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Allometryczny wzrost wczesnych stadiów rozwojowych okonia
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Celem badañ by³o okreœlenie allometrycznego wzrostu okonia podchowywanego
w systemie recyrkulacyjnym. Larwy okonia pozyskano w wyniku kontrolowanego rozrodu.
Zap³odnione taœmy inkubowano w temperaturze 12-14°C. Po wykluciu larwy okonia losowo rozmieszczono w trzech zbiornikach podchowowych o pojemnoœci 150 l. Do 16 dnia po
wykluciu (DPW) temperatura wody wynosi³a 15°C. Nastêpnie temperaturê wody podniesiono do 20°C. Stosowano fotoperiod 24L:0D. Z ka¿dego zbiornika podchowowego
wy³awiano po 10 larw (n = 30). Od wyklucia do 15 DPW próby ryb pobierano w jednodniowych odstêpach czasu. Nastêpnie czêstotliwoœæ poboru prób zmniejszono do jednego
razu na dwa dni. Larwy umieszczano na szalkach Petriego i fotografowano. Na ka¿dej fotografii mierzono podstawowe proporcje cia³a. Wzrost allometryczny ka¿dej cechy wyra¿ono jako funkcjê potêgow¹ ca³kowitej d³ugoœci cia³a Lt, z punktem przeciêcia i wyk³adnikiem uzyskanym z regresji liniowych na danych przekszta³conych na log. Uzyskane wyniki
wskazuj¹, ¿e najwa¿niejsze zmiany kszta³tu okonia mia³y miejsce miêdzy 13,95 a 24,06
mm Lt, co mo¿na uznaæ za okres przejœciowy miêdzy stadiami larwalnym i m³odocianym.
Wszystkie segmenty cia³a, z wyj¹tkiem d³ugoœci tu³owia i d³ugoœci ogona, wykazywa³y
dodatni allometryczny wspó³czynnik wzrostu (b > 1) przez ca³y badany okres lub do odpowiedniego punktu przegiêcia ze wspóln¹ tendencj¹ do izometrii. Ponadto specyficzne
zachowania larw okonia (np. pelagiczny tryb ¿ycia) skutkowa³y niektórymi charakterystycznymi wzorcami allometrycznego wzrostu tylnego regionu cia³a, ró¿ni¹ce siê od wiêkszoœci innych ryb doskona³okostnych. Przedstawiona analiza wzrostu wzmacnia hipotezê
priorytetów wzrostu, wed³ug której najpierw rozwijaj¹ siê najwa¿niejsze narz¹dy.
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