ςαξηψλ είλαη ηζνκεηξηθή, δειαδή ην ζρήκα ηνπ ςαξηνχ παξακέλεη ην ίδην κε ηελ 

αχμεζε ηνπ βάξνπο, ζε αληίζεηε πεξίπησζε απμάλεηαη αιινκεηξηθά, δειαδή 

παξνπζηάδεη δηαθνξεηηθή αχμεζε βάξνπο ζε ζρέζε κε ην κήθνο (Ricker 1975, 

Bagenal & Tesch 1978). 

 

ε θάζε ζηάδην αλάπηπμεο, ν εθζέηεο b  είλαη ζπλήζσο ζρεδφλ ζηαζεξφο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Ζ ηηκή ηνπ a δηαθέξεη ζπλήζσο επνρηαθά, κε ηελ ψξα ηεο 

εκέξαο θαη κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ βηνηφπσλ. Αιιαγέο ζην b, κπνξεί λα ζπκβαίλνπλ 
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αλάκεζα ζηα ζηάδηα, ζηελ πεξίνδν γελλεηηθήο σξίκαλζεο θαη ζε ζεκαληηθέο 

πεξηβαιινληηθέο  ή δηαηξνθηθέο αιιαγέο. Παξ΄ φια απηά, ζπλεζίδεηαη κέζα ζε έλα 

ζηάδην, λα ππνινγίδνληαη θάπνηεο κέζεο ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ a θαη b θαη νη 

εμηζψζεηο  πνπ πξνθχπηνπλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αχμεζε, ηελ παξαγσγή θαη ζε 

άιιεο κειέηεο ( Bagenal & Tesch 1978 ). 
 

ην παξφλ θεθάιαην, πξνζδηνξίδεηαη ε ζρέζε κήθνπο βάξνπο  ηξηψλ νκάδσλ 

πιεζπζκψλ ιαβξαθηνχ ηνπ ηρζπναπνζέκαηνο ηεο ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-

Αηησιηθνχ πνπ κειεηήζεθαλ: ηνπ άγξηνπ πιεζπζκνχ ηεο ιηκλνζάιαζζαο, ηνπ 

πιεζπζκνχ ηνπ άγξηνπ γφλνπ πνπ αλαπηχρζεθε ζε ηρζπνθισβνχο θαη ηνπ  πιεζπζκνχ 

πνπ πξνέξρεηαη απφ ειεγρφκελε αλαπαξαγσγή θαη αλαπηχρζεθε ζε εληαηηθέο 

ζπλζήθεο εθηξνθήο. 

 

θνπφο ηεο δηεξεχλεζεο ησλ ζρέζεσλ κήθνπο-βάξνπο  ζην παξφλ θεθάιαην 

ηεο κειέηεο είλαη: 

1. Να πξνζδηνξηζζεί θαη λα θαηαγξαθή ε ζρέζε κήθνπο-βάξνπο γηα ηνλ άγξην 

πιεζπζκφ ηνπ ιαβξαθηνχ ηεο ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ, ζε 

δηάθνξα ζηάδηα αλάπηπμεο θαη λα ζπγθξηζεί κε άιιεο πεξηνρέο φπνπ έρεη 

κειεηεζεί. 

2. Να δηεξεπλεζεί ε ηπρφλ επίδξαζε ηνπ θχινπ ζηε ζρέζε κήθνπο-βάξνπο. 

3. Να δηεξεπλεζεί ε ηπρφλ επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ ζπλζεθψλ 

αλάπηπμεο ζηε ζρέζε κήθνπο-βάξνπο.   

 

 

9.1.2. πληειεζηέο θπζηθήο θαηάζηαζεο ησλ πιεζπζκώλ. 

 

Ζ κειέηε ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ησλ πιεζπζκψλ ηνπ ιαβξαθηνχ ηεο 

ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ έγηλε κε ηε ρξήζε ηξηψλ ζπληειεζηψλ 

θπζηθήο θαηάζηαζεο. Οη ζπληειεζηέο απηνί είλαη ν επαηνζσκαηηθφο δείθηεο, ν 

ζπληειεζηήο επξσζηίαο, θαη ν γνλαδνζσκαηηθφο δείθηεο πνπ ήδε κειεηήζεθε ζην 

θεθάιαην ηεο Αλαπαξαγσγήο. Κάζε ζπληειεζηήο παξνπζηάδεη ηελ εηθφλα ηεο 

θαηάζηαζεο ησλ ςαξηψλ ζε ζρέζε κε ηελ επνρή, ηελ πξνέιεπζε θαη ην θχιν.  

 

Ο ζπληειεζηήο ή δείθηεο επξσζηίαο Κ (condition factor), είλαη έλαο 

ζεκαληηθφο δείθηεο πνπ πεξηγξάθεη ηε ζσκαηηθή αλάπηπμε ησλ ςαξηψλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ραξαθηεξηζηηθψλ πεξηφδσλ ηεο δσήο ηνπο, κηθξψλ ή κεγάισλ (Weatherley 

& Rogers 1978, Chellappa et al. 1995). Υξεζηκνπνηείηαη ζηε κειέηε ηεο βηνινγίαο 

ησλ ςαξηψλ γηα ηε ζχγθξηζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη κπνξεί λα παξνπζηάδεη 

δηαθπκάλζεηο σο πξνο ην θχιν, ηελ επνρή ή ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο (Ricker 1975). 

Αλ θαη ε ζχγθξηζε ησλ πιεζπζκψλ κπνξεί λα πεξηγξαθεί επαξθψο απφ ηε ζρέζε 

κήθνπο-βάξνπο (Bagenal & Tesch 1978), ελ ηνχηνηο ν δείθηεο (Κ) αλαθέξεηαη ζηε 

βηβιηνγξαθία σο  δείθηεο νη ηηκέο ηνπ νπνίνπ είλαη ηθαλέο λα δείμνπλ αιιαγέο ζηε 

κεηαβνιηθή ηζνξξνπία ηνπ ςαξηνχ (Weatherley & Gill 1987). Με άιια ιφγηα νη 

ζπληειεζηέο επξσζηίαο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ζπγθξηζεί ε " θαιή θαηάζηαζε " 

κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ πιεζπζκψλ ηνπ θάζε είδνπο. Ζ ρξήζε ηνπ βαζίδεηαη ζηελ 

ππφζεζε φηη ηα ςάξηα κε κεγαιχηεξν βάξνο ζε ζρέζε κε ην κήθνο ηνπο βξίζθνληαη ζε 

" θαιχηεξε " θαηάζηαζε. Γπν ζπληειεζηέο επξσζηίαο ρξεζηκνπνηνχληαη, ν 

ζπληειεζηήο θαηά Fulton (1902) θαη θαηά Le Creen (1951). 

   
Ο ζπληειεζηήο επξσζηίαο θαηά  Fulton (1902) ππνινγίδεηαη απφ ηελ εμίζσζε (β) 
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                             (β)            K = 100W/L
3
 

 

Όπνπ W: νιηθφ  βάξνο ζψκαηνο ζε g. θαη L: κήθνο ζψκαηνο ζε cm.  

 

Ο ζπληειεζηήο Κ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν φηαλ ε ζρέζε κήθνπο - βάξνπο είλαη 

ηζνκεηξηθή. Φάξηα κε πςειή ηηκή Κ είλαη βαξηά γηα ην κήθνο ηνπο, ελψ ςάξηα κε ρακειή ηηκή Κ είλαη 
ειαθξφηεξα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε ηηκή ηνπ Κ γηα έλα ςάξη, δίλεη ην κέηξν θαηά ην νπνίν απηφ 

απνθιίλεη απφ έλα ππνζεηηθφ ηδαληθφ ςάξη απηνχ ηνπ είδνπο, πνπ απμάλεηαη ηζνκεηξηθά. Αιιαγέο ζηελ 

ηηκή ηνπ Κ κπνξεί λα ππνδεηθλχνπλ σξίκαλζε ησλ γνλάδσλ ή αιιαγέο ζηελ έληαζε ηξνθνιεςίαο. Οη 

ζπληειεζηέο επξσζηίαο ςαξηψλ ηνπ ίδηνπ είδνπο, απφ δηαθνξεηηθνχο πιεζπζκνχο, κπνξνχλ λα 

ζπγθξηζνχλ κεηαμχ ηνπο  (Weatherley 1972, Wooton 1992). 

 

Ζ ζχγθξηζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ πιεζπζκψλ κε ην ζπληειεζηή επξσζηίαο πνπ 

πξναλαθέξζεθε, εκπεξηέρεη ην ζθάικα ηεο αιινκεηξίαο πνπ κπνξεί λα εκθαλίδεηαη ζε δηαθνξεηηθέο 

ζπλζήθεο αλάπηπμεο ησλ πιεζπζκψλ (Barnabe 1976a). Γηα ην ιφγν απηφ, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε 

ζχγθξηζε ησλ πιεζπζκψλ ζε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο αλάπηπμεο ρξεζηκνπνηήζεθε ν ζρεηηθφο 

ζπληειεζηήο επξσζηίαο πνπ εηζήγαγε ν Le Creen  (1951), θαη πεξηγξάθεηαη απφ ηελ εμίζσζε (γ). 

 

(γ)                Kn  = Wr/Wt     
 

φπνπ:  Wr ην κεηξνχκελν βάξνο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ζπγθξίλεηαη  θαη    ην Wt κεηξνχκελν 
βάξνο ηνπ πιεζπζκνχ αλαθνξάο (ηνπ άγξηνπ πιεζπζκνχ) γηα ην αληίζηνηρν κήθνο  (ε ζρέζε 

κήθνπο-βάξνπο Wt=a L b )  

 

Ζ ζρέζε (γ) καο επηηξέπεη λα ζπγθξίλνπκε ηνπο πιεζπζκνχο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζε 

δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο αλαμάξηεηα ηεο αιινκεηξίαο πνπ παξνπζηάδνπλ ή φρη, θαη γηα ην ιφγν απηφ 

ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ε ζρέζε κήθνπο βάξνπο είλαη αιινκεηξηθή, ελψ ν ζπληειεζηήο (Κ) 

ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ε ζρέζε κήθνπο-βάξνπο είλαη ηζνκεηξηθή (Barnabe 1976a, Anderson & 

Gutreuter 1983). 

 

Ο Ζπαηνζσκαηηθφο δείθηεο, (LSI) είλαη έλαο δείθηεο πνπ εθθξάδεη έκκεζα 

ηελ ελεξγεηαθή θαηάζηαζε θαη ηνλ ξπζκφ αχμεζεο ηνπ ςαξηνχ. Σα ςάξηα θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ πεξηφδσλ έληνλεο ηξνθνιεςίαο, απνζεθεχνπλ ελέξγεηα εθηφο ησλ  

κπτθψλ ηζηψλ,  θαη ζην ζπθψηη ηνπο ππφ κνξθή γιπθνγφλνπ. Ζ αχμεζε ηνπ βάξνπο 

ηνπ ζπθσηηνχ σο πξνο ην βάξνο ζψκαηνο, κπνξεί λα εθθξάζεη απηή ηελ απνζήθεπζε 

ηεο ελέξγεηαο θαη λα ζπζρεηηζζεί κε ηελ έληαζε ηεο ηξνθνιεςίαο, ην ξπζκφ αχμεζεο 

θαη ηελ αλαπαξαγσγηθή δηαδηθαζία (Wooton 1984).  

 

Ο Ζπαηνζσκαηηθφο δείθηεο (LSI)  ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε (δ): 

 

(δ)            LSI = 100 Wsc/Wn 

 

φπνπ: Wsc & Wn, ην βάξνο ηνπ ζπθσηηνχ θαη ην θαζαξφ βάξνο 

ζψκαηνο αληηζηνίρσο. 
 

ην παξφλ θεθάιαην, κειεηψληαη νη ζπληειεζηέο θπζηθήο θαηάζηαζεο ησλ 

ηξηψλ νκάδσλ πιεζπζκψλ ιαβξαθηνχ ηνπ ηρζπναπνζέκαηνο ηεο ιηκλνζάιαζζαο 

Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ πνπ κειεηήζεθαλ: ηνπ άγξηνπ πιεζπζκνχ ηεο 

ιηκλνζάιαζζαο, ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ άγξηνπ γφλνπ πνπ αλαπηχρζεθε ζε 

ηρζπνθισβνχο ζηε ιηκλνζάιαζζα θαη ηνπ πιεζπζκνχ πνπ πξνέξρεηαη απφ 

ειεγρφκελε αλαπαξαγσγή θαη αλαπηχρζεθε ζε εληαηηθέο ζπλζήθεο εθηξνθήο ζε 

θισβνχο. θνπφο ηεο κειέηεο είλαη ε  δηεξεχλεζε ησλ ζρέζεσλ απηψλ ησλ δεηθηψλ 

κε ην ζχζηεκα εθηξνθήο, ηελ επνρή θαη βαζηθέο βηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ ςαξηψλ 

φπσο ε αλαπαξαγσγή, δηαηξνθή θιπ. 
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9.2. ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ 

 

9.2.1. ρέζε κήθνπο-βάξνπο. 

 

Γηα ηε ζρέζε κήθνπο-βάξνπο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ δείγκαηα απφ ηέζζεξηο (4) 

νκάδεο σο αθνινχζσο: 

1. Απφ ηνλ άγξην πιεζπζκφ ηεο ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ (Α), 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπλνιηθά 791 άηνκα . 

2. Απφ ηνλ άγξην γφλν πνπ αλαπηχρζεθε ζε εληαηηθέο ζπλζήθεο (GA), 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπλνιηθά 185 άηνκα. 

3. Απφ ηνλ πιεζπζκφ πνπ αλαπηχρζεθε ζε εληαηηθέο ζπλζήθεο θαη πξνέξρεηαη απφ 

εληαηηθή θαιιηέξγεηα (G) ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπλνιηθά 258 άηνκα. 

4. Απφ ηνλ άγξην γφλν πνπ αιηεχζεθε ζηηο αθηέο ησλ ινπξνλεζίδσλ ηεο 

ιηκλνζάιαζζαο, ζπλνιηθά 263 άηνκα. 

 

Ζ ζρέζε ηνπ νιηθνχ κήθνπο θαη ζσκαηηθνχ βάξνπο, εμεηάζζεθε ζε θάζε 

νκάδα ρσξηζηά θαη γηα θάζε θχιν πξνζδηνξίδνληαο ηνπο ζπληειεζηέο ηεο εθζεηηθήο 

εμίζσζεο (α)  ή ηεο ινγαξηζκεκέλεο κνξθήο ηεο. Δηδηθφηεξα γηα ηνλ άγξην πιεζπζκφ 

ηεο ιηκλνζάιαζζαο εμεηάζζεθε ε κεηαβνιή ηεο ζρέζεο γηα θάζε κήλα ζηε δηάξθεηα 

ελφο αιηεπηηθνχ έηνπο.  

 

Ο έιεγρνο ηεο ηζνκεηξίαο (b=1) έγηλε κε ην θξηηήξην t-TEST γηα επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο Ρ=0.05. 

 

Ζ ζηαηηζηηθή ζχγθξηζε ησλ ζρέζεσλ κήθνπο-βάξνπο θάζε θαηεγνξίαο 

πιεζπζκψλ πνπ κειεηήζεθε, έγηλε κε ηνλ έιεγρν ηεο ηζφηεηαο ησλ θιίζεσλ ησλ 

παιηλδξνκήζεσλ πνπ εθθξάζεη ε ινγαξηζκεκέλε εμίζσζε α, σο αθνινχζσο 

(Πεηξίδεο 1997): 

 
 Δχξεζε ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ κέζνπ (EMSp) ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ ηεηξαγσληζζέλησλ ησλ 

ππνιεηκκάησλ ESS1 θαη ESS2 ησλ δχν γξακκηθψλ παιηλδξνκήζεσλ. 

EMSp = ESS1 + ESS2 / N1 + N2 - 4 

πνπ Ν1θαη Ν2 ην πιήζνο ησλ παξαηεξήζεσλ ζε θάζε παιηλδξφκεζε. 

 

 Δχξεζε ηνπ ηππηθνχ ζθάικαηνο ηεο δηαθνξάο ησλ δχν παιηλδξνκήζεσλ , 

                                   S b1-b2
  
= [ EMSp/( ρ

2
 )1 + EMSp/( ρ

2
 )2 ] 

½ 
Όπνπ ( ρ2 )1 θαη ( ρ2 )2  ηα αζξνίζκαηα ησλ ηεηξαγσληζζέλησλ ηεο κεηαβιεηήο Υ, 

αληίζηνηρα γηα θάζε παιηλδξφκεζε:  

 

 Τπνινγηζκφο ηνπ ζηαηηζηηθνχ θξηηεξίνπ t, 

                                            t = b1 - b2/ S b1-b2 

 

Όπνπ b1 θαη b2 νη θιίζεηο ησλ δχν επζεηψλ. 

   

Ζ ηηκή ηνπ t ηνπ ειέγρνπ ζπγθξίλεηαη κε ηελ νξηαθή t 0,05(2)[n1+n2-4] πνπ βξίζθεηαη απφ ηνλ 

ζηαηηζηηθφ πίλαθα ηεο θαηαλνκήο t. Αλ t>top ηζρχεη ε ελαιιαθηηθή ππφζεζε ΖΑ:β1=β2. Αλ t<top ηζρχεη 

ε κεδεληθή ππφζεζε Ζ0 : β1 = β2, δειαδή νη επζείεο είλαη παξάιιειεο ( νη θιίζεηο είλαη ίζεο ) θαη ηφηε 
ππνινγίδεηαη ε θνηλή θιίζε bc. 

 

 

9.2.2. πληειεζηέο επξσζηίαο. 
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Ο ζπληειεζηήο επξσζηίαο (θαηά Fulton 1902) ππνινγίζζεθε γηα ηνπο πιεζπζκνχο εθείλνπο 

ησλ νπνίσλ ε ζρέζε κήθνπο-βάξνπο  ππνδειψλεη ηζνκεηξηθή αχμεζε. ηηο πεξηπηψζεηο ησλ 

πιεζπζκψλ ησλ νπνίσλ ε ζρέζε κήθνπο-βάξνπο ππνδειψλεη αιινκεηξηθή αχμεζε ππνινγίζζεθε ν 

ζρεηηθφο ζπληειεζηήο επξσζηίαο (θαηά Le Creen 1951), σο πξνο ηνλ άγξην πιεζπζκφ.  

 

Οη ζπγθξίζεηο έγηλαλ αλά θχιν, κήλα ή επνρή θαη γηα ην ζχζηεκα αλάπηπμεο ησλ ςαξηψλ 
(πξνέιεπζε) κε ην θξηηήξην ANOVA. 

 

 

9.2.3.  Ζπαηνζσκαηηθόο δείθηεο. 

  

 Ο Ζπαηνζσκαηηθφο δείθηεο (LSI), ππνινγίζζεθε θαη γηα ηηο ηξεηο νκάδεο ησλ 

πιεζπζκψλ  πνπ κειεηήζεθαλ.  

Γηα ηνλ άγξην πιεζπζκφ ηεο ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ Αηησιηθνχ, πνπ 

απνηειεί ην πξφηππν πιεζπζκφ ειέρζεθε ε ζχλδεζε ηνπ κε ηελ επνρή, ην θχιν θαη ηε 

θιάζε κήθνπο.  

Ζ ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ πιεζπζκψλ έγηλε κε ην θξηηήξην ANOVA.  

Γηα ηε κειέηε ηνπ επαηνζσκαηηθνχ δείθηε, ρξεζηκνπνηήζεθε ην ίδην δείγκα 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη γηα ηε κειέηε ηεο αλαπαξαγσγήο. 
  

 

 

9.3. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

9.3.1. ρέζε κήθνπο-βάξνπο. 

 

ηνλ πίλαθα 62, παξνπζηάδνληαη νη ζρέζεηο κήθνπο-βάξνπο ηνπ άγξηνπ γφλνπ πνπ αιηεχζεθε 

ζηηο ινπξνλεζίδεο ηεο ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ ηελ επνρή εκθάληζεο ηνπ (Μάξηηνο-

Ηνχιηνο 1993). 

 

Οη ζρέζεηο ειέγρζεθαλ σο πξνο ηελ αιινκεηξία θαη βξέζεθε φηη κέρξη θαη ην Μάην, ε ζρέζε 

κήθνπο-βάξνπο ππνδειψλεη αιινκεηξηθή αχμεζε, ε νπνία ηνπο επφκελνπο κήλεο είλαη ηζνκεηξηθή, 

ελ ηνχηνηο νη ζρέζεηο είλαη ηζρπξέο κφλν γηα ηνπο κήλεο Μάξηην έσο Μάην.  

 

Ζ κέζε ζρέζε κήθνπο-βάξνπο πνπ ππνινγίζζεθε γηα απηή ηελ πεξίνδν πεξηγξάθεηαη απφ ηε 

ζρέζε: 

 
W=0.876 * 10

-6
 * (FL) 

3.4
 (r

2
=96.9, n=229 γηα κήθε FL= 11 - 40 mm). 

 
 

 

Πίλαθαο 62. Απνηειέζκαηα παιηλδξφκεζεο ηεο ζρέζεο Μήθνπο-Βάξνπο ηνπ γφλνπ (W=a*(FL)b 

αλά κήλα εκθάληζεο (N= αξηζκφο αηφκσλ, FL: κεζννπξαίν κήθνο, a,b, ζπληειεζηέο παιηλδξφκεζεο 

κήθνπο-βαξνπο SEb : Σππηθφ ζθάικα ). 

 

  

ΜΖΝΑ N FL mm a (x 10
-6

) b SEb r
2
 t(*) to(*) 

Μάξηηνο   33 14.6   2.31 0.25 3.49 0.145    93 3.38 2.04 

Απξίιηνο 112 24.6   3.02     0.5 3.41 0.071 97.3 5.77 1.99 

Μάηνο   84 33.9   7.90 1.12 3.39 0.188 94.5 2.07    2 

Ηνχληνο   21 40.57  10.95 3.37 2.98     0.23 83.5 0.09 2.08 

Ηνχιηνο   13 50.23  5.07 1.24 3.29 0.164 81.9 1.77 2.16 

(*) Κξηηήξην Σtest γηα t>tν ηζρύεη b 3 (P=0.05). 
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Πίλαθαο 63: πληειεζηέο ηεο παιηλδξφκεζεο ηεο ζρέζεο κήθνπο-βάξνπο πνπ πεξηγξάθεη ε 

εμίζσζε (α) γηα θάζε πιεζπζκφ πνπ κειεηήζεθε (N= αξηζκφο αηφκσλ, a,b, ζπληειεζηέο παιηλδξφκεζεο 

κήθνπο-βαξνπο, SEb: Σππηθφ ζθάικα). 

 

 

Πληθυσμός Φπιιν Ν a b SEb. t (*) r
2
 

ΦΤΗΚΟ (Α) 

ΤΝΟΛΟ 791 0.0081 3.07 0.089 0.786 99.33 
ΑΝΧΡΗΜΑ 115 0.0124 2.93 0.080 0.875 99.01 
ΘΖΛΤΚΑ 326 0.0064 3.13 0.089 1.461 99.22 

ΑΡΔΝΗΚΑ 293 0.0097 3.01 0.079 0.126 98.56 

ΔΚΣΡΔΦΟΜΔΝΟ 

ΑΓΡΗΟ ΓΟΝΟ 

(GA) 

ΤΝΟΛΟ 185 0.0081 3.10 0.074 1.351 99.02 
ΘΖΛΤΚΑ  34 0.0061 3.19 0.066 2.879 96.00 

ΑΡΔΝΗΚΑ  36 0.0127 2.97 0.074 0.405 91.81 

ΔΚΣΡΔΦΟΜΔΝΟ 

ΓΟΝΟ 

ΔΚΚΟΛΑΠΣΖΡΗΟΤ 

(G) 

ΤΝΟΛΟ 258 0.0252 2.77 0.094 2.446 94.10 
ΑΝΧΡΗΜΑ  60 0.0591 2.51 0.099 4.949 87.90 
ΘΖΛΤΚΑ  73 0.0119 3.00 0.079 0.0 97.14 
ΑΡΔΝΗΚΑ 117 0.0373 2.65 0.096 3.645 91.83 

 

 

ηνλ πίλαθα 63 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνζδηνξηζκψλ αλά 

νκάδα θαη αλά θχιν. Απφ ηα απνηειέζκαηα  παξαηεξνχκε φηη νη ηηκέο ηνπ b 

δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ηνπ 3 κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζειπθψλ αηφκσλ ηνπ 

πιεζπζκνχ GA (t=2.897>to=2.04 P=0.05), ηνπ ζπλφινπ ηνπ πιεζπζκνχ G 

(t=2,446>to=1.97 P=0.05), ησλ αλψξηκσλ ηνπ πιεζπζκνχ G (t=4.949>to=2.01 

P=0.05) θαη ησλ αξζεληθψλ ηνπ πιεζπζκνχ G (t=3,645>to=1.99 P=0.05). Οη ζρέζεηο 

κήθνπο-βάξνπο απεηθνλίδνληαη ζηα δηαγξάκκαηα ηεο εηθφλαο 39. ηνλ άγξην 

πιεζπζκφ ηεο ιηκλνζάιαζζαο, ε ζρέζε κήθνπο-βάξνπο δίδεη έλα b=3.07 ην νπνίν 

ζηαηηζηηθά δε δηαθέξεη ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο απφ ηελ ηηκή 3, πνπ ππνδειψλεη 

ηζνκεηξηθή αχμεζε. Ηζνκεηξηθή είλαη επίζεο ε αχμεζε αλεμάξηεηα ησλ θχισλ. 

 

Γηα ηνλ άγξην πιεζπζκφ ηεο ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ, έγηλε 

ζχγθξηζε ησλ θιίζεσλ ησλ γξακκηθψλ παιηλδξνκήζεσλ πνπ εθθξάδνπλ νη ζρέζεηο 

κήθνπο-βαξνπο θαη βξέζεθε φηη ν ζπληειεζηήο b ησλ ζειπθψλ δηαθέξεη ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 99%, απφ ηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή ησλ αξζεληθψλ θαη κάιηζηα 

είλαη κεγαιχηεξνο ζηα ζειπθά ((t=4.7 >to=3.31,  Ρ=0.001). Απηφ ζεκαίλεη φηη, γηα ην 

ίδην κήθνο ςαξηψλ, ηα ζειπθά έρνπλ κεγαιχηεξν ζσκαηηθφ βάξνο. 

 

Τπνινγίδνληαο ηε ζρέζε κήθνπο-βάξνπο γηα θάζε κήλα (πίλαθαο 64), 

παξαηεξνχκε φηη απηή κεηαβάιιεηαη κε αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή b, φζν πιεζηάδνπκε 

ζηε πεξίνδν ηεο αλαπαξαγσγήο, νπφηε θνξπθψλεηαη. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο 

πξνζδηνξίζζεθε έλαο ηζρπξφο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο (r
2
 > 0.97), πνπ δείρλεη ηελ 

ζηαζεξφηεηα ησλ ζρέζεσλ. Σν κήλα Μάην ην b<3 (t= 2.356>to=2.20, P=0.05) ελψ 

ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην θαη Φεβξνπάξην ην b>3 (t>to=2.0, P=0.05). Γειαδή ηελ 

πεξίνδν ηεο αλαπαξαγσγήο, ε αχμεζε ησλ γνλάδσλ, πξνθαιεί  αιινκεηξηθή αχμεζε 

κε b>3,  φπσο θαη ζηε θάζε ηεο αλαζπθξφηεζεο b<3 ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

Ρ=0.05. 

 

ηα απνηειέζκαηα θαηαγξάθεηαη (πίλαθαο 63), φηη ν εθηξεθφκελνο 

πιεζπζκφο G (γφλνο ειεγρφκελεο αλαπαξαγσγήο), ζην ζχλνιν ηνπ δελ παξνπζηάδεη 

ηζνκεηξηθή αχμεζε. Δηδηθφηεξα απηφ εληνπίδεηαη ζηα αλψξηκα θαη ηα αξζεληθά, θαη 

κάιηζηα κε ζπληειεζηήο b<3. Γειαδή γηα ην ίδην βάξνο κήθνο ζψκαηνο ζηνλ 
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εληαηηθά εθηξεθνκέλν πιεζπζκφ γφλνπ  εθθνιαπηεξίνπ (G) έρνπκε ειαθξχηεξν 

ζσκαηηθφ βάξνο. 
 

 

ΠΙΝΑΚΑ 64: Απνηειέζκαηα ππνινγηζκνχ ηεο παιηλδξφκηζεο ηεο ζρέζεο κήθνπο-Βάξνπο γηα 

ηνλ θπζηθφ πιεζπζκφ ηεο ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ θάζε κήλα γηα ην αιηεπηηθφ έηνο 1994-

95 (N= αξηζκφο αηφκσλ, a,b, ζπληειεζηέο παιηλδξφκεζεο κήθνπο-βαξνπο, SEb : Σππηθφ ζθάικα Lt cm: 

εχξνο νιηθνχ κήθνπο). 
 

ΜΖΝΑ ΦΤΛΟ a b r
2
 N Lt cm SEb t. 

ΑΠΡΗΛΗΟ ΤΝΟΛΟ 0.010104 2.992 98.9 7 23.0-58.2 0.117 0.068 

ΜΑΗΟ ΤΝΟΛΟ 0.016622 2.8445 97.5 12 23.7-35.2 0.066 2.356 

ΗΟΤΝΗΟ ΤΝΟΛΟ 0.011402 2.953 99.7 13 6.3-46.1 0.1056 0.445 

ΗΟΤΛΗΟ ΤΝΟΛΟ 0.010032 2.988 99.9 10 7.1-29.4 0.052 0.230 

ΑΤΓΟΤ ΤΝΟΛΟ 0.014316 2.881 98.7 106 8.6-35.6 0.082 1.451 

ΔΠΣΔΜ ΤΝΟΛΟ 0.009779 2.987 98.0 34 19.9-46.6 0.083 0.157 

ΟΚΣΧΒΡ 

ΤΝΟΛΟ 0.012469 2.92 98.4 47 18.0-37.3 0.063 1.27 

ΘΖΛΤΚα 0.0090 3.015 97.65 24 25.0-37.3 0.055 0.273 

ΑΡΔΝΗΚΑ 0.0122 2.925 98.2 19 18.0-32.3 0.071 1.056 

ΝΟΔΜΒΡ 

ΤΝΟΛΟ 0.009419 3.026 98.3 275 18.7-66.1 0.084 0.31 

ΘΖΛΤΚΑ 0.0109 2.980 97.6 106 21.2-66.1 0.090 0.22 

ΑΡΔΝΗΚΑ 0.016 2.952 97.3 113 18.7-43.5 0.072 0.66 

ΓΔΚΔΜΒ 

ΤΝΟΛΟ 0.0068 3.119 99.4 114 19.0-73.3 0.084 1.42 

ΘΖΛΤΚΑ 0.0075 3.094 99.5 55 19.9-73.3 0.083 1.13 

ΑΡΔΝΗΚΑ 0.009 3.034 98.6 54 19.0-41.3 0.080 0.425 

ΗΑΝΟΤΑΡ 

ΤΝΟΛΟ 0.006519 3.137 99.1 25 30.7-57.3 0.062 2.21 

ΘΖΛΤΚΑ 0.00726 3.144 97.5 14 36.0-57.3 0.064 2.25 

ΑΡΔΝΗΚΑ 0.0115 2.975 99.2 11 30.7-52.8 0.050 0.50 

ΦΔΒΡ. 

ΤΝΟΛΟ 0.003367 3.309 99.3 63 21.4-71.7 0.071 4.452 

ΘΖΛΤΚΑ 0.0024 3.404 98.8 29 32.7-62.5 0.071 5.690 

ΑΡΔΝΗΚΑ 0.0056 3.162 98.4 29 21.4-45.5 0.069 2.348 

ΜΑΡΣΗΟ 

ΤΝΟΛΟ 0.005952 3.156 99.6 86 20.6-67.5 0.077 2.03 

ΘΖΛΤΚΑ 0.0057 3.17 99.5 59 21.3-67.5 0.084 2.02 

ΑΡΔΝΗΚΑ 0.0076 3.079 99.7 27 20.6-55.0 0.049 1.61 

 

 

πγθξίλνληαο ηηο θιίζεηο ησλ παιηλδξνκήζεσλ ηεο ζρέζεο κήθνπο-βάξνπο 

ησλ ηξηψλ πιεζπζκψλ κεηαμχ ηνπο  δηαπηζηψλεηαη φηη: 

 
 Ο άγξηνο πιεζπζκφο (Α), δελ παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηε θιίζε ηεο 

παιηλδξφκεζεο κε ηνλ εθηξεθφκελν άγξην γφλν(GA) (t=0.969<to=1.96, P=0.05), ελψ ε δηαθνξά 

κε ηνλ εθηξεθφκελν απφ γφλν εθθνιαπηεξίνπ (G) είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (t=6.98>to=1.96, 

P=0.05). 
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 Μεηαμχ ησλ δπν εθηξεθφκελσλ πιεζπζκψλ νη δηαθνξέο ζηηο θιίζεηο ησλ παιηλδξνκήζεσλ είλαη 

ζηαηηζηηθά δηαθνξεηηθέο (t=6.75>to=1.96, P=0.05). 

 

 

 

 

9.3.2. πληειεζηέο επξσζηίαο. 

 

Ο ζπληειεζηήο επξσζηίαο (θαηά Fluton 1902) ππνινγίζζεθε γηα ην θπζηθφ πιεζπζκφ θαη ηνλ 

εθηξεθφκελν άγξην γφλν, ησλ νπνίσλ ε ζρέζε κήθνπο-βάξνπο ππνδειψλεη ηζνκεηξηθή αχμεζε.  

Ο κέζνο ζπληειεζηήο επξσζηίαο γηα ην ζχλνιν ηνπ θπζηθνχ πιεζπζκνχ βξέζεθε 1.024  

0.096, θαη ηνλ εθηξεθφκελν άγξην γφλν 1.097  0.063. Διέγρζεθε ζηαηηζηηθά (θξηηήξην ANOVA) θαη 
βξέζεθε φηη ν κέζνο ζπληειεζηήο επξσζηίαο γηα ηνλ εθηξεθφκελν άγξην γφλν είλαη κεγαιχηεξνο 

(F=90.23 P<0.0001). Σν γεγνλφο απηφ, ππνδειψλεη ηελ επεξγεηηθή επίδξαζε ηεο εθηξνθήο ζηελ 

επξσζηία ησλ ςαξηψλ. 

ηνλ πίλαθα 65, παξνπζηάδνληαη νη κέζεο κεληαίεο ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ επξσζηίαο γηα ηνλ 

άγξην πιεζπζκφ. Παξαηεξνχκε ηελ ηάζε αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή επξσζηίαο ηελ πεξίνδν ηεο 

 

Δηθόλα 39:   Γηαγξάκκαηα ησλ ζρέζεσλ κήθνπο-βάξνπο ζηνπο ηξεηο πιεζπζκνχο ιαβξαθηψλ ηεο 

ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ πνπ κειεηήζεθαλ. 
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αλαπαξαγσγήο (Γεθέκβξηνο-Μάξηηνο). ηνλ πίλαθα 66 παξνπζηάδεηαη ε κεληαία κεηαβνιή ηνπ 

ζπληειεζηή επξσζηίαο αλά θχιν.  

 

Πίλαθαο 65: Μέζνο κεληαίνο ζπληειεζηήο επξσζηίαο  (Κ) ηνπ άγξηνπ πιεζπζκνχ. 

