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Πξόινγνο 

 

Σν απμεκέλν ελδηαθέξνλ ησλ θαηαλαισηψλ, αιιά θαη ε ηδηαηηεξφηεηα πνπ 

παξνπζηάδεη ην ζπγθεθξηκέλν είδνο ςαξηνχ, απνηέιεζαλ ην εθαιηήξην ιάθηηζκα γηα 

ηελ επηινγή ηνπ παξφληνο ζέκαηνο κεηά απφ δηαπίζησζε πνπ έγηλε ζην ρψξν 

εξγαζίαο κνπ. Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία είλαη κηα βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά θαη 

επηρεηξεί λα πεξηγξάςεη ηηο ζπλζήθεο εθηξνθήο θαη αλαπαξαγσγήο ηεο ηηιάπηα 

frontosa, Cyphotilapia frontosa, ζε ειεγρφκελεο ζπλζήθεο ζε ελπδξεία, ππφ ηελ 

επίβιεςε ηνπ θαζεγεηή Νηθφιανπ Βιάρνπ, MSc.  

ηελ πιεηνςεθία ηνπο νη βηβιηνγξαθηθέο πεγέο πνπ ζπιιέρζεθαλ γηα ηελ 

ζπγγξαθή ηεο, ήηαλ εκπεηξηθά ζπγγξάκκαηα θαη αλαθνξέο απφ εξαζηηέρλεο 

ελπδξείσλ θαη ειάρηζηεο επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο βηβιηνγξαθηθά αλαθνξέο. Οη 

πξνζπάζεηεο δηεξεχλεζεο θαη κειέηεο ζε πεηξακαηηθφ επίπεδν, ηεο θεριίδαο 

Cyphotilapia frontosa, ζα πξέπεη λα εληαηηθνπνηεζνχλ, εμαηηίαο ηεο ηδηνκνξθίαο θαη 

ηνπ απμεκέλνπ εκπνξηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ παξνπζηάδεη ην ελ ιφγσ είδνο ςαξηνχ 

αλά ηνλ θφζκν ζηε βηνκεραλία ηνπ εκπνξίνπ ησλ δηαθνζκεηηθψλ ςαξηψλ.  

χκθσλα κε ηνλ Vanaar, ηζαγελή θάηνηθν ηεο ιίκλεο Σαλγθαλίθα, ππάξρεη ν 

εμήο κχζνο γηα ην πψο ε Cyphotilapi forntosa  έγηλε ην θπξίαξρν είδνο ηεο ιίκλεο 

«Μηα θνξά θαη έλα θαηξό ζηε ιίκλε Ταλγθαλίθα δνύζαλ δύν επηβιεηηθέο θεριίδεο, ε 

Boulengerochromis microlepsis θαη ε Chyphotilapia frontosa, νη νπνίεο κάρνληαλ γηα 

ην πην είδνο ζα θπξηαξρήζεη ζηε ιίκλε. Μνξθνινγηθά ε Boulengerochromis microlepsis 

ήηαλ κεγαιόζσκε ζε ζρέζε κε ηε Chyphotilapia frontosa, ε νπνία ζύκθσλα κε ηνλ 

κύζν ησλ ηζαγελώλ θέξδηζε ηε δηακάρε θαη έγηλε ην θπξίαξρν είδνο ηεο ιίκλεο 

Ταλγθαλίθα, ελώ ε Boulengerochromis microlepsis, κεηνίθηζε πξνο ην εζσηεξηθό ηεο 

ιίκλεο, ελώ επηζηξέθεη πξνο ηελ αθηή κόλν θαηά ηελ πεξίνδν ηεο αλαπαξαγσγήο» 

(Takashi θαη Nakaya, 2003; Ferara, 2005).  
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Πεξίιεςε 

 

Ο ιακπξφο  ρξσκαηηζκφο ηνπ είδνπο θαη ε απμεκέλε δήηεζή ηεο Cyphotilapia 

frontosa ην θάλνπλ έλα απφ ηα πην δεκνθηιή ςάξηα γηα ελπδξεία. Ζ ηηιάπηα frontosa, 

πξνέξρεηαη απφ ηελ ιίκλε Σαλγθαλίθα ηεο Αλαηνιηθήο Αθξηθήο Εεη θαη 

αλαπαξάγνληαη ζηα βαζηά λεξά ηεο ιίκλεο. ην θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ ηξέθνληαη 

ζρεδφλ απνθιεηζηηθά κε δσνπιαγθηφλ, artemia, έληνκα θαη πξνλχκθεο εληφκσλ.  

Όηαλ πξφθεηηαη λα αλαπαξαρζνχλ ην αξζεληθφ θηηάρλεη ηε θσιηά ηνπ ζε έλα 

ήξεκν θαη ρσξίο ξεχκαηα ζεκείν ηνπ ελπδξείνπ. Σαπηφρξνλα θιεξηάξεη κε ηελησκέλα 

ηα ζσξαθηθά πηεξχγηα, ζρεκαηίδνληαο αρψξηζηα δεχγε πνπ θαηαιακβάλνπλ κηα 

πεξηνρή ε νπνία απνηειεί ην ελδηαίηεκά ηνπο. Αλαπαξάγνληαη ζε ζεξκνθξαζία 22- 

25
ν
 C θαη ζε pH πνπ θπκαίλεηαη απφ 7 έσο 8. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

αλαπαξαγσγήο δελ ηξψεη ζρεδφλ ηίπνηε θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε 

πνιχ θαηάζηαζε, ηδίσο ηελ άλνημε. Αλήθνπλ ζηηο ζηφκαηα-επσάδνπζεο θεριίδεο θαη 

ραξαθηεξίδνληαη απφ γνληθή θξνληίδα. Ζ εθηξνθή ηνπο ζε ειεγρφκελεο ζπλζήθεο 

απαηηεί πνιχ θαιή θπθινθνξία λεξνχ, έιεγρν ησλ παξακέηξσλ ηνπ λεξνχ θαη 

ελπδξεία κεγάινπ φγθνπ. 

 

Λέμεηο Κιεηδηά: Cypfotilapia frontosa, ζηνκαηηθή επψαζε, γνληθή θξνληίδα, 

ελπδξεία 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

 

Ζ ζπληήξεζε δηαθνζκεηηθψλ ςαξηψλ «αλαθέξεηαη» ζηελ θηλέδηθε  παξάδνζε 

απφ ηνλ 8
ν
 αηψλα. Αξγφηεξα, πεξίπνπ ην 1860, ν Jeger  ίδξπζε ζηελ Βηέλλε ην 

¨Aquarium salon¨, ελψ ηελ ίδηα πεξίνδν ζηελ Πνξηνγαιία θαη ζηελ Αγγιία λαπηηθνί 

εηζήγαγαλ ζηελ Δπξψπε ηνλ θχξην εθπξφζσπν ησλ δηαθνζκεηηθψλ ςαξηψλ ην 

ρξπζφςαξν (Carassius auratus). Απφ ηφηε έγηλαλ πνιιέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

εθηξνθή ηνπ, κε απνηέιεζκα ζήκεξα ην ρξπζφςαξν λα θαηέρεη παγθνζκίσο ηελ 

πξψηε ζέζε κεηαμχ ησλ δηαθνζκεηηθψλ ςαξηψλ ηνπ θξχνπ λεξνχ. 

Ζ κηθξή παξάδνζε ηεο Κίλαο, ηεο ηγθαπνχξεο ηεο Σατιάλδεο, ηεο λνηίνπ 

Ακεξηθήο, ηεο Απζηξαιίαο, ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, ηνπ Ηζξαήι θαη άιισλ θξαηψλ 

αλά ηνλ θφζκν, πξνζθέξεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθηξνθή θαη ηελ 

αλαπαξαγσγηθή ζπκπεξηθνξά ησλ  πεξηζζνηέξσλ δηαθνζκεηηθψλ ςαξηψλ κε ηε 

δηαθνξά φηη νη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ησλ πεξηνρψλ απηψλ δελ ζπγθξίλνληαη κε 

απηέο ησλ Δπξσπατθψλ θξαηψλ, δηφηη νη ηξφπνη θαη ε κεζνδνινγία πνπ εθαξκφδεηαη 

ελαξκνλίδεηαη πιήξσο κε ηηο ζπλζήθεο πνπ ηζρχνπλ ζ’ απηέο ηηο πεξηνρέο (Βιάρνο, 

2011).  

ήκεξα, ην νηθνλνκηθφ ελδηαθέξσλ πνπ παξνπζηάδνπλ έρεη απμεζεί, κε 

απνηέιεζκα λα γίλνληαη νινέλα θαη  πεξηζζφηεξεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλαπαξαγσγή 

ησλ πεξηζζνηέξσλ  δηαθνζκεηηθψλ θαη ηξνπηθψλ ςαξηψλ ηφζν ηνπ γιπθνχ, φζν θαη 

ηνπ αικπξνχ λεξνχ (Βιάρνο, 2011). 

Οη θεριίδεο Cypfotilapia frontosa, Chypfotilapia gibberosa, ηα αγγειφςαξα 

(Pterophyllum scalare), νη δίζθνη (Symphysodon aequifasciatus), ηα ρξπζφςαξα 

(Carrassius auratus), νη κνλνκάρνη (Betta splendens), ηα γθάππ (Poecilia reticulata) 

θαη ην θισνπλφςαξν (Amphiprion percula) απνηεινχλ ηα ζεκαληηθφηεξα είδε ησλ 

δηαθνζκεηηθψλ ςαξηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ κεγάιε εκπνξηθή αμία (Βιάρνο, 2011). 

Θεσξνχληαη απφ ηα δεκνθηιέζηεξα θαη γλσζηά ζε φινπο είδε γηα 

δηαθνζκεηηθά ελπδξεία θαη πσινχληαη ζε φια ηα εηδηθά θαηαζηήκαηα κε ηηκέο αξθεηά 

πξνζνδνθφξεο γηα ηνπο εκπφξνπο. Πνιιέο θνξέο παξαηεξείηαη έιιεηςε ησλ εηδψλ 

απηψλ, κε απνηέιεζκα νη έκπνξνη λα αγνξάδνπλ απνζέκαηα απφ εηζαγσγείο, κηαο θαη 

νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο θαζαξά εξαζηηέρλεο- αδπλαηνχλ λα παξάγνπλ, λα 

εθηξέςνπλ θαη λα δηαηεξνχλ ηα ςάξηα νη ίδηνη. Αμηφινγν είλαη ην ελδηαθέξνλ πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηα είδε απηά απφ ηρζπνινγηθή άπνςε, ιφγσ ηεο κεγάιεο 
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πξνζαξκνζηηθφηεηαο θαη αληνρήο ηνπο. Δπίζεο ηα είδε απηά κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα γελεηηθέο κειέηεο, ιφγσ ησλ πνιιψλ ηχπσλ-ραξαθηήξσλ πνπ 

παξνπζηάδνπλ θαη εθηηκψληαη απφ ηνπο  εξαζηηέρλεο ελπδξείσλ. 

Δίλαη άμηνλ απνξίαο, πσο ηα ηφζν ελδηαθέξνληα αιιά θαη ζπλάκα παλέκνξθα 

είδε, ηα νπνία βξίζθνληαη ζηελ θνξπθή ηνπ εκπνξηθνχ ελδηαθέξνληνο ησλ 

δηαθνζκεηηθψλ ςαξηψλ γηα ελπδξεία, δελ έρνπλ ηχρεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο απφ ηνλ 

επηζηεκνληθφ θιάδν. Γεληθφηεξα ν θιάδνο ησλ δηαθνζκεηηθψλ ςαξηψλ πάζρεη απφ 

ηελ έιιεηςε επηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο θαη αλάιπζεο, κε εμαίξεζε ειάρηζηα είδε. Ζ 

θεριίδα frontosa (Cyphotilapia frontosa), είλαη ζήκεξα έλα απφ ηα δεκνθηιέζηεξα 

ςάξηα ελπδξείσλ ζε φιν ηνλ θφζκν, εμαηηίαο ηεοε κνξθνινγίαο ηνπ ζψκαηφο ηνπ, ησλ 

ρξσκάησλ θαη ηεο αλαπαξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο πνπ παξνπζηάδεη. Οη ιφγνη νδήγεζαλ 

ηνπο θαηαλαισηέο λα απμήζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο κε απνηέιεζκα, νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξνη λα αζρνινχληαη εξαζηηερληθά αιιά θαη επαγγεικαηηθά ην ζπγθεθξηκέλν 

είδνο ςαξηνχ. 

Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο ζθνπφ λα αλαθέξεη θαη λα πεξηγξάςεη ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο Cyphotilapia frontosa, κέινο ηεο 

νηθνγέλεηαο Cichlidae, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαπαξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, αιιά θαη 

ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζε ελπδξεία.  Ζ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή πεξηγξαθή ηεο 

αλαπαξαγσγηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ πεξηιακβάλεη ην ζηάδην ηνπ «θιεξη» έσο ηελ 

ηειηθή θάζε ηεο εθθφιαςεο. Σα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ ρξεζηκνπνηνχληαη σο 

κέηξν ζχγθξηζεο κεηαμχ ησλ ςαξηψλ απηνχ ηνπ είδνπο θαηά ηελ αλαπαξαγσγηθή ηνπ 

δξαζηεξηφηεηα. Ζ Chyphotilapia frontosa  ραξαθηεξίδεηαη ζήκεξα απφ ηνπο ληφπηνπο 

ηζαγελείο σο ν απηνθξάηνξαο ηεο ιίκλεο.  
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ΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ 

ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ CICHLIDAE (Κεριίδεο) 

 

 

1.2. Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ νηθνγέλεηα Cichlidae 

 

Μηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο θαη πην πνιχπινθεο νηθνγέλεηεο ςαξηψλ είλαη νη 

νηθνγέλεηα ησλ θεριίδσλ (Cichlidae). Οη πεξηζζφηεξεο θεριίδεο θαηνηθνχλ ζε 

πνηάκηα θαη ιίκλεο γιπθνχ λεξνχ, ελψ ππάξρνπλ θαη θάπνηεο πνπ δνπλ ζε πθάικπξν 

πεξηβάιινλ.  

Απηή ηε ζηηγκή ππνινγίδεηαη φηη ππάξρνπλ πάλσ απφ 1300 είδε πνπ 

εθπξνζσπνχλ ηελ νηθνγέλεηα, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ δηάθνξα κέξε ηεο γεο  

(Πεηαιάο, 2006). Πνιινί ππνζηεξίδνπλ φηη πξφθεηηαη γηα επηζεηηθά ςάξηα πνπ δελ 

έρνπλ ζέζε ζε θνηλσληθά ελπδξεία. Δπεηδή φκσο ππάξρνπλ ηφζα πνιιά είδε πνπ 

παξνπζηάδνπλ έληνλεο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο, είλαη αδηαλφεην λα ηαμηλνκεζνχλ φια 

ζε κηα θαηεγνξία ιέγνληαο γηα παξάδεηγκα φηη είλαη φια επηζεηηθά (Πεηαιάο, 2006). 

Αιεζεχεη φηη αξθεηέο θεριίδεο είλαη επηζεηηθέο θαη νξηνζεηνχλ ζπγθεθξηκέλε 

πεξηνρή ηελ νπνία θαη πξνζηαηεχνλ κε δήιν (ηδηαίηεξα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

αλαπαξαγσγήο ή φηαλ θξνληίδνπλ ηα λεαξά ηρζχδηα, αιιά ππάξρνπλ θαη ήξεκα είδε, 

φπσο επίζεο θαη είδε ηα νπνία κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ λσρειηθά ή δηζηαθηηθά, 

ηα νπνία απνηεινχλ ηδαληθέο επηινγέο γηα έλα θνηλσληθφ ελπδξείν (Verhoef- 

Verhallen, 2003). 

Οη πεξηζζφηεξνη εξαζηηέρλεο ελπδξείσλ δείρλνπλ απμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηηο 

θεριίδεο, φρη κφλν ιφγσ ησλ φκνξθσλ ρξσκάησλ ηνπο ή ηα ραξαθηεξηζηηθά ζρήκαηα 

πνπ δηαζέηνπλ, αιιά θπξίσο επεηδή παξνπζηάδνπλ αηζζεηά κεγαιχηεξε λνεκνζχλε 

απφ ηα πεξηζζφηεξα ςάξηα γιπθνχ λεξνχ (Sandford, 2006). ηα θνηλσληθά ελπδξεία 

παξαηεξείηαη ε ζπλχπαξμε ησλ θεριίδσλ κε άιια ςάξηα, ζρεκαηίδνληαο 

δηαθνξεηηθέο «θνηλσλίεο». Δίλαη ςάξηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ γνληθή θξνληίδα 

(πξνζηαζία θσιηάο θαη λενεθθνιαπηφκελσλ ηρζπδίσλ).  Ο ζπλδπαζκφο ησλ ησλ 

πξσηνθαλψλ θαη κνλαδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ δηαζέηνπλ νη θεριίδεο, 

ζπκβάιινπλ ζηελ εμαηξεηηθά κεγάιε δεκνηηθφηεηά ηνπο ζηελ εξαζηηερληθή 

ελαζρφιεζε κε ηα ελπδξεία (Martin, 1997). 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εθπξνζψπσλ ησλ θεριίδσλ πξνέξρνληαη απφ ηα 

πνηάκηα θαη ηηο ιίκλεο ηεο Ννηίνπ θαη θεληξηθήο Ακεξηθήο, ηηο ιίκλεο ηεο Νφηηαο θαη 

Κ 
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Κεληξηθήο Ακεξηθήο, ηηο ιίκλεο ηηο Αλαηνιηθήο Αθξηθήο θαη ηα πνηάκηα ηεο Γπηηθήο 

Αθξηθήο, ελψ ππάξρνπλ θαη θάπνηα είδε, ηα νπνία απαληψληαη  ζηελ Αζία, ηε Βφξεην 

Ακεξηθή θαη ην λεζί ηεο Μαδαγαζθάξεο (Verhoef- Verhallen, 2003). Σα πεξηζζφηεξα  

είδε θεριίδσλ πνπ είλαη ελδεκηθά ηεο Αζίαο θαη ηεο Μαδαγαζθάξεο είηε έρνπλ 

κεησζεί δξακαηηθά απφ ην θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ, είηε έρνπλ εμαιεηθζεί εληειψο. Οη 

θεριίδεο δνπλ ζε πνηθίια πδάηηλα νηθνζπζηήκαηα, απφ κηθξέο ιίκλεο κε κηθξά βάζε 

θαη ζρεδφλ ζηάζηκα λεξά, ιηκλνζάιαζζεο, έσο πνηάκηα κε έληνλε ξνή λεξνχ (Maitre-

Allain θαη Piednoir, 2009). 

