Πρακτικά 33ου Επιστηµονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών

ΕΔΕΣΣΑ 19-21 Μαΐου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
(HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES)

33ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
33rd ANNUAL CONFERENCE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
PROCEEDINGS
Το 33ο Επιστηµονικό Συνέδριο αφιερώνεται στη µνήµη του
Καθηγητή Γεωργίου Θηραίου
19–21 Μαΐου 2011
May 19-21, 2011

ΕΔΕΣΣΑ
EDESSA

i

Πρακτικά 33ου Επιστηµονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών

ΕΔΕΣΣΑ 19-21 Μαΐου 2011

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΥΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΝΟΥΛΑΣ
Spicara maena (Linnaeus, 1758) ΣΤΟ ΘΕΡΜΑΪΚΟ ΚΟΛΠΟ
Καρύδας, Θ., Αργυρίδης Ν., Μίνος Γ.
Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης, Παράρτηµα Ν.
Μουδανιών, Τµήµα Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, Τ.Θ. 157, Ν. Μουδανιά
63200.E-mail:karidas@aqua.teithe.gr, gminos@aqua.teithe.gr

Οι παράγοντες που καθορίζουν την διαδοχή του φύλου στα ερµαφρόδιτα ψάρια
είναι κυρίως η ηλικία, το µήκος του σώµατος και η αναλογία φύλου στον
πληθυσµό. Ο καθορισµός της επίδραση του κάθε παράγοντα στην αλλαγή αυτή,
αποτελεί σηµαντικό εργαλείο στην αλιευτική διαχείριση του πληθυσµού. Το
µήκος αποτελεί αξιόπιστο και εύκολα µετρήσιµο παράγοντα καθώς ενέχει τις
µικρότερες πιθανότητες λάθους. Κατά την παρούσα εργασία διενεργήθηκαν
δειγµατοληψίες από τον Μάιο έως και τον Ιούλιο του 2009 (περίοδος
αναπαραγωγής του είδους) και ελήφθη το ολικό µήκος και προσδιορίστηκε το
φύλο σε άτοµα του είδους Spicara maena (Linnaeus, 1758) (µένουλα) που
αλιεύθηκαν στο Θερµαϊκό κόλπο µε κυκλικό δίχτυ γρι-γρι (ανοίγµατος 20mm).
Σε σύνολο 357 ατόµων εύρους µήκους 11,6-21,1cm (µέση τιµή 15,6cm ±1,36)
έγινε ταυτοποίηση του φύλου µε µακροσκοπική εξέταση των γονάδων. Από
αυτά, 315 ήταν θηλυκά, µήκους 11,6-17,7cm (µέση τιµή 15,3cm ±1,04) και 42
αρσενικά, µήκους 12,7-21,1cm (µέση τιµή 17,9cm ±1,37). Από την ανάλυση
των δεδοµένων προέκυψε ότι άτοµα µεγέθους µικροτέρου των 16cm ήταν
κυρίως θηλυκά (99,5%) (πρωτόγυνος ερµαφροδιτισµός). Σε µήκη 16-18cm
υπήρξε έντονη διαφοροποίηση του φύλου, ενώ το µήκος στο οποίο τα αρσενικά
και τα θηλυκά εµφάνισαν την ίδια αναλογία (L50), εκτιµήθηκε στα 17,5cm. Σε
µήκος µεγαλύτερο των 18cm υπήρξε εµφάνιση µόνο αρσενικών ατόµων
(100%). Η εκτιµώµενη αναλογία θηλυκών προς αρσενικά ήταν 7,5:1. Αν και
έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία παρόµοιες αναλογίες φύλου, πιθανόν το
αποτέλεσµα να µην χαρακτηρίζει την πραγµατική σύνθεση του πληθυσµού
καθώς η συµπεριφορά του είδους κατά την αναπαραγωγική περίοδο (βενθική
φωλεοποίηση αρσενικών) σε συνδυασµό µε το αλιευτικό εργαλείο που
χρησιµοποιήθηκε (συλλέγει κυρίως από την στήλη του νερού), να συνέβαλε
στο µικρό αριθµό των αρσενικών ατόµων στο δείγµα.
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SIZE AT SEX REVERSAL IN BLOTCHED PICAREL Spicara maena
(Linnaeus, 1758) IN THERMAIKOS GULF
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Factors that influence the sex reversal in hermaphrodite fish are mainly age,
body length and sex composition in the population. The determination of the
effect of each factor in this reversal is an important tool in fisheries
management. Body length is a reliable and easily measurable factor and poses
the least chance of bias. Present study was conducted from May to July 2009
(spawning season) and measured total length and estimated sex of blotched
picarel individuals Spicara maena (Linnaeus, 1758) caught in Thermaikos Gulf
with purse seine nets (20mm mesh-size stretched). In 357 individuals, length
range was 11.6-21.1cm (mean 15.6 cm ±1.36) and the sex was identified
visually from the gonads. 315 individuals were female, length range
11.6-17.7cm (mean 15.3cm ±1.04) and 42 males, length range 12.7-21.1cm
(mean 17.9cm ±1.37). The analysis revealed that individuals less than 16cm
long are females (99.5%) (protogynous hermaphrodite). In length range
16-18cm appeared noticeable sex differences, while the length on which males
and females appeared the same percentage (L50), estimated as 17.5cm.
Individuals longer than 18cm are only males (100%). The estimated female/
male ratio was 7.5:1. Although it is also reported in literature similar sex ratio in
S. maena, it may not characterize the true composition of the population since
the fishing area, the behavior of the species during the spawning season (benthic
male nesting) in conjunction with the fishing gear used (not intended to benthic
individuals), contributed to the low number of males in the sample.
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