 

ΜΖΝΑ N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error Minimum Maximum 

ΑΠΡΗΛΗΟ 7 0.9864 0.0991 0.0375 0.7894 1.0801 

ΜΑΗΟ 12 0.9929 0.0669 0.0193 0.9131 1.0949 

ΗΟΤΝΗΟ 13 0.9809 0.0995 0.0276 0.7752 1.1172 

ΗΟΤΛΗΟ 10 0.9731 0.0478 0.0151 0.8789 1.0687 

ΑΤΓΟΤΣΟ 105 1.0125 0.0852 0.0083 0.7026 1.1940 

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 34 0.9408 0.0714 0.0123 0.6687 1.0620 

ΟΚΣΧΒΡΗΟ 47 0.9593 0.0616 0.0090 0.8326 1.1158 

ΝΟΔΜΒΡΗΟ 275 1.0287 0.0868 0.0052 0.6748 1.3848 

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 114 1.0417 0.0997 0.0093 0.8337 1.4049 

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 25 1.0982 0.0751 0.0150 0.9878 1.2891 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 63 1.0624 0.1144 0.0144 0.8699 1.3638 

ΜΑΡΣΗΟ 86 1.0370 0.1058 0.0114 0.8961 1.5053 

ΤΝΟΛΟ 791 1.0239 0.0957 0.0034 0.6687 1.5053 

 

Πίλαθαο 66: Μέζνο κεληαίνο ζπληειεζηήο επξσζηίαο (θαηά Fulton 1902) ηνπ άγξηνπ 

πιεζπζκνχ, αλά θχιν. 
 

ΜΖΝΑ 
ΘΖΛΤΚΑ ΑΡΔΝΗΚΑ ΑΝΧΡΗΜΑ 

Κ Ν Stdev Κ N Stdev Κ N Stdev 

ΑΠΡΗΛΗΟ 1.0420 4 0.0440 0.9122 3 0.1102    

ΜΑΗΟ 1.0012 8 0.0692 0.9764 4 0.0686    

ΗΟΤΝΗΟ 0.9695 6 0.1087 0.9701 5 0.1076 1.0423 2 0.0666 

ΗΟΤΛΗΟ 0.9603 3 0.0086 0.9511 1 . 0.9832 6 0.0614 

ΑΤΓΟΤΣΟ 0.9906 6 0.0817 0.9890 18 0.0802 1.0193 81 0.0863 

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 0.9342 12 0.0523 0.9115 9 0.0959 0.9672 13 0.0628 

ΟΚΣΧΒΡΗΟ 0.9517 24 0.0510 0.9563 19 0.0683 1.0195 4 0.0703 

ΝΟΔΜΒΡΗΟ 1.0231 106 0.0915 1.0166 113 0.0752 1.0501 8 0.0560 

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 1.0580 55 0.0967 1.0111 54 0.0811 0.9724 1 . 

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 1.1335 14 0.0732 1.0533 11 0.0511    

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 1.1108 29 0.1160 0.9995 29 0.0735    

ΜΑΡΣΗΟ 1.0535 59 0.1191 1.0009 27 0.0543    

ΤΝΟΛΟ 1.0361 326 0.1052 1.002 293 0.0784 1.014 115 0.0813 

 

Σέινο ππνινγίδνληαο ην ζρεηηθφ ζπληειεζηή επξσζηίαο ηεο νκάδαο ηνπ 

εληαηηθά εθηξεθφκελνπ πιεζπζκνχ ζε ζρέζε κε ηνλ άγξην πιεζπζκφ ιαβξαθηψλ ηεο 

ιηκλνζάιαζζαο, δηαπηζηψλνληαη ηα αθφινπζα: 
 

 Ο ζρεηηθφο ζπληειεζηήο επξσζηίαο γηα ην ζχλνιν ηεο εληαηηθά εθηξεθφκελεο νκάδαο ηνπ 

πιεζπζκνχ είλαη Kn=1.183  0.124 
  

 Ο ζρεηηθφο ζπληειεζηήο επξσζηίαο γηα ηα αλψξηκα άηνκα ηνπ εθηξεθφκελνπ πιεζπζκνχ είλαη 

Kn=1.250  0.140  
 

 Ο ζρεηηθφο ζπληειεζηήο επξσζηίαο γηα ηα ζειπθά άηνκα ηνπ εθηξεθφκελνπ  πιεζπζκνχ είλαη 

Kn=1.211  0.098  
 

 Ο ζρεηηθφο ζπληειεζηήο επξσζηίαο γηα αξζεληθά άηνκα  ηνπ εθηξεθφκελνπ πιεζπζκνχ είλαη 

Kn=1.192  0.127    
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πγθξίλνληαο ην ζπληειεζηή επξσζηίαο ηεο νκάδαο ηνπ εθηξεθφκελνπ πιεζπζκνχ, πνπ 

πξνέξρεηαη απφ γφλν εθνιαπηεξίνπ κε ην ζπληειεζηή επξσζηίαο πνπ ππνινγίζζεθε γηα ηνλ άγξην 

πιεζπζκφ, δηαπηζηψλεηαη φηη, ν εθηξεθφκελνο πιεζπζκφο έρεη κεγαιχηεξν ζπληειεζηή επξσζηίαο απφ 

ηνλ άγξην  θαζψο θαη απφ ηνλ εθηξεθφκελν άγξην γφλν (ANOVA  F=1836, P<0.0001). 

 

 

9.3.3. Ζπαηνζσκαηηθόο δείθηεο.  

 

ηηο εηθφλεο 40-41, παξνπζηάδνληαη νη κεληαίεο κεηαβνιέο ηνπ 

επαηνζσκαηηθνχ θαη ηνπ γνλαδνζσκαηηθνχ δείθηε γηα ηα αξζεληθά θαη ηα ζειπθά.  

 

Καη γηα ηα δπν θχια, νη κεηαβνιέο ηνπ δείθηε είλαη ίδηεο. Οη κέγηζηεο ηηκέο 

ηνπ δείθηε, ηφζν γηα ηα αξζεληθά φζν θαη γηα ηα ζειπθά άηνκα εληνπίδνληαη ιίγν πξηλ 

ηελ κέγηζηε ηηκή ηνπ γνλαδνζσκαηηθνχ δείθηε, ηνπο κήλεο Γεθέκβξην-Ηαλνπάξην ζε 

ηηκέο 1.2-2.2%, αθνινπζεί πηψζε, πεξηζζφηεξν έληνλε ζηα ζειπθά κεηά ηελ πεξίνδν 

ηεο αλαπαξαγσγήο ην κήλα Μάξηην, ζε ηηκέο 0.8-1.2%, ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη 

κηα ζηαζεξνπνίεζε ζηα επίπεδα ηνπ 1%, κε κία έμαξζε ην κήλα Αχγνπζην ζην 

επίπεδν ηνπ 1.5% (είθφλα 40 & 41).  

 

Μεηαμχ ησλ θχισλ ειέρζεθε (θξηηήξην ANOVA) θαη βξέζεθε φηη δελ 

ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο ηηκέο ηνπ επαηνζσκαηηθνχ δείθηε.   
 

ηνλ πίλαθα 67 θαη ζηελ εηθφλα 42, παξνπζηάδεηαη ε κεηαβνιή ηνπ επαηνζσκαηηθνχ δείθηε 

(LSI) κε ηελ θιάζε κήθνπο ησλ αηφκσλ ηνπ θπζηθνχ πιεζπζκνχ, αλεμάξηεηα ηνπ θχινπ. 
Παξαηεξνχκε ζηαζεξή αχμεζε ησλ ηηκψλ ηνπ επαηνζσκαηηθνχ δείθηε ζηα κεγέζε   29 – 55 cm.  

  

πγθξίλνληαο ηηο κέζεο ηηκέο ηνπ επαηνζσκαηηθνχ δείθηε ηνπ άγξηνπ πιεζπζκνχ (Α) κε ηηο 

άιιεο δπν νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ κειεηήζεθαλ, δειαδή ηνλ εθηξεθφκελν άγξην γφλν (GA) θαη 

ηνλ εθηξεθφκελν γφλν ηνπ εθθνιαπηεξίνπ (G), βξέζεθε φηη κεηαμχ ησλ δπν εθηξεθφκελσλ νκάδσλ, νη 

κέζεο ηηκέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 68, δε δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά κεηαμχ ηνπο (θξηηήξην 

ANOVA), ελψ νη ηηκέο ηνπ επαηνζσκαηηθνχ δείθηε ηνπ πιεζπζκνχ (Α), δηαθέξεη ησλ ηηκψλ πνπ 

πξνζδηνξίζζεθαλ γηα ηνπο εθηξεθφκελνπο πιεζπζκνχο (ANOVA, F=691.5 P<0.0001). 

 

 

 

 

Δηθόλα 40: Μεληαίεο κεηαβνιέο ηνπ  γνλαδνζσκαηηθνχ δείθηε (GSI) ζην θπζηθφ πιεζπζκφ ηνπ 

ιαβξαθηνχ ζηε ιηκλνζάιαζζα Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ. 
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Δηθόλα 41: Μεληαίεο κεηαβνιέο ηνπ επαηνζσκαηηθνχ (LSI) ζηνλ άγξην πιεζπζκφ ηνπ ιαβξαθηνχ ζηε 

ιηκλνζάιαζζα Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ 
 

   

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 67: Μεηαβνιή ηνπ επαηνζσκαηηθνχ δείθηε  (LSI) κε ηε θιάζε κήθνπο (TL: νιηθφ 

κήθνο,  N: αξηζκφο αηφκσλ, Υ : κέζε ηηκή,  Stdev.: ηππηθή απφθιηζε κέζεο ηηκήο). 
 

 

TL cm N Υ Stdev. Minim. Maxim. 

17.-20 22 1.308 0.290 0.407 1.793 

20.-23 155 1.303 0.281 0.591 2.166 

23.-26 137 1.276 0.351 0.591 2.715 

26.-29 113 1.194 0.373 0.346 2.409 

29.-32 58 1.354 0.359 0.573 2.109 

32.-35 46 1.549 0.468 0.701 2.587 

35.38 22 1.676 0.655 0.869 3.834 

38.-41 19 1.696 0.434 0.846 2.444 

41.-44 20 1.749 0.397 0.915 2.417 

44.-47 20 1.541 0.344 0.878 2.099 

47.-50 17 1.674 0.400 0.977 2.655 

50.-55 5 1.825 0.318 1.386 2.136 

55.-60 9 1.438 0.190 1.091 1.717 
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Δηθόλα 42. Μεηαβνιή ηνπ επαηνζσκαηηθνχ δείθηε (LSI) κε ηελ θιάζε κήθνπο, ζηνλ άγξην πιεζπζκφ 

 

 

Πίλαθαο 68: Μέζεο ηηκέο ηνπ επαηνζσκαηηθνχ δείθηε (LSI) ζηνπο ηξείο πιεζπζκνχο πνπ 

κειεηήζεθε. ηνλ άγξην πιεζπζκφ ηεο ιηκλνζάιαζζαο (Α), ζηνλ εθηξεθφκελν άγξην γφλν, θαη ζηνλ 

εθηξεθφκελν γφλν εθθνιαπηεξίνπ 

 

Πληθσζμός N LSI Stdev Std. Error Δύρος ηιμών 

A 650 1.364 0.398 0.016 1.333 1.394 

G 176 2.915 0.891 0.067 2.783 3.048 

GA 70 2.988 0.791 0.095 2.799 3.176 

 

 

9.4. ΤΕΖΣΖΖ 

 

9.4.1.  ρέζεηο κήθνπο-βάξνπο. 

 

9.4.1.1.Η ζρέζε κήθνπο-βάξνπο ζην άγξην πιεζπζκό.   
 

ηνλ άγξην πιεζπζκφ ηεο ιηκλνζάιαζζαο, ε ζρέζε κήθνπο-βάξνπο δίδεη   ζπληειεζηή b=3.07 

ν νπνίνο ζηαηηζηηθά δελ δηαθέξεη ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0.05,  απφ ηελ ηηκή 3, πνπ ππνδειψλεη 

ηζνκεηξηθή αχμεζε. Ηζνκεηξηθή είλαη επίζεο ε αχμεζε πνπ ππνινγίζζεθε θαη γηα ηα δπν θχια. Σα 

απνηειέζκαηα καο, επηβεβαηψλνπλ ηελ αλαθνξά ησλ Κιανπδάηνπ & Απνζηνιφπνπιν (1984) γηα ηε 

ζρέζε Μήθνπο-Βάξνπο ηνπ ιαβξαθηνχ ηεο ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ. 

 

ηνλ πίλαθα 69, αλαθέξνληαη νη ζπληειεζηέο ησλ ζρέζεσλ κήθνπο-βάξνπο 

πνπ αλαθέξεη ε βηβιηνγξαθία, είλαη πξνθαλέο φηη ν ζπληειεζηήο b είλαη πεξίπνπ 3 θαη 

θπκαίλεηαη κεηαμχ 2.969- 3.146.  
 

Οη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, γηα ην ιαβξάθη ππνζηεξίδνπλ φηη αχμεζε  είλαη ηζνκεηξηθή θαη 

φηη δελ ππάξρνπλ αιιαγέο ζηε κνξθή ηνπ ζψκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ (Pawson & Pickett 
1994). Δλ ηνχηνηο ν Barnabe (1976a), ππνζηεξίδεη φηη εληνπίδνληαη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 

πεξηνρψλ πνπ νθείινληαη ζηε κνξθνκεηξία θαη ζηελ αχμεζε, ελψ ζεκαληηθφ ξφιν έρεη ην θχιν θαη ε 

πεξίνδνο αλαπαξαγσγήο, θαη απηφ γηαηί ε αχμεζε ησλ ηζηψλ απνηειεί ην ππφβαζξν γηα ηελ 

αλαπαξαγσγηθή αλάπηπμε (Wooton 1984). 

 

Γηα ηνλ πιεζπζκφ ηεο ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ, έγηλε ζχγθξηζε ησλ θιίζεσλ 

ησλ γξακκηθψλ παιηλδξνκήζεσλ πνπ εθθξάδνπλ νη ζρέζεηο κήθνπο-βάξνπο θαη βξέζεθε φηη ν 

ζπληειεζηήο b ησλ ζειπθψλ δηαθέξεη ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 99%, απφ ηνλ αληίζηνηρν 
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ζπληειεζηή ησλ αξζεληθψλ, θαη κάιηζηα είλαη κεγαιχηεξνο ζηα ζειπθά ((t=4.7 >to=3.31,  Ρ=0.001). 

Απηφ ζεκαίλεη φηη, γηα ην ίδην κήθνο ςαξηψλ, ηα ζειπθά έρνπλ κεγαιχηεξν ζσκαηηθφ βάξνο. Απηφ 

ζπκβαίλεη ζηα πεξηζζφηεξα είδε ςαξηψλ θαη απνδίδεηαη είηε ζην κεγαιχηεξν βάξνο ησλ γνλάδσλ είηε 

ζηελ αλάγθε κεγαιχηεξεο βηνκάδαο γηα ηελ θάιπςε ησλ πςειφηεξψλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ησλ 

ζειπθψλ (Murawski & Cole 1978, Λενλάξδνο 1996, Καηζέιεο 1996, Μίλνο 1996). 

 
Τπνινγίδνληαο ηε ζρέζε κήθνπο-βάξνπο γηα θάζε κήλα (πίλαθαο 62), παξαηεξνχκε φηη απηή 

κεηαβάιιεηαη κε αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή b, φζν πιεζηάδνπκε ζηελ πεξίνδν ηεο αλαπαξαγσγήο, νπφηε 

θνξπθψλεηαη.  

 

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πξνζδηνξίζζεθε έλαο ηζρπξφο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο (r2 > 0.97), 

πνπ δείρλεη ηε ζηαζεξφηεηα ησλ ζρέζεσλ. Σν κήλα Μάην ην b<3 (t= 2.356>to=2.20, P=0.05), ελψ ηνπο 

κήλεο Ηαλνπάξην θαη Φεβξνπάξην ην b>3 (t>to=2.0, P=0.05). Γειαδή ηελ πεξίνδν ηεο αλαπαξαγσγήο, 

ε αχμεζε ησλ γνλάδσλ, πξνθαιεί  αιινκεηξηθή αχμεζε κε b>3 ,  φπσο θαη ζηε θάζε ηεο 

αλαζπθξφηεζεο b<3 ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο Ρ=0.05. Ζ αχμεζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο, ζπλδέεηαη 

κε ηελ αλαπαξαγσγή. Δπηπιένλ, παξαηεξείηαη  φηη ζπλδέεηαη θαη κε ηε δηαηξνθή, αθνχ νη κήλεο κε ηα 

κεγαιχηεξα b, αληηζηνηρνχλ ζηνπο κήλεο κε ην ρακειφηεξν ζπληειεζηή θελνχ ζηνκαρηνχ. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη, κεηψλεηαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο ησλ ζσκαηηθψλ ηζηψλ, κε απνηέιεζκα ην 
κεγαιχηεξν βάξνο ζψκαηνο γηα ην ίδην κήθνο.  

 

Γηαρσξίδνληαο ηα θχια γηα ηνπο κήλεο Οθηψβξην έσο θαη Μάξηην, φηαλ δειαδή ν πιεζπζκφο 

ησλ ιαβξαθηψλ εηζέξρεηαη ζηελ πεξίνδν ηεο γελλεηηθήο σξίκαλζεο θαη ηελ αλαπαξαγσγή,  

δηαπηζηψλνληαη: 

 

 Μηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ηνπ b απφ ηελ ηηκή 3, (b>3) ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην, 

Φεβξνπάξην θαη Μάξηην, γηα ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ε δηαθνξά απηή ηαπηίδεηαη κε ηε κέγηζηε 

ηηκή ηνπ γνλαδνζσκαηηθνχ δείθηε  (δεο θεθάιαην αλαπαξαγσγήο).  

 

 ηα ζειπθά νη ηηκέο ηνπ b έρνπλ κεγαιχηεξεο ηηκέο απφ ηα αξζεληθά, γεγνλφο πνπ απνδίδεηαη ζην 
βάξνο ησλ γνλάδσλ φπσο πξναλαθέξζεθε. 

 

 

Πίλαθαο 69: Βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο γηα ηελ ζρέζε κήθνπο-βάξνπο απφ ηελ FISHBASE 

(www.fishbase.com) θαη άιιεο βηβιηνγξαθηθέο πεγέο 

 

a. b. ΦΤΛΟ Lt  (cm) N ΥΩΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΔΡΙΟΥΗ 

0.0124 2.953  2.0 – 69.0 498 France Dorel, D., 1986. East and West Channel 

0.0123 2.955  6.0 – 82.0 1567 France Dorel, D., 1986 Bay of Biscay 

0.0961 3.02  9.0-75 257 France Barnabe, 1976a Sete Laggoon 

0.0001 2.969  9.4-78.1 592 U.K. Pickett & Pawson, 1994  

0.00005 3.14     Lam Hoai Thong, 1971* Ληκλνζαιαοοα 

0.00001 3.04    France Sterquert, 1972* Arcachon 

0.00001 3.04     Lam Hoai tong, 1970* Θάιαζζα 

0.012 3.00    Tunisia Djabali et al. 1993.  

0.0096 3.02    France Campillo, A., 1992.* Gulf of Lion 

0.0094 3.032 ♀  302 Egypt Wassef & Emary, 1989. Alexandria, 1981-82 

0.0083 3.039  33.5 – 80.5 799 Portugal Goncalves et al.  1997. 
South-west coast, 1992-

94 

0.0101 3.0109  3.0-24.8 2190 Portugal Gordo 1989 Aveiro laggon 

0.0079 3.08 ♂  264 Egypt Wassef &  Emary, 1989. Alexandria, 1981-82 

0.0074 3.096  29.5 – 58.0 32 UK Coull, et al . 1989. 
Buchan, Clyde & Inner 

Hebrides, 1955-77 

0.0063 3.12    Algeria  Kara, 1999. 
Gulf of Annaba (7°16'N, 

8°15'E), 1990-91 

0.0098 3.131    Egypt Rafail 1971 Port Said 

0.0067 3.146  24.5 – 88.0 417 Croatia Dulcic, J. and M. Kraljevic, 1996. Eastertn Adriatic, 1991-94 
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0.01216 3.07635  16.3-36.7 650 ΔΛΛΑΓΑ 
Κιανπδάηνο & Απνοηνιόπνπινο, 

1984 
Μεονινγγί-Αηησιηθν 

0.0122 3.076  (SL) 160 

 

Greece 

 

Stergiou & Moutopoulos, 2001 
Etolikon Lagoons, 1983-94 

 

0.081 3.069  6.3-73.3 791 ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΟΤΑ ΜΕΛΕΣΗ Μερλόγγι-Αιηωλικό 

(* in Barnabe 1976a) 

 

 

Γηα ηνλ άγξην γφλν, πνπ αιηεχζεθε ηελ επνρή εζφδεπζεο ηνπ ζηε 

ιηκλνζάιαζζα βξέζεθε φηη ε κεηαβνιή ηνπ βάξνπο ηνπ ζε ζρέζε κε ην κήθνο 

(κεζννπξαίν κήθνο) είλαη αιινκεηξηθή ηνπο κήλεο Μάξηην, Απξίιην θαη Μάην, ελψ 

ηνπο κήλεο Ηνχλην θαη Ηνχιην είλαη ηζνκεηξηθή (πίλαθαο 62).  

 

Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή, ζπλδέεηαη κε ηνλ εληνλφηεξν ξπζκφ αχμεζεο ηνπο 

πξψηνπο κήλεο, ζε ζρέζε κε ηνπο επφκελνπο, αιιά θαη ηε δηαηξνθή ηνπ ςαξηνχ ζε 

απηή ηε θάζε ηεο δσήο ηνπ (Labourg et al. 1985, Κεθάιαην  γφλνπ θαη δηαηξνθήο 

παξνχζαο). 

 

Οη Aprahanian & Barr (1985),  γηα γφλν πνπ αιηεχζεθε ζηηο εθβνιέο ηνπ 

πνηακνχ Severn (Μ.Βξεηαλία), βξήθαλ  φηη ε ζρέζε κήθνπο βάξνπο πεξηγξάθεηαη 

απφ ηελ εμίζσζε:  

 

W=9.126 * 10
-6

 * (FL) 
3.142

 (r
2
=98.55, n=150 γηα κήθε FL=15.0-35.4 mm). 

 

Οη Labourg et al. (1985), ζην Arcachon (Γπηηθέο Αθηέο Γαιιίαο), 

πξνζδηφξηζε ηηο αθφινπζεο ζρέζεηο κήθνπο-βάξνπο: 

 

Σν Μάην: W=0.0112 (ΣL) 
2.97

  ( n=13 r=0.84  γηα κήθε TL=14-26 mm) 

Σνλ Ηνχλην:  W=0.0012 (ΣL) 
3.5

  ( n=73 r=0.94  γηα κήθε TL=19-29 mm) 
      Σνλ Αχγνπζην: W= 0.003 (TL) 

3.23  (n=28 r=0.88 γηα κήθε  TL= 51-59 mm) 

       

    

9.4.1.2.ρέζεηο Μήθνπο-βάξνπο θαη αλάπηπμε.  
 

Ο εθηξεθφκελνο πιεζπζκφο G (γφλνο ειεγρφκελεο αλαπαξαγσγήο), ζην ζχλνιν ηνπ δελ δίδεη 

ηζνκεηξηθή ζρέζε κήθνπο-βάξνπο (Πίλαθαο 62). Δηδηθφηεξα απηφ εληνπίδεηαη ζηα αλψξηκα θαη ηα 

αξζεληθά, (ζπληειεζηήο b<3). Γειαδή γηα ην ίδην  κήθνο ζψκαηνο ζηνλ εληαηηθά εθηξεθνκέλν 
πιεζπζκφ απφ γφλν ηνπ εθθνιαπηεξίνπ έρνπκε ειαθξχηεξν ζσκαηηθφ βάξνο. 

 

Οη Bagenal & Tech (1978), ππνζηεξίδνπλ φηη δηαθνξέο ζηηο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή b, ζηε 

ζρέζε κήθνπο-βάξνπο ζηα άηνκα ηνπ ίδηνπ είδνπο, νθείινληαη ζηηο ζεκαληηθέο αιιαγέο ηνπ 

πεξηβάιινληνο αλάπηπμεο. Οη ζπληειεζηέο ηεο ζρέζεο κήθνπο βάξνπο επεξεάδνληαη ζεκαληηθά απφ ηε 

δηαηξνθή θαη ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο (Dendrinos & Thorpe 1985).  

 

Οη δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο θιίζεηο ησλ παιηλδξνκήζεσλ πνπ θαηαγξάθνληαη ηφζν κεηαμχ ηνπ 

άγξηνπ πιεζπζκνχ φζν θαη κεηαμχ ηνπ εθηξεθφκελνπ άγξηνπ γφλνπ, κε ην γφλν ηνπ εθθνιαπηεξίνπ 

πνπ αλαπηχρζεθε ζηνπο θισβνχο, νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε πξνέιεπζε ηνπ γφλνπ, έρεη πνιχ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζρέζε κήθνπο-βάξνπο, κάιηζηα νη ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή b, ππνδειψλνπλ φηη γηα 
ην αληίζηνηρν κήθνο ην ζσκαηηθφ βάξνο ησλ εθηξεθφκελσλ ςαξηψλ είλαη ειαθξχηεξν. 

Καηά ηε γλψκε καο, απηφ νθείιεηαη ζηε κεγαιχηεξε πεξηεθηηθφηεηα ιίπνπο ζηνπο 

ζσκαηηθνχο ηζηνχο ησλ εθηξεθνκέλσλ  ςαξηψλ. Ζ πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο κεηαμχ ησλ άιισλ 

ζπλδέεηαη ηζρπξά κε ηηο ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ a, b, ηεο ζρέζεο κήθνπο βάξνπο (Dendrinos & Thorpe 

1985).  

Οι ελεγχόμενες συνθήκες παραγωγής, προανάπτυξης του γόνου οι συνθήκες  
πάχυνσης και κυρίως η διατροφή πρέπει να είναι υπεύθυνοι για αυτήν τη διαφοροποίηση. Η 

FishLWSummary.cfm?ID=63%09&id2=6269%09&genusname=Dicentrarchus%09&speciesname=labrax%09&fc=487%09&gm_a=0.00953663890753%09&gm_b=3.05336423647
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συσσώρευση λίπους στους σωματικούς ιστούς των εκτρεφομένων ψαριών, έχει ως συνέπεια τη 
μείωση του σωματικού βάρους για το ίδιο μήκος στα εκτρεφόμενα ψάρια. Δεδομένου, ότι αυτό 
δεν παρατηρείται στον εκτρεφόμενο άγριο γόνο, η διαφορά θα πρέπει να αναζητηθεί κατά τη 
φάση της προανάπτυξης. Η τάση και η δημιουργία λιποσωμάτων κατά τα πρώτα στάδια 
ανάπτυξης έχει αναφερθεί και σε άλλους οργανισμούς (όπως στην τσιπούρα). ε εντατικές 
συνθήκες προανάπτυξης, δημιουργείται προδιάθεση στο ψάρι για την συσσώρευση λίπους 
(Δημητρίου et al. 1995a, Γρηγοράκης et al. 2003). 

 
Ο Barnabe (1976a), γηα ην ιαβξάθη ππνζηεξίδεη φηη, νη ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή b, επεξεάδνληαη 

εθηφο ησλ άιισλ θαη απφ ηε κνξθνκεηξία θαη ηηο ζπλζήθεο αλάπηπμεο. 

ην θεθάιαην ηεο αλάιπζεο ηεο κνξθνκεηξηθήο πνηθηινκνξθίαο, θαηαγξάθεθε φηη ν 

εθηξεθφκελνο άγξηνο γφλνο, κπνξεί λα δηαρσξηζηεί κνξθνκεηξηθά απφ ηνλ άγξην πιεζπζκφ. Απηή ε 
κνξθνκεηξηθή πνηθηινκνξθία δελ θαίλεηαη φηη είλαη ηφζν ηζρπξή ψζηε λα δηαθνξνπνηήζεη ην 

ζπληειεζηή  b, ζηε ζρέζε κήθνπο-βάξνπο, κεηαμχ ηνπ άγξηνπ πιεζπζκνχ (A) θαη ηνπ εθηξεθφκελνπ 

άγξηνπ γφλνπ (GA). 

Αληίζεηα νη κνξθνινγηθέο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ θαηαγξάθεζαλ κεηαμχ ηνπ εθηξεθφκελνπ 

γφλνπ εθνιαπηεξίνπ (πιεζπζκφο G) θαη ηνπ άγξηνπ πιεζπζκνχ ηεο ιηκλνζάιαζζαο (Α) εθθξάδνληαη 

θαη ζηε ζρέζε κήθνπο-βάξνπο. 

 

Απφ ηα απνηειέζκαηα καο, θαίλεηαη φηη, απηφ θαζεαπηφ ην ζχζηεκα εθηξνθήο δελ επηδξά 

ζεκαληηθά ζηε ζρέζε κήθνπο-βάξνπο. Αλ επηδξνχζε, ζα είρακε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ησλ 

θιίζεσλ ησλ παιηλδξνκήζεσλ κεηαμχ ηνπ θπζηθνχ πιεζπζκνχ (Α) θαη ηνπ εθηξεθφκελνπ άγξηνπ 

γφλνπ (GA).  

 
 

9.4.2. πληειεζηέο επξσζηίαο. 

 

Απφ ηε κειέηε ησλ κεηαβνιψλ ησλ ζπληειεζηψλ επξσζηίαο, νδεγνχκεζα ζηα ίδηα 

ζπκπεξάζκαηα κε απηά ηεο κειέηεο ηεο ζρέζεο κήθνπο-βάξνπο. Απηφ ήηαλ αλακελφκελν αθνχ νη 

ζπληειεζηέο ηεο ζρέζεο κήθνπο-βάξνπο έρνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ εθηίκεζε ηνπ βάξνπο γηα έλα 

ζπγθεθξηκέλν κήθνο, φζν θαη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο επξσζηίαο. Δμάιινπ, ζηε βηβιηνγξαθία ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη ζπληειεζηέο ηεο ζρέζεο κήθνπο-βάξνπο γηα λα εθηηκεζεί ε επξσζηία ησλ ςαξηψλ 

(ηεξγηνπ 1991). 

 

Οη Weatherley & Gill (1987) αλαθέξνπλ φηη νη κεηαβνιέο ηνπ ζπληειεζηή επξσζηίαο 
ζπλδένληαη κε αιιαγέο ζην κεηαβνιηζκφ. Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή θαηαγξάθεηαη ζηηο ηηκέο ηνπ 

ζπληειεζηή επξσζηίαο πνπ ππνινγίζζεθε κεηαμχ ζειπθψλ-αξζεληθψλ (πίλαθαο 66) θαη ε νπνία 

νθείιεηαη ζηηο δηαθνξεηηθέο ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο γηα ηελ αχμεζε ησλ γνλάδσλ.  

 

Ζ ζρεηηθή αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή επξσζηίαο ηελ πεξίνδν ηεο αλαπαξαγσγήο (πίλαθαο 65) 

ζπλδέεηαη κε ην ζρεκαηηζκφ ησλ γνλάδσλ (Le Creen 1951). 

Αλ θαη ν ζπληειεζηήο b, ηεο παιηλδξφκεζεο ηεο ζρέζεο κήθνπο-βάξνπο κεηαμχ ηνπ άγξηνπ 

πιεζπζκνχ θαη ηνπ εθηξεθφκελνπ άγξηνπ γφλνπ, δελ παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά, ελ 

ηνχηνηο ν ζπληειεζηήο επξσζηίαο ηνπ εθηξεθφκελνπ άγξηνπ γφλνπ είλαη ζηαηηζηηθά κεγαιχηεξνο. Απηφ 

ππνδειψλεη ηε ζεκαληηθή επίδξαζε πνπ έρεη ε ζπλερήο δηαηξνθή ζηελ επξσζηία ησλ ςαξηψλ.  

 

Ζ επίδξαζε ηεο ηξνθνιεςίαο ζην ζπληειεζηή επξσζηίαο είλαη θιαζζηθή ζηνπο άγξηνπο 
πιεζπζκνχο (Tomasson et al. 1985, Picket & Pawson 1994, Fernandrz-Delgado & Herrera 1995). Σν 

γεγνλφο απηφ δελ θαηαγξάθεηαη εκθαλψο ζηε κεληαία κεηαβνιή ηνπ ζπληειεζηή επξσζηίαο ησλ 

θπζηθψλ πιεζπζκψλ ηνπ ιαβξαθηνχ ηεο ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ. Πηζαλφλ ιφγσ ηεο 

κεγαιχηεξεο επίδξαζεο πνπ έρεη ζηε δηακφξθσζε ηεο επξσζηίαο ν ζρεκαηηζκφο ησλ γνλάδσλ, θαη ηνπ 

γεγνλφηνο πνπ θαηαγξάθεθε φηη ζην ιαβξάθη ηεο ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ δελ έρεη 

εληνπηζζεί πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία δελ ηξέθεηαη (θεθάιαην δηαηξνθήο).  

Δλ ηνχηνηο, ε θαηαγξαθή ζρεηηθά πςειφηεξνπ ζπληειεζηή επξσζηίαο ζηα αλψξηκα άηνκα ηελ 

πεξίνδν εθηφο ηεο αλαπαξαγσγηθήο (πίλαθαο 66), κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηελ εληνλφηεξε ηξνθνιεςία, 

απηή ηελ πεξίνδν.  
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ε κάθε περίπτωση, οι μεγαλύτερες τιμές του συντελεστή ευρωστίας στους 
εκτρεφόμενους πληθυσμούς, συνδέουν άμεσα τη διατροφή με τις μεγαλύτερες τιμές του 
συντελεστή ευρωστίας. Από τα αποτελέσματα μας είναι προφανές, πώς τα ψάρια της εκτροφής 
είναι περισσότερο εύρωστα των φυσικών πληθυσμών. ε αυτό συντελεί η συνεχής 
τροφοληψία και ο «σταβλισμός» τους, σε αντίθεση με τα ψάρια του άγριου πληθυσμού.  
 

 

9.4.3. Ζπαηνζσκαηηθόο δείθηεο. 

 

ηα ςάξηα ην ζρεηηθφ κέγεζνο ηνπ ζπθσηηνχ, σο πξνο ην νιηθφ βάξνο 

ζψκαηνο, ζπλδέεηαη κε ηελ έληαζε ηξνθνιεςίαο, ην ξπζκφ αχμεζεο θαη ηελ 

αλαπαξαγσγηθή δηαδηθαζία. Ζ ζρεηηθή αχμεζε ηνπ βάξνπο ηνπ ζπθσηηνχ, ζπλδέεηαη 

κε ηελ απνζήθεπζε ελέξγεηαο ππφ κνξθή γιπθνγφλνπ. Σν ελεξγεηαθφ απηφ απφζεκα 

ζπζζσξεχεηαη ηελ πεξίνδν ηεο έληνλεο ηξνθνιεςίαο θαη δαπαλάηαη ηηο πεξίνδνπο 

πνπ ζπλδένληαη κε έληνλεο κεηαβνιηθέο αιιαγέο (Wooton 1984, Busacker et al 1990, 

Chellappa et al. 1995). 

 

Γηα ηνλ άγξην πιεζπζκφ ηνπ ιαβξαθηνχ ηεο ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-

Αηησιηθνχ, δελ βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ησλ ηηκψλ ηνπ 

επαηνζσκαηηθνχ δείθηε, κεηαμχ ησλ αξζεληθψλ θαη ζειπθψλ.  

 

Παξαηεξείηαη έληνλε κεηαβνιή ηνπ επαηνζσκαηηθνχ δείθηε ηε πεξίνδν ηεο 

αλαπαξαγσγήο. Ο επαηνζσκαηηθφο δείθηεο απμάλεηαη ιίγν πξηλ ηελ αχμεζε ηνπ 

γνλαδνζσκαηηθνχ δείθηε, θαη κεηψλεηαη κε ηελ πηψζε ηνπ (εηθφλα 40 &41).  