Αλήθνπλ ζηελ νκνηαμία ησλ Actinopterygii θαη ηελ ηάμε ησλ Perciformes, ε 

νπνία πεξηιακβάλεη 23.000 είδε. Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηάμεο απηήο είλαη ην ξαρηαίν 

πηεξχγην πνπ απνηειείηαη απφ δπν κέξε, έλα απφ καιαθέο άθαλζεο θαη έλα απφ 

ζθιεξέο θαη αθαλζψδεηο αθηίλεο (Verhoef- Verhallen, 2003). Οη δηαθνξέο πνπ 

παξνπζηάδνπλ απφ είδνο ζε είδνο ζρεηίδνληαη κε ηα εμσηεξηθά ηνπο κνξθνινγηθά  

ραξαθηεξηζηηθά, ηε ζπκπεξηθνξά, ηελ επηζεηηθφηεηα, ηα ηειηθά ηνπο κεγέζε, ηηο 

κεζφδνπο αλαπαξαγσγήο, ηηο δηαηξνθηθέο ηνπο ζπλήζεηεο θαη ηηο απαηηήζεηο ζηελ 

πνηφηεηα ηνπ λεξνχ (Πεηαιάο, 2006). 

Αλάινγα κε ηηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο θαη ηνπο βηνηφπνπο πνπ απαληψληαη νη 

θεριίδεο δηαρσξίδνληαη θαη ηαμηλνκνχληαη ζε επηά θαηεγνξίεο (Takahashi θαη 

Nakaya, 2003). 

1. Κεριίδεο ηεο ιίκλεο Malawi ηεο Αλαηνιηθήο Αθξηθήο 

2. Κεριίδεο ηεο ιίκλεο Victoria ηεο Αλαηνιηθήο Αθξηθήο 

3. Κεριίδεο ηεο ιίκλεο Tanganyika ηεο Αλαηνιηθήο Αθξηθήο 

4. Κεριίδεο ησλ πνηακψλ ηεο Γπηηθήο Αθξηθήο 

 Κεριίδεο Γπηηθήο Αθξηθήο κεηξίνπ έσο κεγάινπ κεγέζνπο 

 Μηθξφζσκεο θαη λαλνθεριίδεο ηεο Γπηηθήο Αθξηθήο 

5. Κεριίδεο ησλ πνηακψλ ηεο Νφηηαο Ακεξηθήο 

 Κεριίδεο Νφηηαο Ακεξηθήο κεηξίνπ έσο κεγάινπ κεγέζνπο 

 Μηθξφζσκεο θαη λαλνθεριίδεο Νφηηαο Ακεξηθήο 

6. Κεριίδεο ησλ πνηακψλ θαη ιηκλψλ ηεο Κεληξηθήο Ακεξηθήο 

7. Κεριίδεο απφ ην λεζί ηεο Μαδαγαζθάξεο θαη ηελ Αζία 
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1.3 Κεριίδεο ηεο ιίκλεο Tanganyika ηεο Αλαηνιηθήο Αθξηθήο 

 

Παξνπζηάδνπλ αξθεηέο νκνηφηεηεο κε ηεο θεριίδεο ηεο ιίκλεο Malawi, αιιά 

δηαθέξνπλ εμίζνπ πνιχ, θπξίσο ζηελ πεξηπινθφηεηα ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, ηηο 

πδάηηλεο ζπλζήθεο πνπ απαηηνχλ (ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά), ζην γεγνλφο φηη δηαζέηνπλ 

αηζζεηά ιηγφηεξα  έληνλα ρξψκαηα θαη δηαθνξεηηθφ ζρήκα ζψκαηνο (Verhoef- 

Verhallen, 2003). Οη θεριηδεο ηεο ιίκλεο Tanganyika (ρ.1.1), ελψ δνπλ ζε παξφκνην 

πεξηβάιινλ κε απηέο ησλ ιηκλψλ Malawi θαη Victoria (ακκψδεηο βπζνχο θαη 

αθαλφληζηα βξάρηα αλά πεξηνρέο πνπ βπζίδνληαη ζην λεξφ), απαηηνχλ ζθιεξφ θαη 

αιθαιηθφ λεξφ. Ζ γεληθή ζθιεξφηεηα GΖ θπκαίλεηαη απφ 15-25
ν
dGH θαη ην pH απφ 

8,0 έσο 9,5 (Verhoef- Verhallen, 2003). Δίλαη επαίζζεηεο ζηηο απφηνκεο κεηαβνιέο  

ηεο ζεξκνθξαζίαο, γηα απηφ ζπληζηψληαη κηθξέο θαη φρη ζπρλέο αιιαγέο λεξνχ.   

 

 
 

 

ρήκα 1.1.Ζ ιίκλε Tanganyika θαη ην πεξηβάιινλ ηεο (Πεγή: www Sydneycichlid.com) 
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Σα γέλε ησλ θεριίδσλ ηεο ιίκλεο Tanganyika απαληψληαη ζπρλφηεξα ζηε 

βηνκεραλία ηνπ εκπνξίνπ ησλ δηαθνζκεηηθψλ ςαξηψλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 

1.1. Ζ επηινγή ησλ εηδψλ πξηλ εηζαρζνχλ ζην ελπδξείν ζα πξέπεη λα δηεξεπλάηε θαη 

λα κειεηψληαη νη βηνινγηθέο ηνπ ζπλήζεηεο, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε ζσζηή 

ζπκβίσζε ησλ ςαξηψλ πνπ πξφθεηηαη λα θηινμελεζνχλ ζην ελπδξείν (Martin, 1997 ; 

Verhoef- Verhallen, 2003 ; Sandford, 2006). 

 

Πίλαθαο 1.1. Δκπνξηθά γέλε θεριίδσλ ηεο ιίκλεο Tanganyika κε ηα ζεκαληηθά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά. 

Γέλνο Σειηθό 

Μέγεζνο 

Δπηζεηηθόηεηα Αλαινγία 

θύινπ 

Γηαηξνθή Πεγή 

Altolamrprologus 8-20cm Ληγφηεξν 

επηζεηηθφ 

1:1 Μηθξνζεξεπηήο Verhoef-

Verhallen.2003 

Cyatopharnx 12-30cm Καζφινπ έσο 

ιηγφηεξν 

επηζεηηθφ 

2:5 Πακθάγν Verhoef-

Verhallen.2003 

Cyphotilapia 20-30cm Ληγφηεξν 

επηζεηηθφ 

1:3 Πακθάγν – 

ζαξθνθάγν 

Sandford,2006 

Cyprichromis 8-20 cm Καζφινπ 

επηζεηηθφ 

2:5 Πακθάγν Sandford,2006 

Eretmodus έσο 8 cm Καζφινπ έσο 

ιηγφηεξν 

επηζεηηθφ 

1:1 Φπηνθάγν Sandford,2006 

Julidochromis 8-20 cm Καζφινπ έσο 

ιηγφηεξν 

επηζεηηθφ 

1:1 Πακθάγν - 

Μηθξνζεξεπηήο 

Πεηαιάο,2006 

Leidolamprologus 12-30 

cm 

Δπηζεηηθφ έσο 

πνιχ επηζεηηθφ 

1:1 Πακθάγν – 

αξπαθηηθφ 

Πεηαιάο,2006 

Neolamprologus 8-12 cm Ληγφηεξν έσο 

πνιχ επηζεηηθφ 

Αλάινγα 

κε ην 

είδνο 

Πακθάγν - 

Μηθξνζεξεπηήο 

Martin, 1997 

Opthalmotilapia 8-20 cm Καζφινπ 

επηζεηηθφ 

1:3 Πακθάγν Martin, 1997 

Paracyprichromis 8-20 cm Νηξνπαιφ έσο 

θαζφινπ 

επηζεηηθφ 

2;5 Πακθάγν Sandford, 2006 

Spathodus 8-12 Νηξνπαιφ έσο 

θαζφινπ 

επηζεηηθφ 

1:1 θπηνθάγν Maitre-Allain 

θαη Piednoir, 

2009 

Tropheus 12-20 

cm 

Πνιχ επηζεηηθφ Αλάινγα 

κε ην 

είδνο 

θπηνθάγν Maitre-Allain 

θαη Piednoir, 

2009 

Xenotilapia 8-20 cm Ληγφηεξν 

επηζεηηθφ 

1:1 Πακθάγν Maitre-Allain 

θαη Piednoir, 

2009 
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ΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

Πιεξνθνξίεο γηα ην είδνο 
 

 

 

2.1.πζηεκαηηθή Καηάηαμε θαη Πεξηγξαθή ηνπ είδνπο Cyphotilapia frontosa  
 

Απφ πνιινχο εξεπλεηέο ην ςάξη Cyphotilapia frontosa, φπσο 

νξηζηηθνπνηήζεθε ζήκεξα κεηά ηελ αξρηθή ηνπ νλνκαζία  Paratilapia frontosa 

(ρ.2.1), γλσζηφ σο Tanganuika humphead ή Humphead cichlid πεξηγξάθεηαη σο ν 

βαζηιηάο ηεο ιίκλεο Σαλγθαλίθα ζηελ Αλαηνιηθή Αθξηθή (Takashi θαη Nakaya, 2003), 

θζάλνπλ ζε κήθνο κέρξη 30cm, ελψ ραξαθηεξίδεηαη σο ην βαζηθφ αληηπξφζσπν ηεο ιίκλεο 

Σαλγθαλίθα (Martin, 1997).   

Ζ ζπζηεκαηηθή ηνπ ηαμηλφκεζε πεξηγξάθεηαη ζηνλ πίλαθα 2.1. 

 

Πίλαθαο 2.1. πζηεκαηηθή θαηάηαμε ηεο θεριίδαο Chyphotilapia frontosa, (Πεγή: www 

fishbase.com). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δίλαη ελδεκηθφ είδνο ηεο ιίκλεο Σαλγθαλίθα κε  εληππσζηαθφ κέγεζνο κε θαιά 

ζρεκαηηζκέλα θαη δνκεκέλα πηεξχγηα θαη πεξηιακβάλεηαη ζηα δεκνθηιέζηεξα είδε ςαξηψλ  

ησλ ελπδξείσλ (Takashi θαη Nakaya, 2003). Ζ θνηλσληθφηεηά ηνπ ην θαζηζηνχλ σο έλα απφ 

ηα δεκνθηιή είδε ησλ δηαθνζκεηηθψλ ςαξηψλ γηα ηνπο εξαζηηέρλεο θαη επαγγεικαηίεο 

ελπδξείσλ, απφ ηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ 1970 (Verhoef- Verhallen, 2003; Sandford, 

2006).  

Σν ζψκα ηνπ είλαη ιεπθφ ή κπιε  κε 6 ή 7 θάζεηεο καχξεο ξίγεο. Σα ελήιηθα 

άηνκα θέξνπλ κηα δηφγθσζε ζην επάλσ κέξνο ηεο θεθαιήο. ηα αξζεληθά ε 

δηφγθσζε απηή είλαη κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε ηα ζειπθά θαη απμάλεηαη ζε κέγεζνο 

αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ ςαξηνχ. Δπίζεο ε δηφγθσζε ηεο θεθαιήο δειψλεη ηε 

ζεμνπαιηθή σξηκφηεηα ηνπ αξζεληθνχ (Sandford, 2006). Σα πηεξχγηα ηνπο γίλνληαη 

πην ιεπηά κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο.   

Κ 

Βαζίιεην Animalia 

πλνκνηαμία Chordata 

Οκνηαμία Actinopterygii 

Σάμε Perciformes 

Οηθνγέλεηα Cichlidae 

Γέλνο Chyphotilapia 

Δίδνο frontosa 

Κνηλή νλνκαζία Humphed cichlid 
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                                      ρήκα 2.1 Cyphotilapia frontosa (www Sydneycichlid.com). 

 

Σν C. frontosa απαληάηαη ζε πνιιά ζεκεία ζηε ιίκλε Σαλγθαλίθα, αιιά ζηα 

βαζχηεξα ζηξψκαηα ηεο ιίκλεο απφ ηελ αθηή (10- 50 m). Σν  Cyphotilapia frontosa, 

παξνπζηάδεη δηκνξθηζκφ κε ειάρηζηεο δηαθνξέο κεηαμχ αξζεληθνχ θαη ζειπθνχ 

αηφκνπ.  

Σα αξζεληθά  ραξαθηεξίδνληαη ζπλήζσο απφ δηφγθσζε ηεο θεθαιήο, ελψ 

ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηνλ νπξνγελλεηηθφ πφξν  ησλ αξζεληθψλ κε ηα ζειπθά. 

Σξέθνληαη ζπλήζσο ηηο βξαδηλέο ψξεο, ελψ είλαη ήζπρα θαη φρη πνιχ θηλεηηθά. ην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ δεη ζε κηθξά θνπάδηα (1 αξζεληθφ : 3 ζειπθά). Ο θαιχηεξνο 

ηξφπνο γηα λα δηαηεξεζνχλ νη θεριίδεο frontosa ζηα ελπδξεία είλαη ε πξνζζήθε 10 -

15 αηφκσλ ψζηε ηα ςάξηα κέζσ ηεο θπζηθήο επηινγήο λα επηιέμνπλ ην ηαίξη ηνπο.  

  Δπίζεο ιφγσ ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ αξζεληθψλ 

γελλεηφξσλ ηα ζειπθά νδεγνχληαη πην γξήγνξα ζηελ γελλεηηθή ηνπο σξίκαλζε 

(Martin, 1997 ; Sandford, 2006). Οη πην θνηλέο θαη γλσζηέο πνηθηιίεο  ηνπ frontosa, 

είλαη ησλ «έμη» ή «επηά» θάζεησλ ξαβδψζεσλ ζην ζψκα ηνπο θαη είλαη: ην Cape 

chaitika, Mpimbwe blue, Samasi blue, Zampian θαη ην Zair blue, νη νπνίεο 

δηαθνξνπνηνχληαη απφ ην frontosa  αλεπαίζζεηα σε πξνο ηηο θάζεηεο ξαβδψζεηο 

(Takashi θαη Nakaya, 2003). 

Παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δηαθνξέο (ρ.2.2), απφ ην λέν εηζεξρφκελν είδνο ζηε 

βηνκεραλία ηνπ εκπνξίνπ ησλ δηαθνζκεηηθψλ ην Cyphotilapia gibberosa, ζην νπνίν 

παξαηεξείηαη έληνλε δηφγθσζε ηεο πεξηνρήο ηνπ θεθαιηνχ, θαζψο θαη ησλ θάζεησλ 

ξαβδψζεσλ ζην ζψκα ηνπ νη νπνίεο δελ είλαη νξαηέο (Takashi θαη Νakaya, 2003). 

Παξνπζηάδεη ηξεηο ζεηξέο ιεπηψλ κεηαμχ ηνπ αλψηεξνπ θαη θαηψηεξνπ ζεκείνπ ηεο  
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πιεπξηθήο γξακκήο.   

Ο αξηζκφο ησλ ιεπηψλ πνπ πεξηέρεη ζηελ πιεπξηθή ηνπ γξακκή είλαη 34-36, 

ελψ ζην frontoza ν αξηζκφο ησλ ιεπηψλ είλαη 33 -34 ιέπηα.  ην C frontosa, ε άλσ 

γλάζνο έρεη  8 έσο 10 δφληηα  πεξηζζφηεξα ζε ζρέζε κε ην C.gibberosa.  Σν χςνο ηνπ 

θεληξηθνχ θνξκνχ είλαη κεγαιχηεξν θαηά 5cm ζε ζχγθξηζε κε ην frontosa. Δπίζεο 

δηαθνξέο παξαηεξνχληαη ζηε βάζε ησλ πηεξπγίσλ , ε νπνία είλαη καθξχηεξε θαηά 

4cm, ζην ζσξαθηθφ πηεξχγην ην νπνίν είλαη κεγαιχηεξν (καθξχηεξν) θαηά 5 cm θαη 

ζην ξαρηαίν πηεξχγην ην νπνίν είλαη καθξχηεξν θαηά 2 cm (Takashi θαη Nakaya, 

2003). 

 

 

 

ρήκα 2.2. Γηαθνξέο κεηαμχ ηνπ Cyphotilapia frontosa (δεμηά) θαη ηνπ Cyphotilapia 

gibberosa (αξηζηεξά), (Πεγή www. Sydneycichlid.com) 

 

Ζ Cyphotilapia gibberosa είλαη ελδεκηθφ είδνο ηεο ιίκλεο Σαλγθαλίθα θαη δεη 

κέρξη ην βάζνο ησλ 34 m, ελψ δελ έρεη αμηνινγεζεί απφ ηνλ νίθν IUCN (Γηεζλέο 

Οξγαληζκφο Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο) ην έηνο 2008, σο απεηινχκελν είδνο πξνο 

εμαθάληζε, ζε αληίζεζε κε ην Cyphotilapia frontosa, ην νπνίν είλαη ραξαθηεξηζκέλν 

σο  απεηινχκελν είδνο κε ην κηθξφηεξν βαζκφ αλεζπρίαο (LC),  (Takashi θαη Nakaya, 

2003). 

Λφγσ ηνπ κεγάινπ βάζνπο πνπ παξνπζηάδεη ε ιίκλε, ηα «frontosa» θαηά ηελ 

εμαιίεπζε (γηα ηα ελπδξεία) ηνπο ζα πξέπεη αλέξρνληαη ζηελ επηθάλεηα κε αξγφ 

ξπζκφ ιφγσ ησλ πςειψλ πηέζεσλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ηα ςάξηα ππνθέξνπλ απφ 

αθξαίεο εθπνκπέο αεξίσλ εμαηηίαο ηεο θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο φπνπ πξνθαινχληαη 

πξνβιήκαηα ζηελ αλαπλνή θαη ζηε λεθηηθή θχζηε, εμαηηίαο ηεο απφηνκεο κείσζεο 

ηεο πίεζεο. Απφηνκεο κεηαβνιέο νδεγνχλ ζε φμπλζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο λεθηηθήο 

θχζηεο θαη ζε θχξησζε (Martin, 1997 ; Takashi θαη Nakaya, 2003). 
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2.2. Γεσγξαθηθή θαηαλνκή - Βηόηνπνο 

 

Ζ ιίκλε Σαλγθαλίθα, είλαη ε δεχηεξε ιίκλε ζηνλ θφζκν θαη βξίζθεηαη ζηελ 

Αλαηνιηθή Αθξηθή αλάκεζα ζηα θξάηε ηνπ Εαίξ, ηεο Σαλδαλίαο, ηεο Εάκπηα θαη ηνπ 

Μπανπξνπληί. Έρεη έθηαζε 650 km
2
, θαιχπηνληαο θαηά πιάηνο κηα αθηίλα 30 – 50 

km. Ολνκάδεηαη φπσο έρεη αλαθεξζεί ιίκλε ηνπ κεγάινπ  ξήγκαηνο (32.900 km
2
). Ζ 

ζηάζκε ηνπ λεξνχ κεηαβάιιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ. Ζ ιίκλε βξίζθεηαη αλάκεζα ζηνπο 

πνηακνχο Lukunga θαη Kongo, ελψ ε ζηάζκε ηεο ιίκλε κεηαβάιιεηαη ζπλέρεηα 

(ρ.2.3). 