Ζ ζχλδεζε απηή ηνπ επαηνζσκαηηθνχ δείθηε κε ην γνλαδνζσκαηηθφ γηα ην 

ιαβξάθη έρεη θαηαγξαθεί θαη απφ ηνπο Barnabe (1976a), Picket & Pawson  (1994), 

θαη απνδίδεηαη ζηελ ζηξαηεγηθή ηνπ νξγαληζκνχ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ελέξγεηαο 

πνπ απαηηείηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ιεθηζνγέλεζεο. Ο Kara (1997), κειεηψληαο ην 

ιαβξάθη ηνπ θφιπνπ ηεο Άλακπα (Αιγεξία), δηαπηζηψλεη επίζεο ηελ έληνλε ζχλδεζε 

ηεο αλαπαξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε ην γνλαδνζσκαηηθφ δείθηε, ν νπνίνο πξηλ 

ηελ είζνδν ησλ ςαξηψλ ζηελ αλαπαξαγσγηθή πεξίνδν παίξλεη ηηο κέγηζηεο ηηκέο, 

κεηψλεηαη κε ηελ νινθιήξσζε  ηεο αλαπαξαγσγήο θαη αλαθάπηεη ην θαινθαίξη κε ηε 

θνξχθσζε ηεο έληαζεο ηξνθνιεςίαο. 

 

Ζ αχμεζε ηνπ επαηνζσκαηηθνχ δείθηε πνπ θαηαγξάθεηαη ην θαινθαίξη, 

ζπλδέεηαη κε ηελ ηξνθνιεςία. Δμάιινπ, ε έληνλε ζχλδεζε ηνπ επαηνζσκαηηθνχ 

δείθηε κε ηελ ηξνθνιεςία, ζπλάγεηαη θαη απφ ηηο κεγάιεο ηηκέο (ππεξδηπιάζηεο) πνπ 

έρεη ν δείθηεο ζηηο εθηξεθφκελεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ (πίλαθαο 68). Σν γεγνλφο 

ηεο ηαχηηζεο ησλ ηηκψλ ηνπ δείθηε ζηνπο εθηξεθφκελνπο πιεζπζκνχο, αλεμάξηεηα 

ηεο πξνέιεπζεο ηνπ γφλνπ, επηβεβαηψλεη ηε ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο ηξνθνιεςίαο 

ζηνλ επαηνζσκαηηθφ δείθηε. 

 

ε αλάινγα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ απνζήθεπζε ελέξγεηαο ηελ πεξίνδν 

ηεο έληνλεο ηξνθνιεςίαο θαη ηελ θαηαλάισζε ηεο θαηά ηελ αλαπαξαγσγηθή πεξίνδν 

ή ιίγν πξηλ απφ απηήλ, έρνπλ νδεγεζεί ν Barnabe (1976a), Picket & Pawson (1994), 

Kara (1997),  κειεηψληαο ηε ζπζζψξεπζε πεξηζπιαρληθνχ ιίπνπο.  

 

Σέινο, ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο, απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο (εηθφλα 

42) θαίλεηαη κηα ζρεηηθή ζηαζεξή αχμεζε ησλ ηηκψλ ηνπ δείθηε γηα ηα κεγέζε 29-55 

cm. Σν γεγνλφο απηφ ζπλδέεηαη κε ηελ πεξηζζφηεξν έληνλε αλαπαξαγσγηθή 

δξαζηεξηφηεηα ησλ ςαξηψλ ζε απηά ηα κεγέζε. ην θεθάιαην ηεο αλαπαξαγσγήο, 
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ππνινγίζζεθε φηη ε πξψηε αλαπαξαγσγηθή σξίκαλζε ησλ αξζεληθψλ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε κεγέζε 28.12 cm, θαη ησλ ζειπθψλ απφ 36.74 cm. 

   

 

 

9.5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 
Από τη μελέτη των σωματικών δεικτών, για τις ομάδες των πληθυσμών του 

λαβρακιού που μελετήθηκαν συμπερασματικά προκύπτει η σημαντική διαφοροποίηση τους 
μεταξύ των εκτρεφόμενων και άγριων ομάδων των πληθυσμών της λιμνοθάλασσας 
Μεσολογγίου-Αιτωλικού. 
 

Ζ ζρέζε κήθνπο-βάξνπο γηα ην άγξην πιεζπζκφ πνπ ππνινγίζζεθε δίδεηαη απφ ηελ εμίζσζε:  

W= 0.081 L 3.07 (n=791, r2 = 99.3). Ζ ζρέζε ππνδειψλεη ηζνκεηξηθή αχμεζε ηνπ βάξνπο κε ην νιηθφ 

κήθνο ζψκαηνο θαη δελ είλαη πνιχ δηαθνξεηηθή απφ αληίζηνηρεο ζρέζεηο πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί γηα 

άιιεο πεξηνρέο. 
  

Ζ ζρέζε κήθνπο-βάξνπο επεξεάδεηαη απφ ην θχιν, ηελ έληαζε ηξνθνιεςίαο θαη ηελ 

αλαπαξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα. ηηο εθηξεθφκελεο νκάδεο  πνπ πξνέξρνληαη απφ γφλν εθθνιαπηεξίνπ 

ε αχμεζε είλαη αιινκεηξηθή θαη ν ζπληειεζηήο b, είλαη κηθξφηεξνο ηνπ 3. Σν γεγνλφο απνδίδεηαη ζην 

δηαθνξεηηθφ κνξθνκεηξηθφ πξφηππν θαη θπξίσο ζηε ζπζζσξεπζε ιίπνπο ζηνπο ζσκαηηθνχο ηζηνχο 

ησλ εθηξεθνκέλσλ ςαξηψλ.  

 

Δλ ηνχηνηο ζεκεηψλεηαη κηα δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ εθηξεθφκελσλ νκάδσλ πιεζπζκψλ 

αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζε ηνπ γφλνπ (άγξηνο ή εθθνιαπηεξίνπ). Μεηαμχ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ 

πξνέξρεηαη απφ άγξην γφλν θαη ηνπ άγξηνπ πιεζπζκνχ ηεο ιηκλνζάιαζζαο, δελ θαηαγξάθεηαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηε ζρέζε ηεο παιηλδξφκεζεο ηνπ κήθνπο-βάξνπο, απηφ ππνδειψλεη 
φηη ην ζχζηεκα εθηξνθήο, απηφ θαζεπαηφ δελ επηδξά ζηε ζρέζε κήθνπο-βάξνπο, αλ θαη 

θαηαγξάθνληαη κνξθνινγηθέο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ πιεζπζκψλ. 

 

Απφ ηε κειέηε ησλ ππφινηπσλ ζσκαηηθψλ δεηθηψλ, βξέζεθε ε ζεκαληηθή 

επίδξαζε ηεο αλαπαξαγσγηθήο πεξηφδνπ θαη ηεο έληαζεο ηξνθνιεςίαο ζηηο ηηκέο ησλ 

ζπληειεζηψλ επξσζηίαο θαη ηνπ επαηνζσκαηηθνχ δείθηε. Ο ζπληειεζηήο επξσζηίαο 

ζηνλ άγξην πιεζπζκφ έρεη κηθξφηεξεο ηηκέο εθείλσλ πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηηο 

εθηξεθφκελεο νκάδεο.  

 

Ο επαηνζσκαηηθφο δείθηεο είλαη ππεξδηπιάζηνο ζηηο εθηξεθφκελεο νκάδεο 

ηνπ πιεζπζκνχ απφ απηφλ πνπ ππνινγίζζεθε ζηνλ άγξην πιεζπζκφ ηεο 

ιηκλνζάιαζζαο, γεγνλφο πνπ ην ζπλδέεη κε ηελ έληαζε ηεο ηξνθνιεςίαο. Οη ηηκέο ηνπ  

επαηνζσκαηηθνχ δείθηε ζηνλ άγξην πιεζπζκφ, φπσο ηζρχεη γεληθά γηα φια ηα ςάξηα, 

ζπλδένληαη έληνλα κε ηελ είζνδν ηνπ ςαξηνχ ζηελ αλαπαξαγσγηθή δηαδηθαζία.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή Γηάλλε Ρνγδάθε 

 
207 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ  ΓΔΚΑΣΟ (10
ν
) 

 

Αύμεζε 

 

 

 
10.1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Ζ αχμεζε (growth), δειαδή ε βαζκηαία κεηαβνιή ηνπ κεγέζνπο ελφο 

νξγαληζκνχ κε ην ρξφλν απνηειεί κηα ζεκαληηθή παξάκεηξν γηα ηε κειέηε ηεο 

βηνινγίαο ηνπ. Ζ αχμεζε απηή πξνθχπηεη απφ ηελ θαηαλάισζε ηξνθήο, απφ ηελ 

αθνκνίσζε ηεο θαη θαηά ζπλέπεηα απφ ηελ νηθνδφκεζε ηνπ ζψκαηνο (Nikolsky 

1963). Δπνκέλσο ε αχμεζε εμαξηάηαη απφ ελδνγελείο παξάγνληεο (γελφηππνο) θαη 

απφ εμσγελείο, φπσο νη θπζηθνρεκηθέο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο, ε πνηφηεηα θαη 

ε πνζφηεηα ηεο ηξνθήο (Royce 1972).  

 

Ζ κειέηε ηεο αχμεζεο ζηηο ηρζπνινγηθέο έξεπλεο απνζθνπεί ζηελ εθηίκεζε 

ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο ηνπ βάξνπο ή ηνπ κήθνπο κε ην ρξφλν. Ζ γλψζε απηήο ηεο 

κεηαβνιήο έρεη ζεκαζία γηαηί ζπλδέεηαη αθελφο κε ηε θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο 

βηνινγίαο ηνπ ςαξηνχ, θαη αθεηέξνπ κε ηε δηαρείξηζε ηνπ ηρζπναπανζέκαηνο 

(Everhart et al. 1975, Bagenal & Tesch 1978). 

 

Ζ αχμεζε ησλ ςαξηψλ θαη εηδηθφηεξα ν ξπζκφο αχμεζεο, ζπλδέεηαη θαη 

εμαξηάηαη απφ ηνπο αβηνηηθνχο θαη βηνηηθνχο παξάγνληεο ηνπ πεξηβάιινληνο 

αλάπηπμεο. Ζ αιιειεπίδξαζε ησλ αβηνηηθψλ παξαγφλησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

δηαηξνθή, ην δηαηξνθηθφ αληαγσληζκφ θαζψο,  ηελ ειηθία θαη ην ζηάδην γελλεηηθήο 

σξηκφηεηαο ηνπ ςαξηνχ, επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ην ξπζκφ αχμεζεο (Moyle & Cech 

1988). 

 

Ζ κειέηε ηεο αχμεζεο  ζπλήζσο γίλεηαη κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: 

 

 Με ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ειηθίαο ησλ ςαξηψλ απφ ηα απνηππψκαηα ησλ 

πεξηνδηθψλ δαθηπιίσλ αχμεζεο  πάλσ ζε νξηζκέλα ζθειεηηθά ζηνηρεία φπσο είλαη 

ηα ιέπηα, νη σηφιηζνη, ην βξαγρηαθφ επηθάιπκκα, νη ζπφλδπινη θιπ. ηε 

πιεηνςεθία ησλ ςαξηψλ, ν ξπζκφο αχμεζεο παξνπζηάδεη απμνκεηψζεηο θαη 

δηαθνξνπνηήζεηο ε πεξηνδηθφηεηα ησλ νπνίσλ απνηππψλεηαη θαη αληαλαθιάηαη 

ζηηο νζηέηλεο θαηαζθεπέο πνπ πξναλαθέξζεθαλ ζρεκαηίδνληαο ηνπο πεξηνδηθνχο 

δαθηπιίνπο αχμεζεο. Απηνί εκθαλίδνληαη κε ηε κνξθή δπν ηχπσλ δσλψλ 

δηαθνξεηηθήο νπηηθήο ππθλφηεηαο. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο έληνλεο αχμεζεο, ζηα 

ζθειεηηθά ζηνηρεία ε ελαπφζεζε ησλ δαθηπιίσλ θαηαγξάθεηαη ζε πιαηηέο 

νκνγελείο δψλεο (κηθξήο νπηηθήο ππθλφηεηαο), ελψ ζηηο πεξηφδνπο κεησκέλεο ή 

κεδεληθήο αχμεζεο νη δαθηχιηνη ελαπνζέηνληαη ζε κηθξέο θαη κεγάιεο νπηηθήο 

ππθλφηεηαο δψλεο ζρεκαηίδνληαο ηνπο ιεγφκελνπο ειηθηαθνχο ή εηήζηνπο 

δαθηπιίνπο. Ο Lea (1910), απφδεημε ηε ζρέζε ηνπ κήθνπο ζψκαηνο ηνπ ςαξηνχ κε 

ηελ αθηίλα ησλ ειηθηαθψλ δαθηπιίσλ. Απφ ηε ζρέζε απηή κπνξεί λα 

πξνζδηνξηζζεί ην κέγεζνο ηνπ ςαξηνχ ηε ζηηγκή ζρεκαηηζκνχ θάζε ειηθηαθνχ 

δαθηπιίνπ (αλάδξνκνο ππνινγηζκφο), γεγνλφο πνπ επηηξέπεη κε ηελ εθαξκνγή 
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κηαο ζπγθεθξηκέλεο κεζνδνινγίαο θαη δηαθφξσλ καζεκαηηθψλ κνληέισλ ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο αχμεζεο. Ζ κέζνδνο πξνυπνζέηεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ρξφλνπ 

ζρεκαηηζκνχ ηνπ ειηθηαθνχ δαθηπιίνπ θαη  ηε ζηαζεξφηεηα ησλ δαθηπιίσλ ζε 

ζρέζε κε ην ρξφλν ζρεκαηηζκνχ ηνπο.  

 

 Με ηε ζηαηηζηηθή εθηίκεζε ησλ θαηαλνκψλ ζπρλφηεηαο ησλ κεθψλ ςαξηψλ 

(κέζνδνο Petersen). Ζ κέζνδνο ζηεξίδεηαη ζηελ αλάιπζε ηεο ζπρλφηεηαο 

εκθάληζεο ησλ κεθψλ ζε έλα πνιχ κηθξφ δηάζηεκα ή ηελ πεξίνδν πνπ ε αχμεζε 

έρεη ζηακαηήζεη (ζηηγκηαίν δείγκα), ηφηε ε θαηαλνκή ησλ κεθψλ, απφ έλα ζχλνιν 

θαηαλνκψλ εθθξάδεη κηα ειηθηαθή ηάμε. 

 

 Με ηελ άκεζε παξαηήξεζε ηεο αχμεζεο ελφο πιεζπζκνχ ή δείγκαηνο πιεζπζκνχ 

πνπ αλαπηχρζεθε ζε ειεγρφκελν ρψξν. Ζ κέζνδνο ζηεξίδεηαη ζηνλ ππνινγηζκφ 

ηεο εμέιημεο ηνπ κεγέζνπο ελφο αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο ςαξηψλ ζε ηαθηηθά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα. Οη ηερληθέο ηεο ειεγρφκελεο εθηξνθήο ησλ ςαξηψλ 

(ηρζπνθαιιηέξγεηα), παξέρνπλ ζήκεξα ζεκαληηθά εξγαιεία γηα ηε κειέηε ηεο 

αχμεζεο κε άκεζε παξαηήξεζε θαη ηε δεκηνπξγία κνληέισλ αχμεζεο.  

 

 Με ηελ παξαηήξεζε ηεο αηνκηθήο αχμεζεο αηφκσλ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ έρνπλ 

ηρλεζεηεζεί. Ζ ηρλεζέηεζε γίλεηαη ζε θάπνην κέγεζνο ελφο δείγκαηνο ηνπ 

πιεζπζκνχ. Σα ηρλεζεηεζέληα άηνκα, ειεπζεξψλνληαη ζην πεξηβάιινλ απφ φπνπ 

κπνξνχλ λα επαλαζπιιεθζνχλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη λα 

πξνζδηνξηζζεί ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπο.      

 

                Κάζε κέζνδνο έρεη πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα, γηα φια ηα ςάξηα 

φπσο θαη γηα ην ιαβξάθη. ηελ πξψηε γηα παξάδεηγκα, ν ρξφλνο ζρεκαηηζκνχ ησλ 

δαθηπιίσλ, εηδηθφηεξα ηνπ πξψηνπ, ε πεξηνδηθφηεηα ηνπο, θαη ε ζηαζεξφηεηα ηνπο, 

νξηζκέλεο θνξέο θάλνπλ ην θαζνξηζκφ ηεο ειηθίαο ακθηιεγφκελν (Weatheley 1972, 

Ezzat 1964, Barnabe 1976a, Pickett & Pawson 1994). Ζ δεχηεξε κέζνδνο, ζπλδέεηαη 

κε κεηνλεθηήκαηα αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο ηνπ δείγκαηνο, θαζψο ηα δεδνκέλα 

πξνέξρνληαη ζπλήζσο απφ ηελ εκπνξηθή αιηεία θαη ην κέγεζνο ησλ αηφκσλ πνπ 

αιηεχνληαη ζπλδέεηαη κε ηελ επηιεθηηθφηεηα ηνπ εξγαιείνπ (Pickett & Pawson 1994). 

Ζ ηξίηε θαη  ηέηαξηε κέζνδνο, αλ θαη θαίλνληαη φηη πξνζδηνξίδνπλ ηελ αχμεζε κε 

άκεζν ηξφπν, ελ ηνχηνηο, έρνπλ θαη απηέο κεηνλεθηήκαηα, θαζψο ν παξάγνληαο 

δηαηξνθή έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζην ξπζκφ αχμεζεο ζηελ ειεγρφκελε εθηξνθή, 

ελψ ε δηαδηθαζία ηεο ηρλεζέηεζεο, ζχιιεςεο θαη επαλαζχιιεςεο επηδξά αξλεηηθά 

ζηνλ ξπζκφ αχμεζεο ( Barnabe 1976a, Picket & Pawson 1994).  

 ε θάζε φκσο πεξίπησζε, νη κέζνδνη πνπ πξναλαθέξζεθαλ κε νξηζκέλεο 

πξνυπνζέζεηο νδεγνχλ ζε θαιή εθηίκεζε ηεο αχμεζεο θαη ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο.  

  

 Σν ιαβξάθη είλαη έλα απφ ηα πιένλ εκπνξηθά είδε ηεο παξάθηηαο δψλεο 

ζηε Δπξψπε ελψ κεηά απφ ην 1980, απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν είδνο ηεο εληαηηθήο 

ζαιαζζνθαιιηεξγεηαο ζηε Μεζφγεην. Γηα ην ιφγν απηφ, πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ 

αζρνιεζεί κε ηε κειέηε ηεο αχμεζεο ηνπ είδνπο ηφζν ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ φζν θαη 

ζε ζπλζήθεο εθηξνθήο. Οη ζεκαληηθφηεξεο απηψλ ησλ εξεπλψλ ζηε πεξηνρή ηνπ 

Αηιαληηθνχ σθεαλνχ είλαη ησλ Kennedy & Fitzumarice (1972), Parsons (1982),  

Kelley (1988), Pawson (1990),  Jennings et al. (1991), Jenning & Pawson (1991), γηα 

ηα ιαβξάθηα ηεο πεξηνρήο ησλ Βξεηαληθψλ λεζηψλ, ησλ  Boulineu-Coatanea (1970), 

Lam Hoai Thong (1970), Stequert (1972), ζηηο Γαιιηθέο αθηέο ηνπ Αηιαληηθνχ 

(Βξεηηαλε), Gravier (1961) ζηηο Αηιαληηθέο αθηέο ηνπ Μαξφθνπ θαη ηνπ Gordo 
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(1989) ζηε ιηκλνζάιαζζα Aveiro (Πνξηνγαιία). ηε Μεζφγεην ζάιαζζα, ε αχμεζε 

ηνπ ιαβξαθηνπ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ έρεη κειεηεζεί, ζηε Νφηηα Γαιιία ( Barnabe 

1976a), ζηηο αθηέο ηεο Σπλεζίαο (Bouain 1977), ζηηο αθηέο ηεο Αιγεξίαο, (Kara 

1999), ζηελ Αίγππην  (Rafail 1971, Wassef & El-Emary 1989). Γηα ηε ιηκλνζάιαζζα 

Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ, ππάξρεη κηα αλαθνξά ησλ Κιανπδάηνπ & 

Απνζηνινπνπινπ (1984).  

 

Όζν αθνξά ηελ αλάπηπμε ηνπ είδνπο ζε εληαηηθή θαιιηέξγεηα, παξά πνιιέο 

αλαθνξέο ππάξρνπλ νξηζκέλεο ησλ νπνίσλ αλαθέξνληαη ζηε δεκηνπξγία κνληέισλ 

αλάπηπμεο ζε εθηξνθή (Barnabe 1978, 1986, 1990, Querelou 1984, Κιανπδάηνο & 

Ρνγδαθεο 1993, Gorschokoy et al. 1999, Katselis et al. 2002a). 

 

ην παξφλ θεθαιαίν,  κειεηάηαη ε αχμεζε  θαη ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ είδνπο 

κε δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε κειέηε ησλ ιεπηψλ ηνπ άγξηνπ πιεζπζκνχ θαη 

απφ πεηξακαηηθά δεδνκέλα  ηεο αχμεζεο ηνπ είδνπο απφ ηελ ειεγρφκελε αλάπηπμε 

ηνπ (Παξάξηεκα 1).  

 
 

 

10.2. ΤΛΗΚΑ & ΜΔΘΟΓΟΗ 

 

10.2.1. Γεηγκαηνιεςίεο θαη πιηθό κειέηεο. 

 

Σν ζπλνιηθφ δείγκα πνπ εμεηάζζεθε ηειηθά γηα ηε κειέηε ησλ ιεπηψλ, αιηεχζεθε ζηηο 

ηρζπνζπιιεπηηθεο εγθαηαζηάζεηο ησλ ηρζπνηξνθείσλ ηεο ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ 

(άγξηνο πιεζπζκφο), ηελ πεξίνδν ηνπ αιηεπηηθνχ έηνπο 1994-95. Απνηειείηε απφ 727 άηνκα εχξνπο 

νιηθνχ κήθνπο 6.32 έσο 73.30 cm.  

Απφ ηελ πξψηε εμέηαζε ησλ ιεπηψλ, δηαπηζηψζεθε ε χπαξμε πνιιψλ ςεπδνδαθηπιησλ, θαη 
κηα αζπκβαηφηεηα κεηαμχ ησλ αθηηλψλ ησλ «θαζαξψλ» δαθηπιίσλ πνπ αλαγλσξίζζεθαλ θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ κεθψλ, φζνλ αθνξά ηελ πεξηνδηθφηεηα εκθάληζεο θάζε δαθηπιίνπ. Ζ κειέηε ηεο αχμεζεο 

απφ ηε εμέηαζε ηνπ ζρεκαηηζκνχ ησλ δαθηπιίσλ ζηα ιέπηα, δεκηνχξγεζε ππνςίεο φηη ήηαλ ηδηαίηεξα 

δχζθνιε ή αδχλαηή. ε απηφ ζπλεγνξνχζε θαη ην γεγνλφο ηεο κεηαθίλεζεο ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηε 

ιηκλνζάιαζζα ζηε ζάιαζζα.   

Πξνθείκελνπ λα ειεγρζεί απηή ε αδπλακία, επηιέρζεθε έλα δείγκα 291 αηφκσλ εχξνπο 

κήθνπο 16.90 έσο 69.70 cm, ην νπνίν αιηεχζεθε ην Ννέκβξην 1994, πξνθείκελνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα ηε κειέηε ηεο αχμεζεο. Ζ επηινγή ηνπ δείγκαηνο απηνχ  έγηλε   γηαηί ήηαλ ην δείγκα κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ, κε ην κεγαιχηεξν εχξνο κεγεζψλ. Απφ ην δείγκα απηφ ππνινγίζζεθαλ: 

 

 Ζ ζρέζε κήθνπο ςαξηνχ θαη αθηίλαο ιεπηνχ. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ απηήο ηεο ζρέζεο 
ρξεζηκνπνηήζεθε ην γξακκηθφ κνληέιν (Lea 1910), αθνχ ηνπιάρηζην ζηηο πεξηζζφηεξεο  

αλαθνξέο, ε ζρέζε αθηίλαο ιεπηνχ, νιηθνχ κήθνπο είλαη γξακκηθή (Boulineu-Coatanea 1970, Lan 

Hoai Thong 1970, Rafail 1971, Stequert 1972, Barnabe 1976a, Wassef & El Emary 1989). 

 Πξνζδηνξίζζεθαλ νη ζπληειεζηέο ηεο εμίζσζεο Von Bertalafy πνπ πεξηγξάθεη ηελ αχμεζε κε 

ηνλρξφλν, θαη αμηνινγήζεθαλ ηα απνηειέζκαηα. 

 

Σέινο, εμεηάζζεθαλ ηα ιέπηα πνπ ειήθζεζαλ απφ ηνλ εθηξεθφκελν άγξην γφλν θαηά ην 

δεχηεξν έηνο ηεο εθηξνθήο, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ν ρξφλνο ζρεκαηηζκνχ ηνπ δαθηπιίνπ. 

πλνιηθά κειεηήζεθαλ ιέπηα απφ 179 άηνκα άγξηνπ γφλνπ πνπ αλαπηχρζεθαλ ζε ειεγρφκελε 

εθηξνθή ζηε ιηκλνζάιαζζα (Πιεζπζκφο GA, Παξάξηεκα Iα), δειαδή ςαξηψλ γλσζηήο ειηθίαο. 

 

 

10.2.2. Πξνζδηνξηζκόο ηεο ειηθίαο ηνπ ιαβξαθηνύ από ηα ιέπηα. 

 

Γεληθή πεξηγξαθή ηνπ ιεπηνύ. 

Σα ιέπηα ηνπ ιαβξαθηνχ είλαη θηελνεηδή, ζρεδφλ ηεηξαγσληζκέλα φπσο θαηά θαλφλα είλαη ηα 

ιέπηα ησλ ςαξηψλ ηεο ηάμεο ησλ Perciformes. ηελ νπίζζηα πεξηνρή (πίζσ πεξηζψξην) θέξνπλ κηα 

ζεηξά απφ άθαλζεο κε κνξθή θηέλαο. Σν έκπξνζζελ ηκήκα πνπ είλαη ζθελσκέλν ζηε δεξκαηηθή ζήθε, 
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είλαη ιηγφηεξν απιαθσηφ θαη ζπλεπψο έρεη θαζαξφηεξνπο δαθηπιίνπο. Σν ηκήκα απηφ απνηειείηαη απφ 

ηξία ηξίγσλα πεδία (δπν πιεπξηθά πεξηζψξηα θαη έλα εκπξφζζην). Ο ππξήλαο ηνπ ιεπηνχ (ζεκείν 

πξνέιεπζεο ηνπ) απνηειεί ηελ θνηλή θνξπθή ησλ ηξηψλ ηξηγψλσλ πεδίσλ.  Οκφθεληξνη ηνπ ππξήλα 

θπθινεηδείο ζθνηεηλνί δαθηχιηνη, ζπρλά αζπλερείο, ραξαθηεξίδνπλ ηα ηξία ηξίγσλα πεδία πνπ 

ζρεκαηίδνληαη ζην εκπξφζζην ηκήκα κε θνηλή θνξθή ηνλ ππξήλα ηνπ ιεπηνχ. Σν δηάζηεκα κεηαμχ ησλ 

θπθινεηδψλ κπνξεί λα είλαη επξχ ή ζηελφ θαη ζρεηίδεηαη κε ηηο πεξηφδνπο έληνλεο ή αξγήο αχμεζεο. Οη 
δαθηχιηνη απηνί, έρνπλ κηθξή ζεκαζία γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ειηθίαο παξνπζηάδνπλ  ζπρλά 

αζπλέρεηεο ε ζπρλφηεηα ησλ νπνίσλ πνηθίιεη απφ ιέπη ζε ιέπη ζην ίδην ςάξη. Ζ αλαθνπή ησλ 

θπθινεηδψλ δαθηπιίσλ ζηα πιεπξηθά πεξηζψξηα ηνπ ιεπηνχ ζπρλά αληηζηνηρεί ζηνπο «θαζαξνχο» 

δαθηπιίνπο πνπ νλνκάδνληαη ειηθηαθνί ή εηήζηνη θαη εκθαλίδνληαη ζην έκπξνζζελ ηκήκα ηνπ ιεπηνχ. 

Οη δαθηχιηνη απηνί ζπρλά αλαθέξνληαη σο «ρεηκεξηλνί» αιιά ζηε πξαγκαηηθφηεηα ζεκαηνδνηνχλ κηα 

λέα πεξίνδν αχμεζεο, φηαλ έλα λέν απμαλφκελν ρείινο  εκθαλίδεηαη ζηελ άθξε ηνπ ιεπηνχ. Οη 

«εηήζηνη» δαθηχιηνη ζπλήζσο ηνλίδνληαη απφ κηα δηαθνξά ζηελ ππθλφηεηα ησλ θπθινεηδψλ πνπ έρνπλ 

ζηελφηεξν δηάζηεκα κεηαμχ ηνπο πξνο ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ αχμεζεο (εηθφλα 43). 

 

Ο θάζε «εηήζηνο» δαθηχιηνο αληηπξνζσπεχεη κηα δηαθνξνπνίεζε ζηελ πνξεία ηεο αχμεζε ηνπ 

ςαξηνχ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο εηεζίνπ θχθινπ. Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή εθθξάδεη ζπλήζσο ηελ 

αλαζηνιή ηεο αχμεζεο είηε ιφγσ ησλ ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ, είηε ιφγσ ηεο έιιεηςεο ηξνθήο, είηε 
άιισλ γεγνλφησλ ηνπ κεηαβνιηζκνχ φπσο ε είζνδνο ζηελ πεξίνδν ηεο αλαπαξαγσγήο (Bagenal & 

Tesch 1978).  

 

πρλά ζηα ιαβξάθηα θαηαγξάθνληαη ςεπδνδαθηχιηνη (Kenedy & Fitzmaurice 1972, Kelley 

1988, Pickett & Pawson 1994). Οη ςεπδνδαθηχιηνη δηαθξίλνληαη απφ ηνπο θαζαξνχο δαθηπιίνπο, 

θαζφζνλ νη δεχηεξνη δηαηξέρνπλ φιν ην ιέπη θαη ζηα ηξία ηξίγσλα πεδία ηνπ εκπξνζζίνπ ηκήκαηνο, 

ελψ νη ςεπδνδαθηχιηνη κφλν ζην θέληξηθφ ηξίγσλν πεδίν.  

ηνλ πιεζπζκφ πνπ κειεηήζεθε θαηαγξάςακε κεγάιν αξηζκφ ςεπδνδαθηπιίσλ, γεγνλφο πνπ 

απνδίδεηαη ζηελ αζηάζεηα ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο ιηκλνζάιαζζαο. 

 

 

    

Δηθόλα 43: ρεκαηηθή πεξηγξαθηθή απεηθφληζε ηνπ ιεπηνχ ησλ ιαβξαθηψλ (θαηά Pickett & 

Pawson 1994) 
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10.2.3.  Πξνζδηνξηζκόο ησλ δαθηπιίσλ αύμεζεο. 

 

Ζ κειέηε ησλ ιεπηψλ έγηλε ζε έλα ζπλνιηθφ δείγκα 727 αηφκσλ ιαβξαθηνχ, 

πνπ πξνέξρνληαη φια απφ ηε ιηκλνζάιαζζα Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ θαη ζηα νπνία 

ήηαλ δπλαηφο ν πξνζδηνξηζκφο θαζαξψλ δαθηπιίσλ. Ζ πξνκήζεία ησλ ςαξηψλ πνπ 

απνηέιεζαλ ην αληηθείκελν ηεο κειέηεο πξαγκαηνπνηήζεθε απεπζείαο απφ ηνπο 

αιηεπηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο πνπ εθκεηαιιεχνληαη ηε ιηκλνζάιαζζα θαη πξνέξρνληαη 

είηε απφ ηελ αιηεία ησλ ηρζπνζπιιεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ είηε απφ ηελ αιηεία κε 

δίρηπα ζηνπο ρψξνπο θαη ηελ επνρή πνπ απηή επηηξέπεηαη. Γελ έγηλε πξνκήζεηα 

ςαξηψλ απφ ην εκπφξην, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε αθξίβεηα ηεο πξνέιεπζεο 

ησλ ςαξηψλ. 

 

Με ηελ άθημε ησλ δεηγκάησλ ζην εξγαζηήξην, απηά θαζαξίδνληαη γηα ηελ 

απνκάθξπλζε απφ ην δέξκα ηνπο, ηπρφλ  ιεπηψλ άιισλ ςαξηψλ (ζχλεζεο θαηλφκελν 

θαηά ηελ εμαιίεπζε) θαη ιακβάλνληαη έλαο αξηζκφο 6-10 ιεπηψλ απφ ζπγθεθξηκέλε 

ζέζε. Ζ δεηγκαηνιεςία ησλ ιεπηψλ πξαγκαηνπνηείηαη θάησ απφ ηελ πιεπξηθή γξακκή 

θαη ζην επίπεδν ηνπ πξψηνπ ξαρηαίνπ πηεξπγίνπ. Ζ πεξηνρή απηή, έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο εξεπλεηέο πνπ έρνπλ αζρνιεζεί κε ην ζέκα 

(Booulineu 1969, Lan Hoai Thong 1970, Rafail 1971, Stequert 1972, Barnabe 1976a, 

Wassef & El Emary 1989). 

 

ηε ζπλέρεηα ηα ιέπηα ηνπνζεηνχληαη ζε θαθέινπο κε ηνλ θσδηθφ φλνκα θάζε 

αηφκνπ ηνπ δείγκαηνο θαη θπιάζζνληαη. Παξάιιεια ιακβάλνληαη φια ηα δεδνκέλα 

πνπ αθνξνχλ ην θάζε ςάξη, ζχκθσλα κε ην πξσηφθνιιν εξγαζίαο πνπ παξνπζηάδεηαη 

ζην παξάξηεκα III. Σα ιέπηα βγαίλνπλ απφ ηνπο θαθέινπο εληφο ηνπ επνκέλνπ 

10εκέξνπ, θαζαξίδνληαη κε απεζηαγκέλν λεξφ, ηξίβνληαη κεηαμχ ηνπ δείθηε θαη ηνπ 

αληίρεηξα γηα ηελ απνκάθξπλζε ηπρφλ ππνιεηκκάησλ επηδεξκίδαο θαη ζηε ζπλέρεηα 

ηνπνζεηνχληαη ζε δηάιπκα 10% NaOH, μεπιέλνληαη κε απεζηαγκέλν λεξφ θαη 

επαλαιακβάλεηαη ε δηαδηθαζία κέρξη λα θαζαξηζηνχλ  πιήξσο. 

 

Μεηά ην θαζαξηζκφ ηα ιέπηα ηνπνζεηνχληαη αλάκεζα ζε δπν 

αληηθεηκελνθφξεο πιάθεο, πνπ ζπλδένληαη κε θνιιεηηθή ηαηλία. Πάλσ ζηελ ηαηλία 

θαηαγξάθεηαη ν θσδηθφο ηνπ δείγκαηνο. Κάζε δείγκα ιεπηψλ παξαηεξείηαη ζην 

κηθξνζθφπην, θαη γίλεηαη κηα πξψηε εθηίκεζε ηεο ειηθίαο, ε νπνία θαηαγξάθεηαη ζην 

πξσηφθνιιν. Αθνινχζσο επηιέγεηαη ην θαζαξφηεξν ιέπη θαη κέζν ηνπ κηθξνζθνπίνπ 

ιακβάλεηαη ε ςεθηαθή ηνπ εηθφλα ζην πξφγξακκα αλάιπζεο εηθφλαο ImagPro. Όιεο 

νη εηθφλεο ειήθζεζαλ κε ηελ ίδηα κεγέζπλζε θαη απνζεθεχζεθαλ ειεθηξνληθά. 

 

Ζ αλάγλσζε ησλ ιεπηψλ έγηλε 3-4 θνξέο ζε δηαζηήκαηα άλσ ησλ 3 κελψλ, 

ρσξίο λα είλαη γλσζηή ε πξνεγνχκελε θάζε θνξά αλάγλσζε. Ζ κέηξεζε γίλεηαη κε ηε 

βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο αλάιπζεο εηθφλαο. Μεηξείηαη ε νιηθή δηαγψληα αθηίλα 

(Rνι) ηνπ ιεπηνχ, απφ ηνλ ππξήλα κέρξη ην απψηαην άθξν ηνπ εκπξφζζηνπ ηκήκαηνο 

ηνπ ιεπηνχ. ηνλ ίδην άμνλα πνπ κεηξείηαη ε νιηθή αθηίλα ηνπ ιεπηνχ, κεηξάηαη θαη ε 

απφζηαζε ηνπ θέληξνπ θάζε δαθηπιίνπ αξγήο αχμεζεο απφ ηνλ ππξήλα ηνπ ιεπηνχ. 

Οη κεηξήζεηο θαηαγξάθνληαη ζε ςεθηαθέο κνλάδεο αλάιπζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηα 

πξσηφθνιια εξγαζίαο. 
 

 

10.2.4. Σα ιεπηώλ ηνπ άγξηνπ γόλνπ ζε ειεγρόκελε εθηξνθή. 
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πλνιηθά κειεηήζεθαλ, κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ αλαθέξζεθε ζηε παξ. 10.2.3. θαη ηα ιέπηα 179 

αηφκσλ, απφ ηνλ πιεζπζκφ πνπ αλαπηχρζεθε ζε ειεγρφκελε εθηξνθή ζηε ιηκλνζάιαζζα θαη 

πξνέξρεηαη απφ άγξην γφλν πνπ αιηεχζεθε ηνλ Απξίιην 1996. 

 

Οη παξαθνινχζεζε ησλ ιεπηψλ γηα ην ζρεκαηηζκφ ή φρη δαθηπιίσλ αξρίδεη κε ηελ έλαξμε ηνπ 

πξψηνπ ρεηκψλα (Ννέκβξηνο 1997). Ζ κειέηε απηή έγηλε κε ζθνπφ λα πξνζδηνξηζηεί ν ρξφλνο 

ζρεκαηηζκνχ ηνπ εηήζηνπ δαθηπιίνπ.  

Σα άηνκα πνπ κειεηήζεθαλ είλαη γλσζηήο ειηθίαο, θαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηε κειέηε απηή, 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη εθηίκεζε ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ηνπ άγξηνπ πιεζπζκνχ, 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηα απνηειέζκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα I.  

 

 

10.2.5. Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ. 

 

Μεηά ηε κειέηε ησλ ιεπηψλ ηνπ ζπλφινπ ηνπ δείγκαηνο, πξαγκαηνπνηήζεθε 

επεμεξγαζία ελφο ππνδείγκαηνο 291 αηφκσλ πνπ αιηεχζεθαλ φια ην Ννέκβξην ηνπ 

1994, γηα ηνπο ιφγνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηε παξάγξαθν 10.2.1.  

 

Καηαξράο πξνζδηνξίζζεθε ε ζρέζε ηεο ζπκκεηαβνιήο ηνπ νιηθνχ κήθνπο ηνπ 

ςαξηνχ θαη ηεο νιηθήο αθηίλαο ηνπ ιεπηνχ, ζχκθσλα κε ην γξακκηθφ κνληέιν:   Lt = 

a + b Rνι (Lea 1910),  ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν αλάδξνκνο ππνινγηζκφο ηνπ κήθνπο 

κέζν ηεο αχμεζεο ηεο αθηίλαο ηνπ ιεπηνχ (Lt: νιηθφ κήθνο ζψκαηνο, Rνι  : Οιηθή 

αθηίλα ιεπηνχ, a, b: ζπληειεζηέο).  

 

Πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί θαη λα αμηνινγεζεί  ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ειηθίαο 

απφ ηνπο δαθηπιίνπο ησλ ιεπηψλ έγηλε αλάιπζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ αθηίλσλ ησλ 

κεηξνχκελσλ δαθηπιίσλ.  

Ζ ζπρλφηεηα ησλ αθηηλψλ ησλ πξνζδηνξηζζέλησλ δαθηπιίσλ ζα πξέπεη λα 

παξνπζηάδεη ζπγθεθξηκέλν κέγηζην γηα θάζε δαθηχιην κε ζηαζεξή πεξίπνπ απφζηαζε 

απφ ηνλ ππξήλα ηνπ ιεπηνχ. Γηα ην ζθνπφ απηφ έγηλε θαηαλνκή ησλ ζπρλνηήησλ ησλ 

απνζηάζεσλ θάζε δαθηπιίνπ. 

 

Θεσξψληαο ηνπο δαθηπιίνπο πνπ πξνζδηνξίζζεθαλ εηήζηνπο, εθαξκφζζεθε ην 

κνληέιν αχμεζεο πνπ πξνηείλεηαη απφ ηε καζεκαηηθή εμίζσζε Von Bertalafy :  

 

LΣt = LToo(1-e 
–k(t-to)

).    
 

Όπνπ LΣt : νιηθφ κήθνο θαηά ην ρξφλν t, t: ειηθία ζε έηε, to: ρξνληθή ζηηγκή 

πνπ ην ςάξη έρεη κεδεληθφ κήθνο (ζεσξεηηθά)  LToo : ην αζχκπησην νιηθφ κήθνο ηνπ 
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ςαξηνχ, Κ : ζπληειεζηήο θακππιφηεηαο, ν νπνίνο εθθξάδεη ηνλ ξπζκφ κε ηνλ νπνίν ε 

απμεηηθή θακπχιε πιεζηάδεη ην αζχκπησην κήθνο.  

 

Σν γξάθεκα ηεο εμίζσζεο ζρεκαηίδεη θακπχιε πνπ πιεζηάδεη αζπκπησηηθά 

κηα παξάιιειε (LΣt = LToo), σο πξνο ηνλ άμνλα ηεο ειηθίαο.  

 

Οη παξάκεηξνη ηεο εμίζσζεο ππνινγίζζεθαλ κε ηε ρξήζε γξαθηθψλ κεζφδσλ 

(γξάθεκα Ford & Walford 1946).  

Με δηαζέζηκα ηα αλάδξνκα κήθε θαηαζθεπάζζεθε ην γξάθεκα Lt + 1(Lt), 

απφ φπνπ πξνθχπηεη κηα απμεηηθή επζεία πνπ πεξηγξάθεη ε ζρέζε Lt+1=a + b Lt κε 

θιίζε b=e
-k

 θαη Loo ην ζεκείν ηνκήο ηεο επζείαο κε ηε δηρνηφκν (Loo=a/(1-b)=a/(1-e
-

k
). Οη ζπληειεζηέο a,b ππνινγίδνληαη κε ηε κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ. 

Ζ γξαθηθή απηή κέζνδνο βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη ζην αζπκπησηηθφ 

κήθνο ε εηήζηα κεηαβνιή ηνπ κήθνπο είλαη κεδέλ. Ζ επεμεξγαζία έγηλε κε  

πξφγξακκα Exel  ηεο Microsoft. 

Απφ ηε δηαδηθαζία απηή ππνινγίζζεθε ην Ltoo, ην νπνίν είλαη ην αζχκπησην  

κήθνο ζην νπνίν ηείλεη λα θζάζεη ην ςάξη. Σν κέγηζην κήθνο είλαη ην 95% ηνπ Ltoo 

(Beverton 1963).  

 

  
10.2.6. Αύμεζε θαη ξπζκόο αύμεζεο θαηά βάξνο. 

 

Ζ εθηίκεζε ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο θαηά βάξνο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο 

ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ, ζηεξίρζεθε ζηα κνληέια αχμεζε ηνπ 

είδνπο  θαηά βάξνο ζε εληαηηθή εθηξνθή.  

Ζ αχμεζε θαηά βάξνο, έρεη πεξηζζφηεξν  ελδηαθέξνλ γηα ηελ παξαγσγηθή 

δηαρείξηζε ηεο ιηκλνζάιαζζαο, απφ φ,ηη ε αχμεζε θαηά κήθνο.  

Δλ ηνχηνηο νη ζρέζεηο κήθνπο-βάξνπο πνπ πξνζδηνξίζζεθαλ ζην 9
ν
 θεθάιαην, 

επηηξέπνπλ ηελ κεηαηξνπή απφ ην βάξνο ζην κήθνο θαη αλάπνδα.   

 

ην παξάξηεκα I, δηαπηζηψζεθε φηη ην κνληέιν πνπ πξνηείλεηαη γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ηνπ ιαβξαθηνχ απφ Katselis et al. (2002a), έρεη 

πνιχ θαιή εθαξκνγή ηφζν γηα ηελ εθηξνθή γφλνπ εθθνιαπηεξίνπ, φζν θαη γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ άγξηνπ γφλνπ ζε ειεγρφκελεο ζπλζήθεο.  

 

Σν κνληέιν πεξηγξάθεηαη απφ ηελ εμίζσζε :  
 

G= 10
-3

 [-5.5 ln Wi + 11.4 ln Ti] 
 

Όπνπ: (G), ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ βάξνπο, (Wi) ην αξρηθφ βάξνο ζε g. θαη 

(Ti) ε κέζε ζεξκνθξαζία ηνπ δηαζηήκαηνο εθηξνθήο. 
 

 Οη ππνινγηζκνί έγηλαλ κε βάζε ηα αθφινπζα δεδνκέλα: 

 

1. Σν κνληέιν αχμεζεο πνπ πξναλαθέξζεθε θαη ην νπνίν φπσο απνδείρζεθε ζην παξάξηεκα 1, έρεη 

πνιχ θαιή εθαξκνγή. 

 

2. Σν κνληέιν ζχλδεζεο ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο αέξα κε ηε κέζε ζεξκνθξαζία λεξνχ πνπ 

αλαθέξεηαη ζηε παξ. 2.2.2.2. θαη πεξηγξάθεηαη απφ ηε ζρέζε Σλεξνχ=1,871+0,963Σαέξα (Γεκεηξίνπ 
et al. 2000). 

 

3. Σηο κέζεο ζεξκνθξαζίεο αέξα ηεο πεξηνρήο κειέηεο (πίλαθαο 3). 
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4. Σν κήθνο πνπ έρεη γφλνο θαηά ηελ είζνδν ηνπ ζηε ιηκλνζάιαζζα θαη ην νπνίν πξνζδηνξίζζεθε ζε 

33.9 mm (πίλαθαο 12), θαζψο θαη ηε ζρέζε κήθνπο-βάξνπο ηελ επνρή ηεο κέγηζηεο εκθάληζεο, 

δειαδή ην Μάην (πίλαθαο 62). 

 

Σα απνηειέζκαηα ζπγθξίλνληαη ηφζν κε ηελ εθηξνθή ηνπ άγξηνπ γφλνπ ζηνλ ειεγρφκελν ρψξν 
ηεο ιηκλνζάιαζζαο, φζν θαη κε ηα δεδνκέλα αιηείαο ηνπ άγξηνπ πιεζπζκνχ, γηα ηα άηνκα εθείλα ζηα 

νπνία απφ ηε κειέηε ησλ ιεπηψλ δελ βξέζεθε δαθηχιηνο θαη ηα νπνία θαηαηάζζνληαη ζηελ ειηθηαθή 

ηάμε 0+ & 1+. 

  
 

 

10.3. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

10.3.1. Γεδνκέλα δεηγκαηνιεςίαο θαη εθηίκεζε ειηθίαο. 

 

Απφ ην ζπλνιηθφ δείγκα ησλ ςαξηψλ πνπ εμεηάζζεθαλ, θαζαξνί δαθηχιηνη 

πξνζδηνξίζζεθαλ ζε 727 άηνκα. Σα άηνκα πνπ δελ έθεξάλ δαθηχιην νλνκάζζεθαλ 

0+, απηά πνπ έθεξαλ έλαλ, δπν θιπ νλνκάζζεθαλ 1+, 2+ θηι.  

 

Ζ κεληαία θαηαλνκή ησλ αηφκσλ, κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ δαθηπιίσλ 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 70, θαη ζηα δηαγξάκκαηα ηεο εηθφλαο 45. Παξαηεξνχκε 

φηη ην 76.5% ησλ αηφκσλ, ζηα ιέπηα ησλ νπνίσλ  δελ ππήξρε δαθηχιηνο, αιηεχζεθαλ 

ηνλ Αχγνπζην. Απφ ηα ππφινηπα, ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά θαηαγξάθνληαη ην 

Ννέκβξην. Ζ κεηαβνιή ηνπ κέζνπ κήθνπο αλά θαηεγνξία δίδεηαη ζην δηάγξακκα ηεο 

εηθφλαο 44.  

 
ηνλ πίλαθα 71, παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ησλ αηφκσλ ηνπ δείγκαηνο αλά θιάζε κήθνπο θαη 

αλά αξηζκφ δαθηπιίσλ πνπ πξνζδηνξίζζεθε γηα ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ (αλεμάξηεηα ηνπ θχινπ), ελψ 
ζηνπο πίλαθεο 72, 73 & 74 ε παξνπζίαζε γίλεηαη αλά θχιν.  

 

ην δηάγξακκα ηεο εηθφλαο 46, παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ηνπ κήθνπο ζε ζρέζε κε ηελ 

«ειηθηαθή ηάμε». 

 

 
Πίλαθαο 70: Μεληαία θαηαλνκή ζαλ πνζνζηφ % ησλ αηφκσλ ηνπ δείγκαηνο κε βάζε ησλ αξηζκφ ησλ 

θαζαξψλ δαθηπιίσλ πνπ πξνζδηνξίζζεθαλ. 
 

ΜΖΝΑ % στνόηηηα καηανομής ανά αριθμό δακησλίων    

0+ 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 

Α  1.4 0.9 2.4  0.9 2.2    

Μ   1.9 3.2 2.8  2.2    

Ι  2.9    5 0.9 2.2    

Ι  8.8   0.8 1.6      

Α 76.5 8.6 20.6 9.6 3.3 1.8     

  2.9 2.9 8.4 4 5 1.8 4.4   

Ο  4.3 6.5 9.5 9.9 1.8     

Ν 10.3 71.4 35.5 47.6 37.6 24.8 20 13.3 33.3 100 

Γ  1.5 4.3 8.4 4.8 14.9 14.2 24.4 40 66.6  

Ι    3.2 2.2 12.4 4.4    

Φ   0.9 4 12.2 22.1 11.1 20   

Μ  7.1 16.8 11.1 5.5 19.5 28.9 26.7   

Ν 68 70 106 125 181 113 46 14 3 1 

Lt cm 15.45 21.66 22.85 27.5 31.93 40.1 46.4 55.13 62 66.1 

Stdev  Lt  3.62 1.7 1.7 3.6 6.2 9.2 10.8 10.2 1.9  
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W gr 45.06 105.1 120.2 216.1 377.8 811 1355 2221 2655 3675 

Stdev  W 26.1 23.4 27.6 92 231 605 1080 1230 162  

 

 

 

 

Δηθόλα 46: Δμέιημε ηνπ κέζνπ κήθνπο ζε cm, αλά θαηεγνξία αηφκσλ κε αξηζκνχο δαθηπιίσλ 0, 1, 2 θηι 

πνπ πξνζδηνξίζζεθαλ 

 

 
Δηθόλαο 45: Ζ κεληαία θαηαλνκή κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ δαθηπιίσλ. 0+
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Πίλαθαο 71: Καηαλνκή ησλ αηφκσλ ηνπ δείγκαηνο αλά θιάζε κήθνπο (cm) θαη αλά αξηζκφ δαθηπιίσλ 

πνπ πξνζδηνξίζζεθε ζηα ιέπηα. 

 
Κλάζη (cm) 0+ 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 

< 8.0  5          

8.0-10.0  4          

10.0-12.0  1          

12.0-14.0  4          

14.0-16.0 20          

16.0-18.0 22  1         

18.0-20.0  7 14  1        

20.0-22.0  5 29 36  4       

22.0-24.0  17 42 16  2      

24.0-26.0   9 22 28 10      

26.0-28.0    3 30 44  5     

28.0-30.0    2 21 36  9     

30.0-31.0    11 25 14 2    

31.0-34.0     8 16  8 7    

34.0-36.0     3 16 11 2    

36.0-38.0     3  5  8 1 1   

38.0-40.0     1  6  9 2    

40.0-42.0      6  6 3 2   

42.0-44.0      2  7 6    

44.0-46.0      3  6 1    

46.0-48.0      4  4 3 1   

48.0-50.0      3  6 3    

50.0-52.0       6 2 1   

52.0-54.0      3  6 4 1   

54.0-56.0       3 1 1   

56.0-58.0       2 1 1   

58.0-60.0       1 1    

60.0-62.0       2 1   

62.0-64.0       2 3   

64.0-66.0       1 1  2  

66.0-68.0       1 1 1  1 

>68.0       1 1 1  

ΤΝΟΛΟ 68 70 106 125 181 113 46 14 3 1 

Lt cm 15.45 21.7 22.85 27.5 31.93 40.1 46.4 55.1 62 66.1 

Stdev  Lt 3.62 1.7 1.7 3.6 6.2 9.2 10.8 10.2 1.9  

W gr 45.06 105.1 120.2 216.1 377.8 811 1355 2221 2655 3675 

   Stdev  W 26.1 23.4 27.6 92 231 605 1080 1230 162  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πίλαθαο 72: Καηαλνκή ησλ αλσξίκσλ αηφκσλ ηνπ δείγκαηνο αλά θιάζε κήθνπο (cm) θαη αλά αξηζκφ 

δαθηπιίσλ πνπ πξνζδηνξίζζεθε ζηα ιέπηα. 
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Κλάζη (cm) 0+ 1+ 2+ 3+ 

< 8.0  5    

8.0-10.0  4    

10.0-12.0  1    

12.0-14.0  4    

14.0-16.0 20    

16.0-18.0 22    

18.0-20.0  4 9  1  

20.0-22.0  6 17 2 

22.0-24.0  2 9 3 

24.0-26.0     

ΤΝΟΛΟ 60  17   27 5 

Lt cm     14.74 20.65 21.6 22.3 

Stdev     3.2 1.1  0.7 1 

 

 
Πίλαθαο 73: Καηαλνκή ησλ αξζεληθψλ αηφκσλ ηνπ δείγκαηνο αλά θιάζε κήθνπο (cm) θαη αλά αξηζκφ 

δαθηπιίσλ πνπ πξνζδηνξίζζεθε ζηα ιέπηα. 

 

 

Κλάζη (cm) 0+ 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 

16.0-18.0   1       

18.0-20.0 3  5       

20.0-22.0 4 16 15  1     

22.0-24.0   8 15  4  1    

24.0-26.0   2 10  8  4    

26.0-28.0    2 15 23 2   

28.0-30.0    13 22 7 2  

30.0-31.0     5 14 8   

31.0-34.0     5  9 3   

34.0-36.0     1  5 5  1 

36.0-38.0      3 5   

38.0-40.0      1 4   

40.0-42.0      2 3   

42.0-44.0      1 4 2  

44.0-46.0      4   

46.0-48.0        1 

48.0-50.0       1  

50.0-52.0         

52.0-54.0      1   

54.0-56.0      1   

56.0-58.0         

ΤΝΟΛΟ 7   32   42   52    85   47 5 2 

Lt cm 20.6 21.4 22.7 27.9 30.2 36.3 40.8 41.5 

Stdev  1.4  1.7  1.7  2.8  3.8  6.6  6.9  7.1 

 

 

 
 

 

 

Πίλαθαο 74: Καηαλνκή ησλ ζειπθψλ αηφκσλ ηνπ δείγκαηνο αλά θιάζε κήθνπο (cm) θαη αλά αξηζκφ 

δαθηπιίσλ πνπ πξνζδηνξίζζεθε ζηα ιέπηα. 

 

Κλάζη (cm) 0+ 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 

20.0-22.0 1 7  4  1       
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22.0-24.0  7 14  9  1      

24.0-26.0  7 11 20  6      

26.0-28.0    1 15 21 3     

28.0-30.0    2  8 12 2     

30.0-31.0     2  8 3 2    

31.0-34.0     1  4 5 2    

34.0-36.0     1  5 6 2    

36.0-38.0     2  2 2 1    

38.0-40.0      4 4 2    

40.0-42.0      4 2 3 2   

42.0-44.0      3 3    

44.0-46.0      2 1 1    

46.0-48.0      4 4 3    

48.0-50.0      3 5 2    

50.0-52.0      5 2    

52.0-54.0      3 3 4 1   

54.0-56.0      1 1    

56.0-58.0      2 1 1   

58.0-60.0      1 1    

60.0-62.0       1 1 1  

62.0-64.0       2 3   

64.0-66.0       1  1  

66.0-68.0       1 1  1 

>68.0        1   

ΤΝΟΛΟ 1 21 32 59 79 52 35 10 2 1 

Lt cm 21.7 22.9 23.8 26.6 33.2 41.8 47.3 58.2 62.4 66.1 

Stdev   1.3  1.7  3.1  7.9 9 10.1 10.6  2.5  

 
 

 

Δηθόλαο 46: Δμέιημε ηνπ κέζνπ κήθνπο αλά «ειηθηαθή» ηάμε. 

 

 

Απφ ηνλ πίλαθα 71, επηζεκαίλεηαη ε κεγάιε δηαζπνξά ησλ θιάζεσλ κήθνπο πνπ 

θαηαγξάθεηαη γηα ηα άηνκα πνπ θαηαηάζζνληαη ζε ειηθηαθή ηάμε κεγαιχηεξε ηνπ 3+.  

Σν κέζν κήθνο γηα ηα αξζεληθά, αξρίδεη λα δηαθνξνπνηείηαη κεηά ηελ ειηθηαθή ηάμε 4+, κε 

ππεξνρή ησλ ζειπθψλ, ελψ απνπζηάδνπλ ηα αξζεληθά άηνκα ζηηο ειηθηαθέο ηάμεηο 8+ θαη 9+ (πίλαθεο 
73 & 74). 
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ηνλ πίλαθα 75, παξνπζηάδνληαη ηα πξνζδηνξηζζέληα κέζα κήθε θαη κέζα βάξε ησλ αηφκσλ 

ηεο ειηθηαθήο ηάμεο 0+, 1+ θαη 2+ πνπ πξνζδηνξίζζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αιηεπηηθνχ έηνπο 1994-

95, πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξηζνχλ ηα δεδνκέλα κε ηελ ειεγρφκελε αλάπηπμε ηνπ είδνπο. 

 

Πίλαθαο 75: Μέζα πξνζδηνξηζζέληα κήθε θαη βάξε ηνπ άγξηνπ πιεζπζκνχ ηεο ιηκλνζάιαζζαο ησλ 

«ειηθηαθψλ» ηάμεσλ 0+, 1+ & 2+. 
 

ΜΗΝΑ 
0+ 1+ 2+ 

N Lt cm W gr N Lt cm W gr N Lt cm W gr 

ΜΑΡΣΙΟ    5 22.4±1.3 110±24 18 22.5±0.8 111.8±11 

ΑΠΡΙΛΙΟ    1 23 115 1 22.7 123 

ΜΑΙΟ       2 25.4±2.7 159.5±10.6 

ΙΟΤΝΙΟ 2 6.8±0.75 3.4±0.9       

ΙΟΤΛΙΟ 6 8.96±2.96 9±9.7       

ΑΤΓΟΤΣΟ 52 15.7±1.99 43.0±14.7 6 20.5±1.2 73.7±13.2 22 21.9±0.85 102.1±12 

ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ    2 20.5±1.0 87.3±8.8 9 22.1±1.8 99.2±14.1 

ΟΚΣΩΒΡΙΟ    3 19.4±1.3 70.7±14.7 7 22.1±1.4 113.4±33.2 

ΝΟΔΜΒΡΙΟ 7 21.0±1.2 99.3±14.3 50 21.8±1.7 110.1±25 38 23.8±1.8 139±30.3 

ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 1 19 70.6 3 22.6±0.8 119±18.2 8 22.6±1.2 122.9±18.6 

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ          

ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ       1 21.4 89 

 

 

 

10.3.2. Ο ρξόλνο ζρεκαηηζκνύ ηνπ δαθηπιίνπ ζε ειεγρόκελεο ζπλζήθεο αλάπηπμεο.  

 

Σα  απνηειέζκαηα ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ ιεπηψλ ηνπ πιεζπζκνχ GA (άγξηνο γφλνο ζε 

εθηξνθή), παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 76. Ζ εθηξνθή άξρηζε ζηηο 30/4/1996 (παξάξηεκα Ηα).  

Ζ πξψηε παξαηήξεζε ιεπηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε 1/11/1996, θαη βξέζεθε φηη 33% ησλ ςαξηψλ 

είρε ζρεκαηίζεη δαθηχιην, ελψ ζην ηέινο ηνπ ίδηνπ κήλα ην πνζνζηφ ησλ ςαξηψλ πνπ είρε ζρεκαηίζεη 

δαθηχιην ήηαλ 75%. Σνλ Ηαλνπάξην 1997, ην 100% ησλ αηφκσλ πνπ εμεηάζζεθαλ είρε έλαλ δαθηχιην. 

Σνλ επφκελν Ννέκβξην (3/11/1997) ην 50% ησλ αηφκσλ ηνπ δείγκαηνο είρε δεχηεξν δαθηχιην θαη 

Ηαλνπάξην 1998, ην 100%. 

 
Από τον πίνακα 76, προκύπτει ότι ο σχηματισμός του δακτυλίου αρχίζει το Νοέμβριο 

και έχει ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο. Εξάλλου από τα αποτελέσματα της εκτροφής ο 
Νοέμβριος  είναι ο μήνας κατά τον οποίο αρχίζει να καταγράφεται στην εκτροφή ο μικρότερος 
ρυθμός αύξησης (Παράρτημα Ια). 

 
Σο μέσο μήκος των ατόμων χωρίς δακτύλιο είναι μικρότερο των 16.4 cm, ενώ τα ψάρια 

με δύο δακτυλίους έχουν μήκος άνω των 26.8 cm.  
 

 

Πίλαθαο 76: Απνηειέζκαηα παξαηεξήζεσλ ηνπ ζρεκαηηζκνύ δαθηπιίσλ ζηα ιέπηα ηνπ άγξηνπ γόλνπ 

πνπ αλαπηύρζεθε ζε ειεγρόκελεο ζπλζήθεο ζηε ιηκλνζάιαζζα (Γείγκα GA).  

 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 

Ν Lt cm Stdev Lt W gr Stdev W 0+ 1+ 2+ 

1/11/1996 15 16.4 2.6 51.7 30.2 10  5  

26/11/1996 12 16.4 2.6 61.0 31.5  3  9  

29/1/1997 10 17.4 1.4 69.1 13.6  10  

3/3/1997 10 17.9 1.5 75.3 17.9  10  

5/5/1997  8 18.7 1.6 87.7 31.5   8  

2/6/1997 10 20.2 2.9 97.1 20.2  10  

1/7/1997  8 22.1 2.4 134.1 38.9  8  

9/10/1997 13 25.1 1.2 192.7 25.1  13  
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3/11/1997 10 26.2       1 234.0 33.0   5  5 

5/1/1998  8 26.8 1.4 281.6 26.8    8 

3/2/1998 75 27.5 2.8 288.6 27.5   75 

ΤΝΟΛΟ 179     13 78 88 

 

 

10.3.3. ρέζε νιηθνύ κήθνπο-αθηίλαο ιεπηνύ. 

 

Ζ ζρέζε κεηαμχ ηνπ νιηθνχ κήθνπο  ηνπ ςαξηνχ (Lt ) κε ηελ νιηθή αθηίλα ηνπ 

ιεπηνχ (Ro) πξνζεγγίζζεθε κε ην γξακκηθφ κνληέιν ζε δείγκα 291 αηφκσλ ηνπ 

άγξηνπ πιεζπζκνχ πνπ αιηεχζεθε ηνλ Ννέκβξην 1994. Ζ ζρέζε πεξηγξάθεηαη απφ 

ηελ εμίζσζε  (εηθφλα 47) :   Lt = 7.92 10
-3

 Ro + 5.47  (r
2
 = 0.9684) 

 

 

Δηθόλα 47: ρέζε νιηθνχ κήθνπο ςαξηνχ-νιηθήο αθηίλαο ιεπηνχ. 

10.3.4. Έιεγρνο ηεο ζηαζεξόηεηαο ησλ δαθηπιίσλ. 

 
Πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε ζηαζεξφηεηα ησλ δαθηπιίσλ πνπ ζρεκαηίδνληαη, απφ ην δείγκα 

ησλ 291 αηφκσλ ηνπ κελφο Ννεκβξίνπ, έγηλαλ ηα ηζηνγξάκκαηα δηαθχκαλζεο ζπρλφηεηαο γηα ηνπο 

δαθηπιίνπο 1,2,3 θαη 4 (εηθφλα 48). 

Παξαηεξψληαο ηελ εηθφλα 48, δηαπηζηψλεηαη φηη νη αθηίλεο ησλ δαθηπιίσλ αλά δπν 

επηθαιχπηνληαη ζε κεγάιν βαζκφ. 

 

 

Lt= 0.0792  Ro + 5.4678

r 2  = 0.9684, n=219
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Δηθόλα 48: Γηαθχκαλζε ζπρλφηεηαο αθηίλσλ δαθηπιίσλ 1, 2, 3 & 4. 

 

 

10.3.5. Ζ αύμεζε θαηά κήθνο βάζεη ηνπ κνληέινπ Von Bertalanfy. 

 

 Γηα ην δείγκα ησλ 291 αηφκσλ ηνπ κελφο Ννεκβξίνπ 1994, ππνινγίζζεθαλ νη παξάκεηξνη k 
& Loo  ηεο εμίζσζεο  ηνπ Von Bertalanfy. 

 

Οη ππνινγηζκνί έγηλαλ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο κέζεο ηηκέο ησλ αθηηλψλ θάζε δαθηπιίνπ γηα ηε 

θαηαζθεπή ηνπ γξαθήκαηνο Ford & Walford (1946), πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα 49. 

 

Από ην γξάθεκα ηεο εηθόλαο 49, ππνινγίδνληαη:   
 
1. H παξάκεηξν k:   b= e-k  ή  0.7771 = e-k   k = 0.25 

 

2. H παξάκεηξνο Roo :  Roo = a / (1-b) =  99.437/(1-0.7771) = 446.1059  

 

3. H παξάκεηξνο Loo ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε νιηθνχ κήθνπο-νιηθήο αθηίλαο ιεπηνχ. Loo = 0.0792 

Roo + 5.4678 = 40.8 cm 

 

Απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο ππνινγηζκνχο βξέζεθε φηη ην αζπκπησηηθφ κήθνο είλαη 40.8 cm, 

πνπ ζεκαίλεη  φηη ην κέγηζην κήθνο ηνπ ιαβξαθηνχ ηεο ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ ζα 

πξέπεη λα είλαη  95% Loo δειαδή  38.75 cm.  

Σν γεγνλφο απηφ είλαη άηνπν, θαζφζνλ ζην δείγκα καο ην κεγαιχηεξν άηνκν πνπ αιηεχζεθε ήηαλ 

73.3 cm.  

 

Απφ ηα πξνεγνχκελα είλαη ζαθέο, πψο δελ είλαη δπλαηφλ λα εθαξκνζζεί ην κνληέιν Von 

Bertalanfy, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θαηά κήθνο αχμεζεο. 

 

 

 

Δηθόλα 49: Γξάθεκα Ford & Walford. 

 

Θεσξψληαο ηνπο δαθηπιίνπο εηήζηνπο, ην ζεσξεηηθά πξνζδηνξηζζέλ κνληέιν αχμεζεο ηνπ 

Von Bertalanfy, θαη εθείλν πνπ πξαγκαηηθά πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ απέρνπλ πνιχ 

(εηθφλα 50).  
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Σν ζεσξεηηθφ κνληέιν θαηαζθεπάζζεθε κε ηελ ππφζεζε φηη ην k=0.25 & Loo = 73.3 cm, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζρέζε νιηθνχ κήθνπο-νιηθήο αθηίλαο ιεπηνχ πνπ πξνζδηνξίζζεθε. 

 

 
Δηθόλα 50: Θεσξεηηθφ θαη πξαγκαηηθφ κνληέιν θαηά κήθνο αχμεζεο, κε ηελ ππφζεζε φηη νη δαθηχιηνη 

είλαη εηήζηνη.  

 

10.3.6. Η αύξηση κατά βάρος σε ελεγχόμενη εκτροφή. 
 

Με βάζε ηηο παξαδνρέο θαη ηα δεδνκέλα πνπ αλαθέξνληαη ζηε παξ. 10.1.2., θαηαζθεπάζζεθε 

ν πίλαθαο 77α, δειαδή ηεο πξφβιεςεο ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο θαη ηεο αχμεζε θαηά βάξνο ηνπ 

ιαβξαθηνχ ηεο ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ.  

 

ηνλ πίλαθα 77β, αλαγξάθνληαη νη κέζεο ηηκέο ηνπ βάξνπο πνπ πξνζδηνξίζζεθε απφ ηελ 

ειεγρφκελε εθηξνθή ηνπ είδνπο ζηε ιηκλνζάιαζζα θαζψο θαη νη κέζεο ηηκέο ησλ αηφκσλ πνπ 

αιηεχζεθαλ θαη θαηαηάρζεθαλ ζηνπο αληίζηνηρνπο κήλεο ζηηο ειηθηαθέο ηάμεηο 0+ & 1+,  ηνπο 

αληίζηνηρνπο κήλεο  γηα ηνπο νπνίνπο εθαξκφδεηαη ην κνληέιν.  

 
Απφ ηα δεδνκέλα απηά, πξνθχπηεη φηη, ν γφλνο ηνπ ιαβξαθηνχ πνπ εηζέξρεηαη ζηε 

ιηκλνζάιαζζα ηνλ Απξίιην κε βάξνο ηεο ηάμεο 0.2 g (πίλαθαο 12), ζην ηέινο ηνπ 1νπ ρεηκψλα έρεη 

απνθηήζεη έλα βάξνο ηεο ηάμεο ησλ 100 g.  

Ζ αχμεζε απηή, δελ είλαη πνιχ δηαθνξεηηθή απφ εθείλε πνπ πξνζδηνξίζζεθε απφ ηελ 

εληαηηθή εθηξνθή ηνπ είδνπο ζε ειεγρφκελν ρψξν εληφο ηεο ιηκλνζάιαζζαο. 

  

Σν γεγνλφο απηφ, καο επηηξέπεη λα ζπκπεξάλνπκε φηη, αλ ην ιαβξάθη παξέκελε ζηε 

ιηκλνζάιαζζα, ην ηέινο ηνπ 2νπ ρεηκψλα, ζα απνθηνχζε έλα βάξνο ηεο ηάμεο ησλ 280 g φπσο 

πξνθχπηεη θαη απφ ηελ ειεγρφκελε εθηξνθή (παξάξηεκα Η). 

 

Σν γεγνλφο απηφ δελ θαηαγξάθεηαη ζηα άηνκα ηνπ άγξηνπ πιεζπζκνχ ηεο ειηθηαθήο ηάμεο 

1+. Δλψ νη κέζεο ηηκέο βάξνπο ησλ αηφκσλ ηνπ άγξηνπ πιεζπζκνχ πνπ αιηεχζεθαλ ζηε ι/ζ ζε 
ειηθηαθή ηάμε 0+, δελ είλαη δηαθνξεηηθέο, απηψλ πνπ εθηηκήζεθαλ απφ ην κνληέιν αλάπηπμεο.  