Πξφθεηηαη γηα πνιχ ελδηαθέξνλ πγξνβηφηνπν, πξφθεηηαη γηα κία εθ ησλ 

αξραηνηέξσλ ιηκλψλ, ζε ζχγθξηζε κε ηηο ιίκλεο Malawi θαη Victoria, ελψ πεξηέρεη 

ζρεηηθά κηθξφ αξηζκφ γεγελψλ εηδψλ ςαξηψλ. Σε ηειεπηαία δεθαεηία πάλσ απφ 200 

είδε είλαη απηφρζνλα, ελψ 180 είδε έρνπλ είλαη ελδεκηθά (AdKonings  θαη Dieckhoff, 

1992). Ζ ιίκλε είλαη γλσζηή γηα ηα απηφρζνλα είδε ςαξηψλ, ην νπνίν είλαη 

απνηέιεζκα ηεο εθηεηακέλεο πεξηφδνπ πνπ ε ιίκλε ήηαλ απνκνλσκέλε. Ζ 

βηνπνηθηιφηεηα ηεο ιίκλεο πεξηιακβάλεη πεξίπνπ 175 είδε ελδεκηθψλ θεριίδσλ ηα 

νπνία έρνπλ κειεηεζεί (AdKonings  θαη Dieckhoff, 1992).  

 

ρήκα 2.3. Λίκλε Σαλγθαλίθα κε ηηο πνηθηιίεο ηνπ γέλνπο Chyphotilapia 

(Πεγήhttp://www.britannica.com/eb/article?eu=57978&tocid=0)   

http://www.britannica.com/eb/article?eu=57978&tocid=0
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Αθφκε ππάξρνπλ 12 είδε ρειηψλ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 11 είλαη ελδεκηθά, 17 είδε 

γαηφςαξσλ ηεο νηθνγέλεηαο Bagridae, κε 1 λα δεη ζηε ιίκλε θαη ζηα γεηηνληθά 

επηθαλεηαθά ηεο λεξά (πνηάκηα θαη ιίκλεο), ηα 14 απφ απηά είλαη ελδεκηθά θαη κφλν 2 

βξίζθνληαη απζηεξά εθηφο ησλ πδάησλ ηεο ιίκλεο (AdKonings  θαη Dieckhoff, 1992). 

35 αλαγλσξηζκέλα είδε θππξηλνεηδψλ ηνπ γέλνπο Barbus είλαη ελδεκηθά ζηνπο 

παξαιίκληνπο πδάηηλνπο πγξνηφπνπο ηεο ιίκλεο.  

Δθηφο απφ ηα ςάξηα ζηε ιίκλε Σαλγθαλίθα δνπλ αθφκε 10 δηαθνξεηηθά είδε 

θαβνπξηψλ ηνπ γέλνπο Potamonautes, εθ ησλ νπνίσλ ηα νθηψ είλαη ελδεκηθά. Απφ ηα 

15 είδε γαξηδψλ πνπ ππάξρνπλ ζηε ιίκλε ηα 14 είλαη ελδεκηθά ηεο ιίκλεο. Σν 50% 

ησλ νζηξαθφδεξκσλ είλαη ελδεκηθά είδε ηεο ιίκλεο φπσο γηα παξάδεηγκα ηα είδε  

Tiphobia horei, Specia zonata,θαη Mutela spekei. Άιια ελδεκηθά είδε πνπ απαληψληαη 

ζηε ιίκλε είλαη 10 είδε βδέιιαο θαη 7 είδε ζπφγγσλ (AdKonings  θαη Dieckhoff, 

1992). 

 Δμαηηίαο ησλ εθαηζηεηαθψλ θαηαθξεκληζκάησλ, ε πνηφηεηα ηνπ λεξνχ ηεο 

ιίκλεο επεξεάδεηαη απφ ηε δηνρέηεπζε ιάβαο, ε νπνία επεξεάδεη ηελ αιθαιηθφηεηα 

ηνπ λεξνχ (ην pH θπκαίλεηαη απφ 8,7 έσο 9,0). Απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο απηήο είλαη 

ε αχμεζε ηεο γεληθήο θαη ηεο αλζξαθηθήο ζθιεξφηεηαο (αχμεζε αλζξαθηθψλ θαη 

δηηηαλζξαθηθψλ ηφλησλ) ηνπ λεξνχ (Πηλ.2.1), (AdKonings  θαη Dieckhoff, 1992). 

Ζ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ ζηε ιίκλε παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηε δηαηήξεζε ησλ 

εηδψλ ηεο ιίκλεο ζε ειεγρφκελν πεξηβάιινλ φπσο ην ελπδξείν. Ζ ιίκλε είλαη πνιχ 

θαζαξή ελψ ηα επίπεδα θνξεζκνχ ζε νμπγφλν είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 80-90% (Takashi 

θαη Nakaya, 2003). 

 

Πίλαθαο 2.1 Πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λεξνχ ηεο ιίκλεο Σαλγθαλίθα (Πεγή: AdKonings  

θαη Dieckhoff, 1990). 

Παξάκεηξνη λεξνχ πγθέληξσζε 

(mg/l) 

Νάηξην 57– 64 

Αζβέζηην  9,2– 17,6 

Ηφληα ρισξίνπ 39– 43 

Θεηηθά άιαηα 7,0– 15 

Αλζξαθηθά θαη Γηηηαλζξαθηθά άιαηα 6,0 – 6,8 

pH 7,8-9.5 

Θεξκνθξαζία 29
ν
 C 
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2.2.1 Πνηόηεηα λεξνύ 

 

Ζ ιίκλε Σαλγθαλίθα αλήθεη ζηηο ιίκλεο ηνπ κεγάινπ ξήγκαηνο, κε αιθαιηθά 

λεξά. Tν Cyphotilapia frontosa, δεη ζε αιθαιηθά λεξά, κε ζρεηηθά πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο (24
ν
C έσο 26

ν
 C) θαη κε επίπεδα pH πνπ θπκαίλνληαη απφ 7.8 έσο 9.59 

(Martin, 1997). Ζ γεληθή ζθιεξφηεηα εμαηηίαο ηεο απμεκέλεο αιθαιηθφηεηαο ηνπ 

λεξνχ θπκαίλεηαη απφ 12 έσο 20
ν
 dGH θαη ε αλζξαθηθή ζθιεξφηεηα θπκαίλεηαη απφ 

14-20
ν
 dKH. 

 

 

2.3. Δκπόξην 

  

Σν θφζηνο αγνξάο ηνπ ςαξηνχ εμαξηάηαη απφ ηε δηαζεζηκφηεηά ηνπ, ε νπνία 

θαζνξίδεη θαη ηελ ηειηθή ηηκή. Γηα παξάδεηγκα νη ηηιάπηεο frontoza πνπ αιηεχνληαη 

απφ άγξηνπο πιεζπζκνχο θνζηίδνπλ αθξηβφηεξα ζε ζρέζε κε ηα εθηξεθφκελα. Ζ 

δηαθνξά ζηελ ηηκή κπνξεί λα είλαη ηεο ηάμεο ησλ 40€.  ηα ελήιηθα άηνκα frontosa  ε 

κέζε ηηκή πψιεζεο θπκαίλεηαη απφ 5 έσο 40 €, ζηα κηθξφηεξα άηνκα ε ηηκή πψιεζεο 

θπκαίλεηαη απφ  40€ έσο 100€ (Βιάρνο, 2011). Σα παξαιίκληα θξάηε ηεο ιίκλεο 

Σαλγθαλίθα, ηα ρξεζηκνπνηνχλ γηα εδψδηκα θαηαιακβάλνληαο ηελ πξψηε ζέζε ζηηο 

πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ, κηαο θαη είλαη απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πεγέο 

πξσηετλψλ (Takashi θαη Nakaya, 2003 ; Zezza, 2004). 
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ΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΗ 

 

 

 

3.1.Αλαπαξαγσγηθή δηαδηθαζία 

 

Σν Cyphotilapia frontosa, είλαη πνιπγακηθφ θαη φπσο φιεο νη θεριίδεο 

αλαπαξάγνληαη ηελ άλνημε θαη απνδίδνπλ θαιχηεξα φηαλ βξίζθνληαη ζε αλαινγία 1♂ 

: 4-5♀.  Σα απγά ηνπ είλαη κεγάια ζε κέγεζνο ελψ ε πεξίνδνο επψαζεο ησλ 

γνληκνπνηεκέλσλ απγψλ ζηε ζηνκαηηθή θνηιφηεηα δηαξθεί 30 εκέξεο. ηε δηάξθεηα 

ηεο ζηνκαηηθήο επψαζεο ην ςάξη δελ ηξέθεηαη θαη γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη ην 

ζειπθφ λα βξίζθεηαη ζε θαιή ελεξγεηαθή θαηάζηαζε (Verhoef-Verhallen,2003). Σα 

λενεθθνιαπηφκελα ηρζχδηα θαηαθεχγνπλ ζηελ ζηνκαηηθή θνηιφηεηα ηνπ ζειπθνχ ζε 

πεξίπησζε θηλδχλνπ, φπνηε ηα ζειπθά ηα πξνζηαηεχνπλ. ην αξρηθφ ζηάδην 

αλάπηπμεο ησλ λεαξψλ θαη αλαπηπζζφκελσλ ηρζπδίσλ ηα ςάξηα frontosa 

ραξαθηεξίδνληαη απφ γνληθή θξνληίδα (Takashi θαη Nakaya, 2003). 

ε ειεγρφκελεο ζπλζήθεο ζηα ελπδξεία ε αλαινγία πνπ ζπλίζηαηαη είλαη 2-

3♂:12♀άηνκα, ελψ ν κέγηζηνο αξηζκφο ησλ λενεθθνιαπηφκελσλ ηρζπδίσλ κπνξεί λα 

θζάζεη ηα 100. Οη δηαθνξέο κεηαμχ αξζεληθνχ θαη ζειπθνχ εθηφο ησλ έληνλσλ 

ρξσκάησλ πνπ παξνπζηάδνπλ, ηα αξζεληθά  εκθαλίδνπλ εθηεηακέλεο άθαλζεο ζηα 

πηεξχγηα θαη δηφγθσζε ηνπ θεθαιηνχ (ρ.3.1 ), (Martin, 1997 ; Takashi θαη Nakaya, 

2003). 

 

 

 

 
 

ρήκα 3.1. Γηαθνξέο αξζεληθνχ (αξηζηεξά) θαη ζειπθνχ (δεμηά) Cyphotilapia 

frontosa (Πεγή: www Cichlidae homepage.com). 

 

Κ 
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Ο ρξφλνο σξίκαλζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο ςαξηνχ αλέξρεηαη ζηα 3 έσο 4 

ρξφληα, φπνπ ηα αξζεληθά δξαζηήξηα άηνκα απνθηνχλ κπιε απφρξσζε ηδίσο ζηελ 

πεξηνρή ηνπ ξχγρνπο. Σν ψξηκν αξζεληθφ επηιέγεη κηα απνκνλσκέλε πεξηνρή ζην 

ελπδξείν θαη ππεξαζπίδεηαη ηα αδχλακα άηνκα (Maitre-Allan θαη Piednoir, 2009). 

Όηαλ έρεη ηελ πξνζνρή ελφο ζειπθνχ ην νπνίν εθδειψλεη πξνζπκία, πεξλάεη 

αξγά απφ ην ζεκείν  πνπ είλαη ην ζειπθφ κε ηα πηεξχγηα ηνπ λα είλαη καδεκέλα 

(ηζαθηζκέλα). Ζ σνηνθία είλαη δπζδηάθξηηε γηαηί δελ παξαηεξείηαη θηλεηηθφηεηα ζην 

ζεκείν πνπ ιακβάλεη ρψξα ε αλαπαξαγσγή (ρ.3.2). Γελ παξαηεξνχληαη 

«ηηλάγκαηα», επηζέζεηο ζηνλ γελλεηηθφ πφξν, ιακπεξά ρξψκαηα φπσο ζπκβαίλεη ζηα 

ππφινηπα είδε ηεο νηθνγέλεηαο ησλ θεριίδσλ (Maitre-Allan θαη Piednoir, 2009). 

Καζψο ην αξζεληθφ πεξλάεη απφ ηελ επηιεγκέλε απφ ην ζειπθφ πεξηνρή, ειεπζεξψλεη 

ζηαδηαθά ιίγν ζπέξκα, επηδεηθλχνληαο ζην ζειπθφ πνπ λα ζηξαθεί  γηα ηελ 

ελαπφζεζε ησλ απγψλ. Ζ γνληκνπνίεζε δηαξθεί 10 έσο 15 min (Sandford, 2006). 

 

 

 

ρήκα 3.2. Εεπγάξη Cyphotilapia frontosa ζε ελπδξείν (Πεγή:Cichlidhomepage.com)  
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Δηθάδεηε, φηη ε κηθξνπνζφηεηα ζπέξκαηνο  πνπ απειεπζεξψλεηαη ρξεζηκεχεη 

γηα ηελ ελζάξξπλζε ηνπ ζειπθνχ ψζηε λα γελλήζεη ηα απγά ηνπ. Μφιηο ηα απγά 

πξνζθνιιεζνχλ ζην ππζκέλα ην αξζεληθφ, κε δηπισκέλα ηα πηεξχγηα πεξλάεη δεηιά- 

δεηιά απφ ηελ πεξηνρή θαη ηα γνληκνπνηεί (Martin, 1997). Ζ ελέξγεηα απηή 

επαλαιακβάλεηαη ηέζζεξηο κε πέληε θνξέο (ρ.3.3).  

 

        

ρήκα 3.3. Αλαπαξαγσγηθή δηαδηθαζία Cyphotilapia frontosa (Πεγή:www.cichlid 

homepage.com). 

 

Ο κέγηζηνο αξηζκφο λενεθθνιαπηφκελσλ  ηρζπδίσλ είλαη  80, ελψ ε δηάξθεηα 

φπνπ ηα θξνληίδνπλ είλαη πέληε εβδνκάδεο. Σα λεαξά ηρζχδηα απνκαθξχλνληαη απφ 

ηνπο γελλήηνξεο κε ην πέξαο 40 εκεξψλ, ελψ ηα λενεθθνιαπηφκελα ηρζχδηα φηαλ 

θηάζνπλ ζε κέγεζνο 12 έσο 15 mm, απνκαθξχλνληαη απφ ηε ζηνκαηηθή θνηιφηεηα 

ηνπ ζειπθνχ, ειεχζεξα ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ (ρ.3.4). Σν ρξνληθφ πεξηζψξην απηφ 

ιεηηνπξγεί σο ην πέξαο ηεο γνληθήο θξνληίδαο, νπφηε νη γελλήηνξεο κπνξεί λα 

θαληβαιίδνπλ ηα λεαξά θαη αλαπηπζζφκελα ηρζχδηα (Verhoef-Verhallen, 2003).  

Όηαλ ηα αξζεληθά είλαη ψξηκα, απνθηνχλ κπιε απφρξσζε ζηελ πεξηνρή ηνπ 

ξχγρνπο, ελψ ν γελλεηηθφο πφξνο ηνπ ζειπθνχ πξνεθβάιιεη. Αλαπαξάγνληαη θάζε 3 

κήλεο πεξίπνπ, εθφζνλ θαη αλ ζην ελπδξείν ε πνηφηεηα ηνπ λεξνχ έρεη ηηο θαηάιιειεο 

ηηκέο (Verhoef-Verhallen, 2003). 
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ρήκα 3.4. Απγά ζηε ζηνκαηηθή θνηιφηεηα ηνπ ζειπθνχ γηα ζηνκαηηθή επψαζε (Πεγή: 

www.Cichlidhomepage.com). 

 

 

 

3.1.1. Μέζνδνο stripping 

 

Ζ κέζνδνο stripping πεξηγξάθεηαη σο ε απφηνκε θαη αηθληδηαζηηθή 

απνκάθξπλζε ησλ λέν-εθθνιαπηφκελσλ ηρζπδίσλ απφ ηα ζειπθά άηνκα, κε ζθνπφ 

ηελ αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο αλαπαξαγσγήο απφ ηελ πιεπξά ησλ ζειπθψλ δψσλ 

(ρ.3.5).  Σα ζειπθά δηαηεξνχλ ηα λενεθθνιαπηφκελα ηρζχδηα  ζηε ζηνκαηηθή ηνπο 

θνηιφηεηα γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 14 εκεξψλ (Ferara, 2005), ρσξίο λα κεζνιαβεί 

θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα, παξά απαηηείηαη ε δηαβεβαίσζε απφ ηνλ δηαρεηξηζηή 

ελπδξεηνιφγν, φηη ηα ηρζχδηα θνιπκπνχλ έρνπλ απνξξνθήζεη ην ιεθηζηθφ ζάθν, 

θνιπκπνχλ ειεχζεξα θαη λα είλαη δπλαηή ε επηβίσζή ηνπο (Martin, 1997 ; Oliver, 

2001). Ο γφλνο εμέξρεηαη ηεο ζηνκαηηθήο θνηιφηεηαο θαη θνιπκπά ειεχζεξα.  

 

 

ρήκα 3.5. Μέζνδνο stripping ζηελ Cyphotilapia frontosa (Πεγή: Cichlidae homepage.com) 

http://www.cichlidhomepage.com/
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Ζ δηαδηθαζία απηή ζέηεη ζε επαγξχπλεζε ηνλ νξγαληζκφ ηνπ ζειπθνχ, ην 

νπνίν εηζέξρεηαη ζηελ αξρηθή δηαδηθαζία αλαπαξαγσγήο. 

Δηθάδεηαη, φηη ηα ζειπθά πνπ πξνέξρνληαη απφ ζειπθά πνπ ππέζηεζαλ ηε 

κέζνδν stripping δελ επσάδνπλ ηα απγά ηνπο, αιιά ηα ηξψλε (Ferara, 2005). Σα 

αξζεληθά πνπ πξνέξρνληαη κέζσ ηνπ stripping παξνπζηάδνπλ μεζσξηαζκέλα ρξψκαηα, 

παξνπζηάδνπλ αξγφ ξπζκφ αλάπηπμεο, είλαη θαρεθηηθά θαη ιηγφηεξν αλζεθηηθά ζηηο 

αζζέλεηεο (Martin, 1997 ; Πεηαιάο, 2006).  

Ζ ζηνκαηηθή επψαζε είλαη κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία θαη απαηηεί ρξφλν 

πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί ρσξίο πξνβιήκαηα ζηηο θεριίδεο (Verhoef- 

Verhallen,2006). Ζ ζηνκαηηθή επψαζε είλαη έλα είδνο γνληθήο θξνληίδαο θαη 

απαληάηαη ζε αξθεηά είδε ηεο νηθνγέλεηαο Cichlidae, θαη είλαη κηα αιιεινπρία 

γεγνλφησλ ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: πεξηδίλεζε ησλ 

γνληκνπνηεκέλσλ απγψλ, δηδαζθαιία θαη πξνζηαζία απγψλ θαη λεαξψλ ηρζπδίσλ 

(Oliver, 2001). Καηά ηελ πεξίνδν ηεο ζηνκαηηθήο επψαζεο (3 εβδνκάδεο) ην ζειπθφ 

δελ ιακβάλεη θαζφινπ ηξνθή, αιιά ρξεζηκνπνηεί ηα βξάγρηα γηα πξφζιεςε 

δηαιπκέλσλ ζην λεξφ ηξνθψλ (Oliver, 2001).  

 

 

3.2.Αλάπηπμε λεαξώλ θαη αλαπηπζζόκελσλ ηρζπδίσλ 

 

Ζ αλάπηπμε ησλ λεαξψλ ηρζπδίσλ γίλεηαη αξρηθά κε ηνπο γελλήηνξεο ζηνπο 

26
0
C γηα δηάζηεκα ελφο κήλα (30 d). ηε ζπλερεία ηα λεαξά άηνκα κεηαθέξζνληαη ζε 

ελπδξεία ρσξεηηθφηεηαο 60 lt γηα δηάζηεκα 100 εκεξψλ (Sandford, 2006). 