Οη απνθιίζεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζπλδένληαη κε ην κέγεζνο θαη ηνλ ρξφλν εηζφδνπ ηνπ γφλνπ 

ζηε ιηκλνζάιαζζα. 

 

Πίλαθαο 77: Δθηίκεζε ηεο αχμεζεο θαηά βάξνο ηνπ ιαβξαθηνχ ηεο ι/ζ Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ. Ζ 

εθηίκεζε ζηεξίδεηαη ζην κνληέιν αχμεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηε παξάγξαθν 2.3. ηνπ παξφληνο. Οη 

ζεξκνθξαζίεο αέξα είλαη νη κέζεο ηηκέο ηεο 10εηίαο (πίλαθαο 3, 1ν θεθάιαην). Οη ζεξκνθξαζίεο ηεο ι/ζ 

ππνινγίδνληαη απφ ηνλ ηχπν Σλεξνχ=1,871+0,963Σαέξα (Γεκεηξίνπ et al. 2000). 

 

ΜΖΝΑ 
Πίλαθαο 77α Πίλαθαο 77β 
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αεξα ι/ζ W g G% W g G% 0+ 1+ 

Απξίιηνο 16.2 17.5 0.2 4.5 0.4±0.01 4.1   

Μάηνο 20.2 21.3 0.7 3.9     

Ηνύληνο 24.1 25.1 2.1 3.4 5.2±3.1 3.1 3.4±2.9  

Ηνύιηνο 26.6 27.5 5.8 2.8 11.2±5.3 3.1 9±3.7  

Αύγνπζηνο 25.7 26.6 13.4 2.1 30.6±14.1 0.8 43.0±14.7 73.7±13.2 

επηέκβξηνο 21.9 23.0 25.4 1.5 40.1±25.9 0.8  87.3±8.8 

Οθηώβξηνο 16.6 17.9 40.0 0.9 51.7±30.2 0.6  70.7±14.7 

Ννέκβξηνο 12.1 13.5 53.0 0.8 60.9±31.5 0.2 99.3±14.3 110.1±25 

Γεθέκβξηνο 12.9 14.3 68.3 0.5 69.1±13.6 0.1 70.6 119±18.2 

Ηαλνπάξηνο 9.9 11.4 78.3 0.4 75.3±17.9 0.2   

Φεβξνπάξηνο 10.6 12.1 89.4 0.5 87.7±31.5 0.2   

Μάξηηνο 12.8 14.2 105.5 0.6    110±24 

Απξίιηνο 16.2 17.5 130.1 0.7 97.7±20.2 0.2  115 

 

 

10.4. ΤΕΖΣΖΖ 

 

ην ιαβξάθη, νη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ηα ιέπηα γηα 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ειηθίαο (Cravier 1961, Lan Hoai  Thong, 1970, Barnabe 1976α, 

Bouain 1977, Kelley 1988, Wassef & El-Emary 1989, Kara 1999).  

Ζ επηινγή απηή, ζπλήζσο γίλεηαη γηαηί παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζπιινγήο 

κεγάινπ αξηζκνχ δεδνκέλσλ κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο, δεδνκέλνπ φηη ην είδνο 

είλαη έλα απφ ηα πιένλ εκπνξηθά (Pickett & Pawson 1994). Δμάιινπ, κειέηεο   

ζχγθξηζεο πξνζδηνξηζκνχ ηεο ειηθίαο θαη απφ άιιεο θαηαζθεπέο, φπσο σηφιηζνη 

(Boulineau-Coatanea 1969, Barnabe 1976a) ή βξαγρηαθά επηθαιχκκαηα (Kennedy & 

Fitzmaurice 1972)  δίλνπλ αλάινγα απνηειέζκαηα, ψζηε λα πξνηείλνληαη ηα ιέπηα σο  

κηα νηθνλνκηθή κέζνδν κε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα (Ottaway & Simkss 1979).  

 

Σα ιέπηα ηνπ ιαβξαθηνχ είλαη γεληθά επαλάγλσζηα (Cravier 1961). Έρεη 

αλαθεξζεί ν ζρεκαηηζκφο ςεπδνθαθηπιίσλ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, πνπ νθείινληαη 

ζε μαθληθέο αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο ή ηεο δηαηξνθήο (Kennedy & Fitzmaurice 

1972, Kelley 1988), νη νπνίνη φκσο ζρεηηθά εχθνια αλαγλσξίδνληαη δεδνκέλνπ φηη 

δελ επεθηείλνληαη ζηα πιεπξηθά πεξηζψξηα ηνπ εκπξφζζηνπ ηκήκαηνο ην ιεπηνχ 

(Pickett & Pawson 1994).  

Σν ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα ζηελ αλάγλσζε ησλ ιεπηψλ ηνπ ιαβξαθηνχ, 

είλαη ν εληνπηζκφο ηνπ ζρεκαηηζκνχ ηνπ πξψηνπ εηήζηνπ δαθηπιίνπ, δεδνκέλνπ φηη, 

ηα λεαξά ηρζχδηα παξακέλνπλ θαηά θαλφλα ζε πεξηνρέο κε ζεξκά  λεξά ην πξψην έηνο 

ηεο δσήο ηνπο (Cravier 1961, Pickett & Pawson 1994). Δηδηθφηεξα γηα ην ιαβξάθη, 

είλαη γεληθά απνδεθηφ, φηη ν παξάγνληαο ζεξκνθξαζία έρεη ηε ζεκαληηθφηεξε 

επίδξαζε ζην ζρεκαηηζκφ ηνπ δαθηπιίνπ (Alliot et al. 1983, Kelley 1988, Kara 

1999). O παξάγνληαο απηφο απνθηά αθφκα πεξηζζφηεξε ζεκαζία γηα ηα λεαξά 

ηρζχδηα, θαζψο ζπλδέεηαη κε ηε δηαηξνθή θαη κε ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ζεξακάησλ 

(Pouliquen 1974, Guerin-Ancey 1973, Pickett & Pawson 1994). 
 

ηελ παξνχζα κειέηε, ν ρξφλνο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ δαθηπιίνπ, πξνζδηνξίζζεθε απφ ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ είδνπο ζε ειεγρφκελε εθηξνθή ζηε ιηκλνζάιαζζα Μεζνινγγίνπ-

Αηησιηθνχ. Ο ρξφλνο απηφο εληνπίζζεθε απφ ην Ννέκβξην - Φεβξνπάξην, θαη ζπλδέεηαη κε ηε κεγάιε 

πηψζε ησλ ζεξκνθξαζηψλ ζηε ιηκλνζάιαζζα. Δμάιινπ, απφ ηελ εθηξνθή ηνπ είδνπο, ζε ειεγρφκελν 
ρψξν, ζηε ιηκλνζάιαζζα (παξάξηεκα 1α), δηαπηζηψζεθε φηη νη κηθξφηεξνη ξπζκνί αχμεζεο αξρίδνπλ 

λα παξαηεξνχληαη απφ ην Ννέκβξην κέρξη ηνλ Απξίιην. ηνλ θφιπν ηεο Αλακπα (Αιγεξία) ν Kara 

(1999), ζπλδέεη ηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ δαθηπιίνπ κε ηηο ρακειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο ηνπ λεξνχ ηελ 

πεξίνδν απφ Γεθέκβξην-Φεβξνπάξην, ελψ νη Wassef & El-Emary (1988), ζηελ πεξηνρή ηεο 

Αιεμάλδξείαο εληνπίδνπλ ηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ δαθηπιίνπ αξγά ηνλ Υεηκψλα (Ηαλνπάξην-Φεβξνπάξην). 
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O Barnabe (1976a) ρξεζηκνπνηψληαο θαη δεδνκέλα εληαηηθήο εθηξνθήο επηβεβαηψλεη γηα ηνλ άγξην 

πιεζπζκφ ηεο Sete (Ν. Γαιιία), ην ζρεκαηηζκφ ηνπ δαθηπιίνπ απφ Ννέκβξην έσο Απξίιην, φηαλ 

θαηαγξάθεηαη ε κηθξφηεξε αχμεζε.  

 

ε θάζε πεξίπησζε ν ζρεκαηηζκφο ηνπ εηήζηνπ δαθηπιίνπ, ζπλδέεηαη κε  ηνπο παξάγνληεο 

εθείλνπο πνπ αλαζηέιινπλ ή κεηψλνπλ ηελ αχμεζε, ν θπξηφηεξνο ησλ νπνίσλ είλαη ε ζεξκνθξαζία, ε 
νπνία γηα ην ιαβξάθη θαίλεηαη φηη ππεξηεξεί ησλ άιισλ παξακέηξσλ (Barnabe 1976a, Kara 1999). 

 

Ζ ζρέζε ηνπ νιηθνχ κήθνπο ηνπ ιαβξαθηνχ κε ηελ νιηθή αθηίλα ηνπ ιεπηνχ, επηβεβαηψζεθε 

θαη απφ ηε παξνχζα κειέηε φηη είλαη γξακκηθή (Barnabe 1976a, Wassef & El-Emary 1988, Picket & 

Pawson 1994, Kara 1999).  

Γηαπηζηψζεθε εληνχηνηο κηα ζεκαληηθή επηθάιπςε ζηελ απφζηαζε ησλ εηεζίσλ δαθηπιίσλ 

θάζε ειηθίαο, ε νπνία δεκηνχξγεζε ζνβαξέο ππφλνηεο κε ηθαλνπνηεηηθήο εθαξκνγήο ησλ ζπλήζε 

κνληέισλ αχμεζεο ηνπ Von Bertalanfy  (εηθφλα 48). Σν γεγνλφο απηφ απνδίδεηαη ζηε κεηαθίλεζε ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο ιηκλνζάιαζζαο, απφ ηε ζάιαζζα ζηε ιηκλνζάιαζζα θαη αληηζηξφθσο.  

 

Σα ςάξηα επξηζθφκελα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο ζε δηαθνξεηηθφ πεξηβάιινλ, έρνπλ θαη 

δηαθνξεηηθφ ξπζκφ αχμεζεο πνπ πηζαλφλ λα απνηππψλεηαη ζηε δηαθνξεηηθή απφζηαζε ησλ εηήζησλ 
δαθηπιίσλ απφ ηνλ ππξήλα ηνπ ιεπηνχ, γηα ηα ςάξηα ηεο ίδηαο ειηθηαθήο ηάμεο. Απηφ έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα λα θαηαγξάθεηαη κεγάιε δηαζπνξά ησλ θιάζεσλ κήθνπο ζηηο ειηθηαθέο ηάμεηο άλσ ηεο 3+ 

(πίλαθαο 71). ηε ιηκλνζάιαζζα Μεζνινγγίνπ, έρεη αλαθεξζεί αλάινγα κεγάιε δηαζπνξά αλά 

ειηθηαθή ηάμε θαη γηα ην γάζηξν (Lisa saliens), πνπ πηζαλνινγείηαη φηη ζπλδέεηαη κε ηελ παξνπζία ηνπ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα κε δηαθνξεηηθή επίδξαζε ηεο δηαηξνθήο 

ζηελ αχμεζε (Katselis et al. 2002b). Γηα ην ιαβξάθη, ε ζρέζε ηεο ζχλζεζεο ησλ ζεξακάησλ κε ην 

πεξηβάιινλ ζπδεηήζεθε εθηελψο θαηά ηε κειέηε ηεο δηαηξνθήο. ην ζεκείν απηφ επηζεκαίλεηαη, φηη 

γηα ηα κεγέζε 14-28 cm, έρνπλ θαηαγξαθεί νη κεγαιχηεξνη ζπληειεζηέο θελνχ ζηνκαρηνχ, θαη φηη κεηά  

ην κήθνο ησλ 28 cm, έρεη θαηαγξαθή ζεκαληηθή αιιαγή ζηε ζχλζεζε ησλ ζεξακάησλ (πίλαθαο 19). Οη 

παξαηεξήζεηο απηέο εληζρχνπλ ηελ ππφζεζε πνπ πξναλαθέξζεθε. 

 
Ζ αχμεζε θαηά κήθνο ηνπ ιαβξαθηνχ, κε ηελ ρξήζε ηνπ καζεκαηηθνχ κνληέινπ αχμεζεο ηνπ 

Von Bertallanfy, είλαη θαιά κειεηεκέλε ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηνρψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πίλαθα 

78. Δλ ηνχηνηο, γηα ηελ παξνχζα εξγαζία, ην απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ηνπ καζεκαηηθνχ κνληέινπ 

ηνπ Von Bertallanfy, νδεγεί ζε κε απνδεθηά απνηειέζκαηα, πξνζδηνξίδνληαο ην κέγηζην κήθνο πνιχ 

κηθξφηεξν, ηνπ κέγηζηνπ κήθνπο ηνπ δείγκαηνο.  

Ζ δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξνζδηνξηζζέληνο κνληέινπ αχμεζεο θαη εθείλνπ πνπ πξνθχπηεη γηα ηηο 

κέγηζηεο ηηκέο ησλ κεθψλ ηνπ δείγκαηνο (εηθφλα 50), κπνξεί λα εμεγεζεί κφλν κε ηηο παξαηεξνχκελεο 

κεγάιεο δηαζπνξέο ησλ κεθψλ αλά ειηθηαθή ηάμε κεγαιχηεξε ηνπ 3+, θαη γηα ηνπο  ιφγνπο πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ.  

Ζ παξνπζία εμάιινπ, φινπο ηνπο κήλεο ηνπ έηνπο, ςαξηψλ ηνπ ίδηνπ πεξίπνπ κήθνπο θαη 

δηαθνξεηηθήο ειηθηαθήο ηάμεο (πίλαθαο 75), θαζψο θαη ε πνιχ κηθξή παξνπζία ζην δείγκα  αηφκσλ 

θάησ απφ 14 cm, καο δεκηνπξγεί ηελ ππνςία, φηη ηα κηθξά ιαβξάθηα, κεηά απφ κηα ζχληνκε παξνπζία 
ηνπο ζηε ιηκλνζάιαζζα, κέρξη ηηο πξψηεο δέζηεο ηνπ θαινθαηξηνχ, απνκαθξχλνληαη απφ απηήλ. Σν 

γεγνλφο ηεο απνκάθξπλζεο δελ θαηαγξάθεηαη, παξά κφλν γηα ηα κήθε άλσ ησλ 14 cm, ηα νπνία 

κπνξνχλ λα ζπιιεθζνχλ ζηηο ηρζπνζπιιεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο.   

ην 4ν θεθάιαην, έρεη ήδε αλαθεξζεί ν ξφινο ηεο απφηνκεο αλφδνπ ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηε 

κεηαλάζηεπζε ησλ κηθξνχ κεγέζνπο αηφκσλ. Αλάινγν θαηλφκελν έρεη πεξηγξαθεί γηα ηε 

ιηκλνζάιαζζα Aveiro (Πνξηνγαιία), φπνπ ιαβξάθηα κέρξη 16.6 cm, θαηαγξάθνληαη ζην αιίεπκα κέρξη 

ηνλ Ηνχλην/Ηνχιην (Gordo 1989). Ο Barnabe (1976a) εμάιινπ, αλαθέξεη ηελ ζρεδφλ απνπζία ζηα 

δείγκαηα ηνπ, ελδηάκεζσλ κεγεζψλ, απφ ην ζηάδην ηνπ γφλνπ  έσο 16.8 cm, θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν 

θαη ππνζηεξίδεη ηελ άπνςε φηη ηα ςάξηα ζε απηά ηα κεγέζε δηαβηνχλ έλαλ ρξφλν θαη δέθα κήλεο ζε 

άγλσζηεο πεξηνρέο, ε αχμεζε ησλ νπνίσλ δελ αληαλαθιάηαη ζε θαλέλα δαθηχιην. Σα κεγέζε απηά 

δηαθεχγνπλ ηεο ζχιιεςεο θαη επαλέξρνληαη ζηε ιηκλνζάιαζζα ηελ επφκελε άλνημε. Απηφ κπνξεί λα 
επαλαιεθζεί θαη γηα ηηο επφκελεο ειηθηαθέο ηάμεηο.  

 

Σα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα 75, θαη ην δηάγξακκα ηεο εηθφλαο 50, κπνξνχλ λα εξκελεπζνχλ απφ 

απηή ηελ ππφζεζε θαη λα εμεγήζνπλ ην άηνπν ζην νπνίν καο νδεγνχλ. Οη Picket & Pawson (1994), o 

Kelley (1988) θαη ν Lancaster (1991), πεξηγξάθνπλ έλα αλάινγν πξφηππν κεηαθίλεζεο ησλ λεαξψλ 

ιαβξαθηψλ απφ ηηο εθβνιέο πνηακψλ πξνο ηελ ζάιαζζα θαη αληηζηξφθσο. Σν ίδην πξφηππν  πηζαλφλ λα 

ηζρχεη θαη γηα ην ιαβξάθη ηεο ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ. Ζ  εμαιηεχζε ησλ  δηαθφξσλ 

ειηθηαθψλ ηάμεσλ ζηηο κεγάιεο κεηαλαζηεχζεηο ηνπ Απγνχζηνπ θαη Ννεκβξίνπ, φπσο θαηαγξάθνληαη 
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ζην δείγκα καο, δελ επηηξέπνπλ ηε ζσζηή παξαθνινχζεζε ηεο αχμεζεο. Γηα ην ιφγν απηφ, 

επηρεηξήζεθε ε εθηίκεζε ηεο αχμεζεο απφ ηελ ειεγρφκελε αλάπηπμε ηνπ γφλνπ ζηε ιηκλνζάιαζζα 

(Παξάξηεκα Η).  

 

Απφ ηνλ ππνινγηζκφ ησλ κέζσλ ηηκψλ κήθνπο αλά ειηθηαθή ηάμε (πίλαθεο 71-74, εηθφλα 48), 

βξέζεθε φηη, ην κήθνο ησλ ζειπθψλ είλαη κεγαιχηεξν ησλ αξζεληθψλ κεηά ην 4ν έηνο ηεο ειηθίαο. Σα 
αξζεληθά ηνπ 4νπ έηνπο έρνπλ έλα κέζν κήθνο 30.2 ± 3.8 cm, έλαληη 33.2 ± 7.9 cm ησλ ζειπθψλ, ελψ 

δηαπηζηψλεηαη ε απνπζία ησλ αξζεληθψλ ζηηο κεγάιεο ειηθηαθέο ηάμεηο. Ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο αχμεζεο 

ησλ ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ ζην ιαβξάθη έρεη αλαθεξζεί απφ φινπο ηνπο κειεηεηέο πνπ έρνπλ 

αζρνιεζεί κε ην είδνο. Ο Barnabe (1976a) θαηαγξάθεη δηαθνξνπνίεζε ζηελ αχμεζε κεηά ην 4ν έηνο, ν 

Kara (1999), κεηά ην 3ν έηνο, ν Kelley (1988) κεηά ην 7ν έηνο, ελψ νη Wassef & El-Emary (1988), δελ 

θαηαγξάθνπλ δηαθνξνπνίεζε, γεγνλφο πνπ ην απνδίδνπλ ζηε δεηγκαηνιεςία ηνπο, αλ θαη απφ ηελ 

εμίζσζε ηνπ Von Bertalanffy, ππνινγίδνπλ φηη ην κέγηζην κήθνο ησλ ζειπθψλ είλαη κεγαιχηεξν ησλ 

αξζεληθψλ.  

 

Σν κέζν κήθνο αλά ειηθηαθή ηάμε, πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί ζε δηάθνξεο πεξηνρέο 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 78. Σα κέζα νιηθά κήθε πνπ πξνζδηνξίζζεθαλ είλαη κηθξφηεξα αλά 

ειηθηαθή ηάμε απφ απηά πνπ αλαθέξνπλ νη Κιανπδάηνο & Απνζηνιφπνπινο (1984) γηα ηελ πεξηνρή, 
δελ παξαηεξνχληαη κεγάιεο δηαθνξέο  απφ ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ, εθηφο ηεο πεξηνρήο 

ηεο Άλακπα (Αιγεξία), φπνπ παξαηεξνχληαη νη κεγαιχηεξεο κέζεο ηηκέο αλά ειηθηαθή ηάμε.  

 

Οη δηαθνξνπνηήζεηο νη νπνίεο θαηαγξάθνληαη νθείινληαη ζηηο δηαθνξεηηθέο θιηκαηνινγηθέο 

ζπλζήθεο θάζε πεξηνρήο νη νπνίεο επεξεάδνπλ πνιχ ζεκαληηθά ηελ αχμεζε ηνπ ιαβξαθηνχ (Pickett & 

Pawson 1994). O Kelley (1988), αλαθέξεη εμάιινπ, ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζην κέγεζνο αλά ειηθία απφ 

ρξφλν ζε ρξφλν, αλάινγα κε ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο. Ο Barnabe (1976a) θαηαγξάθεη επίζεο πνιχ 

ζεκαληηθή έιιεηςε νκνηνκνξθίαο κεγεζψλ κεηά ηελ ειηθία 2+,  θαζψο θαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ζηα κεγέζε ηνπ πξψηνπ έηνο, κεηαμχ δπν δηαδνρηθψλ εηψλ, πνπ ηηο απνδίδεη επίζεο ζηηο 

δηαθνξεηηθέο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο. 

 
ηνλ πίλαθα 77, παξνπζηάδνληαη ηα δεδνκέλα ηεο εθηίκεζεο ηεο αχμεζεο ηνπ ιαβξαθηνχ ηεο 

ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή κνληέισλ πξφβιεςεο 

ηεο αχμεζεο (Katselis et al. 2002a), απφ δεδνκέλα ηεο ειεγρφκελεο εθηξνθήο άγξηνπ ζηε 

ιηκλνζάιαζζα (Παξάξηεκα Ηα,) θαη αμηνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ βάξνπο ησλ ειηθηψλ 0+ θαη 1+. 

χκθσλα κε απηά, ην ιαβξάθη  πνπ εηζέξρεηαη ζηε ιηκλνζάιαζζα ηελ άλνημε σο γφλνο ζε βάξνο 0.2-

0.4 g, ζην ηέινο ηνπ πξψηνπ ρεηκψλα ζα έρεη απνθηήζεη έλα κέγεζνο ηεο ηάμεο ησλ 70-100 g.  

Σν κέγεζνο απηφ επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ αλάιπζε ησλ κεγεζψλ ησλ αηφκσλ ηεο ειηθηαθήο 

ηάμεο 0+, θαη απφ ηελ ειεγρφκελε εληαηηθή εθηξνθή ηνπ είδνπο ζηε ιηκλνζάιαζζα. Με ηελ ππφζεζε 

φηη ην ιαβξάθη, παξακέλεη ζηε ιηκλνζάιαζζα, ην επφκελν έηνο, ζα απνθηήζεη βάξνο ηεο ηάμεο ησλ 

250-280 g. Σν απνηέιεζκα απηφ δελ κπνξεί λα επηβεβαησζεί απφ δεδνκέλα αιηείαο, ιφγσ ησλ 

κεηαθηλήζεσλ ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηε δηαθνξεηηθή  ζχλζεζε ειηθηαθψλ ηάμεσλ θαη κεγεζψλ κε ηηο 

νπνίεο εθνδηάδεηαη ε ιηκλνζάιαζζα θάζε άλνημε. 
 

 

 

Πίλαθαο 78: Μέζα παξαηεξεζέληα νιηθά κήθε ηνπ ιαβξαθηνχ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο αλά ειηθηαθή ηάμε. 

 
ΠΔΡΙΟΥΗ -ΑΝΑΦΟΡΑ  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ΜΔΟΛΟΓΓΗ-ΑΗΣΩΛΗΚΟ (ΠΑΡΟΤΑ 

ΔΡΓΑΗΑ) 

 15.4 21.7 22.9 27.5 31.9 40.1 46.4 55.1 62.4 66.1 

♂ 20.6 21.4 22.7 27.9 30.2 36.3 42.8 41.5   

♀ 21.7 22.9 23.8 26.6 33.2 41.8 47.3 58.2 62.4 66.1 

Μεζνιόγγη-Αηησιηθό (Κιανπδάηνο & 

Απνζηνινπνπινο 1986) 

 17.8 24.1 29.5 34.4       

           

Αίγππηνο  (Rafail 1971)  13.2 18.5 22.0 25.6 29.4 33.3 36.8    

Αίγππηνο  (Wassef & El-Emary 1988) 
♂ 13.6 18.2 21.7 25.4 29.4 33 36.2 40.3   

♀ 13.7 18.3 21.8 25.5 29.5 33.2 36.5 40.2   

Αιγεξία  (Kara 1999) 
♂ 18.7 30.6 36.8 40.6       

♀ 18.7 31.1 38.6 43.7 50.3      

Μαξόθν  (Gravier 1961)  14.5 23 29 34 40 45     
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Ν. Γαιιία  (Barnabe 1976a) 
♂ 17.4 28.3 36.8 43.1 47.9 55.5     

♀   39.1 47 53.8 59.5     

Ηζπαλία  (Arias 1980)  18.1 28.8         

Πνξηνγαιία  (Gordo 1989)  11.1 16.6 21.3        

Γ. Γαιιία  (Stequert 1972)  12.0 21.7 28 31.9 35.2 38.1 42.3    

Ηξιαλδία  (Kennendy & Fitzmaurice 1972 
♂ 7.1 16.1 22.1 28.5 33.3 37.4 42.2    

♀ 8.2 16.5 23.4 29.3 34.8 39.1 44    

Ν. Βξεηαλία ( Bertignac 1986) 
♂  19 26.2 33.1 40.7 45.4 48.8    

♀    35.6 41.3 46.4 51.5    

Γπηηθέο Βξεηαληθέο αθηέο  (Kelley 1988) 
♂  14.7 21.4 26.9 31.8 35.8 41.1    

♀  16.3 23.1 28.8 33.4 38.1 43.4    

 

 

  

10.5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Απφ ηε κειέηε ηεο ειηθίαο θαη ηεο αχμεζεο ηνπ ιαβξαθηνχ ηεο ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ-

Αηησιηθνχ, δηαπηζηψζεθε ην αθφινπζν πξφηππν κεηαθίλεζεο ησλ πιεζπζκψλ.  

Ο γφλνο εηζάγεηαη απφ ηηο αξρέο ηεο άλνημεο ζηε ιηκλνζάιαζζα 2-3 κήλεο κεηά ηελ 

αλαπαξαγσγή (Κεθάιαην 4ν). Αλ παξακείλεη ζε απηήλ, ζην ηέινο ηνπ πξψηνπ ρεηκψλα ζα έρεη 

απνθηήζεη έλα βάξνο ηεο ηάμεο ησλ 70-100 g. Δλ ηνχηνηο δεδνκέλα απφ ηε κειέηε ηεο ειηθηαθήο 

ζχλζεζεο ηνπ δείγκαηνο, πξνβάινπλ ηελ ππφζεζε, φηη ζηηο αξρέο ησλ ζεξκψλ θαινθαηξηλψλ κελψλ, ηα 
ιαβξάθηα απνκαθξχλνληαη απφ ηε ιηκλνζάιαζζα. 

 

ηηο ζπιιήςεηο θαηαγξάθνληαη κφλν φζα έρνπλ κεγέζε πάλσ απφ 14 cm, ηα κηθξφηεξα 

πηζαλφλ λα δηαθεχγνπλ απφ ηα αιηεπηηθά εξγαιεία. Σα άηνκα πνπ δηαθεχγνπλ πξνο ηελ αλνηθηή 

ζάιαζζα, ζα επαλέιζνπλ ζηε ιηκλνζάιαζζα, είηε αξγφηεξα αλαδεηψληαο ηξνθή είηε ηελ επφκελε 

άλνημε.  

 

Απφ ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ ηεο ειεγρφκελεο αλάπηπμεο, πξνθχπηεη φηη ε πεξίνδνο έληνλεο 

αχμεζεο είλαη ε άλνημε κέρξη ην Ννέκβξην κήλα, φηαλ παξαηεξνχληαη απφηνκεο πηψζεηο ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνχ (Παξάξηεκα Ηα).   

 
Δπηβεβαηψλνληαη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, φηη ηα ιαβξάθηα, ρξεζηκνπνηνχλ, ηηο 

ιηκλνζάιαζζεο, ζαλ πεδία δηαηξνθήο. Ζ αλάπηπμε ηνπο, ζε απηέο εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηελ 

ζεξκνθξαζία θαη ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, αιιά θαη απφ ην κέγεζνο θαη ηελ ειηθία εηζφδνπ ηνπο 

ζηε ιηκλνζάιαζζα.  

 

Ο ξπζκφο αχμεζεο, δελ θαίλεηαη λα είλαη δηαθνξεηηθφο απφ απηφλ πνπ θαηαγξάθεηαη ζε 

ειεγρφκελεο εληαηηθέο εθηξνθέο.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 

 

ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΔ ΔΚΣΡΟΦΔ  
 

 

 

Ηα: ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΔΚΣΡΟΦΖ ΑΓΡΗΟΤ ΓΟΝΟΤ 
 

 

1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

            Ζ πεηξακαηηθή εθηξνθή ηνπ άγξηνπ γφλνπ, έγηλε απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο κειέηεο, κε κνλαδηθφ ζηφρν, ηελ παξαθνινχζεζε βαζηθψλ βηνινγηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο πιεζπζκνχ ζε ειεγρφκελεο ζπλζήθεο, παξάιιεια κε ηνλ άγξην 

πιεζπζκφ.  

 

Ζ εθηξνθή ζηεξίρζεθε ζηελ αιηεία ελφο θαη κφλν θνπαδηνχ 150 αηφκσλ 

ιαβξαθηνχ πνπ αιηεχζεθαλ ζηηο 12/4/1996, ζηε ζάιαζζα έμσ απφ ην ζηφκην 

επηθνηλσλίαο ηεο ι/ζ Μπνπθα. Ζ ηδέα ήηαλ, λα παξαθνινπζεζεί πιήξσο ε αλάπηπμε 

απηήο ηεο παξηίδαο ησλ ςαξηψλ, πνπ πξνέξρεηαη απφ έλα θνπάδη θαη θαηά ζπλέπεηα 

απφ ηελ ίδηα γέλλα. Σα ςάξηα δηαηεξήζεθαλ ζε αηρκαισζία γηα 588 κέξεο, κέρξη ηηο 

3/2/1998.  

 

θνπνί ηνπ πεηξάκαηνο ήηαλ: 

 Ζ παξαθνινχζεζε ηεο αλάπηπμεο θαη ε ζχγθξηζε ηεο κε ηνλ άγξην πιεζπζκφ θαη 

ηνλ εθηξεθφκελν γφλν απφ εθθνιαπηήξην. 

 Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ ζρεκαηηζκνχ ηνπ πξψηνπ δαθηπιίνπ ζηα ιέπηα. 

 Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο αλαινγίαο θχινπ. 

 Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο πεξηφδνπ αλαπαξαγσγήο ζε ειεγρφκελεο ζπλζήθεο. 

 Ζ ζπγθξηηηθή κειέηε ηεο κνξθνκεηξία θιπ. 

 

 

2. ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ 

 

Ζ πεηξακαηηθή εθηξνθή πξαγκαηνπνηήζεθε ζε πισηή κνλάδα ηρζπνθισβψλ, 

πνπ θαηαζθεπάζζεθε γηα ην ζθνπφ απηφ, θαη ηνπνζεηήζεθε ζηε ηάθξν δηαρείκαζεο 

ηεο ιηκλνζάιαζζαο ηνπ ΗΥΘΤΚΑ, βάζνπο 3.0 m. Υξεζηκνπνηήζεθαλ δπν ηχπνη 

ηρζπνθισβψλ, εθνδηαζκέλνη  κε δίρηπα δηακέηξνπ καηηνχ 4 θαη 8 ή 12 mm αληίζηνηρα 

θαη βάζνο κέρξη 1.8 m (σθέιηκν βάζνο 1.0 m). (Φσηφ. 1) Οη θαζαξέο δηαζηάζεηο ησλ 

θισβψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ  ΣΤΠΟ Α (φγθνπ 1 m3, κε κάηη 4 mm): 1 Υ 1 

Υ 1 m, ΣΤΠΟ Β (φγθνπ 2 m3, κε κάηη 8 & 12 mm) : 1 Υ 2 Υ 1 m. 

 

Ζ αιηεία πξαγκαηνπνηήζεθε κε εηδηθά δίρηπα παξαιίαο, κήθνπο 3-6 m θαη 

άλνηγκα καηηνχ 1 mm. Ζ δηαδηθαζία αιηείαο πνπ αθνινπζείηαη, κεηά ηνλ εληνπηζκφ 

ηνπ θνπαδηνχ είλαη φπσο πεξηγξάθεηαη ζην θεθάιαην 5. Σα ηρζχδηα θαηά ηε ζπιινγή 

ηνπο, δελ παξακέλνπλ εθηφο ηνπ λεξνχ πεξηζζφηεξν απφ κεξηθά δεπηεξφιεπηα.  Σέινο 
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ν γφλνο ηνπνζεηείηαη κε πξνζνρή ζηα δνρεία κεηαθνξάο, φπνπ ε παξνρή αέξα έρεη 

ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ψζηε λα απνθεπρζεί ν ζάλαηνο ιφγσ αζθπμίαο. Υξεζηκνπνηείηαη 

λεξφ απφ ηελ πεξηνρή ηεο αιηείαο. Ζ ππθλφηεηα θαηά ηε κεηαθνξά, ήηαλ 10-15 

ηρζχδηα/ιίηξν. Ζ κεηαθνξά πξαγκαηνπνηήζεθε κε πιαζηηθνχο θάδνπο ρεηξφο. 

Υξεζηκνπνηήζεθε λεξφ απφ ηελ πεξηνρή ηεο αιηείαο (Ρνγδάθεο 1998).   

 

Με ηελ άθημε ησλ ηρζπδίσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο εγθιηκαηηζκνχ γίλεηαη ε 

ηειηθή θαηακέηξεζε θαη ε αλαγλψξηζε ησλ εηδψλ. Καηακεηξήζεθαλ ζπλνιηθά 150 

άηνκα ιαβξαθηνχ. ηα ηρζχδηα δελ έγηλε άιινο ρεηξηζκφο φπσο κεηξήζεηο κήθνπο ή 

βάξνπο, ψζηε λα εμαζθαιηζζεί ε κέγηζηε δπλαηή επηβίσζε ηνπο. 

 

Οη εγθαηαζηάζεηο εγθιηκαηηζκνχ (Φσηφ. 1) απνηεινχληαη απφ έλα 

ζεξκνθήπην 100 m
2
. πνπ θαιχπηεη 15 θπιηλδξνθσληθέο πνιπεζηεξηθέο δεμακελέο ησλ 

0.5 m
3
. ην ζχζηεκα ησλ δεμακελψλ εμαζθαιίδεηαη παξνρή λεξνχ ηεο ηάμεο ησλ 

200-300 lit/h, ελψ είλαη δηαζέζηκε παξνρή νμπγφλνπ ή αέξα. Ζ δηαηξνθή ησλ 

ηρζπδίσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ην ρέξη ή κε ηε ρξήζε κηθξψλ εηδηθψλ ηατζηξψλ. 

Υνξεγείηαη θαηαξρήλ ηερλεηφ (απνμεξακέλν) δσνπιαγθηφλ ππφ κνξθή ζθφλεο, θαη 

αθνινπζεί κίγκα κε ζπλζεηηθή εκπνξηθή ηξνθή πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε πξσηεΐλε. 