ηελ πξψηε θάζε, αλαπηπζζφκελα ηρζχδηα σο ηξνθή ρνξεγείηαη λαχπιηνη 

Αrtemia δπν ε ηξεηο θνξέο εκεξεζίσο (ρ.3.6). Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ν 

θαιφο δηαρσξηζκφο Artemia θαη θειπθψλ ηεο ψζηε λα κελ θξάμεη ν εληεξηθφο 

ζσιήλαο θαη απμεζεί ε ζλεζηκφηεηα (Verhoef-Verhallen, 2003 ; Zerra, 2004 ; Ferara, 

2005). Οη λαχπιηνη απνηεινχλ κηα πνιχ θαιή ηξνθή ιφγσ πςειήο πξσηετληθήο 

ζχζηαζεο. Λφγσ ηνπ κηθξνχ ηνπο κεγέζνπο κπνξνχλ εχθνια λα θαηαλαισζνχλ απφ 

ηρζχδηα.  

Δπίζεο, ε θπζηθή θίλεζε ησλ λαππιίσλ αλαγθάδεη ηηο ιάξβεο λα μεθηλήζνπλ 

λα θπλεγνχλ ηελ ηξνθή ηνπο θαη λα απνθηήζνπλ ηελ αίζζεζε ηεο ελεξγεηηθήο 

αλαδήηεζεο θαη ην έλζηηθην ηνπ θπλεγνχ (Ferara, 2005). Ζ δηαηξνθή κε 

λνεθθνιαπζέληεο λαππιίνπο Artemia δηαξθεί έλα κήλα. ηε ζπλέρεηα δίλεηαη θαιά 

ζξπκκαηηζκέλε (θνληνξηνπνηεκέλε) μεξή ηξνθή (Martin, 1997; Πεηαιάο, 2005). 
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Πξνζνρή βεβαίσο πξέπεη λα δνζεί θαη πάιη, ζηελ κεηάβαζε απφ ηελ παξνρή 

δσληαλήο ηξνθήο ζε μεξά ηξνθή, δεδνκέλνπ φηη θαη πάιη δελ απνθεχγεηαη έλα κηθξφ 

πνζνζηφ ζλεζηκφηεηαο (Maitre-Allan θαη Piednoir, 2009). 

εκαληηθή ηέινο πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή αλάπηπμε ησλ ηρζπδίσλ ζην 

ελπδξείν είλαη ε δηαηήξεζε θαιήο πνηφηεηαο λεξνχ (Maitre-Allan θαη Piednoir, 2009). 

Οη παξάγνληεο πνπ ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη ψζηε ηα λεαξά ηρζχδηα λα αλαπηχζζνληαη 

ηθαλνπνηεηηθά είλαη νη εμήο 

1. Φηιηξάξηζκα ηνπ λεξνχ θαη έιεγρνο ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θίιηξνπ κε ζπρλέο κεηξήζεηο T.A.N., NO2
- 

, NO3
-
, pH θαη 

ζεξκνθξαζίαο T
O
C . 

2. Καιφ θαη ζπρλφ ηάτζκα ησλ λεαξψλ κεηαιεθηζνθφξσλ ηρζπδίσλ ρσξίο 

κεγάιεο απψιεηεο ηξνθήο. 

3. πρλφο ζηθσληζκφο ησλ ππνιεηκκάησλ ηξνθήο. 

4. πρλέο αιιαγέο κηθξνχ φγθνπ λεξνχ. 

5. Απνθπγή ππεξπιεζπζκνχ ζην ελπδξείν κε απαξαίηεηεο αξαηψζεηο. 

ην ζρήκα 3.3, παξνπζηάδεηαη ην πξφγξακκα δηαηξνθήο ησλ λεαξψλ θαη 

αλαπηπζζφκελσλ ηρζπδίσλ  Chyphotilapia frontosa.  
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       1     2      3     4    5    6     7      8     9   10   11   12    13   14  15   16   17   18   19   20   21  22   23   24   25   26   27   28    29   30 

 

ρήκα 3.5.Πξφγξακκα δηαηξνθήο ησλ ηρζπδίσλ ηεο θεριίδαο Chyphotilapia frontosa ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο θαηά ην ζηάδην αλάπηπμεο ησλ λεαξψλ θαη 

αλαπηπζζφκελσλ ηρζπδίσλ (Πεγή: Βιάρνο, 2008). 

 χκπεθηα 0,45-0.55mm, ληθάδεο   

                                                

 ζθφλε πάζηαο ζχκπεθησλ (pellets), 

                                                

 Διεχζεξε θνιχκβεζε: Cyclops, 

Daphnia, artemia 

                  

                                               

 Απνξξφθεζε 

ιεθίζνπ 

                  

                                

 Δθθφιαςε                   

                  

       

σνηνθία 
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ΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΔ ΤΝΘΗΚΔ 

 

 

4.1 Γεκηνπξγία πεξηβάιινληνο ελπδξείνπ 

 

Ζ δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ πεξηβάιινληνο απαηηεί θαιφ ζρεδηαζκφ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ ελπδξείνπ (ρ.4.1). Ζ θαηαζθεπή ηνπ ελπδξείνπ απαηηεί πνιχ θαιή 

γλψζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ςαξηνχ (Sandford, 2006). Σν είδνο, Cyphotilapia frontosa, 

δεη ζε πεξηβάιινλ κε βξαρψδεηο αθηέο θαη ακκψδεο (ιαζπψδεο) πεξηνρέο, κε ππθλή 

βιάζηεζε (Oliver, 2001; Ferara, 2005). Σα πεξηζζφηεξα ςάξηα πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ηε ιίκλε Σαλγθαλίθα θαη δηαηεξνχληαη ζε ζπλζήθεο αηρκαισζίαο, δηαθνξνπνηνχλ ηηο 

απαηηήζεηο ηνπο σο πξνο ηε δηακφξθσζε ηνπ ελπδξείνπ (Martin, 1997).  

Ζ ηερλνηξνπία θαηαζθεπήο θαη ε αξρηηεθηνληθή θαηαζθεπήο ηνπ ελπδξείνπ 

πεξηιακβάλεη  βξάρνπο, πέηξεο θαη ακκψδε ππφζηξσκα, ψζηε ηα ςάξηα λα θηηάρλνπλ 

ηα ελδηαηηήκαηά ηνπο. Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θνξαιιηνγελήο άκκνο, ε 

νπνία ζηαζεξνπνηεί ην pH ηνπ λεξνχ, απμάλνληαο ηε ζθιεξφηεηα ηνπ λεξνχ (Oliver, 

2001). 

Οη βξάρνη θαη νη πέηξεο δελ πξέπεη λα είλαη κε θνθηεξέο άθξεο, νη νπνίεο 

κπνξνχλ λα ηξαπκαηίζνπλ ηα ςάξηα.  Ζ πξνζζήθε θπηψλ εληζρχεη θαη βειηηψλεη ηηο 

ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ ςαξηψλ frontosa, απνκαθξχλνληαο απφ ην λεξφ ηα ληηξηθά 

ηφληα. Σα θπηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη  θπξίσο αλζεθηηθά ησλ γελψλ Vallisneria, 

Cryptocoryne ή Anubias (Martin, 1997 ; Oliver, 2001).  

 

 

ρήκα 4.1. Σν πεξηβάιινλ ηνπ ελπδξείνπ γηα εθηξνθή ηνπ είδνποChyphotilapia frontosa 

(Πεγή: Cichlidae homepage.com).  

Κ 
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Σα δψα δηακνξθψλνπλ ην ρψξν κε ηνλ ηξφπν πνπ εμππεξεηνχληαη, 

κεηαθηλψληαο ην ππφζηξσκα ή μεξηδψλνληαο ηα θπηά. Οη θεριίδεο επηδεηθλχνπλ 

ραξαθηεξηζηηθή επαηζζεζία ζε ζρέζε κε ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπο, θπξίσο ιφγσ 

ησλ ζπλεζεηψλ, εγθαζηδξχνληαο ηηο δηθέο ηνπο δσηηθέο πεξηνρέο (Martin, 1997 ; 

Sandford, 2006). 

 

4.2. Γηαηήξεζε ζε ελπδξεία 

 

Γηαηεξείηαη ζε κεγάινπ φγθνπ ελπδξεία (>400Lt), επηρεηξψληαο ηε δεκηνπξγία 

ελφο πεξηβάιινληνο πνπ λα νκνηάδεη κε ηε ιίκλε Σαλγθαλίθα (κε ακκψδε βπζφ θαη 

βξάρν) ψζηε λα δεκηνπξγεί θξπςψλεο (Zezza, 2004). Δμαηηίαο ηνπ κεγέζνπο ησλ 

αξζεληθψλ ηα νπνία αλαπηχζζνληαη  κέρξη 35 cm θαη 25 cm γηα ηα ζειπθά o φγθνο ηνπ 

ελπδξείνπ θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 110Lt γηα θάζε ςάξη (Oliver, 2001 ; Verhoef-

Verhallen, 2006). 

πλίζηαηαη ε ρξεζηκνπνίεζε άκκνπ, ζξπκκαηηζκέλνπ θνξαιιηνχ, βξάρνπ, ελψ 

ε ηερλνηξνπία θαηαζθεπήο ηνπ απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία πνιιψλ ζπειηψλ ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο θσιηέο απφ ηα ςάξηα. Δπίζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη 

λα πνληηζηνχλ ζην ελπδξείν, δνρεία απφ άξγηιν (Takashi θαη Nakaya, 2003).  Οη 

ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ελπδξείνπ είλαη θαιή θπθινθνξία λεξνχ θαη πνιχ θαιφ 

θηιηξάξηζκα ηνπ λεξνχ γηα απνθπγή πξνβιεκάησλ. 

Αιιαγέο λεξνχ ζπλίζηαηαη λα γίλνληαη κφλν ηεο ηάμεο ηνπ 10-20% ηνπ φγθνπ 

θαη φηαλ ηα ληηξψδε θαη ληηξηθά ηφληα απμεζνχλ. Ζ δηαηήξεζε ησλ frontosa ζην 

ελπδξείν είλαη ζρεηηθά κηα εχθνιε δηαδηθαζία, εθφζνλ θαη αλ εθαξκνζζνχλ νη 

παξαθάησ βαζηθνί θαλφλεο (Takashi θαη Nakaya, 2003 ; Zezza, 2004): 

1. ηαζεξέο ζεκνθξαζίεο ζε θαλνληθά επίπεδα γηα ην ςάξη. Σα 

πεξηζζφηεξα απφ ηα ςάξηα δελ αληέρνπλ ζε ζεξκνθξαζίεο κηθξφηεξεο 

ησλ 24
ν
 C. 

2. Απαηηείηαη πνιχ θαιφο αεξηζκφο θαη νμπγφλσζε ηνπ λεξνχ. 

3. Απνθπγή πξνζζήθεο πνιιψλ αηφκσλ ζην ελπδξείν εμαηηίαο ηνπ φγθνπ 

ηνπ (ππεξπιεζπζκφο). 

4. Απνθπγή αιφγηζηεο ρξήζεο ηεο ηξνθήο. 

5. πλίζηαηαη εβδνκαδηαία αιιαγή ηνπ λεξνχ ζε πνζνζηά 10-20%. 

6. Δβδνκαδηαίνο έιεγρνο ησλ ληηξηθψλ θαη ληηξσδψλ ηφλησλ ηα νπνία δελ 

ζα πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ην 25mg/L, θαη 0,1 mg/L αληηζηνίρσο. 

7. Έιεγρνο ηνπ pH ηνπ λεξνχ, ψζηε λα κελ κεηψλεηαη θάησ απφ ην 7, 

θαζψο θαη ηελ αλζξαθηθή ζθιεξφηεηα ε νπνία ζα πξέπεη αλ είλαη ηεο 

ηάμεο ηνπ 14-20
ν
 dKH. 
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Ο ζπλδπαζκφο ελφο θαηάιιεινπ κεγέζνπο θαη ηζρπξνχ ζε δχλακε θίιηξν, είηε 

κεραληθφ είηε βηνινγηθφ ψζηε ην λεξφ λα θηιηξάξεηαη θαη λα επεμεξγάδεηαη θαιά ψζηε 

λα θαζαξίδεηαη. Ζ εκεξήζηα παξαγσγή πεξηηησκάησλ ζχκθσλα κε εκπεηξηθά ζηνηρεία 

είλαη πνιχ κεγάιε, κε απνηέιεζκα λα επηβαξχλεηαη ε πνηφηεηα ηνπ λεξνχ θαη λα 

δηαηαξάζζνληαη νη ζπλζήθεο ηζνξξνπίαο ηνπ ελπδξείνπ (Πεηαιάο, 2006). 

Γηα λα κελ παξεκπνδηζηεί ε ιεηηνπξγία ηνπ ελπδξείνπ, ζπλίζηαηαη πνιχ θαιή 

θπθινθνξία ηνπ λεξνχ,ε νπνία ζε ζπλζήθεο αλαπαξαγσγηθήο πεξηφδνπ ζα πξέπεη λα 

ειαρηζηνπνηείηαη,  ελψ ην ελπδξείν λα ππνζηεξίδεηαη απφ θαιφ ζχζηεκα θίιηξσλ 

(εζσηεξηθά ή εμσηεξηθά). 

Ζ ηερλνηξνπία θαηαζθεπήο ησλ ζπειηψλ θαη ε αξρηηεθηνληθή ηνπο 

πεξηιακβάλεη ζχκθσλα κε ηε Ferara (2005) ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά – πξνδηαγξαθέο: 

Σν χςνο ηεο ζπειηάο γηα ην αξζεληθφ πξέπεη λα είλαη κεγάιν ψζηε λα ην 

αξζεληθφ λα κπνξεί  λα θηλείηαη άλεηα θαη κε ην ζειπθφ παξάιιεια (ρ.4.2).  

 

 

 

ρήκα 4.2.  Φσιηά αξζεληθνχ (Πεγή: www chichlidhomepage.com) 
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4.2.Αιιαγέο λεξνύ ζην ελπδξείν 

 

Απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ελφο ελπδξείνπ είλαη ν 

πξνγξακκαηηζκφο ησλ αιιαγψλ ηνπ λεξνχ, νη νπνίεο ζα πξέπεη αλακθηζβήηεηα λα 

γίλνληαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ψζηε ην πεξηβάιινλ ηνπ ελπδξείνπ λα είλαη 

θαηάιιειν γηα ηε δηαβίσζε ησλ ςαξηψλ (Verhoef-Verhallen, 2003). Ζ επαηζζεζία πνπ 

δείρλνπλ φια ηα ςάξηα θαη εηδηθά ε ηηιάπηεο frontosa είλαη ε εθδήισζε αζζελεηψλ απφ 

έιιεηςε ζπληνληζκνχ  κεξηθψλ αιιαγψλ λεξνχ.  

Ζ βαζηθή ηδέα γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο ζπζηήκαηνο αιιαγψλ λεξνχ  είλαη ε 

χπαξμε ελφο βνεζεηηθνχ ελπδξείνπ, ζην θάησ κέξνο ηνπ θχξηνπ ελπδξείνπ, ην νπνίν 

ζα ρξεζηκεχεη γηα ηελ ζπγθέληξσζε ηνπ λεξνχ έλα βήκα πξηλ ηελ αιιαγή (Verhoef-

Verhallen, 2003). ηε ζπλέρεηα απαηηείηαη κηα αληιία κε ρξνλνδηαθφπηε ψζηε λα 

κεηαθέξεη ην λεξφ απφ ην βνεζεηηθφ ελπδξείν πξνο ην θχξην ελπδξείν, ελψ 

ηαπηφρξνλα ηζφπνζε πνζφηεηα λεξνχ κεηαθέξεηαη εθηφο ελπδξείνπ  κε ρξήζε 

θαηάιιειεο ππεξρείιηζεο. 

Οη αιιαγέο λεξνχ ζπλίζηαηαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη θάζε 20 κε 30 εκέξεο, 

ψζηε λα κελ ζπζζσξεχνληαη ππνιείκκαηα ηξνθήο θαη πεξηηηψκαηα ησλ ςαξηψλ ζην 

ελπδξείν. ε πεξίπησζε πνπ ην ελπδξείν δελ ππνζηεξίδεηαη απφ θαιφ ζχζηεκα 

επεμεξγαζίαο ηνπ λεξνχ (θίιηξα), ηφηε ζα πξέπεη  νη αιιαγέο ηνπ λεξνχ λα γίλνληαη ζε 

ρξνληθφ δηάζηεκα 15 εκεξψλ. 

 

4.3. πκπεξηθνξά ζην ελπδξείν 

 

Δίλαη ςάξηα κε επηζεηηθά, παξ’ φιν πνπ δηεθδηθνχλ θαη ππεξαζπίδνπλ ηελ 

πεξηνρή σνηνθίαο ηνπο (ρ.4.2). Ζ παξνπζία θπηψλ ζην ελπδξείν ην αθήλνπλ 

αδηάθνξν. Σα αξζεληθά κπνξεί λα ζπλππάξρνπλ ζε νκάδεο ησλ 10 – 12 αηφκσλ  ηνπ 

ηδίνπ είδνπο. Δπίζεο επηβηψλεη κε άιια ςάξηα  ζην ίδην ελπδξείν, ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

ηα άιια είδε ςαξηψλ λα έρνπλ ην ίδην κέγεζνο θαη φρη κηθξφηεξν  γηαηί θηλδπλεχνπλ λα 

θαγσζνχλ (Zezza, 2004).  

ε κηθξφηεξνπ φγθνπ ελπδξεία απφ 400Lt, ε Cyphotilapia frontosa δηαηεξείηαη 

ζε νκάδεο ελφο αξζεληθνχ θαη 2 ή πεξηζζνηέξσλ ζειπθψλ αηφκσλ. Ζ επηινγή ηνπ 

θχινπ γίλεηαη φπσο έρεη αλαθεξζεί, απφ ηελ πξνεθβνιή ηεο έδξαο ή απφ δηνγθσκέλν 

θεθάιη (Martin, 1997). Δμαηηίαο ηεο θηιήζπρεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, ζην ελπδξείν ην  

κηθξφηεξν ζε κέγεζνο θνιπκπά ζε απφζηαζε ην έλα απφ ην άιιν, ρσξίο λα γίλνληαη 
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επηζεηηθά (Ferara, 2005). 

 

 

ρήκα 4.2. Chyphotilapia frontosa, ζε θνηλσληθφ ελπδξείν (Πεγή: www 

chichlidhomepage.com 

 

 

ην ελπδξείν κπνξεί λα ζπλππάξμεη κε ηα εμήο γέλε: Altolamprosus, 

Neolamprologus, Lamprologus, Lepidiolamprologus, Green wooddochromis, 

Tylochromis, Limnochromis, Julidochromis, Synodontis θαη κε ην είδνο Cyrtocara 

moorii  ηεο ιίκλεο Malawi, ελψ δελ κπνξνχλ λα ζπλππάξμνπλ κε ηα γέλε Tropheus θαη 

Mbuna ηεο ιίκλεο Malawi (Martin, 1997 ; Zezza, 2004; Sandford, 2006). 

 

4.3.1. Κπξηαξρία – Δπηζεηηθόηεηα ζην ελπδξείν 

 

 

Οη ηξφπνη γηα λα κεησζεί ε επηζεηηθφηεηα ησλ ςαξηψλ ζην ελπδξείν είλαη ηα  ε 

ππθλή ηρζπνθφξηηζε θαη ε πξνζζήθε ςαξηψλ κε κεγάιε θνιπκβεηηθή ηθαλφηεηα ηα 

νπνία ραξαθηεξίδνληαη σο «ςάξηα ζηφρνη». Ζ βησζηκφηεηα ησλ ελπδξείσλ κε ππθλή 

ηρζπνθφξηηζε ζηεξίδεηαη ζηε ζεσξία πσο φηαλ πνιιά ςάξηα βξίζθνληαη καδί ζε έλα 

ζχζηεκα, δελ κπνξνχλ λα εγθαζηδξχζνπλ πεξηνρέο, νπφηε κεηψλεηαη θαη ε 

επηζεηηθφηεηά ηνπο (Verhoef –Verhallen, 2006).  

Ζ επηινγή ησλ εηδψλ πνπ ζα πξνζηεζνχλ ζην ελπδξείν, αθνινπζεί 

ζπγθεθξηκέλν πξσηφθνιιν (Πεηαιάο, 2006). Σα επηζεηηθά ςάξηα δηαηεξνχληαη κε είδε 
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παξαπιήζηαο ζπκπεξηθνξάο ή κε κεγαιφζσκα είδε πνπ ακχλνληαη, ελψ ζα θαηά ηελ 

πξνζζήθε ςαξηψλ ζα πξέπεη ν θσηηζκφο λα είλαη ζε ιεηηνπξγία (Oliver, 2001).  

Οη θεριίδεο ηεο Αθξηθήο, ηφζν ζην θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ φζν θαη ζε 

ειεγρφκελεο ζπλζήθεο ζε ελπδξεία, ραξαθηεξίδνληαη απφ θπξηαξρία ηνπ είδνπο 

(ρ.4.3).  Απηφ παξαηεξείηαη ζηα άηνκα δηαθνξεηηθψλ εηδψλ, αιιά θαη ελδνθπιεηηθά, 

νπφηε ην ηζρπξφηεξν αξζεληθφ άηνκν γίλεηαη ζπλήζσο ην θπξίαξρν είδνο ηνπ 

θνπαδηνχ, θαηαδηψθνληαο θάζε άιιν ςάξη, ηδίσο θαηά ηελ αλαπαξαγσγηθή ηνπο 

δηαδηθαζία (Martin, 1997 ; Oliver, 2001 ; Ferara, 2005). 

 

 

 

ρήκα 4.3. Κπξηαξρία Cyphotilapia frontosa ζε ελπδξείν 

(Πεγή:www.Chichlidhomepage.com). 

 

ε πεξίπησζε πνπ ην θπξίαξρν άηνκα ηεο Chyphotilapia frontosa, 

απνδπλακσζεί ή αζζελήζεη, ηφηε ην ακέζσο επφκελν αξζεληθφ ζηελ αγέιε ζα ιάβεη ηε 

ζέζε ηνπ. Σν θπξίαξρν άηνκν επηδεηθλχεη ζπλερψο ηε δχλακή ηνπ, εηδηθά έλαληη ησλ 

ππνινίπσλ αληαγσληζηηθψλ αξζεληθψλ ηνπ ίδηνπ είδνπο, αιιά θαη ησλ αηφκσλ ηα 

νπνία είλαη λσρειηθά ή αζζελνχλ (Martin, 1997).  

Όηαλ κηα frontosa, εηζαρζεί ζην ελπδξείν βξίζθεηαη ζην ζηφραζηξν ησλ 
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ππνινίπσλ ςαξηψλ γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 2 εβδνκάδσλ κέρξη λα εληαρζεί πιήξσο 

ζηελ θνηλσλία ηνπ ελπδξείνπ θαη ζηελ ηεξαξρία ηνπ θνπαδηνχ (κηθξνθνηλσλία) (Oliver, 

2001).  

Σν ίδην αθξηβψο ζα ζπκβεί ζε κηα frontosa πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγσ 

απνκαθξχλζεθε απφ ην ελπδξείν θαη επέζηξεςε κεηά απφ δπν εβδνκάδεο. Θα πξέπεη 

λα επαλαθηήζεη ηε ζέζε ηνπ ζην θνπάδη, ηνπιάρηζηνλ αλάκεζα ζηα άηνκα ηνπ ηδίνπ 

είδνπο (Verhoef – Verhallen, 2006).  

Ζ κέζνδνο επαλαηνπνζέηεζεο ηνπ ςαξηνχ ζην ελπδξείνπ ζπλίζηαηαη λα γίλεηαη 

θαηά ηε δηαδηθαζία ηαΐζκαηνο ησλ ςαξηψλ ηνπ ελπδξείνπ, πξνθεηκέλνπ ην ςάξη λα 

αλαδεηήζεη θσιηά θαη λα πξνζηαηεπηεί απφ ηα ππφινηπα (Oliver, 2001). ε αληίζεηε 

πεξίπησζε ην ςάξη, αξγά ή γξήγνξα, ζα πεζάλεη, πξάγκα πνπ πηζαλψο λα εγθπκνλεί 

θηλδχλνπο  γηα ηα ππφινηπα  ςάξηα ηνπ ελπδξείνπ.  

 

4.4. Γηαηξνθή ζην ελπδξείν 

 

ην θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ, ηξέθνληαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο κε είδε ηνπ 

γέλνπο Chyronomous, πνπ ππάξρνπλ ζηε ζηήιε ηνπ λεξνχ παξνπζηάδνληαο κηα 

επηιεθηηθφηεηα. Χο ζαξθνθάγν ςάξη, ηελ εκέξα αλαδεηά ηε ηξνθή ηνπ ζηα 

επηθαλεηαθά λεξά ελψ ηηο βξαδηλέο ψξεο αλαδεηνχλ ηελ ηξνθή ηνπο ζηνλ ππζκέλα κε 

δσηθνχο ελδνβελζηθνχο θαη επηβελζηθνχο νξγαληζκνχο  (Takashi θαη Nakaya, 2003).  

ηα ελπδξεία ηξέθνληαη κε κηθξά ςάξηα (δσληαλά ή θαηεςπγκέλα), κηθξέο 

γαξίδεο, καιαθφζηξαθα θαη ζθνπιήθηα. χκπεθηα κπνξνχλ επίζεο λα ρνξεγνχληαη σο 

ηξνθή ζηα ςάξηα, ελψ ζηηο ληθάδεο ηα ςάξηα δείρλνπλ ηδηαίηεξε πξνηίκεζε κφιηο ηα 

ςάξηα θζάζνπλ ζε κήθνο ηα 12 cm (Zerra, 2004). Οη ληθάδεο δελ απνηεινχλ θαιή 

πεγή ηξνθήο πξνθεηκέλνπ λα ςάξη λα έξζεη ζε αλαπαξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα 

(Sandford, 2006). Σα λεαξά ηρζχδηα είλαη κεγάια ζε κέγεζνο νπφηε δελ 

παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα ζηελ επηινγή ηεο ηξνθήο ηνπο. Δπηιέγνπλ γαξίδεο, 

ζθνπιήθηα (θφθθηλα), γαηνζθψιεθεο ή ηα θνηλά ζθνπιήθηα. Μηα θαιή ιχζε απνηειεί ε 

θαιιηέξγεηα γθάππ, ηα νπνία ηπγράλνπλ ηδηαίηεξεο πξνηίκεζεο απφ ηα frontosa 

(Martin, 1997).  
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ΔΦΑΛΑΙΟ ΠΔΜΠΣΟ 

ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΘΡΔΦΗ 

 

 

5.1. Γηαηξνθή ςαξηώλ  

 

Ζ ηξνθή είλαη πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ αλάπηπμε θαη ην 

κεηαβνιηζκφ ζηα ςάξηα. Ζ επηηπρία ηνπ νξγαληζκνχ εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηελ 

επηινγή ησλ ηξνθψλ νη νπνίεο πξνζθέξνπλ φια ηα απαξαίηεηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά 

(Raja, 2009). Οη θπζηθνί νξγαληζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο ιεία δηαθέξνπλ ζηε 

ρεκηθή ζχζηαζε θαη ζην κέγεζνο ηνπο (Rajia, 2009). Σν θφζηνο πνπ ζπλήζσο 

παξακειείηε απαηηεί πξνβιεκαηηζκφ φζν ην ελεξγεηαθφ θφζηνο ηεο ιείαο. Σν 

πξνζσξηλφ θφζηνο ηεο ηξνθήο είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο θαη πνηθίιεη αλάινγα 

κε ην κέγεζνο, ηελ πνηφηεηα θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ηεο ιείαο (James et al., 1993). 

Ζ πνηφηεηα, ε πνζφηεηα ηεο ηξνθήο θαη ε δηάξθεηα ηεο ηξνθνιεςίαο είλαη απφ 

ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε κέγηζηε αλάπηπμε ησλ 

ςαξηψλ ηνπ ελπδξείνπ, κεηψλνληαο νπζηαζηηθά ην θφζηνο παξαγσγήο ηεο ηξνθήο ζε 

ζρέζε κε ην κέγεζνο, ηνλ ηχπν ηεο ηξνθήο θαη ην θχιν ηνπ ςαξηνχ (Rajia, 2009). Ο 

ρξφλνο θνξεζκνχ θαη ν ξπζκφο θαηαβξφρζηζεο ηεο ηξνθήο, εθθξάδεηαη σο κηα 

ιεηηνπξγία ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο, ηνπ ηχπνπ ηεο ηξνθήο θαη ηνπ θχινπ. Ο ρξφλνο 

θαηαβξφρζηζεο απμάλεηαη κε ηελ αχμεζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο ηνπ ςαξηνχ. Ο 

ρξφλνο ηξνθνιεςίαο ηεο ηξνθήο γηα ςάξηα βάξνπο 0,025 g ππνινγίζηεθε ζηα 13 min, 

ζε αληίζεζε κε ςάξηα κεγαιχηεξνπ βάξνπο (1,25 g)  πνπ θπκαίλνληαλ απφ 40 έσο 45 

min (Rajia, 2009).   

 

5.1.1 Γηαηξνθή ηεο Cyphotilapia frontoza 

 

ηελ θχζε ε ηηιάπηα frontosa ηξέθνληαη κε έληνκα θαη ιάξβεο εληφκσλ. Ζ 

ζηνκαηηθή ηνπο θνηιφηεηαο είλαη δνκεκέλε θαηά ηέηνην ηξφπν, θαηάιιειν λα αξπάδεη 

θάζε αηπρέο έληνκν πνπ βπζηζηεί ζην λεξφ. Σν πεπηηθφ ηνπο ζχζηεκα νκνηάδεη κε 

ζαξθνθάγνπ ςαξηνχ (Martin, 1995), ελψ ην ζηνκάρη ηνπο ζρεκαηηθά είλαη κηθξφηεξν 

απφ έλα θπηνθάγν ςάξη. Οη δσληαλέο ηξνθέο απνηεινχλ ηδαληθή ηξνθή γηα ηα ςάξηα, 

εληνχηνηο παξνπζηάδνπλ πςειή πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο ληθάδεο θαη ηα ζχκπεθηα 

θαζψο θαη ζε θαηεςπγκέλεο ηξνθέο (Verhoef –Verhallen,2003). Ο πεπηηθφο ηνπο 

ζσιήλαο δνκείηαη ψζηε λα πέπηεη δσηθέο πξσηεΐλεο, παξά θπηηθέο πξσηεΐλεο. Γίαηηα, ε 

Κ 
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νπνία ζηεξίδεηαη ζε  θπηηθέο νπζίεο έρεη απμεκέλα πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο θαη πεληρξή 

αλάπηπμε, ιφγσ εμαζζέληζεο ηνπ νξγαληζκνχ (Castro,2001).  

Σξνθέο φπσο: Artemia, daphnia, πιαγθηφλ, θσπήπνδα, ιάξβεο ζθνπιεθηψλ 

απνηεινχλ επηινγέο, πξνθεηκέλνπ ν νξγαληζκφο λα θαιχςεη ηηο δηαηξνθηθέο ηνπ 

αλάγθεο. Απαηηείηαη πνιχ θαιφο ζπλδπαζκφο θαη ελαιιαγή ησλ ηξνθψλ  γηα έλα 

πιήξεο θαη ηζνξξνπεκέλν ζηηεξέζην (Castro,2001). 

 

5.2.Γηαηξνθηθέο ζξεπηηθέο νκάδεο  

 

Ζ ζσζηή δηαηξνθή πξνζθέξεη ζην ςάξη φια ηα απαξαίηεηα ζπζηαηηθά γηα 

αλάπηπμε θαη ζπληήξεζή ηνπ, γηα ηε ρξήζε ελέξγεηαο θαη ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ. Οη 

πξσηεΐλεο, νη πδαηάλζξαθεο, ηα ιίπε, νη βηηακίλεο θαη ηα ηρλνζηνηρεία είλαη απφ ηηο  

βαζηθέο δηαηξνθηθέο νκάδεο πνπ ζα πξέπεη λα κειεηψληαη θαηά ηελ αλάπηπμε θαη 

αλαπαξαγσγή ησλ κνλνκάρσλ (Hoff,1996 ; Splendens, 2006). 

 

5.2.1.Πξσηεΐλεο  

 

Οη πξσηεΐλεο παξέρνπλ ηα απαξαίηεηα ακηλνμέα ηα νπνία είλαη ε αξγηλίλε, ε 

ηζηηδίλε, ε ηζνιεπθίλε, ε ιεπθίλε, ε ιπζίλε, ε κεζηνλίλε, ε θαηλπιαλίλε, ε ζξενλίλε, ε 

ηξππηνθάλε θαη ε βαιίλε. Απηά είλαη ηα απαξαίηεηα δηφηη ηα ςάξηα θαη δελ κπνξνχλ 

λα ηα ζπλζέζνπλ. Γηα  ηε δηαηξνθή ηεο ηηιάπηα frontosa ρξεζηκνπνηνχληαη ηξνθέο 

πςειέο ζε πξσηεΐλε (45%) θαη ιηπαξά νμέα ηεο ηάμεο 5-10%.  

Οη ηξνθέο πςειψλ πξσηετληθψλ απαηηήζεσλ ζρεηίδνληαη κε ην δηάγξακκα ξνήο 

ησλ ακηλνμέσλ θαηά ηελ δηάξθεηα δφκεζεο ησλ πξσηετλψλ, γη’ απηφ θαινχληαη θαη νη 

δνκηθνί ιίζνη ησλ πξσηετλψλ. Ζ πςειή πξσηεΐλε ζηε δηαηξνθή ησλ ςαξηψλ 

θαηαλαιψλεηαη επεηδή εθθξίλεηαη. Ζ ππεξβνιηθή πνζφηεηα πξσηεΐλεο  κπνξεί λα 

αλαγθάζεη έλα ςάξη λα κελ ηξέθεηαη ζσζηά. Tα πνζνζηά ηεο πξσηεΐλεο φηαλ 

ππεξβαίλνπλ ην 45% ηφηε ηα επίπεδα δηαηξνθήο ηνπ ςαξηνχ κεηψλνληαη (Hoff,1996). 

Οη  πξσηετληθέο  απαηηήζεηο  ησλ λεαξψλ ςαξηψλ θαη ησλ ςαξηψλ κεγαιχηεξεο 

ειηθίαο είλαη ρακειφηεξεο απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ λεαξψλ ηρζπδίσλ θαη ησλ ελήιηθσλ 

ςαξηψλ. Δληνχηνηο, νη απαηηήζεηο ζε ζεξκίδεο  παξακέλνπλ ζρεηηθά ζηαζεξέο, 

δείρλνληαο ηελ αλάγθε γηα  κεησκέλα πνζνζηά  πξσηεΐλεο  αιιά  πην πεξηζζφηεξα 

επίπεδα ιηπαξψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο θαη αιιά θαηά ελειηθίσζε ηνπο 

(Ζoff, 1996). 
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5.2.2.Τδαηάλζξαθεο  

 

Σξνθέο πινχζηεο ζε βηηακίλεο, αλφξγαλα άιαηα θαη θαξσηηλνεηδή, είλαη 

πινχζηεο ζε πδαηάλζξαθεο, φπνηε ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε δηαηξνθή  

ησλ frontosa (Hoff, 1996). 

 

5.2.3.Λίπε 

 

 Σα ιίπε, ηα θσζθνιηπίδηα θαη ηα ζηεξνεηδή είλαη απνδνηηθέο πεγέο ελέξγεηαο. 

Σα ιηπίδηα είλαη πςειήο ελέξγεηαο ηξφθηκα πνπ παξέρνπλ πεξηζζφηεξν απφ δχν θνξέο 

ηελ ελέξγεηα,  αλά βάζε γξακκαξίνπ σο πξσηεΐλε. Πάξα πνιιά ιηπαξά ζηε δηαηξνθή 

θαιφ ζα ήηαλ λα απνθεχγνληαη, εληνχηνηο, επεηδή ηα ςάξηα απνξξίπηνπλ ηα πξφζζεηα 

ηξφθηκα κφιηο ηθαλνπνηήζνπλ ηηο ελεξγεηαθέο ηνπο αλάγθεο, νη νπνίεο ηθαλνπνηνχληαη 

απφ κηα πςειή δηαηξνθή ιηπηδίσλ. Σα ςάξηα πνπ ηαΐδνληαη κε ηξνθέο  πςειήο 

πεξηεθηηθφηεηαο ζε ιηπαξά κπνξεί λα κελ θαηαλαιψλνπλ αξθεηή πξσηεΐλε γηα ηελ 

πγηή αχμεζε (Rajan, 2009). 

Σα ςάξηα δείρλνπλ λα πξνηηκνχλ ηξνθέο ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ιίπνο, ηηο 

ληθάδεο ζε ζρέζε κε απηή πνπ ζα έπξεπε λα ηατζηνχλ φπνπ νθείινπλ πηζαλψο λα 

ηατζηνχλ. Ο εκπινπηηζκφο λαχπιησλ artemia κε σ3 ιηπαξά απμάλνπλ ηελ 

πεξηεθηηθφηεηα ηνπο, κε απνηέιεζκα νη κνλνκάρνη λα θαιχπηνπλ ηηο δηαηξνθηθέο ηνπο 

αλάγθεο (Castro, 2001). 