ε δηάζηεκα 1-2 εβδνκάδσλ, ηα ηρζχδηα έρνπλ απνθηήζεη ηελ ηθαλφηεηα ιήςεο ηεο 

ηερλεηήο ηξνθήο θαη είλαη έηνηκα λα κεηαθεξζνχλ ζηηο εμσηεξηθέο εγθαηαζηάζεηο γηα 

πξναλάπηπμε, κέρξη λα θζάζνπλ έλα αζθαιέο κέγεζνο γηα εκπινπηηζκφ ή εθηξνθή. Ο 

ρξφλνο κεηαθνξάο ησλ ηρζπδίσλ ζηηο εμσηεξηθέο εγθαηαζηάζεηο εμαξηάηαη απφ ηηο 

επηθξαηνχζεο ζεξκνθξαζίεο. Σα ηρζχδηα βάξνπο θάησ ησλ 0.5 g δελ επηβηψλνπλ ζηηο 

εμσηεξηθέο εγθαηαζηάζεηο, αλ ε ζεξκνθξαζία είλαη θάησ απφ 12-13 βαζκνχο 

Κειζίνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ έρεη επηιέγεη ε ιχζε ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ην νπνίν 

εμαζθαιίδεη ζεξκνθξαζίεο 2-3 βαζκνχο κεγαιχηεξνπο (Ρνγδάθεο 1998).  

 

ην ζπγθεθξηκέλν πείξακα, κεηά απφ 20 πεξίπνπ κέξεο, ηα ηρζχδηα απφθηεζαλ  

ηελ ηθαλφηεηα ιήςεο ηεο ηερλεηήο ηξνθήο θαη ήηαλ έηνηκα λα κεηαθεξζνχλ ζηηο 

εμσηεξηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο πξναλάπηπμεο θαη αλάπηπμεο, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε  ζηηο 30/4/96.  

Πξηλ ηε κεηαθνξά ηνπο ζηελ πεηξακαηηθή κνλάδα πξναλάπηπμεο θαη 

αλάπηπμεο, φινο ν πιεζπζκφο ηνπνζεηείηαη ζε πδαηηθφ δηάιπκα βελδνθατλεο ζε 

αθεηφλε κε ηειηθή αξαίσζε 1 : 26.000 γηα αλαηζζεηνπνίεζε θαη ζηε ζπλέρεηα 

κεηξάηαη ην κήθνο (νιηθφ θαη κεζννπξαίν) κε αθξίβεηα 1mm θαη ην βάξνο κε 

αθξίβεηα 0.1 g ελψ παξάιιεια γίλεηαη ε θαηακέηξεζε ησλ ηρζπδίσλ. Αθνινπζεί 

επαλαθνξά ησλ ηρζπδίσλ απφ ηελ αλαηζζεζία, απνιπκαληηθφ κπάλην κε θνπξάληα 

(0.05 g/lit) θαη ηνπνζέηεζε ηνπο ζηνπο πεηξακαηηθνχο θισβνχο (Ρνγδάθεο 1998). 

Απφ ηε δηαδηθαζία εγθιηκαηηζκνχ επηβίσζαλ 127 άηνκα (84.6%).  

 

 ηελ πεηξακαηηθή κνλάδα, ηα ηρζχδηα,  ηνπνζεηήζεθαλ ζηνλ θισβφ ηχπνπ Α 

ζε αξρηθή ππθλφηεηα 127 άηνκα/m3, θαη κέζνπ αηνκηθνχ βάξνπο 0.4 ± 0.05g.  Ζ 

εθηξνθή ζηεξίρζεθε ζηηο αξρέο δηαρείξηζεο ησλ κνλάδσλ ηρζπνθισβψλ εθηξνθήο γηα 

ιαβξάθη θαη ηζηπνχξα (Υψηνο & Ρνγδάθεο, 1992) θαη έγηλε ζε δπν θάζεηο. Ζ πξψηε 

θάζε εθηξνθήο άξρηζε κε ππθλφηεηα 127 ηρζ./m3 ζε θισβφ ηχπνπ Α θαη κέρξη 

απφθηεζεο ελφο κέζνπ βάξνπο 5 g. πεξίπνπ. Αθνινχζεζε αξαίσζε θαη ηνπνζέηεζε 

ησλ ςαξηψλ ζε θισβφ ηχπνπ Β  κε αξρηθή ππθλφηεηα 61 ηρζχδηα/m3 κέρξη ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ πεηξάκαηνο. Ζ ηειηθή ππθλφηεηα εθηξνθήο ήηαλ 35 άηνκα/m3. 

Αιιαγή ζην κάηη ηνπ δηρηπνχ έγηλε, φηαλ ηα ηρζχδηα απφθηεζαλ κέζν αηνκηθφ βάξνο 
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5 g (απφ κάηη 4 mm ζε 8 mm), θαη απφ 8 ζε 12 mm, φηαλ ην κέζν βάξνο ησλ ςαξηψλ 

μεπέξαζε ηα 70 g (Υψηνο & Ρνγδάθεο 1992). 

 

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ πεηξάκαηνο θαη θπξίσο ε επηινγή ησλ φγθσλ εθηξνθήο, 

έγηλε κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε, ε δηαρείξηζε θαη νη ζπλζήθεο εθηξνθήο, θπξίσο ε 

ππθλφηεηα εθηξνθήο, λα αληαπνθξίλεηαη ζε εθείλεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο εληαηηθέο 

κνλάδεο εθηξνθήο ζε θισβνχο (Υψηνο & Ρνγδάθεο 1992). 

 

 ε εκεξήζηα βάζε θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεηξακαηηθήο εθηξνθήο, 

κεηξάηαη ε ζεξκνθξαζία θαη αιαηφηεηα ηνπ λεξνχ ζε 2 m βάζνο κε ζεξκφκεηξν 

κεγίζηνπ-ειαρίζηνπ, ειέγρνληαη θαη θαζαξίδνληαη ηα δίρηπα απφ ηπρφλ λεθξά άηνκα 

θαη θαηαγξάθεηαη ν αξηζκφο ησλ λεθξψλ θαη ε ρνξεγνχκελε ηξνθή. Ζ δηαηξνθή 

γίλεηαη κε ην ρέξη, 3-4 θνξέο εκεξεζίσο θαη κέρξη θνξεζκνχ.  

 

ε κεληαία ζρεδφλ βάζε γίλεηαη έιεγρνο βάξνπο. Γείγκα 20-30 αηφκσλ 

ζπιιέγεηαη κε απφρε αλαζεθψλνληαο ειαθξά ην δίρηπ. Σα ηρζχδηα ηνπνζεηνχληαη ζε 

πδαηηθφ δηάιπκα βελδνθατλεο ζε αθεηφλε κε ηειηθή αξαίσζε 1 : 26.000 γηά 

αλαηζζεηνπνίεζε θαη ζηε ζπλέρεηα κεηξάηαη ην κήθνο (νιηθφ θαη κεζννπξαίν) κε 

αθξίβεηα 1mm θαη ην βάξνο κε αθξίβεηα 0,1 g.  

 

Όια  ηα δεδνκέλα εθηξνθήο θαηαγξάθνληαη ζην εκεξνιφγην ηεο πεηξακαηηθήο 

κνλάδαο . Απφ ηα δεδνκέλα εθηξνθήο ππνινγίδνληαη :  

 Ζ κεηαβνιή ηνπ κέζνπ αηνκηθνχ βάξνπο, απφ ηηο ελδηάκεζεο δεηγκαηνιεςίεο 

ειέγρνπ βάξνπο  

 ν εηδηθφο ξπζκφο αχμεζεο κεηαμχ δπν δηαδνρηθψλ δεηγκαηνιεςηψλ. G% = (ln W2 

– ln W1)*100/D (φπνπ W1, W2, ηα κέζα αηνκηθά βάξε αλάκεζα ζε δπν 

δεηγκαηνιεςίεο (ζε g) θαη D ην ρξνληθφ δηάζηεκα αλάκεζα ζε δπν 

δεηγκαηνιεςίεο ζε εκέξεο 

 Ζ κέζε ζεξκνθξαζία εθηξνθήο κεηαμχ δπν δηαδνρηθψλ δεηγκαηνιεςηψλ  

 Ζ ππθλφηεηα αλά θάζε εθηξνθήο 

 

Απφ ην δεχηεξν έηνο εθηξνθήο (απφ Ηαλνπάξην 1997), εθηφο ησλ αλσηέξσ, 

απφ ηνπιάρηζην 10 ςάξηα θάζε δείγκαηνο, αθαηξνχληαη ιέπηα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηνπ ρξφλνπ ζρεκαηηζκνχ ηνπ 1
νπ

 δαθηπιίνπ. Γελ αθαηξέζεθαλ ιέπηα απφ φια ηα 

ςάξηα, γηαηί κε ηελ αθαίξεζε ησλ ιεπηψλ φπσο έρεη δείμεη ε πξαθηηθή ηεο εληαηηθήο 

ηρζπνθαιιηέξγεηαο, ε απνιέπηζε ζπλδέεηαη κε αχμεζε ηεο πηζαλφηεηαο πξνζβνιήο 

ησλ ςαξηψλ απφ βαθηήξηα. Δπνκέλσο ν θίλδπλνο κφιπλζεο ηεο θαιιηέξγεηαο απφ 

βαθηήξηα ήηαλ κεγάινο θαη αλ ζπλέβαηλε δελ ζα κπνξνχζε λα νινθιεξσζεί ην 

πείξακα ιφγσ κηθξνχ αξηζκνχ αηφκσλ.  

 

Σέινο, ην Φεβξνπάξην ηνπ 1998, φινο ν πιεζπζκφο πνπ επηβίσζε (70 άηνκα), 

αιηεχζεθε θαη κεηαθέξζεθε ζην εξγαζηήξην, απνηειψληαο ην δείγκα ηνπ 

εθηξεθφκελνπ άγξηνπ γφλνπ (GA). 

 

 

3. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΚΣΡΟΥΗ ΑΓΡΙΟΤ ΓΟΝΟΤ 
 

Σα απνηειέζκαηα ηεο εληαηηθήο εθηξνθήο ηνπ άγξηνπ γφλνπ ιαβξαθηνχ, παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ πίλαθα 1 
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Ο ρξφλνο ηεο πεηξακαηηθήο εθηξνθήο ήηαλ 588 εκέξεο (απφ 30/3/1996 κέρξη 3/2/1998). 

ην δηάζηεκα απηφ, ηα ηρζχδηα απφ έλα κέζν βάξνο 0.4 ± 0.05g  απφθηεζαλ κέζν αηνκηθφ βάξνο 

288.7 ± 102.5g. Ζ κέζε εκεξήζηα αχμεζε ήηαλ 0.49 g/εκέξα θαη ε ηειηθή ππθλφηεηα εθηξνθήο 

10.1 Kg/m3.  

 

ηηο εηθφλεο 1 & 2, παξνπζηάδνληαη νη γξαθηθέο απεηθνλίζεηο ηεο εμέιημεο ηνπ αηνκηθνχ 

βάξνπο θαη ηνπ εηδηθνχ ξπζκνχ αχμεζεο, ζε ζρέζε κε ηε κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο. 

Παξαηεξείηαη ε άκεζε ζχλδεζε ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο κε ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ εθηξνθήο 

αιιά θαη ην κέγεζνο ησλ εθηξεθνκέλσλ ςαξηψλ. ηελ εηθφλα 3, παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ηνπ 

βάξνπο θαη ηνπ εηδηθνχ απμεηηθνχ ξπζκνχ, σο πξνο ηελ ζεξκνειηθία, δειαδή ην γηλφκελν ησλ 

εκεξψλ εθηξνθήο επί ηε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ εθηξνθήο. 

 

Σέινο, εθαξκφδνληαο ην κνληέιν αχμεζε ηνπ ιαβξαθηνχ, πνπ έρεη 

πξνζδηνξηζηεί γηα ηε πεξηνρή ηνπ Ηνλίνπ Πειάγνπο (Katselis et al. 2002a), θαη 

πεξηγξάθεηαη απφ ηελ εμίζσζε (α) πξνζδηνξίζζεθε ε αλακελφκελε αχμεζε θαη ην 

αλακελφκελν βάξνο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εθηξνθή θαη ζπγθξίζεθε κε απηφ πνπ 

πξνζδηνξίζζεθε (εηθφλα 4). Ζ πεηξακαηηθή εθηξνθή, θαίλεηαη ζε γεληθέο γξακκέο φηη 

αθνινπζεί ην κνληέιν αχμεζεο πνπ πεξηγξάθεη ε εμίζσζε (α) 

 

G= 10
-3

 [-5.5 ln Wi + 11.4 ln Ti]  (α) 

  

Όπνπ: (G), ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ βάξνπο,( Wi) ην αξρηθφ βάξνο θαη (Ti), ε κέζε 

ζεξκνθξαζία ηνπ δηαζηήκαηνο εθηξνθήο.  

 

 
Πίλαθαο 1. Απνηειέζκαηα πεηξακαηηθήο εθηξνθήο  άγξηνπ γφλνπ ιαβξαθηνχ ζε ηρζπνθισβνχο. (Μέξεο 

D: Μέξεο εθηξνθήο, T 
o
C: κέζε ζεξκνθξαζία πεξηφδνπ, Stdev T: ηππηθή απφθιηζε ζεξκνθξαζίαο, V m3: 

φγθνο εθηξνθήο, N: αξηζκφο αηφκσλ,  Ν/m3, Kg/m : ππθλφηεηεο εθηξνθήο, W1, W2: αξρηθφ θαη ηειηθφ 

βάξνο πεξηφδνπ, DT: Πεξίνδνο εθηξνθήο κεηαμχ ησλ δεηγκαηνιεςηψλ, GW% : εηδηθφο απμεηηθφο ξπζκφο  

φπνπ GW%=(lnW2-lnW1)x100/DT,  ZB Kg: εθηξεθφκελν βάξνο ζε θηιά). 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
Μέρες 

D 
T

 o
C Stdev T V m

3
 N Ν/m

3
 

W1 

(g) 

W2 

(g) 
DT GW% 

ZB 

Kg 
Kg/m

3
 

30/4/1996 0 15.7  1 127 127  0.40   0.1 0.1 

30/4-1/7/96 62 17.5 1.6 2 122 61 0.4 5.2 62 4.1 0.6 0.3 

1/7-25/7 87 19.5 1.1 2 120 60 5.2 11.2 25 3.1 1.3 0.7 

25/7-28/8 120 23.5 2.5 2 118 59 11.2 30.6 33 3.1 3.6 1.8 

28/8-1/10 154 18.2 3.2 2 115 57.5 30.6 40.0 34 0.8 4.6 2.3 

1/10-1/11 185 17.7 2.5 2 112 56 40.0 51.7 31 0.8 5.8 2.9 

1/11-26/11 211 16.3 1.1 2 110 55 51.7 60.9 26 0.6 6.7 3.4 
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26/11-9/1/97 256 11.4 1.3 2 105 52.5 60.9 67.8 45 0.2 7.1 3.6 

9/1-29/1 276 10.1 1.2 2 100 50 67.8 69.8 20 0.1 7.0 3.5 

29/1-3/3 310 11.1 1.5 2 93 46.5 69.8 75.3 34 0.2 7.0 3.5 

3/3-5/5 372 14.2 3.1 2 86 43 75.3 87.7 62 0.2 7.5 3.8 

5/5-2/6 401 17.8 1.8 2 80 40 87.7 97.7 29 0.4 7.8 3.9 

2/6-1/7 432 20.5 1.3 2 76 38 97.7 134.1 31 1.0 10.2 5.1 

1/7-9/10 471 19.5 2.1 2 70 35 134.1 192.7 39 0.9 13.5 6.7 

9/10-3/11 496 16.8 3.2 2 70 35 192.7 235.0 25 0.8 16.5 8.2 

3/11-5/1/98 560 14.6 3.7 2 70 35 235.0 281.6 64 0.3 19.7 9.9 

5/1-3/2/1998 588 10.3 2.7 2 70 35 281.6 288.7 28 0.1 20.2 10.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δηθόλα 1: Γξαθηθή απεηθφληζε ηεο εμέιημε ηνπ βάξνπο, ηνπ εθηξεθνκέλνπ άγξηνπ γφλνπ θαη ησλ 

κεηαβνιψλ ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνχ εθηξνθήο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δηθόλα 2: Γξαθηθή απεηθφληζε ηεο εμέιημε ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο βάξνπο, ηνπ εθηξεθνκέλνπ 

άγξηνπ γφλνπ θαη ησλ κεηαβνιψλ ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνχ εθηξνθήο. 
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Δηθόλα 3: Γξαθηθή απεηθφληζε ηεο εμέιημε ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο βάξνπο θαη ηνπ κέζνπ αηνκηθνχ 

βάξνπο ηνπ εθηξεθνκέλνπ άγξηνπ γφλνπ σο πξνο ηε ζεξκνειηθία.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4: Γξαθηθή απεηθφληζε ηεο εμέιημε ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο βάξνπο θαη ηνπ κέζνπ αηνκηθνχ 

βάξνπο ηνπ εθηξεθνκέλνπ άγξηνπ γφλνπ κε βάζε ην κνληέιν αλάπηπμεο πνπ πεξηγξάθεη ε 

εμίζσζε (α- Go% & Wo), θαη ησλ πξνζδηνξηζζέλησλ πεηξακαηηθψλ ηηκψλ (G1% & W1). 

 

 

ΦΧΣΟ 1: Φσηνγξαθίεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ εγθιηκαηηζκνχ ηνπ άγξηνπ γφλνπ θαη ησλ 

πεηξακαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ειεγρφκελεο εθηξνθήο ζηε ιηκλνζάιαζζα ηνπ ΗΥΘΤΚΑ. 

 

 

ύγκπιζη αύξηζηρ άγπιος γόνος με βάζη ηο μονηέλο
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Ηβ: ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΔΚΣΡΟΦΖ  ΓΟΝΟΤ 

ΔΚΚΟΛΑΠΣΖΡΗΟΤ 
 

 

1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Ζ πεηξακαηηθή εληαηηθή εθηξνθή  γφλνπ ιαβξαθηνχ, πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 

πεξίνδν 1996-1997, ζηελ εληαηηθή κνλάδα ηνπ ΗΥΘΤΚΑ απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο κειέηεο, κε κνλαδηθφ ζηφρν, ηελ παξαθνινχζεζε βαζηθψλ βηνινγηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο πιεζπζκνχ ζε ειεγρφκελεο ζπλζήθεο, παξάιιεια κε ηνλ άγξην  

πιεζπζκφ ηεο ιηκλνζάιαζζαο θαη ηελ εθηξνθή ηνπ άγξηνπ γφλνπ. Ζ εθηξνθή 

ζηεξίρζεθε ζηελ δηαρείξηζε πνπ εθάξκνδε ε κνλάδα θαη ε νπνία είλαη ηππηθή ηεο 

εθηξνθήο ζε ηρζπνθισβνχο (Υψηνο & Ρνγδάθεο 1992).  

 

Ζ παξηίδα ησλ ςαξηψλ πνπ παξαθνινπζήζεθε πξνέξρεηαη απφ ειεγρφκελε 

αλαπαξαγσγή γελλεηφξσλ πνπ αιηεχζεθαλ ζηε ιηκλνζάιαζζα Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ. 

Ο ζθνπφο ήηαλ, λα παξαθνινπζεζεί πιήξσο ε αλάπηπμε απηήο ηεο παξηίδαο ησλ 

ςαξηψλ, πνπ πξνέξρεηαη απφ ην ίδην γελεηηθφ απφζεκα ηεο πεξηνρήο.  

Σα ςάξηα παξαηεξήζεθαλ γηα 565 κέξεο, απφ ηελ εηζαγσγή ηνπο (25/4/96) 

κέρξη ηηο 15/11/1997 πνπ αιηεχζεθαλ.  

 

θνπνί ηνπ πεηξάκαηνο ήηαλ: 

 Ζ παξαθνινχζεζε ηεο αλάπηπμεο θαη ε ζχγθξηζε ηεο κε ηνλ άγξην πιεζπζκφ θαη 

ηνλ εθηξεθφκελν  άγξην γφλν 

 Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο αλαινγίαο θχινπ 

 Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο πεξηφδνπ αλαπαξαγσγήο ζε ειεγρφκελεο ζπλζήθεο 

 Ζ ζπγθξηηηθή κειέηε ηεο κνξθνκεηξία θιπ 

 

 

2. ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ 

 

2.1. πλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο κνλάδαο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. 

 

 Ζ εληαηηθή κνλάδα πάρπλζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ζπιινγή ησλ 

δεδνκέλσλ ηεο εληαηηθήο εθηξνθήο, είλαη κηα ηππηθή κνλάδα ηνπνζεηεκέλε ζηελ 
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πεξηνρή ηνπ Ηνλίνπ πειάγνπο, πιεζίνλ ζηε ιηκλνζάιαζζα. Σελ επνρή ηεο κειέηεο ε 

κνλάδα απνηειείηαη απφ 20 θισβνχο δηαζηάζεσλ 5x5 m, 10 θισβνχο δηαζηάζεσλ 

7x7. Σν βάζνο ζηε πεξηνρή αγθπξνβφιεζεο ησλ ηρζπνθισβψλ είλαη  12-18 κέηξα, ε 

εηήζηα κεηαβνιή ηεο αιαηφηεηαο είλαη 32-38 
ν
/νν, ην ζχλεζέο εχξνο ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνχ είλαη 13-26
ν
 C. Ζ εηήζηα παξαγσγή ηεο κνλάδαο είλαη 

πεξίπνπ 100 ηφλνη ιαβξάθη θαη ηζηπνχξα. Σν ζχλεζεο πξφγξακκα παξαγσγήο πνπ 

εθαξκφδεηαη γηα ηελ εθηξνθή ηνπ ιαβξαθηνχ είλαη ην αθφινπζν. Σα ηρζχδηα 

εηζάγνληαη ζηε κνλάδα ζπλήζσο ηελ άλνημε ζε κέγεζνο 1.5-2.5 g, ηνπνζεηνχληαη ζε 

δίρηπα φγθνπ πεξίπνπ 60 m3 (2.5 x 5 x 5 m) κε άλνηγκα καηηνχ 5-6 mm, θαη ζε κηα 

ππθλφηεηα 200-250 αηφκσλ/m
3
. Όηαλ ηα ςάξηα απνθηήζνπλ έλα κέζν αηνκηθφ βάξνο 

10-15 g αξαηψλνληαη  ζε ππθλφηεηα 80-120 άηνκα/m
3
 κε ηε κεηαθνξά ηνπο ζε δίρηπ 

φγθνπ 125 m
3
 (5 x 5 x 5 m), θαη κε άλνηγκα καηηνχ 8-10 mm, κέρξη ηελ απφθηεζε 

ελφο κέζνπ αηνκηθνχ βάξνπο 70-100 g. Αθνινπζεί λέα αξαίσζε θαη ηνπνζέηεζε ησλ 

ςαξηψλ ζε δίρηπ φγθνπ πεξίπνπ 300 m
3
 (7 x 7 x 6 m),  θαη κε άλνηγκα καηηνχ 12mm, 

ζην δίρηπ απηφ ηα ςάξηα παξακέλνπλ κέρξη ηελ απφθηεζε ηνπ εκπνξεχζηκνπ 

κεγέζνπο ησλ 350 g. Ζ ηειηθή ππθλφηεηα εθηξνθήο θπκαίλεηαη απφ 10-12 kg/m3 

(πεξίπνπ 30-35 ςάξηα/m
3
). Ζ ζπλήζεο επηβίσζε είλαη 80-85%. 

  

Ζ δηαηξνθή ησλ ςαξηψλ γίλεηαη κε ζπλζεηηθέο ηρζπνηξνθέο ηνπ εκπνξίνπ κε 

πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε πξσηεΐλεο (45-55%), πνπ δηαηίζεληαη ζε ζχκπεθηα 

δηαθφξσλ κεγεζψλ, αλάινγα κε ην κέγεζνο ησλ ςαξηψλ. Ζ δηαηξνθή ζηε 

ζπγθεθξηκέλε κνλάδα γίλεηαη κε ην ρέξη θαη ζχκθσλα κε ηνπο πίλαθεο δηαηξνθήο ηεο 

πξνκεζεχηξηαο εηαηξείαο ηρζπνηξνθψλ. Ζ εκεξήζηα πνζφηεηα ηρζπνηξνθψλ πνπ 

ρνξεγείηαη εμαξηάηαη απφ ην εθηξεθφκελν βάξνο θαη ηε ζεξκνθξαζία λεξνχ. 

  

Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα πνπ εθάξκνδε ε εληαηηθή κνλάδα παξαγσγήο, 

είλαη ην ηππηθφ πξφγξακκα παξαγσγήο πνπ εθαξκφδνπλ νη κνλάδεο εθηξνθήο απηνχ 

ηνπ είδνπο (Υψηνο & Ρνγδάθεο 1992). ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα παξαγσγήο δελ 

έγηλε θακία επέκβαζε. Σν πξφγξακκα απηφ ιήθζεθε ζνβαξά ππφςε, θπξίσο φζνλ 

αθνξά ηηο ππθλφηεηεο εθηξνθήο, γηα ηελ πεηξακαηηθή κνλάδα πάρπλζεο ηνπ άγξηνπ 

γφλνπ πνπ αλαθέξεηαη ζην παξάξηεκα 1a, ψζηε ηα δεδνκέλα εθηξνθήο λα 

πξνέξρνληαη απφ αληίζηνηρεο ζπλζήθεο. 

 

 

2.2. Γεηγκαηνιεςίεο  

  

 Απφ ηε ζπγθεθξηκέλε κνλάδα εθηξνθήο παξαθνινπζήζεθε έλαο πιεζπζκφο 

100.000 ιαβξαθηψλ 1.2 g αξρηθνχ κέζνπ βάξνπο, ηα νπνία εηζήρζεζαλ ζηε κνλάδα 

ηνλ Απξίιην ηνπ 1996, θαη αλαπηχρζεθαλ κε ηε δηαρείξηζε πνπ πξναλαθέξζεθε. Ζ 

παξαγσγή ησλ ηρζπδίσλ πξνζέξρεηαη απφ ηε ζχλεζε εκπνξηθή ειεγρφκελε 

αλαπαξαγσγή πνπ εθαξκφδνπλ ηα Διιεληθά εθθνιαπηήξηα (Υψηνο & Ρνγδάθεο 

1992) θαη απφ γελλήηνξεο, πνπ ειέγρζεθε θαη επηβεβαηψζεθε φηη πξνέξρνληαη απφ 

ηελ ιηκλνζάιαζζα Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ, απφ φπνπ είραλ αιηεπζεί ηε πεξίνδν 

1993-1994. 

 Απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηρζπνπιεζπζκφ, παξαθνινπζήζεθε ε αλάπηπμε κηαο 

παξηίδαο 12000 αηφκσλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξαθνχλ αλαιπηηθά δεδνκέλα ηεο 

αχμεζεο, ελψ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη δείγκαηα απφ φιν ηνλ πιεζπζκφ γηα ηε κειέηε 

ηεο κνξθνκεηξίαο, θαη ηεο αλαπαξαγσγήο. 
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ε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ζπλήζσο κεληαία, απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν 

θισβφ πνπ επηιέρζεθε ηπραίσο, αθνχ αλαζεθσζεί ην δίρηπ θαη απμεζεί ε ππθλφηεηα 

ησλ εθηξεθνκέλσλ ςαξηψλ, αλαζχξεηαη έλα δείγκα κε απφρε ζπλήζσο 40 αηφκσλ. Σα 

ςάξηα ηνπνζεηνχληαη ζε πιαζηηθφ δνρείν κε παξνρή αέξα, θαη ζηαδηαθά αλά 5-10 

άηνκα κεηαθέξνληαη θαη  αλαηζζεηνπνηνχληαη  ζε πδαηηθφ δηάιπκα βελδνθατλεο ζε 

αθεηφλε κε ηειηθή αξαίσζε 1 : 26000.  

 

Κάζε άηνκν δπγίδεηαη ζε δπγφ αθξηβείαο 0.01-0.1 g, αλάινγα κε ην κέγεζνο 

θαη κεηξείηαη ην νιηθφ ηνπο κήθνο κε αθξίβεηα 0.1mm. Οη κεηξήζεηο 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε εηδηθφ ρψξν ηεο κνλάδαο θαη δελ δηαξθνχλ πεξηζζφηεξν απφ 

1-2 ψξεο αλάινγα κε ην κέγεζφο ηνπ δείγκαηνο. ηε ζπλέρεηα ηα ςάξηα επαλέξρνληαη 

απφ ηελ αλαηζζεζία κε ηελ παξνρή νμπγφλνπ θαη επαλαηνπνζεηνχληαη ζηνλ 

ηρζπνθισβφ.  

 

Απφ ηε δηαδηθαζία απηή θαηαγξάθεηαη κεληαίσο ην κέζν αηνκηθφ βάξνο θαη 

ην κέζν αηνκηθφ κήθνο. Απφ ην απνηέιεζκα ησλ κεηξήζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 

εκεξνιφγηα εθηξνθήο, φπνπ θαηαγξάθεηαη ν αξηζκφο ησλ ςαξηψλ πνπ θάζε ζηηγκή 

βξίζθνληαη ζηνπο θισβνχο (κε ηελ αθαίξεζε ησλ ηπρφλ λεθξψλ αηφκσλ) 

ππνινγίδεηαη κε αθξίβεηα ην εθηξεθφκελν βάξνο θαη ππνινγίδεηαη ε πνζφηεηα 

ηρζπνηξνθψλ πνχ ζα ρνξεγεζνχλ ηελ επφκελε πεξίνδν κέρξη ηελ επφκελε 

δεηγκαηνιεςία.  

 

 Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ εθηξνθήο ιακβάλεηαη θαζεκεξηλά απφ ζεξκφκεηξν 

κεγίζηνπ-ειαρίζηνπ πνπ είλαη κφληκα πνληηζκέλν ζε βάζνο 3 m ζηε κνλάδα 

εθηξνθήο. 

 

 Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο δεηγκαηνιεςίαο θαη ηα δεδνκέλα εθηξνθήο 

ππνινγίδνληαη: 

 Ζ εμέιημε ηνπ κέζνπ αηνκηθνχ βάξνπο 

 Ο εηδηθφο ξπζκφο αχμεζε G% = (ln W2 – ln W1)*100/D (φπνπ W1, W2, ηα κέζα 

αηνκηθά βάξε αλάκεζα ζε δπν δεηγκαηνιεςίεο (ζε g) θαη D ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

αλάκεζα ζε δπν δεηγκαηνιεςίεο ζε εκέξεο  

 Σν εθηξεθφκελν ζπλνιηθφ βάξνο, ε  ππθλφηεηα εθηξνθήο θιπ. 

 Ζ κέζε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ εθηξνθήο 

 

Πιένλ απηφλ, θαη απφ φινπο ηνπο θισβνχο ζηνπο νπνίνπο, εθηξεθφηαλ ε 

ζπγθεθξηκέλε παξηίδα, επνρηαθά απφ ην δεχηεξν έηνο εθηξνθήο, ζπιιέρζεθε έλα 

ζπλνιηθφ δείγκα 261 αηφκσλ (πίλαθαο 2) ην νπνίν κεηαθέξζεθε ζην εξγαζηήξην γηα 

ηελ επεμεξγαζία πνπ αθνξά ηελ κειέηε ηεο αλαπαξαγσγήο θαη ηε κνξθνκεηξία. 

 

Πίλαθαο 2: Μεληαία θαηαλνκή ησλ δεηγκάησλ πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηελ εληαηηθή 

κνλάδα εθηξνθήο, εθηφο ησλ κεηξήζεσλ ππνινγηζκνχ ηεο αχμεζεο. 

 
 ΜΖΝΑ Αξηζκ. 

Αηόκσλ (Ν) 

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 32 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 57 

ΜΑΡΣΗΟ 51 

ΜΑΗΟ 36 

ΟΚΣΩΒΡΗΟ 16 

ΝΟΔΜΒΡΗΟ 50 
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ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 19 

ΤΝΟΛΟ 261 

 

 

 

3.ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΔΚΣΡΟΦΖ 

 
Σα απνηειέζκαηα ηεο εληαηηθήο εθηξνθήο ηνπ γφλνπ εθθνιαπηεξίνπ ιαβξαθηνχ, 

παξνπζηάδνληαη ζην πίλαθα 3 

Ο ρξφλνο ηεο πεηξακαηηθήο εθηξνθήο ήηαλ 565 εκέξεο (απφ 25/4/1996 κέρξη 

15/11/1997). ην δηάζηεκα απηφ, ηα ηρζχδηα απφ έλα κέζν βάξνο 1.2 ± 0.1 g  

απφθηεζαλ κέζν αηνκηθφ βάξνο 319.6 ± 78.2 g. Ζ κέζε εκεξήζηα αχμεζε ήηαλ 0.56 

g/εκέξα, θαη ε ηειηθή ππθλφηεηα εθηξνθήο 10.9 Kg/m
3
.  

  

ηηο εηθφλεο 5 & 6, παξνπζηάδνληαη νη γξαθηθέο απεηθνλίζεηο ηεο εμέιημεο ηνπ 

αηνκηθνχ βάξνπο θαη ηνπ εηδηθνχ ξπζκνχ αχμεζεο, ζε ζρέζε κε ηε κεηαβνιή ηεο 

ζεξκνθξαζίαο. Παξαηεξείηαη ε άκεζε ζχλδεζε ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο κε ηε 

ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ εθηξνθήο αιιά θαη ην κέγεζνο ησλ εθηξεθνκέλσλ ςαξηψλ. 

 

ηελ εηθφλα 7, παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ηνπ βάξνπο θαη ηνπ εηδηθνχ απμεηηθνχ 

ξπζκνχ, σο πξνο ηε ζεξκνειηθία, δειαδή ην γηλφκελν ησλ εκεξψλ εθηξνθήο επί ηε 

ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ εθηξνθήο. 

 

 
Πίλαθαο 3. Απνηειέζκαηα πεηξακαηηθήο εθηξνθήο  άγξηνπ γφλνπ ιαβξαθηνχ ζε ηρζπνθισβνχο. (Μέξεο 

D: Μέξεο εθηξνθήο, T
 o

C: κέζε ζεξκνθξαζία πεξηφδνπ, Stdev T: ηππηθή απφθιηζε ζεξκνθξαζίαο, Vm3: 

φγθνο εθηξνθήο, N: αξηζκφο αηφκσλ,  Ν/m3, Kg/m3: ππθλφηεηεο εθηξνθήο, W1, W2 : αξρηθφ θαη ηειηθφ 

βάξνο πεξηφδνπ, Stdev W: ηππηθή απφθιηζε κέζνπ αηνκηθνχ βάξνπο DT: Πεξίνδνο εθηξνθήο κεηαμχ ησλ 

δεηγκαηνιεςηψλ, GW%: εηδηθφο απμεηηθφο ξπζκφο φπνπ GW%=(lnW2-lnW1)x100/DT, ZB Kg: 

εθηξεθφκελν βάξνο ζε θηιά) 

 

Ημερομηνία D To C Stdev T V m3 N N/m3 W1(g) W2(g) Stdev W DT G% ZB Kg Kg/m3 

25-Απξ. 96 0 16.8 1.3 60 12000 200  1.2 0.1 0  14.4 0.2 

25-Ματ 30 17.9 1.08 60 11500 192 1.2 3.6 0.8 30 3.7 41.4 0.7 

25-Ηνπλ 61 19.9 1.01 125 11300 90 3.6 7.9 2.1 31 2.5 89.3 0.7 

28-Ηνπι 95 21.6 0.8 125 11160 89 7.9 16.5 6.8 34 2.2 184.1 1.5 

30-Απγ 128 22.8 1.3 125 11080 89 16.5 31.7 9.1 33 2.0 351.2 2.8 

29-επ 158 20.5 0.9 125 10970 88 31.7 52.8 12.7 30 1.7 579.2 4.6 

29-Οθη 188 18.5 1.2 125 10860 87 52.8 77.2 16.2 30 1.3 838.4 6.7 

1-Γεθ 220 17.1 1.9 125 10700 86 77.2 98.7 15.8 32 0.8 1056.1 8.4 

3-Ηαλ. 97 253 14.8 2.1 125 10600 85 98.7 106.8 23.9 33 0.2 1132.1 9.1 

2-Φεβ 283 14.8 1.1 125 10500 84 106.8 114.1 35.8 30 0.2 1198.1 9.6 

3-Μαξ 312 15.2 1.3 300 10400 35 114.1 121.1 31.9 29 0.2 1259.4 4.2 

5-Απξ 345 16.4 1.4 300 10400 35 121.1 138.4 38.2 33 0.4 1439.4 4.8 

2-Ματ 373 17.6 0.7 300 10350 35 138.4 160.1 41.7 28 0.5 1657.0 5.5 

1-Ηνπλ 403 18.2 0.6 300 10300 34 160.1 192.3 48.9 30 0.6 1980.7 6.6 

1-Ηνπι 434 20.8 0.5 300 10300 34 192.3 227.8 51.2 31 0.5 2346.3 7.8 

1-Απγ 465 21.9 0.8 300 10280 34 227.8 274.7 55.8 31 0.6 2823.9 9.4 

1-επ 495 19.8 0.8 300 10280 34 274.7 291.6 61.7 30 0.2 2997.6 10.0 

10-Οθη 535 17.6 1.1 300 10270 34 291.6 304.2 65.2 40 0.1 3124.1 10.4 
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15-Ννε. 97 565 16.5 0.9 300 10260 34 304.2 319.6 78.2 45 0.1 3279.1 10.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Δηθόλα 5: Γξαθηθή απεηθφληζε ηεο εμέιημε ηνπ βάξνπο, ηνπ εθηξεθνκέλνπ  γφλνπ εθθνιαπηεξίνπ θαη ησλ 

κεηαβνιψλ ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνχ εθηξνθήο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δηθόλα 6: Γξαθηθή απεηθφληζε ηεο εμέιημε ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο βάξνπο, ηνπ εθηξεθνκέλνπ  γφλνπ 

εθθνιαπηεξίνπ θαη ησλ κεηαβνιψλ ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνχ εθηξνθήο. 
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Δηθόλα 7: Γξαθηθή απεηθφληζε ηεο εμέιημε ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο βάξνπο, θαη ηνπ κέζνπ αηνκηθνχ βάξνπο 

ηνπ εθηξεθνκέλνπ  γφλνπ εθθνιαπηεξίνπ  σο πξνο ηε ζεξκνειηθία. 