  

5.2.4.Βηηακίλεο  

 

Τπάξρνπλ 11 πδαηoδηαιπηέο βηηακίλεο θαη 4 ιηπνδηαιπηέο. Οη πδαηνδηαιπηέο 

βηηακίλεο δελ ζπζζσξεχνληαη ζηα ςάξηα, ζε αληίζεζε κε ηηο ιηπνδηαιπηέο. Σα 

ηρζπέιαηα πεξηέρνπλ πςειά επίπεδα ιηπνδηάιπησλ βηηακηλψλ. Ζ ππεξβνιηθή δφζε 

ζηελ ηξνθή κε ιηπνδηαιπηέο βηηακίλεο Α θαη D, επηβξαδχλνπλ ηελ αλάπηπμή ησλ 

ςαξηψλ (Cypher and McCarthy, 1976). Οη ππεξβνιηθέο δφζεηο ζε βηηακίλε Α 

ζπλδένληαη κε εκθάληζε αλσκαιηψλ ζηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε, φπσο νη ζπκπηεζκέλνη 

ζπφλδπινη, ζηηο πξνλχκθεο. Τπεξβνιηθέο δφζεηο βηηακηλψλ Δ θαη Κ (ιηπνδηαιπηέο 

βηηακίλεο) δελ θαηαγξάθεθαλ ζηα ςάξηα. Σα ςάξηα πνπ ηξέθνληαη κε δσληαλέο ηξνθέο 

θαη πςειήο πνηφηεηαο θαηεςπγκέλεο ηξνθέο δελ είλαη πηζαλφ λα είλαη αλεπαξθήο ζε 

βηηακίλεο (Splendens,2006).  
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5.2.5.Καξσηηλνεηδή  

 

 Σα θαξσηηλνεηδή είλαη ρξσζηηθέο νπζίεο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

ρξσκαηηζκνχ. Σα ρξσκαηνθφξα θχηηαξα, θαζνξίδνπλ ηα ρξψκαηα ζηα ςάξηα νπνία 

πεξηέρνπλ θαξσηηλνεηδή, ε ππθλφηεηα ησλ ρξσζηηθψλ νπζηψλ θαη ίδηνο ησλ 

θαξσηηλνεηδψλ θαη ησλ ρξσκαηνθφξσλ ζπλδπάδνληαη θαη είλαη ππεχζπλα γηα ην 

ρξσκαηηζκφ ηνπ δψνπ. Σα κηθξνάιγε θαη νη δχκε, παξάγνπλ πεξηζζφηεξα απφ 400 

πξνζδηνξηζκέλα θπζηθά ρξψκαηα θαξσηηλνεηδψλ (Splendens,2006). 

Σα δψα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ησλ θιννπλφςαξσλ, πξέπεη λα ιακβάλνπλ 

θαηάιιειεο ρξσζηηθέο νπζίεο θαξσηηλνεηδψλ ζηε δηαηξνθή ηνπο. ηνλ σθεαλφ, ηα 

θαξσηηλνεηδή ζπληίζεληαη απφ ηα κηθξνθχθε, ηα θσπήπνδα ηα νπνία είλαη κία ηξνθή 

πινχζηα ζε θαξσηηλνεηδή. Σα ςάξηα ζηα ελπδξεία φηαλ ηξέθνληαη κε κηθξνάιγε, 

θσπήπνδα, θαη ακθίπδα απνδίδνπλ θαηάιιειε πεγή θπζηθψλ θαξσηηλνεηδψλ. 

Δληνχηνηο, πνιχ ιίγα ελπδξεία θαηνξζψλνπλ  λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ αχμεζε ησλ 

κηθξναιγψλ θαη ησλ θσπεπφδσλ νπφηε νη θπζηθνί ρξσκαηηζκνί γηα ηα  ςάξηα είλαη 

πεξηνξηζκέλνη (Splendens, 2006) .  

ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, πξνζθέξνληαη ηξνθέο  πνπ πεξηέρνπλ 

ρξσζηηθέο νπζίεο φπσο θαξσηηλνεηδή, γηα ηε δηαηήξεζε ησλ ρξσκάησλ. Ζ ρξήζε 

«αζηαμαλζίλεο», (ξφδηλε ρξσζηηθή νπζία), «δσνμαλζίλεο» (πνξηνθαιν-θίηξηλε 

ρξσζηηθή νπζία) θαη «θαηαμαλζίλεο», (θφθθηλε ρξσζηηθή νπζία) είλαη νη θχξηεο πεγέο 

ρξψκαηνο ζηα ςάξηα.  

Σα πεξηζζφηεξα ςάξηα απνξξνθνχλ ηηο ρξσζηηθέο νπζίεο αλάινγα κε ηηο 

δηαηξνθηθέο  ηνπο απαηηήζεηο, ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα, ηα νπνία κπνξνχλ λα 

κεηαζρεκαηίδνπλ ηηο ρξσζηηθέο νπζίεο θαη λα ηηο απνζεθεχζνπλ, πξνθεηκέλνπ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ φηαλ θξίλεηαη αλαγθαία (Splendens, 2006) .   

Σα ρξψκαηα ζηα ςάξηα εληζρχνληαη κε ηε ρνξήγεζε ηξνθψλ ζε πςειά επίπεδα 

ρξσζηηθψλ νπζηψλ. Πξφζθαηεο έξεπλεο έδεημαλ ηελ επίδξαζε ηεο αζηαμαλζίλεο ζην 

ρξσκαηηζκφ ησλ ςαξηψλ (Splendens, 2006). Απνδείρζεθε φηη απμάλεη ε αληνρή ζηηο 

πεξηβαιινληηθέο πηέζεηο θαη εληζρχεηαη ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα ησλ ςαξηψλ 

(Splendens, 2006).  

Ζ αζηαμαλζίλε παίδεη επίζεο ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλαπλνή ησλ ςαξηψλ, θαη 

είλαη πξφδξνκνο ηεο βηηακίλεο Α. Ζ θαηαμαλζίλε ρξεζηκνπνηείηαη σο πξφζζεηε 

ζξεπηηθή νπζία ζε ηξνθέο ηχπνπ θφξκνπιαο. Ζ Spirulina, παξέρεηαη ζηα ςάξηα, σο 
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ηξνθή γηαηί έρεη πςειά επίπεδα  θαξσηηλνεηδψλ. Μηθξνθχθε, φπσο ηα ζθνχξα 

πξάζηλα θχιια ηνπ καγγφβξηνπ  θαη ηα θχθηα απνηεινχλ θαιέο πεγέο θαξσηηλνεηδψλ. 

Σξνθέο φπσο νη ληθάδεο απφ μεξακέλα κηθξνθχθε απνδίδνπλ θαιχηεξν ρξσκαηηζκφ 

ζηα ςάξηα θαη εληζρχνπλ ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα ησλ ςαξηψλ (Splendens, 2006).  

 

5.3.Καιιηέξγεηα ηξνρόδσσλ 

 

Σα ηξνρφδσα απνηεινχλ ην δεχηεξν ζεκαληηθφ βήκα ζηελ βαζηθή ηξνθηθή 

αιπζίδα ησλ λεαξψλ ηηιάπηα frontosa ζηα αξρηθά ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ είδνπο 

(Splendens, 2006). Ζ ηδαληθή ζεξκνθξαζία γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ rotifers θπκαίλεηαη 

απφ 20
ν
C έσο 31

ν
 C.  

Όηαλ νη ζπλζήθεο παξακέλνπλ ζηαζεξέο, ηα rotifers πνιιαπιαζηάδνληαη 

γξεγνξφηεξα ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη  ζα πξέπεη λα 

παξέρεηαη πεξηζζφηεξε ηξνθή θαη ζπρλφο θαζαξηζκφο, θαζψο φηαλ απμάλεηαη ν 

κεηαβνιηζκφο ησλ rotifers δαπαλνχλ πεξηζζφηεξε ελέξγεηα θαζψο ε ζεξκνθξαζία 

απμάλεηαη.  

Οη θαιιηέξγεηεο πνπ γίλνληαη ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο είλαη παξαγσγηθέο, 

δπλακηθέο ελψ γξήγνξα γίλνληαη αζηαζείο (Hoff, 1996 ; Splendens, 2006).  Ζ θαιή 

δηαηξνθή ησλ rotifers απνηειεί ηε βάζε γηα ηε ζσζηή θαη γξήγνξε αλάπηπμε ησλ 

λεαξψλ frontosa. Τπνζηηηζκέλα ή κε ζσζηά ηξεθφκελα rotifers ζεσξνχληαη αλεπαξθήο 

ηξνθή γηα ηα frontosa  (Hoff, 1996 ; Splendens, 2006).  

 

5.4 Καιιηέξγεηα δσληαλώλ ηξνθώλ 

 

Σα ςάξηα σθεινχληαη φπσο είλαη θπζηθφ, πεξηζζφηεξν απφ ηε θπζηθή ηξνθή 

πνπ θαηαλαιψλνπλ ζην θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Όκσο απηφ δελ είλαη δπλαηφ λα 

επηηεπρζεί ζην ελπδξείν. Παξφια απηά, έλα κέξνο απφ πνηθίιεο δσληαλέο ηξνθέο 

ζπιιέγνληαη θαη παξέρνληαη εμνινθιήξνπ είηε κεξηθψο είηε ελ κέξεη ζηα ςάξηα, κε 

πνιχ ζεηηθή επίδξαζε ζηελ πγεία θαη αλάπηπμή ηνπο. Οη ηξνθέο απηέο ραξαθηεξίδνληαη 

απφ θξεζθάδα θαη απφ εμαηξεηηθή πιεξφηεηα φισλ ησλ  απαξαίηεησλ ζπζηαηηθψλ γηα 

ηε δσή (Oliver, 2001).  

Οη δσληαλέο ηξνθέο ζπιιέγνληαη απφ ην λεξφ, ξπαθηψλ, ιηκλψλ θαη δεμακελψλ 

(π.ρ. ιάξβεο θνπλνππηψλ, dapnhia θαη cyclops απφ ηε ζηήιε ηνπ λεξνχ, ζθψιεθεο 

tubifex απφ ηνλ βνπξθψδε ππζκέλα), είηε απφ ην ρψκα ή ηνλ αέξα (γαηνζθψιεθεο, 
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θάκπηεο, κχγεο θ.ιπ.). Πξνζνρή απαηηείηαη ζηνλ θαζαξηζκφ ηνπο κε θαζαξφ λεξφ πξηλ 

ρνξεγεζνχλ ζε κηθξά ηεκάρηα ζηα ςάξηα. 

Μηα άιιε εμαηξεηηθή ηξνθή είλαη νη λέν-εθθνιαπηφκελνη λαχπιηνη artemia νη 

νπνίεο  θπθινθνξνχλ ζην εκπφξην σο απνμεξακέλα απγά, ηνπνζεηνχληαη ζε αικπξφ 

λεξφ θαη εθθνιάπηνληαη ζε 24 ψξεο πεξίπνπ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή (Mills, 1990).  

ην ρήκα 5.1 απνηππψλεηαη κηα ηππηθή θαιιηέξγεηα ζθσιήθσλ θαη artemia. 

Οη δσληαλέο ηξνθέο κε θαηάιιεινπο ρεηξηζκνχο είλαη δηαζέζηκεο φιν ην ρξφλν θαη 

παξέρνπλ ζηα ςάξηα ηνπ ελπδξείνπ κία πνηνηηθά ηξνθή.  

 

ρήκα 5.1 Καιιηέξγεηα δσληαλήο ηξνθήο (Πεγή: Mills, 1990).  

 

5.4.1. Σερλνγλσζία παξαγσγήο artemia 

 

Οη εξαζηηέρλεο ελπδξείσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ αλαπαξαγσγή ςαξηψλ, 

ζπλήζσο ρνξεγνχλ ιαλζαζκέλν ηχπν ηξνθήο ζηα λεαξά θαη αλαπηπζζφκελα ηρζχδηα. 

Ζ ηξνθή πνπ ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε ηνπ ςαξηνχ θαη ρξεζηκνπνηείηαη 

επξέσο είλαη ε artemia (ρ.5.2).  

 

 

ρήκα 5.2. Artemia (Πεγή: www.malawiccichlids.com) 
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Σν κέγεζνο ησλ λαππιίσλ είλαη δηαθνξεηηθφ, αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζε ησλ 

απγψλ. Καιχηεξε εθθνιαςηκφηεηα παξνπζηάδνπλ νη θχζηεο πνπ πξνέξρνληαη  απφ 

αικπξά λεξά. ήκεξα ζην εκπφξην απαληψληαη θαη θχζηεο Κηλεδηθήο πξνέιεπζεο, 

αιιά δελ εκθαλίδνπλ πςειά πνζνζηά εθθφιαςεο. 

Γηα ηελ θαιιηέξγεηά ηεο, ζπλίζηαηαη ζπλήζσο ε ρξεζηκνπνίεζε 

θπιηλδξνθσληθψλ δνρείσλ ρσξεηηθφηεηαο 2000 ml ή κεγαιχηεξσλ φγθσλ φηαλ ε 

παξαγσγή είλαη αλά πεξίπησζε κεγαιχηεξε. Ο αξηζκφο ησλ δνρείσλ εμαξηάηαη, θαηά 

θαλφλα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ςαξηψλ πνπ πξφθεηηαη λα ηξαθνχλ. Ζ αξρή ηεο κεζφδνπ 

ζηεξίδεηαη ζηελ εμήο δηαδηθαζία: 

ε 1L ή 2L λεξφ πξνζηίζεηαη κηα θνπηαιηά ζπλζεηηθφ ζαιαζζηλφ αιάηη (ρσξίο 

ηψδην) θαη νη θχζηεο ηεο artemia. Όζν κηθξφηεξε είλαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε αιάηη, ηφζν 

πεξηζζφηεξν απμάλεηαη ν ρξφλνο δσήο ησλ λαππιίσλ ζην ελπδξείν (φηαλ πξφθεηηαη γηα 

ελπδξεία γιπθνχ λεξνχ, ζε αληίζεηε πεξίπησζε ε artemia εθθνιάπηεηαη ζε λεξφ 

αιαηφηεηαο 25-28ppt).  ηε ζπλέρεηα παξέρεηαη αέξαο κέζσ αεξαληιίαο ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη ζπλερφκελε αλάδεπζε ησλ θχζηεσλ θαη ε παξνρή ηνπ θσηφο λα είλαη 

ηεο ηάμεο ησλ  2000 Lux ή 8000 Κelvin, ηα νπνία πξνζηίζεληαη ζηελ θνξπθή ησλ 

δνρείσλ εθθφιαςεο, κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ησλ πνζνζηψλ  εθθνιαςηκφηεηαο (ρ. 5.3).    

Ζ εθθφιαςε πξαγκαηνπνηείηαη κεηά απφ 24 ψξεο, ρσξίο λα απνθιείεηαη ε 

εκθάληζε λαππιίσλ ηηο πξψηεο  16h.  Ζ εθθνιαςηκφηεηα επεξεάδεηαη απφ  ηε 

ζεξκνθξαζία ε νπνία θπκαίλεηαη απφ 25-28
ν
 C. ε πςειέο ζεξκνθξαζίεο ηα πνζνζηά 

ζλεζηκφηεηαο ησλ λαππιίσλ απμάλνληαη, πνπ πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζηελ επηκφιπλζε 

ηεο θαιιηέξγεηαο απφ βαθηήξηα, ε αλάπηπμε ησλ νπνίσλ  επλνείηαη απφ ην πεξηβάιινλ.   

ηε ζεξκνθξαζία ησλ 25
ν
C θαη κεηά απφ πεξίπνπ 16 ψξεο, αξρίδνπλ λα 

εθθνιάπηνληαη νη πξψηεο θχζηεο. Ζ εθθφιαςε δελ γίλεηαη ηελ ίδηα ζηηγκή γηα φιεο ηηο 

θχζηεο. ε πξψηε θάζε, κεηά απφ ηηο 16 ψξεο, εθθνιάπηεηαη ην 50% ησλ θχζηεσλ.  Ζ 

επηηπρή πνξεία ηεο θαιιηέξγεηαο εμαξηάηαη απφ ηελ παξνρή ηνπ αέξα. Αλ ζε 

απξφβιεπηε πεξίπησζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαιιηέξγεηαο, ζεκεησζεί δηαθνπή ηνπ 

αέξα, ηφηε αλακέλεηαη αχμεζε ηεο ζλεζηκφηεηαο ησλ λαππιίσλ θαη ηελ νιηθή 

θαηαζηξνθή ηεο θαιιηέξγεηαο.  

Οη θχζηεο πνπ δελ έρνπλ αθφκε εθθνιαθζεί θαζηδάλνπλ ζηνλ βπζφ ηνπ 

δνρείνπ, νη λαχπιηνη ζπλήζσο κέλνπλ ζηελ κέζε ηνπ δνρείνπ, ελψ ηα θειχθε ησλ 

θχζηεσλ, αλεβαίλνπλ ζηελ επηθάλεηα.  Με ηε βνήζεηα ελφο ζσιήλα (θάλνληαο 

«ζηθφλη») επηρεηξείηαη απνκάθξπλζε ησλ λαχπιησλ ηεο artemia,  πξνζέρνληαο λα κελ 
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απνκαθξπλζνχλ  παξάιιεια θαη κε εθθνιαπηφκελεο θχζηεηο.  

Ζ δηαδηθαζία απηή επηηπγράλεηαη κε ηελ πξνζζήθε κηαο θσηεηλήο πεγήο (ρ. 

5.4), κε ηελ θάιπςε ηνπ δνρείνπ κε καχξε ζαθνχια ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα κείλνπλ 

αθάιππηα ηα θαηψηεξα ηκήκαηα ηνπ δνρείνπ. Οη λαχπιηνη ηεο artemia, πξνζειθχνληαη 

απφ ην θσο εμαηηίαο ηνπ ζεηηθνχ θσηνηαθηηζκνχ πνπ παξνπζηάδνπλ, ζπιιέγνληαη.  

Μεηά ηελ ζπιινγή ηνπο θαη πξηλ ρνξεγεζεί ζηα λεαξά ηρζχδηα γηα ηξνθή, ζην 

κείγκα κε ηνπο λαχπιηνπο ζα πξέπεη λα γίλεηαη δηαινγή κε πιαγθηνληθφ δίρηπ 

θαηάιιεινπ δηακεηξήκαηνο γηα απνκάθξπλζε ηπρφλ θχζηεσλ πνπ δελ έρνπλ 

εθθνιαθζεί, δηφηη ππάξρεη πεξίπησζε, αλ θαηαλαισζεί απφ ηα κεηαιεθηζνθφξα 

ηρζχδηα λα θξάμεη ν εληεξηθφο ζσιήλαο ηνπο θαη λα πεζάλνπλ. Ο ρξφλνο δσήο ησλ 

λαππιίσλ ζην ελπδξείν θπκαίλεηαη απφ 30 min έσο 8h. Όζν πην καιαθφ θαη φμηλν είλαη 

ην λεξφ ηφζν απμάλεη ε ζλεζηκφηεηα. Γηαηεξνχληαη ζηνπο 4
ν
C γηα δηάζηεκα δπν 

εκεξψλ, ελψ κπνξνχλ λα απνζεθεχνληαη ζε παγνθχζηεο θαη λα θαηαςχρνληαη.  

 

 

ρήκα 5.3. Κπιηλδξνθσληθέο δεμακελέο εθθφιαςεο artemia. (ζην ζχζηεκα πεξηιακβάλνληαη 

παξνρή αέξα, ζσιήλαο αέξα, βάλεο, θπιηλδξνθσληθέο δεμακελέο φγθνπ 1000 ml,Φσηηζκφο) 

(Πεγή: www.malawiccichlids.com). 