 

 

Δθαξκφδνληαο ην κνληέιν αχμεζε ηνπ ιαβξαθηνχ, πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί γηα 

ηε πεξηνρή ηνπ Ηνλίνπ Πειάγνπο (Katselis et al. 2002α) θαη πεξηγξάθεηαη απφ ηελ 

εμίζσζε (α) πξνζδηνξίζζεθε ε αλακελφκελε αχμεζε θαη ην αλακελφκελν βάξνο γηα 

ηε ζπγθεθξηκέλε εθηξνθή θαη ζπγθξίζεθε κε απηφ πνπ πξνζδηνξίζζεθε (εηθφλα 8). Ζ 

πεηξακαηηθή εθηξνθή, θαίλεηαη ζε γεληθέο γξακκέο φηη αθνινπζεί ην κνληέιν 

αχμεζεο πνπ πεξηγξάθεη ε εμίζσζε (α) 

 

G= 10
-3

 [-5.5 ln Wi + 11.4 ln Ti]  (α) 

  

Όπνπ: (G), ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ βάξνπο, (Wi) ην αξρηθφ βάξνο θαη (Ti), ε 

κέζε ζεξκνθξαζία ηνπ δηαζηήκαηνο εθηξνθήο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δηθόλα 8: Γξαθηθή απεηθφληζε ηεο εμέιημε ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο βάξνπο, θαη ηνπ κέζνπ αηνκηθνχ βάξνπο 

ηνπ εθηξεθνκέλνπ  γφλνπ εθθνιαπηεξίνπ κε βάζε ην κνληέιν αλάπηπμεο πνπ πεξηγξάθεη ε εμίζσζε (α- 
Go% & Wo), θαη ησλ πξνζδηνξηζζέλησλ πεηξακαηηθψλ ηηκψλ (G% & W). 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

 
ΠΗΝΑΚΔ ΑΝΑΛΤΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΓΗΑΣΡΟΦΖ 

 

 
Πίλαθαο 1. Θεξάκαηα θαη αλάιπζε ζηνκαρηθψλ πεξηερνκέλσλ θιάζεο κήθνπο 17-800 mm. (πλνιηθφ 

δείγκα) 

 

ΣΟΜΑΥΙΑ 560 

σνηελεζηής κενόηηηας (V %) 33.4 
ΚΔΝΑ ΣΟΜΑΥΙΑ 187 

ηομάτια με θηράμαηα 373 Μέζος αριθμός θηραμάηων ανά ζηομάτι (Np/ζηομ) 6.5 

σνολικός αριθμός θηραμάηων 2436 Μέζο βάρος θηραμάηων ανά ζηομάτι (Wp/ζηομ ζε    gr) 4.1 

σνολικό βάρος θηραμάηων 1530.9 Μέζο βάρος θηραμάηων (gr) 0.6 

ΘΗΡΑΜΑΣΑ 
Γείκηες ανάλσζης ζηοματικών περιετομένων 

Np Wp n Fn% Cn% Cw% Q 

Πνιύραηηνη 24 0.0  5   1.3     1.0  0.0  0.0 

Γαοηεξόπνδα  4 1.3  2   0.5  0.2  0.1  0.0 

Γίζπξα καιάθηα  1 4.5  1   0.3  0.0  0.3  0.0 

Ναύπιηνη θαξθηλνεηδώλ 28 0.0  5  1.3  1.1  0.0  0.0 

Πξνλύκθεο δεθαπόδσλ 44 0.0 14  3.8  1.8  0.0  0.0 

Κσπήπνδα 570 0.0 30  8.0 23.4  0.0  0.0 

Μποηδώδε  35 0.1 17  4.6  1.4  0.0  0.0 

Ηζόπνδα  18 0.0  7  1.9  0.7  0.0  0.0 

Ηζόπνδα  (Sphaeromas) 104 8.8 16  4.3  4.3  0.6  2.4 

Αμφίποδα (Gammarus) 810 22.7 63 16.9 33.3  1.5  49.3 

Palaemon sp. 243 220.7 92 24.7 10.0 14.4 143.8 

Crangon sp.   5 6.0  4  1.1  0.2  0.4  0.1 
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Paeneus sp.  56 59.4 24  6.4  2.3  3.9  8.9 

Απξνοδ. Καξθηλνεηδ.  10 0.9  3  0.8  0.4  0.1  0.0 

Carcinus sp. 134 425.4 63 16.9  5.5 27.8 152.9 

Atherina sp. 132 196.1 55 14.7  5.4 12.8  69.4 

Sardina sp.    5 8.4  2  0.5  0.2  0.5  0.1 

Mugil sp.   68 416.2 28  7.5  2.8 27.2  75.9 

Gobius sp.    6 82.2  5  1.3  0.2  5.4  1.3 

Amphanius fasciatus  46 26.6 22  5.9  1.9  1.7  3.3 

Syngnathus sp.  17 5.8  5  1.3  0.7  0.4  0.3 

Anguilla anguilla   2 4.5  1  0.3  0.1  0.3  0.0 

Απγά ςαξηώλ   2 0.9  2  0.5  0.1  0.1  0.0 

Απξνζδ.ςάξηα  22 21.5 15  4.0  0.9  1.4  1.3 

ΦΤΚΖ   5 4.1  5  1.3  0.2  0.3  0.1 

ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΑ 27 15.0 27  7.2  1.1  1.0  1.1 

ΑΛΛΑ 18 0.0  3  0.8  0.7  0.0  0.0 

ΤΝΟΛΟ 2436 1530.9 516     

 

 

 

 
Πίλαθαο 2. Θεξάκαηα θαη αλάιπζε ζηνκαρηθψλ πεξηερνκέλσλ θιάζεο κήθνπο 17-60 mm. (Γείγκα 

γφλνπ) 

 

ΣΟΜΑΥΙΑ 96 
σνηελεζηής κενόηηηας (V %) 10.4 

ΚΔΝΑ ΣΟΜΑΥΙΑ 10 

ηομάτια με θηράμαηα 86 Μέζος αριθμός θηραμάηων ανά ζηομάτι (Np/ζηομ) 9.5 

σνολικός αριθμός θηραμάηων 818 Μέζο βάρος θηραμάηων ανά ζηομάτι (Wp/ζηομ ζε    gr) 0.0 

σνολικό βάρος θηραμάηων 0.0 Μέζο βάρος θηραμάηων (gr) 0.0 

ΘΗΡΑΜΑΣΑ 
Γείκηες ανάλσζης ζηοματικών περιετομένων 

Np Wp n Fn% Cn% Cw% Q 

Πνιύραηηνη 24  0   5  6  3   

Γαοηεξόπνδα  0  0   0  0  0   

Γίζπξα καιάθηα  0  0   0  0  0   

Ναύπιηνη θαξθηλνεηδώλ  28  0   5  6  3   

Πξνλύκθεο δεθαπόδσλ  44  0 14 16  5   

Κσπήπνδα 570  0 30 35 70   

Μποηδώδε  30  0 15 17  4   

Ηζόπνδα  18  0   7  8  2   

Ηζόπνδα  (Sphaeromas)   0  0   0  0  0   

Αμφίποδα (Gammarus)  80  0 25 29 10   

Palaemon sp.   0  0   0  0  0   

Crangon sp.   0  0   0  0  0   

Paeneus sp.   0  0   0  0  0   

Απξνοδ. Καξθηλνεηδ.   0  0   0  0  0   

Carcinus sp.   0  0   0  0  0   

Atherina sp.   0  0   0  0  0   

Sardina sp.   0  0   0  0  0   

Mugil sp.   0  0   0  0  0   
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Gobius sp.   0  0   0  0  0   

Amphanius fasciatus   0  0   0  0  0   

Syngnathus sp   0  0   0  0  0   

Anguilla anguilla   0  0   0  0  0   

Απγά ςαξηώλ   0  0   0  0  0   

Απξνζδ.ςάξηα    0  0   0  0  0   

ΦΤΚΖ   0  0   0  0  0   

ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΑ   6  0   6  7  1   

ΑΛΛΑ  18  0   3  3  2   

ΤΝΟΛΟ 818 0.0 110     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 3. Θεξάκαηα θαη αλάιπζε ζηνκαρηθψλ πεξηερνκέλσλ θιάζεο κήθνπο 17-30 mm. 

 

ΣΟΜΑΥΙΑ 33 
σνηελεζηής κενόηηηας (V %) 9.1 

ΚΔΝΑ ΣΟΜΑΥΙΑ 3 

ηομάτια με θηράμαηα 30 Μέζος αριθμός θηραμάηων ανά ζηομάτι (Np/ζηομ) 20.4 

σνολικός αριθμός θηραμάηων 612 Μέζο βάρος θηραμάηων ανά ζηομάτι (Wp/ζηομ ζε    gr) 0.0 

σνολικό βάρος θηραμάηων 0.0 Μέζο βάρος θηραμάηων (gr) 0.0 

ΘΗΡΑΜΑΣΑ 
Γείκηες ανάλσζης ζηοματικών περιετομένων 

Np Wp n Fn% Cn% Cw% Q 

Πνιύραηηνη  13  0  3 10  2   

Γαζηεξόπνδα   0  0  0  0  0   

Γίζπξα καιάθηα   0  0  0  0  0   

Ναύπιηνη θαξθηλνεηδώλ  28  0  5 17   5   

Πξνλύκθεο δεθαπόδσλ   44  0 14 47  7   

Κσπήπνδα 512  0 28 93 84   

Μπζηδώδε  10  0  7 23  2   

Ηζόπνδα   0  0  0  0  0   

Ηζόπνδα  (Sphaeromas)   0  0  0  0  0   

Αμφίποδα (Gammarus)   0  0  0  0  0   

Palaemon sp.   0  0  0  0  0   

Crangon sp.   0  0  0  0  0   

Paeneus sp.   0  0  0  0  0   

Απξνοδ. Καξθηλνεηδ.   0  0  0  0  0   

Carcinus sp.   0  0  0  0  0   

Atherina sp.   0  0  0  0  0   

Sardina sp.   0  0  0  0  0   

Mugil sp.   0  0  0  0  0   

Gobius sp.   0  0  0  0  0   

Amphanius fasciatus   0  0  0  0  0   
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Syngnathus sp   0  0  0  0  0   

Anguilla anguilla   0  0  0  0  0   

Απγά ςαξηώλ   0  0  0  0  0   

Απξνζδ.ςάξηα    0  0  0  0  0   

ΦΤΚΖ   0  0  0  0  0   

ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΑ   0  0  0  0  0   

ΑΛΛΑ   5  0  4 13  1   

ΤΝΟΛΟ 612 0.0 61     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πίλαθαο 4. Θεξάκαηα θαη αλάιπζε ζηνκαρηθψλ πεξηερνκέλσλ θιάζεο κήθνπο 31-60 mm. 

 
ΣΟΜΑΥΙΑ 33 

σνηελεζηής κενόηηηας (V %) 21.2 
ΚΔΝΑ ΣΟΜΑΥΙΑ 7 

ηομάτια με θηράμαηα 26 Μέζος αριθμός θηραμάηων ανά ζηομάτι (Np/ζηομ) 8.1 

σνολικός αριθμός θηραμάηων 211 Μέζο βάρος θηραμάηων ανά ζηομάτι (Wp/ζηομ ζε    gr) 0.0 

σνολικό βάρος θηραμάηων 0.0 Μέζο βάρος θηραμάηων (gr) 0.0 

ΘΗΡΑΜΑΣΑ 
Γείκηες ανάλσζης ζηοματικών περιετομένων 

Np Wp n Fn% Cn% Cw% Q 

Πνιύραηηνη  11  0  2  8  5   

Γαζηεξόπνδα   0  0  0  0  0   

Γίζπξα καιάθηα   0  0  0  0  0   

Ναύπιηνη θαξθηλνεηδώλ   0  0  0  0  0   

Πξνλύκθεο δεθαπόδσλ   0  0  0  0   0   

Κσπήπνδα  58  0  2  8 27   

Μπζηδώδε  20  0  8 31  9   

Ηζόπνδα  18  0  7 27  9   

Ηζόπνδα  (Sphaeromas)   0  0  0  0  0   

Αμφίποδα (Gammarus)  80  0 25 96 38   

Palaemon sp.   0  0  0  0  0   

Crangon sp.   0  0  0  0  0   

Paeneus sp.   0  0  0  0  0   

Απξνοδ. Καξθηλνεηδ.   0  0  0  0  0   

Carcinus sp.   0  0  0  0  0   

Atherina sp.   0  0  0  0  0   

Sardina sp.   0  0  0  0  0   

Mugil sp.   0  0  0  0  0   

Gobius sp.   0  0  0  0  0   

Amphanius fasciatus   0  0  0  0  0   
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Syngnathus sp   0  0  0  0  0   

Anguilla anguilla   0  0  0  0  0   

Απγά ςαξηώλ   0  0  0  0  0   

Απξνζδ.ςάξηα    0  0  0  0  0   

ΦΤΚΖ   0  0  0  0  0   

ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΑ   6  0  6 23  3   

ΑΛΛΑ  18  0  2  8  9   

ΤΝΟΛΟ 211 0.0 52     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πίλαθαο 5. Θεξάκαηα θαη αλάιπζε ζηνκαρηθψλ πεξηερνκέλσλ θιάζεο κήθνπο 61-140 mm. 

 

ΣΟΜΑΥΙΑ 11 
σνηελεζηής κενόηηηας (V %) 9.09 

ΚΔΝΑ ΣΟΜΑΥΙΑ 1 

ηομάτια με θηράμαηα 10 Μέζος αριθμός θηραμάηων ανά ζηομάτι (Np/ζηομ) 5.60 

σνολικός αριθμός θηραμάηων 56 Μέζο βάρος θηραμάηων ανά ζηομάτι (Wp/ζηομ ζε    gr) 0.05 

σνολικό βάρος θηραμάηων 0.5 Μέζο βάρος θηραμάηων (gr) 0.01 

 Γείκηες ανάλσζης ζηοματικών περιετομένων 

ΘΗΡΑΜΑΣΑ Np Wp n Fn% Cn% Cw% Q 

Πνιύραηηνη  0  0.00 0  0  0  0      0 

Γαζηεξόπνδα  0  0.00 0  0  0  0      0 

Γίζπξα καιάθηα  0  0.00 0  0  0  0      0 

Ναύπιηνη θαξθηλνεηδώλ  0  0.00 0  0  0  0      0 

Πξνλύκθεο δεθαπόδσλ  0  0.00 0  0  0  0      0 

Κσπήπνδα  0  0.00 0  0  0  0      0 

Μπζηδώδε  5  0.07 2 20  9 15   133 

Ηζόπνδα  7  0.05 2 20 13 11   133 

Ηζόπνδα  (Sphaeromas)  0  0.00 0  0  0  0      0 

Αμφίποδα (Gammarus) 44 0.35 5 50 79 74 5851 

Palaemon sp.  0 0.00 0  0  0  0      0 

Crangon sp.  0  0.00 0  0  0  0      0  

Paeneus sp.  0  0.00 0  0  0  0      0 

Απξνοδ. Καξθηλνεηδ.  0 0.00 0  0  0  0      0   

Carcinus sp.  0 0.00 0  0  0  0      0 

Atherina sp. 0 0.00 0  0  0  0      0 

Sardina sp.  0 0.00 0  0  0  0       0 

Mugil sp.  0 0.00 0  0  0  0      0 
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Gobius sp.  0 0.00 0  0  0  0      0 

Amphanius fasciatus  0 0.00 0  0  0  0      0 

Syngnathus sp  0 0.00 0  0  0  0      0 

Anguilla anguilla  0 0.00 0  0  0  0      0 

Απγά ςαξηώλ  0 0.00 0  0  0  0      0 

Απξνζδ.ςάξηα   0 0.00 0  0  0  0      0 

ΦΤΚΖ  0 0.00 0  0  0  0      0 

ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΑ  0 0.00 0  0  0  0      0 

ΑΛΛΑ  0 0.00 0  0  0  0      0 

ΤΝΟΛΟ 56 0.50 9     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πίλαθαο 6. Θεξάκαηα θαη αλάιπζε ζηνκαρηθψλ πεξηερνκέλσλ θιάζεο κήθνπο 141-200 mm. 

 

ΣΟΜΑΥΙΑ 17 
σνηελεζηής κενόηηηας (V %) 58.82 

ΚΔΝΑ ΣΟΜΑΥΙΑ 10 

ηομάτια με θηράμαηα 7 Μέζος αριθμός θηραμάηων ανά ζηομάτι (Np/ζηομ) 11.57 

σνολικός αριθμός θηραμάηων 81 Μέζο βάρος θηραμάηων ανά ζηομάτι (Wp/ζηομ ζε    gr) 0.56 

σνολικό βάρος θηραμάηων 3.9 Μέζο βάρος θηραμάηων (gr) 0.05 

ΘΗΡΑΜΑΣΑ 
Γείκηες ανάλσζης ζηοματικών περιετομένων 

Np Wp n Fn% Cn% Cw% Q 

Πνιύραηηνη 0 0 0 0 0 0 0 

Γαζηεξόπνδα 0 0 0 0 0 0 0 

Γίζπξα καιάθηα 0 0 0 0 0 0 0 

Ναύπιηνη θαξθηλνεηδώλ 0 0 0 0 0 0 0 

Πξνλύκθεο δεθαπόδσλ 0 0 0 0 0 0 0 

Κσπήπνδα 0 0 0 0 0 0 0 

Μπζηδώδε 0 0 0 0 0 0 0 

Ηζόπνδα 38 0.81 3 43 47 21 967 

Ηζόπνδα  (Sphaeromas) 0 0 0 0 0 0 0 

Αμφίποδα (Gammarus) 40 1.02 4 57 49 26 1282 

Palaemon sp. 3 2.1 2 29 4 53 198 

Crangon sp. 0 0 0 0 0 0 0 

Paeneus sp. 0 0 0 0 0 0 0 

Απξνοδ. Καξθηλνεηδ. 0 0 0 0 0 0 0 

Carcinus sp. 0 0 0 0 0 0 0 

Atherina sp. 0 0 0 0 0 0 0 
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Sardina sp. 0 0 0 0 0 0 0 

Mugil sp. 0 0 0 0 0 0 0 

Gobius sp. 0 0 0 0 0 0 0 

Amphanius fasciatus 0 0 0 0 0 0 0 

Syngnathus sp 0 0 0 0 0 0 0 

Anguilla anguilla 0 0 0 0 0 0 0 

Απγά ςαξηώλ 0 0 0 0 0 0 0 

Απξνζδ.ςάξηα  0 0 0 0 0 0 0 

ΦΤΚΖ 0 0 0 0 0 0 0 

ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΑ 0 0 0 0 0 0 0 

ΑΛΛΑ 0 0 0 0 0 0 0 

ΤΝΟΛΟ 81 3.9 9     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πίλαθαο 7. Θεξάκαηα θαη αλάιπζε ζηνκαρηθψλ πεξηερνκέλσλ θιάζεο κήθνπο 201-280 mm. 

 

ΣΟΜΑΥΙΑ 203 
σνηελεζηής κενόηηηας (V %) 

 

ΚΔΝΑ ΣΟΜΑΥΙΑ 87 42.86 

ηομάτια με θηράμαηα 116 Μέζος αριθμός θηραμάηων ανά ζηομάτι (Np/ζηομ) 6.79 

σνολικός αριθμός θηραμάηων 788 Μέζο βάρος θηραμάηων ανά ζηομάτι (Wp/ζηομ ζε    gr) 1.09 

σνολικό βάρος θηραμάηων 126.4 Μέζο βάρος θηραμάηων (gr) 0.16 

ΘΗΡΑΜΑΣΑ 
Γείκηες ανάλσζης ζηοματικών περιετομένων 

Np Wp n Fn% Cn% Cw% Q 

Πνιύραηηνη 0 0 0 0 0 0 0 

Γαζηεξόπνδα 2 0.6 1 1 0 0 0 

Γίζπξα καιάθηα 0 0 0 0 0 0 0 

Ναύπιηνη θαξθηλνεηδώλ 0 0 0 0 0 0 0 

Πξνλύκθεο δεθαπόδσλ 0 0 0 0 0 0 0 

Κσπήπνδα 0 0 0 0 0 0 0 

Μπζηδώδε 0 0 0 0 0 0 0 

Ηζόπνδα 33 2.42 7 6 4 2 8 

Ηζόπνδα  (Sphaeromas) 598 13.74 19 16 76 11 825 

Αμφίποδα (Gammarus) 68 55.14 35 30 9 44 377 

Palaemon sp. 0 0 0 0 0 0 0 

Crangon sp. 8 5.5 6 5 1 4 4 

Paeneus sp. 4 0.13 1 1 1 0 0 

Απξνοδ. Καξθηλνεηδ. 10 6.3 7 6 1 5 6 

Carcinus sp. 38 23.26 20 17 5 18 89 

Atherina sp. 0 0 0 0 0 0 0 
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Sardina sp. 0 0 0 0 0 0 0 

Mugil sp. 0 0 0 0 0 0 0 

Gobius sp. 7 4.89 8 7 1 4 3 

Amphanius fasciatus 0 0 0 0 0 0 0 

Syngnathus sp 0 0 0 0 0 0 0 

Anguilla anguilla 0 0 0 0 0 0 0 

Απγά ςαξηώλ 5 3.9 3 3 1 3 2 

Απξνζδ.ςάξηα  0 0 0 0 0 0 0 

ΦΤΚΖ 15 10.47 15 13 2 8 16 

ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΑ 0 0 0 0 0 0 0 

ΑΛΛΑ 0 0 0 0 0 0 0 

ΤΝΟΛΟ 788 126.4 122     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Πίλαθαο 8. Θεξάκαηα θαη αλάιπζε ζηνκαρηθψλ πεξηερνκέλσλ θιάζεο κήθνπο 281-370 mm. 

 
ΣΟΜΑΥΙΑ 130 

σνηελεζηής κενόηηηας (V %) 36.92 
ΚΔΝΑ ΣΟΜΑΥΙΑ 48 

ηομάτια με θηράμαηα 82 Μέζος αριθμός θηραμάηων ανά ζηομάτι (Np/ζηομ) 3.82 

σνολικός αριθμός θηραμάηων 313 Μέζο βάρος θηραμάηων ανά ζηομάτι (Wp/ζηομ ζε    gr) 2.81 

σνολικό βάρος θηραμάηων 230.5 Μέζο βάρος θηραμάηων (gr) 0.74 

ΘΗΡΑΜΑΣΑ 
Γείκηες ανάλσζης ζηοματικών περιετομένων 

Np Wp n Fn% Cn% Cw% Q 

Πνιύραηηνη 0 0 0 0 0 0 0 

Γαζηεξόπνδα 2 1.2 1 1 1 1 0 

Γίζπξα καιάθηα 0 0 0 0 0 0 0 

Ναύπιηνη θαξθηλνεηδώλ 0 0 0 0 0 0 0 

Πξνλύκθεο δεθαπόδσλ 0 0 0 0 0 0 0 

Κσπήπνδα 0 0 0 0 0 0 0 

Μπζηδώδε 0 0 0 0 0 0 0 

Ηζόπνδα 12 3.41 2 2 4 1 6 

Ηζόπνδα  (Sphaeromas) 36 2.72 8 10 12 1 14 

Αμφίποδα (Gammarus) 94 82.07 34 41 30 36 1069 

Palaemon sp. 3 2.95 2 2 1 1 1 

Crangon sp. 42 13.71 14 17 13 6 80 

Paeneus sp. 4 0.8 2 2 1 0 0 

Απξνοδ. Καξθηλνεηδ. 27 38.05 19 23 9 17 142 
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Carcinus sp. 22 26.31 14 17 7 11 80 

Atherina sp. 2 3.6 1 1 1 2 1 

Sardina sp. 21 28.85 6 7 7 13 84 

Mugil sp. 0 0 0 0 0 0 0 

Gobius sp. 15 11.2 13 16 5 5 23 

Amphanius fasciatus 15 4.87 4 5 5 2 10 

Syngnathus sp 0 0 0 0 0 0 0 

Anguilla anguilla 2 0.86 2 2 1 0 0 

Απγά ςαξηώλ 7 5.35 5 6 2 2 5 

Απξνζδ.ςάξηα  3 1.1 3 4 1 0 0 

ΦΤΚΖ 6 3.45 6 7 2 1 3 

ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΑ 0 0 0 0 0 0 0 

ΑΛΛΑ 0 0 0 0 0 0 0 

ΤΝΟΛΟ 313 230.5 136     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πίλαθαο 9. Θεξάκαηα θαη αλάιπζε ζηνκαρηθψλ πεξηερνκέλσλ θιάζεο κήθνπο 371-500 mm. 

 

ΣΟΜΑΥΙΑ 71 
σνηελεζηής κενόηηηας (V %) 36.62 

ΚΔΝΑ ΣΟΜΑΥΙΑ 26 

ηομάτια με θηράμαηα 45 Μέζος αριθμός θηραμάηων ανά ζηομάτι (Np/ζηομ) 4.11 

σνολικός αριθμός θηραμάηων 185 Μέζο βάρος θηραμάηων ανά ζηομάτι (Wp/ζηομ ζε    gr) 7.31 

σνολικό βάρος θηραμάηων 328.8 Μέζο βάρος θηραμάηων (gr) 1.78 

ΘΗΡΑΜΑΣΑ 
Γείκηες ανάλσζης ζηοματικών περιετομένων 

Np Wp n Fn% Cn% Cw% Q 

Πνιύραηηνη 0 0 0 0 0 0 0 

Γαζηεξόπνδα 0 0 0 0 0 0 0 

Γίζπξα καιάθηα 0 0 0 0 0 0 0 

Ναύπιηνη θαξθηλνεηδώλ 0 0 0 0 0 0 0 

Πξνλύκθεο δεθαπόδσλ 0 0 0 0 0 0 0 

Κσπήπνδα 0 0 0 0 0 0 0 

Μπζηδώδε 0 0 0 0 0 0 0 

Ηζόπνδα 9 1.08 2 4 5 0 2 

Ηζόπνδα  (Sphaeromas) 11 0.28 2 4 6 0 1 

Αμφίποδα (Gammarus) 64 63.78 18 40 35 19 671 

Palaemon sp. 2 3.05 2 4 1 1 1 

Crangon sp. 5 10.96 2 4 3 3 9 

Paeneus sp. 0 0 0 0 0 0 0 
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Απξνοδ. Καξθηλνεηδ. 40 124.16 21 47 22 38 816 

Carcinus sp. 20 24.17 8 18 11 7 79 

Atherina sp. 3 4.8 1 2 2 1 2 

Sardina sp. 19 70.3 8 18 10 21 220 

Mugil sp. 2 18.5 1 2 1 6 6 

Gobius sp. 0 0 0 0 0 0 0 

Amphanius fasciatus 0 0 0 0 0 0 0 

Syngnathus sp 0 0 0 0 0 0 0 

Anguilla anguilla 0 0 0 0 0 0 0 

Απγά ςαξηώλ 8 6.64 6 13 4 2 9 

Απξνζδ.ςάξηα  0 0 0 0 0 0 0 

ΦΤΚΖ 2 1.09 2 4 1 0 0 

ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΑ 0 0 0 0 0 0 0 

ΑΛΛΑ 0 0 0 0 0 0 0 

ΤΝΟΛΟ 185 328.8 73     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Πίλαθαο 10. Θεξάκαηα θαη αλάιπζε ζηνκαρηθψλ πεξηερνκέλσλ θιάζεο κήθνπο 501-800 mm. 

 

ΣΟΜΑΥΙΑ 32 
σνηελεζηής κενόηηηας (V %) 15.63 

ΚΔΝΑ ΣΟΜΑΥΙΑ 5 

ηομάτια με θηράμαηα 27 Μέζος αριθμός θηραμάηων ανά ζηομάτι (Np/ζηομ) 7.04 

σνολικός αριθμός θηραμάηων 190 Μέζο βάρος θηραμάηων ανά ζηομάτι (Wp/ζηομ ζε    gr) 29.70 

σνολικό βάρος θηραμάηων 802.0 Μέζο βάρος θηραμάηων (gr) 4.22 

ΘΗΡΑΜΑΣΑ 
Γείκηες ανάλσζης ζηοματικών περιετομένων 

Np Wp n Fn% Cn% Cw% Q 

Πνιύραηηνη 0 0 0 0 0 0 0 

Γαζηεξόπνδα 0 0 0 0 0 0 0 

Γίζπξα καιάθηα 1 4.5 1 4 1 1 0 

Ναύπιηνη θαξθηλνεηδώλ 0 0 0 0 0 0 0 

Πξνλύκθεο δεθαπόδσλ 0 0 0 0 0 0 0 

Κσπήπνδα 0 0 0 0 0 0 0 

Μπζηδώδε 0 0 0 0 0 0 0 

Ηζόπνδα 0 0 0 0 0 0 0 

Ηζόπνδα  (Sphaeromas) 0 0 0 0 0 0 0 

Αμφίποδα (Gammarus) 14 12.58 3 11 7 2 12 

Palaemon sp. 0 0 0 0 0 0 0 

Crangon sp. 1 1.8 1 4 1 0 0 
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Paeneus sp. 0 0 0 0 0 0 0 

Απξνοδ. Καξθηλνεηδ. 57 256.93 16 59 30 32 961 

Carcinus sp. 52 121.3 13 48 27 15 414 

Atherina sp. 0 0 0 0 0 0 0 

Sardina sp. 28 317.18 14 52 15 40 583 

Mugil sp. 4 63.66 4 15 2 8 17 

Gobius sp. 24 10.86 1 4 13 1 17 

Amphanius fasciatus 2 0.38 1 4 1 0 0 

Syngnathus sp. 2 4.5 1 4 1 1 1 

Anguilla anguilla 0 0 0 0 0 0 0 

Απγά ςαξηώλ 2 5.6 1 4 1 1 1 

Απξνζδ.ςάξηα  2 1.2 2 7 1 0 0 

ΦΤΚΖ 1 1.5 1 4 1 0 0 

ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΑ 0 0 0 0 0 0 0 

ΑΛΛΑ 0 0 0 0 0 0 0 

ΤΝΟΛΟ 190 802.0 59     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πίλαθαο 11. Θεξάκαηα θαη αλάιπζε ζηνκαρηθψλ πεξηερνκέλσλ ηνλ Ηαλνπάξην. 

 
ΣΟΜΑΥΙΑ 23 

σνηελεζηής κενόηηηας (V %) 
34.78 

 ΚΔΝΑ ΣΟΜΑΥΙΑ 8 

ηομάτια με θηράμαηα 15 Μέζος αριθμός θηραμάηων ανά ζηομάτι (Np/ζηομ) 6.47 

σνολικός αριθμός θηραμάηων 97 Μέζο βάρος θηραμάηων ανά ζηομάτι (Wp/ζηομ ζε    gr) 12.89 

σνολικό βάρος θηραμάηων 193.4 Μέζο βάρος θηραμάηων (gr) 1.99 

ΘΗΡΑΜΑΣΑ 
Γείκηες ανάλσζης ζηοματικών Περιετομένων 

Np Wp n Fn% Cn% Cw% Q 

Πνιύραηηνη 0 0 0 0 0 0 0 

Γαζηεξόπνδα 0 0 0 0 0 0 0 

Γίζπξα καιάθηα 0 0 0 0 0 0 0 

Ναύπιηνη θαξθηλνεηδώλ 0 0 0 0 0 0 0 

Πξνλύκθεο δεθαπόδσλ 0 0 0 0 0 0 0 

Κσπήπνδα 0 0 0 0 0 0 0 

Μπζηδώδε 0 0 0 0 0 0 0 

Ηζόπνδα 0 0 0 0 0 0 0 

Αμφίποδα (Gammarus) 23 3.78 3 20 24 2 46 

Palaemon sp. 16 18.45 5 33 16 10 157 

Crangon sp. 0 0 0 0 0 0 0 

Paeneus sp. 0 0 0 0 0 0 0 

Απξνοδ. Καξθηλνεηδ. 0 0 0 0 0 0 0 
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Carcinus sp. 20 76.82 9 60 21 40 819 

Atherina sp. 3 4.27 1 7 3 2 7 

Sardina sp. 0 0 0 0 0 0 0 

Mugil sp. 6 70.78 2 13 6 37 226 

Gobius sp. 0 0 0 0 0 0 0 

Amphanius fasciatus 24 10.86 2 13 25 6 139 

Syngnathus sp. 0 0 0 0 0 0 0 

Anguilla anguilla 0 0 0 0 0 0 0 

Απγά ςαξηώλ 0 0 0 0 0 0 0 

Απξνζδ.ςάξηα  4 4.45 4 27 4 2 9 

ΦΤΚΖ 0 0 0 0 0 0 0 

ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΑ 1 4 1 7 1 2 2 

ΑΛΛΑ 0 0 0 0 0 0 0 

ΤΝΟΛΟ 97 193.41 27     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πίλαθαο 12. Θεξάκαηα θαη αλάιπζε ζηνκαρηθψλ πεξηερνκέλσλ ηνλ Φεβξνπάξην. 

 

ΣΟΜΑΥΙΑ 44 
σνηελεζηής κενόηηηας (V %) 

38.64 

 ΚΔΝΑ ΣΟΜΑΥΙΑ 17 

ηομάτια με θηράμαηα 27 Μέζος αριθμός θηραμάηων ανά ζηομάτι (Np/ζηομ) 4.04 

σνολικός αριθμός θηραμάηων 109 Μέζο βάρος θηραμάηων ανά ζηομάτι (Wp/ζηομ ζε    gr) 8.33 

σνολικό βάρος θηραμάηων 224.8 Μέζο βάρος θηραμάηων (gr) 2.06 

ΘΗΡΑΜΑΣΑ 
Γείκηες ανάλσζης ζηοματικών Περιετομένων 

Np Wp n Fn% Cn% Cw% Q 

Πνιύραηηνη 0 0 0 0 0 0 0 

Γαζηεξόπνδα 0 0 0 0 0 0 0 

Γίζπξα καιάθηα 0 0 0 0 0 0 0 

Ναύπιηνη θαξθηλνεηδώλ 0 0 0 0 0 0 0 

Πξνλύκθεο δεθαπόδσλ 0 0 0 0 0 0 0 

Κσπήπνδα 0 0 0 0 0 0 0 

Μπζηδώδε 0 0 0 0 0 0 0 

Ηζόπνδα 0 0 0 0 0 0 0 

Αμφίποδα (Gammarus) 37 1.84 4 15 34 1 28 

Palaemon sp. 23 26.62 9 33 21 12 250 

Crangon sp. 0 0 0 0 0 0 0 

Paeneus sp. 17 22.1 8 30 16 10 153 

Απξνοδ. Καξθηλνεηδ. 0 0 0 0 0 0 0 
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Carcinus sp. 13 41.56 11 41 12 18 220 

Atherina sp. 4 16.75 3 11 4 7 27 

Sardina sp. 0 0 0 0 0 0 0 

Mugil sp. 9 73.86 7 26 8 33 271 

Gobius sp. 2 35.86 2 7 2 16 29 

Amphanius fasciatus 3 6.1 2 7 3 3 7 

Syngnathus sp. 0 0 0 0 0 0 0 

Anguilla anguilla 0 0 0 0 0 0 0 

Απγά ςαξηώλ 1 0.12 1 4 1 0 0 

Απξνζδ.ςάξηα  0 0 0 0 0 0 0 

ΦΤΚΖ 0 0 0 0 0 0 0 

ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΑ 0 0 1 4 0 0 0 

ΑΛΛΑ 0 0 0 0 0 0 0 

ΤΝΟΛΟ 109 224.81 48     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πίλαθαο 13. Θεξάκαηα θαη αλάιπζε ζηνκαρηθψλ πεξηερνκέλσλ ηνλ Μάξηην. 

 

ΣΟΜΑΥΙΑ 74 
σνηελεζηής κενόηηηας (V %) 

20.27 

 ΚΔΝΑ ΣΟΜΑΥΙΑ 15 

ηομάτια με θηράμαηα 59 Μέζος αριθμός θηραμάηων ανά ζηομάτι (Np/ζηομ) 2.69 

σνολικός αριθμός θηραμάηων 159 Μέζο βάρος θηραμάηων ανά ζηομάτι (Wp/ζηομ ζε    gr) 2.02 

σνολικό βάρος θηραμάηων 118.9 Μέζο βάρος θηραμάηων (gr) 0.75 

ΘΗΡΑΜΑΣΑ 
Γείκηες ανάλσζης ζηοματικών περιετομένων 

Np Wp n Fn% Cn% Cw% Q 

Πνιύραηηνη 0 0 0 0 0 0 0 

Γαζηεξόπνδα 2 1.2 1 2 1 1 1 

Γίζπξα καιάθηα 0 0 0 0 0 0 0 

Ναύπιηνη θαξθηλνεηδώλ 28 0 5 8 18 0 0 

Πξνλύκθεο δεθαπόδσλ 2 0 2 3 1 0 0 

Κσπήπνδα 22 0 4 7 14 0 0 

Μπζηδώδε 0 0 0 0 0 0 0 

Ηζόπνδα 11 0.6 4 7 7 1 3 

Αμφίποδα (Gammarus) 14 1.1 4 7 9 1 8 

Palaemon sp. 63 60.5 21 36 40 51 2016 

Crangon sp. 0 0 0 0 0 0 0 

Paeneus sp. 0 0 0 0 0 0 0 

Απξνοδ. Καξθηλνεηδ. 4 0.6 1 2 3 1 1 
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Carcinus sp. 3 2.8 2 3 2 2 4 

Atherina sp. 2 2.1 1 2 1 2 2 

Sardina sp. 0 0 0 0 0 0 0 

Mugil sp. 6 48.9 2 3 4 41 155 

Gobius sp. 0 0 0 0 0 0 0 

Amphanius fasciatus 0 0 0 0 0 0 0 

Syngnathus sp. 0 0 0 0 0 0 0 

Anguilla anguilla 0 0 0 0 0 0 0 

Απγά ςαξηώλ 1 0.8 3 5 1 1 0 

Απξνζδ.ςάξηα  0 0 0 0 0 0 0 

ΦΤΚΖ 1 0.3 1 2 1 0 0 

ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΑ 0 0 0 0 0 0 0 

ΑΛΛΑ 0 0 0 0 0 0 0 

ΤΝΟΛΟ 159 118.9 51     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πίλαθαο 14. Θεξάκαηα θαη αλάιπζε ζηνκαρηθψλ πεξηερνκέλσλ ηνλ Απξίιην. 

 

ΣΟΜΑΥΙΑ 40 
σνηελεζηής κενόηηηας (V %) 

12.50 

 ΚΔΝΑ ΣΟΜΑΥΙΑ 5 

ηομάτια με θηράμαηα 35 Μέζος αριθμός θηραμάηων ανά ζηομάτι (Np/ζηομ) 10.91 

σνολικός αριθμός θηραμάηων 382 Μέζο βάρος θηραμάηων ανά ζηομάτι (Wp/ζηομ ζε    gr) 0.81 

σνολικό βάρος θηραμάηων 28.28 Μέζο βάρος θηραμάηων (gr) 0.07 

ΘΗΡΑΜΑΣΑ 
Γείκηες ανάλσζης ζηοματικών Περιετομένων 

Np Wp n Fn% Cn% Cw% Q 

Πνιύραηηνη 10 0 3 9 3 0 0 

Γαζηεξόπνδα 0 0 0 0 0 0 0 

Γίζπξα καιάθηα 0 0 0 0 0 0 0 

Ναύπιηνη θαξθηλνεηδώλ 0 0 0 0 0 0 0 

Πξνλύκθεο δεθαπόδσλ 32 0 10 29 8 0 0 

Κσπήπνδα 312 0 13 37 82 0 0 

Μπζηδώδε 0 0 0 0 0 0 0 

Ηζόπνδα 0 0 0 0 0 0 0 

Αμφίποδα (Gammarus) 10 0.78 1 3 3 3 7 

Palaemon sp. 10 8.8 6 17 3 31 81 

Crangon sp. 0 0 0 0 0 0 0 

Paeneus sp. 2 0.4 1 3 1 1 1 

Απξνοδ. Καξθηλνεηδ. 2 0.2 1 3 1 1 0 
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Carcinus sp. 3 7.5 2 6 1 27 21 

Atherina sp. 0 0 0 0 0 0 0 

Sardina sp. 0 0 0 0 0 0 0 

Mugil sp. 0 0 0 0 0 0 0 

Gobius sp. 1 10.6 1 3 0 37 10 

Amphanius fasciatus 0 0 0 0 0 0 0 

Syngnathus sp. 0 0 0 0 0 0 0 

Anguilla anguilla 0 0 0 0 0 0 0 

Απγά ςαξηώλ 0 0 0 0 0 0 0 

Απξνζδ.ςάξηα  0 0 0 0 0 0 0 

ΦΤΚΖ 0 0 0 0 0 0 0 

ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΑ 0 0 0 0 0 0 0 

ΑΛΛΑ 0 0 0 0 0 0 0 

ΤΝΟΛΟ 382 28.28 38     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πίλαθαο 15. Θεξάκαηα θαη αλάιπζε ζηνκαρηθψλ πεξηερνκέλσλ ην Μάην. 

 

ΣΟΜΑΥΙΑ 41 
σνηελεζηής κενόηηηας (V %) 

12.20 

 ΚΔΝΑ ΣΟΜΑΥΙΑ 5 

ηομάτια με θηράμαηα 36 Μέζος αριθμός θηραμάηων ανά ζηομάτι (Np/ζηομ) 8.00 

σνολικός αριθμός θηραμάηων 288 Μέζο βάρος θηραμάηων ανά ζηομάτι (Wp/ζηομ ζε    gr) 0.92 

σνολικό βάρος θηραμάηων 33.06 Μέζο βάρος θηραμάηων (gr) 0.11 

ΘΗΡΑΜΑΣΑ 
Γείκηες ανάλσζης ζηοματικών περιετομένων 

Np Wp n Fn% Cn% Cw% Q 

Πνιύραηηνη 3 0 1 3 1 0 0 

Γαζηεξόπνδα 0 0 0 0 0 0 0 

Γίζπξα καιάθηα 0 0 0 0 0 0 0 

Ναύπιηνη θαξθηλνεηδώλ 0 0 0 0 0 0 0 

Πξνλύκθεο δεθαπόδσλ 10 0 2 6 3 0 0 

Κσπήπνδα 206 0 12 33 72 0 0 

Μπζηδώδε 10 0 7 19 3 0 0 

Ηζόπνδα 3 0 2 6 1 0 0 

Αμφίποδα (Gammarus) 16 0.36 5 14 6 1 6 

Palaemon sp. 33 29.9 11 31 11 90 1036 

Crangon sp. 0 0 0 0 0 0 0 

Paeneus sp. 0 0 0 0 0 0 0 

Απξνοδ. Καξθηλνεηδ. 0 0 0 0 0 0 0 
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Carcinus sp. 1 2.8 1 3 0 8 3 

Atherina sp. 0 0 0 0 0 0 0 

Sardina sp. 0 0 0 0 0 0 0 

Mugil sp. 0 0 0 0 0 0 0 

Gobius sp. 0 0 0 0 0 0 0 

Amphanius fasciatus 0 0 0 0 0 0 0 

Syngnathus sp. 0 0 0 0 0 0 0 

Anguilla anguilla 0 0 0 0 0 0 0 

Απγά ςαξηώλ 0 0 0 0 0 0 0 

Απξνζδ.ςάξηα  0 0 0 0 0 0 0 

ΦΤΚΖ 0 0 0 0 0 0 0 

ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΑ 3 0 3 8 1 0 0 

ΑΛΛΑ 3 0 1 3 1 0 0 

ΤΝΟΛΟ 288 33.06 45     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πίλαθαο 16. Θεξάκαηα θαη αλάιπζε ζηνκαρηθψλ πεξηερνκέλσλ ηνλ Ηνχλην. 

 
ΣΟΜΑΥΙΑ 41 

σνηελεζηής κενόηηηας (V %) 
17.07 

 ΚΔΝΑ ΣΟΜΑΥΙΑ 7 

ηομάτια με θηράμαηα 34 Μέζος αριθμός θηραμάηων ανά ζηομάτι (Np/ζηομ) 5.18 

σνολικός αριθμός θηραμάηων 176 Μέζο βάρος θηραμάηων ανά ζηομάτι (Wp/ζηομ ζε    gr) 1.07 

σνολικό βάρος θηραμάηων 36.28 Μέζο βάρος θηραμάηων (gr) 0.21 

ΘΗΡΑΜΑΣΑ 
Γείκηες ανάλσζης ζηοματικών περιετομένων 

Np Wp n Fn% Cn% Cw% Q 

Πνιύραηηνη 11 0 3 9 6 0 0 

Γαζηεξόπνδα 0 0 0 0 0 0 0 

Γίζπξα καιάθηα 0 0 0 0 0 0 0 

Ναύπιηνη θαξθηλνεηδώλ 0 0 0 0 0 0 0 

Πξνλύκθεο δεθαπόδσλ 0 0 0 0 0 0 0 

Κσπήπνδα 30 0 1 3 17 0 0 

Μπζηδώδε 18 0.07 7 21 10 0 2 

Ηζόπνδα 12 0.05 4 12 7 0 1 

Αμφίποδα (Gammarus) 59 0.36 17 50 34 1 33 

Palaemon sp. 16 14.7 5 15 9 41 368 

Crangon sp. 0 0 0 0 0 0 0 

Paeneus sp. 0 0 0 0 0 0 0 
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Απξνοδ. Καξθηλνεηδ. 0 0 0 0 0 0 0 

Carcinus sp. 8 12.7 4 12 5 35 159 

Atherina sp. 0 0 0 0 0 0 0 

Sardina sp. 5 8.4 2 6 3 23 66 

Mugil sp. 0 0 0 0 0 0 0 

Gobius sp. 0 0 0 0 0 0 0 

Amphanius fasciatus 0 0 0 0 0 0 0 

Syngnathus sp. 0 0 0 0 0 0 0 

Anguilla anguilla 0 0 0 0 0 0 0 

Απγά ςαξηώλ 0 0 0 0 0 0 0 

Απξνζδ.ςάξηα  0 0 0 0 0 0 0 

ΦΤΚΖ 0 0 0 0 0 0 0 

ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΑ 2 0 2 6 1 0 0 

ΑΛΛΑ 15 0 2 6 9 0 0 

ΤΝΟΛΟ 176 36.28 47     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πίλαθαο 17. Θεξάκαηα θαη αλάιπζε ζηνκαρηθψλ πεξηερνκέλσλ ηνλ Ηνχιην. 

 

ΣΟΜΑΥΙΑ 20 
σνηελεζηής κενόηηηας (V %) 

15.00 
 ΚΔΝΑ ΣΟΜΑΥΙΑ 3 

ηομάτια με θηράμαηα 17 Μέζος αριθμός θηραμάηων ανά ζηομάτι (Np/ζηομ) 5.41 

σνολικός αριθμός θηραμάηων 92 Μέζο βάρος θηραμάηων ανά ζηομάτι (Wp/ζηομ ζε    gr) 0.33 

σνολικό βάρος θηραμάηων 5.57 Μέζο βάρος θηραμάηων (gr) 0.06 

ΘΗΡΑΜΑΣΑ 
Γείκηες ανάλσζης ζηοματικών περιετομένων 

Np Wp n Fn% Cn% Cw% Q 

Πνιύραηηνη 0 0 0 0 0 0 0 

Γαζηεξόπνδα 0 0 0 0 0 0 0 

Γίζπξα καιάθηα 0 0 0 0 0 0 0 

Ναύπιηνη θαξθηλνεηδώλ 0 0 0 0 0 0 0 

Πξνλύκθεο δεθαπόδσλ 0 0 0 0 0 0 0 

Κσπήπνδα 0 0 0 0 0 0 0 

Μπζηδώδε 7 0 3 18 8 0 0 

Ηζόπνδα 10 0 3 18 11 0 0 

Αμφίποδα (Gammarus) 65 0.15 9 53 71 3 190 

Palaemon sp. 3 2.1 1 6 3 38 123 

Crangon sp. 0 0 0 0 0 0 0 

Paeneus sp. 0 0 0 0 0 0 0 

Απξνοδ. Καξθηλνεηδ. 0 0 0 0 0 0 0 



Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή Γηάλλε Ρνγδάθε 

 
258 

Carcinus sp. 1 0.9 1 6 1 16 18 

Atherina sp. 0 0 0 0 0 0 0 

Sardina sp. 0 0 0 0 0 0 0 

Mugil sp. 0 0 0 0 0 0 0 

Gobius sp. 0 0 0 0 0 0 0 

Amphanius fasciatus 1 0.26 1 6 1 5 5 

Syngnathus sp. 0 0 0 0 0 0 0 

Anguilla anguilla 0 0 0 0 0 0 0 

Απγά ςαξηώλ 0 0 0 0 0 0 0 

Απξνζδ.ςάξηα  4 2.16 3 18 4 39 169 

ΦΤΚΖ 0 0 0 0 0 0 0 

ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΑ 1 0 1 6 1 0 0 

ΑΛΛΑ 0 0 0 0 0 0 0 

ΤΝΟΛΟ 92 5.57 22     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πίλαθαο 18. Θεξάκαηα θαη αλάιπζε ζηνκαρηθψλ πεξηερνκέλσλ ηνλ Αχγνπζην. 

 
ΣΟΜΑΥΙΑ 8 

σνηελεζηής κενόηηηας (V %) 
25.00 

 ΚΔΝΑ ΣΟΜΑΥΙΑ 2 

ηομάτια με θηράμαηα 6 Μέζος αριθμός θηραμάηων ανά ζηομάτι (Np/ζηομ) 3.67 

σνολικός αριθμός θηραμάηων 22 Μέζο βάρος θηραμάηων ανά ζηομάτι (Wp/ζηομ ζε    gr) 1.88 

σνολικό βάρος θηραμάηων 11.27 Μέζο βάρος θηραμάηων (gr) 0.51 

ΘΗΡΑΜΑΣΑ 
Γείκηες ανάλσζης ζηοματικών περιετομένων 

Np Wp n Fn% Cn% Cw% Q 

Πνιύραηηνη 0 0 0 0 0 0 0 

Γαζηεξόπνδα 2 0.06 1 17 9 1 5 

Γίζπξα καιάθηα 0 0 0 0 0 0 0 

Ναύπιηνη θαξθηλνεηδώλ 0 0 0 0 0 0 0 

Πξνλύκθεο δεθαπόδσλ 0 0 0 0 0 0 0 

Κσπήπνδα 0 0 0 0 0 0 0 

Μπζηδώδε 0 0 0 0 0 0 0 

Ηζόπνδα 0 0 0 0 0 0 0 

Αμφίποδα (Gammarus) 8 0.02 1 17 36 0 6 

Palaemon sp. 8 6.52 3 50 36 58 2104 

Crangon sp. 0 0 0 0 0 0 0 

Paeneus sp. 2 4.2 2 33 9 37 339 
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Απξνοδ. Καξθηλνεηδ. 0 0 0 0 0 0 0 

Carcinus sp. 1 0.35 1 17 5 3 14 

Atherina sp. 0 0 0 0 0 0 0 

Sardina sp. 0 0 0 0 0 0 0 

Mugil sp. 0 0 0 0 0 0 0 

Gobius sp. 0 0 0 0 0 0 0 

Amphanius fasciatus 0 0 0 0 0 0 0 

Syngnathus sp. 0 0 0 0 0 0 0 

Anguilla anguilla 0 0 0 0 0 0 0 

Απγά ςαξηώλ 0 0 0 0 0 0 0 

Απξνζδ.ςάξηα  0 0 0 0 0 0 0 

ΦΤΚΖ 0 0 0 0 0 0 0 

ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΑ 1 0.12 1 17 5 1 5 

ΑΛΛΑ 0 0 0 0 0 0 0 

ΤΝΟΛΟ 22 11.27 9     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Πίλαθαο 19. Θεξάκαηα θαη αλάιπζε ζηνκαρηθψλ πεξηερνκέλσλ ην επηέκβξην. 

 

ΣΟΜΑΥΙΑ 15 
σνηελεζηής κενόηηηας (V %) 

26.67 
 ΚΔΝΑ ΣΟΜΑΥΙΑ 4 

ηομάτια με θηράμαηα 11 Μέζος αριθμός θηραμάηων ανά ζηομάτι (Np/ζηομ) 7.64 

σνολικός αριθμός θηραμάηων 84 Μέζο βάρος θηραμάηων ανά ζηομάτι (Wp/ζηομ ζε    gr) 3.63 

σνολικό βάρος θηραμάηων 39.89 Μέζο βάρος θηραμάηων (gr) 0.47 

ΘΗΡΑΜΑΣΑ 
Γείκηες ανάλσζης ζηοματικών περιετομένων 

Np Wp n Fn% Cn% Cw% Q 

Πνιύραηηνη 0 0 0 0 0 0 0 

Γαζηεξόπνδα 0 0 0 0 0 0 0 

Γίζπξα καιάθηα 0 0 0 0 0 0 0 

Ναύπιηνη θαξθηλνεηδώλ 0 0 0 0 0 0 0 

Πξνλύκθεο δεθαπόδσλ 0 0 0 0 0 0 0 

Κσπήπνδα 0 0 0 0 0 0 0 

Μπζηδώδε 0 0 0 0 0 0 0 

Ηζόπνδα 5 0.75 2 18 6 2 11 

Αμφίποδα (Gammarus) 25 1.4 3 27 30 4 104 

Palaemon sp. 10 3.65 2 18 12 9 109 

Crangon sp. 0 0 0 0 0 0 0 

Paeneus sp. 3 8.43 3 27 4 21 75 
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Απξνοδ. Καξθηλνεηδ. 4 0.13 1 9 5 0 2 

Carcinus sp. 10 7.48 4 36 12 19 223 

Atherina sp. 0 0 0 0 0 0 0 

Sardina sp. 0 0 0 0 0 0 0 

Mugil sp. 1 8.5 1 9 1 21 25 

Gobius sp. 0 0 0 0 0 0 0 

Amphanius fasciatus 11 3.85 2 18 13 10 126 

Syngnathus sp. 10 2.25 2 18 12 6 67 

Anguilla anguilla 0 0 0 0 0 0 0 

Απγά ςαξηώλ 0 0 0 0 0 0 0 

Απξνζδ.ςάξηα  4 2.25 2 18 5 6 27 

ΦΤΚΖ 1 1.2 1 9 1 3 4 

ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΑ 0 0 0 0 0 0 0 

ΑΛΛΑ 0 0 0 0 0 0 0 

ΤΝΟΛΟ 84 39.89 23     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πίλαθαο 20. Θεξάκαηα θαη αλάιπζε ζηνκαρηθψλ πεξηερνκέλσλ ηνλ Οθηψβξην. 

 

ΣΟΜΑΥΙΑ 24 
σνηελεζηής κενόηηηας (V %) 

29.17 
 ΚΔΝΑ ΣΟΜΑΥΙΑ 7 

ηομάτια με θηράμαηα 14 Μέζος αριθμός θηραμάηων ανά ζηομάτι (Np/ζηομ) 11.64 

σνολικός αριθμός θηραμάηων 163 Μέζο βάρος θηραμάηων ανά ζηομάτι (Wp/ζηομ ζε    gr) 3.32 

σνολικό βάρος θηραμάηων 46.52 Μέζο βάρος θηραμάηων (gr) 0.29 

ΘΗΡΑΜΑΣΑ 
Γείκηες ανάλσζης ζηοματικών περιετομένων 

Np Wp n Fn% Cn% Cw% Q 

Πνιύραηηνη 0 0 0 0 0 0 0 

Γαζηεξόπνδα 0 0 0 0 0 0 0 

Γίζπξα καιάθηα 0 0 0 0 0 0 0 

Ναύπιηνη θαξθηλνεηδώλ 0 0 0 0 0 0 0 

Πξνλύκθεο δεθαπόδσλ 0 0 0 0 0 0 0 

Κσπήπνδα 0 0 0 0 0 0 0 

Μπζηδώδε 0 0 0 0 0 0 0 

Ηζόπνδα 35 0.46 2 14 21 1 21 

Αμφίποδα (Gammarus) 62 1.75 4 29 38 4 143 

Palaemon sp. 8 5 3 21 5 11 53 

Crangon sp. 0 0 0 0 0 0 0 



Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή Γηάλλε Ρνγδάθε 

 
261 

Paeneus sp. 20 8.25 3 21 12 18 218 

Απξνοδ. Καξθηλνεηδ. 0 0 0 0 0 0 0 

Carcinus sp. 3 6.62 2 14 2 14 26 

Atherina sp. 10 6.95 6 43 6 15 92 

Sardina sp. 0 0 0 0 0 0 0 

Mugil sp. 18 15.2 3 21 11 33 361 

Gobius sp. 0 0 0 0 0 0 0 

Amphanius fasciatus 3 1.13 2 14 2 2 4 

Syngnathus sp. 0 0 0 0 0 0 0 

Anguilla anguilla 0 0 0 0 0 0 0 

Απγά ςαξηώλ 0 0 0 0 0 0 0 

Απξνζδ.ςάξηα  0 0 0 0 0 0 0 

ΦΤΚΖ 0 0 0 0 0 0 0 

ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΑ 4 1.16 4 29 2 2 6 

ΑΛΛΑ 0 0 0 0 0 0 0 

ΤΝΟΛΟ 163 46.52 29     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πίλαθαο 21. Θεξάκαηα θαη αλάιπζε ζηνκαρηθψλ πεξηερνκέλσλ ηνλ Ννέκβξην. 

 

ΣΟΜΑΥΙΑ 141 
σνηελεζηής κενόηηηας (V %) 

50.35 

 ΚΔΝΑ ΣΟΜΑΥΙΑ 71 

ηομάτια με θηράμαηα 70 Μέζος αριθμός θηραμάηων ανά ζηομάτι (Np/ζηομ) 6.90 

σνολικός αριθμός 
θηραμάηων 

483 Μέζο βάρος θηραμάηων ανά ζηομάτι (Wp/ζηομ ζε    gr) 4.11 

σνολικό βάρος θηραμάηων 287.66 Μέζο βάρος θηραμάηων (gr) 0.60 

ΘΗΡΑΜΑΣΑ 
Γείκηες ανάλσζης ζηοματικών περιετομένων 

Np Wp n Fn% Cn% Cw% Q 

Πνιύραηηνη 0 0 0 0 0 0 0 

Γαζηεξόπνδα 0 0 0 0 0 0 0 

Γίζπξα καιάθηα 1 4.5 1 1 0 2 0 

Ναύπιηνη θαξθηλνεηδώλ 0 0 0 0 0 0 0 

Πξνλύκθεο δεθαπόδσλ 0 0 0 0 0 0 0 

Κσπήπνδα 0 0 0 0 0 0 0 

Μπζηδώδε 0 0 0 0 0 0 0 

Ηζόπνδα 27 2.42 3 4 6 1 5 

Αμφίποδα 
(Gammarus) 

296 7.08 14 20 61 2 151 

Palaemon sp. 31 21 14 20 6 7 47 

Crangon sp. 1 0.85 1 1 0 0 0 
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Paeneus sp. 3 3.46 3 4 1 1 1 

Απξνοδ. Καξθηλνεηδ. 0 0 0 0 0 0 0 

Carcinus sp. 34 130.6 12 17 7 45 320 

Atherina sp. 57 52.79 27 39 12 18 217 

Sardina sp. 0 0 0 0 0 0 0 

Mugil sp. 15 48.83 7 10 3 17 53 

Gobius sp. 0 0 0 0 0 0 0 

Amphanius fasciatus 0 0 0 0 0 0 0 

Syngnathus sp. 4 2.25 2 3 1 1 1 

Anguilla anguilla 2 4.5 1 1 0 2 1 

Απγά ςαξηώλ 0 0 0 0 0 0 0 

Απξνζδ.ςάξηα  0 0 0 0 0 0 0 

ΦΤΚΖ 2 1.35 2 3 0 0 0 

ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΑ 10 8.03 10 14 2 3 6 

ΑΛΛΑ 0 0 0 0 0 0 0 

ΤΝΟΛΟ 483 287.66 97     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πίλαθαο 22.  Θεξάκαηα θαη αλάιπζε ζηνκαρηθψλ πεξηερνκέλσλ ηνλ Γεθέκβξην. 

 
ΣΟΜΑΥΙΑ 89 

σνηελεζηής κενόηηηας (V %) 
48.31 

 ΚΔΝΑ ΣΟΜΑΥΙΑ 43 

ηομάτια με θηράμαηα 46 Μέζος αριθμός θηραμάηων ανά ζηομάτι (Np/ζηομ) 8.50 

σνολικός αριθμός θηραμάηων 391 Μέζο βάρος θηραμάηων ανά ζηομάτι (Wp/ζηομ ζε    gr) 10.98 

σνολικό βάρος θηραμάηων 504.95 Μέζο βάρος θηραμάηων (gr) 1.29 

ΘΗΡΑΜΑΣΑ 
Γείκηες ανάλσζης ζηοματικών περιετομένων 

Np Wp n Fn% Cn% Cw% Q 

Πνιύραηηνη 0 0 0 0 0 0 0 

Γαζηεξόπνδα 0 0 0 0 0 0 0 

Γίζπξα καιάθηα 0 0 0 0 0 0 0 

Ναύπιηνη θαξθηλνεηδώλ 0 0 0 0 0 0 0 

Πξνλύκθεο δεθαπόδσλ 0 0 0 0 0 0 0 

Κσπήπνδα 0 0 0 0 0 0 0 

Μπζηδώδε 0 0 0 0 0 0 0 

Ηζόπνδα 21 4.49 4 9 5 1 5 

Αμφίποδα (Gammarus) 203 4.08 8 17 52 1 42 

Palaemon sp. 22 23.41 13 28 6 5 26 

Crangon sp. 4 5.15 3 7 1 1 1 
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Paeneus sp. 9 12.58 2 4 2 2 6 

Απξνοδ. Καξθηλνεηδ. 0 0 0 0 0 0 0 

Carcinus sp. 37 135.31 14 30 9 27 254 

Atherina sp. 56 113.2 17 37 14 22 321 

Sardina sp. 0 0 0 0 0 0 0 

Mugil sp. 13 150.15 8 17 3 30 99 

Gobius sp. 3 35.7 2 4 1 7 5 

Amphanius fasciatus 4 4.37 4 9 1 1 1 

Syngnathus sp. 3 1.25 2 4 1 0 0 

Anguilla anguilla 0 0 0 0 0 0 0 

Απγά ςαξηώλ 0 0 0 0 0 0 0 

Απξνζδ.ςάξηα  10 12.36 3 7 3 2 6 

ΦΤΚΖ 1 1.2 1 2 0 0 0 

ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΑ 5 1.7 5 11 1 0 0 

ΑΛΛΑ 0 0 0 0 0 0 0 

ΤΝΟΛΟ 391 504.95 86     

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ  
 

ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ ΔΡΓΑΙΧΝ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV 
 

 

ΣΑΓΗΑ ΓΔΝΝΖΣΗΚΖ ΧΡΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΣΑ BARNABE (1976a) 
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ηάδιο I (Ανωπιμόηηηα): Νεαξά άηνκα (Αλήιηθα-αλώξηκα). Oη γνλάδεο είλαη άρξσκεο, 
έρνπλ ηε κνξθή ίλαο θαη ην θύιν δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζζεί. 
 
ηάδιο II (Αναγνώπιζη θύλος) : Αλώξηκα άηνκα κε αλαγλσξίζηκν θύιν. Σηα ζειπθά, 
ε σνζήθε απνθηά θξεκώδεο ρξώκα. Η δηάκεηξόο  ηεο είλαη πεξίπνπ 0.5 cm. Καλέλα 
σνθύηηαξν δελ είλαη νξαηό κε γπκλό κάηη. Σηα αξζεληθά νη όξρεηο ζε ηξηγσληθή ηνκή 
είλαη εκηδηαθαλείο. Απηό ην ζηάδην ζεκαηνδνηεί ηελ αξρή ηεο εκθαλνύο εμέιημεο γηα ηα 
αλώξηκα. 
 
ηάδιο III (Ππώιμη ανάπηςξη): ε σνζήθε κε θξεκώδεο ρξώκα παξνπζηάδεη θνθθώδε 
όςε επεηδή κηθξά πνιπεδξηθά σνθύηηαξα, κε ρσξηζκέλα, είλαη αλαγλσξίζηκα ζε έλαλ 
αδέλα ζηαζεξήο ζπλνρήο ηνπ νπνίνπ ε ειάρηζηε δηάκεηξνο (άηνκα ζηε δηάξθεηα ηεο 
πξώηεο ηνπο σξηκόηεηαο) πιεζηάδεη ην 1 cm. O ρξσκαηηζκόο ησλ όξρεσλ εμειίζζεηαη 
πξνο ην γθξη-ξνδ.  
 
ηάδιο IV(πποσωπημένη ανάπηςξη): Οη όξρεηο είλαη ιεπθνί θαη ππάξρεη ζπέξκα κόλν 
ζην κέζν ηκήκα. Καλέλαο γακέηεο δελ εμέξρεηαη κεηά από πίεζε ηεο θνηιηαθήο ρώξαο. 
Η γελλεηηθή νπή είλαη ζηελή. Η σνζήθε, εμνγθσκέλε, είλαη πνξηνθαιί θαη πιεζηάδεη ην 
κέγηζην κέγεζνο (1.5 cm ζε δηάκεηξν ην ιηγόηεξν). Τα σνθύηηαξα είλαη νξαηά, 
αδηαθαλή - πνξηνθαιόρξνα. Όληαο πνιπεδξηθά εμειίζζνληαη ζε ζρήκα ζρεδόλ 
ζθαηξηθό. Απηά πνπ βξίζθνληαη ζηελ θαηώηεξε θαη κέζε δώλε ηνπ αδέλα δηαρσξίδνληαη 
από έλα δηάκεζν πγξό.  
 
ηάδιο V (ωπιμόηηηα): Οη γακέηεο απνβάιινληαη ζρεδόλ απζόξκεηα ζηα αξζεληθά 
ελώ ζηα ζειπθά όηαλ αζθείηαη κία ειαθξηά πίεζε ζηελ θνηιηαθή ρώξα.  
 
ηάδιο VI (εκπομπή γαμεηών): Δελ γίλεηαη πάληα απνβνιή γακεηώλ ζηα αξζεληθά θαη 
νη όξρεηο ράλνπλ ην ιεπθό ηνπο ρξώκα θαη απνθηνύλ ρξώκα ιεπθό-γθξη.  Σηα ζειπθά 
έρνπκε απζόξκεηε απνβνιή γακεηώλ, επηπιένλ κία πίεζε κε ην δάρηπιν ζρεκαηίδεη 
“ιαθάθηα” ζε έλαλ αδέλα πνιύ εξεζηζκέλν, κε δηαζηαικέλα θαη εξεζηζκέλα αγγεία. Η 
γελλεηηθή νπή είλαη κεγάιε θαη κεξηθέο θνξέο εξεζηζκέλε. Είλαη ην κόλν 
ραξαθηεξηζηηθό πνπ επηηξέπεη ηελ εμσηεξηθή αλαγλώξηζε ηνπ θύινπ θαη ηε ζεμνπαιηθή 
θαηάζηαζε ηνπ ςαξηνύ. Ωζηόζν, ζηελ σνζήθε παξακέλνπλ σνθύηηαξα κεγάινπ 
κεγέζνπο θαη ηεο όςεο πνπ πεξηγξάθεθε ζην ζηάδην IV.  Επνκέλσο, ε αλαγλώξηζε ηεο 
θαηάζηαζεο ηεο σνζήθεο δελ είλαη αζθαιήο κόλν δηα ηεο εμέηαζεο ηεο γελλεηηθήο 
νπήο, νη δύν άιινη ραξαθηήξεο (ζηαζεξόηεηα ηνπ αδέλα θαη αηκαηώδεο εξεζηζκόο)  
επηηξέπνπλ αληηθεηκεληθή δηάθξηζε απηώλ ησλ δύν ζηαδίσλ.  
 
ηάδιο VII (εξάνηληζηρ): Χαξαθηεξίδεηαη από κείσζε ηνπ όγθνπ ησλ γελλεηηθώλ 
αδέλσλ ζηα δύν θύια.      Σηα ζειπθά, ε γνλάδα είλαη «ρισκή» θαη έρεη ράζεη ηνλ όγθν 
ηεο. Μνηάδεη κε έλα θελό ζάθν πεπιαηπζκέλν αλάκεζα ζηελ νπξνδόρν θύζηε θαη ζηνλ 
πεπηηθό ζσιήλα.  Απηό ην γεγνλόο επηηξέπεη ηνλ δηαρσξηζκό ησλ ελήιηθσλ ζειπθώλ 
απηνύ ηνπ ζηαδίνπ από ηα λεαξά ζειπθά πνπ βξίζθνληαη ζην ζηάδην ΙΙ θαη ηα νπνία 
έρνπλ πάληα έλαλ αδέλα θπιηλδξηθό θαη ζηαζεξό, κηθξήο δηακέηξνπ. Σηα αξζεληθά, νη 
όξρεηο δηαηεξνύλ ην γθξη ρξώκα αιιά κνηάδνπλ κε «θιαζθηά». Δηαηεξνύλ έλα κέγεζνο 
ζην νπνίν  έθηαζαλ  θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο ησλ γνλάδσλ, ην νπνίν είλαη 
πνιύ κεγαιύηεξν ηνπ αληηζηνίρνπ ζηαδίνπ ΙΙ ησλ λεαξώλ αξζεληθώλ.  
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