 

 

ρήκα 5.4. πιινγή λαχπιησλ artemia (Πεγή: www.malawiccichlids.com). 

5.5 Καλόλεο δηαηξνθήο ηεο Cyphotilapia frontosa  
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Ζ δηαζθάιηζε ελφο πγηνχο πιεζπζκνχ ςαξηψλ θαζνξίδεηαη απφ ηα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηξνθήο, ηνλ αξηζκφ ησλ γεπκάησλ θαη ηηο δηαηξνθηθέο απαηηήζεηο 

ηνπ είδνπο πνπ πξφθεηηαη λα εθηξαθεί. Γηα λα απνθεπρζεί ε εθδήισζε πξνβιεκάησλ 

ζα πξέπεη λα δίδεηαη πξνζνρή θαη λα ηεξνχληαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν νη 

παξαθάησ θξίζηκνη θαλφλεο: 

1. Σα ςάξηα δελ ζα πξέπεη λα ππεξζηηίδνληαη   

2. πλίζηαηαη ελαιιαγή ηεο ηξνθήο 

3. Απνθεχγνληαη νξηζκέλα είδε θπζηθήο ηξνθήο ηα νπνία ζπιιέγνληαη 

νχησο ψζηε λα κελ πεξηέρνπλ επηθίλδπλνπο ζεξεπηέο κηθξψλ ςαξηψλ, 

φπσο ιάξβεο εληφκσλ. 

4. Σα λπθηφβηα είδε ςαξηψλ ηξέθνληαη θαιχηεξα κε θιεηζηφ θσηηζκφ. 

5. πλίζηαηαη, ε παξνρή ηξνθήο ζε κηθξά θαη ζπρλά γεχκαηα (φηαλ 

ρνξεγείηαη λένο ηχπνο ηξνθήο ζα πξέπεη λα αλακεηγλχεηαη κε ηελ παιηά 

ηξνθή θαη λα ρνξεγείηαη ζηαδηαθά. 

6. Ζ δηαηξνθή ησλ λενεθθνιαπηφκελσλ ηρζπδίσλ είλαη αξθεηά δχζθνιή 

ππφζεζε θαη απαηηεί ζπληεηαγκέλε ηερληθή θαη δηαδηθαζία. Ζ ρνξήγεζε 

πνιιψλ γεπκάησλ κε θαηάιιεινπο ηχπνπο ηξνθήο ελδείθλπληαη 

(artemia, daphnia, Cyclops, tubifex θιπ) 

7. Υνξήγεζε ηερλεηήο ηξνθήο κε πάζηα ζπκπήθησλ ή ληθάδσλ ζηα 

αξρηθά ζηάδηα αλάπηπμεο ησλ ηρζπδίσλ γηα δηάζηεκα 30 εκεξψλ. 
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ΔΦΑΛΑΙΟ ΔΚΣΟ 

ΑΘΔΝΔΙΔ 

 

 

6.1. Γεληθή ζεώξεζε αζζελεηώλ 

 

Σα πεξηζζφηεξα ςάξηα, παξνπζηάδνπλ ζπκπηψκαηα αζζέλεηαο δχζθνια 

αλαγλσξίζηκα. Δπίζεο, φηαλ πξφθεηηαη γηα εζσηεξηθέο δπζιεηηνπξγίεο, παξνπζηάδνπλ 

αλαγλσξίζηκα ζπκπηψκαηα φηαλ βξίζθνληαη ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην. Όηαλ ν 

παζνγφλνο παξάγνληαο εθδεισζεί, ηα ζεκάδηα ζηελ εκθάληζε θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ 

ςαξηνχ είλαη κάιινλ εχθνια αλαγλσξίζηκα γηα ηνλ έκπεηξν ελπδξεηνιφγν πνπ 

εθηξέθεη Chyphotilapia frontosa. Δμαηξνχληαη, νη ηνγελείο αζζέλεηεο ιφγσ δπζθνιίαο, 

ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο  πνπ νθείινληαη ζε παξάζηηα θαη βαθηήξηα, νη νπνίεο 

αληηκεησπίδνληαη απνηειεζκαηηθά κε ηελ θαηάιιειε ζεξαπεία.  

Οη κνιχλζεηο ηεο επηδεξκίδαο επεηδή είλαη εμσηεξηθέο, παξνπζηάδνπλ εκθαλή 

ζεκάδηα θαη κπνξνχλ λα ζεξαπεπζνχλ ζρεηηθά εχθνια. Όκσο νη εζσηεξηθέο κνιχλζεηο 

ή δπζιεηηνπξγίεο είλαη πην δχζθνιεο πεξηπηψζεηο. Παξαθάησ αλαθέξνληαη νξηζκέλνη 

θνηλνί παζνγφλνη παξάγνληεο. 

Παξάζηηα 

Πνιιά παξάζηηα ρξεζηκνπνηνχλ ηα ςάξηα σο μεληζηέο θαη ηξέθνληαη απφ ηε 

βιέλλα ησλ ηζηψλ ηεο επηδεξκίδαο θαη ησλ βξαγρίσλ. Σα κεγαιχηεξα απφ ηα παξάζηηα 

κπνξνχλ λα εηζρσξνχλ ζηνπο ηζηνχο θαη λα ηξέθνληαη απφ ην αίκα θαη ηα άιια 

ζσκαηηθά πγξά. Σα εμσηεξηθά παξάζηηα (επηδεξκίδα, βξάγρηα) κπνξνχλ λα ζθνησζνχλ 

κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ δηαιπκάησλ ζην λεξφ φπνπ παξακέλεη ην ςάξη.  

Βαθηεξίδηα θαη κύθεηεο 

Αλαπηχζζνληαη ζε κεγάινπο πιεζπζκνχο ζην λεξφ, φηαλ νη ζπλζήθεο είλαη 

θαθέο ιφγσ ηεο ξχπαλζεο απφ ππεξβνιηθή λεθξή νξγαληθή χιε πνπ ζαπίδεη. 

πληζηάηαη ε δηαηήξεζε θαζαξψλ ζπλζεθψλ λεξνχ, επαξθήο νμπγφλσζε θαη ζσζηή 

δηαηξνθή ζε πνζφηεηα θαη πνηφηεηα. Οη κχθεηεο, ηδηαίηεξα απηνί ζηελ επηδεξκίδα θαη 

ηα βξάγρηα, θαηαπνιεκψληαη κε ηα θαηάιιεια ρεκηθά ζην λεξφ, ελψ ηα βαθηεξίδηα κε 

ηα θαηάιιεια αληηβηνηηθά. 

K 
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6.2. πκπηώκαηα αζζελεηώλ 

 

Αλάινγα κε ηελ πεξηνρή ηνπ ζψκαηνο φπνπ εκθαλίδνληαη παζνγφλνη 

νξγαληζκνί κπνξνχλ λα αλαγλσξηζζνχλ ηα παξαθάησ ζπκπηψκαηα. 

Δπηδεξκίδα 

1. Σα ςάξηα «ηξίβνληαη» ζην ραιίθη ή ζε δηάθνξα ζηεξεά ζψκαηα. 

2. Σν ρξψκα ηνπο είλαη άηνλν θαη «μεπιπκέλν». Σν ρξψκα ηνπο ηείλεη 

πξνο ην γθξίδν ιφγσ ππεξβνιηθήο παξαγσγήο βιέλλαο. Δπίζεο 

παξνπζηάδνπλ θιεγκνλψδεηο πεξηνρέο. 

3. Σα πηεξχγηά ηνπο θαίλνληαη δαξσκέλα θαη «μεθηηζκέλα» 

4. Σα κάηηα θαίλνληαη ζνιά 

5. Μεησκέλε φξεμε 

Οη βαθηεξηαθέο πξνζβνιέο ηεο επηδεξκίδαο επηθέξνπλ πην έληνλα ζεκάδηα 

φπσο ηα παξαθάησ: 

1. Λεπθέο πεξηνρέο, ζπρλά κε ιεπηά άζπξα λεκάηηα 

2. Κφθθηλα πηεξχγηα 

3. Έληνλε δηάβξσζε θαη έιθε ησλ πηεξπγίσλ θαη ηεο επηδεξκίδαο 

4. Αηκνξξαγία ή δηφγθσζε νθζαικψλ 

5. Αλαζεθσκέλα ιέπηα 

Βξάγρηα 

Οη βξαγρηαθέο αζζέλεηεο θαη δπζιεηηνπξγίεο κπνξεί λα είλαη ήπηεο ή ζνβαξέο 

θαη κπνξεί πνιιέο θνξέο λα κελ παξνπζηάδνπλ έληνλα ζεκάδηα, φκσο έρνπλ 

ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε δηαβίσζε ηνπ ςαξηνχ θαη ζπλήζσο επηθέξνπλ: 

Αλνξεμία 

1. Σν ςάξη θνιπκπά ζηελ επηθάλεηα ή θνληά ζηνλ πσξφιηζν αεξηζκνχ 

φπνπ ην νμπγφλν είλαη πεξηζζφηεξν 

2. Σα βξαγρηαθφ επηθάιπκκα αλνηγνθιείλεη ζπρλφηεξα. 

3. Σα βξάγρηα γίλνληαη εκθαλή ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο πνπ είλαη 

αλνηρηφ ην βξαγρηαθφ επηθάιπκκα . Σα βξάγρηα είλαη πξεζκέλα θαη 

ιηγφηεξν θφθθηλα απ’ φηη ζπλήζσο. 

4. ηα βξάγρηα εκθαλίδνληαη θσηεηλά ή ζθνηεηλά ζεκάδηα  

(εθηνπαξάζηηα). 

5. Δκθαλίδνπλ θαηεζηξακκέλεο πεξηνρέο 

6. Δκθαλίδνπλ ππεξβνιηθή πνζφηεηα βιέλλαο πνπ θξέκεηαη θαη έμσ απφ 

ηα βξάγρηα 

Μεηά απφ καθξά πεξίνδν αζζέλεηαο ή θαη εξεζηζκνχ ησλ βξαγρίσλ, ηα βξάγρηα 

πθίζηαληαη δηφγθσζε (πξήδνληαη) θαη ηειηθά ράλνπλ ηελ αλαπλεπζηηθή ηνπο ηθαλφηεηα  
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νδεγψληαο ην ςάξη ζην ζάλαην. 

 

Οθζαικνί 

Οη νθζαικνί κπνξεί λα πξνζβιεζνχλ απφ ηνπο ίδηνπο παζνγφλνπο παξάγνληεο 

πνπ πξνζβάιινπλ θαη ηελ επηδεξκίδα. Δπίζεο εάλ νη ρεηξηζκνί πνπ γίλνληαη ζηα ςάξηα 

ηδηαίηεξα θαηά ηε ζχιιεςή ηνπο κε απφρε, είλαη απφηνκε, ηφηε ην ζπλεζέζηεξν 

φξγαλν πνπ ηξαπκαηίδεηαη είλαη ν νθζαικφο. Αθφκα θαη ειαθξχο ηξαπκαηηζκφο ηνπ, 

αλ ζπλδπαζηεί κε άζρεκεο ζπλζήθεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

βαθηεξηδηαθή ή κπθεηηαθή κφιπλζε ηνπ καηηνχ.  

Υαξαθηεξηζηηθά ζπκπηψκαηα: 

1. Δμφθζαικνο, θαηάζηαζε πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ δηφγθσζε ηνπ καηηνχ 

θαη πξνθαιείηαη ζπλήζσο απφ ζεςαηκία ή θπκαηίσζε 

2. Βξψκηθε αλάπηπμε βακβαθνεηδνχο κάδαο, ζεκάδη αλάπηπμεο κπθήησλ 

3. Θνιφο νθζαικφο πξνθαινχκελνο ζπλήζσο απφ θαθέο ζπλζήθεο λεξνχ ή 

άιινπο παζνγφλνπο παξάγνληεο 

Ο έιεγρνο ησλ παξακέηξσλ ηνπ λεξνχ (pH, GH, KH,CO2,O2, Σ.Α.Ν, ΝΟ2
-
, 

ΝΟ3
-
), ζε εβδνκαδηαία βάζε, παίδεη νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ πξφιεςε γηα εθδήισζε 

αζζελεηψλ ζην ελπδξείν κε ηνπο κνλνκάρνπο (Andrews, 1988 ; Noga, 1996 ; 

Mills,1997). Αχμεζε ησλ ζπγθεληξψζεσλ ακκσλίαο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη stress 

ζηα  ςάξηα θαη λα ηα θάλεη πην επάισηα ζηηο αζζέλεηεο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο 

ζπλίζηαηαη αιιαγή ηνπ 10% ηνπ φγθνπ ηνπ λεξνχ ηνπ ελπδξείνπ. 

Σα ζπκπηψκαηα ζπλήζσο εκθαλίδνληαη μαθληθά  επεξεάδνληαο ηελ 

θηλεηηθφηεηα ηνπ ςαξηνχ αιιά θαη ηελ ηθαλφηεηα ηξνθνιεςίαο. Σν ςάξη λα ζηέθεηαη 

λσρειηθά ζε κηα «γσλία» ηνπ ελπδξείνπ κε απνηέιεζκα αλ δελ ιεθζνχλ άκεζα 

παξεκβαηηθά κέηξα ηφηε εγθπκνλεί θίλδπλνο αχμεζεο ηεο ζλεζηκφηεηαο (Andrews, 

1988 ; Noga, 1996 ; Mills,1997). Ο έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ κπνξεί λα 

απνθέξεη ειαρηζηνπνίεζε ησλ πξνβιεκάησλ. Όηαλ ηα ζπκπηψκαηα είλαη 

πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο θαη δελ θαίλεηαη λα εμαπιψλνληαη ζηα ππφινηπα ςάξηα, ηφηε 

ζπλίζηαηαη ε απνκφλσζή  ηνπο ζε ελπδξεία θαξαληίλα πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζεη ε 

ζεξαπεία (Andrews, 1988 ; Noga, 1996 ; Mills,1997). 

Ο ζσζηφο ηξφπνο ζεξαπείαο ησλ ςαξηψλ, απαηηεί  έιεγρν ησλ ζπκπησκάησλ 

θαη άκεζε επέκβαζε ψζηε λα κελ επηδεηλσζεί ε θαηάζηαζε ζην ίδην ή θαη ζηα 

ππφινηπα ςάξηα ηνπ ελπδξείνπ. ην ζρήκα 6.1., απνηππψλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

κέξε ηνπ ζψκαηνο ησλ ςαξηψλ πνπ ζπλήζσο πξνζβάιινληαη θαζψο θαη ηα 
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ζπκπηψκαηα ησλ πιένλ θνηλψλ αζζελεηψλ (Andrews, 1988 ; Noga, 1996 ; Mills,1997). 

Οη πξνηεηλφκελεο δνζνινγίεο πξέπεη λα ηεξνχληαη απζηεξά (ηνπιάρηζηνλ ζε φηη 

αθνξά ζηελ ειάρηζηε δνζνινγία). 

   

Αξηζηεξά : θψιεθεο πνπ πξνζβάιινπλ ηα βξάγρηα (Dactylogyrus) 

Μέζνλ : Μχθεηεο ηεο πεξηνρήο ηνπ ζηφκαηνο 

Γεμηά : Ηθ (Ichthyophthirius multifiliis) 

   

Αξηζηεξά : Ζ αζζέλεηα πνπ πξνθαιεί ηξχπεο ζην θεθάιη (Hexamita, Octamita) 

Μέζνλ : Φείξεο ησλ ςαξηψλ (Argulus) 

Γεμηά : θψιεθεο Hydra ή Lernaea θαη Gyrodactylus ζην δέξκα 

  
 

Αξηζηεξά : Αζζέλεηα ησλ Neon tetras (Pleistophora) 

Μέζνλ : άπηζκα ησλ πηεξπγίσλ θαη ηεο νπξάο 

Γεμηά : Τδξσπηθία (Dropsy)  θαη αζζέλεηα ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

   

Αξηζηεξά : Θνινί θαη δηνγθσκέλνη νθζαικνί, βιέλλα ζην ζψκα 

Μέζνλ : Furungulosis (Aeromonas) 

Γεμηά : Πξνζβνιή απφ κχθεηεο 

   

Αξηζηεξά : Βαθηεξηδηαθή πξνζβνιή ησλ βξαγρίσλ 

Μέζνλ : Velvet (Oodinium) 

Γεμηά : Βαθηεξηδηαθή αηκνξξαγηθή ζεςαηκία 

ρήκα 6.1 .Οδεγφο ησλ βαζηθψλ αζζελεηψλ (Πεγή www. bettas.org.uk) 
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6.3. Βαζηθέο αζζέλεηεο  Cyphotilapia frontosa 

 

6.3.1.Fit rot ή Saprolegnia  

 

Πξνθαιείηαη απφ νπνηνδήπνηε παζνγφλν κηθξφβην. 

ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ κηθξέο νπέο ζηελ επηθάλεηα ησλ πηεξπγίσλ, πηεξχγηα πνπ 

θαίλεηαη λα ιεπηαίλνπλ ή λα γίλνληαη δηαθαλή, πηεξχγηα πνπ απνδπλακψλνληαη ζηηο 

άθξεο (μεθηίδνπλ), ηκήκαηα ησλ πηεξπγίσλ πέθηνπλ, νη άθξεο ησλ πηεξπγίσλ γίλνληαη 

ιεπθέο, θαη αλαπηχζζνληαη γινηψδεηο πεξηνρέο ζηηο άθξεο ησλ πηεξπγίσλ ηα νπνία 

θαίλνληαη ζηγά - ζηγά λα θαιχπηνπλ ην πηεξχγην. 

ΘΔΡΑΠΔΗΑ  Ζ δηαηήξεζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ λεξνχ ζε ηθαλνπνηεηηθά 

επίπεδα είλαη ν κφλνο ηξφπνο φπνπ κπνξνχλ λα πξνζηαηεπηνχλ νη κνλνκάρνη απφ ηελ 

αζζέλεηα. πλίζηαηαη κηθξέο αιιαγέο λεξνχ θαη ε πξνζζήθε δηαθφξσλ ζηνηρείσλ ζην 

λεξφ φπσο θχια απφ ηλδηθή ακπγδαιηά ή ε πξνζζήθε αιαηηνχ ε νπνία θπκαίλεηαη απφ 

15 g αλά 10 Lt λεξφ έσο 30 gr αλά 10 Lt λεξφ γηα δηάζηεκα 4 εβδνκάδσλ (Andrews, 

1988 ; Noga, 1996 ; Mills,1997). 

ΠΡΟΛΖΦΖ Καιή πγηεηλή, άξηζηεο ζπλζήθεο επηβίσζεο ζην ελπδξείν, έγθαηξε 

δηάγλσζε θαη αγσγή αξρηθά  θαηά ηελ εθδήισζε ηεο αζζέλεηαο. 

 

6.2.2.Shimmies («θνζθίληζκα» θαηά ηελ θνιύκβεζε) 

 

Πξνθαιείηαη απφ έλα επξχ θάζκα επηδξνκήο παζνγφλσλ. Πξσηφδσα, 

βαθηεξίδηα ή αθφκε θαη κπθήησλ. 

ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ πλήζσο ηα ςάξηα (επί ην πιείζηνλ ηα σνδσνηφθα θαη 

πεξηζζφηεξν ηα Poecilia latipina, P. sphenops θιπ) θνιπκπάλε κε πεξίεξγν ηξφπν ζαλ 

λα θνζθηλίδνπλ κε ην ζψκα ηνπο. Αξγφηεξα, εάλ δελ ηνπο ρνξεγεζεί αγσγή, ηα ςάξηα 

δελ ζα κπνξνχλ λα θνιπκπήζνπλ δηφινπ θαη ζα «θαζίζνπλ» αθίλεηα ζην βπζφ 

«θνζθηλίδνληαο» απνραπλσκέλα. 

ΘΔΡΑΠΔΗΑ πλίζηαηαη αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηνπο 27°C θαη  

απνκάθξπλζε ησλ πξνζβεβιεκέλσλ αηφκσλ. Πνιιέο θνξέο ρνξεγνχληαη αληηβηνηηθά 

επξέσο θάζκαηνο. 

ΠΡΟΛΖΦΖ: Γηαηήξεζε ησλ ςαξηψλ ζε πςειφ pH (7,8 – 8,3), ζθιεξφηεηα 

κεγαιχηεξε απφ 15° dH.  
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6.3.3.Γηαηξνθηθά πξνβιήκαηα 

 

ΑΘΔΝΔΗΑ πνπ πξνθαιείηαη απφ αβηηακίλσζε. 

ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ Σα ζπκπηψκαηα πνηθίινπλ, αλάινγα κε ηελ έιιεηςε 

βηηακηλψλ πνπ, ελψ ηα ζπκπηψκαηα πνπ παξαηεξνχληαη είλαη ιήζαξγνο θαη ζνινί 

νθζαικνί. Μεξηθά θνηλά ζπκπηψκαηα πνπ νθείινληαη ζηελ έιιεηςε βηηακηλψλ είλαη ηα 

αθφινπζα: 

Έιιεηςε βηηακίλεο Α : Σα ςάξηα δελ παξνπζηάδνπλ θαιή αλάπηπμε, ελψ 

παξαηεξείηαη έιιεηςε φξεμεο γηα ηξνθή, επίζεο εκθαλίδνληαη πξνβιήκαηα ζηα κάηηα, 

πξνβιήκαηα ζηα βξάγρηα θαη αηκνξξαγία ζηε βάζε ησλ πηεξπγίσλ. 

Έιιεηςε βηηακίλεο Β1 (Θεηακίλε): Έιιεηςε φξεμεο γηα πξφζιεςε ηξνθήο, 

κείσζε ηεο κπτθήο κάδαο, ζπαζκνί, αδπλακία ηζνξξνπίαο, θαθή αλάπηπμε. 

Έιιεηςε βηηακίλεο Β2 (Ρηκπνθιαβίλε): Θνιά κάηηα, αηκαηψκαηα ζηα κάηηα, 

θαθή φξαζε, απνθπγή ηνπ θσηφο (θσηνθνβία), κειάληαζκα, αλνξεμία, θαθή 

αλάπηπμε, αλαηκία. 

Έιιεηςε βηηακίλεο Β6 (Ππξηδνμίλε) : Νεπξηθέο δηαηαξαρέο, αλνξεμία, αλαηκία, 

νίδεκα, αζθπμία, θιεγκνλέο ησλ βξαγρηαθψλ επηθαιπκκάησλ. 

Έιιεηςε βηηακίλεο Β12 (Κπαλνθνβνιακίλε) : Αλνξεμία. Αλαηκία, θαθή 

αλάπηπμε. 

Έιιεηςε Βηνηίλεο : Αλνξεμία, θαθή αλάπηπμε, κείσζε ηεο κπτθήο κάδαο, 

ζπαζκνί, αιινηψζεηο ηνπ δέξκαηνο θαη ησλ εληνζζίσλ. 

Έιιεηςε Υνιίλεο : Καθή αλάπηπμε, αηκνξξαγίεο ησλ ζπιάρλσλ. 

Έιιεηςε Φνιηθνχ νμέσο : Καθή αλάπηπμε, ιήζαξγν, θαηαζηξνθέο ησλ 

πηεξπγίσλ, κειάληαζκα, αλαηκία. 

Έιιεηςε Ηλνζηηφιεο : θαθή αλάπηπμε, αιινηψζεηο ζην δέξκα. 

Έιιεηςε Παληνζεληθνχ νμέσο : Πξνβιήκαηα ζηα βξάγρηα θαη ζην δέξκα, 

αλνξεμία, θαθή αλάπηπμε, ιήζαξγν. 

Έιιεηςε βηηακίλεο C : Μειάληαζκα, πξνβιήκαηα ζην δέξκα, αζζέλεηεο ησλ 

καηηψλ, πξνβιήκαηα ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε. 

ΘΔΡΑΠΔΗΑ πκπιεξψκαηα βηηακηλψλ πνπ παξνπζηάδνπλ έιιεηςε. 

ΠΡΟΛΖΦΖ ζπλίζηαηαη ελλαιαγή ηεο ηξνθήο, πςειήο πξσηετληθήο ζχλζεζεο. 
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6.3.4.Αζζέλεηα κε ιεπθά ζηίγκαηα, Ick (Ichthyophthirius) 

 

ΑΘΔΝΔΗΑ πνπ πξνθαιείηαη απφ δηάθνξα είδε εικηλζψλ παξαζίησλ 

(ζθνπιήθηα), φπσο ηα θπζηψδε θαη ηα λεκαηψδε. 

ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ Σα ακπδξά επίπεδα κφιπλζεο ζπλήζσο δελ δείρλνπλ 

ζπκπηψκαηα θαη πξνμελνχλ κηθξέο βιάβεο. ηηο ζνβαξέο κνιχλζεηο κπνξεί λα 

παξαηεξεζεί πξήμηκν ζηελ θνηιηά, ν ηξφπνο θνιχκβεζεο κπνξεί λα ρεηξνηεξεχεη, 

θαηαζηξνθέο ησλ εζσηεξηθψλ νξγάλσλ θαη ζθηζίκαηα ησλ ηνηρσκάησλ ηνπ ζψκαηνο. 

Καη ηα δχν αλαθεξφκελα παξαπάλσ παξάζηηα κπνξεί λα δνπλ ειεχζεξα κέζα ζην 

ζψκα ησλ ςαξηψλ ή κέζα ζε ιεπθέο ή ππφιεπθεο «θάςνπιεο» (θχζηεο). 

ΘΔΡΑΠΔΗΑ εάλ ππάξρεη αλαγλψξηζε ησλ παξαζίησλ, ζπάληα δεκηνπξγνχληαη ζνβαξά 

πξνβιήκαηα γηα ηνλ ελπδξεηνιφγν. Δπίζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζπλίζηαηαη ε ρξήζε 

melafix  ή protozin 

ΠΡΟΛΖΦΖ Θα πξέπεη  λα απνθεχγεηαη ε αγνξά κνιπζκέλσλ ςαξηψλ θαη ε ρνξήγεζε 

δσληαλψλ ηξνθψλ. 

 

6.4.Θεξαπεία  

 

Ζ ζεξαπεία κε απνιπκαληηθά ή άιια θάξκαθα ησλ άξξσζησλ ςαξηψλ, πξέπεη 

λα γίλεηαη ζε μερσξηζηφ εηδηθφ ελπδξείν γηα δχν ιφγνπο. Ο πξψηνο αθνξά ζηελ 

απνθπγή ηεο επίδξαζεο ησλ θαξκάθσλ ζηα πγηή ςάξηα, εθηφο θαη αλ πξφθεηηαη γηα 

γεληθεπκέλε ζεξαπεία, θαη ν δεχηεξνο θαη ζπνπδαηφηεξνο αθνξά ηελ απνθπγή ηεο 

ηνμηθήο γηα ηνπο κηθξννξγαληζκνχο επίδξαζε ησλ θαξκάθσλ ζηα ρξήζηκα 

ληηξνπνηεηηθά βαθηεξίδηα ηνπ βηνινγηθνχ θίιηξνπ.  

Αλ θαηαζηξαθεί ε ρξήζηκε κηθξνβηαθή ρισξίδα ηνπ βηνινγηθνχ θίιηξνπ, ηφηε 

ζα ραζεί ε ηθαλφηεηά ηνπ λα απαιιάζζεη ην λεξφ απφ ηελ ακκσλία θαη ηα ςάξηα ζα 

ππνθέξνπλ πιένλ απφ ηελ ππεξβνιηθή ζπζζψξεπζή ηεο. Γηα λα μαλαζηαζεξνπνηεζεί 

κηα θαηλνχξγηα θαη ηθαλή ζε πιεζπζκηαθφ κέγεζνο ληηξνπνηεηηθή παλίδα ρξεηάδεηαη 

αξθεηφο ρξφλνο θαη ε ηθαλφηεηα ηνπ ελπδξείνπ ελ ησ κεηαμχ λα δηαηεξεί ςάξηα 

κεηψλεηαη ζην ειάρηζην. ηελ νπζία ε ξχζκηζε ηνπ βηνινγηθνχ θίιηξνπ γίλεηαη απφ 

ηελ αξρή. 

Σν ελπδξείν θαξαληίλαο δελ ρξεηάδεηαη κεγάιν θαη πνιχπινθν εμνπιηζκφ (ρ. 

6.2). Καιφ είλαη λα ππάξρνπλ ιίγα ζηεξεά ζψκαηα φπσο έλα πιαζηηθφ θπηφ ή έλα 

πιαζηηθφ κηθξφ δνρείν έηζη ψζηε ηα ηνπνζεηνχκελα ζε απηφ ςάξηα λα ληψζνπλ φζν ην 

δπλαηφ ιηγφηεξν ζηξεο. Γηα ηε ζεξαπεία ζπλίζηαληαη ηα εμήο βήκαηα: 
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1. Πξνζζήθε ελφο ζεξκνζηάηε  ζην ελπδξείν ζηελ επηζπκεηή 

ζεξκνθξαζία. 

2. Παξνρή δπλαηνχ αεξηζκνχ κηα θαη αξθεηέο ζεξαπείεο κεηψλνπλ ηελ 

πνζφηεηα ηνπ δηαιπκέλνπ νμπγφλνπ. 

3. Γελ ρξεζηκνπνηνχληαη θίιηξα ελεξγνχ άλζξαθα επεηδή ν ελεξγφο 

άλζξαθαο απνξξνθά  ηηο θαξκαθεπηηθέο νπζίεο. 

4. Γηαηεξνχληαη νη ζπλζήθεο θσηηζκνχ. 

5. Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ ζην ελπδξείν θαξαληίλαο δηαηεξείηαη ζε 

παξφκνηα επίπεδα κε ην θεληξηθφ ελπδξείν πξνθεηκέλνπ λα 

ειαρηζηνπνηεζνχλ πξνβιήκαηα ζεξκνθξαζηαθνχ ζηξεο.  

6. Γελ ρξεζηκνπνηνχληαη απφρεο πνπ έρνπλ κεηαθεξζεί άξξσζηα ςάξηα. 

Σν δίρηπ πξέπεη κεηά ηε κεηαθνξά λα απνιπκαίλεηαη ζε απνιπκαληηθφ 

δηάιπκα. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 6.2: Δλπδξείν Καξαληίλαο. 1: Πιαζηηθφ δνρείν γηα παξνρή θαηαθπγίνπ ζηα ςάξηα 

(απνθπγή ζηξεο), 2: Πιαζηηθφ θπηφ απξφζβιεην απφ ηα θάξκαθα, εμππεξεηεί ηε δεκηνπξγία 

αίζζεζεο αζθάιεηαο ζηα ςάξηα (απνθπγή ζηξεο), 3: Απιφο ζπφγγνο ηνπ θίιηξνπ πνπ 

ζπγθξαηεί ηα αησξνχκελα ζηεξεά θαη δηαηεξεί ην λεξφ δηαπγέο θαη αξθεηά θαζαξφ, ρσξίο λα 

θαηαθξαηεί ηα θάξκαθα, 4: Παξαδεηγκαηηθή απεηθφληζε παξνρήο θαξκάθνπ. Γηαθξίλεηαη 

επίζεο (επάλσ δεμηά) θαη ν ζσιήλαο παξνρήο αέξα απφ αεξαληιία (δελ δηαθξίλεηαη) πνπ 

εκπινπηίδεη ην λεξφ ζε νμπγφλν. 

 

Αληί γηα ζεξαπεπηηθφ ελπδξείν θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη λα εκβάπηηζε 

ησλ ςαξηψλ ζε ζεξαπεπηηθφ πγξφ γηα ιίγε ψξα (10 min έσο 1 h), κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απιφο θνπβάο κε λεξφ απφ ην ελπδξείν κε πξνζζήθε  θαηάιιειεο 

πνζφηεηαο απνιπκαληηθνχ (π.ρ. 0,2 ml θνξκφιεο γηα θάζε ιίηξν λεξνχ). Ζ 
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ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ ζην ελπδξείν θαη ζηνλ θνπβά πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζηαζεξή 

κε πινχζην αεξηζκφ. Σα ςάξηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζεξαπεπηηθνχ ηνπο «κπάληνπ», αλ 

δείμνπλ ζεκάδηα ζηξεο (π.ρ. εμ’ αηηίαο θαηεζηξακκέλσλ βξαγρίσλ) απνκαθξχλνληαη 

ακέζσο.  

Μεηά ηελ νπνηαδήπνηε ζεξαπεία ηα ςάξηα πνπ αλαξξψλνπλ δελ είλαη θαιφ λα 

επηζηξέθνπλ ακέζσο ζην ελπδξείν. πληζηάηαη ν επαλεγθιηκαηηζκφο δηακέζνπ 

ζηαδηαθήο αιιαγήο λεξνχ ηνπ ελπδξείνπ θαξαληίλαο κε λεξφ απφ ην θπξίσο ελπδξείν.  

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αζζελεηψλ ζ’ έλα ελπδξείν 

ζα πξέπεη λα ηεξείηαη εκεξνιφγην ζπκβάλησλ ην νπνίν ζπλεηζθέξεη ζηελ απφθηεζε 

εκπεηξίαο γηα ζσζηή κειινληηθή αληηκεηψπηζε ησλ αζζελεηψλ.  
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ΔΦΑΛΑΙΟ ΔΒΓΟΜΟ 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 
 

Ο ζπλδπαζκφο ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ εθδειψλνπλ απέλαληη ζηα ππφινηπα 

άηνκα ηνπ ίδηνπ θχινπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαπαξαγσγήο, θαη ε  δπλαηφηεηά ηνπο 

λα ππεξαζπίδνληαη ηελ πεξηνρή σνσηνθίαο ηα θάλεη ηα πην δεκνθηιή ςάξηα ησλ 

Αθξηθαληθψλ θεριίδσλ,  νδήγεζαλ ζε αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ θαηαλαισηψλ, 

θαηαηάζζνληαο ηα αλάκεζα ζηα είδε ςαξηψλ ελπδξείνπ κε κεγάιε δήηεζε. 

Ο ρξφλνο σξίκαλζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο ςαξηνχ αλέξρεηαη ζηα 3 έσο 4 

ρξφληα, φπνπ ηα αξζεληθά δξαζηήξηα άηνκα απνθηνχλ κπιε απφρξσζε ηδίσο ζηελ 

πεξηνρή ηνπ ξχγρνπο. Σν ψξηκν αξζεληθφ επηιέγεη κηα απνκνλσκέλε πεξηνρή ζην 

ελπδξείν ππεξαζπίδνληάο ηελ. Σα Cyphotilapia frontosa, είλαη πνιπγακηθά θαη φπσο 

φιεο νη θεριίδεο αλαπαξάγνληαη ηελ άλνημε θαη απνδίδνπλ θαιχηεξα φηαλ βξίζθνληαη 

ζε αλαινγία 1♂ : 4-5♀.  Σα απγά ηνπ είλαη κεγάια ζε κέγεζνο ελψ ε πεξίνδνο 

επψαζεο ησλ γνληκνπνηεκέλσλ απγψλ ζηε ζηνκαηηθή θνηιφηεηα ηνπ ζειπθνχ δηαξθεί 

30 εκέξεο. 

Δίλαη ςάξηα πνπ δηαηεξνχληαη ζε θνηλσληθά ελπδξεία κε κεγάιε πξνζνρή, 

εμαηηίαο ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ παξνπζηάδνπλ. Δίλαη ςάξηα ρσξίο ηδηαίηεξα απμεκέλεο 

δηαηξνθηθέο απαηηήζεηο. Ζ πνηφηεηα, ε πνζφηεηα ηεο ηξνθήο θαη ε δηάξθεηα 

ηξνθνιεςίαο είλαη απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε 

κέγηζηε αλάπηπμε ησλ ςαξηψλ ζην ελπδξείν, κεηψλνληαο νπζηαζηηθά ην θφζηνο 

παξαγσγήο ηεο ηξνθήο ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο, ηνλ ηχπν ηεο ηξνθήο θαη ην θχιν ηνπ 

ςαξηνχ. 

Σν θφζηνο αγνξά ηνπ ςαξηνχ εμαξηάηαη απφ ηε δηαζεζηκφηεηά ηνπ, ε νπνία 

θαζνξίδεη θαη ηελ ηειηθή ηηκή. Γηα παξάδεηγκα νη ηηιάπηεο frontoza πνπ αιηεχνληαη θαη 

δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά απφ άγξηνπο πιεζπζκνχο θνζηίδνπλ αθξηβφηεξα ζε ζρέζε κε 

ηα εθηξεθφκελα. Ζ δηαθνξά ζηελ ηηκή κπνξεί λα ηεο ηάμεο ησλ 40€.  ηα ελήιηθα 

άηνκα frontosa  ε κέζε ηηκή πψιεζεο αγγίδεη θπκαίλεηαη απφ 5 έσο 40 €, ζηα 

κηθξφηεξα άηνκα ε ηηκή πψιεζεο θπκαίλεηαη απφ  40€ έσο 100€.  

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ζπλίζηαηαη ε ελαζρφιεζε ζε επαγγεικαηηθφ θαη ζε 

εξαζηηερληθφ επίπεδν κε ην ζπγθεθξηκέλν είδνο ςαξηνχ ζε ελπδξεία κηαο θαη ην 

ελδηαθέξσλ ησλ θαηαλαισηψλ νινέλα θαη απμάλεη. 

  

Κ 
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 Abstract 

 

The brilliant coloration of the species and the increased demand of its kind 

Cyphotilapia frontosa do one of the most popular fish for aquariums. The tilapia 

frontosa, from Lake Tanganyika in eastern Africa live and breed in the deep waters of 

the lake. In the wild they feed almost exclusively on plankton, artemia, insects and 

insect larvae. When, it comes in their reproductive period, the male build a nest in a 

peaceful and free flows of the aquarium.  

At the same time flirting with outstretched pectoral fins, forming inseparable 

pairs occupied an area which is the habitat. Reproduced at 22 - 25th C, while pH 

ranged from 7 to 8. During the breeding season does not eat hardly anything and 

therefore should be in good condition, especially in the spring. Belonging to the oral-

incubate kichlides and characterized by parental care. The breeding in controlled 

conditions requires very good water circulation, checking the water parameters and 

aquariums large volume.  

 

 

Keywords: Cyphotilapia frontosa, reproduction, parental care, aquarium, nutrition 
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